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บทคัดย่อ
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการทำาวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู  

2) ประเมินความต้องการจำาเป็นและจัดลำาดับความต้องการจำาเป็นในการพัฒนาตนเองในการทำาวิจัยใน
ชั้นเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู 3) เปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนาตนเองในการทำาวิจัยในช้ัน
เรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู จำาแนกตามชั้นปีการศึกษา 4) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการทำาวิจัยใน
ชัน้เรยีนของนักศกึษาวชิาชีพคร ูกลุ่มตวัอยา่งการวจิยั ไดแ้ก ่นกัศกึษาวชิาชพีคร ูมหาวทิยาลยัราชภฏัเลย  
ปีการศกึษา 2558 จำานวน 286 คน ได้มาโดยการสุม่แบบแบง่ชัน้ เครือ่งมอืทีใ่ชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก ่
แบบสอบถาม แบบสมัภาษณแ์ละแบบบนัทกึการสนทนากลุม่ วเิคราะหข์อ้มลูเชิงปรมิาณ โดยใชค้า่เฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติที (Independent Samples t-test) วิเคราะห์
ความต้องการจำาเป็นและจัดลำาดับความต้องการจำาเป็น โดยวิธี Modified Priority Needs Index (PNI 
Modified) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาวิชาชีพ
ครูมีสภาพการทำาวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับน้อยและมีความต้องการพัฒนาตนเองในการทำาวิจัยในชั้น
เรียนอยู่ในระดับมาก 2) นักศึกษาวิชาชีพครูมีความต้องการจำาเป็นในการพัฒนาตนเองในการทำาวิจัยใน
ชั้นเรียนทุกข้อ ข้อที่มีความต้องการจำาเป็นสูงสุด คือ การใช้สถิติเพื่อการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย
และการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 3) นักศึกษาวิชาชีพครูต่างชั้นปีมีความต้องการพัฒนาตนเองในการทำา
วจิยัในชัน้เรยีนแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 4) แนวทางการพฒันาการทำาวจิยัในชัน้
เรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู ได้แก่ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการทำาวิจัยในชั้นเรียน การจัด
ทีป่รกึษาหรอืพีเ่ลีย้งใหค้ำาแนะนำาในการทำาวจิยัในชัน้เรยีน และมโีรงเรยีนศนูยฝ์กึทกัษะการทำาวจิยัในชัน้
เรียนสำาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 

คำ�สำ�คัญ: การทำาวิจัยในชั้นเรียน การประเมินความต้องการจำาเป็น 
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Abstract
The purpose of this research were to: 1) study current state of classroom research 

2) assess needs assessment and priority need to develop classroom research 3) compare 
in need of developing classroom research in classrooms of student teacher,and 4) study 
guideline to developing classroom research. A sample was selected from student teacher 
who were 3th and 4th year students of 286 people in the faculty of education, Loei Rajabhat 
University, by stratified sampling random. Data were corrected by questionnaire, interview, 
and focus group discussion. The results found that 1) current state of classroom research 
were revealed agreeably at the low level, and expected classroom research were revealed 
agreeably at the high level. 2) Student teacher need to have needs assessment for developing 
classroom research in the third of priority were statistic for research, writing research report, 
and analysis of research data. 3) Student teacher in different years which have the need 
for developing classroom research was significantly different at the level .05. 4) Guidelines 
for developing classroom research of student teacher for example organizing workshops 
to develop skills in classroom research, providing mentors or advisers for doing classroom 
research, attending training centers for practicing classroom research.

Keywords: Classroom research, Needs assessment

บทนำา
หัวใจสำาคัญของการปฏิรูปการศึกษา

ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คือ 
การปฏิรูปการเรียนรู้ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ผู้
ที่มีบทบาทสำาคัญท่ีสุดในการปฏิรูปการศึกษา
ให้ประสบความสำาเร็จมากที่ สุดคือ ครู การ
พัฒนาคุณภาพครูจึงมีความสำาคัญ สอดคล้องกับ 
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ หมวด 4 ว่าด้วยแนว
การจัดการศึกษา มาตรา 30 กำาหนดให้สถาน
ศึกษามีหน้าท่ีสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูทำาวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ดังน้ัน การวิจัยในชั้นเรียน
จึงเป็นกระบวนการที่ครูใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษาของหลักสูตรฝึกหัดครู 
(Teacher Education) เพ่ือพัฒนานักศกึษาวชิาชีพ

