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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น อ าเภอเมือง          
จังหวัดขอนแก่น ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียนและสามารถท าวิจัยในชั้นเรียนได้ โดยใช้
หลักการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ตามกระบวนการการท าวิจัยใน ชั้นเรียน 5 ขั้น คือ  1)  ขั้นตอน
การก าหนดปัญหาการวิจัย 2)  ขั้นตอนการเขียนเค้าโครงการวิจัย  3)  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล  
4)  ขั้นตอนการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 5)  ขั้นตอนการเขียนรายงานการวิจัย โดยใช้การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน ประกอบไปด้วยการวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต 
(Observation)  และการสะท้อนผล (Refection)  และใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา 2 กลยุทธ์ คือ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการและการนิเทศภายใน กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า จ านวน 7 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการและแบบประเมินงานวิจัยในชั้นเรียน  สถิติที่
ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ประกอบด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
ผลการศึกษาพบว่า  
 การพัฒนาครูด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายใน ท าให้กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีความรู้
ความเข้าใจในการเขียนเค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน จนสามารถท าวิจัยในชั้นเรียนได้ จากผลการท าแบบทดสอบ
ก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.14 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
22.85 หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 34.43  คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 86.08 และผลการประเมินงานวิจัยในชั้นเรียนโดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.53 
ค าส าคัญ : การพัฒนาครู, การท าวิจัยในชั้นเรียน 
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Abstract 
 This research aimed  to)  develop the sports teachers of the Khon Kaen Sports 
School, Muang District,  Khon Kaen Province,  Thailand  to get knowledge and understanding 
of classroom research. Using action research for according to the process of doing research in    
5 steps: 1) research problem formulation, 2)  research writing, 3) data collection, 4) data 
processing and analysis and 5) writing report processes. Using 4 steps by action research: 
including planning, action, observation, and reflection. The 2 strategies for developing were) 
workshops and internal supervision. The simple group were 7 persons. Data collection 
instruments consisted of pretest and posttest after workshop with the classroom assessment 
form. Statistics used as follows:  percentage, mean and standard deviation. 
The results: 
 Teacher development on the classroom research at Khon Kaen Sports School, 
Muang District, Khon Kaen Province, Thailand, used by strategy workshop and internal 
supervision that made the purposive group get more knowledge in writing classroom 

research.  As results of the pretest of workshop the average score were ( ̅=9.14) from a full 

40 points (22.85%) and after the workshop the average score were ( ̅=34.43) from the full 40 
points (86.08%) and the overall assessment results of classroom research at the good level 

( ̅ =3.53). 
 

Keywords : Teacher development , Classroom Research 
 
บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542  มาตรา 24(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอน
สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการ
เรียน และอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  ทั้งผู้สอน
และผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียน
การสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ  มาตรา 
