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บทคัดย่อ 
 การพัฒนาบุคลากรเรื  องการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียนโรงเรียนโนนสีดาวิทยา สํานักงานเขตพื นที การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มี
วัตถุประสงค์เพื  อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียน 2) พัฒนาความรู้เรื  องการจัดทํางานวิจ ัยใน
ชั  นเรียนของบุคลากรโรงเรียนโนนสีดาวิทยา  ) พัฒนาทักษะการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียนของบุคลากรโรงเรียนโนนสดีาวิทยา 
4) เปรียบเทียบความรู้เรื  องการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียนของบุคลากรโรงเรียนโนนสีดาวิทยาก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ 5) ศึกษา
ความพึงพอใจของบุคลากรโรงเรียนโนนสีดาวิทยาที มต่ีอการพัฒนาบุคลากรเรื  องการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียน 6) เพื  อพัฒนาผลสัมฤทธิ  ทางการ
เรียนของนักเรียนโรงเรียนโนนสีดาวิทยา โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการวิจ ัยเชิงปฏิบัติการ จํานวน   วงรอบ 
 กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการวิจ ัย ได้แก่ บุคลากรโรงเรียนโนนสีดาวิทยา ปีการศึกษา    2–   3 จํานวน   คน ซึ งได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เครื  องมือที  ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  ) แบบตรวจสอบความรู้ก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ) 
แบบสังเกตการณ์ฝึกปฏิบัติการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียนตามแบบฝึก  ) แบบประเมินผลการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียน  ) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของบุคลากรที  มีต่อการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียน และ  ) แบบบันทึกข้อมูลระดับผลการเรียนของนักเรียน สถิติที  ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี  ย และส่วนเบี  ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจ ัย พบว่า 

1. หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมแบบฝึกปฏิบัติการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียนของบุคลากรโรงเรียนโนนสีดา
วิทยา มีประสิทธิภาพ   .   /   .   เป็นไปตามเกณฑ ์กําหนด   /    

2. ความรู้เรื  องการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียนของบุคลากรโรงเรียนโนนสีดาวิทยาโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
3. ทั ก ษ ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร จั ด ทํ า ง า น วิ จ ั ย ใ น ชั  น เ รี ย น ข อ ง บุ ค ล า ก ร โ ร ง เ รี ย น โ น น สี ด า วิ ท ย า โ ด ย ร ว ม 

อยูใ่นระดับมาก 
4. ความรู้เรื  องการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียนของบุคลากรโรงเรียนโนนสีดาวิทยา หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการสูงกว่าก่อนการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีคะแนนเพิ  มขึ นเฉลี  ย  .   คะแนน 
5. ความพึงพอใจของบุคลากรโรงเรียนโนนสีดาวิทยา ที  มีต่อการพัฒนาบุคลากรเรื  องการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียนโดยรวม อยู่ใน

ระดับมาก 
6. ผลสัมฤทธิ  ทางการเรียนนักเรียน โรงเรียนโนสีดาวิทยาโดยรวมเพิ  มขึ นและบรรลุเป้ าหมายที  โรงเรียนกําหนด โดยมี

คะแนนเฉลี  ยร้อยละ   .   
 
Abstract 
 The purposes of this research were to 1) study an efficiency of the classroom action research for training 
curriculum, 2) develop body of knowledge of doing classroom research for teachers in Nonseedawittaya School, 3) develop skill 
in doing classroom research for teachers in Nonseedawittaya School, 4) compare teachers’ knowledge before and after training, 
5) study the satisfaction of teachers with personal development on doing classroom research, and 6) develop students’ learning 
achievement of Nonseedawittaya school from 2-circle of applying action research. 
 The samples of 5 teachers in Nonseedawittaya School, 2009 – 2010 academic year by purposive sampling. The 
instrument used in this study were: data of knowledge questionnaire before and after training, observation of classroom 
research. Evaluation on achievement, questionnaire of satisfaction, and students’ learning achievement recording form. The 
statistics used for data analysis included percentage, mean, and standard deviation (S.D.). 
 The results of the study were as follows: 



 

1. The curriculum for classroom action research for the teachers at Nonseedawittaya School had an efficiency 
84.76/90.44 which was correspondent with 80/80 provided criterion. 

2. The body of knowledge for classroom action research for Nonseedawittaya school teachers was totally at a 
moderate level (µ= 4.10). 

3. The skill for doing an action research of the Nonseedawittaya school teachers was totally at a moderate level 
(µ= 4.09). 

4. The body of knowledge of the teachers’ classroom action research after training was higher than before totally 
1.68. 

5. The Nonseedawittaya school teachers were satisfied with the training (µ= 4.17). 
6. The students learning achievement of Nonseedwittaya school totally increased and reached objectives (µ= 