ครูให้มีความสามารถในการเป็นครูนักวิจัยในชั้น
เรียน เป็นมโมทัศน์สำาคัญท่ีจะทำาให้นักศึกษาเกิด
กระบวนการเรียนรู้ในการสอนและการเป็นครูที่ดี 
ชว่ยเตรยีมความพรอ้มใหก้บัผูท้ีจ่ะกา้วเขา้สูว่ชิาชพี
ครูในอนาคตได้ เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อ
เนือ่งในการเปน็คร ูสามารถนำาไปใชใ้นสถานการณ ์
แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการสอนได้ (นารีรัตน์  
รกัวจิติรกลุ, 2560 ; Knowles, Cole & Password,  
1994 ; Fueyo & Koorland, 1997 อ้างถึงใน
สุธาสินี บุญญาพิทักษ์, 2545: 76) เป้าหมาย 
สำาคญัของหลกัสตูรวิชาชพีคร ูคอื เพือ่ใหน้กัศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนักเรียน โรงเรียน
และความรู้พื้นฐานในการสอน แต่อย่างไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาจากหลักสูตรการผลิตครูในปัจจุบัน 
โครงสร้างหลกัสตูรสว่นใหญ่ประกอบดว้ย รายวิชา
ท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพครู และวิชาท่ีเป็นเนื้อหา
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สาระของความรู ้สว่นหนึง่ประกอบไปด้วยรายวชิา
ทีเ่กีย่วกบัวธิกีารวจิยั แตวิ่ธวีจิยัทีน่กัศกึษาครูเรยีน
รู้ยังไม่เพียงพอที่จะทำาให้สามารถทำาวิจัยในการ
ปฏิบัติงานจริงได้ และวิธีวิจัยที่สอนในหลักสูตร
เป็นวิจัยเชิงวิชาการ ซึ่งมีหลักการวิจัยที่เคร่งครัด
ในแบบแผนการวจิยั (สวุมิล วอ่งวาณชิ, 2544: 2)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
เป็นสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นที่จัดการเรียน
การสอนเพือ่ผลติบณัฑติวชิาชีพคร ูภายใตป้รชัญา  
“แหล่งวิชาการ งานผลิตพัฒนาครูเพ่ือท้องถิ่น” 
มุ่งผลิตและพัฒนานักศึกษาครูให้มีความรู้ตาม
มาตรฐานความรู้ และมาตรฐานประสบการณ์
วชิาชพี รวมทัง้มคีณุลกัษณะของบณัฑติวชิาชีพครู
ท่ีพึงประสงค ์การจดัการเรยีนการสอนเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาครูให้มีความรู้ความสามารถในการทำา
วจิยัในชัน้เรยีน เกีย่วขอ้งกบัวชิาวจิยัทางการศกึษา
ในกลุ่มวิชาชีพครูและวิจัยประจำาสาขาในกลุ่มวิชา
เอก ภาพรวมของการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและกิจกรรมการทำาวิจัยจะแยกส่วนจากกัน 
สมรรถภาพครูนักวิจัยของนักศึกษายังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายของหลักสูตร สอดคล้องกับความ
เหน็ของอาจารยผู้์สอนวิชาวจิยัทางการศกึษา คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่พบปัญหา
การวิจัยของนักศึกษาวิชาชีพครูไม่สอดคล้อง
กับบริบทและปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนอย่างแท้จริง เน่ืองจากนักศึกษาขาด
ประสบการณ์การสอนในช้ันเรียน สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของปัทมา สิงหนุต และคณะ  
(2558: 1) อนุสรณ์ เอื้อประเสริฐ และคณะ 
(2555: 1) พบว่านักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความ
ต้องการจำาเป็นในการพัฒนาผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาอันดับ
แรก คือ ทักษะการจัดการเรียนรู้สำาหรับผู้เรียน 
โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านการทำาวิจัย 
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็น 
ลำาดับแรก

จากความสำาคัญและความจำาเป็นดัง
กล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจการประเมินความต้องการ
จำาเป็นในการพัฒนาตนเองในการทำาวิจัยในชั้น
เรยีนของนกัศกึษาวิชาชพีคร ูเนือ่งจากการประเมนิ
ความต้องการจำาเป็น คือ กระบวนการประเมิน
เพื่อกำาหนดความแตกต่างของสภาพที่เกิดขึ้น
กับสภาพที่ควรจะเป็น โดยระบุสิ่งที่ต้องการให้
เกิด และประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นจริงว่ามีลักษณะ
เช่นใด จากนั้นนำาผลที่ได้มาวิเคราะห์ประเมิน
สิ่งที่เกิดขึ้นจริงว่าสมควรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง 
การประเมินความต้องการจำาเป็นทำาให้ได้ข้อมูล
ที่นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการ
ศึกษาหรือการเปลี่ยนแปลงผลที่เกิดข้ึนปลายทาง 
การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการประเมิน
ความต้องการจำาเป็น จึงเป็นการเปลี่ยนแปลง
ในเชิงสร้างสรรค์และเป็นการเปลี่ยนแปลงทาง
บวก (สุวิมล ว่องวาณิช, 2548: 62) ข้อมูลที่
ได้จะทำาให้ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำาไป
วางแผนจัดกิจกรรมพัฒนาการทำาวิจัยในชั้นเรียน
ให้กับนักศึกษาได้สอดคล้องกับความต้องการ
อย่างแท้จริง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ศกึษาสภาพการทำาวจิยัในชัน้เรยีน

ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

2. เพือ่ประเมินความต้องการจำาเปน็และ
จดัลำาดบัความตอ้งการจำาเปน็ในการพฒันาตนเอง 
ในการทำาวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

3. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการใน
การพัฒนาตนเองในการทำาวิจัยในชั้นเรียนของ
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นักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
จำาแนกตามชั้นปีการศึกษา 

4. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการ
ทำาวิ จัยใน ช้ันเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วิธีดำาเนินการวิจัย
1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร ได้แก่ นักศึกษาวิชาชีพครู  
ชั้นปี 3 และชั้นปี 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลย ปีการศกึษา 2558 จำานวน 1,060 คน

กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ ได้แก่ นักศึกษา
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้นปี 3 และ
ชั้นปี 4 ปีการศึกษา 2558 จำานวน 286 คน ได้
มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น 

กลุม่ตัวอย่างเชิงคณุภาพ ได้แก ่นกัศกึษา
วิชาชีพครูตัวแทนสาขาวิชา จำานวน 15 คน 
อาจารย์ผู้สอนวิชาวิจัยทางการศึกษา จำานวน 2 
คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

2. เครื่องมือก�รวิจัย 

 เครือ่งมอืเชงิปรมิาณ ไดแ้ก ่แบบสอบถาม
ความตอ้งการในการพัฒนาตนเองในการทำาวจิยัใน
ชั้นเรียน มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 
ระดบั ใชร้ปูแบบการตอบสนองคู่ (Dual-response 
format) จำานวน 20 ข้อ

เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์ และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม

3. ก�รสร้�งและห�คุณภ�พเครื่องมือที่
ใช้ในก�รวิจัย

3.1 แบบสอบถามความต้องการในการ
พัฒนาตนเองในการทำาวิจัยในชั้นเรียน มีขั้นตอน
การสร้างเครื่องมือ ดังนี้

 3.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับการทำาวิจัยในชั้นเรียน 

  3.1.2 สร้างแบบสอบถามความ
ต้องการในการพัฒนาตนเองในการทำาวิจัยใน 
ชั้นเรียน แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
ผู้ตอบ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) 
และแบบเติมคำา มีวัตถุประสงค์เพื่อสำารวจข้อมูล
พื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับชั้นปี 
ที่ศึกษา สาขาวิชา 

 ตอนที่ 2 สอบถามสภาพการทำาวิจัย
ในชั้นเรียนตามการรับรู้ของนักศึกษา มีลักษณะ
เปน็แบบมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั ใชร้ปูแบบการ
ตอบสนองคู่ (Dual-response format) 

  3.1.3 นำาเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือ 
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคำาถามกับ
นิยามศัพท์เฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย

  1) ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.เชาว์ อินใย  
รองอธิการบดฝีา่ยบริหาร มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 

 2) รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร 
เกษสังข์ หัวหน้ากลุ่มวิชาวัดผลการศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิรวรรณ 
สมบัติ อาจารย์ประจำาสาขาวิชาวิจัยและประเมิน
ผลการศึกษา คณะครศุาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏั
เลย

 4) ดร.จุไรรัตน์ อาจแก้ว ประธาน
หลักสูตรสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 5) อาจารย์อนุภูมิ คำายัง อาจารย์
ประจำากลุ่มวิชาวัดผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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นำาผลการตรวจสอบของผู้เช่ียวชาญมา
หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำาถาม
กับนิยามศัพท์เฉพาะ (Index of Objective  
Congruence: IOC) ได้ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 
.80 ถึง 1.00 ถือว่าเป็นข้อคำาถามที่มีความตรง
เชิงเนื้อหา สามารถนำาไปใช้ได้ ข้อเสนอแนะจาก 
ผู้เชี่ยวชาญ ให้ปรับปรุงการเขียนหัวข้อสภาพการ
ทำาวิจัยในชั้นเรียนในแต่ละด้านให้ถูกต้อง ชัดเจน 
เช่น ขอ้การสรา้งและหาคณุภาพของเครือ่งมอืวจิยั 
ใหเ้พิม่ประเดน็การสรา้งและการหาคุณภาพเครือ่ง
มือการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 

 3.1.4 นำาแบบสอบถามที่ปรับปรุง
แกไ้ขแลว้ จำานวน 25 ขอ้ ไปทดลองใช้กบันักศกึษา
วิชาชีพครู ชั้นปี 3-4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 30 คน

  3.1.5 วิเคราะห์หาค่าอำานาจจำาแนก 
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับคะแนนรวม 
ที่หักข้อน้ันออก (Corrected Item Total  
Correlation) คดัเลอืกขอ้ทีม่นียัสำาคญัทางสถติิ ได้
แบบสอบถามจำานวน 20 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนก
รายข้อ (r

xy
) ตั้งแต่ 0.387 ถึง 0.821

 3.1.6 วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น
ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (α-Cronbach) พบว่าได้
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.845

 3.1.7 จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ์เพื่อนำาไปไว้ใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างจำานวน 286 คน

3.2 แบบสัมภาษณ์ มีลักษณะเป็นแบบ
สมัภาษณแ์บบมโีครงสรา้ง กำาหนดแนวทางในการ
สัมภาษณ์ ได้แก่ 1) สภาพการทำาวิจัยในชั้นเรียน
ของนักศึกษาวิชาชีพครู 2) ปัญหาอุปสรรคที่พบ
ในการทำาวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู 
3) แนวทางในการพัฒนาการทำาวิจัยในช้ันเรียน
ของนักศึกษาวิชาชีพครู ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

จากอาจารย์ผู้สอนวิชาวิจัยทางการศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

