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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของครูโรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธ์ิ ด้าน
การท าวิจัยในชั้นเรียน 2) เพ่ือพัฒนาครูโรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธ์ิให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถท าวิจัยในชั้นเรียนได้ 
โดยด าเนินการเป็น 2 ระยะ แบ่งเป็น 2 วงรอบ ผู้วิจัยใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการตามกรอบแนวคิดของ Kemmis และ 
McTaggart มาเป็นกระบวนการด าเนินการ ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อน
ผล กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนา คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศภายใน และการนิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัย คือครูผู้สอนโรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธ์ิที่เข้าร่วมโดยสมัครใจ จ านวน 17 คน ด าเนินการพัฒนาครูในการท าวิจัยใน
ชั้นเรียนตามกรอบวิจัย 5 ข้ันตอน ได้แก่ การส ารวจปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา การก าหนดวิธีการในการแก้ปัญหา การพัฒนา
วิธีการหรือนวัตกรรม การน านวัตกรรมหรือวิธีการไปใช้ การสรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานผลการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามพ้ืนฐานการวิจัย แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบสัมภาษณ์  แบบ
ประเมินการเขียนเค้าโครงการวิจัย แบบสังเกต แบบประเมินผลการเขียนรายงานการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ผลการวิจัย พบว่า 
  1) จากการใช้แบบสอบถามถึงสภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบุญยาทัต
พลประสิทธ์ิก่อนด าเนินการพัฒนาการท าวิจัยในชั้นเรียน พบว่าครูขาดความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน ไม่สามารถ
ท าการวิจัยในชั้นเรียนได้  
  2) เมื่อใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศภายใน การนิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
ซึ่งได้ด าเนินการ 2 วงรอบ การด าเนินการในวงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศภายใน กลุ่มผู้
ร่วมวิจัยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถท าการวิจัยในชั้นเรียนตามกรอบการวิจัย 5 ข้ันตอน ได้จ านวน 12 คน แต่ยังมีครูอีก 
5คน ยังมีปัญหาในการสรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานผลการวิจัย จึงต้องมีการพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์ การนิเทศ
แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ให้ความช่วยเหลือ แนะน า ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือการสรุปผลการวิจัยและเขียนรายงาน
ผลการวิจัย ได้ถูกต้องสมบูรณ์ 
 โดยสรุป การพัฒนาครูในการท าวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธ์ิ อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
ด าเนินการตามกระบวนการวิจัย 5 ข้ันตอน โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาคือการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศภายใน การนิเทศ
แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ซึ่งสามารถพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถท าวิจัยในชั้นเรียนได้  สามารถน าไปพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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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 
 
บทน า 
 การศึกษาน้ันเป็นกระบวนการที่ท าให้มนุษย์
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองให้สามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข ทั้งน้ีมีการเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน
และบุคคลที่มีความส าคัญอย่างย่ิงต่อการจัดการศึกษา
ดังกล่าวก็คือครูน่ันเอง เพราะครูเป็นผู้ที่มีหน้าที่สร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ และการพัฒนาโดยรอบให้เกิดใน