73.84). 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนถือเป็นสิ งสําคัญในการพัฒนาบุคลากรของชาติให้มีคุณภาพ สามารถดํารงชีพและปรับปรุง
ตนเองให้พัฒนาสอดคล้องไปกับสภาพแวดล้อมที  เปลี  ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา ถ้าประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาที  ดีมีประสิทธิภาพ ย่อม
ส่งผลดีต่อการพฒันาประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2544: 1-2) ป ั จจุบ ันทรัพยากรที  สําคัญที  สุด คือ ทรัพยากร
บุคคล เพราะความสามารถและศักยภาพในการผลิตของแต่ละประเทศขึ  นอยู่ก ับองค์ความรู้ของคนในชาติ ประเทศที  มีพลเมืองมีการศึกษาดี
ย่อมได้เปรียบในการแข่งข ันเสมอ ไมว่่าจะเป็นด้านเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม ดังนั  นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที   9 (พ.ศ. 
2545 - 2549) จึงเน้นในเรื  องการพัฒนาคนหรือยึดคนเป็นสําคัญของการพัฒนาประเทศทุกด้าน (อํารุง จ ันทวานิช. 2544: 2) ครูในป ั จจุบ ันนี 
ได้รับการชี  แนะให้เปลี  ยนแปลงวิธีการสอนให้เหมาะสมกับการเปลี  ยนแปลงต่างๆ ของยุคสมัยต้องลดบทบาทการเป็นผู้บอก ผู้ส ั  ง ผู้กําหนด 
ผู้สอน เพื  อให้เด็กได้เรียนรู้จากครู เพราะความรู้ที  เด็กได้จากครูไม่ใช่ความรู้ที  แท้จริง เป็นความรู้ที  เด็กเอาความรู้จากครู โดยการจําเอามา
เล่าเอามาเขียน แต่ยุคสมัยนี ครูจะตอ้งให้เด็กนําความรู้ของครูมาเป็นข้อมูล แล้วให้เด็กสร้างความรู้ของผู้เรียนขึ  นมาเอง (กมล สุดประเสริฐ. 
2543: 37) การจัดกระบวนการเรียนการสอนในยุคโลกาภิวัตน์ของครูอาจารย์ในยุคสมัยใหม่ ได้มีการพัฒนาเปลี  ยนแปลงจากเดิม การเรียนรู้
แบบเดิม ครูจะเน้นให้นักเรียนท่องจําเนื อหาวิชาเพียงอย่างเดียวและนักเรียนจะเรียนในห้องเรียนเท่านั  น นักเรียนไม่เป็นคนใฝ่ รู้  
ไม่ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นักเรียนไม่มีความรู้รอบตัวที  กว้างขวาง มีวิส ัยทัศน์ไม่กว้างไกล แต่การเรียนการสอนสมัยใหม่หรือที  เรียกว่ายุคโลกาภิ
วัตน์นั  น ได้มีการพัฒนาขึ  นตามกระแสสังคมโลกที  เปลี  ยนแปลงไปทุกกาลเวลา ด้วยการเรียนการสอนโดยยึดเด็กเป็นสําคัญให้เด็กได้รู้จ ักคิด
เป็น ทําเป็น แก้ป ั ญหาเป็น มีคุณธรรม ความขยันประหยัด ซื  อสัตย์ มีวินัยในตนเอง นักเรียนจะเป็นคนดีคนเก่งจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
รู้จ ักเลือกวิชาที  จะเรียนด้วยตนเองตามความชอบ และความถนัดโดยไม่ต้องมีใครกําหนดให้และเมื  อได้เรียนจบแล้ว ไม่ว่าจะได้คะแนนดีหรือไม่ก็
ตาม แต่จะมีความเชื  อมั  น มีความฉลาดในการตัดสินใจด้วยตนเอง (กรมวิชาการ. 2546 ก: 29) 
 ป ั จจุบ ันการนําหลักการการวิจ ัยเชิงปฏิบัติการมาใช้ ในการแก้ป ั ญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ซึ  งเรียกว่าวิจ ัยใน
ชั  นเรียน มีบทบาทและความสําคัญมาก เพราะเป็นการนํากระบวนการวิจ ัยไปใช้กับผู้เรียน โดยครูได้ใช้เทคนิควิธีการสอนที  หลากหลาย
เหมาะสม การใช้จิตวิทยาในการสอน การรู้จ ักผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีข้อมูลความสนใจความต้องการเพื  อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
ครูต้องหมั  นตรวจสอบเสมอว่า ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายที  กําหนดไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด หากมีป ั ญหาหรืออุปสรรคต้องคิดหาวิธีการหรือ
แนวทางแก้ป ั ญหานั  นๆ เพื  อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ซึ  งแนวการปฏิบัตินี เป็นกระบวนการวิจ ัยที  ครูใช้ควบคู่ไปได้ตลอดเวลา จึง
ถือว่าการวิจ ัยเป็นสิ งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที  ประสบผลสําเร็จในการเรียน มีความสุขสนุกกับการเรียนเกิดความภาคภูมิใจสามารถนําความรู้
ประสบการณ์ที  ได้รับจากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข สิ  งที  บ่งบอกว่าผู้เรียนประสบผลสําเร็จนั  นเท่ากับ
เป็นเครื  องบ่งชี ถึงความสามารถของครูผู้สอนที  เกิดจากการจัดกิจกรรมการสอน (อรัญญา สุธาสิโนบล. 2544: 66-69) ซึ  งเดิมทีหลายคน
มองเห็นว่าการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียนเป็นเรื  องยุ่งยากที  ทําให้ต้องเสียเวลาไปกับการศึกษาค้นคว้าแทนที  จะให้เวลากับการเรียนการสอน
อย่างเต็มที  ต้องเสียเวลาส่วนหนึ  งไปนั  น และสาเหตุของป ั ญหาของโรงเรียนที  ไม่ค่อยมีผลงานการวิจ ัยเพื  อพัฒนาการเรียนการสอนเนื  องจาก
ครูขาดความรู้ความเข้าใจความสามารถในการทําวิจ ัย (ทัศนา แสวงศักดิ  . 2543: 78)  
 การวิจ ัยในชั  นเรียน คือ กระบวนการแก้ป ั ญหา เพื  อพฒันาการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ (กรมวิชาการ. 2542: 7) เป็นกระบวนการที  ต้อง
ดําเนินการตามพระราชบัญญ ัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที   2) พ.ศ. 2545 ครูจะต้องมีความเข้าใจและสามารถทําวิจ ัย
เพื  อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนของผู้เรียนได้บุคลากรเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาโดยที  การพัฒนาบุคลากรมีจุดมุ่งหมายเพื  อให้สามารถ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการสร้างเสริมให้มีความรู ้มีทักษะมีประสบการณ์ตลอดจนการพัฒนาทัศนคติของผู้ปฏิบ ัติงาน 
(กมล สุดประเสริฐ. 2545: 81) ซึ  งทําได้หลายรูปแบบ เช่น เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ การศึกษาดูงานนอกสถานที   การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การนิเทศการพัฒนาบุคลากร เป็นกระบวนการที  สําคัญต่อการบริหารงานบุคคล ผู้บริหารโรงเรียนต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะบุคลากรเป็น