30 ให้สถานศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถ
วิจัยพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่
ละระดับการศึกษา 
 ในการจัดการศึกษาเ พ่ือให้ประสบ
ความส าเร็จ จ าเป็นต้องอาศัยองค์กรปฏิบัติ คือ 
สถานศึกษา ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ บ ริ ห า ร  ครู  และบุ คล ากรทา งการศึ ก ษ า  
(ธีระ  รุญเจริญ, 2550) โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูที่ท า
หน้าที่ในการสอน ครูจึงเป็นความหวังสูงสุดในการ
สร้างคุณภาพให้เกิดกับผู้เรียนและถือว่าเป็นบุคคล
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ที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดจากผู้ปกครองและ
ประชาชนในการให้การศึกษาอบรมแก่บุตรหลาน
ของเขา  ครูจึงต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เกี่ยวกับศาสตร์การสอน ศาสตร์ของการ
เรียนรู้และศาสตร์ของสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกัน 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหน้าที่ได้
อย่างสมบูรณ์และก่อให้เกิดคุณภาพกับผู้เรียนได้
อย่างเชื่อมั่นได้ (พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2544)  ทั้งนี้ โลก
ในยุคปัจจุบันถือว่าผู้เรียนเป็นผู้มีความส าคัญมาก
ที่สุด ในการจัดการเรียนการสอนจึงต้องเน้นผู้เรียน
เป็นหลัก เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถเต็ม
ศักยภาพ ครู จึงต้องอาศัยเทคนิคการเรียนการ
สอนในรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลายและต้อง
เปลี่ยนมโนทัศน์ (Concept) เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนใหม่  โดยให้ครูมีบทบาทเป็นครูนักวิจั ย 
(Teacher research) กล่าวคือ ใช้งานวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ (ประวิตร  
เอราวรรณ์ , 2545) เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน 
เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสร้างบรรยากาศ
การ เรี ยนรู้ ให้ ผู้ เ รี ยน เกิ ดการรั บรู้ ไ ด้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 
 กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
ทั้ ง ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม  ต ล อ ด จ น
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารก่อให้เกิด
ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย  
ท าให้ผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็น
ครูอาจารย์หรือผู้เรียนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การเรียนการสอนให้เข้ากับยุคสมัย เพ่ือทันต่อ
เหตุการณ์ ทันต่อความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา  
ครูอาจารย์ไม่สามารถ “บอกเล่า” ความรู้ให้กับ
ผู้ เรียนได้ “ทั้งหมด” การเรียนการสอนในยุค

ปัจจุบันจึงเป็นการเรียนแบบร่วมมือกันระหว่างครู
ผู้ เ รี ยน  และผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง  เ พ่ือ ให้ ผู้ เ รี ยน เกิ ด
กระบวนการเรียนรู้และเป็นการเรียนการสอนที่ทุก
ฝ่ายต้องร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขในกรณีที่เกิด
ปัญหา 
 งานของครูในแต่ละวันไม่ได้จบสิ้นตาม
เวลาที่เลิกงาน เวลาที่ครูใช้ในการท างานมิได้มี
เพียงแค่การท าหน้าที่ในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยัง
ต้องใช้เวลาในการทบทวนผลการท างานของตนเอง
แต่ละวัน ว่าสามารถท าให้ผู้ เรียนบรรลุผลตาม
เป้ า หม ายที่ ก า หนด ไ ว้ ห รื อ ไ ม่  ดั ง นั้ น  ก า ร
ประเมินผลตนเองจึงเป็นงานที่จ าเป็นส าหรับการ
ประกอบอาชีพครู  
 โดยแท้จริงแล้ว ผู้เป็นครูต่างก็ทราบดีถึง
ภาระหน้าที่นี้ แต่ด้วยระบบของการจัดการศึกษา  
ที่ผ่านมา ไม่ได้ท าให้ครูมีการประเมินการท างานของ
ตนเองเท่าที่ควร การประกาศใช้พระราชบัญญัติ
การศึกษาศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 จึงเป็นช่วงเวลา
ที่เหมาะสมที่ต้องมีการปฏิรูปการจัดการศึกษาของ
ประเทศอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการปฏิรูปการ
จัดการเรียนการสอนของครู 
 สาระในพระราชบัญญัติ การศึกษา
แห่งชาติในหมวด 6 เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ก าหนดให้สถานศึกษา
ต้องมีการประเมินผลภายในทุกปี และต้องพร้อม
รับ การประเมินภายนอกในทุก 5 ปี นับเป็นการ
ผลั กดั น ให้ ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ในการจั ดการศึ กษา 
