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บทคัดย่อ 

การวิจ ัยครั  งนี   มีวัตถุประสงค์เพื  อพัฒนาครูด้านการทําวิจ ัยในชั  นเรียน โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา  สํานักงานเขตพื นที การศึกษา
นครราชสีมา  เขต 7 ให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถทําวิจ ัยในชั  นเรียนตามกระบวนการวิจ ัย     ข ั  นตอน  คือ การสํารวจและวิเคราะห์
ป ั ญหา  การกําหนดวิธีการแก้ป ั ญหา  การพัฒนานวัตกรรมหรือวิธีการในการแก้ป ั ญหา การนํานวัตกรรมไปใช้  และการสรุปผลการวิจ ัยได้  
กลยุทธ์ที ใช้ในการพัฒนา  ได้แก่  การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การศึกษาดูงาน และการนิเทศภายใน โดยดําเนินการตามขั  นการวิจ ัยเชิง
ปฏิบัติการ     ข ั  นตอน  คือ  การวางแผน (Planning)  การปฏิบัติตามแผน (Action )  การสังเกต ( Observation) และการสะท้อนผล 
(Reflection)  กลุ่มผู้ ร่วมวิจ ัยมีจํานวน     คน  ประกอบด้วย  ผู้วิจ ัย และผู้ ร่วมวิจ ัย  ได้แก่  คณะครูโรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา  และกลุ่มผู้ให้
ขอ้มูลจํานวน     คน  ประกอบด้วย  ผู้วิจ ัย  ครูต้นแบบ และศึกษานิเทศก์สํานักงานเขตพื นที การศึกษานครราชสีมา  เขต  7   เครื  องมือที 
ใช้ในการวิจ ัยครั  งนี   ได้แก่  แบบประเมินผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบประเมินความสามารถในการทําวิจ ัยในชั  นเรียน และ
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในการทําวิจ ัยในชั  นเรียน การตรวจสอบข้อมูล ใช้เทคนิคการตรวจสอบแบบหลายมิติ (Triangulation) การ
วิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอผลการวิเคราะห์โดยการใช้สถิติค่าเฉลี  ย  ร้อยละ และส่วนเบี  ยงเบนมาตรฐาน  ข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์
โดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห ์
  ผลการวิจัยพบว่า 
   1.  สภาพป ั จจุบ ันและป ั ญหา 
    สภาพป ั จจุบ ันและป ั ญหาโรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา มีชุมชนให้ความร่วมมือด้านการเรียนและเป็นประเด็นต่อการ
ดําเนินการวิจ ัยในชั  นเรียน  ด้วยสภาพสังคมและวัฒนธรรมแบบพึ  งพาอาศัยซ ึ  งกันและกันของนักเรียนและชุมชน  ทําให้นักเรียนได้รับทราบ
ความเคลื  อนไหวต่างๆ  ทั  งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนอยู่ตลอดเวลา  ซ ึ  งเป็นส่วนส่งเสริมการวิจ ัยของครูผู้สอน  ส่วนป ั ญหาใน
โรงเรียนบ้านแดงน้อย  คือ  ครูมีช ั  วโมงสอนมากเกินไป  ครูย ังขาดความรู้และทักษะด้านการทําวิจ ัยในชั  นเรียน   และไม่มีความมั  นใจใน
การทําวจิ ัยเนื  องจากประสบการณ์ด้านการทําวิจ ัยในชั  นเรียนมีน้อย  รวมทั  งขาดแคลนแหล่งศึกษาอ้างอิงที  เชื  อถือได้ 
   2.  ผลการศึกษาวิธีการพัฒนาความสามารถในการทําวิจ ัยในชั  นเรียน 
    การพัฒนาครูด้านการทําวิจ ัยในชั  นเรียน โดยใช้กลยุทธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มีวิทยากรให้การบรรยาย  ครูได้
ศึกษาเอกสารประกอบการบรรยาย  ได้ฝึกปฏิบัติการทําวิจ ัยในชั  นเรียนตามขั  นตอนและรูปแบบการวิจ ัย  ได้ศึกษาดูงานการทําวิจ ัยในชั  น
เรียนจากครูต้นแบบ  และได้รับความช่วยเหลือ  ดูแล  แนะนําอย่างใกล้ชิด และต่อเนื  องจากผู้ให้การนิเทศทําให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ  
สามารถทําวิจ ัยในชั  นเรียนได้เป็นผลสําเร็จ 
   ผลการศึกษาข้างต้นเป็นตัวบ่งชี ให้เห็นแนวโน้มของการปฏิบัติงานด้านการทําวิจ ัยในชั  นเรียนของโรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา 
ที  ประสบความสําเร็จในการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง  คนดี  และมีความสุข  นอกจากนั  นยังมีความรักในการเรียนรู้และมีความพร้อมใน
การพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื  องและยั  งยืนต่อไป 
 
Abstract 

The research aimed for developing teacher’s ability to do the researching in classroom in BanNonped Vittaya School, 
under Nakhonratchasima Educational Service  Area, Office 7. The teacher has to have a knowledge, understanding of 
classroom researching and be able to do the researching in classroom under 5 researching steps; survey and problem analysis, 
create the problem solving method, innovating or developing the problem solving method, applying the problem solving method 
then conclusion of the method. The development strategies are practical seminar, study tour and internal training. This research 
follows up 4 practical research methods; planning, action, observation and reflection.  Researchers group contains with the 
researcher and coordinate researchers who are five of teachers in BanNonped Vittaya School.  Sample data were collected 
from group of seven persons includes; the researcher, nominated teacher and teacher supervisor from Nakhonratchasima 



 

Educational Service Area Office 7. The instruments being used in this research were practical seminar evaluation form, 
classroom research ability evaluation form and knowledge & understanding of classroom researching test form. Data are being 
verified by triangulation technique.  Data are statistically analysis in terms of percentage, mean and standard deviation (S.D).  
Quality data is analyzed by descriptive analysis.  
 The research finding were as follow  

1. Background and Problem       
Background and problem in Ban Nonped Vittaya School; the community is well participate with school studying 

system and effect to the classroom research. Because of culture and very close social between students and community, 
students can easily get information from both school and community. This factor is positively effect to the result of classroom 
researching. On the other hand, Ban Daengnoi School is facing with problems from overload teaching hours, lack of knowledge 
and classroom researching skills and unconfident in researching because of inexperience research and lack of confidential 
reference sources. 

