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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความต้องการจำ�เป็นสมรรถนะการทำ�วิจยั เพือ่ พัฒนาการ
เรียนรู้ของนักศึกษาครู และเพื่อพัฒนาสมรรถนะการทำ�วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโค้ช
และการวิจัยเป็นฐานของนักศึกษาครู โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาครู จำ�นวน 131 คน เครื่องมือ
ที่ใช้การวิจัยคือ แบบสอบถามความต้องการสมรรถนะการทำ�วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ แบบสอบความ
รูค้ วามเข้าใจในการวิจยั ปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียนเพือ่ พัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน และแบบประเมินคุณภาพ
งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่า PNImodified และสถิติ t-test
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาครูมีความต้องการจำ�เป็นลำ�ดับแรก คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ
ในการวิจยั ปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียนเพือ่ พัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน รองลงมาคือ ด้านทักษะการวิจยั ปฏิบตั ิ
การในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านเจตคติที่ดีต่อการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามลำ�ดับ และ2) ผลการพัฒนาสมรรถนะการทำ�วิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้านความรู้ความเข้าใจการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ของนักศึกษาหลังการใช้กระบวนการโค้ชและการวิจัยเป็นฐานสูงกว่าก่อนการใช้อย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังการใช้
กระบวนการโค้ชและการวิจัยเป็นฐานสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำ�สำ�คัญ: สมรรถนะการทำ�วิจัยเพื่อการเรียนรู้ 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, PNImodified 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

บทนำ�

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 หมวด 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา
มาตรา 30 มีการกำ�หนดในสถานศึกษามีหน้า
ที่ส นั บสนุ น และส่ง เสริมให้ครูมีก ารทำ�วิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ อีกทั้งหมวด 6 เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กำ�หนด
ให้สถานต้องมีการประเมิน ผลภายในทุกปี และ
รั บ การประเมิ น ภายนอกทุ ก 5 ปี ซึ่ ง เป็ น การ
ผลักดันให้สถานศึกษาและครู หรือบุคคลที่มีส่วน
เกี่ ย วข้ อ งเร่ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา
เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาผู้เรียนที่สมบูรณ์ (สุวิมล
ว่องวาณิช, 2560) จะเห็นได้ว่าทั้ง 2 หมวดนี้
เกี่ยวข้องกับครู โดยตรง ดังนั้นการจะพัฒนาการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อพัฒนานักเรียนที่