3.3 แบบสนทนากลุ่ม เป็นแบบบันทึก
จากการสนทนากลุ่ม กำาหนดประเด็นการสนทนา
กลุ่ม ได้แก่ 1) สภาพปัจจุบันและความต้องการ
ในการพัฒนาตนเองในการทำาวิจัยในชั้นเรียน 
2) แนวทางในการพัฒนาการทำาวิจัยในชั้นเรียน
สำาหรบันกัศกึษาวชิาชพีครู เลอืกกลุม่ตวัอยา่งผูเ้ขา้
ร่วมสนทนากลุ่ม เป็นตัวแทนนักศึกษาวิชาชีพครู
ทกุสาขาวชิา จำานวน 15 คน จำาแนกเปน็ นกัศกึษา
ชั้นปีที่ 3 จำานวน 7 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
จำานวน 8 คน

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

1. วิเคราะหข์อ้มลูสภาพการทำาวิจยัในชัน้
เรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. วิเคราะห์ความต้องการจำาเป็น และ
จดัลำาดบัความตอ้งการจำาเปน็ในการพฒันาทกัษะ
การทำาวิจยัในชัน้เรยีน โดยใชวิ้ธ ีModified Priority 
Needs Index (PNI Modified) 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความต้องการ 
ในการพัฒนาตนเองในการทำาวิจัยในชั้นเรียน 
ระหว่างนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ต่างช้ันปี โดยใช้สถิติ
ทดสอบที (Independent Samples t-test)

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

วิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการพัฒนาการ
ทำาวิจัยในชั้นเรียนสำาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู จาก
การสมัภาษณอ์าจารยผู้์สอนวิชาวิจัยทางการศกึษา 
และการสนทนากลุ่มนักศึกษาวิชาชีพครู ใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย
1. นักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเลย มีสภาพการทำาวิจัยในชั้นเรียนอยู่ใน
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ระดับน้อย (  = 2.31, S.D.=0.24) และมีความ
ต้องการในการพัฒนาตนเองในการทำาวิจัยในชั้น

เรียนอยู่ในระดับมาก (  = 4.31, S.D. = 0.17) 
ผลแสดงดังตาราง 1

ต�ร�ง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสภาพการทำาวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษา
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในสภาพปัจจุบันกับความต้องการพัฒนาตนเอง

ก�รทำ�วิจัยในชั้นเรียน
สภ�พปัจจุบัน คว�มต้องก�ร

S.D. แปลผล S.D. แปลผล

1. การเลือกปัญหาวิจัย 2.44 .74 น้อย 4.08 .65 มาก

2. การกำาหนดความเป็นมาและความสำาคัญของการวิจัย 2.10 .69 น้อย 4.18 .59 มาก

3. การกำาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย 2.28 .69 น้อย 4.34 .57 มาก

4. การกำาหนดสมมุติฐานการวิจัย 2.40 .70 น้อย 4.31 .56 มาก

5. การกำาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 2.47 .68 น้อย 4.20 .64 มาก

6. การกำาหนดตัวแปร 2.36 .73 น้อย 4.19 .63 มาก

7. การกำาหนดขอบเขตเนื้อหาการวิจัย 2.52 .59 ปานกลาง 4.24 .55 มาก

8. การกำาหนดนิยามศัพท์เฉพาะ 2.42 .72 น้อย 4.17 .65 มาก

9. การกำาหนดประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 2.75 .70 ปานกลาง 4.36 .57 มาก

10. การสังเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2.19 .65 น้อย 4.27 .66 มาก

11. การออกแบบวิธีดำาเนินงานวิจัย 2.06 .68 น้อย 4.31 .62 มาก

12. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ/นวัตกรรม 2.43 .74 น้อย 4.46 .58 มาก

13. การเก็บรวบรวมข้อมูล 2.63 .66 น้อย 4.45 .53 มาก

14. การวิเคราะห์ข้อมูล 2.00 .63 น้อย 4.43 .61 มาก

15. การใช้สถิติเพื่อการวิจัย 1.86 .77 น้อย 4.45 .57 มาก

16. การผลการวิจัย 2.53 .69 น้อย 4.41 .56 มาก

17. การอภิปรายผลการวิจัย 2.24 .73 น้อย 4.29 .63 มาก

18. การให้ข้อเสนอแนะการวิจัย 2.64 .74 น้อย 4.36 .62 มาก

19. การเขียนบรรณานุกรม 2.07 .72 น้อย 4.37 .60 มาก

20. การเขียนรายงานการวิจัย 1.90 .72 น้อย 4.27 .67 มาก

รวม 2.31 .24 น้อย 4.31 .17 ม�ก

2. ผลการประเมินความต้องการจำาเป็น
และจัดลำาดับความสำาคัญความต้องการจำาเป็น
ในการพัฒนาตนเองในการทำาวิจัยในชั้นเรียนของ
นักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พบ
ว่า นักศึกษาวิชาชีพครูมีความต้องการจำาเป็นใน

การพัฒนาตนเองในการทำาวิจัยในชั้นเรียนทุกข้อ 
เรียงลำาดับความสำาคัญตามความต้องการจำาเป็น
สูงสุด ได้แก่ การใช้สถิติเพื่อการวิจัย การเขียน
รายงานการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล ตาม
ลำาดับ ดังแสดงในตาราง 2 
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ต�ร�ง 2 ผลการประเมินความต้องการจำาเป็นและการจัดลำาดับความสำาคัญความต้องการจำาเป็น 
ในการพัฒนาตนเองในการทำาวิจัยในชั้นเรียน ในภาพรวมและรายข้อ