2. The conclusion of research; 
 The developing of teacher ability for researching in classroom by giving following strategies; a practical seminar, an 
internal training with textbook and lecturer, learning from nominated teacher and a practical researching in classroom with 
intensively and continually assist from trainer and supervisor, teacher is successfully to researching in classroom. 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การจัดการเรียนการสอนเพื  อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง เป็นสิ งจําเป็นในการจัดการศึกษาที  เน้นผู้เรียนสําคัญที  สุด 
เพื  อให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมกําหนดจุดมุ่งหมาย กิจกรรม และวิธีการเรียนรู้ ได้คิด ได้ฝึกปฏิบัติ และเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามศักยภาพตาม
ความต้องการ ความสนใจ ความถนัด ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสอดคล้องกับการดํารงชีวิตจากแหล่งเรียนรู้ที  
หลากหลาย สามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื  อง โดยครูเป็นผู้ช่วยชี  แนะแนวทางการแสวงหาความรู้ที  ถูกต้องให้แก่ผู้เรียน มีการแลกเปลี  ยนความรู้
และประสบการณ์ใหม่ๆ  ทั  งระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง และระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอนในลักษณะการแบ่งป ั นความรู้ต่อกัน กระบวนการเรียน
สามารถเกิดขึ นได้ทุกที  ทุกเวลาเมื  อผู้เรียนมีความพร้อม จะเห็นได้ว่าครูมีบทบาทสําคัญที  สุด ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้เกิดแก่
ผู้เรียน ครูจึงควรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื  องสมํ  าเสมอให้ทันต่อการเปลี  ยนแปลง เพื  อการเป็นครูมืออาชีพและพัฒนาการเรียนการสอน 
(กองวิจ ัยทางการศึกษา.     :  - ) โดยในหมวด   มาตรา    ที  ระบุว่า ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื  อ
การเรยีน และอํานวยความสะดวกเพื  อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั  งสามารถใช้การวิจ ัยเป็นส่วนหนึ  งของกระบวนการ
เรียนรู้ นอกจากนั  น มาตรา    ย ังระบุให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที  มีประสิทธิภาพ รวมทั  งการส่งเสริมให้ผู้สอน
สามารถวิจ ัยเพื  อพัฒนาการเรียนรู้ที  เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ดังนั  น ครูมีความจําเป็นที  จะต้องพัฒนาตนเอง เพิ  มบทบาท
เป็นนักวิจ ัยเพื  อศึกษาหาข้อมูลมาเป็นกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ งขึ น 
  การวิจ ัยจึงเป็นส่วนหนึ  งของการบริหารจัดการที  นําผลมาใช้ในการพัฒนา ในขณะเดียวกันผู้บริหารสามารถใช้การวิจ ัย เพื  อเป็น
การสร้างองค์ความรู้ และพัฒนางานให้เป็นผู้นําในการสร้างภูมิป ั ญญา และการเรียนรู้ได้การวิจ ัยในชั  นเรียน เป็นรูปแบบหนึ  งของการวิจ ัย
เชิงปฏิบัติการ ซ ึ  งเป็นการวิจ ัยที  มุ่งแก้ป ั ญหาที  เกิดขึ นเฉพาะหน้าเป็นครั  งๆ ไป หรือเป็นเรื  องใดเรื  องหนึ  งในช่วงระยะเวลาหนึ  ง ผลการวิจ ัยที  
ค้นพบนี ไม่สามารถนําไปใช้อ้างอิงกับกลุ่มอื  นๆ ได้ เพราะเป็นป ั ญหาที  เกิดขึ นในวงจํากัดหรือเป็นป ั ญหาเฉพาะที   เช่น ป ั ญหาที  เกิดขึ นใน
ห้องเรียนบางอย่างที  ครูต้องการคําตอบมาอธิบายเฉพาะที  เกิดขึ นในห้องที  ตนรับผิดชอบอยู่เท่านั  น ไม่เกี  ยวกับป ั ญหาของห้องเรียนอื  นๆ 
การศึกษาป ั ญหาลักษณะนี  เรียกว่า การวิจ ัยในชั  นเรียน ซ ึ  งเป็นรูปแบบของการวิจ ัยที  ครูกําลัง ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ  งเพราะนํา ไปใช้
เพื  อการศึกษา และการวิจ ัยในสถานการณ์ที  เกิดขึ นจริง ของห้องเรียน จึงอาจกล่าวได้ว่าการวิจ ัยในชั  นเรียนเป็นวิธีการวิจ ัยที  ออกแบบ และ
พัฒนาขึ นมา เพื  อช่วยให้ครูสามารถค้นพบว่ามีอะไรเกิดขึ นในห้องเรียนบ้าง และยังช่วยให้ครูทราบข้อมูลที  จะนําไปใช้เพื  อการพัฒนาการ
เรียนการสอนที  จะมีขึ นต่อไปในอนาคต โดยเลือกใช้วิธีการวิจ ัยเชิงคุณภาพ การวิจ ัยเชิงปริมาณ การวิจ ัยเชิงบรรยายหรือการวิจ ัยเชิง
ทดลอง อย่างใดอย่างหนึ  งเป็นวิธีการศึกษา (รัตนา ศรีเหรัญ.     :   –  ) การวิจ ัยในชั  นเรียนจึงเป็นกระบวนการหาความรู้ใหม่ ที  อาศัยการ
ทํางานที  มีระบบเพื  อให้ได้ข้อมูลที  มีความน่าเชื  อถือและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง โดยการวิจ ัยจัดได้ว่าเป็นกระบวนการหาความรู้ในลักษณะที  เป็นเชิง
วิทยาศาสตร ์กล่าวคือ สังเกตว่ามีป ั ญหาหรือข้อสงสัยอะไรเกิดขึ นบ้างรวบรวมข้อมูลและศึกษาความจริงที  สอดคล้องกับป ั ญหา หลังจากนั  น 
ก็ตั  งสมมติฐานเพื  อการใช้ในการอธิบายความจริงจากสมมตฐิาน หรือทฤษฎ ีโดยการอนุมาน ในลักษณะที  คาดถึงสิ  งที  ยังสังเกตไม่ได้แล้ว
ดําเนินการพิสูจน์ โดยการนําข้อมูลที  รวบรวมสอบกับ คําทํานาย ที  ตั  งขึ น หรือตั  งสมมติฐานใหม่สอดคล้องกับข้อมูลอันใหม่ ดังนั  น 
กระบวนการวิจ ัยจึงไม่มี ที  สิ นสุดเพราะเป็นการเพิ  มพูนความรู้ขึ  นเรื  อยๆ (ประวิต เอราวรรณ์.     :  ) 
 ป ั จจุบ ันการนําหลักการการวิจ ัยเชิงปฏิบัติการมาใช้ในการแก้ป ั ญหาการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนของครู ซ ึ  งเรียกว่าวิจ ัย



