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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของครูโรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ ด้าน
การทาวิจัยในชั้นเรียน 2) เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถทาวิจัยในชั้นเรียนได้
โดยด าเนิน การเป็ น 2 ระยะ แบ่ง เป็ น 2 วงรอบ ผู้วิ จั ยใช้ห ลัก การวิ จัย ปฏิบั ติก ารตามกรอบแนวคิ ดของ Kemmis และ
McTaggart มาเป็นกระบวนการดาเนินการ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อน
ผล กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนา คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศภายใน และการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัย คือครูผู้สอนโรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ที่เข้าร่วมโดยสมัครใจ จานวน 17 คน ดาเนินการพัฒนาครูในการทาวิจัยใน
ชั้นเรียนตามกรอบวิจัย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การสารวจปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา การกาหนดวิธีการในการแก้ปัญหา การพัฒนา
วิธีการหรือนวัตกรรม การนานวัตกรรมหรือวิธีการไปใช้ การสรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานผลการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามพื้นฐานการวิจัย แบบทดสอบก่อนและหลัง การอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบสัมภาษณ์ แบบ
ประเมินการเขียนเค้าโครงการวิจัย แบบสังเกต แบบประเมินผลการเขียนรายงานการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัย พบว่า
1) จากการใช้แบบสอบถามถึงสภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาการทาวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบุญยาทัต
พลประสิทธิ์ก่อนดาเนินการพัฒนาการทาวิจัยในชั้นเรียน พบว่าครูขาดความรู้ความเข้าใจในการทาวิจัยในชั้นเรียน ไม่สามารถ
ทาการวิจัยในชั้นเรียนได้
2) เมื่อใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศภายใน การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
ซึ่งได้ดาเนินการ 2 วงรอบ การดาเนินการในวงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศภายใน กลุ่มผู้
ร่วมวิจัยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถทาการวิจัยในชั้นเรียนตามกรอบการวิจัย 5 ขั้นตอน ได้จานวน 12 คน แต่ยังมีครูอีก
5คน ยังมีปัญหาในการสรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานผลการวิจัย จึงต้องมีการพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์ การนิเทศ
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ให้ความช่วยเหลือ แนะนา ปรับปรุงแก้ไขเพื่อการสรุปผลการวิจัยและเขียนรายงาน
ผลการวิจัย ได้ถูกต้องสมบูรณ์
โดยสรุป การพัฒนาครูในการทาวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ อาเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
ดาเนินการตามกระบวนการวิจัย 5 ขั้นตอน โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาคือการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศภายใน การนิเทศ
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งสามารถพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถทาวิจัยในชั้นเรียนได้ สามารถนาไปพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
คาสาคัญ : การพัฒนาครู, การวิจัยในชั้นเรียน, การอบรมเชิงปฏิบัติการ
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Abstract
The objectives of this research were to; 1) to study the present problems of teachers at
Boonyatatpolprasit school of classroom research, 2) to develop teachers of Boonyatatpolprasit school to
have knowledge, understanding and be able to conduct research in the classroom. The study had 2
phases.divided into 2 cycles of study. The researcher usesd the operating principles of Kemmis and
McTaggart's framework as a process of action, consisted of 4 steps: Planning, Action, Observation, and
Reflection. Strategies of development were workshop training, Supervision, and peer supporting supervision.
The subjects were 17 Boonyatatpolprasit School teachers who participated voluntarily. The teachers were
developed for conducting classroom research according to 5-step research frameworks, namely problem
surveying and problem analysis, Defining methods for solving problems, Development of methods or
innovations, Applying innovation or methods, Research summary and writing research report. The tools used
in the research consisted of Basic research questionnaire test before and after the workshop, interview,
assessment form for writing research projects, observation, evaluation form for research report writing. The
statistics used for data analysis are percentage, mean (X), standard Deviation (S.D.).
The research findings found that:
1) From the use of questionnaires about the current conditions and problems of classroom
research of Bunyatatpolprasit School teachers before proceeding to develop classroom research. It was
found that teachers lacked of knowledge and understanding in conducting research in the classroom. and
unable to conduct research in the classroom.
2) When using development strategies, workshop training, Supervision, peer supporting
supervision which proceeded in 2 cycles. Performed in cycle 1 using strategy training workshop and internal
supervision. The research group has knowledge and understanding, and can conduct research in the
classroom according to the 5-step research framework, consisting of 12 people. But there were 5 teachers
had problems about how to do summarizing and writing research reports. Therefore having to develop in
the 2nd cycle using strategies peer supporting supervision. Researchers and co-researchers have provided
assistance, suggestions, amendments for summarizing research results and writing research completely
correct.
