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บทคัดย่อ  
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา การด าเนินการวิจัยในช้ันเรียน
ของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 2) เพื่อศึกษาความ
ต้องการในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยในช้ันเรียนของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยในช้ันเรียนของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 4) เพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการท าวิจัยในช้ันเรียนของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 4 โดยการผสมผสานวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูโรงเรียนบ้าน
โดนจิกนาเรือง จ านวน 13 คน เครื่องมือวิจัยท่ีใช้ 1) แบบสังเกต 2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 3) แบบบันทึกการ
นิเทศ 4) แบบบันทึกการตรวจผลงาน ความตรงเชิงเนื้อหาตามเกณฑ์ IOCเท่ากับ 0.67 - 1.00 และมีค่าความเช่ือมั่น
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เท่ากับ 0.89 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( DS. .) และค่าร้อยละ 
 ผลการศึกษาพบว่า 
  1. คณะครูส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในช้ันเรียน 
  2. คณะครูมีความสนใจและมีความต้องการท าวิจัยในช้ันเรียนระดับมาก 
  3. โรงเรียนจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของการวิจัยในช้ันเรียนโดยใช้กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วิจัยในช้ันเรียน 
  4. คณะครูมีความกระตือรือร้นในการท าวิจัยในช้ันเรียน 
ค าส าคัญ: พัฒนาบุคลากร/วิจัยในช้ันเรียน 
 
Abstract  

 The purposes of this research were : (1) to ascertain the current circumstances and 
problems pertaining to Classroom Action Research as perceived by schools in the Primary Education 
Service Area Region 4, Ubon Ratchathani Province; (2) to identify the needs to increase the 
potentiality in Classroom Action Research of the schools in the Primary Education Service Area 
Region 4, Ubon Ratchathani Province; (3) to seek ways to improve capability in Classroom Action 
Research for schools in the Primary Education Service Area Region 4, Ubon Ratchathani Province; 
and (4) to follow up and evaluate the outcomes of the activities conducted by the schools in the 
Primary Education Service Area Region 4, Ubon Ratchatani Province, to increase the potentiality in 
Classroom Action Research of the schools in the Region.  
 The overall research methodology utilized in this study was an integration of quantitative 
and qualitative approaches. The population for the research included 13 teachers from Donjik 
Nareung School in the Primary Education Service Area Region 4, Ubon Ratchathani Province, who 
were selected on the basis of Purposive Sampling. The research tools used were Structured 
Interview Form; Observation Sheet; Supervision Form and Portfolio. The data were analyzed by 
using a Package Program. The statistical tools employed were Means, Standard Deviation and 
Percentage.  
 The results were as follows: 
  1. Most of the teachers lacked knowledge and understanding of Classroom Action 
Research.  
  2. The teachers were interested in and wanted to undertake Classroom Action 
Research.  
  3. The schools in the Region have organized workshops to develop teachers' potential 
in Classroom Action Research.  