 

ในชั  นเรียน และมีบทบาทและความสําคัญมากเพราะเป็นการนํากระบวนการวิจ ัยไปใช้กับผู้เรียน โดยครูได้ใช้เทคนิควิธีการสอนที  
หลากหลายเหมาะสม ใช้จิตวิทยาในการสอน การรู้จ ักผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีข้อมูลความสนใจความต้องการ เพื  อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ ครูต้องหมั  นตรวจสอบเสมอว่า ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายที  กําหนดไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด หากมีป ั ญหาหรืออุปสรรคต้องคิดหา
วิธีการ หรือแนวทางแก้ป ั ญหานั  นๆ เพื  อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ซ ึ  งแนวการปฏิบัตินี เป็นกระบวนการวิจ ัยที  ครูใช้ควบคู่ไปได้
ตลอดเวลา จึงถือว่า การวิจ ัยเป็นสิ  งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที  ประสบผลสําเร็จในการเรียนมีความสุขสนุกกับการเรียน เกิดความภาคภูมิใจ
สามารถนําความรู้ประสบการณ์ที  ไดร้ับจากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข สิ งที  บ่งบอกว่าผู้เรียนประสบ
ผลสําเร็จนั  นเท่ากับเป็นเครื  องบ่งชี ถึงความสามารถของครูผู้สอนที  เกิดจากการจัดกิจกรรมการสอน (อรัญญา สุธาสิโนบล. 2544: 66-69) ซ ึ  ง
เดิมทีหลายคนมองเห็นว่า การวิจ ัยในชั  นเรียนเป็นเรื  องยุ่งยากที  ทําให้ต้องเสียเวลาไปกับการศึกษาค้นคว้าแทนที  จะให้เวลากับการเรียนการ
สอนอย่างเต็มที  ต้องเสียเวลาส่วนหนึ  งไปนั  น และสาเหตุของป ั ญหาของโรงเรียนที  ไม่ค่อยมีผลงานการวิจ ัยเพื  อพัฒนาการเรียนการสอน
เนื  องจากครูขาดความรู้ความเข้าใจความสามารถในการทําวิจ ัย (ทัศนา แสวงศักดิ  . 2543: 78)  
 การวิจ ัยในชั  นเรียนเป็นเครื  องมือในการค้นหาคําตอบให้กับคําถามที  ครูสนใจด้วยวิธีการ เชิงประจักษ์ ครูทุกคนสามารถทําวิจ ัย
ในชั  นเรียนได้เพื  อแก้ป ั ญหาที  เกิดขึ นจากการปฏิบัติงานสอน หรือเพื  อปรับปรุงพัฒนางานสอนของตนให้มีประสิทธิภาพยิ งขึ นด้วยวิธีการ
ง่ายๆ โดยครูสามารถทําวิจ ัยไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติการสอนประจําวัน สําหรับเรื  องที  จะนํามาศึกษาวิจ ัยนั  นส่วนมากจะเป็นป ั ญหาที  ครู
พบจากการปฏิบัติการสอนในชั  นเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายที  จะแก้ป ั ญหานั  นๆ หรืออาจมาจากความคิดริเริ  มของครูในการที  จะพัฒนาปรับปรุง
วิธีสอนให้อยู่ในป ั จจุบ ันให้มีประสิทธิภาพยิ งขึ น (อัจฉรา สระวาส.ี 2541: 15-17) ครูจึงต้องศึกษาค้นคว้า และคิดค้นวิธีสอน สื  อ ตลอดจน
เครื  องมือใหม่ๆ  มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนเพื  อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที  เพื  อให้สามารถสนองตอบต่อผู้เรียนแต่ละคน 
จําเป็นต้องพัฒนารูปแบบวิธีการเรียนที  เหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียนโดยการปฏิบัติงานในชั  นเรียนของครูควรจะมีงานสามส่วนที  ดําเนินไป
ในกระบวนการพร้อมๆ กันคือ การสอน (Teaching) การประเมิน (Assessment) และการวิจ ัย (Research) เพราะงานทั  งสามส่วนนี จะทําให้
ครูเข้าใจสภาพของผู้เรียนสามารถกําหนดเป้ าหมายและวิธีการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครูเองก็จะเกิดการเรียนรู้
ในการปฏิบัติงานไปพร้อมๆ กัน (ประวิต เอราวรรณ์. 2546: 44-45)  
 อย่างไรก็ตาม การพัฒนาบุคลากรเป็นหน้าที  ของผู้บริหารที  จะต้องพยายามหาทางให้ผู้ปฏิบ ัติงาน ซ ึ  งถือว่าเป็นทรัพยากรที  มี
ความสําคัญยิ ง ในการดําเนินกิจกรรมในองค์กรให้ประสบความสําเร็จตามเป้ าหมาย เนื  องจากการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ต้องอาศัยความรู้
ความสามารถ ทักษะ เจตคติของบุคลากรเพื  อให้สามารถวิเคราะห์ เลือกและตัดสินใจ อันจะส่งผลให้การปฏบิัติหน้าที  ของบุคลากรใน
หน่วยงานทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ (เสริมวิทย์ ศุภเมธ.ี 2531: 151-152) การเลือกใช้วิธีการใดขึ นอยู่ก ับจุดมุ่งหมาย และความต้องการ
ของบุคลากรเป็นสําคัญ โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรโดยการอบรมปฏิบัติการเป็นกลยุทธ์ที  ช่วยให้ระบบวิธีการปฏิบัติงานมปีระสิทธิผล
สูงขึ น ความสนใจในการปฏิบัติงานและจิตใจใฝ่ งานดีขึ น สามารถนําเทคนิคและวิธีการใหม่ๆ ไปช่วยแก้ป ั ญหาในการปฏิบัติจนเกิด
ประสิทธิภาพ และการให้การฝึกอบรมช่วยลดเวลาในการเรียนรู้งานให้น้อยลง ทั  งนี วิธีพัฒนาบุคลากรมีอยู่หลายวิธีที  สามารถนํามาใช้ในการ
พัฒนาบคุลากรได้ เช่น การปฐมนิเทศ การพัฒนาด้วยกระบวนการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การศึกษาดูงานการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาองค์การ ดังนั  น ในการเลือกใช้วิธีการพัฒนาบุคลากรผู้บริหารจะต้องพิจารณาโดยละเอียดเพื  อให้เกิดความคุ้มค่าทั  งงบประมาณและ
เวลา (นุศรา สุพร. 2546: 17-18) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ2542 หมวด 4 มาตรา 24 (5) กําหนดให้ผู้สอนใช้การวิจ ัยเป็นส่วน
หนึ  งของกระบวนการเรียนรู้และมาตรา 30 กําหนดให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ รวมให้ครูผู้สอน
สามารถวิจ ัย เพื  อพัฒนาการเรียนรู้ที  เหมาะสมกับผู้เรียน ในแต่ละระดับการศึกษา แต่ครูผู้สอนส่วนใหญ่ยังขาดประสบการณ์ กับป ั ญหาการ
ทําวิจ ัยในชั  นเรียนรวมทั  งขั  นตอนและรูปแบบการดําเนินการวิจ ัย ดังนั  น เป็นหน้าที  ของสถานศึกษาจะต้องดําเนินการพัฒนาครูผู้สอนให้
สามารถทําการวิจ ัยในชั  นเรียนให้ได้ (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา. 2544: 23-25) 
 สภาพป ั จจุบ ันป ั ญหาของโรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา สํานักงานเขตพื นที  การศึกษานครราชสีมา เขต 7 จากการศึกษาสภาพ
ป ั จจุบ ัน ป ั ญหา และความต้องการของครูในโรงเรียนจากการประชุม นิเทศ กํากับ ติดตาม พบว่า ครูในโรงเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ
เกี  ยวกับการทําวิจ ัยในชั  นเรียน ซ ึ  งครูทุกคนได้ผ่านการอบรมมาบ้างแล้ว แต่ย ังไม่ได้ลงมือดําเนินการอย่างจริงจ ัง เนื  องจากยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจในขั  นตอนกระบวนการทําวิจ ัยในชั  นเรียนที  ชัดเจน อีกทั  งยังขาดความเชื  อมั  น ด้วยคิดว่าการทําวิจ ัยในชั  นเรียนนั  นเป็นเรื  องยาก 
ต้องใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้า เกบ็ข้อมูลนาน ต้องใช้สถิติช ั  นสูงในการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อจํากัดดังกล่าวจึงทําให้ครูไม่สามารถนําการวิจ ัย
ลงสู่การปฏิบัติในชั  นเรียนได้ (โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา.   50:   ) 
 ดังนั  น ผู้วิจ ัยซ ึ  งเป็นบุคลากรสายผู้สอน ได้ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นในเรื  องประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนของครูที  จะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั  นพื นฐาน 
พุทธศักราช      จึงมีแนวคิดและมีความสนใจที  จะพัฒนาครูโรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา สํานักงานเขตพื นที  การศึกษานครราชสีมา เขต 7  
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถทําการวิจ ัยในชั  นเรียนได้อย่างมั  นใจ โดยใช้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั  งนี  ในขั  นตอนการดําเนินการ
จะดําเนินการในลักษณะของการวิจ ัยและพัฒนา (Research and Development) ซ ึ  งผู้วิจ ัยและผู้ ร่วมวิจ ัยทุกคนมีความตั  งใจจริง และมุ่งหวัง