ก�รทำ�วิจัยในชั้นเรียน I D PNI 
Modified

ลำ�ดับ

1. การเลือกปัญหาวิจัย 4.08 2.44 0.67 18

2. การกำาหนดความเป็นมา ความสำาคัญของการวิจัย 4.18 2.10 0.99 6

3. การกำาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย 4.34 2.28 0.90 9

4. การกำาหนดสมมุติฐานการวิจัย 4.31 2.40 0.79 11

5. การกำาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 4.20 2.47 0.70 15

6. การกำาหนดตัวแปร 4.19 2.36 0.78 12

7. การกำาหนดขอบเขตเนื้อหาการวิจัย 4.24 2.52 0.68 17

8. การกำาหนดนิยามศัพท์เฉพาะ 4.17 2.42 0.72 14

9. การกำาหนดประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4.36 2.75 0.58 20

10. การสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 4.27 2.19 0.95 7

11. การออกแบบวิธีดำาเนินงานวิจัย 4.31 2.06 1.09 5

12. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ/นวัตกรรม 4.46 2.43 0.84 10

13. การเก็บรวบรวมข้อมูล 4.45 2.63 0.69 16

14. การวิเคราะห์ข้อมูล 4.43 2.00 1.22 3

15. การใช้สถิติเพื่อการวิจัย 4.45 1.86 1.39 1

16. การผลการวิจัย 4.41 2.53 0.74 13

17. การอภิปรายผลการวิจัย 4.29 2.24 0.92 8

18. การให้ข้อเสนอแนะการวิจัย 4.36 2.64 0.65 19

19. การเขียนบรรณานุกรม 4.37 2.07 1.11 4

20. การเขียนรายงานการวิจัย 4.27 1.90 1.25 2

รวม 4.31 2.31 0.87

3. นักศึกษาวิชาชีพครูที่ศึกษาอยู่ต่างชั้น
ปี มีความต้องการในการพัฒนาตนเองในการทำา
วิจัยในชั้นเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ผลโดยภาพรวมพบว่านักศึกษา

ชั้นปีที่ 4 มีความต้องการในการพัฒนาตนเองใน
การทำาวิจัยในช้ันเรียนมากกว่านักศึกษาช้ันปีที่ 3 
แสดงดังตาราง 3
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4. แนวทางการพัฒนาตนเองในการ
ทำาวิ จัยใน ช้ันเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จากการสนทนากลุ่ม
นกัศึกษาและการสมัภาษณอ์าจารย์ผูส้อนวชิาวจิยั
การศึกษา สรุปข้อค้นพบสำาคัญได้ดังนี้

4.1 จัดอบรมพัฒนาการทำาวิจัยในชั้น
เรียนสำาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูทุกหัวข้อ โดยใน
หัวขอ้ทีน่กัศกึษามคีวามต้องการพัฒนาตนเองมาก
ท่ีสดุ สามารถนำาไปจดักจิกรรมพัฒนานกัศึกษาได้
อย่างหลากหลาย เช่น

 4.1.1 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้สถิติเพื่อการวิจัย การเลือกใช้สถิติที่เหมาะ
สมกบัระดบัการวดัขอ้มลูของตวัแปร สถติพิืน้ฐาน
ที่ใช้ในการนำาเสนอข้อมูล สถิติทดสอบสมมติฐาน
การวิจัย มีชุดฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้การใช้สถิติ
เพื่อการวิจัยให้ได้ฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

 4.1.2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อฝึกทักษะในการเขียนรายงานการวิจัย เสริม
สร้างความเข้าใจในรูปแบบการเขียนรายงานวิจัย
ในชั้นเรียน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานวิจัยในแต่ละบท มี
เอกสารประกอบการฝึกอบรม พร้อมตัวอย่างการ
เขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ให้ครบทุกสาขา
วิชา 

 4.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 
ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ฝึกทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปเพื่อการวิจัย การนำา
เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ การเขียนอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ที่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างชัดเจน 

 4.1.4 เพื่อพัฒนาทักษะการทำา
วิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาให้ครอบคลุมทุก
ด้าน อาจารย์ผู้สอนหรือคณะครุศาสตร์ อาจปรับ
กิจกรรมให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและ
ความต้องการของนักศึกษาอย่างแท้จริง

4.2 ควรมีที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยงให้คำา 
แนะนำาในการทำาวิจัยในชั้นเรียน จัดระบบการให้
คำาปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำา และนิเทศติดตาม
ระหว่างดำาเนินการทำาวิจัย

4.3 ควรมีโรงเรียนศูนย์ฝึกทักษะการ
ทำาวิจัยในช้ันเรียนสำาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู จัด
สนามฝึกปฏิบัติการเพื่อทำาวิจัยในชั้นเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนเครือข่ายร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู หรือโรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นแหล่งฝึก
ทักษะการทำาวิจัยในชั้นเรียน มีการทำาวิจัยร่วมกัน
ระหว่างนกัศึกษาวิชาชพีครูและครใูนโรงเรยีนศนูย์
ฝึกแต่ละแห่ง 

