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บทคัดย่อ
การวจัิยครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความตอ้งการจำาเปน็สมรรถนะการทำาวิจยัเพือ่พฒันาการ

เรียนรู้ของนักศึกษาครู และเพื่อพัฒนาสมรรถนะการทำาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโค้ช
และการวิจัยเป็นฐานของนักศึกษาครู โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาครู จำานวน 131 คน เครื่องมือ
ที่ใช้การวิจัยคือ แบบสอบถามความต้องการสมรรถนะการทำาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ แบบสอบความ
รูค้วามเขา้ใจในการวจิยัปฏบิตักิารในช้ันเรยีนเพือ่พฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และแบบประเมนิคณุภาพ
งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่า PNI

modified
 และสถิติ t-test 

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาครูมีความต้องการจำาเป็นลำาดับแรก คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ
ในการวจิยัปฏบิติัการในช้ันเรยีนเพ่ือพัฒนาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน รองลงมาคอื ดา้นทกัษะการวจิยัปฏบิตัิ
การในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านเจตคติที่ดีต่อการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามลำาดับ และ 2) ผลการพัฒนาสมรรถนะการทำาวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้านความรู้ความเข้าใจการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ของนักศึกษาหลังการใช้กระบวนการโค้ชและการวิจัยเป็นฐานสูงกว่าก่อนการใช้อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 และทักษะการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังการใช้
กระบวนการโค้ชและการวิจัยเป็นฐานสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คำ�สำ�คัญ: สมรรถนะการทำาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การโค้ช การวิจัยเป็นฐาน
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Abstract
This research aims to study need assessment in research competency for learning 

development of student teachers and develop research competency for learning development 
by coaching and research-based of student teachers. The target group were 131 student 
teachers. The instruments were requirement in research competency for learning development  
questionnaire, classroom action research for student learning development test and classroom 
action research for student learning development quality evaluation form. The statistics used 
to analyze the data were mean, standard deviation, PNI

modified
 and t-test. 

The results showed that 1) the student teachers’ first need assessment was the 
cognition about classroom action research for student learning development, followed by 
the skill and the good attitude. 2) The results of the development in research competency 
for student learning development in cognition about classroom action research by coaching 
and research-based of student teachers was higher than before at the.05 level of statistical  
significance and classroom action research skill for student learning development after  
using coaching and research-based was higher than criterion 75% at the.05 level of  
statistical significance. 

Keywords: Research competency for learning, coaching, research-based

บทนำา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 หมวด 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา 
มาตรา 30 มีการกำาหนดในสถานศึกษามีหน้า
ท่ีสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูมีการทำาวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ อีกทั้งหมวด 6 เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กำาหนด
ให้สถานต้องมีการประเมินผลภายในทุกปี และ
รับการประเมินภายนอกทุก 5 ปี ซึ่งเป็นการ
ผลักดันให้สถานศึกษาและครู หรือบุคคลที่มีส่วน
เก่ียวข้องเร่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
เพ่ือนำาไปสู่การพัฒนาผู้เรียนที่สมบูรณ์ (สุวิมล  
ว่องวาณิช, 2560) จะเห็นได้ว่าทั้ง 2 หมวดนี้
เกี่ยวข้องกับครู โดยตรง ดังนั้นการจะพัฒนาการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อพัฒนานักเรียนที่

สมบูรณ์ ครูจำาเป็นต้องมีความรู้ความสามารถใน
การทำาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
โดยเฉพาะสายครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ที่ผลิต
บัณฑิตเพื่อไปเป็นครูในอนาคต สภาครูและ
บุคลากรทางการเรียนศึกษา หรือคุรุสภา ได้
กำาหนดมาตรฐานวิชาชีพครูขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนานักศึกษาครูให้เป็นครูที่ดี ครูที่มี
คณุภาพ ซึง่ขอ้บงัคบัของครุสุภา วา่ดว้ยมาตรฐาน
วิชาชีพ 2556 หมวด 1 มาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ ข้อ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำากว่าปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า และต้องมี 1) มาตรฐานความรู้ใน
หัวข้อดังนี้ ความเป็นครู ปรัชญาการศึกษา ภาษา
และวัฒนธรรม จิตวิทยาสำาหรับครู หลักสูตร การ
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จัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน การวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศกึษา การวดัและการประเมนิ
ผลการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ และ  
2) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่ การฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ โดยการปฏิบัติ
การสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะนั้น
ชิ้นงานหลักที่นักศึกษาต้องปฏิบัติคือการทำาวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ 2556, 2556) 

จากมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าว คณะ
ครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีความ
ตระหนักในการการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดย
เฉพาะมาตรฐานความรูก้ารทำาวจิยัเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้เป็นมาตรฐานความรู้หนึ่งที่นักศึกษาทุก
คนต้องได้รับความรู้ และสามารถนำาความรู้ไป
ต่อยอดสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน
สาขาวชิาเฉพาะ ดงันัน้การได้รบัความรูอ้ย่างเดียว
ไม่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง
สมบรูณ ์นกัศกึษาตอ้งมสีมรรถนะการทำาวจิยัเพือ่
การพัฒนาการเรียนรู้ด้วย 

การพัฒนาสมรรถนะการทำาวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เกิดประสิทธิผล
ได้นั้นจะต้องอาศัยเวลาและบ่มเพาะความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็น
อย่างดี ดังนั้นผู้สอนจะต้องทราบความต้องการ 
อุปสรรค หรือข้อจำากัดต่างๆ ในการทำาวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา เมื่อทราบข้อมูล
เบื้องต้นเหล่าน้ีแล้วก็สามารถออกแบบพัฒนา

สมรรถนะการทำาวิจัยได้ ผู้วิจัยในฐานอาจารย์ผู้
สอนเล็งเห็นว่าการพัฒนาสมรรถนการทำาวิจัย
ของนักศึกษานั้นต้องอาศัยวิธีการจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของ
นักศึกษา ผู้วิจัยจึงศึกษาเอกสารถึงแนวทางใน
การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน พบว่ามีรูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษามีจำานวนมาก แต่
ที่น่าสนใจ จำานวน 2 รูปแบบคือ 1) รูปแบบ 
การพัฒนาโดยใช้การโค้ชเป็นการเรียนรู้และ
พัฒนาการเรียนรู้ ในสถานการณ์จริ ง  โดย
การส่งเสริมและให้เวลาแก่ผู้รับการพัฒนาได้
ไตร่ตรองสะท้อนคิด สนทนา พูดคุย การฝึกและ
พัฒนาการใช้ความคิดเกี่ยวกับการทำางานของ
ตนเอง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (วัชรา  
เล่าเรียนดี, 2556) โดยมีข้ันตอนการโค้ช 4  
ขั้นตอนตามการศึกษาของดวงหทัย โฮมไชยะวงศ์ 
(2557) คอืขัน้เตรยีมความพรอ้ม ขัน้เสนอความรู ้
หรือทักษะ ข้ันฝึกปฏิบัติ ข้ันสรุปและประยุกต์ใช้ 
และ 2) รปูแบบการพฒันาโดยใชก้ารวจิยัเปน็ฐาน 
(Research-based) เป็นการนำากระบวนการวิจัย
หรอืผลการวิจยัมาเปน็พืน้ฐานในการจดัการเรยีนรู ้
หรือนำาเอากระบวนการวิจัยมาเป็นเครื่องมือใน
การแสวงหาความรู ้เพือ่ใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาทกัษะ
กระบวนการวจิยัและการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง  
(พวงผกา ปวีณบำาเพ็ญ, 2560) นอกจากนี้ 
ทิศนา แขมมณี (2548 อ้างถึงใน เสาวภา วิชาดี, 
2554) ได้เสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิจัยเป็นฐานไว้ 2 แนวทาง คือ 1) แนวทางที่ใช้
ผลการวิจัยเป็นสาระการเรียนการสอน ประกอบ
ดว้ย การเรยีนรูผ้ลการวจิยั/ใชผ้ลการวจิยัประกอบ
การสอน การเรียนรู้จากการศึกษางานวิจัย/
การสังเคราะห์งานวิจัย และ2) แนวทางที่ใช้
กระบวนการวิจัยเป็นกระบวนการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย การเรียนรู้วิชาวิจัย/วิธีทำาวิจัย การ
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เรยีนรู้จากการทำาวจิัย/รายงานเชิงวิจัย การเรยีนรู ้
จากการทำาวิจัย/ร่วมทำาโครงการวิจัย การเรียนรู้
จากการทำาวจิยั/วจิยัขนาดเลก็ และเรยีนรูจ้ากการ
ทำาวิจัย/วิทยานิพนธ์ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสนใจศึกษา
ความต้องการ และพัฒนาสมรรถนะการทำา
วิ จัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วย
กระบวนการโค้ชและการวิจัยเป็นฐาน สำาหรับ
นักศึกษาครู ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
เพราะนักศึกษากลุ่มนี้กำาลังปฏิบัติหน้าที่เป็นครู
ผู้สอนอยู่ในสถานศึกษา ผลที่ได้จากการพัฒนา
ก็จะนำาไปสู่การพัฒนานักเรียนโดยตรง อีกทั้ง
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้รูปแบบน้ี เป็นแนวทางสำาหรับ
การสอนของอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา ครู
ประจำาการ และบุคคลท่ีสนใจได้แนวทางการใน
การพัฒนาสมรรถนะการทำาวิจัยของตนเอง