 

ที  จะพัฒนาตนเองให้สามารถทําวิจ ัยในชั  นเรียนได้ เพื  อนําผลการวิจ ัยในชั  นเรียนไปใช้ในการแก้ป ั ญหา และพัฒนาการเรียนการสอนของตน 
อีกทั  ง ย ังสามารถนําไปเป็นผลงานทางวิชาการเพื  อเสนอขอเลื  อนวิทยฐานะให้สูงขึ  นต่อไปในอนาคตได้ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพื  อพัฒนาครูโรงเรียนโนนเพด็วิทยา สํานักงานเขตพื  นที  การศึกษานครราชสีมา เขต 7 ให้มีความรู้ความเข้าใจและ
ความสามารถในการวิจ ัยในชั  นเรียนได้ 
 
เครื องมือที ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจ ัยได้ใช้เครื  องมือหลายประเภท เพื  อการตรวจสอบแบบหลายมิติ (Triangulation) และให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ถูกต้องกับการดําเนินการอย่างแท้จริง ดังนี  

1. ชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
2. แบบสัมภาษณ์ 
3. แบบทดสอบ 
4. แบบสังเกตพฤติกรรม 
5. แบบประเมินผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัต ิ
6. แบบประเมินผลการทําวิจ ัยในชั  นเรียน 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจ ัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี  

1. ระยะเวลาดําเนินการจากเดือน กรกฎาคม พ.ศ.      ถึง เดือน ธันวาคม      
2. ใช้แบบบันทึกการประชุมกลุ่มผู้ ร่วมวิจ ัย เพื  อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ป ั ญหาใช้ในขั  นตอนการสํารวจป ั ญหา และการ

วางแผน 
3. แบบสังเกต ใช้บ ันทึกการสังเกต โดยแบบสังเกตพฤติกรรมของผู้ ร่วมวิจ ัย ในระหว่างการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ และหลัง

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
4. แบบสัมภาษณ์ ใช้ส ัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทุกคนในระหว่างปฏิบัติงาน และจบการปฏิบัติงาน โดยแบบสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร้าง  
5. แบบทดสอบ ใช้ทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี  ยวกับการวิจ ัยในชั  นเรียนกับกลุ่มผู้ร่วมวิจ ัยทั  งก่อนการฝึกอบรม และ

หลงัการฝึกอบรม  
6. แบบประเมินผลการฝึกอบรม ใช้ประเมินผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิจ ัยใน ชั  นเรียน กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลังเสร็จ

สิ นการอบรมแล้ว  
7. แบบประเมินผลรายงานการวิจ ัยในชั  นเรียน ใช้ประเมินผลการทําวิจ ัยในชั  นเรียนของผู้ ร่วมวิจ ัยในวงรอบที      
8. การเก็บรวบรวมข้อมูล จ ัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบสังเกต และแบบประเมิน หลังจาก

การปฏิบัติกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษางาน และการนิเทศภายใน แล้วนํามาตรวจสอบความเที  ยงตรง และความ
น่าเชื  อถือ จ ัดหมวดหมู่ของข้อมูลตามขอบเขตการวิจ ัย เพื  อนําไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

9. นําผลการวิเคราะห์ข้อมูลที  ได้ ไปหาข้อสรุป และปรับปรุงเพื  อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการทําวิจ ัยในชั  นเรียนของครูใน
โรงเรียนต่อไป 