In summary, development of teacher’ knowledge and understanding about classroom research
writing of Bunyatatpolprasit School, Huai Mek district, Kalasin Province on based of 5 research stages by
using 1) workshop training 2) Supervision and 3) peer supporting supervision. Which can develop teachers
to have knowledge and understanding and be able to do research in the classroom. it can be used to
develop teaching and learning to be more effective.
Keywords : Teacher development, Classroom Research, Work shop
บทนา
การศึ กษานั้ น เป็ น กระบวนการที่ ท าให้ ม นุ ษ ย์
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองให้สามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข ทั้งนี้มีการเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน
และบุ ค คลที่ มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การจั ด การศึ ก ษา
ดั ง กล่ า วก็ คื อ ครู นั่ น เอง เพราะครู เ ป็ น ผู้ ที่ มี ห น้ า ที่ ส ร้ า ง
ประสบการณ์การเรียนรู้ และการพัฒนาโดยรอบให้เกิดใน
ตัวผู้เรียน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ใน

เชิ ง วิ ช าการ น าไปสู่ ก ารมี ส ภาพชี วิ ตความเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น
รวมทั้งการดารงตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดังนั้นการจะ
พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพจึงย่อมต้องพึ่งพาอาศัยครูที่มี
คุณภาพ ครูที่มีความเป็นครูประเทศไทยต้องเผชิญกับบริบท
การเปลี่ ย นแปลงของโลก จึ ง ได้มี ก ารพัฒ นาองค์ ก รหรื อ
หน่วยงานเป็นแบบองค์ร วมที่เน้นไปที่ค นดัง ที่แผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.25602564) ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน
รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ ความต้องการของการพัฒนา
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ประเทศ ที่มุ่งหวังให้กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อ
เรียนแม้จะเคยเข้ารับการอบรมแต่ขาดประสบการณ์ ทาให้
เสริ มสร้างศัก ยภาพ การแข่ ง ขัน ของประเทศ และมี องค์
ไม่ประสบผลส าเร็จในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน ผู้สอนที่มี
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ความขัดข้องดังกล่าวถ้ามีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ให้เข้ าใจ มี
อย่างยั่ง ยืน ซึ่ง ตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ และ
ความคิดรวบยอด (Concept) ที่ถูกต้องจนมีพื้นฐานของการ
ด้า นการตอบโจทย์บ ริบ ทที่ เ ปลี่ ยนแปลงตามแผนพัฒ นา
วิจัยในชั้นเรียนดีได้ฝึกฝนให้มีประสบการณ์ในบางขั้นตอน
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560โดยเฉพาะการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยจะไม่หยุดที่ผู้สอน
2564) ได้กาหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการ
แต่จะไปสู่ผู้เรียนให้สามารถใช้ในกระบวนการเรียนได้ ทาให้
พัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่งจะเป็นแผนที่มีความสาคัญ
เกิดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ผู้เรียนรู้จัก
ในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมที่มีความสุข
คิดวิ เคราะห์ ได้ด้ วยตัวเอง การมีค วามคิดรวบยอดและมี
อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประสบการณ์ ใ นการท าวิ จั ย โดยเฉพาะการเขี ย นเค้ า
20 ปี ที่เป็นกรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาว(สานักงาน
โครงการวิจัย จาเป็นที่จะต้องพัฒนาครูในเรื่องการทาวิจัยใน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ชั้นเรียนเป็นอย่าง มาก เพราะผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นโดยตรงใน
สานักนายกรัฐมนตรี)
ภายหน้านั้น คือ ความเจริญงอกงามของตัวนักเรียนเอง ซึ่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ (ฉบับที่ 3)