โดยเฉพาะผู้บริหารและครูอาจารย์ต้องเร่งพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง โดยเฉพาะผู้บริหารและครูอาจารย์
ต้องเร่งพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยเฉพาะด้านการ
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จัดการศึกษา ที่น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
มนุษย์ ที่สมบูรณ์พร้อมทุกด้าน 
 นอกจากหมวด 4 ว่าด้วย แนวการจัด
การศึ กษา  มาตรา  30  ยั งมี ก ารก าหนดให้
สถานศึกษามีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมให้ครูมีการท า
วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ก็ยิ่งให้ท าให้เห็นว่าแนว
การปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูโดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของครูด้วยตนเอง การท าวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียนจึงนับเป็นกระบวนการสืบเสาะค้นหา
แนวทา งการ แก้ ไ ขปัญหาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในขณะ
ปฏิบัติการสอน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการเรียน 
ก า ร ส อ น อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  แ ล ะ เ ป็ น
กระบวนการที่ต้องมีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตการปฏิบัติจริงของครู มิใช่การแยกส่วนจาก
การสอนดังเช่นที่ครูส่วนใหญ่ปฏิบัติกันในช่วงเวลา
ที่ผ่านมา (สุวิมล ว่องวานิช, 2559) 
 จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. 2557  
ของโรง เรี ยนกีฬาจั งหวัดขอนแก่น  ที่ ผู้ วิ จั ย
ปฏิบัติการในต าแหน่งครูผู้สอนพบว่า มาตรฐาน
ด้านครู ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับพอใช้  
และมาตรฐานด้านผู้เรียน “ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดไตร่ตรองและ
มีวิสัยทัศน”์  อยู่ในระดับพอใช้ และมีข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาคือ ครูผู้สอนกีฬายังไม่ได้น าการวิจัย
ในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง 

ปัญหาคือครูผู้สอนกีฬายังไม่เข้าใจ ไม่มีความรู้
เกี่ยวกับการท าวิจัยที่ดีพอไม่มีเอกสารคู่มือเกี่ยวกับ
การท าวิจัย ไม่มีผู้ให้ค าปรึกษาให้ค าแนะน าการท า
วิจัย (รายงานการประเมินคุณภาพ รอบสอง  
(สมศ.) โรงเรียนกีฬา  จังหวัดขอนแก่น, 2557) 
 ผู้ศึกษาค้นคว้าในฐานะผู้ฝึกสอนกีฬา 
รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนกีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น   
จึงเห็นความส าคัญและความจ าเป็นที่จะพัฒนาให้
ผู้สอน สายกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ได้มี
ความรู้ความเข้าใจการท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือจะได้
น าการวิจัยในชั้นเรียนไปพัฒนาการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาครู
ให้สามารถแสวงหาความรู้ สร้างองค์ความรู้และใช้
ผลการวิจัยในชั้นเรียน พัฒนาการเรียนการสอนอยู่
ตลอดเวลา อันจะน าไปสู่การพัฒนาตนสู่ครูมือ
อาชีพที่ใช้การวิจัยเป็นกระบวนการหนึ่งของการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เ พ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้  ความ
เข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 2.  เพ่ือพัฒนาครูให้สามารถท าวิจัยใน
ชั้นเรียนได้ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าจ านวน7คน 
 2. ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจ านวน3 คน 
ประกอบด้วย วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยในชั้น
เรียน และผู้บริหารโรงเรียน  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มุ่งพัฒนาครู
ด้านการท าการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นโดยมีกรอบการศึกษา
ค้นคว้าคือการประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย
กิจกรรมย่อยคือการทดสอบก่อนการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการฟังบรรยายจากวิทยากรฝึกปฏิบัติ
จากใบงานฝึกเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจัยใน
ชั้นเรียนการทดสอบหลังประชุมเชิงปฏิบัติการและ
การนิเทศติดตาม 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการท าวิจัยในชั้นเรียน คือแบบทดสอบ
ก่อนอบรมและหลังอบรม (Pre-test / Post-test) 
เป็นแบบทดสอบชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ  
 2. แบบประเมินงานวิจัยในชั้นเรียน  