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต้องการจำาเป็น

สมรรถนะการทำาวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะการทำาวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโค้ชและการ
วจิยัเปน็ฐานของนักศกึษาคร ูมหาวทิยาลยัราชภฏั
สงขลา แบ่งเป็น 2 วัตถุประสงค์ย่อย คือ

2.1 เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการ
ทำาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ความ
เข้าใจการปฏิบัติการวิจัยช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนก่อนและหลังการจัดการเรียน
รู้ด้วยกระบวนการโค้ชและการวิจัยเป็นฐานของ
นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

2.2 เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการทำา
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติ

การวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโค้ชและ
การวิจัยเป็นฐานของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา กับเกณฑ์ร้อยละ 75

วิธีดำาเนินการวิจัย
การดำาเนินการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียด

การดำาเนินการวิจัยดังนี้

ระยะที่ 1 ศึกษาความต้องการจำาเป็น
สมรรถนะการทำาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษาครู

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ 
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ที่กำาลังศึกษา
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำานวน 172 
คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ที่กำาลังศึกษา
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำานวน 121 
คน ได้กำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตร
ของ Yamane (1973 อ้างถึงใน วรรณี แกมเกตุ,  
2555) และสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ม 
อย่างง่าย (Simple random sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถามความต้องการสมรรถนะการทำา
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยผู้วิจัย
นำาเครื่องมือของ วิโรจน์ หมื่นเทพ (2561) มา
ประยกุตใ์ช ้แบง่แบบสอบถามออกเปน็ 2 ตอน คอื 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วยเพศ อายุ ประสบการณ์การสอน 
ประสบการณ์ในการทำาวิจัย และตอนที่ 2 เป็น 
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ข้อคำาถามเกี่ยวกับการประเมินความต้องการ
จำาเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา แบ่งเป็น 3 ด้าน 
คือ ความรู้ความเข้าใจในการวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ทักษะการ
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน และเจตคติที่ดีต่อการวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน มีรูป
แบบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยมี
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดำาเนิน
การรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับนักศึกษา
ครูโดยให้ตัวแทนนักวิจัย เป็นผู้ดำาเนินการเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย ตามวัน และเวลาที่นัด
หมาย ซึ่งมีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัย
และวัตถุประสงค์ของวิจัยก่อนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องและดำาเนิน
การวิเคราะห์ต่อไป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยดำาเนินการ
วเิคราะหข์อ้มลู โดยการวเิคราะหค่์าเฉลีย่ คา่เบีย่ง
เบนมาตรฐาน และการจัดลำาดับความต้องการ
จำาเป็นโดยใช้วิธี Priority Needs Index แบบ
ปรับปรุง (PNI

modified
) (สุวิมล ว่องวาณิช, 2558) 

ระยะที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะการทำา
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาครู

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ ง น้ี  คือ 
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ที่กำาลังศึกษา
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำานวน 6 
ห้องเรียน รวมจำานวนนักศึกษา 172 คน

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ที่กำาลังศึกษา
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จำานวน 1 
ห้องเรียน รวมจำานวนนักศึกษา 30 คน ได้ด้วย
การสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตอนนี้ผู้ วิจัย
นำาเครื่องมือของ วิโรจน์ หมื่นเทพ (2561) มา
ประยุกต์ใช้จำานวน 2 ฉบับ คือ 

1. แบบสอบความรู้ความเข้าใจในการ
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน เป็นรูปแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จำานวน 35 ข้อ ตอบถูกได้ 1 คะแนนและผิดได้ 0 
คะแนน โดยมคีา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.89

2. แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยปฏิบัติ
การในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เป็นรูปแบบเกณฑ์การใช้คะแนน 4 ระดับ จำานวน 
16 รายการตามรูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ผู้วิจัยอธิบายกระบวนการการพัฒนา
สมรรถนะการทำาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แก่
นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน

2. ผู้วิจัยดำาเนินการทดสอบความรู้
ความเข้าใจในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

3. ผู้วิจัยดำาเนินการพัฒนาสมรรถนะ
การทำาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แก่นักศึกษากลุ่ม 
เป้าหมายตามแผนการพัฒนาที่บูรณาการการโค้ช
และการวิจัยเป็นฐานจำานวน 8 ครั้ง 

4. ผู้วิจัยดำาเนินการพัฒนาตามแผน
เรยีบรอ้ยแลว้ จงึทำาการทดสอบความรูค้วามเขา้ใจ
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ในการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาการ
เรยีนรูข้องผู้เรยีนอกีครัง้ และประเมนิคณุภาพงาน
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่กำาหนด

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยดำาเนินการ
วเิคราะหข์อ้มลู โดยการวเิคราะหค่์าเฉลีย่ คา่เบีย่ง
เบนมาตรฐาน การทดสอบสถิติ t-test (Paired 
samples t-test) และการทดสอบสถติ ิt-test (One 
samples t-test) 

ผลการวิจัย
1) ผลการศึกษาความต้องการจำาเป็น

สมรรถนะการทำาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษาครู จำานวน 121 คน แบ่งเป็น เพศชาย 
จำานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 17.36 และเพศ
หญงิ จำานวน 99 คน คดิเปน็รอ้ยละ 82.64 มอีายุ
เฉลี่ย 29 ปี ประสบการณ์สอนเฉลี่ย 4 ปี และ
มีประสบการณ์การทำาวิจัยในชั้นเรียนมากกว่า 1 
เรื่อง จำานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 48.76 รอง
ลงมามีประสบการณ์ทำาวิจัย 1 เรื่อง จำานวน 43 
คน คิดเป็นร้อยละ 35.54 และไม่เคยทำาวิจัยเลย 
19 คน คดิเปน็รอ้ยละ 15.70 โดยผลการวิเคราะห์
ความตอ้งการสมรรถนะการทำาวิจยัเพือ่พฒันาการ
เรยีนรูข้องนกัศกึษาคร ูมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
ดังตาราง 1 

ต�ร�ง 1 ความต้องการจำาเป็นสมรรถนะการทำาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาครู

ร�ยก�ร
ค่�สภ�พที่ค�ดหวัง ค่�สภ�พที่เป็นจริง

PNI
modified

ลำ�ดับสำ�คัญ
S.D. S.D.

ความรู้ความเข้าใจฯ 4.54 0.62 3.24 0.54 0.40 1

ทักษะการวิจัยฯ 4.54 0.58 3.32 0.59 0.37 2

เจตคติที่ดีต่อการวิจัยฯ 4.59 0.57 3.50 0.64 0.31 3

จากตาราง 1 พบว่า สมรรถนะการทำา
วิจัยเพื่อการเรียนรู้ที่นักศึกษามีความต้องการ
จำาเป็นสูงที่สุด คือ ด้านความรู้ความเข้าใจใน
การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน (PNI

modified
 = 0.40) รองลงมา

คือ ด้านทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (PNI

modified 
= 0.37) 

และ ด้านเจตคติที่ดีต่อการวิจัยปฏิบัติการใน 

ชั้ น เ รี ยน เพื่ อพัฒนาการ เรี ยนรู้ ของ ผู้ เ รี ยน  
(PNI

modified
 = 0.31) 

2) ผลการพัฒนาสมรรถนะการทำาวิจัย
เพือ่พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการโคช้และการ
วิจัยเป็นฐานของนักศึกษาครู ผู้วิจัยพัฒนา 2 ด้าน 
คอื ดา้นความรูแ้ละความเขา้ใจ กบัดา้นทกัษะการ
ปฏิบัติการในชั้นเรียนได้ผลดังตาราง 2
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จากตาราง 2 ผลการพัฒนาพบวา่ ความรู ้
ความเข้าใจการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนของนักศึกษาหลัง
การใช้กระบวนการโค้ชและการวิจัยเป็นฐาน
สูงกว่าก่อนการใช้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และทักษะการวิจัยปฏิบัติการในช้ัน
เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังการใช้
กระบวนการโคช้และการวจิยัเปน็ฐานสงูกวา่เกณฑ์
ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผล
การอภิปรายผล ผู้วิจัยแยกการอภิปราย