จะทาให้ นัก เรีย นเป็น มนุษ ย์ที่ มีค วามสมบูร ณ์ ทั้ง ร่า งกาย
พ.ศ.2553 หมวด4 มาตรา 22 ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในเรื่อง
สติ ปั ญ ญาและจิ ต ใจเป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ ภาพได้ ต าม มาตรฐาน
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
การศึกษา และเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับลูก
เรียนรู้และพัฒนา ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญ
ศิษย์ ผลพลอยได้ที่ตามมา คือ ครูเกิดความภาคภูมิใจและมี
ที่ สุ ด กระบวนการจั ด การศึ ก ษาต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย น
ความมั่นใจในการทาวิจัยในชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น
สามารถพั ฒนา ตามธรรมชาติแ ละเต็ม ตามศัก ยภาพ ใน
ความก้าวหน้า ในชี วิตราชการ จะมีโ อกาสเจริ ญก้า วหน้ า
หมวด 4 แนวทางการจั ด การศึ ก ษา มาตรา 24 ข้ อ 5
ตามมาด้วย ส่วนโรงเรียนนั้นจะมีการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง
เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ระบุว่า “จะ
กระบวนการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น เป็ น สิ่ ง ที่ ต ระหนั ก ถึ ง
ส่ ง เส ริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ ส อนส ามารถจั ด บรรยา กาศ
ความสาคัญในด้านการส่งเสริมวิจัยในชั้นเรียนอันจะทาให้
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความสะดวกเพื่อให้
ทราบถึงข้อมูลที่จะเป็นแนวทางแก่ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อ
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้วิจัย
น าไปใช้ ป ระกอบการวางแผนพั ฒ นาครู และบุ ค ลากร
เป็นส่ว นหนึ่ง ของกระบวนการเรีย นรู้ ”นอกจากนี้ ทุกฝ่า ย
ทางการศึกษา ให้ตรงกับความต้องการประเมินตนเองด้วย
จะต้องมีส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาค้นคว้า และ วิจัย เพื่อ
การทาวิจัยในชั้นเรียนของครู และบุคลากรทางการศึกษา
แสวงหาองค์ค วามรู้ใหม่ๆ มาปรับปรุงและพั ฒนางานด้าน
ซึ่งจะมีผลต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเม
การศึกษาให้ค รอบคลุมเป้าหมายในการให้บริการในด้าน
มากขึ้ น และท าให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ค วามสามารถ และมี
โอกาสทางการศึ ก ษาคุ ณ ภาพ และประสิท ธิ ภ าพในการ
คุณลักษณะตามที่ประเทศชาติต้องการ (สุนทร แนวเงินดี ,
บริหาร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)
2556)
งานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้เป็นงานที่
จากการสารวจสภาพปัญหาที่พบในด้านการทา
ในบางครั้งต้องใช้เวลาพอสมควร เพราะเป็นงานที่ละเอียดถี่
วิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์โดยการ
ถ้วน ครูต้องมีพื้นฐานความรู้ทางการวิจัยซึ่งจะช่วยให้เป็นผู้มี
ใช้แบบสอบถามครูในโรงเรียนเกี่ยวกับปัญหาการทาวิจัยใน
เจตคติที่ดีต่อการวิจัยและเห็นด้วยกับการนาการวิจัยนาหน้า
ชั้นเรียนทั้งหมด 6 ด้าน คือ ด้านความรู้พื้นฐานของการทา
การเรียนการสอน โดยเฉพาะจะเข้ามามีส่วนร่วมในการหา
วิจัยในชั้นเรียน ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้าน
ค าตอบว่ า ได้ เ กิ ด ปั ญ หาหรื อ ข้ อ บกพร่ อ งอะไรบ้ า งใน
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ด้านการดาเนินการวิจัยในชั้น
โครงสร้ า งระบบการจั ด การเรี ย นรู้ ทั้ ง ในด้ า นปั จ จั ย
เรียน ด้านการนาผลการวิจัยในชั้นเรียนไปพัฒนาการจัดการ
กระบวนการ และผลผลิต เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเกิด
เรียนการสอนและด้านปัญหา/อุปสรรคในการทาวิจัยในชั้น
ปัญหาที่ระดับปัจจัย ได้แก่ จุดมุ่งหมายการศึกษา โครงสร้าง
เรียน สามารถสรุปได้ว่า ครูไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เนื้อหา สื่อการเรียนรู้ ครูและนักเรียน ระดับกระบวนการ
การทาวิจัยในชั้นเรียน จึงเป็นเหตุให้ครูไม่สามารถทาวิจัยใน
ได้แก่ วิธีการสอน เทคนิคการเรียนรู้ และทักษะของครู การ