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)   
5  ระดับ จ านวน 15 ข้อ 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. สถิติที่ใช้คุณภาพของแบบทดสอบ
ได้แก่ การหาค่า IOC การหาค่าความยากง่าย การ
หาค่าอ านาจจ าแนก และการหาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ในการศึกษาค้นคว้าการพัฒนาครูด้าน
การท าวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ครั้งนี้   
ผู้ศึกษาค้นคว้าได้สรุปผลวิจัย ดังนี้ 
 1. การวิ เคราะห์สภาพปัจจุบันและ
ปัญหาในการพัฒนาครูด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน
ครูโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นทั้ง 7 คน  ยังมี
ความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน
ค่อนข้างน้อย ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัยที่ดีพอ 
ไม่มีเอกสารคู่มือเกี่ยวกับการท าวิจัย ไม่มีผู้ ให้
ค าปรึกษา และค าแนะน าการท าวิจัย โดยเฉพาะ
การเลือกปัญหาการท าวิจัย  แต่ครูทุกคนตระหนัก 
ถึงความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัยในชั้น
เรียน  และมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองด้าน
การท าวิจัยในชั้นเรียน  
 2. การพัฒนาครูด้านการท าวิจัยในชั้น
เรียน 
  2.1  การเข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ โดยการทดสอบความรู้ก่อนและหลัง
การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมภาษณ์ครู
โรงเรียนกีฬาจังหวัด พบว่า  ก่อนการอบรมครูท า
คะแนนได้ต่ ากว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม โดยมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.14 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 22.85  และหลังจาก
การอบรมครูท าคะแนนได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของ
คะแนนเต็ม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 34.43 จาก
คะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.08 นั่น
แสดงว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการการท าวิจัยใน
ชั้นเรียนท าให้กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้น 
  2.2  การนิเทศภายในท าให้ครูมี
ความรู้และเกิดความเข้าใจในวิธีการท าวิจัยในชั้น
เรียน มีความมั่นใจและสามารถเขียนเค้าโครงวิจัย 
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ท าวิจัยในชั้นเรียนและเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน
ได้อย่างถูกต้อง ถึงแม้ว่าตอนแรกจะยังไม่เข้าใจดี
นัก แต่หลังจากได้รับค าแนะน า ช่วยเหลือจาก
ผู้เชี่ยวชาญก็สามารถแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น เพ่ือให้
รายงานวิจัยในชั้นเรียนมีความสมบูรณ์ 
 3. การประเมินงานวิจัยในชั้นเรียน 
จ านวน 7 เรื่อง ดังนี้ 
  3.1 การศึกษาความถี่และความยาว
ของก้าวในการวิ่ง 50 เมตร ของนักกีฬากรีฑา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560  
  3.2 การพัฒนาทักษะการส่งบอลมือ
เดี ยว โดย ใช้ แบบฝึ ก เหนื อ ไหล่ ของนั กกี ฬา
แฮนด์บอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
  3.3 การใช้โปรแกรมการฝึกทักษะ
การเสิร์ฟเซปักตะกร้อร่วมกับการทรงตัว ที่มีต่อผล
ทักษะการเสิร์ฟเซปักตะกร้อของนักเรียนชั้นระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
  3.4 การพัฒนาทักษะการส่งบอลด้วย
ข้างเท้าด้านในที่แม่นย าของนักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุ 
14 ปี โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2560 
  3.5 การเปรียบเทียบความแม่นย าใน
การยิงประตูก่อนและหลังการฝึกโดยใช้แบบฝึก
ความแม่นย าในการยิงประตูของนักกีฬาฟุตบอลรุ่น
อายุ 16 ปี โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
  3.6  การฝึกความเร็วของการออก
หมัดกับกระสอบของนักกีฬามวยสากล ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
  3.7  การสร้างความแข็งแรงของการ
เตะโดยใช้แรงต้านจากยางยืดของนักกีฬามวยไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแกน่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 พบว่า  ผลการประเมินงานวิจัยในชั้น
เรียนของครูโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จ านวน 
7 คน โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 
3.53 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การตั้งชื่อ