สมบูรณ์ ครูจำ�เป็นต้องมีความรู้ความสามารถใน
การทำ�วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
การจั ด การศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
โดยเฉพาะสายครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ที่ผลิต
บั ณ ฑิ ต เพื่ อ ไปเป็ น ครู ใ นอนาคต สภาครู แ ละ
บุ ค ลากรทางการเรี ย นศึ ก ษา หรื อ คุ รุ ส ภา ได้
กำ�หนดมาตรฐานวิชาชีพครูขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง
ในการพั ฒนานั ก ศึ ก ษาครู ใ ห้ เ ป็ น ครู ที่ ดี ครู ที่ มี
คุณภาพ ซึง่ ข้อบังคับของคุรสุ ภา ว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ 2556 หมวด 1 มาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ ข้อ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำ�กว่าปริญญาตรีหรือ
เที ย บเท่ า และต้ อ งมี 1) มาตรฐานความรู้ ใ น
หัวข้อดังนี้ ความเป็นครู ปรัชญาการศึกษา ภาษา
และวัฒนธรรม จิตวิทยาสำ�หรับครู หลักสูตร การ
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จัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน การวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา การวัดและการประเมิน
ผลการเรี ย นรู้ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณ และ
2) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่ การฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ โดยการปฏิบัติ
การสอนในสถานศึ ก ษาในสาขาวิ ช าเฉพาะนั้ น
ชิ้นงานหลักที่นักศึกษาต้องปฏิบัติคือการทำ�วิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ 2556, 2556)
จากมาตรฐานวิ ช าชี พ ดั ง กล่ า ว คณะ
ครุ ศ าสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สงขลามี ค วาม
ตระหนักในการการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดย
เฉพาะมาตรฐานความรูก้ ารทำ�วิจยั เพือ่ พัฒนาการ
เรียนรู้เป็นมาตรฐานความรู้หนึ่งที่นักศึกษาทุก
คนต้องได้รับความรู้ และสามารถนำ�ความรู้ไป
ต่ อ ยอดสร้ า งผลงานวิ จั ย เพื่ อ พั ฒนาการเรี ย นรู้
ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ ดังนัน้ การได้รบั ความรูอ้ ย่างเดียว
ไม่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง
สมบูรณ์ นักศึกษาต้องมีสมรรถนะการทำ�วิจยั เพือ่
การพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
การพั ฒ นาสมรรถนะการทำ � วิ จั ย เพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เกิดประสิทธิผล
ได้นั้นจะต้องอาศัยเวลาและบ่มเพาะความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็น
อย่างดี ดังนั้น ผู้สอนจะต้องทราบความต้องการ
อุปสรรค หรือข้อจำ�กัดต่างๆ ในการทำ�วิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา เมื่อทราบข้อมูล
เบื้ อ งต้ น เหล่ า นี้ แ ล้ ว ก็ ส ามารถออกแบบพั ฒนา
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สมรรถนะการทำ�วิจัยได้ ผู้วิจัยในฐานอาจารย์ผู้
สอนเล็ ง เห็ นว่ า การพั ฒนาสมรรถนการทำ � วิ จั ย
ของนักศึกษานั้นต้องอาศัยวิธีการจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของ
นักศึกษา ผู้วิจัยจึงศึกษาเอกสารถึงแนวทางใน
การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน พบว่ามีรูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษามีจำ�นวนมาก แต่
ที่น่าสนใจ จำ�นวน 2 รูปแบบคือ 1) รูปแบบ
การพั ฒ นาโดยใช้ ก ารโค้ ช เป็ น การเรี ย นรู้ แ ละ
พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ใ นสถานการณ์ จ ริ ง โดย
การส่ ง เสริ ม และให้ เ วลาแก่ ผู้ รั บ การพั ฒ นาได้
ไตร่ตรองสะท้อนคิด สนทนา พูดคุย การฝึกและ
พั ฒนาการใช้ ค วามคิ ด เกี่ ยวกั บ การทำ � งานของ
ตนเอง เพื่ อ พั ฒนาประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ
งานและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (วัชรา
เล่ า เรี ย นดี , 2556) โดยมี ขั้ น ตอนการโค้ ช 4
ขั้นตอนตามการศึกษาของดวงหทัย โฮมไชยะวงศ์
(2557) คือขัน้ เตรียมความพร้อม ขัน้ เสนอความรู้
หรือทักษะ ขั้นฝึกปฏิบัติ ขั้นสรุปและประยุกต์ใช้
และ 2) รูปแบบการพัฒนาโดยใช้การวิจยั เป็นฐาน
(Research-based) เป็นการนำ�กระบวนการวิจัย
หรือผลการวิจยั มาเป็นพืน้ ฐานในการจัดการเรียนรู้
หรือนำ�เอากระบวนการวิจัยมาเป็นเครื่องมือใน
การแสวงหาความรู้ เพือ่ ให้นกั เรียนได้พฒ
ั นาทักษะ
กระบวนการวิจยั และการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง
(พวงผกา ปวี ณ บำ � เพ็ ญ , 2560) นอกจากนี้
ทิศนา แขมมณี (2548 อ้างถึงใน เสาวภา วิชาดี,
2554) ได้เสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิจัยเป็นฐานไว้ 2 แนวทาง คือ 1) แนวทางที่ใช้
ผลการวิจัยเป็นสาระการเรียนการสอน ประกอบ
ด้วย การเรียนรูผ้ ลการวิจยั /ใช้ผลการวิจยั ประกอบ
การสอน การเรี ย นรู้ จ ากการศึ ก ษางานวิ จั ย /
การสั ง เคราะห์ ง านวิ จั ย และ2) แนวทางที่ ใ ช้
กระบวนการวิจัยเป็นกระบวนการเรียนการสอน
ประกอบด้วย การเรียนรู้วิชาวิจัย/วิธีทำ�วิจัย การ
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เรียนรู้จากการทำ�วิจัย/รายงานเชิงวิจัย การเรียนรู้
จากการทำ�วิจัย/ร่วมทำ�โครงการวิจัย การเรียนรู้
จากการทำ�วิจยั /วิจยั ขนาดเล็ก และเรียนรูจ้ ากการ
ทำ�วิจัย/วิทยานิพนธ์
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสนใจศึกษา
ความต้ อ งการ และพั ฒ นาสมรรถนะการทำ �
วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาด้ ว ย
กระบวนการโค้ชและการวิจัยเป็นฐาน สำ�หรับ
นั ก ศึ ก ษาครู ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ครู
เพราะนักศึกษากลุ่มนี้กำ�ลังปฏิบัติหน้าที่เป็นครู
ผู้สอนอยู่ในสถานศึกษา ผลที่ได้จากการพัฒนา
ก็ จ ะนำ � ไปสู่ ก ารพั ฒนานั ก เรี ย นโดยตรง อี ก ทั้ ง
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้รูปแบบนี้ เป็นแนวทางสำ�หรับ
การสอนของอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา ครู
ประจำ�การ และบุคคลที่สนใจได้แนวทางการใน
การพัฒนาสมรรถนะการทำ�วิจัยของตนเอง