 

ทรัพยากรที  สําคัญอย่างยิ งต่อการดําเนินงานในโรงเรียนให้เกิดความสําเร็จต่อการจัดการศึกษา อีกทั  งยังเกิดแรงจูงใจให้ครูได้หมั  นศึกษาหาความรู้
นําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ (ประวิต เอราวรรณ์. 2542: 1) นอกจากนั  นโรงเรียนต้องพัฒนากระบวนการเรียน 
การสอนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั  งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถใช้การวิจ ัยเพื  อพัฒนากระบวนการการเรียนรู้ที  เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละ
ระดับการศึกษา  
 การจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียนเป็นเครื  องมือในการค้นหาคําตอบให้กับคําถามที  ครูสนใจทุกคนสามารถทําวิจ ัยในชั  นเรียนเพื  อ
แก้ป ั ญหาที  เกิดขึ นจากการปฏิบัติงานสอน หรือเพื  อปรับปรุงพัฒนางานสอนของตนให้มีประสิทธิภาพยิ  งขึ นด้วยวิธีการง่ายๆ โดยครูสามารถ
ทําวิจ ัยไปพร้อมกับการปฏิบัติการสอนประจําวัน สําหรับเรื  องที  จะนํามาศึกษาวิจ ัยนั  นส่วนมากจะเป็นป ั ญหาที  ครูพบจากการปฏิบัติ 
การสอนในชั  นเรียนโดยมีจุดมุ่งหมายที  จะแก้ป ั ญหานั  นๆ หรืออาจมาจากความคิดริเริ  มของครูในการที  จะพัฒนาปรับปรุงวิธีสอนให้อยู่ใน
ป ั จจุบ ันให้มีประสิทธิภาพยิ งขึ น (อัจฉรา สระวาส.ี 2541: 15-17) ครูจึงต้องศึกษาค้นคว้าและคิดค้นวิธีสอน สื  อ ตลอดจนเครื  องมือใหม่ๆ มา
ช่วยในการจัดการเรียนการสอนเพื  อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที  เพื  อให้สามารถสนองตอบต่อผู้เรียนแต่ละคนจําเป็นต้องพัฒนา
รูปแบบวิธีการเรียนที  เหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียนโดยการปฏิบัติงานในชั  นเรียนของครูควรจะมีงานสามส่วนที  ดําเนินไปในกระบวนการ
พร้อมๆ กัน คือ การสอน (Teaching) การประเมิน (Assessment) และการวิจ ัย (Research) เพราะงานทั  งสามส่วนนี จะทําให้ครูเข้าใจสภาพ
ของผู้เรียนสามารถกําหนดเป้ าหมายและวิธีการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครูเองก็จะเกิดการเรียนรู้ในการ
ปฏิบัติงานไปพร้อมๆ กัน (ประวิต เอราวรรณ์. 2545: 44-45) 
 การพัฒนาบุคลากรเป็นหน้าที  ของผู้บริหารที  จะต้องพยายามหาทางให้ผู้ปฏิบ ัติงานซึ  งถือว่าเป็นทรัพยากรที  มีความสําคัญยิ งใน
การดําเนินกิจกรรมในองค์กรให้ประสบความสําเร็จตามเป้ าหมาย เนื  องจากการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ต้องอาศัยความรู้ความสามารถ ทักษะ 
เจตคติของบุคลากรเพื  อให้สามารถวิเคราะห์ เลือกและตัดสินใจ อันจะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที  ของบุคลากรในหน่วยงานทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (เสริมวิทย์ ศุภเมธ.ี 2541: 151-152) ทั  งนี วิธีพัฒนาบุคลากรมีอยู่หลายวิธีที  สามารถนํามาใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้ เช่น การ
ปฐมนิเทศ การพัฒนาด้วยกระบวนการปฏิบัติงานการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การพัฒนาตนเองและการพัฒนาองค์การ ดังนั  น ในการเลือกใช้
วิธีการพัฒนาบุคลากรผู้บริหารจะต้องพิจารณาโดยละเอียดเพื  อให้เกิดความคุ้มค่าทั  งงบประมาณและเวลา (นุศรา สุพร. 2546: 17-18) การเลือกใช้
วิธีการใดขึ  นอยู่ก ับจุดมุ่งหมายและความต้องการของบุคลากรเป็นสําคัญโดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรโดยการอบรมปฏิบัติการเป็นกลยุทธ์ที  ช่วย
ให้ระบบวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิผลสูงขึ น ความสนใจในการปฏิบัติงานและจิตใจใฝ่ งานดีขึ น สามารถนําเทคนิคและวิธีการใหม่ๆ ไปช่วย
แก้ป ั ญหาในการปฏิบัติจนเกิดประสิทธิภาพ และการให้การฝึกอบรมช่วยลดเวลาในการเรียนรู้งานให้น้อยลง (วิชชุดา หุ่นวิไล. 2542: 239)  
 โรงเรียนโนนสีดาวิทยา สํานักงานเขตพื นที  การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จ ัดการศึกษาตั  งแต่ชั  นอนุบาล ถึง ชั  นประถมศึกษาปีที   6 ในปี
การศึกษา   52 มีนักเรียน จํานวน 75 คน ครูผู้สอน จํานวน 5 คน ผู้บริหาร จํานวน   คน จากการรับการประเมินภายนอกรอบแรก ผลการ
ประเมนิโดยรวมอยู่ในระดับด ีแต่ย ังมสีิ งที  ควรปรับปรุง คือ ผู้เรียนขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และมีผลสัมฤทธิ  ทางการเรียนตํ  า 
ครูส่วนใหญ่ยังไม่สามารถนํากระบวนการวิจ ัยมาใช้ในการแก้ป ั ญหาหรือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการประเมินได้ให้
ข้อเสนอว่าควรพัฒนาครูผู้สอนให้จ ัดการเรียนการสอนทําวิจ ัยในชั  นเรียน บันทึกก่อนและหลังสอน จัดทําแผนการเรียนรู้ที  ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ  
 จากการศึกษาสภาพป ั จจุบ ัน ป ั ญหาและความต้องการของบุคลากรในโรงเรียนโนนสีดาวิทยา สํานักงานเขตพื  นที  การศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 1 พบว่า ครูในโรงเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเกี  ยวกับการทําวิจ ัยในชั  นเรียน ซึ  งครูทุกคนได้ผ่านการอบรมมาแล้ว แต่ย ังไม่ได้ลงมือ
ดําเนินการอย่างจริงจ ัง เนื  องจากยังขาดความรู้ ความเข้าใจในขั  นตอนกระบวนการทําวิจ ัยในชั  นเรียนที  ชัดเจน อีกทั  งยังขาดความเชื  อมั  น 
ด้วยคิดว่าการทําวิจ ัยในชั  นเรียนนั  นเป็นเรื  องยาก ต้องใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าเก็บข้อมูลนาน ต้องใช้สถิติช ั  นสูงในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อจํากัดดังกล่าวจึงทําให้ครูไม่สามารถนําการวิจ ัยลงสู่การปฏิบัติในชั  นเรียนได้ (โรงเรียนโนนสีดาวิทยา.   51:  6) ผู้อํานวยการโรงเรียน
โนนสีดาวิทยา จึงจ ัดให้มีการพัฒนาบุคลากรในการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียน โรงเรียนโรงเรียนโนนสีดาวิทยา สํานักงานเขตพื นที  การศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 ขึ น โดยมีเป้ าหมายที  จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียนเพื  อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย  
1. เพื  อศึกษาประสิทธิภาพ หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียน ของบุคลากรโรงเรียนโนนสีดา