เรื่องและประโยชน์ต่อการเรียนการสอน มีคุณภาพ
อยู่ในระดับดีมาก การจัดเรียงเอกสาร มีคุณภาพ
อยู่ ในระดับปานกลาง ส่วนการสร้ างและหา
คุณภาพเครื่องมือ รูปแบบการพิมพ์ ค าพิมพ์ผิด
ส านวน ภาษา ข้อความการอ้างอิงในเนื้อหาการ
เขียนบรรณานุกรมและการอภิปรายผลการวิจัย มี
คุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ 
 
อภิปรายผล 
 ในการอภิปรายผล ผู้วิจัยได้น าเสนอไว้ 
ดังนี้ 
  ผลการศึกษาค้นคว้าโดยใช้กลยุทธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศภายใน การ
พัฒนาครูด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียน
กีฬาจังหวัดขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น   
   ผลการศึกษา ระยะที่ 1 พบว่า 
จากการใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบั ติการ
สามารถท าให้ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทั้ง 7 คน  
มีความรู้ ความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน จาก
ผลการทดสอบความรู้ด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน 
โดยการใช้แบบทดสอบก่อนและหลังการประชุม
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เชิ งปฏิบั ติ การ  พบว่า  ก่ อนการประชุม เชิ ง
ปฏิบัติการ ครูท าคะแนนได้ต่ ากว่าครึ่งหนึ่งของ
คะแนนเต็ม  โดยคะแนนเฉลี่ ย เท่ ากับ  9.14  
คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 22.85 และหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการครูท า
คะแนนได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 34.43 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 86.08 นั่น แสดงว่า ผู้ร่วมศึกษา
ค้นคว้ามีความรู้ ความเข้าใจหลังการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเป็นอย่างมาก แม้ว่า ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า
จะมีความรู้ ความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ิมขึ้นกว่าเดิม ผู้ศึกษาค้นคว้าได้น าการนิเทศ
ภายในเข้ามาใช้เพ่ือพัฒนาและชี้แนะให้ค าปรึกษา
แก่ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าให้เข้าใจในการท าวิจัยในชั้น
เรียนมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ ปาริชาติ    วรรณ
ทิพย์ (2555) พบว่า การพัฒนาครูในการท าวิจัยใน
ชั้นเรียนของโรงเรียนบึงเนียมบึงใคร่นุ่น สังกัด
ส านั กงานเขต พ้ืนที่ ก ารศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต  1  โดยใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการ
และการนิเทศภายในท าให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าวิจัยในชั้นเรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุชาติ บุญปก 
(2555) พบว่า การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้น
เรียน โรงเรียนบ้านกุดครองวิทยาคาร อ าเภอดอน
จาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิง
ป ฏิ บั ติ ก า ร แ ล ะ ก า ร นิ เ ท ศ ภ า ย ใ น ท า ใ ห้
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการท าวิจัย
ในชั้นเรียน 5 ขั้นตอนของ สรชัย  พิศาลบุตร 
(2555) จึงควรส่งเสริมสนับสนุนให้น ากลยุทธ์
ดังกล่าว ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรในการท าวิจัย
ในชั้นเรียนในโรงเรียนอ่ืนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ 

สายใจ  พันธุ์ยางน้อย (2555) พบว่า การพัฒนาครู
ด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านหนองปิง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 
ได้ใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการ
นิเทศภายใน ท าให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการ
ท าวิจัยในชั้นเรียน  
   ผลการศึกษาระยะที่ 2 ใช้กล
ยุทธ์การนิเทศภายในในการศึกษาค้นคว้า เรื่อง 
การพัฒนาครูด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนของครู
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น พบว่า ครูทั้ง 7 คน มีความรู้ ความเข้าใจ
ในวิธีการท าวิจัยในชั้นเรียน มีความมั่นใจ และ
เขียนเค้าโครงวิจัย ท าวิจัยในชั้นเรียนและเขียน
รายงานการวิจัย ในชั้ น เรียนได้อย่ างถูกต้อง 
ถึงแม้ว่า ตอนแรกจะไม่เข้าใจดีนัก แต่หลังจาก
ได้รับค าแนะน าช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญก็สามารถ
แก้ไข ปรับปรุงให้ดีขึ้น ท าให้ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า