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาความต้ อ งการจำ � เป็ น
สมรรถนะการทำ�วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะการทำ�วิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโค้ชและการ
วิจยั เป็นฐานของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา แบ่งเป็น 2 วัตถุประสงค์ย่อย คือ
2.1 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บสมรรถนะการ
ทำ � วิ จั ย เพื่ อ พั ฒนาการเรี ย นรู้ ด้ า นความรู้ ค วาม
เข้าใจการปฏิบัติการวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนก่อนและหลังการจัดการเรียน
รู้ด้วยกระบวนการโค้ชและการวิจัยเป็นฐานของ
นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2.2 เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการทำ�
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติ
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การวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโค้ชและ
การวิจัยเป็นฐานของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา กับเกณฑ์ร้อยละ 75

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การดำ�เนินการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียด
การดำ�เนินการวิจัยดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาความต้องการจำ�เป็น
สมรรถนะการทำ�วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษาครู
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ที่กำ�ลังศึกษา
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำ�นวน 172
คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ที่กำ�ลังศึกษา
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำ�นวน 121
คน ได้กำ�หนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตร
ของ Yamane (1973 อ้างถึงใน วรรณี แกมเกตุ,
2555) และสุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารสุ่ ม
อย่างง่าย (Simple random sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถามความต้องการสมรรถนะการทำ�
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยผู้วิจัย
นำ�เครื่องมือของ วิโรจน์ หมื่นเทพ (2561) มา
ประยุกต์ใช้ แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วยเพศ อายุ ประสบการณ์การสอน
ประสบการณ์ในการทำ�วิจัย และตอนที่ 2 เป็น
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ข้ อ คำ � ถามเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ความต้ อ งการ
จำ � เป็ น ในการพั ฒ นาสมรรถนะการวิ จั ย เพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา แบ่งเป็น 3 ด้าน
คือ ความรู้ความเข้าใจในการวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ทักษะการ
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน และเจตคติที่ดีต่อการวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน มีรูป
แบบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยมี
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดำ�เนิน
การรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับนักศึกษา
ครูโดยให้ตัวแทนนักวิจัย เป็น ผู้ดำ�เนินการเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย ตามวัน และเวลาที่นัด
หมาย ซึ่งมีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัย
และวัตถุประสงค์ของวิจัยก่อนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องและดำ�เนิน
การวิเคราะห์ต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ดำ � เนิ น การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการวิเคราะห์คา่ เฉลีย่ ค่าเบีย่ ง
เบนมาตรฐาน และการจัดลำ�ดับความต้องการ
จำ�เป็นโดยใช้วิธี Priority Needs Index แบบ
ปรับปรุง (PNImodified) (สุวิมล ว่องวาณิช, 2558)
ระยะที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะการทำ�
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาครู
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ที่กำ�ลังศึกษา
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำ�นวน 6
ห้องเรียน รวมจำ�นวนนักศึกษา 172 คน
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ที่กำ�ลังศึกษา
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำ�นวน 1
ห้องเรียน รวมจำ�นวนนักศึกษา 30 คน ได้ด้วย
การสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ตอนนี้ ผู้ วิ จั ย
นำ�เครื่องมือของ วิโรจน์ หมื่นเทพ (2561) มา
ประยุกต์ใช้จำ�นวน 2 ฉบับ คือ
1. แบบสอบความรู้ความเข้าใจในการ
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน เป็นรูปแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก
จำ�นวน 35 ข้อ ตอบถูกได้ 1 คะแนนและผิดได้ 0
คะแนน โดยมีคา่ ความเชือ่ มัน่ ทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.89
2. แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยปฏิบัติ
การในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
เป็นรูปแบบเกณฑ์การใช้คะแนน 4 ระดับ จำ�นวน
16 รายการตามรูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยอธิบายกระบวนการการพัฒนา
สมรรถนะการทำ � วิ จั ย เพื่ อ พั ฒนาการเรี ย นรู้ แ ก่
นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน
2. ผู้ วิ จั ย ดำ � เนิ น การทดสอบความรู้
ความเข้าใจในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. ผู้ วิ จั ย ดำ � เนิ น การพั ฒนาสมรรถนะ
การทำ�วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แก่นักศึกษากลุ่ม
เป้าหมายตามแผนการพัฒนาที่บูรณาการการโค้ช
และการวิจัยเป็นฐานจำ�นวน 8 ครั้ง
4. ผู้ วิ จั ย ดำ � เนิ น การพั ฒ นาตามแผน
เรียบร้อยแล้ว จึงทำ�การทดสอบความรูค้ วามเข้าใจ
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ในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูข้ องผูเ้ รียนอีกครัง้ และประเมินคุณภาพงาน
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ดำ � เนิ น การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการวิเคราะห์คา่ เฉลีย่ ค่าเบีย่ ง
เบนมาตรฐาน การทดสอบสถิติ t-test (Paired
samples t-test) และการทดสอบสถิติ t-test (One
samples t-test)