วิทยา สํานักงานเขตพื นที  การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  
2. เพื  อพัฒนาความรู้เรื  องการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียน ของบุคลากรโรงเรียนโนนสีดาวิทยา สํานักงานเขตพื นที  การศึกษา

ร้อยเอ็ด เขต 1  
3. เพื  อพัฒนาทักษะการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียน ของบุคลากรโรงเรียนโนนสีดาวิทยา สํานักงานเขตพื นที  การศึกษาร้อยเอ็ด 

เขต 1  
4. เพื  อเปรียบเทียบความรู้เรื  องการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียน ของบุคลากรโรงเรียนโนนสีดาวิทยา สํานักงานเขตพื นที  

การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ 



 

5. เพื  อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรโรงเรียนโนนสีดาวิทยา สํานักงานเขตพื นที  การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ที  มีต่อการพัฒนา
บุคลากรเรื  อง การจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียน  

6. เพื  อพัฒนาผลสัมฤทธิ  ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนโนนสีดาวิทยา สํานักงานเขตพื นที  การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั  งนี  ได้แก่ บุคลากรโรงเรียนโนนสีดาวิทยา สํานักงานเขตพื  นที  การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ปี
การศึกษา    2-   3 จํานวน   คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
  ขอบเขตเนื อหา 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียน โดยดําเนินตามกรอบการดําเนินงาน ซึ  งมี 5 ข ั  นตอนดังนี  
   ข ั  นที   1 การรับฟ ั งการบรรยายความรู้จากวิทยากร 
   ข ั  นที   2 การฝึกทําการวิจ ัยในชั  นเรียนจากแบบฝึก 
   ข ั  นที   3 การระดมแลกเปลี  ยนความคิดในการเตรียมการการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียน 
   ข ั  นที   4 การนิเทศ ติดตามการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียน 
   ข ั  นที   5 การแสดงผลงานการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียน 

2. การวิจ ัยในชั  นเรียน คือกระบวนการทําการวิจ ัยในชั  นเรียนซึ  งประกอบด้วย 5 ข ั  นตอน ตามกรอบการทําวิจ ัยในชั  น
เรียนของ กรมวิชาการ ดังนี  
   ข ั  นที   1 การสํารวจและวิเคราะห์ป ั ญหา 
   ข ั  นที   2 กําหนดวิธีการในการแก้ป ั ญหา 
   ข ั  นที   3 พัฒนาวิธีการ หรือนวัตกรรม 
   ข ั  นที   4 นํานวัตกรรม หรือวิธีการไปใช ้
   ข ั  นที   5 สรุปผลการวิจ ัย 
 กลยุทธ์ในการพัฒนา 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ   ข ั  นตอน 
1.1 การรับฟ ั งการบรรยาย 
1.2 การฝึกปฏิบัติตามแบบฝึก 
1.3 การระดมแลกเปลี  ยนความคิด 
1.4 การนิเทศติดตามการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียน 
1.5 การแสดงผลงาน 