10. สรุปผลการวิจ ัย และเขียนรายงานการวิจ ัย 
 

 วิธีการการวิเคราะห์ข้อมูล  
 . ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนี  
  .  หาค่าสถิติพื  นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี  ย และส่วนเบี  ยงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบ และแบบประเมิน 
  .  หาค่าความเที  ยงตรงของแบบทดสอบ โดยใช้สูตรดัชนีค่าความสอดคล้อง IOC 
 . ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์โดยการจัดกลุ่มของข้อมูลตามวัตถุประสงค์ โดยคํานึงถึงการตรวจสอบหลายมิต ิดังนี  
  .  มิติด้านบุคคล 
  .  มิติด้านวิธีการ 
  .  มิติด้านเวลา 



 

 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการพัฒนาครูด้านการทําวิจ ัยในชั  นเรียน โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา สํานักงานเขตพื นที  การศึกษานครราชสีมา เขต   โดยใช้
กลยุทธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และการนิเทศภายใน สรุปผลการวิจ ัยได้ดังนี  
 1. สภาพป ั จจุบ ันป ั ญหาก่อนการดําเนินการพัฒนาครูด้านการทําวิจ ัยในชั  นเรียน พบว่า ครูในโรงเรียนส่วนใหญ่ผ่านการ
ฝึกอบรมการทําวิจ ัยในชั  นเรียนมาบ้างแล้ว และมีความสนใจที  จะทําวิจ ัยในชั  นเรียน แต่ย ังไม่ได้ลงมือดําเนินการอย่างจริงจ ัง เนื  องจากยัง
ขาดความรู้ ความเข้าใจในขั  นตอนกระบวนการทําวิจ ัยในชั  นเรียนที  ชัดเจน อีกทั  งยังขาดความเชื  อมั  นด้วยคิดว่าการทําวิจ ัย ในชั  นเรียนนั  น
เป็นเรื  องยาก ต้องใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้า เก็บข้อมูลนานต้องใช้สถิติช ั  นสูงในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจ ัยและผู้ร่วมวิจ ัย จึงได้ประชุม
ร่วมกัน เพื  อกําหนดวิธีการในการพัฒนาครูด้านการทําวิจ ัยในชั  นเรียน ที  ประชุมมีมติให้ใช้การอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญวิทยากรที  มี
ความรู้ ความสามารถในการทําวิจ ัยทางการศึกษา และวิจ ัยในชั  นเรียนมาบรรยายให้ความรู้ในเบื องต้น และให้ฝึกปฏิบัติการวิจ ัยในชั  นเรียน
ตามขั  นตอนการวิจ ัย   ข ั  นตอน คือ การสํารวจและวิเคราะห์ป ั ญหา การกําหนดวิธีการแก้ป ั ญหา การพัฒนานวัตกรรมหรือวิธีการ การนํา
นวัตกรรมไปใช้ และการสรุปผลการวิจ ัย เป็นเวลา   วัน เริ มตั  งแต่วันที     สิงหาคม      ถึงวันที     สิงหาคม      หลังจากการอบรมเสร็จ
แล้วให้ไปศึกษาดูงานการวิจ ัยในชั  นเรียน โรงเรียนพิกุลทอง สํานักงานเขตพื  นที  การศึกษานครราชสีมา เขต   เพื  อแลกเปลี  ยนเรียนรู้กับครู
ต้นแบบ และได้เห็นตัวอย่างการทําวิจ ัยในชั  นเรียนที  สําเร็จสมบูรณ์แล้ว หลังจากนั  นให้มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ให้คําแนะนํา 
และช่วยเหลือในการทําวิจ ัยในชั  นเรียนอย่างใกล้ชิด เพื  อให้ครูสามารถทําวิจ ัยในชั  นเรียนได้อย่างมั  นใจและดําเนินการเป็นผลสําเร็จ 
 2. ผลการพัฒนาครูด้านการทําวิจ ัยในชั  นเรียน หลังจากดําเนินการพัฒนา ผู้วิจ ัยได้ สรุปผลการพัฒนาเป็น   ด้าน ดังนี  
  .  ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี  ยวกับการทําวิจ ัยในชั  นเรียน หลังการพัฒนาโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดู
งาน พบว่า ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เกี  ยวกับการทําวิจ ัยในชั  นเรียนมากขึ  น โดยมีคะแนนเฉลี  ยจากการทําแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม สูง
กว่าก่อนการฝึกอบรม   .   /   .   คะแนน จากคะแนนเต็ม    คะแนน และจากการประเมินผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้แบบ
ประเมิน พบว่า ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี  ยวกับการวิจ ัยในชั  นเรียนโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีรายด้านได้แนวทางในการวิจ ัย ความ
เพียงพอของสาระความรู้ที  จะนําไปใช้ในการวิจ ัย ความเข้าใจในเรื  องที  อบรม ความเข้าใจในการสํารวจและวิเคราะห์ป ั ญหา ความเข้าใจใน
การกําหนดวิธีการแก้ป ั ญหา และนําความรู้ที  ได้จากการอบรมไปใช้ในการทําวิจ ัยในชั  นเรียนได้ อยู่ในระดับมากที  สุดเรียงตามลําดับ มีความ
มั  นใจในการดําเนินการวิจ ัยในชั  นเรียน ความชัดเจนในขั  นตอนที  ต้องปฏิบัติทั  งหมด ตั  งใจจะทําวิจ ัยต่อไป ความเข้าใจในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือวิธีการ และความเข้าใจในการนํานวัตกรรมไปใช้ อยู่ในระดับมาก และ ความเข้าใจในการสรุปและเขียนรายงาน อยู่ในระดับ
ปานกลาง 
  .  ด้านความสามารถในการทําวิจ ัยในชั  นเรียน จากการนิเทศ กํากับ ติดตามการทําวิจ ัยในชั  นเรียนของครู พบว่า ครู
ทุกคนสามารถเขียนเค้าโครง และทําวิจ ัยในชั  นเรียนได้เป็นผลสําเร็จ สามารถสํารวจและวิเคราะห์ป ั ญหา กําหนดแนวทางในการแก้ป ั ญหา 
พัฒนานวัตกรรมหรือวิธีการ การนํานวัตกรรมไปใช้ และสรุปผลการวิจ ัยในชั  นเรียนได้ โดยมีผู้ร่วมวิจ ัย จํานวน   ราย ทําวิจ ัยในชั  นเรียน
เพื  อแก้ป ั ญหาทางการเรียนของนักเรียน และจํานวน   ราย ทําวิจ ัยเพื  อแก้ป ั ญหาด้านพฤติกรรมผู้เรียน จะอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าครูทุกคน
จะสามารถทําวิจ ัยในชั  นเรียนได้ครบตามขั  นตอน แต่ก็ย ังพบว่าด้านการพัฒนานวัตกรรม และการเขียนรายงานผลการวิจ ัยย ังมีป ั ญหาอยู่
บ้างแต่ก็เพียงเล็กน้อย เนื  องจากยังขาดความเข้าใจในหลักการเขียนเชิงวิชาการ การใช้ภาษา หากได้รับการพัฒนา และดําเนินการต่อไป
อย่างต่อเนื  องจะสามารถแก้ป ั ญหาในด้านนี ได้  
 กล่าวโดยสรุป การพัฒนาครูด้านการทําวิจ ัยในชั  นเรียน โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื  นที  การศึกษา
นครราชสีมา เขต   โดยใช้กลยุทธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และการนิเทศภายใน สามารถพัฒนาครูให้ มีความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถทําวิจ ัยในชั  นเรียนตามขั  นตอนทั  ง   ข ั  นตอนได้ในระดับหนึ  ง ซ ึ  งจะเป็นข้อสนเทศสําหรับหน่วยงานทางการศึกษาที  
เกี  ยวข้องเพื  อนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาครูด้านการทําวิจ ัยในชั  นเรียนต่อไป 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี  ยวกับการพัฒนาครูด้านการทําวิจ ัยในชั  นเรียน โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา สํานักงานเขตพื นที  การศึกษา
นครราชสีมา เขต   โดยใช้กลยุทธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และการนิเทศภายใน มีข้อค้นพบที  น่าสนใจและนํามาอภิปรายผล 
ได้ดังนี  
  . ผลการศึกษาสภาพป ั จจุบ ันป ั ญหาของการทําวิจ ัยในชั  นเรียนของครู พบว่า ส่วนใหญ่มีความตั  งใจและสนใจที  จะทําวิจ ัยใน
ชั  นเรียน แต่ย ังไม่ได้ลงมือทําวิจ ัย เนื  องจากขาดความรู้ ความเข้าใจในขั  นตอนกระบวนการทําวิจ ัยในชั  นเรียนที  ชัดเจน ขาดความเชื  อมั  น
ด้วยคิดว่าการทําวิจ ัย ในชั  นเรียนนั  นเป็นเรื  องยาก ต้องใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้า เก็บข้อมูลนานต้องใช้สถิติช ั  นสูงในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ซ ึ  งสอดคล้องกับ วัชระ โพธิ  สาขา (2548: 71) ที  ได้ศึกษาการพัฒนาบุคลากรเกี  ยวกับการทําวิจ ัยในชั  นเรียน โรงเรียนบ้านหัวบัว อําเภอคํา
เขื  อนแก้ว จ ังหวัดยโสธร พบว่าก่อนดําเนินการพัฒนาบุคลากรยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี  ยวกับการทําวิจ ัยในชั  นเรียนและไม่สามารถทํา