ชั้นเรียนได้ ครูยังขาดประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ที่
วิจัยในชั้นเรียน ครูผู้สอนส่วนใหญ่จ ะรู้สึกว่าเป็นเรื่องยาก
หลากหลายโดยเฉพาะ การใช้การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
ต้องใช้เวลานานและยังเพิ่มภาระงานให้อีกด้วย และปัญหาที่
กระบวนการเรียนรู้ เนื่องจากไม่เคยได้รับการพัฒนาด้าน
ผู้ส อนประสบคือ ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการวิจัยในชั้น
การทาวิจัยในชั้นเรียนมาก่อน ไม่เคยทาวิจัยในชั้นเรียน จึง
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ไม่สามารถลงมือปฏิบัติทาการวิจัยในชั้นเรียนได้ ครูต้องการ
ขั้ น การสั ง เกต (Observation) ขั้ น การสะท้ อ นผลการ
ให้โรงเรียนส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียนโดยจัดกิจ กรรม
ปฏิบัติการ (Reflection)
และกลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาตนเองในการท าวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยมีหน้าที่กากับติดตาม ดูแล กระบวนการจัดกิจกรรม
ประชากรผู้ใ ห้ ข้อ มูล ได้ แก่ ครู ผู้ส อนของ
การเรียนการสอนในโรงเรียนได้ตระหนักในความสาคัญและ
โรงเรี ย นบุ ญ ยาทั ต พลประสิ ทธิ์ อ าเภอห้ ว ยเม็ ก จั ง หวั ด
เล็งเห็นความจาเป็นในการที่ต้องพัฒนาครูในเรื่องนี้โดยเร็ว
กาฬสินธุ์ จานวน 28 คน
เพื่อให้ครูได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญ
กลุ่ มตั ว อย่ างที่ ใช้ ในการวิ จัย ได้ แก่ ครู ผู้ส อน
ของการวิจัยในชั้นเรียน นากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนไป
โรงเรี ย นบุ ญ ยาทั ต พลประสิ ทธิ์ อ าเภอห้ ว ยเม็ ก จั ง หวั ด
พัฒนากระบวนจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุ ด
กาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่างนี้ได้มาจากความสมัครใจที่ต้องการ
โดยสามารถทาการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
จะพัฒนาตนเองเรื่องการทาวิจัยในชั้นเรียน จานวน 17 คน
ได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นาผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูล
จากประชากรทั้งหมด 28 คน
สารสนเทศในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ของผู้เรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญอันจะส่ง ผลให้นักเรียนมี
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบัน ผู้วิจัย
คุณภาพ เป็นมนุษ ย์ที่ส มบูร ณ์ เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ใน
ได้ใช้แบบสอบถามความรู้พื้นฐานในการทาวิจัยในชั้นเรียน
สัง คมได้อย่างมีค วามสุขต่อไป จึง ได้ทาการวิจัยเรื่องการ
กับครูโรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ จากการเก็บรวบรวม
พัฒนาครูด้านการทาวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนบุญยาทัต
ข้อมูล จากแบบสอบถามพื้นฐานการวิจัยพบว่า ครูยัง ขาด
พลประสิทธิ์ อาเภอห้วยเม็ก จัจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นการ
ความรู้ ค วามเข้ า ใจด้ า นการท าวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น ซึ่ ง ครู มี
พัฒนาศักยภาพของครูและเพิ่มคุณภาพการจัดการเรียนการ
ทัศนคติไม่ดีเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนและครูเห็นว่าการ
สอนของโรงเรียนต่อไป
วิจัยในชั้นเรียนเป็นเรื่องยุ่งยากสลับซับซ้อนมาก ในปัญหา
เหล่ านี้ท าให้ ผู้วิจั ย ได้เ ห็นความส าคั ญของการพั ฒนาครู
วัตถุประสงค์การวิจัย
ด้านการวิจัยในชั้นเรียน ที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อให้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น ของครู โ รงเรี ย น
ครูได้มีค วามรู้ ความเข้าใจ สามารถดาเนินการวิจัยในชั้น
บุญยาทัตพลประสิทธิ์ ด้านการทาวิจัยในชั้นเรียน
เรียนได้
2. เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์
ระยะที่ 2 ดาเนินการพัฒนาครูด้านการทา
ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการท าวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น และ