2. การมอบหมายงานให้ศึกษาเอกสาร 
3. การนิเทศภายใน 
4. การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ 

 
เครื องมือที ใช้ในการวิจัย 

1. หลักสตูรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมแบบฝึกปฏิบัติการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียน ของบุคลากรโรงเรียนโนนสีดา
วิทยา สํานักงานเขตพื นที  การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  

2. แบบตรวจสอบความรู้เรื  องการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียน 
3. แบบสังเกตการฝึกปฏิบัติการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียน 
4. แบบประเมนิผลการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียน 
5. แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรโรงเรียนโนนสีดาวิทยาที  มีต่อการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียน 
6. แบบบันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ  ทางการเรียนของนักเรียน 

 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 



 

 รายงานการพัฒนาบุคลากรเรื  อง การจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียน โรงเรียนโนนสีดาวิทยา สํานักงานเขตพื นที  การศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 1 ผู้วิจ ัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื  องมือ ดังนี  
 ฉบับที    แบบตรวจสอบความรู้เรื  องการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียน ผู้วิจ ัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลก่อนและหลังการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื  อวัดความรู้เกี  ยวกับการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียนโดยใช้แบบตรวจสอบ ชุดเดียวกัน ซึ  งมีจํานวน 15 ข้อ 
 ฉบับที    แบบสังเกตการฝึกปฏิบัติการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียน ผู้วิจ ัยดําเนินการเก็บข้อมูลจากการสังเกตการทําแบบฝึกจํานวน 
   ชุด 
 ฉบับที    แบบประเมินผลการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียน ผู้วิจ ัยได้ตรวจผลงานการปฏิบัติงานการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียนเพื  อทราบ
ความสามารถในการปฏิบัติของครูระหว่างการดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยตรวจในช่วงที  นิเทศติดตาม และในช่วงที  จัดแสดงผลงาน ซึ  ง
มีจํานวน    รายการ 
 ฉบับที    แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรโรงเรียนโนนสีดาวทิยา ที  มีต่อการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียน ผู้วิจ ัยดําเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ  งมีจํานวน 15 ข้อ 
 ฉบับที    แบบบันทึกข้อมูลระดับผลการเรียนของนักเรียน ผู้วิจ ัยเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการสอบปลายปีของปีการศึกษา   52 
และปีการศึกษา  5 3 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมแบบฝึกปฏิบัติการการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียน ของบุคลากรโรงเรียนโนนสีดาวิทยา 
สํานักงานเขตพื นที  การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีประสิทธิภาพ   .  /  .   เป็นไปตามเกณฑ ์ที  กําหนด   /   

2. ความรู้เรื  องการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียนของบุคลากรโรงเรียนโนนสีดาวิทยา สํานักงานเขตพื นที  การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 
1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี  ยเท่ากับ 4.10 

3. ทักษะการปฏิบัติการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียนของบุคลากรโรงเรียนโนนสีดาวิทยาโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนน
เฉลี  ยเท่ากับ 4.09  

4. ความรูเ้รื  องการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียนของบุคลากร โรงเรียนโนนสีดาวิทยา สํานักงานเขตพื นที  การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 
1 หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ สูงกว่าก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีคะแนนเพิ  มขึ นเฉลี  ย  .   คะแนน  

5. ความพึงพอใจของบุคลากร โรงเรียนโนนสีดาวิทยา สํานกังานเขตพื  นที  การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ที  มีต่อการพัฒนา
บุคลากรเรื  องการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี  ย เท่ากับ 4.17 

6. ผลสัมฤทธิ  ทางการเรียนนักเรียน โรงเรียนโนนสีดาวิทยา สํานักงานเขตพื นที  การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยรวมเพิ  มขึ นและบรรลุ
เป้ าหมายที  โรงเรียนกําหนดโดยมีคะแนนเฉลี  ยรวมร้อยละ   .    
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากรายงานการพัฒนาบุคลากรเรื  องการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียน โรงเรียนโนนสีดาวิทยา สํานักงานเขตพื  นที  การศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 ผู้วิจ ัยอภิปรายผลได้ดังนี   

1. หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิารพร้อมแบบฝึกปฏิบัติการการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียน ของบุคลากรโรงเรียนโนนสีดา
วิทยา สํานักงานเขตพื นที  การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์กําหนด   /   คือ ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ   .  /  .   
อาจเป็นเพราะหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมแบบฝึกปฏบิัติการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียนของบุคลากรโรงเรียนโนนสีดาวิทยา 
สํานักงานเขตพื นที  การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ที  สร้างขึ นมีการวิเคราะห์ข้อมูล กําหนดโครงสรา้งเนื อหาและกิจกรรม โดยผู้รายงานได้สรา้ง
ขึ นและนําไปใหผู้เ้ชี  ยวชาญตรวจสอบ นํามาปรับปรุงแกไ้ขตามคําแนะนําแล้วนําไปทดลองใชก้ับครูแบบรายบุคคล (  :  ) จํานวน   คน 
และแบบกลุ่มยอ่ย (  :  ) จํานวน   คน โดยในการทดลองแต่ละครั  ง ผูว้ิจ ัยไดห้าประสิทธิภาพของชุดฝก่อบรมดว้ยโดยจะต้องผ่านเกณฑ ์ที  
กําหนดไว ้  /    