ผลการวิจัย
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สมรรถนะการทำ�วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษาครู จำ�นวน 121 คน แบ่งเป็น เพศชาย
จำ�นวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 17.36 และเพศ
หญิง จำ�นวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 82.64 มีอายุ
เฉลี่ย 29 ปี ประสบการณ์สอนเฉลี่ย 4 ปี และ
มีประสบการณ์การทำ�วิจัยในชั้นเรียนมากกว่า 1
เรื่อง จำ�นวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 48.76 รอง
ลงมามีประสบการณ์ทำ�วิจัย 1 เรื่อง จำ�นวน 43
คน คิดเป็นร้อยละ 35.54 และไม่เคยทำ�วิจัยเลย
19 คน คิดเป็นร้อยละ 15.70 โดยผลการวิเคราะห์
ความต้องการสมรรถนะการทำ�วิจยั เพือ่ พัฒนาการ
เรียนรูข้ องนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ดังตาราง 1

1) ผลการศึกษาความต้องการจำ�เป็น

ตาราง 1

ความต้องการจำ�เป็นสมรรถนะการทำ�วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาครู
รายการ

ค่าสภาพที่คาดหวัง

ค่าสภาพที่เป็นจริง

S.D.

S.D.

PNImodified

ลำ�ดับสำ�คัญ

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 สมรรถนะการทำ�
วิ จั ย เพื่ อ การเรี ย นรู้ ที่ นั ก ศึ ก ษามี ค วามต้ อ งการ
จำ � เป็ น สู ง ที่ สุ ด คื อ ด้ า นความรู้ ค วามเข้ า ใจใน
การวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารในชั้ น เรี ย นเพื่ อ พั ฒ นาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน (PNImodified = 0.40) รองลงมา
คือ ด้านทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (PNImodified = 0.37)
และ ด้ า นเจตคติ ที่ ดี ต่ อ การวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารใน

ชั้ น เรี ย นเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น
(PNImodified = 0.31)
2) ผลการพัฒนาสมรรถนะการทำ�วิจัย
เพือ่ พัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการโค้ชและการ
วิจัยเป็นฐานของนักศึกษาครู ผู้วิจัยพัฒนา 2 ด้าน
คือ ด้านความรูแ้ ละความเข้าใจ กับด้านทักษะการ
ปฏิบัติการในชั้นเรียนได้ผลดังตาราง 2
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ตาราง 2
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ผลการพัฒนาสมรรถนะการทำ�วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโค้ชและการวิจัย
เป็นฐานของนักศึกษาครู

รายการ

คะแนนเต็ม

S.D.

df

t

sig.