ตัวผู้เรียน เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ใน

เชิงวิชาการ น าไปสู่การมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน
รวมทั้งการด ารงตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  ดังน้ันการจะ
พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพจึงย่อมต้องพ่ึงพาอาศัยครูที่มี
คุณภาพ ครูที่มีความเป็นครูประเทศไทยต้องเผชิญกับบริบท
การเปลี่ยนแปลงของโลก จึงได้มีการพัฒนาองค์กรหรือ
หน่วยงานเป็นแบบองค์รวมที่เน้นไปที่คนดังที่แผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่12 (พ.ศ.2560-
2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน
รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ ความต้องการของการพัฒนา
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ประเทศ ที่มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ และมีองค์
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศ
อย่างย่ังยืน ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ และ
ด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ฉบับที่  12 (พ.ศ .2560-
2564)  ได้ก าหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่งจะเป็นแผนที่มีความส าคัญ
ในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมที่มีความสุข
อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ที่เป็นกรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาว(ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ส านักนายกรัฐมนตรี) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2553 หมวด4 มาตรา 22 ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในเรื่อง 
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนา ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียน
สามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ใน
หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 24 ข้อ  5 
เกี่ยวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ระบุว่า “จะ
ส่ ง เส ริ มส นับส นุนให้ ผู้ สอนส ามารถจัดบรรยา กาศ
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้วิจัย
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้”นอกจากน้ีทุกฝ่าย
จะต้องมีส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาค้นคว้า และ วิจัย เพ่ือ
แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ มาปรับปรุงและพัฒนางานด้าน
การศึกษาให้ครอบคลุมเป้าหมายในการให้บริการในด้าน
โอกาสทางการศึกษาคุณภาพ และประสิทธิภาพในการ
บริหาร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 
 งานวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้เป็นงานที่
ในบางครั้งต้องใช้เวลาพอสมควร เพราะเป็นงานที่ละเอียดถ่ี
ถ้วน ครูต้องมีพ้ืนฐานความรู้ทางการวิจัยซึ่งจะช่วยให้เป็นผู้มี
เจตคติที่ดีต่อการวิจัยและเห็นด้วยกับการน าการวิจัยน าหน้า
การเรียนการสอน โดยเฉพาะจะเข้ามามีส่วนร่วมในการหา
ค าตอบว่าได้เกิดปัญหาหรือข้อบกพร่องอะไรบ้างใน
โครงสร้า งระบบการจัดการเรียนรู้ ทั้ ง ใน ด้านปั จจั ย
กระบวนการ และผลผลิต เพราะปัญหาที่เกิดข้ึนอาจจะเกิด
ปัญหาที่ระดับปัจจัย ได้แก่ จุดมุ่งหมายการศึกษา โครงสร้าง
เน้ือหา สื่อการเรียนรู้ ครูและนักเรียน ระดับกระบวนการ 
ได้แก่ วิธีการสอน เทคนิคการเรียนรู้ และทักษะของครู การ
วิจัยในชั้นเรียน ครูผู้สอนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องยาก
ต้องใช้เวลานานและยังเพ่ิมภาระงานให้อีกด้วย และปัญหาที่
ผู้สอนประสบคือ ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการวิจัยในชั้น

เรียนแม้จะเคยเข้ารับการอบรมแต่ขาดประสบการณ์ ท าให้
ไม่ประสบผลส าเร็จในการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน ผู้สอนที่มี
ความขัดข้องดังกล่าวถ้ามีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ให้เข้าใจ มี
ความคิดรวบยอด (Concept) ที่ถูกต้องจนมีพ้ืนฐานของการ