2. บุคลากรโรงเรียนโนนสีดาวิทยา สํานักงานเขตพื นที  การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีความรู้ในเรื  องการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียน 
โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี  ย เท่ากับ 4.10 สอดคล้องกับสมมติฐานที  ตั  งไว้ เนื  องจากได้รับการพัฒนาบุคลากร เรื  องการจัดทํา
งานวิจ ัยในชั  นเรียนตามกลยุทธ์ การเข้าประชุมเชิง การมอบหมายงานให้ศึกษาเอกสารการนิเทศภายในการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ
สอดคล้องกับ กนก จําปามูล (    ) ที  ได้ศึกษาการพัฒนาบุคลากรเกี  ยวกับ การจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียนโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี อําเภอ
แก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา สํานักงานเขตพื นที  การศึกษานครราชสีมา เขต   โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
และการนิเทศ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียนได้ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้อง ประดิษฐ ์ วรรณขาว (    ) ที  ได้ศึกษาการพัฒนาบุคลากรเกี  ยวกับการทําวิจ ัยในชั  นเรียนโรงเรียนบ้านโคก
สมบูรณ์ อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด กลยุทธ์ในการพัฒนา ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีกิจกรรมการบรรยายของวิทยากร การ



 

แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมตามใบงานการนําเสนอผลงานกลุ่มและการอภิปรายการนิเทศแบบมีส่วนร่วม โดยมีกิจกรรมกําหนดนวัตกรรม 
กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม กิจกรรมตรวจสอบนวัตกรรมและเครื  องมือ ผลการศึกษาพบว่า ครูผู้ร่วมศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียน สามารถปฏิบัติการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียน ตามขั  นตอนการวิจ ัยในชั  นเรียน
ได้ทุกคน อีกทั  งยังสอดคล้องกับ อลงกต สุขเกษม (    ) ที  ได้ศึกษาการพัฒนาบุคลากรเกี  ยวกับการวิจ ัย ในชั  นเรียนโรงเรียนบ้านหนองถั  ว
แปบ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้หลักการวิจ ัยเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครั  งนี ใช้กลยุทธ์การพัฒนา คือการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การศึกษาดูงาน การมอบหมายงาน และการนิเทศภายใน ผลการศึกษาพบว่ากลยุทธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การมอบหมาย
งานและการนิเทศภายในเหมาะสม ที  จะนําไปพัฒนาบุคลากรด้านการวิจ ัยในชั  นเรียนเพื  อให้ครูจ ัดการเรียนรู้มีประสิทธิผลมากขึ น และ
นอกจากนี ยังสอดคล้องกับนักการศึกษาต่างประเทศ เฮอร์นันเดช และ จีนนี (Hernandez; & Jeanne. 2001: 1379-A) ที  ได้ทําการวิจ ัยเรื  อง
การพัฒนาวิชาชีพ โดยการใช้การวิจ ัยเชิงปฏิบัติการเพื  อปรับปรุงการเรียนการสอนในชั  นเรียน ผลการวิจ ัยพบว่า งานวิจ ัยในชั  นเรียนส่งผลทําให้ครู
สามารถปรับปรุงการเรียนการสอนได้ดีขึ น ครูได้รับความรู้ใหม่ๆ เพิ มขึ นเกี  ยวกับแนวการสอนครูมีความตั  งใจในการทํางานให้เกิด
ประสิทธิภาพและนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถในการทํางานเพิ มขึ น  

3. บุคลากรโรงเรียนโนนสีดาวิทยา มีทักษะการปฏิบัติการการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียนหลังการประชุมปฏิบัติการ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี  ยเท่ากับ 4.09 เป็นไปตามสมมตฐิานที  ตั  งไว้ สอดคล้องกับ กิตติศักดิ   บุญสรรค์ (    ) ที  ได้ศึกษาเรื  อง
การพัฒนาบุคลากรเกี  ยวกับการทําวิจ ัยในชั  นเรียนโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนบ้านหนองแคน อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 
ซึ  งผลการศึกษาพบว่า หลังการประชุมปฏิบัติการบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจพื  นฐานการวิจ ัยในชั  นเรียนมากขึ  น อีกทั  งยังสอดคล้องกับ 
อํานาจ บุญประจักษ์ (    ) ที  ได้ศึกษาการพัฒนาบุคลากรเกี  ยวกับการวิจ ัยในชั  นเรียนโรงเรียนบ้านโนนไชยศรี อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ซึ  งการศึกษาครั  งนี มีวัตถุประสงค์เพื  อพัฒนาบุคลากรเกี  ยวกับการ ทําวิจ ัยในชั  นเรียนโรงเรียนบ้านโนนไชยศรี โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา 
คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการซึ  งมีกิจกรรมในการดําเนินการ คือ การบรรยายเกี  ยวกับ ความรู้ความเข้าใจเกี  ยวกับการทําวิจ ัยในชั  นเรียน การ
เขียนเค้าโครงการวิจ ัยในชั  นเรียน และการเขียนรายงานการวิจ ัยในชั  นเรียน และการศึกษาดูงานซึ  งใช้กิจกรรมการบรรยายและการ
สัมภาษณ์ โดยใช้กระบวนการวิจ ัยปฏิบัติการ   ข ั  นตอน ในการดําเนินการ คือ การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Acting) การสังเกต 
(Observing) และการสะท้อนผล (Reflecting) ผลจากการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี  คือ หลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี  ยวกับการวิจ ัยใน
ชั  นเรียน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติกิจกรรมในทุกขั  นตอนสามารถวิเคราะห์สภาพของป ั ญหาได้ตลอดจนการเห็น
ความสําคัญของการทําวิจยัในชั  นเรียนเพื  อนํามาพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของตน การศึกษาดูงาน บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นและสนใจ
ในการทําวิจ ัยในชั  นเรียนเพื  อนําไปปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที  ตนรับผิดชอบให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และ
นอกจากนี ยังสอดคล้องกับนักการศึกษาต่างประเทศ เฟลด์แมน (Feldman. 1994: 2526-A) ที  ได้ศึกษาวิจ ัยเกี  ยวกับการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของครู ซึ  งเป็นการสํารวจวิธีที  ครูใช้ประสบการณ์ของตนเอง และจากเพื  อนร่วมงาน เพื  อปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ภายใต้คําถามที  ว่าอะไรคือ วิธีการที  สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับครูภายใต้รูปแบบจําลองโปรแกรมของการวิจ ัยในชั  นเรียน โดยการ
เตรียมการของครู ผลการศึกษาพบว่า ความเข้าใจของครูสามารถพัฒนาได้โดยผ่านการฝึกปฏิบัติจริงและการพัฒนาตนเอง เช่น ด้านการพูดคุย 
การใช้ความคิด การศึกษาอย่างเป็นระบบร่วมกับครูคนอื  น และชี ให้เห็นถึงความสําคัญของการวิจ ัยปฏิบัติการว่ามีบทบาทสําคัญในการปฏิรูป
การศึกษาของครูและการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียน 