เป็น 2 ข้อ ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้

1 . จากผลการศึกษาความต้องการ
สมรรถนะการทำาวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบว่า  
นักศึกษาครูมีความต้องการสมรรถนะการทำา
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ลำาดับแรกคือ ด้าน
ความรู้ความเข้าใจในการวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนรองลงมา
คือ ด้านทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านเจตคติที่ดี

ต่อการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ตามลำาดับ และจากค่าเฉลี่ย
ของสภาพสมรรถนะการทำาวิจัยในปัจจุบันอยู่ใน
ระดับปานกลางในทุกด้าน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
นักศึกษาครูกลุ่มเป้าหมายไม่ได้จบจากหลักสูตร
ครศุาสตร/์ศกึษาศาสตรม์าโดยตรง จงึทำาใหส้ภาพ
สมรรถนะการวิจัยอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจาก
การพูดคุยกับนักศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการ
ทำาวิจัยพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากการเรียนรู้จากรุ่น
พี่หรือเพื่อนครูในโรงเรียน เป็นลักษณะของการ
ลองผิดลองถูก และทำาวิจัยในรูปแบบหน้าเดียว
หรือตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำาหนด จากสภาพ
ที่เกิดขึ้นนักศึกษามีความตั้งใจหรือพร้อมที่จะทำา
วิจัยแต่ยังต้องการความรู้และทักษะการทำาวิจัย
เพือ่พฒันาการเรยีนรู ้เพือ่พฒันาสมรรถนะการทำา
วจิยัของตนเองใหส้งูขึน้ซึง่สอดคลอ้งกบัสำานกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2562) สมรรถนะเป็น
ความสามารถของบุคคลในการใช้ความรู้ ทักษะ 
เจตคตแิละคณุลกัษณะตา่งๆ ถา้ตอ้งการใหบ้คุคล
นัน้มคีวามสามารถทีส่งูขึน้จะตอ้งไดร้บัการเรยีนรู้
สาระความรู้ การได้รับการฝึกปฏิบัติ รวมท้ังการ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จากผลการวิจัย

ต�ร�ง 2 ผลการพัฒนาสมรรถนะการทำาวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโค้ชและการวิจัย
เป็นฐานของนักศึกษาครู

ร�ยก�ร คะแนนเต็ม  S.D. df t sig.

ความรู้ความเข้าใจการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

คะแนนก่อน 35 17.63 1.79 29 50.45* 0.00

คะแนนหลัง 35 28.70 2.31

ทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

คะแนน 48 43.17 2.85 29 13.76* 0.00

 (เกณฑ์ 36 คะแนน) 

*sig≤.05
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เกี่ยวกับความต้องการของนักศึกษาสอดคล้องกับ
การศึกษาของ วิโรชน์ หมื่นเทพ (2561) ที่พบว่า
ครูโรงเรียนเอกชนมีความต้องการการพัฒนาวิจัย
เพ่ือพฒันาการเรยีนรูส้งูสดุด้านความรูค้วามเขา้ใจ
ในการทำาวจิยัปฏบิตักิารในช้ันเรยีน รองลงมากคือ
ความต้องการด้านทักษะการทำาวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียนและด้านเจตคติต่อการวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษา
ของ ภณิดา ชูช่วยสุวรรณ (2562) และ โสภณ 
เพ็ชรพวง (2561) ที่พบว่าความต้องการการ
พฒันาสมรรถนะการวจิยัสองอนัดบัแรกคอื ความ
ต้องการสมรรถนะด้านทักษะ และด้านความรู้ 