วิจัยในชั้นเรียนใช้กลยุทธ์พัฒนา คือการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สามารถทาวิจัยในชั้นเรียนได้
การนิเทศภายใน และการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยมี
ลักษณะ การดาเนินการเป็น 2 วงรอบ โดยแต่ล ะวงรอบ
สมมุติฐานการวิจัย
ประกอบไปด้วย การดาเนินการ 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน
1. สภาพปัจจุบันของครูโรงเรียนบุญยาทัตพล
การปฏิบัติ การสังเกต การสะท้อนผล
ประสิทธิ์ อาเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ขาดความรู้ด้าน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การทาวิจัยในชั้นเรียน
เ ป็ น แ บ บ ส อ บ ถ า ม พื้ น ฐ า น ก า ร วิ จั ย
2. ครูโรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ อาเภอห้วย
แบบทดสอบ แบบสัม ภาษณ์ แบบประเมิ น การเขีย นเค้ า
เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อได้รับการพัฒนาแล้วมีความรู้ความ
โครงการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น แบบสั ง เกต แบบประเมิ น ผล
เข้าใจในการทาวิจัยในชั้นเรียน และสามารถทาวิจัยในชั้น
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน แบบบันทึกการนิเทศ
เรียนได้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่
วิธีดาเนินการวิจัย
สร้า งขึ้ นคื อ แบบสอบถามพื้น ฐานการวิจั ย แบบทดสอบ
การวิจัยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินการเขียนเค้าโครงการวิจัยใน
ครูในการทาวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธ์
ชั้นเรียน แบบสังเกต แบบประเมินผลรายงานการวิจัยในชั้น
โดยดาเนินการเป็น 2 ระยะ ซึ่งระยะที่ 2 แบ่งเป็น 2 วงรอบ
เรียน แบบบันทึกการนิเทศ จากกลุ่มผู้ร่วมวิจัยและกลุ่มผู้ให้
ประกอบไปด้ ว ย 4 ขั้ น ตอน(spiral) หรื อ เรี ย กว่ า วงจร
ข้อมูล เกี่ยวกับการพัฒนาครูในการทาวิจัยในชั้นเรียนของ
PAOR ตามแนวคิดของ Kemmis และ Mc Taggart (1998)
โรงเรี ย นบุ ญ ยาทั ต พลประสิ ทธิ์ อ าเภอห้ ว ยเม็ ก จั ง หวั ด
ได้เสนอขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน ประกอบ
กาฬสินธุ์ ซึ่งผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ไปด้วย ขั้นการวางแผน (Planning) ขั้นการปฏิบัติ (Action)
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1. ศึกษาสภาพปัจ จุบันและปัญหาการ
และมีค วามคิดเห็นร่วมกันว่าจะต้องดาเนินการพัฒนาครูที่
ทาวิ จัยในชั้น เรีย นของครู โ รงเรีย นบุญ ยาทั ตพลประสิท ธิ์
มีป้ญหาจ านวน 5 คน ในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์ ในการ
อาเภอห้วเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้
พัฒนาคือ การนิเทศภายในแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อติดตาม
แบบสอบถามพื้นฐานการวิจัย เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหา
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาในวงรอบที่ 2 ต่อไป
การทาวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาในวงรอบที่ 2 กลุ่มผู้ร่วมวิจัย ได้
2. กลยุ ท ธ์ ใ นการพั ฒ นา ได้ แ ก่ การ
วางแผนด าเนิน การโดยใช้ ข้อ มู ล จากการด าเนิ น การใน
อบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศภายใน การนิเทศแบบเพื่อน
วงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาคือ การนิเทศภายใน
ช่วยเพื่อ น ซึ่ง ได้ดาเนิ นการ 2 วงรอบ การด าเนิ นการใน
แบบเพื่ อ นช่ ว ยเพื่ อ น ผลการพั ฒ นา พบว่ า ครู 5 คน
วงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการ
สามารถทาวิจัยในชั้นเรียนในหัวข้อ ยัง มีปั ญหาในการสรุป
นิ เ ทศภายใน กลุ่ ม ผู้ ร่ ว มวิ จั ย มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและ
ผลการวิจัยและเขียนรายงานผลการวิจัย สามารถเรียงลาดับ
สามารถทาการวิจัยในชั้นเรียนตามกรอบการวิจัย 5 ขั้นตอน
การดาเนินการ และสามารถเขียนรายงานการวิจัยได้ถูกต้อง
ได้จานวน 12 คน แต่ยังมีครูอีก 5 คน ยังมีปัญหาในการสรุป
ตามขั้นตอนของการวิจัย
ผลการวิจัยและเขียนรายงานผลการวิจัย จึงต้องมีการพัฒนา