วิจัยในชั้นเรียนดีได้ฝึกฝนให้มีประสบการณ์ในบางข้ันตอน 
โดยเฉพาะการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยจะไม่หยุดที่ผู้สอน 
แต่จะไปสู่ผู้เรียนให้สามารถใช้ในกระบวนการเรียนได้ ท าให้
เกิดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนรู้จัก
คิดวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเอง การมีความคิดรวบยอดและมี
ประสบการณ์ ในการท าวิจัยโดยเฉพาะการเขียนเค้า
โครงการวิจัย จ าเป็นที่จะต้องพัฒนาครูในเรื่องการท าวิจัยใน
ชั้นเรียนเป็นอย่าง มาก เพราะผลลัพธ์ที่จะเกิดข้ึนโดยตรงใน
ภายหน้าน้ัน คือ ความเจริญงอกงามของตัวนักเรียนเอง ซึ่ง 
จะท าให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
สติปัญญาและจิตใจเป็นผู้ที่มีคุณภาพได้ตาม มาตรฐาน
การศึกษา และเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับลูก
ศิษย์ ผลพลอยได้ที่ตามมา คือ ครูเกิดความภาคภูมิใจและมี
ความมั่นใจในการท าวิจัยในชั้นเรียนมากย่ิงข้ึน ย่ิงไปกว่าน้ัน 
ความก้าวหน้าในชีวิตราชการ จะมีโอกาสเจริญก้าวหน้า
ตามมาด้วย ส่วนโรงเรียนน้ันจะมีการพัฒนา อย่างต่อเน่ือง 
กระบวนการ วิจัย ในชั้นเรียน  เป็นสิ่ งที่ ตระหนักถึง
ความส าคัญในด้านการส่งเสริมวิจัยในชั้นเรียนอันจะท าให้
ทราบถึงข้อมูลที่จะเป็นแนวทางแก่ผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือ
น าไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้ตรงกับความต้องการประเมินตนเองด้วย
การท าวิจัยในชั้นเรียนของครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ซึ่งจะมีผลต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเม
มากข้ึน และท าให้ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถ และมี
คุณลักษณะตามที่ประเทศชาติต้องการ (สุนทร แนวเงินดี , 
2556) 
 จากการส ารวจสภาพปัญหาที่พบในด้านการท า
วิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธ์ิโดยการ
ใช้แบบสอบถามครูในโรงเรียนเกี่ยวกับปัญหาการท าวิจัยใน
ชั้นเรียนทั้งหมด 6 ด้าน คือ ด้านความรู้พ้ืนฐานของการท า
วิจัยในชั้นเรียน ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้าน
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ด้านการด าเนินการวิจัยในชั้น
เรียน ด้านการน าผลการวิจัยในชั้นเรียนไปพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนและด้านปัญหา/อุปสรรคในการท าวิจัยในชั้น
เรียน สามารถสรุปได้ว่า ครูไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การท าวิจัยในชั้นเรียน จึงเป็นเหตุให้ครูไม่สามารถท าวิจัยใน
ชั้นเรียนได้ ครูยังขาดประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายโดยเฉพาะ การใช้การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ เน่ืองจากไม่เคยได้รับการพัฒนาด้าน
การท าวิจัยในชั้นเรียนมาก่อน ไม่เคยท าวิจัยในชั้นเรียน จึง
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ไม่สามารถลงมือปฏิบัติท าการวิจัยในชั้นเรียนได้ ครูต้องการ
ให้โรงเรียนส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนโดยจัดกิจกรรม
และกลยุทธ์การพัฒนาตนเองในการท าวิจัยในชั้นเรียน 
ผู้วิจัยมีหน้าที่ก ากับติดตาม ดูแล กระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในโรงเรียนได้ตระหนักในความส าคัญและ
เล็งเห็นความจ าเป็นในการที่ต้องพัฒนาครูในเรื่องน้ีโดยเร็ว 
เพ่ือให้ครูได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญ
ของการวิจัยในชั้นเรียน น ากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนไป
พัฒนากระบวนจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยสามารถท าการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
ได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ น าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูล
สารสนเทศในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญอันจะส่งผลให้นักเรียนมี
คุณภาพ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป จึงได้ท าการวิจัยเรื่องการ