สามารถท าวิ จั ย ในชั้ น เ รี ยน ได้ อย่ า งถู กต้ อ ง  
ตามกรอบวิจัยในชั้นเรียน 5 ขั้นตอนของ สรชัย 
พิศาลบุตร (2555)  ทั้งนี้ เพราะว่า ผลการ
ประเมินงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทั้ง 7 คน 
โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย 3.53 
แสดงว่า การนิเทศภายในส่งผลท าให้ผู้ร่วมศึกษา
ค้นคว้าทั้งหมด สามารถท าวิจัยในชั้นเรียนได้เป็น
อย่างดี ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่ ไ ด้
ก าหนดไว้ สอดคล้องกับการศึกษาของ กัญญามาศ 
สุดจริง (2556) พบว่า การพัฒนาบุคลากรด้านการ
ท าวิจัยในชั้นเรียนของ สถานศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลบรบือ อ าเภอ บรบือ จังหวัด 
มหาสารคาม โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิ ง
ปฏิบัติการและการนิเทศภายใน ท าให้บุคลากรมี
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ความรู้ ความเข้าใจและสามารถท าวิจัยในชั้นเรียน
ได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับการศึกษาค้นคว้าของ  
ปิยะกรณ์ ภูขาว (2557) พบว่า การพัฒนาครูด้าน
การวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้
กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติและการนิเทศภายใน 
ท าให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง 8 คน มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการท าวิจัยในชั้นเรียน สอดคล้องกับการศึกษา
ค้นคว้าของ ภัทรพล  ชัยสีดา (2559) พบว่า การ
พัฒนาครูด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียน
เทศบาล 2 ช านาญอนุเคราะห์ สังกัดส านัก
การศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย อ าเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิง
ปฏิบัติการและการนิเทศติดตามผล ท าให้ครูพัฒนา
ปรับปรุงการท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างมีคุณภาพ 
 ผลจากการพัฒนาครูด้านการท าวิจัยใน
ชั้นเรียนของโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น โดยใช้การพัฒนาครู 2 
ระยะ ท าให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจ
เป็นเพราะสาเหตุดังนี้  
  1 .  ก า ร ใ ช้ ก ล ยุ ท ธ์ ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการในการให้ความรู้ในการให้ความรู้ในเรื่อง
การท าวิจัยในชั้นเรียน กระบวนการท าวิจัย 5 
ขั้นตอน ของสรชัย  พิศาลบุตร (2555) เน้นการให้
ความรู้ทางด้านทฤษฏีและการปฏิบัติ เพ่ือให้ครูมี
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถท าวิจัยในชั้นเรียน
ได้โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ตามกรอบและ
ขั้นตอน การท าวิจัยในชั้นเรียน ท าให้ผู้ร่วมศึกษา
ค้นคว้ามีความรู้ ความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ิมขึ้น ดังที่ วิลาวรรณ รพีพิศาล (2550) ได้
ให้ความหมายการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เป็น

วิธีการทางการสอนที่ประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่าย
ที่มีปัญหา และความสนใจตรงกันมาพบกับ
ผู้ช านาญการ หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านที่เหมาะสม 
เพ่ือที่จะน าความรู้และทักษะตลอดจน หนทางที่จะ
แก้ปัญหาที่ประสบอยู่ โดยการศึกษาเป็นกลุ่ม ซึ่ง
โดยปกติมักจะพักรวมกนั และให้เวลาการฝึกอบรม
หลายวัน” ซึ่งสอดคล้องกับ สมคิด  บางโม (2552) 
ได้ให้ความหมายว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการเป็น
การฝึกอบรมที่ให้ผู้รับการฝึกอบรมได้ปฏิบัติจริง 
โดยทั่วไปจะมีการบรรยายให้ความรู้พ้ืนฐานก่อน
แล้วจึงให้ลงมือปฏิบัติ  อาจเป็นการฝึกการใช้
เครื่องมือใหม่ๆ ประชุมเพ่ือช่วยกันสร้างคู่มือ หรือ
ประชุมเพ่ือสร้างอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น  การปฏิบัติ
นิยมให้รวมกันเป็นกลุ่มๆ มากกว่าปฏิบัติเป็นกลุ่ม
ใหญ่ หรือรายบุคคล  
  2. การใช้กลยุทธ์การนิเทศภายใน 
เป็นกระบวนการก ากับโดยการให้ค าปรึกษา 
ติดตาม ส่ง เสริมสนับสนุน และการให้ความ
ช่วยเหลือกลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า ในการปรับปรุง
แก้ไขพัฒนาการท าวิจัยในชั้นเรียน โดยการให้
ค าแนะน า การก ากับติดตาม การนิเทศภายในการ
เขียนเค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน การเขียนรายงาน
การวิจัยในชั้นเรียน การประเมินผลงานในการวิจัย
ในชั้นเรียน เพ่ือให้การวิจัยในชั้นเรียนบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับแนวคิดของ  จันทรานี 