29

50.45*

0.00

29

13.76*

0.00

ความรู้ความเข้าใจการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
คะแนนก่อน

35

28.70

2.31

คะแนนหลัง

35

17.63

1.79

ทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
คะแนน

48

43.17

2.85

(เกณฑ์ 36 คะแนน)
*sig≤.05

จากตาราง 2 ผลการพัฒนาพบว่า ความ
รู้ความเข้าใจการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อ
พั ฒนาการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นของนั ก ศึ ก ษาหลั ง
การใช้ ก ระบวนการโค้ ช และการวิ จั ย เป็ น ฐาน
สู ง กว่ า ก่ อ นการใช้ อ ย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05 และทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังการใช้
กระบวนการโค้ชและการวิจยั เป็นฐานสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล

การอภิปรายผล ผู้วิจัยแยกการอภิปราย
เป็น 2 ข้อ ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. จากผลการศึ ก ษาความต้ อ งการ
สมรรถนะการทำ�วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบว่า
นั ก ศึ ก ษาครู มี ค วามต้ อ งการสมรรถนะการทำ �
วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ลำ � ดั บ แรกคื อ ด้ า น
ความรู้ ค วามเข้ า ใจในการวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารในชั้ น
เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนรองลงมา
คือ ด้านทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านเจตคติที่ดี