 

วิจ ัยในชั  นเรียนได้ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา 2 กลยุทธ ์คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายในซ ึ  งดําเนินการ 2 
วงรอบ พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ประสบป ั ญหาในด้านการพัฒนานวัตกรรมหรือวิธีการนํานวัตกรรมไปใช้และด้านการเขียนรายงานการวิจ ัย 
การปรับปรุงแก้ไขจึงได้เชิญวิทยากรผู้เชี  ยวชาญมาเป็นที  ปรึกษา ให้คําแนะนําเพิ  มเติมในด้านประสบการณ์และความรู้เกี  ยวกับการพัฒนา
นวัตกรรมหรอืวิธีการ ส่งผลให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถทําวิจ ัยในชั  นเรียนได้เสร็จและสมบูรณ์ และสอดคล้องกับ ประสิทธิ   
ลาสอน (    : บทคัดย่อ) ที  ได้ศึกษาการพัฒนาครูในการทําวิจ ัยในชั  นเรียน โรงเรียนเทศบาล   บ้านเหล่า สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ซ ึ  ง
ผลการศึกษา พบว่า การดําเนินการพัฒนาบุคลากรด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนําไปปฏิบัติการวิจ ัยในชั  นเรียน ช่วยให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจ และสามารถทําวิจ ัยในชั  นเรียนได้ แต่ย ังขาดความชํานาญ ซ ึ  งควรส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรครูอย่างต่อเนื  อง เพื  อ
แก้ป ั ญหาที  ยังไม่บรรลุตามเป้ าหมาย เพื  อสร้างความเชื  อมั  นให้เกิดกับบุคลากรครูในการวิเคราะห์กิจกรรมได้เหมาะสมเพื  อการพัฒนาต่อไป 
และนอกจากนี สอดคล้องกับ วิทยา แสงงาม (    : บทคัดย่อ) ที  ได้ศึกษาการพัฒนาครูเกี  ยวกับการทําวิจ ัยในชั  นเรียน โรงเรียนไร่ใต้
ประชาคม อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า บุคลากรในโรงเรียนไร่ใต้ประชาคมก่อนการดําเนินการพัฒนาบุคลากรครูขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี  ยวกับการทําวิจ ัยในชั  นเรียน ไม่สามารถทําวิจ ัยในชั  นเรียนได้ เมื  อได้ดําเนินการพัฒนาตามขั  นตอนการวิจ ัยปฏิบัติการ 
ด้วยการศึกษาเอกสาร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศภายในแล้วทําให้บุคลากรครูมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถทําวิจ ัยใน
ชั  นเรียนได้ในระดับหนึ  ง แต่ย ังขาดความชัดเจนในเรื  องการพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม ซ ึ  งพบว่าการพัฒนาบุคลากรครูบรรลุความรู้ 
ความสามารถของบุคลากรในการทําวิจ ัยในชั  นเรียน แต่ย ังต้องได้รับความช่วยเหลือในขั  นการพัฒนาวิธีการหรือ นวัตกรรมซํ า ควรมีการ
พัฒนาบุคลากรครูอย่างต่อเนื  อง เพื  อให้มีความรู้อย่างชัดเจน และสามารถทําวิจ ัยได้ด้วยความมั  นใจยิ  งขึ น อีกทั  งยังสอดคล้องกับนัก
การศึกษาต่างประเทศ มัวร์ (1997: 5038-A) ที  ได้ทําการวิจ ัยในชั  นเรียนแบบ Reflective โดยใช้คําถามระดับชั  นเรียน กรณีศึกษานักเรียน
จํานวน   คน ตรวจสอบความเชื  อด้านการสอนของตนเอง โดยมีจุดประสงค์เพื  อสํารวจผลกระทบของการวิจ ัยในชั  นเรียนแบบ Reflective 
ในการจําแนกเหตุการณ์และปฏิสัมพันธ์กัน ซ ึ  งทําให้เกิดความรู้โดยทางอ้อมเกี  ยวกับความเชื  อเรื  องการสอนต่อครู   คน ที  สอนนักเรียน
ผู้ใหญ่     คน ในจํานวน    ห้องเรียนซ ึ  งถูกกําหนดโดยภาษากว่าหมื  นภาษา จริยธรรมและการเรียนแตกต่าง การวิจ ัยได้สํารวจสิ  งที  ครู
ค้นพบเกี  ยวกับ ความเชื  อด้านการสอนและปฏิกิริยาที  มีต่อการวิจ ัยในชั  นเรียนแบบ Reflective ที  จัดตามคําถามหรือขอ้สงสัยของครู 
กระบวนการวิจ ัยได้เก็บข้อมูลด้วยวิธีการ และแหล่งข้อมูลการสัมภาษณ์ครูเกี  ยวกับคําถาม ข้อสงสัยของครูด้านการสอนในตอนต้นของ
การศึกษานิตยสารจากครูแต่ละคน บันทึกการสัมภาษณ์ครูในตอนท้ายของการวิจ ัย เลือกและวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลที  