พัฒนาครูด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนบุญยาทัต
พลประสิทธ์ิ อ าเภอห้วยเม็ก จัจังหวัดกาฬสินธ์ุ ซึ่งเป็นการ
พัฒนาศักยภาพของครูและเพ่ิมคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของครูโรงเรียน 
บุญยาทัตพลประสิทธ์ิ ด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน  
 2. เพ่ือพัฒนาครูโรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธ์ิ 
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน และ
สามารถท าวิจัยในชั้นเรียนได้ 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 1. สภาพปัจจุบันของครูโรงเรียนบุญยาทัตพล
ประสิทธ์ิ อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธ์ุ ขาดความรู้ด้าน
การท าวิจัยในชั้นเรียน 
 2. ครูโรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธ์ิ อ าเภอห้วย
เม็ก จังหวัดกาฬสินธ์ุ เมื่อได้รับการพัฒนาแล้วมีความรู้ความ
เข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน และสามารถท าวิจัยในชั้น
เรียนได้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ครูในการท าวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธ์ 
โดยด าเนินการเป็น 2 ระยะ ซึ่งระยะที่ 2 แบ่งเป็น 2 วงรอบ 
ประกอบไปด้วย 4 ข้ันตอน(spiral) หรือเรียกว่า วงจร 
PAOR ตามแนวคิดของ Kemmis และ Mc Taggart (1998) 
ได้เสนอข้ันตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ข้ันตอน ประกอบ
ไปด้วย ข้ันการวางแผน (Planning) ข้ันการปฏิบัติ (Action) 

ข้ันการสัง เกต  (Observation)  ข้ันการสะท้อนผลการ
ปฏิบัติการ (Reflection) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูผู้สอนของ
โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธ์ิ อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธ์ุ จ านวน 28 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอน
โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธ์ิ อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธ์ุ กลุ่มตัวอย่างน้ีได้มาจากความสมัครใจที่ต้องการ
จะพัฒนาตนเองเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียน จ านวน 17 คน 
จากประชากรทั้งหมด 28 คน 
 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
  ระยะที่  1 ศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบัน ผู้วิจัย
ได้ใช้แบบสอบถามความรู้พ้ืนฐานในการท าวิจัยในชั้นเรียน
กับครูโรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธ์ิ จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสอบถามพ้ืนฐานการวิจัยพบว่า ครูยังขาด
ความรู้ความเข้าใจด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน ซึ่ งครูมี
ทัศนคติไม่ดีเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนและครูเห็นว่าการ
วิจัยในชั้นเรียนเป็นเรื่องยุ่งยากสลับซับซ้อนมาก ในปัญหา
เหล่าน้ีท าให้ผู้วิจัย ได้เห็นความส าคัญของการพัฒนาครู 
ด้านการวิจัยในชั้นเรียน ท่ีต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้
ครูได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถด าเนินการวิจัยในชั้น
เรียนได้  
  ระยะที่ 2 ด าเนินการพัฒนาครูด้านการท า
วิจัยในชั้นเรียนใช้กลยุทธ์พัฒนา คือการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การนิเทศภายใน และการนิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน โดยมี
ลักษณะ การด าเนินการเป็น 2 วงรอบ โดยแต่ละวงรอบ
ประกอบไปด้วย การด าเนินการ 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน 
การปฏิบัติ การสังเกต การสะท้อนผล  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
  เ ป็ น แ บบ ส อ บถ า ม พ้ื น ฐ า น ก า ร วิ จั ย 
แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินการเขียนเค้า
โครงการวิจัยในชั้นเรียน แบบสังเกต  แบบประเมินผล
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน แบบบันทึกการนิเทศ  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่
สร้างข้ึนคือ แบบสอบถามพ้ืนฐานการวิจัย แบบทดสอบ 
แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินการเขียนเค้าโครงการวิจัยใน
ชั้นเรียน แบบสังเกต แบบประเมินผลรายงานการวิจัยในชั้น
เรียน แบบบันทึกการนิเทศ จากกลุ่มผู้ร่วมวิจัยและกลุ่มผู้ให้
ข้อมูล เกี่ยวกับการพัฒนาครูในการท าวิจัยในชั้นเรียนของ
โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธ์ิ อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธ์ุ ซึ่งผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
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   1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการ
ท าวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบุญยาทัตพลประสิท ธ์ิ 
อ าเภอห้วเม็กจังหวัดกาฬสินธ์ุ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้
แบบสอบถามพ้ืนฐานการวิจัย เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัญหา
การท าวิจัยในชั้นเรียน 
   2. กลยุทธ์ในการพัฒนา  ไ ด้แก่  การ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศภายใน การนิเทศแบบเพ่ือน
ช่วยเพ่ือน ซึ่งได้ด าเนินการ 2 วงรอบ การด าเนินการใน
วงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการ
นิเทศภายใน กลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถท าการวิจัยในชั้นเรียนตามกรอบการวิจัย 5 ข้ันตอน 
ได้จ านวน 12 คน แต่ยังมีครูอีก 5 คน ยังมีปัญหาในการสรุป
ผลการวิจัยและเขียนรายงานผลการวิจัย จึงต้องมีการพัฒนา
ในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์ การนิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ให้ความช่วยเหลือ แนะน า ปรับปรุง
แก้ไขเพ่ือการสรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานผลการวิจัย 
ได้ถูกต้องสมบูรณ์ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากสภาพปัจจุบันและสภาพปัญหา พบว่า ครู
ยังขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ ในการท าวิจัย
ในชั้นเรียน ถึงแม้ว่าครูบางคนจะได้รับการอบรมในเรื่องการ
ท าวิจัยในชั้นเรียนมาบ้างแล้วก็ตาม แต่การท าวิจัยในชั้น
เรียนก็ยังไม่มีการด าเนินการอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
การพัฒนาครูในการท าวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบุญยาทัต
พลประสิทธ์ิ อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธ์ุ  เป็นการวิจัย
โดยใช้รูปแบบปฏิบัติการ มีขอบเขตด้านเน้ือหา (1) ข้ันตอน
การส ารวจปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา (2) ข้ันตอนการ
ก าหนดวิธีการในการแก้ปัญหา (3) ข้ันตอนการพัฒนาวิธีการ
หรือนวัตกรรม (4) ข้ันตอนการการน าวิธีการและนวัตกรรม
ไปใช้ และ (5) ข้ันตอนการสรุปผล ในเบื้องต้นจะเป็นการ
พัฒนาครูที่สมัครใจเข้าร่วมพัฒนา เรียกว่า ผู้ร่วมวิจัย 
จ านวน 17 คน โดยกลุ่มผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันก าหนดกลยุทธ์ 
ในการพัฒนา 2 กลยุทธ์ คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
นิเทศภายใน โดยด าเนินการเป็น 2 วงรอบ แต่ละวงรอบ 
ประกอบด้วย 4 ข้ันตอนดังน้ี คือ การวางแผน การปฏิบัติ
ตามแผน การสังเกต การสะท้อนผลและมีผลการด าเนินงาน 
ดังต่อไปน้ี 
  การพัฒนาในวงรอบที่ 1 ด าเนินการโดยใช้
กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายใน ตาม
ข้ันตอนการวิจัย 5 ข้ันตอน ท าให้ผู้ร่วมวิจัยจ านวน 12 คน 
สามารถท าวิจัยได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอนการท าวิจัยในชั้น
เรียนส าหรับครูอีก 5 คน ยังมีป้ญหาในการสรุปผลการวิจัย
และเขียนรายงานผลการวิจัย กลุ่มผู้ร่วมวิจัยจึงร่วมประชุม

และมีความคิดเห็นร่วมกันว่าจะต้องด าเนินการพัฒนาครูที่
มีป้ญหาจ านวน 5 คน ในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์ในการ
พัฒนาคือ การนิเทศภายในแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือติดตาม
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาในวงรอบที่ 2 ต่อไป 
  การพัฒนาในวงรอบที่ 2 กลุ่มผู้ร่วมวิจัย ได้
วางแผนด าเนินการโดยใช้ข้อมูล จากการด าเนินการใน
วงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาคือ การนิเทศภายใน
แบบเพ่ือนช่วยเ พ่ือน ผลการพัฒนา พบว่า ครู 5 คน 
สามารถท าวิจัยในชั้นเรียนในหัวข้อยังมีปัญหาในการสรุป
ผลการวิจัยและเขียนรายงานผลการวิจัย สามารถเรียงล าดับ
การด าเนินการ และสามารถเขียนรายงานการวิจัยได้ถูกต้อง
ตามข้ันตอนของการวิจัย 
 โดยสรุป ผลการด าเนินการพัฒนาครูในการท า
วิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธ์ิ ท้ัง 2 วงรอบ 
ตามข้ันตอนการวิจัย 5 ข้ันตอนของ โดยใช้กลยุทธ์ในการ
พัฒนา คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศภายใน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบ ด้วย 
แบบทดสอบก่อน-หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ แบบ
สัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม แบบ
ประเมินเค้าโครงการวิจัย แบบประเมินรายงานการวิจัย 
พบว่า ป้จจุบันครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถท าวิจัยใน
ชั้นเรียนตามข้ันตอนการท าวิจัยในชั้นเรียน 5 ข้ันตอนได้ 
และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงงานและ พัฒนาการ
เรียนการสอนของตนเองใหัดีย่ิงข้ึน บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการ
ท าวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธ์ิ 
พบว่าครูขาดความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน ไม่
สามารถท าวิจัยในชั้นเรียนได้ ดังน้ันผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
ร่วมกันหาแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ เกิดข้ึนโดยตกลง
ร่วมกันที่จะใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาคือ การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ และการนิเทศภายใน ซึ่งใช้หลักกระบวนการท า
วิจัย 5 ข้ันตอน หลังจากอบรมเชิงปฏิบัติการครูส่วนใหญ่มี
ความรู้ความเข้าใจในแต่ละข้ันตอนการท าวิจัยในชั้นเรียนแต่
ยังมีการติดตามผลโดยการนิเทศติดตาม เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  ซึ่งสอดคล้องกับกนกวรรณ กาญจนรัชต์  (2559)  
การด าเนินการพัฒนาครูในการท าวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้กล
ยุทธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศภายใน ใน
รูปแบบของการประชุมนิเทศเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าให้ครู
มีความรู้ ความเข้าใจและ สามารถท าการวิจัยในชั้นเรียนได้ 
อภิปรายผลดังน้ี  
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  ข้ันตอนการส ารวจปัญหาและวิเคราะห์
ปัญหาพบว่าครูขาดความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้น
เรียนซึ่ งสอดคล้องกับเด่นประครองสุข (2551) สภาพ
ปัจจุบันและ ปัญหาการด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียน 
บานละหานสามัคคีกอนการด าเนินการพัฒนาครูในการท า
วิจัยในในชั้นเรียน ครูขาดความรูความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วิจัยในชั้นเรียนไมสามารถด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนได้ 
  ข้ันตอนการก าหนดวิธีการในการแก้ปัญหา 
กลุ่มผู้ร่วมวิจัยด าเนินการก าหนดวิธีการหรือนวัตกรรมใน
การแก้ปัญหา โดยการศึกษาเอกสารตัวอย่างงานวิจัย และ
ข้อเสนอแนะจาก วิทยากรเพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจ
เลือกวิธีการหรือนวัตกรรม ว่าเป็นปัญหาที่พบน้ันมีผู้ใดเคย 
ศึกษาไว้บ้าง ใช้วิธีการใด และได้ผลอย่างไร ท าให้สามารถ
เลือกวิธีการหรือนวัตกรรมได้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
และเหมาะสมกับผู้เรียนได้  
  ข้ันตอนการพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม 
กลุ่มผู้ร่วมวิจัย ด าเนินการพัฒนาการวิธีการหรือนวัตกรรม 
ตามข้ันตอนของการท าวิจัยในชั้นเรียน โดยพัฒนาวิธีการ
หรือนวัตกรรมควบคู่ไป กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หากมี
ปัญหาที่ ไม่ ส ามารถแก้ ไข ไ ด้ ด้วยตนเอง  ก็ จะมี กา ร
ปรึกษาหารือผู้นิเทศหรือกลุ่มผู้ร่วมวิจัยด้วยกัน ท าให้กลุ่มผู้