ต่อการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ตามลำ�ดับ และจากค่าเฉลี่ย
ของสภาพสมรรถนะการทำ�วิจัยในปัจจุบันอยู่ใน
ระดับปานกลางในทุกด้าน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
นักศึกษาครูกลุ่มเป้าหมายไม่ได้จบจากหลักสูตร
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์มาโดยตรง จึงทำ�ให้สภาพ
สมรรถนะการวิจัยอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจาก
การพูดคุยกับนักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการ
ทำ�วิจัยพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากการเรียนรู้จากรุ่น
พี่หรือเพื่อนครูในโรงเรียน เป็นลักษณะของการ
ลองผิดลองถูก และทำ�วิจัยในรูปแบบหน้าเดียว
หรือตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำ�หนด จากสภาพ
ที่เกิดขึ้นนักศึกษามีความตั้งใจหรือพร้อมที่จะทำ�
วิจัยแต่ยังต้องการความรู้และทักษะการทำ�วิจัย
เพือ่ พัฒนาการเรียนรู้ เพือ่ พัฒนาสมรรถนะการทำ�
วิจยั ของตนเองให้สงู ขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับสำ�นักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2562) สมรรถนะเป็น
ความสามารถของบุคคลในการใช้ความรู้ ทักษะ
เจตคติและคุณลักษณะต่างๆ ถ้าต้องการให้บคุ คล
นัน้ มีความสามารถทีส่ งู ขึน้ จะต้องได้รบั การเรียนรู้
สาระความรู้ การได้รับการฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จากผลการวิจัย
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เกี่ยวกับความต้องการของนักศึกษาสอดคล้องกับ
การศึกษาของ วิโรชน์ หมื่นเทพ (2561) ที่พบว่า
ครูโรงเรียนเอกชนมีความต้องการการพัฒนาวิจัย
เพือ่ พัฒนาการเรียนรูส้ งู สุดด้านความรูค้ วามเข้าใจ
ในการทำ�วิจยั ปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียน รองลงมากคือ
ความต้องการด้านทักษะการทำ�วิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียนและด้านเจตคติต่อการวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษา
ของ ภณิดา ชูช่วยสุวรรณ (2562) และ โสภณ
เพ็ชรพวง (2561) ที่พบว่าความต้องการการ
พัฒนาสมรรถนะการวิจยั สองอันดับแรกคือ ความ
ต้องการสมรรถนะด้านทักษะ และด้านความรู้
2. จากผลการพัฒนาสมรรถนะการทำ�วิจยั
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท่ีพบว่าหลังจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการโค้ชและวิจยั เป็นฐานทำ�ให้ความรู้
ความเข้ า ใจของนั ก ศึ ก ษาสู ง ขึ้ น และทั ก ษะใน
การทำ�วิจัยผ่านเกณฑ์ที่กำ�หนด ร้อยละ 75 นั้น
อาจเนื่องมาจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทั้งสอง
รูปแบบนีเ้ ป็นการเรียนทีร่ ทู้ ใี่ ห้ผเู้ รียนปฏิบตั จิ ริงบน
ฐานความรูเ้ ดิมหรือความสามารถของนักศึกษาเอง
อีกทั้งมีแบบอย่างในการปฏิบัติงาน จึงทำ�ให้เกิด
การเรียนรูไ้ ปในทิศทางบวก อีกทัง้ การจัดการสอน
รู้แบบนี้เป็นลักษณะของกัลยาณมิตร ไม่กดดันแต่
จะเป็นลักษณะคอยชีแ้ นะและส่งเสริมให้นกั ศึกษา
เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับการ
ศึกษาของจุฑา ธรรมชาติ (2555) ที่พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชาการ
วิจัยทางการศึกษา กับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ผลพบว่าหลักการทดลองด้วยรูปแบบนี้แล้ว
นั ก ศึ ก ษามี ค ะแนนเฉลี่ ย ความรู้ พื้ น ฐานสู ง กว่ า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของวิมลรัตน์ สุนทรโรจน์
(2559) ทีพ่ ฒ
ั นาความสามารถด้านการทำ�วิจยั ใน
ชัน้ เรียนของนิสติ สาขาวิชาภาษาไทยชัน้ ปีที่ 3 โดย
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ใช้กระบวนการ Coaching และ Mentoring ผลพบ
ว่านิสติ มีความสามารถด้านการทำ�วิจยั ในชัน้ เรียน
ได้ตามเกณฑ์ร้อยละ 80 ทุกคน เช่นเดียวกับการ
ศึกษาของพิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ และศุภลักษณ์
สินธนา (2561) ที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะ
การวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ด้วยการจัดการ
เรียนการสอนโดยการใช้วิจัยเป็นฐาน ผลพบว่า
ผลสัมฤทธิ์และทักษะการวิจัยของนักศึกษาผ่าน
เกณฑ์ที่กำ�หนด) นอกจากนี้ยังมีผลที่มีการนำ�
การจัดการเรียนรู้ด้วยการวิจัยเป็นฐานหรือการ
โค้ ช ไปพั ฒ นาทั ก ษะหรื อ สมรรถนะอื่ น ๆ ผล
ปรากฏว่า ทักษะหรือสมรรถนะนั้นสูงหลังได้รับ
การพัฒนาอาทิเช่นการศึกษาของศึกษา เรืองดำ�
(2561) ที่ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยบูรณ
าการแนวคิ ด จิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษา การโค้ ช และ
ระบบพี่ เ ลี้ ย ง และการวิ จั ย เป็ น ฐานที่ มี ต่ อ การ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการสอนและพั ฒ นา
สมรรถนะการสอนของนั ก ศึ ก ษาครู ส าขาวิ ช า
ภาษาไทย ผลพบว่ า การประเมิ น อยู่ ใ นระดั บ
ดีมากสูงกว่าก่อนการพัฒนาที่อยู่ในระดับปาน
กลาง ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า รู ป แบบการจั ด การ
เรียนรู้โดยการโค้ช และกาวิจัยเป็นฐานสามารถ
พัฒนาการเรียนรู้ ทักษะ หรือสมรรถนะของผูเ้ รียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิ จั ย จะเห็ น ได้ ว่ า ความ
ต้ อ งการจำ � เป็ น สมรรถนะการทำ � วิ จั ย เพื่ อ
พัฒนาการเรียนรูข้ องนักศึกษาลำ�ดับแรก คือ ด้าน
ความรู้ความเข้าใจ ดังนั้นผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
จะต้องให้ความสำ�คัญกับความรู้พื้นฐานด้านการ
วิจัยของนักศึกษา และเน้นการจัดการเรียนรู้ที่
ออกแบบบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติการวิจัย
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ในชัน้ เรียน เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถปฏิบตั กิ ารวิจยั
ได้ในสถานการณ์จริง
2. จากผลการพัฒนาสมรรถนะการทำ�
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาที่พบว่า
สูงขึ้นหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโค้ช
และการวิจยั เป็นฐาน ผูส้ อนหรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องต้องมี
การสร้างข้อตกลงร่วมกับกับนักศึกษาเพือ่ เป็นแนว
ปฏิบตั ใิ นการพัฒนาตนเองด้านการปฏิบตั กิ ารวิจยั
ในชัน้ เรียน รวมถึงการยอมรับความคิดเห็นและผล
การสะท้อนของนักศึกษาในการพัฒนาสมรรถนะ
การทำ�วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมกับนักศึกษา
ครู ระดับปริญญาตรี เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะ
การทำ�วิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนรูข้ องนักเรียน เพือ่
เป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาครูในทุกระดับ
การศึกษา
2. ควรมีการศึกษาผลไปถึงนักเรียนที่ได้
รับการพัฒนาจากนักศึกษาครูที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะการทำ�วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยกระบวนการโค้ชและการวิจัยเป็นว่า
ในนักเรียนแต่ละกลุ่มมีผลตอบรับและผลสัมฤทธิ์
เป็นอย่างไร
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