ได้ชี  ให้เห็นว่า กระบวนการของปฏิกิริยาโต้ตอบมีอิทธิพลอย่างยิ งต่อการตัดสินใจเลือกของครูว่าจะศึกษาปฏิกิริยาใด และจะเปลี  ยนแปลง
วิธีการสอนไปทางใด นอกจากนี ข้อมูลยังชี ให้เห็นว่าไม่มีครูคนใดเปลี  ยนแปลงความเชื  อด้านการสอนในเชื  อของพวกเขา (ครู) เอง 
นอกจากนี ข้อมูลยังชี  ให้เห็นว่า การวิจ ัยในชั  นเรียนแบบปฏิกิริยาโต้ตอบ (Reflective Action Research ) มีประโยชน์อย่างมากเมื  อใช้
ร่วมกับครูคนอื  นๆ นอกจากเอกสารที  แสดงถึงประสบการณ์ทางการเรียนของนักเรียนชี ให้เห็นถึงความต้องการของผู้เรียนและเป็นเครื  องมือ
ที  มีประโยชน์ในการจัดทําหลกัการศึกษาในชั  นเรียนของผู้ใหญ่ สรุปตัวอย่างการเรียนรู้ของนักเรียนเกี  ยวกับสิ งที  ครูกลุ่มศึกษา กลุ่มตัวอย่าง
ที  ศึกษาเลือกที  จะเขียนหรืออภิปรายชี  ให้เห็นถึงคําถามสะท้อนกลับในระดับชั  นเรียน และ ริสโก้ (2001: 314-A) ที  ได้ทําการศึกษาการใช้
รูปแบบฝึกงานที  ใช้สติปญัญา เพื  อสอนให้นักศึกษาครูทําการวิจ ัยเชิงปฏิบัติการ เพื  อทําให้นักศึกษาครู จํานวน   คน เริ มวินิจฉ ัยลักษณะ
เดิม และทักษะของการเป็นนักวิจ ัย จากรูปแบบดังกล่าว จะทําให้รับรู้ถึงชนิดของการสืบเสาะที  อาจารย์นักวิจ ัยได้ใช้ในการสอนรายวิชาการ
วิจ ัยเชิงปฏิบัติการ นอกจากนี การวิจ ัยย ังมุ่งสํารวจการทําการวิจ ัยเชิงปฏิบัติการของนักวิจ ัยที  สอนรายวิชาดังกล่าว มีอิทธิพลต่อความเข้าใจ
ของตนเองเกี  ยวกับการสอนรายวิชานี  และการเปลี  ยนแปลงใหม่ ๆ ที  เกิดขึ น เนื  องจากมีความเข้าใจในการวิจ ัยดังกล่าว พบว่า รูปแบบการ
ฝึกงานที  ใช้สติป ั ญญาดังกล่าวช่วยทําให้ผู้สอนสามารถสร้างรูปแบบกระบวนการทําการวิจ ัยเชิงปฏิบัติการ และการลงมือทําวิจ ัยได้อย่างดี
ยิ งขึ  น 
   . ผลการดําเนินการพัฒนาครูด้านการทําวิจ ัยในชั  นเรียน โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และการนิเทศ
ภายใน ทําให้ครูผู้ ร่วมวิจ ัยมีความรู้ ความเข้าใจเกี  ยวกับการทําวิจ ัยในชั  นเรียน การเขียนเค้าโครงการวิจ ัยในชั  นเรียนเพิ มมากขึ  น ทั  งนี  อาจ
เป็นเพราะ ชุดฝึกอบรมที  ให้กลุ่มผู้ ร่วมวิจ ัยได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติการทําวิจ ัย ในชั  นเรียนในขณะฝึกอบรมนั  น ได้ผ่านกระบวนการจัดทํา 
และผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี  ยวชาญมาเป็นอย่างด ีและได้รับคําแนะนํา ชี  แจงเพิ มเติมจากวิทยากรที  มีความรู้ ความสามารถทําให้ผู้ร่วม
วิจ ัยมีความรู้ ความเข้าใจเกี  ยวกับการทําวิจ ัยในชั  นเรียนมากขึ น สอดคล้องกับงานวิจ ัยของ ธนวัฒน์ สมบูรณ์ (    : บทคัดย่อ) ที  ศึกษา
การพัฒนาบุคลากรครูด้านการวิจ ัยในชั  นเรียนระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั  นพื  นฐาน พุทธศักราช      ของโรงเรียน
อนุบาลเพชรไพโรจน์ จ ังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ก่อนการพัฒนาครูมีความรู้ ความมั  นใจในการทําวิจ ัยในชั  นเรียนค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่ไม่เคย
ทําการวิจ ัยในชั  นเรียน ภายหลังการพัฒนาโดยการฝึกอบรมปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน ครูมีความรู้ ความมั  นใจเพิ  มขึ น สามารถเขียนเค้า
โครงและทําวิจ ัยในชั  นเรียนได้ สอดคล้องกับ นุศรา สุพร (    : บทคัดย่อ) ที  ศึกษาการพัฒนาบุคลากรด้านการทําวิจ ัยในชั  นเรียน โรงเรียน
เมืองมุกวิทยาคม อําเภอเมือง จ ังหวัดมุกดาหาร พบว่า วิธีการพัฒนาบุคลากรโดยใชก้ิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศ
ติดตาม สามารถช่วยให้บุคลากรกลุ่มเป้ าหมายมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถทําวิจ ัยในชั  นเรียนได้ อีกทั  งยังสอดคล้อง วราวุธ พุฒซ ้อน 
(    : บทคัดย่อ) ที   ได้ศึกษาการพัฒนาบุคลากรด้านการทําวิจ ัยในชั  นเรียน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ผล