2. จากผลการพฒันาสมรรถนะการทำาวจิยั
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่พบว่าหลังจัดการเรียนรู้ 
ดว้ยกระบวนการโคช้และวจิยัเปน็ฐานทำาใหค้วามรู ้
ความเข้าใจของนักศึกษาสูงขึ้น และทักษะใน
การทำาวิจัยผ่านเกณฑ์ที่กำาหนด ร้อยละ 75 นั้น 
อาจเนื่องมาจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทั้งสอง 
รปูแบบน้ีเป็นการเรยีนทีรู่ท้ีใ่หผู้เ้รยีนปฏบิตัจิรงิบน
ฐานความรูเ้ดมิหรอืความสามารถของนักศกึษาเอง 
อีกทั้งมีแบบอย่างในการปฏิบัติงาน จึงทำาให้เกิด
การเรยีนรูไ้ปในทศิทางบวก อกีทัง้การจดัการสอน
รู้แบบนี้เป็นลักษณะของกัลยาณมิตร ไม่กดดันแต่
จะเปน็ลกัษณะคอยช้ีแนะและสง่เสรมิใหน้กัศกึษา
เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับการ
ศึกษาของจุฑา ธรรมชาติ (2555) ที่พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชาการ
วิจัยทางการศึกษา กับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ผลพบว่าหลักการทดลองด้วยรูปแบบน้ีแล้ว
นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยความรู้พื้นฐานสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของวิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ 
(2559) ทีพ่ฒันาความสามารถด้านการทำาวจิยัใน
ชัน้เรยีนของนิสติสาขาวชิาภาษาไทยช้ันปทีี ่3 โดย

ใชก้ระบวนการ Coaching และ Mentoring ผลพบ
วา่นสิติมคีวามสามารถดา้นการทำาวจิยัในชัน้เรยีน
ได้ตามเกณฑ์ร้อยละ 80 ทุกคน เช่นเดียวกับการ
ศึกษาของพิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ และศุภลักษณ์ 
สินธนา (2561) ที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะ
การวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ด้วยการจัดการ
เรียนการสอนโดยการใช้วิจัยเป็นฐาน ผลพบว่า  
ผลสัมฤทธิ์และทักษะการวิจัยของนักศึกษาผ่าน
เกณฑ์ที่กำาหนด) นอกจากนี้ยังมีผลที่มีการนำา
การจัดการเรียนรู้ด้วยการวิจัยเป็นฐานหรือการ
โค้ชไปพัฒนาทักษะหรือสมรรถนะอ่ืนๆ ผล
ปรากฏว่า ทักษะหรือสมรรถนะนั้นสูงหลังได้รับ
การพัฒนาอาทิเช่นการศึกษาของศึกษา เรืองดำา  
(2561) ที่ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยบูรณ
าการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การโค้ชและ
ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐานที่มีต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนและพัฒนา
สมรรถนะการสอนของนักศึกษาครูสาขาวิชา
ภาษาไทย ผลพบว่าการประเมินอยู่ในระดับ 
ดีมากสูงกว่าก่อนการพัฒนาที่อยู่ในระดับปาน
กลาง ดังนั้นจะเห็นได้ว่ารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยการโค้ช และกาวิจัยเป็นฐานสามารถ
พฒันาการเรยีนรู ้ทกัษะ หรอืสมรรถนะของผูเ้รยีน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้ 

1. จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าความ
ต้องการจำ า เป็นสมรรถนะการทำ า วิ จัย เพื่ อ
พฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษาลำาดบัแรก คอื ดา้น
ความรู้ความเข้าใจ ดังนั้นผู้สอนหรือผู้ที่เก่ียวข้อง
จะต้องให้ความสำาคัญกับความรู้พื้นฐานด้านการ
วิจัยของนักศึกษา และเน้นการจัดการเรียนรู้ที่ 
ออกแบบบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติการวิจัย
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ในชัน้เรยีน เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถปฏิบติัการวจิยั
ได้ในสถานการณ์จริง

2. จากผลการพัฒนาสมรรถนะการทำา
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาที่พบว่า
สูงข้ึนหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโค้ช
และการวจิยัเปน็ฐาน ผูส้อนหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งต้องมี
การสรา้งขอ้ตกลงรว่มกบักบันกัศกึษาเพ่ือเปน็แนว
ปฏบัิติในการพฒันาตนเองด้านการปฏิบตักิารวจิยั
ในชัน้เรียน รวมถึงการยอมรบัความคดิเหน็และผล
การสะท้อนของนักศึกษาในการพัฒนาสมรรถนะ
การทำาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมกับนักศึกษา
ครู ระดับปริญญาตรี เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะ
การทำาวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรูข้องนกัเรยีน เพือ่
เปน็แนวทางในการพฒันานกัศกึษาครใูนทกุระดบั
การศึกษา

2. ควรมีการศึกษาผลไปถึงนักเรียนที่ได้
รับการพัฒนาจากนักศึกษาครูที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะการทำาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียนด้วยกระบวนการโค้ชและการวิจัยเป็นว่า
ในนักเรียนแต่ละกลุ่มมีผลตอบรับและผลสัมฤทธิ์
เป็นอย่างไร
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