4. ความรู้เรื  องการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียน ของบุคลากร โรงเรียนโนนสีดาวิทยา สํานักงานเขตพื นที  การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 
1 หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการสูงกว่าก่อนการประชมุเชิงปฏิบัติการ โดยมีคะแนนเพิ มขึ นเฉลี  ย  .   คะแนน แสดงให้เป็นว่าบุคลากร
โรงเรียนโนนสีดาวิทยา มีความรู้เรื  องการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียนเพิ มมากขึ น เมื  อได้รับการประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาเอกสาร การ
นิเทศภายใน และการศึกษาดูงาน สอดคล้องกับ ณ ัฐนนท์ วิทยาประโคน (    ) ที  ได้ศึกษาการพัฒนาครูด้านการวิจ ัยในชั  นเรียนโรงเรียนบ้านซาด
ศึกษา อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยก่อนการพัฒนาครูในโรงเรียนส่วนมากไม่เคยทําวิจ ัยในชั  นเรียนมาก่อน มีความคิดเห็นว่าการ
วิจ ัยในชั  นเรียนเป็นการแยกจากการจัดการเรียนการสอน ทําให้ครูมีความกังวลใจ ถือว่าการทําวิจ ัยในชั  นเรียนเป็นเรื  องยาก ผู้ร่วมศึกษา
ค้นคว้าจึงได้พัฒนาครูในการทําวิจ ัยในชั  นเรียนโดยใช้กลยุทธ์ การศึกษาเอกสารและการนิเทศ หลังการดําเนินการพัฒนา พบว่า ครูมี
ความรู้ความเข้าใจมากขึ  น สามารถทําวิจ ัยในชั  นเรียนได้โดยไม่กังวล 

5. ความพึงพอใจของบุคลากร โรงเรียนโนนสีดาวิทยา สํานักงานเขตพื นที  การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ที  มีต่อการพัฒนา
บุคลากรเรื  อง การจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี  ยเท่ากับ 4.17 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที  ตั  งไว้ แสดง
ให้เป็นว่าบุคลากรมีความพึงพอใจในการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียน เมื  อได้รับการเสริมแรงด้วยการโดยการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การศึกษาเอกสาร การนิเทศภายใน และการศึกษาดูงาน สอดคล้องกับประเสริฐ พลสงคราม (    ) ที  ได้ศึกษาการพัฒนาครูด้านการจัดทํา
วิจ ัยในชั  นเรียนเรียนบ้านม่วง อําเภอคําชะอี จ ังหวัดมุกดาหาร โดยใช้การวิจ ัยเชิงปฏิบัติการ   ข ั  นตอน คือ  ) ข ั  นตอนการสํารวจสภาพการ
ปฏิบัติงาน  ) ข ั  นตอนการวางแผน  ) ข ั  นตอนลงมือปฏิบัติ และ  ) ข ั  นสะท้อนผลการปฏิบัติ โดยมีกลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า จํานวน   คน 
เครื  องมือที  ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ชุดฝึก แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียน แบบประเมินเค้า
โครงการวิจ ัยในชั  นเรียน แบบสอบถามความคิดเห็นเกี  ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําวิจ ัยในชั  นเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานการ



 

วิจ ัยในชั  นเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคการรวบรวมข้อมลูแบบ   เส้า และนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
ผลการวิจ ัยพบว่า ก่อนการดําเนินการครูย ังไม่เปลี  ยนวิธีการสอน ครูไม่ใช้กระบวนการวิจ ัยในชั  นเรียนมาพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 
หลังจากการพัฒนาครูด้านการวิจ ัยในชั  นเรียน พบว่า ครูมีเจตคติที  ดีต่อการทําวิจ ัยในชั  นเรียน ครูนํากระบวนการวิจ ัยในชั  นเรียนมาพัฒนาวิธี
สอน นอกจากนี ยังสอดคล้องกับนักการศึกษาต่างประเทศ ไวส์ (Weiss. 1975: 236-A) ที  ได้พัฒนาชุดฝึกอบรมสําเร็จรูปเพื  อพัฒนาครู จํานวน 34 
คน ผลการวิจ ัยพบว่า ครูกลุ่มที  ใช้ชุดฝึกอบรมมีความรู้สูงขึ  นกว่า ครูกลุ่มควบคุม และครูมีความพึงพอใจในเรื  องที  อบรมด้วย 