โดยสรุป ผลการดาเนินการพัฒนาครูในการทา
ในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์ การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
วิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ ทั้ง 2 วงรอบ
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ให้ความช่วยเหลือ แนะนา ปรับปรุง
ตามขั้นตอนการวิจัย 5 ขั้นตอนของ โดยใช้กลยุทธ์ในการ
แก้ไขเพื่อการสรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานผลการวิจัย
พัฒ นา คื อ การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บัติ ก าร การนิ เ ทศภายใน
ได้ถูกต้องสมบูรณ์
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ประกอบ ด้ ว ย
แบบทดสอบก่ อ น-หลั ง การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร แบบ
สรุปผลการวิจัย
สัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม แบบ
จากสภาพปัจจุบันและสภาพปัญหา พบว่า ครู
ประเมิ นเค้าโครงการวิจัย แบบประเมินรายงานการวิจั ย
ยังขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ ในการทาวิจัย
พบว่า ป้จจุบันครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถทาวิจัยใน
ในชั้นเรียน ถึงแม้ว่าครูบางคนจะได้รับการอบรมในเรื่องการ
ชั้นเรียนตามขั้ นตอนการทาวิ จัยในชั้ นเรียน 5 ขั้นตอนได้
ทาวิจัยในชั้นเรียนมาบ้างแล้ วก็ตาม แต่การทาวิจัยในชั้ น
และสามารถนาความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงงานและ พัฒนาการ
เรียนก็ยัง ไม่มีการดาเนินการอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
เรียนการสอนของตนเองใหัดียิ่งขึ้น บรรลุตามวัตถุประสงค์
การพัฒนาครูในการทาวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบุญยาทัต
ของการวิจัย
พลประสิทธิ์ อาเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นการวิจัย
โดยใช้รูปแบบปฏิบัติการ มีขอบเขตด้านเนื้อหา (1) ขั้นตอน
อภิปรายผลการวิจัย
การส ารวจปั ญ หาและวิ เ คราะห์ ปั ญ หา (2) ขั้ น ตอนการ
จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการ
กาหนดวิธีการในการแก้ปัญหา (3) ขั้นตอนการพัฒนาวิธีการ
ทาวิ จัยในชั้น เรีย นของครู โ รงเรีย นบุญ ยาทั ตพลประสิทธิ์
หรือนวัตกรรม (4) ขั้นตอนการการนาวิธีการและนวัตกรรม
พบว่าครูขาดความรู้ความเข้าใจในการทาวิจัยในชั้นเรียน ไม่
ไปใช้ และ (5) ขั้นตอนการสรุปผล ในเบื้องต้นจะเป็นการ
สามารถทาวิ จัยในชั้นเรีย นได้ ดัง นั้น ผู้วิจัยและผู้ร่ วมวิจั ย
พั ฒ นาครู ที่ ส มั ค รใจเข้ า ร่ ว มพั ฒ นา เรี ย กว่ า ผู้ ร่ ว มวิ จั ย
ร่ ว มกั น หาแนวทางเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยตกลง
จานวน 17 คน โดยกลุ่มผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันกาหนดกลยุทธ์
ร่ ว มกั น ที่ จ ะใช้ ก ลยุ ท ธ์ ใ นการพั ฒ นาคื อ การอบรมเชิ ง
ในการพัฒนา 2 กลยุทธ์ คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ปฏิบัติการ และการนิเทศภายใน ซึ่งใช้หลักกระบวนการทา
นิเทศภายใน โดยดาเนินการเป็น 2 วงรอบ แต่ล ะวงรอบ
วิจัย 5 ขั้นตอน หลังจากอบรมเชิงปฏิบัติการครูส่วนใหญ่มี
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้ คือ การวางแผน การปฏิบัติ
ความรู้ความเข้าใจในแต่ละขั้นตอนการทาวิจัยในชั้นเรียนแต่
ตามแผน การสังเกต การสะท้อนผลและมีผลการดาเนินงาน
ยัง มีการติดตามผลโดยการนิเทศติดตาม เพื่อแลกเปลี่ยน
ดังต่อไปนี้
เรีย นรู้ ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ กนกวรรณ กาญจนรัช ต์ (2559)
การพัฒนาในวงรอบที่ 1 ดาเนินการโดยใช้
การดาเนินการพัฒนาครูในการทาวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้กล
กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายใน ตาม
ยุ ท ธ์ ก ารอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร และการนิ เ ทศภายใน ใน
ขั้นตอนการวิจัย 5 ขั้นตอน ทาให้ผู้ร่วมวิจัย จานวน 12 คน
รูปแบบของการประชุมนิเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทาให้ครู