  4. The teachers were enthusiastic in conducting Classroom Action Research.  
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (2552 – 2561) โดยมีเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาคนไทยให้ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั้งด้านวิชาการ จิตส านึก คุณธรรมจริยธรรมโดยมุ่งเน้น 3 
เรื่องหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน โอกาสทางการศึกษาและการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการศึกษาแบบใหม่ 4 
ประการได้แก่ 1) ผู้เรียนยุคใหม่ 2) ครูยุคใหม่ 3)สถานศึกษายุคใหม่ และ 4) ระบบบริหารจัดการใหม่ ในการจัดการ
เรียนการสอนของครูยุคใหม่ จึงต้องค านึงถึงกระบวนการพัฒนาผู้เรียนและผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูนับว่า
เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพและมีประสิทธิภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้มีความรู้
ความสามารถเต็มศักยภาพ โดยครูจะต้องจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลายและต้องปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการจัดการการเรียนการสอน ซึ่งครูจะต้องคิดค้น พัฒนานวัตกรรมการสอนใหม่ๆ และใช้กระบวนการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงการมีบทบาทเป็นนักวิจัย (Teacher Researcher) ใช้งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน ซึ่งเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้หรือการวิจัยในช้ันเรียน 
ครูนักวิจัยจะต้องด าเนินการให้สอดแทรกไว้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมโนทัศน์ใหม่ของ
การปฏิรูปการเรียนรู้ในทศวรรษท่ี 2 (กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา. 2550 : 3 ; ประวิต เอราวรรณ์. 2546 : 44) 
 จากเหตุผลดังกล่าวสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 หมวด 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 (5) ที่ว่า ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเกิด
การเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ และในมาตรา 30 ได้บัญญัติว่า ให้
สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ผลต่อเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดมาตรฐานครูในระบบประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในมาตรฐานที่ 23 
ด้วยว่า ครูต้องมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ตัวบ่งช้ี คือ 1) ครูต้องมีนิสัยรักการแสวงหา 2) ครูต้องท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 3) 
ครูต้องรู้วิธีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในช้ันเรียนของตนเองได้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2549 : 12) 
 นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้ครูท าวิจัย ในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาใน
ช้ันเรียนด้วยโดยได้กล่าวถึง บทบาทของครูกับการวิจัยในช้ันเรียนว่า “ภารกิจท่ีส าคัญของครูคือการพัฒนาคนคือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของหลักสูตร และพัฒนาคนเพื่อพัฒนาตนเอง (ผู้สอน) ทางด้าน
วิชาชีพ การที่ครูจะพัฒนาคนและพัฒนาตนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ครูต้องมีบทบาทที่ส าคัญ 3 ประการ คือ ครูใน
ฐานะนักการสอน ครูในฐานะนักพัฒนาหลักสูตร ครูในฐานะนักวิจัย” การวิจัยในช้ันเรียนเป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอนในห้องเรียนเพื่อพัฒนาและปรบัปรุงคุณภาพการเรียนการสอนทั้งในส่วนของหลักสูตร วิธีสอน การจัด
กิจกรรมสื่อการสอน แบบฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการวัดผลประเมินผล เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการ
สอน ท าให้ครูรู้ข้อบกพร่องและรู้วิธีการแก้ไขในงานหรือปัญหาต่างๆ ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีเจตคติต่อวิชาที่เรียนอันเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2552 : 4) 
 จากความส าคัญของการท าวิจัยในช้ันเรียนในข้างต้น เห็นได้ว่าการวิจัยในช้ันเรียนมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ส าหรับการเป็นครูมืออาชีพ เพราะการวิจัยจะท าให้ครูทราบว่าการจัดการศึกษาเป็นอย่างไร จึงจะถือว่ายึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และเป็นไปตามความสามารถของผู้เรียน ครูต้องศึกษาและท าการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อให้ไดข้้อสรุปว่าสอนอย่างไร 
จึงจะเสริมสร้างกระบวนการคิด การฝึกทักษะ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหา การวิจัยเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้การเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพ ซึ่งการวิจัยที่น ามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนหรือพัฒนาผู้เรียนนั้นเป็นกระบวนการที่เป็นระบบ (ประกอบ มณีโรจน์. 2544 : 31) ซึ่งสอดคล้องกับ 
บัญชา แสนทวี (2549 : 31) ที่กล่าวว่าสังคมรอบข้างมีความคาดหวังว่าครูจะเปลี่ยนบทบาทจากครูผู้สอนหนังสือ มา