6. ผลสัมฤทธิ  ทางการเรียนนักเรียน โรงเรียนโนนสีดาวิทยา สํานักงานเขตพื นที  การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยรวมเพิ  มขึ นและบรรลุ
เป้ าหมายที  โรงเรียนกําหนด โดยมีคะแนนเฉลี  ย   .   มีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจ ัยที  ตั  งไว้และสอดคลอ้งกับผลการวิจ ัยของ อดิศร ทา
เชาว์ (    ) ที  ได้ศึกษา เกี  ยวกับการพัฒนาบุคลากรเกี  ยวกับการวิจ ัยในชั  นเรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติโรงเรียนบ้านหัวข ัว อําเภอผาขาว 
จังหวัดเลย โดยมีความมุ่งหวังเพื  อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี  ยวกับการวิจ ัยในชั  นเรียนและสามารถจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียน
ได้โดยการวิจ ัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ประกอบด้วย   ข ั  นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การสังเกต และการ
สะท้อนผล เครื  องมือที  ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินระดับความรู้ความเข้าใจ แบบประเมินการปฏิบัติงานและการจัดทํา
วิจ ัยในชั  นเรียน แบบบันทึกการสังเกตการณ์ปฏิบัติ และแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น การวิเคราะห์ข้อมูลยึดแบบสามเส้า (Triangulation) 
และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย ผลการศึกษาพบว่า บุคคลมีความรู้ความเข้าใจเกี  ยวกับกระบวนการและขั  นตอนการวิจ ัยในชั  นเรียน
น้อย มีการทําวิจ ัยในชั  นเรียนน้อย ขาดความต่อเนื  องเพื  อดําเนินการพัฒนาโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื  อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ 
เกี  ยวกับการวิจ ัยในชั  นเรียนแก่บุคลากรการศึกษาด้วยตนเองจากเอกสารตัวอย่างงานวิจ ัย และการแนะนําช่วยเหลือจากผู้เชี  ยวชาญและมี
ประสบการณ์วิจยัในชั  นเรียน เพื  อให้บุคลากรสามารถนําความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียนได้ทําให้บุคลากรสามารถ
วิเคราะห์ป ั ญหาเกี  ยวกับผู้เรียนและการจัดกิจกรรมการสอนของครูจัดลําดับความสําคัญของป ั ญหาและระบุสาเหตุของป ั ญหาเพื  อไปกําหนด
วิธีการแก้ป ั ญหาและเลือกนวัตกรรมที  ใช้ในการแก้ป ั ญหาได้อย่างเหมาะสม โดยแยกชนิดของนวัตกรรมและสถิติการวิจ ัยในชั  นเรียนได้จาก
การทําวิจ ัยในชั  นเรียนได้อย่างมีความต่อเนื  อง ซึ  งสอดคล้องกับนักการศึกษาต่างประเทศ แมคพิค (Mc peake. 1979: 1799-A) ได้ศึกษาผล
การเรียนจากชุดฝึกอย่างเป็นระบบ ตั  งแต่เริ มศึกษาจนถึงความสามารถ ในการอ่านและเพศ ที  มีต่อความสามารถในการสะกดคําของนักเรียน
ชั  นประถมศึกษาปีที   6 จากโรงเรียนประถมศึกษา ณ เมือง Scituate และ Massachusetts จํานวน 129 คน พบว่า ทุกกลุ่มมีผลสัมฤทธิ  ในการ
สะกดคําสูงขึ น ยกเว้นนักเรียนชายที  มีความบกพร่องในด้านการอ่านและพบว่า ชุดฝึกช่วยปรับปรุงความสามารถในการสะกดคําของ
นักเรียนทุกคน 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที ได้จากการวิจัย 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรพิจารณานําเอาแนวทางการพัฒนาบุคลากรเรื  องการจัดทํางานวิจ ัย ในชั  นเรียนโรงเรียน
โนนสีดาวิทยา สํานักงานเขตพื นที  การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ไปใช้พัฒนาบุคลากรครูแต่ก่อนที  จะนําแนวทางการพัฒนาตามกระบวนการนี 
ไปใช้จะต้องเตรียมความพร้อมโดยสร้างจิตสํานึกที  ดีก่อนการพัฒนา และควรนําไปใช้กับสถานศึกษาที  มีบริบทใกล้เคียงกับโรงเรียนโนนสีดา
วิทยา สํานักงานเขตพื นที  การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

2. สถานศึกษาอื  นควรสนบัสนุนให้บุคลากรได้ศึกษากระบวนการวิจ ัยตามรูปแบบนี เพื  อนําไปพัฒนานักเรียน ให้มี
คุณภาพเต็มศักยภาพ 

3. ควรจัดให้มีทีมงานที  ปรึกษาในการทําวิจ ัยในชั  นเรียนประจําสถานศึกษา เพื  อสนับสนุนช่วยเหลือ แนะนําการทําวิจ ัยใน
ชั  นเรียน 
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจ ัยครั  งต่อไป 

1. ควรนํากระบวนการพัฒนาบุคลากรนี  ไปใช้พัฒนาการจัดทํางานวิจ ัยในชั  นเรียนกับสถานศึกษา ที  มีขนาดและบริบท
แตกต่างจากโรงเรียนโนนสีดาวิทยา สํานักงานเขตพื นที  การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เพื  อพัฒนาให้ดียิ งขึ น 

2. ควรนํากระบวนการพัฒนาตามวิธีการนี  ไปใช้พัฒนาในงานอื  นๆ ของสถานศึกษา 
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