สามารถทาวิจัยได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการทาวิจัยในชั้น
มีความรู้ ความเข้าใจและ สามารถทาการวิจัยในชั้นเรียนได้
เรียนสาหรับครูอีก 5 คน ยังมีป้ญหาในการสรุปผลการวิจัย
อภิปรายผลดังนี้
และเขียนรายงานผลการวิจัย กลุ่มผู้ร่วมวิจัยจึงร่วมประชุม
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วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ (เดือนพฤศจิกายน 2562)
ขั้ น ตอนการส ารวจปั ญ หาและวิ เ คราะห์
ได้ตรงตามประเด็นความมุ่งหมายของการวิจัย ผู้ร่วมวิจัยทุก
ปัญหาพบว่าครูขาดความรู้ความเข้าใจในการทาวิจัยในชั้น
คนมีการพัฒนาตนเองดีขึ้น เกิดทักษะมีความมั่นใจสามารถ
เรี ย นซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ เด่ น ประครองสุ ข (2551) สภาพ
ทาวิจัยในชั้นเรียนและสามารถเขียนรายงานการวิจัยในชั้น
ปัจจุบันและ ปัญหาการดาเนินการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียน
เรียนแบบเป็นทางการ 5 บทได้ ส่งผลให้ครูมีผลงานการทา
บานละหานสามัคคีกอนการดาเนินการพัฒนาครูในการทา
วิจัยในเรียน เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
วิจัยในในชั้นเรียน ครูขาดความรู ค วามเข้ าใจเกี่ยวกับการ
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
วิจัยในชั้นเรียนไมสามารถดาเนินการวิจัยในชั้นเรียนได้
ผลการวิจัยในชั้นเรียนเป็นการดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนการกาหนดวิธีการในการแก้ปัญหา
โดยครูผู้สอนเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการ เรียนรู้ของผู้เรียน
กลุ่มผู้ร่วมวิจัยดาเนินการกาหนดวิธีการหรือนวัตกรรมใน
โดยใช้การวิจัยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เป็นการวิจัยที่
การแก้ปัญหา โดยการศึกษาเอกสารตัวอย่างงานวิจัย และ
อาศัยกระบวนการทางานที่ต่อเนื่อง และ มีการสะท้อนผล
ข้อเสนอแนะจาก วิทยากรเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร ะหว่างผู้เกี่ยวข้อง โดยดาเนินการตาม
เลือกวิธีการหรือนวัตกรรม ว่าเป็นปัญหาที่พบนั้นมีผู้ใดเคย
ขั้นตอน 4 ขั้นตอนที่เป็น วงจรต่อเนื่อง ของ Kemmis และ
ศึกษาไว้บ้าง ใช้วิธีการใด และได้ผลอย่างไร ทาให้สามารถ
Metaggart (1998) ซึ่งทาให้ผู้ร่วมวิจัย มีความภาคภูมิใจที่
เลือ กวิ ธีก ารหรื อนวั ตกรรมได้ส อดคล้อ งกั บสภาพปั ญหา
สามารถนาผลการวิจัยไปแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
และเหมาะสมกับผู้เรียนได้
ในชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพ
ขั้ น ตอนการพั ฒ นาวิ ธี ก ารหรื อ นวั ต กรรม
กลุ่มผู้ร่วมวิจัย ดาเนินการพัฒนาการวิธีการหรือนวัตกรรม
ข้อเสนอแนะ
ตามขั้นตอนของการทาวิจัยในชั้นเรียน โดยพัฒนาวิธีการ
จากการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาครูด้านการ
หรือนวัตกรรมควบคู่ไป กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หากมี
วิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ในครั้งนี้ผู้วิจัย
ปั ญ หาที่ ไ ม่ ส ามารถแก้ ไ ขได้ ด้ ว ยตนเอง ก็ จ ะมี ก าร
มีข้อเสนอแนะการวิจัยไว้ 2 ประเด็น คือ 1) ข้อเสนอแนะใน
ปรึกษาหารือผู้นิเทศหรือกลุ่มผู้ร่วมวิจัยด้วยกัน ทาให้กลุ่มผู้
การนาผลวิจัยไปใช้ และ 2) ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้ง
ร่วมวิจัยสามารถดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การทาวิจัย
ต่อไปมีรายละเอียดดังนี้ดังนี้
ในชั้นเรียนได้ทุกคน สอดคล้องกับ สุภาวดี ไชยสีหา(2553)
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
พบว่า ครูมีการสร้างนวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาการเรียน
1) โรงเรี ย นควรมี ก ารพั ฒนาครู แ กนน าที่
การสอนได้ ส าเร็ จ ตามเป้ า หมาย มี คุ ณ ภาพดี และน า
เชี่ยวชาญด้านการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อจะได้ให้ค าปรึกษา
เครื่องมือหรือนวัตกรรมที่สร้างขึ้นไปใช้ในการวิจัย
และเป็นผู้น าในการลงมือปฏิบัติ ก าร ซึ่ง ครูผู้ ส อนที่ล งมื อ
ขั้นตอนการการนาวิธีการและนวัตกรรมไป
ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นส่ ว นมาก มี ค วามต้ อ งการ
ใช้ กลุ่ ม ผู้ ร่ ว มวิ จั ย ด าเนิ น การตามขั้ น ตอนการวิ เ คราะห์
ผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้ คาแนะนา ช่วยเหลือตลอดเวลา
ข้ อ มู ล ในการท าวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น โดยน าเอาวิ ธี ก ารหรื อ
2) โรงเรียนควรสนับสนุนให้มีการอบรมเชิง
นวัตกรรมที่ได้ปรับปรุงพัฒนาแล้วไปใช้ใน การจัดกิจกรรม
ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เป็นประจาและต่อเนื่อง
การเรียนรู้มีการกาหนดรายละเอียด ขั้นตอนการนาไปใช้ใน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
แผนการสอนและเก็บรวบรวมข้อมูลผลการใช้เครื่องมือที่ครู
1) ควรมีการพัฒนาครูในการทาวิจัยในชั้น
กาหนดขึ้นด้วยการตรวจผลงานและการสัง เกตพฤติกรรม
เรียนโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการและกากับนิเทศติดตาม
ของ ผู้เรียนและประเมินผลว่าวิธีการหรือนวัตกรรมที่ใช้นั้น
อย่างต่อเนื่อง
สามารถปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอน และเหมะสม
2) ควรมี การวิ จั ย ในเรื่ อ งที่ เ กี่ย วกั บ ความ
กั บ ผู้ เ รี ย นมากน้ อ ยเพี ย งใด กลุ่ ม ผู้ ร่ ว มวิ จั ย เข้ า ใจ และ
บกพร่องในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนโดยใช้การวิจัยในชั้ น
สามารถทาการวิจัยในขั้นเรียนได้
เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในแต่ละด้าน
ขั้นตอนการสรุปผลและการรายงานผล กลุ่ม
ผู้ร่วมวิจัยดาเนินการตามขั้นตอนการ สรุปผลและรายงาน
เอกสารอ้างอิง
ในการทาวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
1.
ดามพ์ นาคอก. (2560). การพัฒนาครูด้านการ
เป็นการวิจัยที่ทาโดยครูผู้สอนในห้องเรียน เพื่อแก้ป้ญหาที่
ท าวิจั ยในชั้นเรียนของโรงเรียนกี ฬ าจั งหวั ด
เกิ ดขึ้ น ใน ห้อ งเรี ยนและนาผลไปใช้ ปรั บ ปรุ ง การเรี ยนรู้
ขอนแก่ น อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ขอนแก่ น .
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนซึ่งสอดคล้องกับ รัตติมา
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย.
โสภาคยัง (2556) กล่าวว่า ครูสามารถเขียนสรุปผลการวิจัย
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วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ (เดือนพฤศจิกายน 2562)
เด่น ประคองสุข. (2551). การพัฒนาครูในการ
4.
สุนทร แนวเงินดี. (2556). การส่งเสริมการวิจัย
ทาวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านละหานสามัคคี
ในชั้น เรีย นของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาในศูน ย์
อาเภอเมือ งยาง จังหวัดนครราชสีมา. กศ.ม.
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 สังกัด
สาขาวิช าการบริหารการศึกษา: มหาวิทยาลัย
สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
มหาสารคาม.
ขอนแก่น เขต 3. วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย.
รั ต ติ ม า โสภาคะยั ง . (2556). การพั ฒ นา
5.
สุภ าวดี ไชยศรีหา. (2553). การพัฒ นาครูใ น
ศั ก ยภาพครู ด้ า นการท าวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น
การท าวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นโรงเรี ย นห้ ว ยเม็ ก
โรงเรียนบ้านห้วยกอก 1 สังกัดสานักงานเขต
วิ ท ยาคม ส านั ก งานเขต พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษามุ ก ดาหาร .
กาฬสิ น ธุ์ เขต1 วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาศึ ก ษา
สาขาวิช าการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลั ย
ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห าร
ราชภัฏสกลนคร.
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________

2.

3.

4.

ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ส านั ก
นายกรัฐมนตรี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 25602564)
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