เป็นผู้สอนวิธีการเรียนรู้ การสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้แก่ผู้เรียน โดยการจัดการเรียนการสอน
ให้แก่ผู้เรียน ดังนั้นครูควรใช้กระบวนการวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การสร้างความรู้ การ
พัฒนาทักษะแสวงหาความรู้ของผู้เรียน 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 มีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ซึ ่งมีโรงเร ียนในสังกัด จ านวน 148 โรงเร ียน เปิดสอนทั ้งระดับ
ประถมศึกษา (ป.1-6) และมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รอบที่ 2 พบว่า ผู้เรียนยังขาดทักษะด้านการแสวงหาความรู้ ขาดทักษะ
การคิดวิเคราะห์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 76 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้ ดังนั้น
เพื่อเพิ่มความรู้ แนวทางแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน ครูจะต้องมีความรู้ความสามารถ ทั้งในด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการจัดการในช้ันเรียน ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานต่างๆ ในโรงเรียน รวมถึงงาน
ด้านการบริหารด้วย สิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญที่ครูในโรงเรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ให้เกิดกับตัวผู้เรียน คือ การท าวิจัยในช้ันเรียน และจากการศึกษาเอกสารรายงานวิจัยในช้ันเรียนของกลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 4 โดยอาศัยข้อมูล 3 ปีการศึกษาย้อนหลังคือ ปีการศึกษา 2554-2556 พบว่า ครูส่วนใหญ่ร้อยละ 75 
ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยในช้ันเรียน ท าการวิจัยในช้ันเรียนแบบไม่เป็นทางการคือ วิจัยหน้าเดียวโดย
เขียนปัญหาที่พบในระหว่างการจัดการเรียนรู้ แล้วเขียนวิธีการแก้ปัญหาและผลการแก้ปัญหานั้นๆจากประสบการณ์ 
ซึ่งใช้กระดาษขนาดเอ 4 เพียงหน้าเดียวเท่านั้น มีบางส่วนที่ท าการวิจัยในช้ันเรียนแบบเป็นทางการโดยอาศัยหลักวิชา
และถูกต้องตามระเบียบวิธีการวิจัย ซึ่งมีเพียงร้อยละ 25 และจากบันทึกการนิเทศโดยใช้กิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ปัญหาการเรียนการสอนของครู ซึ่งเป็นการพูดคุย ซักถามอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับความต้องการในการ
พัฒนาตนเองด้านการวิจัยในช้ันเรียน พบว่า ครูมีความต้องการที่จะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการท าวิจัยในช้ันเรียนที่
ถูกต้อง และต้องการพัฒนาทักษะการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเสนอเป็นผลงานทางวิชาการประกอบการขอเลื่อนให้มี
วิทยฐานะที่สูงขึ้น รวมถึงต้องการมีที่ปรึกษาการท าวิจัย เป็นเพื่อนคู่คิด พาท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ
รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนของ ยอดอนงค์ 
จอมหงษ์พิพัฒน์ (2550 : 56) ที่พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 4 ร้อยละ 76 ยังขาดความรู้ ความเข้าใจและขาดทักษะในการเขียนรายงานการวิจัย  
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 จากความเป็นมาและปัญหาในข้างต้น การพัฒนาบุคลากรครูในโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในช้ันเรียน จึงเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งส าหรับหน่วยงานเพราะท าให้บุคลากรครู
ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน ปรับตัวให้ทันกับวิทยาการ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นอกจากช่วยให้ครูมีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานแล้ว ทั้งยังท าให้ได้นวัตกรรม
การสอนใหม่ๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนของครู เมื่อครูได้รับการพัฒนา
แล้ว บั้นปลายท้ายที่สุดก็จะส่งผลถึงคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งหมายถึงคุณภาพการศึกษาของชาตินั่นเอง ผู้วิจัยในฐานะที่
เป็นผู้บริหารการศึกษา มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนน านโยบายและภารกิจในการจัดการศึกษาของชาติ ลงสู่การปฏิบัติใน
ระดับสถานศึกษา จึงมีความต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการ
วิจัยในช้ันเรียน ให้สามารถพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา การด าเนินการวิจัยในช้ันเรียนของบุคลากรในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4  
 2. เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยในช้ันเรียนของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4  
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิมศักยภาพการวิจัยในช้ันเรียนของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4  
 4. เพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการท าวิจัยในช้ันเรียนของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4  
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง  
 1. สภาพปัจจุบันและปัญหา การวิจัยในช้ันเรียนของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นอย่างไร 