 

การศึกษาพบว่า ก่อนการพัฒนาครูไม่เปลี  ยนพฤติกรรมการสอน ผลสัมฤทธิ  ทางการเรียนตํ  า ครูขาดความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ จึงไม่สามารถทําการวิจ ัยพัฒนาผู้เรียน ภายหลังจากที  ดํ าเนินการพัฒนาโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดู
งานการวิจ ัย และการนิเทศกํากับติดตามการประเมินผล การตรวจผลงาน พบว่า บุคลากรครูมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียน
กาสอน พัฒนาผู้เรียน และทําการวิจ ัยในชั  นเรียนได้ตามกรอบกระบวนการวิจ ัยในชั  นเรียน   ข ั  นตอน นอกจากนี ยังสอดคล้องกับนัก
การศึกษาต่างประเทศ เดเนียลส ์(Daniels. 1998: 2442-A) ได้ศึกษาผลการสอนในการทําการวิจ ัยเชิงปฏิบัติการในชั  นเรียนที  มีต่อการรับรู้
เกี  ยวกับประสิทธิภาพความเชื  อมั  นในตนเอง และประสบการณ์ของนักศึกษาฝึกสอน กลุ่มทดลอง ซ ึ  งประกอบด้วยนักศึกษาฝึกสอนจํานวน 
2 คน ได้รับการสอนและการช่วยเหลือและการแนะนําในการพัฒนาโครงการวิจ ัยในชั  นเรียน กลุ่มเปรียบเทียบซ ึ  งเป็นนักศึกษาฝึกสอน 
จํานวน 3 คน เช่นกัน ได้รับแต่เพียงคําสอนที  เป็นเอกสารเกี  ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การนํากลยุทธ์ไปใช ้และวิธีการประเมินผลเพื  อ
ดําเนินโครงการวิจ ัยให้เสร็จสมบูรณ์การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามก่อนการทดลอง หลังการทดลอง การสัมภาษณ์ และกรณีศึกษา ผล
การศึกษาพบว่า นักศึกษาฝึกสอนทั  ง 2 กลุ่ม มีความสามารถในวิชาวิจ ัยเชิงปฏิบัติการแตกต่างกันเล็กน้อยโดยมีการเปลี  ยนแปลงในการ
รับรู ้การวิจ ัยเชิงปฏิบัติในทางบวกกับนักศึกษาครูมีความเชื  อมั  นในตนเองในฐานะเป็นผู้จ ัดการ และผู้ปรับเปลี  ยนพฤติกรรมในชั  นเรียนและ
เป็นผู้ใช้เทคนิคการจัดการ รวมทั  งยังสอดคล้องกับ แม็ค โดแนล (Macdonald. 1998: 874) ได้ทําการศึกษาศักยภาพของการวิจ ัยเชิง
ปฏิบัติการทั  งโรงเรียนเพื  อทําหน้าที  เป็นตัวช่วยเสริม ในการปรับปรุงโรงเรยีนโดยการสัมภาษณ์คณะครู จํานวน 12 คน ในโรงเรียนแห่ง
หนึ  ง เพื  อกําหนดความรู ้ความเข้าใจของครู เกี  ยวกับกระบวนการวิจ ัยเชิงปฏิบัติการทั  งโรงเรียนซ ึ  งถือเป็นวิธีการที  จะปรับปรุงโรงเรียน
แหล่งปฐมภูมิ 3 แหล่งที  เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์การวิเคราะห์เอกสารและการสังเกตครูผู้ร่วมวิจ ัยทําการสัมภาษณ์ครู 
จํานวน 10 คน และผู้บริหารโรงเรียนนั  นจํานวน 2 คนๆ ละ 30 นาที ผลการศึกษาพบว่า คณะครูโรงเรียนนั  น สนับสนุนปรัชญาและ
กระบวนการการวิจ ัยเชิงปฏิบัติการทั  งโรงเรียน แต่พบว่า กระบวนการวิจ ัยเชิงปฏิบัติการทั  งโรงเรียนนั  น ต้องมกีารกลั  นกรองเสียก่อนเพื  อให้
ม ั  นใจได้ว่า สมาชิกคณะครูทุกคนมีความเข้าใจที  ชัดเจนเกี  ยวกับสิ งที  นํามา ตั  งเป็นเงื  อนไขหรือข้อแม้และยังพบด้วยว่า ความพยายามที  จะ
ปรับปรุงโรงเรียนทั  งโรงเรียนนั  น ไม่จําเป็นต้องได้รับการชี  นําจากการประเมินความต้องการที  อาศัยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที  ดีแต่อย่างใด 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะทั  วไป 
1.1  ผลการวิจ ัยพบว่า หน่วยงานทางการศึกษา ควรสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการทําวิจ ัยในชั  นเรียนอย่าง

สมํ  าเสมอ จริงจ ังและต่อเนื  อง เพื  อให้ครูเกิดทักษะและความชํานาญมากยิ  งขึ น 
1.2  สถานศึกษาควรจัด เอกสาร และงานวิจ ัยที  เกี  ยวข้องที  มีคุณภาพ เพื  อให้ครูได้ศึกษาค้นคว้าเพิ  มเติมมากขึ น 
1.3 สถานศึกษาควรจัดให้ครูได้ไปศึกษาดูงานจากสถานศึกษาอื  นๆ ที  มีผลงานวิจ ัยในชั  นเรียน 
1.4 สถานศึกษาควรตั  งงบประมาณสนับสนุนการทําวิจ ัยในชั  นเรียน เพื  อให้ครูเกิดแรงจูงใจที  จะทําวิจ ัยในชั  นเรียน 
1.5 ผู้บริหารสถานศึกษา ควรส่งเสริมสนับสนุน และให้ขวัญกําลังใจกับครูที  ทําวิจ ัยในชั  นเรียนอย่างต่อเนื  อง และ

สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เป็นผลสําเร็จ 
2. ข้อเสนอแนะเพื  อการวิจ ัยในครั  งต่อไป 

 .  ควรมีการวิจ ัยเกี  ยวกับการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพื  อติดตามผลการนําเอาความรู้
จากการอบรมการทําวิจ ัยในชั  นเรียนไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครู 

 .  ควรมีการวิจ ัยเกี  ยวกับเจตคติที  มีต่อการพัฒนาครูด้านการทําวิจ ัยในชั  นเรียนของครูโรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา 
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