สงวนนาม (2552) ได้ให้ความหมายของการนิเทศ
ภายในว่ า เป็นการนิ เทศภายในสถานศึกษา 
ด า เนินการโดยผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
ตลอดจนบุคลากรภายในสถานศึกษาร่วมกัน
ปรับปรุงงานด้านต่างๆ เป็นการส่งเสริมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน อันจะน ามาซึ่ง
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คุณภาพของสถานศึกษาและผู้เรียน ให้อยู่ในระดับ
ที่น่าพึงพอใจ ซึ่งผู้ได้รับการนิเทศ ได้แก่ ครูผู้สอน 
และบุคลากรภายในสถานศึกษาทุกคน 
 โดยสรุป การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ จึงเป็น
การพัฒนาครูด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนของ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จึงจ าเป็นเร่งด่วนที่
ต้องพัฒนา เพราะครูที่ท าหน้าที่สอนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าโดยการสมัครใจครั้งนี้ 
ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ การท าวิจัยในชั้นเรียน 
การพัฒนาครูครั้งนี้ จึงเป็นการพัฒนาวิชาชีพครูให้
ก้าวหน้าสู่ครูมืออาชีพ และสร้างความภาคภูมิใจ
ให้กับผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้เป็นอย่างมากที่
น าผลการวิจัยในชั้นเรียนที่ได้ไปใช้แก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นในชั้นเรียน ซึ่ งจะส่งผลต่อการพัฒนา
นักเรียนอีกทั้งสถานศึกษาได้ นวัตกรรมเพ่ือรองรับ 
การตรวจประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาค้นคว้าการพัฒนาครู
ด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัด 
ขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในครั้งนี้ ผู้
ศึกษาค้นคว้าขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
       1.1  สถานศึกษาควรมีการพัฒนา
ครูด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ เนื่องจากการวิจัยในชั้นเรียนเป็นการ
วิจัยที่ครูสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ได้จริงตาม
ความเหมาะสมอันเป็นการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น 

       1.2  ผู้บริหารสถานศึกษาควร
ส่งเสริมในการจัดหาแหล่งเรียนรู้  ผู้ เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการวิจัยไว้บริการครูที่มีความต้องการท า
วิจัยในชั้นเรียน  
       1.3  การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการ
พัฒนาตัวครูและตัวผู้เรียนโดยตรง กล่าวคือเมื่อครู
ได้ท าการวิจัยในชั้นเรียน ครูสามารถเสริมสร้าง
ความรู้ทางวิชาการสอนแบบใหม่เกิดขึ้น ท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่าย เกิดสัมฤทธิ์ผลทางการ
เรียนรู้ในระดับสูง ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรตระหนัก
ในความส าคัญและเห็นคุณค่าของการท าวิจัยในชั้น
เรี ยน  ควรแสวงหาความรู้ ด้ านการท า วิ จั ย 
โดยเฉพาะการด าเนินการวิจัยในรูปแบบการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ (Action research)  
2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป  
 2.1 ควรมีการศึกษาพัฒนาครูด้านการ
ท าวิจัยในชั้นเรียนในทุกระดับชั้น เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลการวิจัยในแต่ละระดับชั้น  
 2.2 ควรมีการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ความบกพร่องในด้านต่างๆ ของนักเรียน โดยใช้
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในแต่ละด้าน 
 2.3 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการน า
ผลการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 
 2.4 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
ครูในด้านต่างๆ เช่น ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญแบบโครงงาน แบบบูรณาการเป็น
ต้น เพ่ือพัฒนาครูไปสู่ครูต่อไปมืออาชีพ 
 2.5 การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้น
เรี ยนจะต้องให้ความรู้ ครู เกี่ ยวกับการสร้ า ง
นวัตกรรมและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย รวมทั้งการ
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ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือก่อนการประเมิน
การวิจัย เพื่อให้ครูสามารถออกแบบนวัตกรรมและ
เครื่องมือได้สอดคล้องกับงานวิจัย                
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