 2. ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยในช้ันเรียนของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นอย่างไร  
 3. แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการท าวิจัยในช้ันเรียนของ โรงเรียน  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นอย่างไร  
 4. ผลการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยในช้ันเรียนของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นอย่างไร  
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน 
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยคือครูทุกคนในโรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ มี 6 ชุด ได้แก่  
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  1. แบบสังเกต 
  2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
  3. แบบสอบถาม 
  4. แบบบันทึกการนิเทศ 
  5. แบบบันทึกการตรวจผลงาน 
  6. แบบทดสอบ วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรียน 
 การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ  
 1. แบบสังเกต 
   แบบสังเกตเป็นแบบสังเกตที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 
   1.1 ศึกษาค้นคว้าการสร้างแบบสังเกตจากเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของประวิตร เอ
ราวรรณ (2546) และสมบัติ ท้ายเรือค า (2547) เพื่อน ามาสร้างแบบสังเกต 
   1.2 สร้างแบบสังเกต โดยซึ่งเป็นแบบสังเกตที่ใช้ในการสังเกตพฤติกรรมจากการด าเนินการอบรม
เชิงปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน 
   1.3 น าแบบสังเกตที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอที่ปรึกษาการวิจัย เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความ
เหมาะสมในประเด็นที่จะสังเกต ความครอบคลุมของเรื่องที่สังเกตและน ามาปรับปรุงแก้ไข 
   1.4 น าแบบสังเกตมาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมในประเด็นทีจ่ะ
สังเกต ความครอบคลุมของเรื่องที่สังเกต และน ามาปรับปรุงแก้ไข จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 
    1.4.1 ดร.วิสุทธิ์ ราตรี คุณวุฒิ กศ.ด.(พัฒนศึกษาศาสตร์) ต าแหน่งผู้อ านวยการเช่ียวชาญ 
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
    1.4.2 ดร.ยอดอนงค์ จอมหงษ์พิพัฒน์ คุณวุฒิ ค.ด.(ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา) 
ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 
    1.4.3 ดร.วัชราภรณ์ จิตรมาศ คุณวุฒิ ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา) ศึกษานิเทศก์
ช านาญการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
   1.5 น าแบบสังเกตที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมเพื่อพิจารณาตรวจสอบเสนอแนะ 
ปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมประเด็นที่ยังไม่ครอบคลุมเพื่อให้ได้แบบสังเกตที่สมบูรณ์ 
   1.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบสังเกตตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
   1.7 น าแบบสังเกตที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อกรรมการที่ปรึกษาการวิจัย เพื่อ
ตรวจสอบเป็นครั้งสุดท้าย 
   1.8 แก้ไขปรับปรุงแบบสังเกตตามข้อเสนอแนะของกรรมการที่ปรึกษา การวิจัย และจัดพิมพ์แบบ
สังเกตฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
   แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยก าหนดขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 
   2.1 ศึกษา ค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาสร้างแบบสัมภาษณ์ ของบุญชม ศรี
สะอาด (2546) 
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   2.2 สร้างแบบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ร่วมวิจัย
และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การด าเนินการวิจัยตามแนวทางและกิจกรรมการพัฒนาครดู้านการวิจัยในช้ันเรียน โดยก าหนดขอ้
ค าถามให้ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการวัด 
   2.3 น าแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนอต่อกรรมการที่ปรึกษาการวิจัย เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความเหมาะสมในการใช้ภาษาความครอบคลุมของเรื่องที่ท าการสัมภาษณ์ และปรับปรุงแก้ไข   
   2.4 น าแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นชุดเดิมเพื่อพิจารณาตรวจสอบ 
เสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมประเด็นท่ียังไม่ครอบคลุม เพื่อให้ได้แบบสัมภาษณ์ที่สมบูรณ์ 
   2.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
   2.6 น าแบบสัมภาษณ์ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อกรรมการที่ปรึกษาการวิจัย เพื่อ
ตรวจสอบเป็นขั้นสุดท้าย 
   2.7 แก้ไขปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของกรรมการที่ปรึกษาการวิจัย และจัดพิมพ์
แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
  3. แบบสอบถาม 
   แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยก าหนดขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 