ต�ร�ง 3 ผลการเปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนาตนเองในการทำาวิจัยในช้ันเรียนของนักศึกษา
วิชาชีพครู ที่ศึกษาอยู่ต่างชั้นปี 

ชั้นปีที่ศึกษ� N S.D. t

ชั้นปีที่ 3 132 4.27 .19 2.61*

ชั้นปีที่ 4 154 4.33 .15

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผล
1. นักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเลย มีสภาพการทำาวิจัยในช้ันเรียนอยู่ใน
ระดับน้อย และมีความต้องการพัฒนาตนเองใน
การทำาวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า วิธีการวิจัยที่นักศึกษาวิชาชีพครูได้
เรียนรู้ในหลักสูตรยังไม่เพียงพอต่อการทำาวิจัยใน
ชั้นเรียนอย่างแท้จริง เน่ืองด้วยนักศึกษายังขาด
ประสบการณ์การสอนในช้ันเรยีน ทำาใหไ้มส่ามารถ
วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพื่อนำา
มาวางแผนและทำาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ได้ตรงตามสภาพจริง จึงทำาให้ผลการประเมิน
สภาพการทำาวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับน้อย แต่
อย่างไรก็ตามนักศึกษาเมื่อออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู จำาเป็นต้องทำาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรวิชาชีพ
คร ูจึงทำาให้มีความตอ้งการในการพัฒนาตนเองใน
การทำาวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับแนวคิดของสุวิมล ว่องวาณิช (2544: 2) ที่
กล่าวว่า โครงสร้างหลักสูตรการผลิตครู ประกอบ 
ด้วยรายวิชาที่เกี่ยวกับวิธีการวิจัย แต่ยังไม่เพียง
พอต่อการทำาวิจัยในสภาพการปฏิบัติงานจริงของ
นักศึกษาครู อีกทั้งการวิจัยในชั้นเรียนเป็นการ
วิจัยที่ทำาโดยครูผู้สอนในห้องเรียนเพ่ือแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึนในห้องเรียน และนำาผลมาใช้ปรับปรุงการ
เรยีนการสอนเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุกบัผูเ้รยีน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ 
(2546: 278) ได้พัฒนาหลักสูตรครูนักวิจัยในชั้น
เรียน สำาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู พบว่า นักศึกษา
วิชาชีพครูส่วนใหญ่มีสมรรถภาพการวิจัยใน 
ชัน้เรยีนอยูใ่นระดบัปานกลาง การจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ปรากฏผลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยใน 
ชั้นเรียนอยู่ ในระดับน้อย ทั้งในด้านเอกสาร
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และผลผลิต
ของหลักสูตร นิสิตขาดทักษะ และการประยุกต์ 

สิ่งที่เรียนไปใช้ในการปฏิบัติภาคสนามในการ
ฝึกสอน นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบงานวิจัย
เป็นทางการแต่ไม่สามารถประยุกต์ใช้กับการวิจัย
ในชั้นเรียนได้

2. ผลการประเมินความต้องการจำาเป็น
และจัดลำาดับความสำาคัญในการพัฒนาตนเอง
ในการทำาวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พบว่า นักศึกษาวิชาชีพ
ครูมีความต้องการจำาเป็นในการพัฒนาการทำา
วิจัยในชั้นเรียนทุกข้อ โดยข้อที่นักศึกษามีความ
ต้องการพัฒนาตนเองสูงสุด ได้แก่ การใช้สถิติ
เพื่อการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการ
วิเคราะห์ข้อมูล ตามลำาดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
การพฒันาตนเองเพือ่ใหมี้ความสามารถในการทำา
วิจัยในชั้นเรียนนั้น ทุกกระบวนการวิจัยมีความ
สำาคัญและจำาเป็นสำาหรับนักศึกษาท้ังสิ้น อย่างไร
กต็ามผลจากการประเมนิความตอ้งการจำาเป็นจะ
ทำาให้ได้ข้อมูล สารสนเทศสำาหรับผู้สอนวิจัยและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำาไปใช้วางแผนและจัดกิจกรรม
พฒันานกัศึกษาไดส้อดคลอ้งกับความตอ้งการและ
จดัลำาดบัการจดักจิกรรมไดต้ามความจำาเปน็สงูสดุ 
ทำาให้ประหยัดเวลาและงบประมาณ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Kaufman และ English (1981,  
อา้งถงึในสวิุมล ว่องวาณชิ, 2558: 58) ทีก่ลา่วว่า 
การประเมินความต้องการจำาเป็นเก่ียวข้องในการ
วางแผนและพัฒนาการศึกษา เนื่องจากให้ข้อมูล
ช่วยในการปรับปรุงจุดที่จำาเป็นต้องแก้ไข ทำาให้ผู้
สอนและผูบ้รหิารสถานศกึษานำาขอ้มลูไปใชพ้ฒันา
คณุภาพนักศกึษาได้ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ
พวงพะยอม บญุตาแสง (2550: 83) พบวา่ ครใูน
กลุ่มพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มที่ 15 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 
มคีวามตอ้งการพฒันาสมรรถภาพดา้นการทำาวจัิย
ในช้ันเรียน ตามความต้องการสูงสุด คือ ความ
รู้เกี่ยวกับสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะใน



Journal of Education, Mahasarakham University 39 Volume 12 Number 2 April-June 2018 

การสร้างเครื่องมือการวิจัย และทักษะการเขียน
รายงานการวิจัย และผลงานวิจัยของ อรนุช  
ศรีสะอาด (2554: 130) พบว่า นิสิตระดับ
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีสมรรถนะการทำาวิจัย เรียงลำาดับ
จากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการเขียน
รายงาน ด้านสถิติและการวิเคราะห์ และด้านการ
วางแผนและการออกแบบการวิจัย 

3. นักศึกษาวิชาชีพครูท่ีศึกษาต่างช้ันปี 
มีความต้องการจำาเป็นในการพัฒนาตนเองในการ
ทำาวิจัยในชั้นเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่านักศึกษาชั้นปี 4 
มีความต้องการในการพัฒนาตนเองในการทำาวจิยั
ในชั้นเรียนสูงกว่าชั้นปี 3 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  
การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ซึ่ง
เป็นผู้เรียนในวัยผู้ใหญ่ มีธรรมชาติในการเรียน
รู้ต่างกัน นักศึกษาแต่ละช้ันปีมีประสบการณ์ มี 
พื้นฐานความรู้ต่อการทำาวิจัยในช้ันเรียนต่างกัน 
อีกทั้งโครงสร้างของหลักสูตรการผลิตครูของ
คณะครุศาสตร์ กำาหนดให้นักศึกษาวิชาชีพครู
ออกสังเกตการณ์สอนและมีส่วนร่วมในช้ันเรียน
ในชั้นปีที่ 4 รวมทั้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ต้องเตรียม
ความพรอ้มเพือ่ออกฝกึประสบการณ์วชิาชีพครใูน 
สถานศึกษา จึงทำาให้ความต้องการในการพัฒนา
ตนเองในการทำาวิจัยในชั้นเรียนแตกต่างกับ
นกัศกึษาชัน้ปทีี ่3 สอดคลอ้งกบัแนวคิดการพัฒนา
ทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู 
ควรยึดหลักทฤษฏีการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ 
(Experiential learning) ตามแนวคิดของคอล์บ 
(Kolb) ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ที่จะ
เป็นครนัูกวจิยัและบรบิทของการฝกึประสบการณ์
วิชาชีพครู รวมถึงจิตวิทยาการเรียนรู้สำาหรับ
นักศึกษาที่เริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ทฤษฏีดังกล่าวให้
ความสำาคัญกับวิธีการเรียนรู้ของบุคคลผ่านความ
เข้าใจโดยตรงจากประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม จึง

สามารถพัฒนาสมรรถภาพการทำางานในวิชาชีพ
ของบุคคลได้ (Zuber-Skerritt,1992: 98-104 ; 
citing Kolb,1984 ; Jone & joss, 1995: 29 
อ้างถึงในสุธาสินี บุญญาพิทักษ์, 2546: 364) 