ร่วมวิจัยสามารถด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การท าวิจัย
ในชั้นเรียนได้ทุกคน สอดคล้องกับสุภาวดี ไชยสีหา(2553)  
พบว่า ครูมีการสร้างนวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนได้ส าเร็จตามเป้าหมาย มีคุณภาพดี และน า
เครื่องมือหรือนวัตกรรมที่สร้างข้ึนไปใช้ในการวิจัย 
  ข้ันตอนการการน าวิธีการและนวัตกรรมไป
ใช้ กลุ่มผู้ร่วมวิจัยด าเนินการตามข้ันตอนการวิเคราะห์ 
ข้อมูลในการท าวิจัยในชั้น เรียน โดยน าเอาวิธีการหรือ
นวัตกรรมที่ได้ปรับปรุงพัฒนาแล้วไปใช้ใน การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้มีการก าหนดรายละเอียด ข้ันตอนการน าไปใช้ใน
แผนการสอนและเก็บรวบรวมข้อมูลผลการใช้เครื่องมือที่ครู
ก าหนดข้ึนด้วยการตรวจผลงานและการสังเกตพฤติกรรม
ของ ผู้เรียนและประเมินผลว่าวิธีการหรือนวัตกรรมที่ใช้น้ัน
สามารถปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอน และเหมะสม
กับผู้เรียนมากน้อยเพียงใด กลุ่มผู้ร่วมวิจัยเข้าใจ และ
สามารถท าการวิจัยในข้ันเรียนได้ 
  ข้ันตอนการสรุปผลและการรายงานผล กลุ่ม
ผู้ร่วมวิจัยด าเนินการตามข้ันตอนการ สรุปผลและรายงาน 
ในการท าวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
เป็นการวิจัยที่ท าโดยครูผู้สอนในห้องเรียน เพ่ือแก้ป้ญหาที่
เกิดข้ึนใน ห้องเรียนและน าผลไปใช้ปรับปรุงการเรียนรู้ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนซึ่งสอดคล้องกับ รัตติมา 
โสภาคยัง (2556) กล่าวว่า ครูสามารถเขียนสรุปผลการวิจัย

ได้ตรงตามประเด็นความมุ่งหมายของการวิจัย ผู้ร่วมวิจัยทุก
คนมีการพัฒนาตนเองดีข้ึน เกิดทักษะมีความมั่นใจสามารถ
ท าวิจัยในชั้นเรียนและสามารถเขียนรายงานการวิจัยในชั้น
เรียนแบบเป็นทางการ 5 บทได้ ส่งผลให้ครูมีผลงานการท า
วิจัยในเรียน เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน   
 ผลการวิจัยในชั้นเรียนเป็นการด าเนินการวิจัย
โดยครูผู้สอนเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการ เรียนรู้ของผู้เรียน 
โดยใช้การวิจัยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เป็นการวิจัยที่
อาศัยกระบวนการท างานที่ต่อเน่ือง และ มีการสะท้อนผล
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง โดยด าเนินการตาม
ข้ันตอน 4 ข้ันตอนที่เป็น วงจรต่อเน่ือง ของ Kemmis และ 
Metaggart (1998) ซึ่งท าให้ผู้ร่วมวิจัย มีความภาคภูมิใจที่
สามารถน าผลการวิจัยไปแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
  
ข้อเสนอแนะ 
 จากการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาครูด้านการ
วิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธ์ิในครั้งน้ีผู้วิจัย
มีข้อเสนอแนะการวิจัยไว้ 2 ประเด็น คือ 1) ข้อเสนอแนะใน
การน าผลวิจัยไปใช้ และ 2) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้ง
ต่อไปมรีายละเอียดดังน้ีดังน้ี 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
  1) โรงเรียนควรมีการพัฒนาครูแกนน าที่
เชี่ยวชาญด้านการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือจะได้ให้ค าปรึกษา
และเป็นผู้น าในการลงมือปฏิบัติการ ซึ่งครูผู้สอนที่ลงมือ
ปฏิบั ติการ วิจัยในชั้นเรียนส่วนมาก มีความต้องการ
ผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้ ค าแนะน า ช่วยเหลือตลอดเวลา 
  2) โรงเรียนควรสนับสนุนให้มีการอบรมเชิง
ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เป็นประจ าและต่อเน่ือง 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรมีการพัฒนาครูในการท าวิจัยในชั้น
เรียนโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการและก ากับนิเทศติดตาม
อย่างต่อเน่ือง 
  2) ควรมีการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับความ
บกพร่องในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนโดยใช้การวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในแต่ละด้าน  
  
เอกสารอ้างอิง 
1. ดามพ์ นาคอก. (2560). การพัฒนาครูด้านการ
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