   3.1 ศึกษา ค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ ขั้นตอนการด าเนินการสร้าง
แบบสอบถาม เพื่อน ามาสร้างสอบถามที่สมบูรณ์ของบุญชม ศรีสะอาด (2546)  
   3.2 สร้างแบบสอบถาม เพื่อใช้สอบถามสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการพัฒนา
ตนเองด้านการท าวิจัยในช้ันเรียน และสอบถามครั้งสุดท้ายหลังจากด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ 
   3.3 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อกรรมการที่ปรึกษาการวิจัย เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
และปรับปรุงแก้ไข     
   3.4 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
เสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมประเด็นที่ยังไม่ครอบคลุมเพื่อให้ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ 
   3.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
   3.6 น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อกรรมการที่ปรึกษาการวิจัยเพื่อ
ตรวจสอบเป็นขั้นสุดท้าย 
   3.7 แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามของกรรมการที่ปรึกษาการวิจัย และจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
  4. แบบบันทึกการนิเทศ 
   แบบบันทึกการนิเทศที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยก าหนดขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
   4.1 ศึกษา ค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการการสร้างแบบบันทึกการนิเทศ ขั้นตอน
การด าเนินการนิเทศ และประเด็นที่ใช้ในการนิเทศของ ยอดอนงค์ จอมหงส์พิพัฒน์ (2551) 
   4.2 สร้างแบบบันทึกการนิเทศ ให้ครอบคลุมประเด็นที่ท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อใช้ในการบันทึก
พัฒนาการของกลุ่มผู้ร่วมวิจัยระหว่างด าเนินการท าวิจัยในช้ันเรียน ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคที่พบ ตลอดจนตรวจ
รายงานการท าวิจัยในช้ันเรียนของกลุ่ม ผู้ร่วมวิจัย 
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   4.3 น าแบบบันทึกการนิเทศที่สร้างขึ้นเสนอต่อกรรมการที่ปรึกษาการวิจัย เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความเหมาะในประเด็นการนิเทศ และปรับปรุงแก้ไข 
    4.4 น าแบบบันทึกการนิเทศที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นชุดเดิมเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบ เสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมประเด็นที่ยังไม่ครอบคลุมเพื่อให้ได้แบบบันทึกการนิเทศที่สมบูรณ์ 
   4.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบบันทึกการนิเทศตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และน าแบบบันทึกการ
นิเทศท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไข แล้วเสนอต่อกรรมการที่ปรึกษาการวิจัยเพื่อตรวจสอบเป็นขั้นตอนสุดท้าย 
   4.6 แก้ไขปรับปรุงแบบบันทึกการนิเทศตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และจัดพิมพ์แบบบันทึกการนิเทศฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
  5. แบบบันทึกการตรวจผลงาน  
   แบบบันทึกการตรวจผลงานของผู้ร่วมวิจัย แบบบันทึกการตรวจผลงานที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผู้วิจัยก าหนดขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
   5.1 ศึกษา ค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับรูปแบบการตรวจผลงาน ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550) เพื่อน ามาสร้างแบบบันทึกการตรวจผลงาน 
   5.2 สร้างแบบบันทึกการตรวจผลงาน เพื่อใช้ในการบันทึกระหว่างการตรวจผลงานของกลุ่มผู้ร่วม
วิจัย เพื่อสะท้อนผลการด าเนินการพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยใน ช้ันเรียนตามแนวทางการวิจัย 
   5.3 น าแบบบันทึกการตรวจผลงานที่สร้างขึ้น เสนอต่อกรรมการที่ปรึกษาการวิจัยเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไข 
    5.4 น าแบบบันทึกการตรวจผลงานที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดเดิมเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมประเด็นที่ยังไม่ครอบคลุม เพื่อให้ได้แบบบันทึกการประชุมที่สมบูรณ์ 
   5.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบบันทึกการตรวจผลงานตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
   5.6 น าแบบบันทึกการตรวจผลงานที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อกรรมการที่ปรึกษาการ
วิจัยเพื่อตรวจสอบเป็นขั้นสุดท้าย 
   5.8 แก้ไขปรับปรุงแบบบันทึกการตรวจผลงานตามข้อเสนอแนะของกรรมการที่ปรึกษาการวิจัย 
และจัดพิมพ์แบบบันทึกการประชุมฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 6. แบบทดสอบ  
   การสร้างแบบทดสอบเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยก าหนดขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
   6.1 ศึกษา ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบและการ
ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบของบุญชม ศรีสะอาด (2546) 