4. แนวทางการพัฒนาการทำาวิจัยในช้ัน
เรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู ได้แก่ การฝึก อบรม
พฒันาการทำาวจิยัในชัน้เรยีน การจดัทีป่รกึษาหรอื
พี่เล้ียงดูแลงานวิจัย และมีโรงเรียนศูนย์ฝึกทักษะ
การทำาวิจัยในชั้นเรียน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า  
การฝึกอบรมให้ความรู้กับนักศึกษาวิชาชีพครู
เป็นสิ่งจำาเป็นที่ช่วยเสริมสร้างความรู้และพัฒนา
นักศึกษาให้เกิดความสามารถในการทำาวิจัยใน
ชั้นเรียน การจัดพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาให้คำาแนะนำา 
ดูแลในขณะดำาเนินการทำาวิจัย จะทำาให้นักศึกษา
เกิดเจตคติที่ดี มีความมั่นใจและทำาวิจัยได้อย่าง
ถูกต้อง การจัดโรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์ฝึกทักษะ
การทำาวิจัย จะทำาให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
ในการทำาวิจัยในชั้นเรียนระหว่างองค์กร และ
ระหว่างตัวบุคคล เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การทำาวิจัยในช้ันเรียนระหว่างนักศึกษากับครู 
พี่ เลี้ยง รวมท้ังอาจารย์นิเทศ สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาทักษะการทำาวิจัยปฏิบัติการ 
ในชั้นเรียน ที่สุวิมล ว่องวาณิช (2544: 97-99) 
ได้สรุปไว้ ได้แก่ ควรมีการฝึกอบรม (Training) ที่
ไม่เน้นแบบแผนการวิจัยที่ยึดกรอบหรือวิธีวิทยาที่
สูงเกินไป ควรมีการส่งเสริมการวิจัยแบบร่วมมือ  
(Collaborative research) และควรมีการสร้าง 
เครือข่ายการทำา วิ จัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
สอดคลอ้งกบัเฉลิมลาภ ทองอาจ (2559: ออนไลน)์  
ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ
ของนสิตินกัศกึษาครใูนศตวรรษที ่21 พบสมรรถนะ 
ที่สำาคัญสำาหรับนักศึกษาครู คือความสามารถใน
การทำาวิจัย แนวทางการพัฒนานักศึกษาครูให้มี
ทกัษะการทำาวจิยัในชัน้เรยีน ควรเริม่จากการสงัเกต 
ชั้นเรียน สังเกตผู้เรียน และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น  
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ด้วยการใช้เครื่องมือพื้นฐาน เช่น แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกข้อมูล การทดลอง
ใช้วิธีต่างๆ จะก่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติสำาหรับ
ปัญหาที่เกิดขึ้น ดังน้ันถ้ามีสถานศึกษาที่เป็น
เครือข่ายร่วมฝึกทักษะการทำาวิจัยในชั้นเรียน จะ
ทำาให้นักศึกษาวิชาชีพครูได้เรียนรู้การทำาวิจัย
และมีความสามารถในการทำาวิจัยในชั้นเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของเชาวรัตน์ 
เตมียกุล (2553: 144-145) พบว่า รูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยของครู สังกัดสำานัก 
งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกอบด้วย 
ระบบเครือข่ายการวิจัย ระบบฝึกอบรมการวิจัย 
และระบบทีป่รกึษาการวจิยั ครทูีเ่ขา้รบัการพัฒนา
ตนเองมีสมรรถนะในการทำาวิจัยสูงขึ้นและมีผล
งานวิจัยอยู่ในระดับดี 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 จากผลการวิจัย พบว่า นักศึกษา
วิชาชีพครูมีสภาพการทำาวิจัยในชั้นเรียนในข้อการ
ใช้สถิติเพ่ือการวิจัยอยู่ในระดับน้อย และมีความ
ตอ้งการพฒันาตนเองด้านการใช้สถติเิพ่ือการวจิยั
อยู่ในลำาดับแรก ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนวิจัย สาขา
วิชาและศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ควรจัด
กจิกรรมเสรมิสรา้งความสามารถในการใช้สถติิเพ่ือ
การวจิยั มหีลกัสตูรฝกึอบรมเสรมิสรา้งความรูแ้ละ
ฝึกทักษะในการใช้สถิติเพื่อการวิจัยมีชุดฝึกเสริม
ทักษะการใช้สถิติเพื่อการวิจัยสำาหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู

1.2 จากผลการวิจัย พบว่า นักศึกษา
วิชาชีพครูมีความต้องการจำาเป็นในการพัฒนา
ตนเองในการทำาวิจัยในช้ันเรียนในทุกข้อ ดังน้ัน 
อาจารย์ผู้สอนวิจัยการ สาขาวิชาและศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ควรศึกษาความต้องการ

ของนักศึกษาและจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพในการทำาวิจัยในชั้นเรียน

1.3 จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษา
วิชาชพีครตูา่งช้ันปมีคีวามตอ้งการพฒันาตนเองใน
การทำาวจิยัในชัน้เรียนแตกตา่งกนั ดงันัน้ เมือ่มกีาร
จัดช้ันเรียนแบบเรียนรวม อาจารย์ผู้สอนวิชาวิจัย
ทางการศึกษา ควรมีการสำารวจความพร้อมและ
ประเมินศักยภาพของผู้เรียนเพื่อให้ทราบข้อมูล 
พืน้ฐาน และจดักิจกรรมเพือ่ปรบัความรู้และทักษะ
ทีจ่ำาเปน็ในการทำาวจิยัในชัน้เรยีน จดักจิกรรมเพือ่
เสริมสร้างประสบการณ์ในการทำาวิจัยในช้ันเรียน 
รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้แบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน หรือพี่ช่วยน้อง 

1.4 หน่วยงานทางการศึกษาและผู้ที่
สนใจ สามารถนำาแนวทางการพัฒนาการทำาวิจยัใน
ชัน้เรยีนทีไ่ด ้ไปจัดหลกัสตูรฝกึอบรมเชิงปฏิบตักิาร
เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการทำาวิจัยในช้ันเรียน
สำาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาได้

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้ง 
ต่อไป

2.1 ควรมีการทำาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาทักษะ
การทำาวิจัยในชั้นเรียนสำาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู

2.2 ควรพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเชิง
ปฏบิตักิารการพัฒนาทกัษะการทำาวจิยัในช้ันเรยีน
สำาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู

2.3 ควรพฒันาเครอืขา่ยความรว่มมอืกบั
สถานศึกษาในการพัฒนาทักษะการทำาวิจัยในชั้น
เรียนสำาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู

2.4 ควรทำาวิจัยเพื่อสร้างรูปแบบการ
ประเมินคุณภาพการทำาวิจัยในชั้นเรียนสำาหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู

2.5 ควรทำาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถภาพการทำาวิจัยในชั้นเรียน 
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สำาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู

2.6 ควรทำาวิจัยเพ่ือติดตามผลความ
ก้าวหน้าจากการพัฒนาตนเองในการทำาวิจัยใน
ชั้นเรียนสำาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูก่อนออกฝึก

ประสบการณ์ และประเมินติดตามผลการทำาวิจัย
ในชั้นเรียนในโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างเดิมที่ได้รับการพัฒนา
ตนเอง 
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