   6.2 สร้างแบบทดสอบ เพื่อใช้ในการทดสอบวัดความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียนส าหรับกลุม่
ผู้ร่วมวิจัย และก าหนดนิยามของแบบทดสอบ คือ “ แบบทดสอบเรื่องการท าวิจัยในช้ันเรียน ” 
   6.3 น าแบบทดสอบเรื่องการท าวิจัยในช้ันเรียน เสนอต่อกรรมการที่ปรึกษาการวิจัย เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไข 
    6.4 น าแบบทดสอบเรื่องการวิจัยในช้ันเรียนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมเพื่อ
พิจารณาตรวจสอบเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมประเด็นท่ียังไม่ครอบคลุม เพื่อให้ได้แบบบันทึกการประชุมที่
สมบูรณ์ 
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   6.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
   6.6 น าแบบทดสอบเรื่องการวิจัยในช้ันเรียนที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อกรรมการที่
ปรึกษาการวิจัยเพื่อตรวจสอบเป็นขั้นสุดท้าย 
   6.8 แก้ไขปรับปรุงแบบทดสอบเรื่องการวิจัยในช้ันเรียนตามข้อเสนอแนะของกรรมการที่ปรึกษา
การวิจัย และจัดพิมพ์แบบบันทึกการประชุมฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
  1. การสังเกต ผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัยร่วมสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มผู้ร่วมวิจัย ระหว่างการอบรม
ปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียนแบบเข้ม 3 วัน และระหว่างด าเนินการวิจัยในช้ันเรียนที่โรงเรียน โดยใช้แบบสังเกตที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น 
  2. การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัยร่วมกันสัมภาษณ์ กลุ่มผู้ร่วมวิจัยระหว่างการสนทนากลุ่ม 2 
ประเด็น เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาครูด้านการท าวิจัยในช้ันเรียน รูปแบบการพัฒนา และให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัยเสนอรายช่ือ
ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการเชิญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรียน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
  3. การสอบถาม ผู้วิจัยได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการใน
การพัฒนาตนเองด้านการท าวิจัยในช้ันเรียน และแบบสอบถามสรุปผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการวิจัยในช้ัน
เรียน และการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
  4. การทดสอบ ใช้แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ท าการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัย
ในช้ันเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการอบรม และเพื่อวัดพัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นของกลุ่มผู้ร่วม
วิจัยเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมปฏิบัติการในช้ันเรียน 
  5. การนิเทศ เป็นการพัฒนากลุ่มผู้ร่วมวิจัยเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นระหว่างการปฏิบัติการวิจัยที่
โรงเรียน ด้วยกิจกรรมและวิธีการนิเทศอย่างหลากหลายโดยผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัย  ร่วมให้ค าปรึกษา เสนอแนะ เป็น
คู่คิด พาท า ซึ่งรวมถึงการติดตามประเมินผลและสะท้อนผลพัฒนาการของกลุ่มผู้ร่วมวิจัย ระหว่างการด าเนินการท า
วิจัยในช้ันเรียนแล้วบันทึกผลการนิเทศลงในแบบบันทึกการนิเทศ  
  6. การตรวจผลงาน เป็นการตรวจการเขียนรายงานการวิจัยของกลุ่มผู้ร่วมวิจัยเพื่อสรุปและสะท้อนผล
จากการด าเนินการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในช้ันเรียน เมื่อผู้ร่วมวิจัยด าเนินการวิจัยในช้ันเรียนและเขียนรายงานวิจัย
ในช้ันเรียนเสร็จสมบูรณ์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( DS. .) และค่าร้อยละ 
 
สรุปผลการวิจัย  
 จากการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยในช้ันเรียนโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง อ าเภอ
ส าโรง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 4 สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้  
   1. ก่อนการพัฒนาครูผู้สอนด้านการวิจัยในช้ันเรียนของโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองจิกน าเรือง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 4 พบว่า ครูส่วนใหญ่เคยท าวิจัยใน ช้ันเรียนมาก่อน แต่ส่วนใหญ่ที่ท า
เป็นการท าวิจัยในช้ันเรียนแบบไม่เป็นทางการ และมีความคิดเห็นว่า การวิจัยในช้ันเรียนเป็นกิจกรรมที่แยกจากการ
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เรียนการสอนจึงท าให้ครูกังวลใจว่าเป็นภาระที่เพ่ิมขึ้น และเป็นเรื่องยากที่จะท าวิจัยในช้ันเรียนได้ เพราะครูขาดความรู้
ความเข้าใจในการท าวิจัยในช้ันเรียน 
   2. หลังจากได้ด าเนินการพัฒนาครูผู้สอนด้านการวิจัยในช้ันเรียน โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในช้ัน
เรียน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
   การด าเนินการพัฒนาครูผู้สอนด้านการวิจัยในช้ันเรียน ด้วยการจัดอบรม เชิงปฏิบัติการและมีการนิเทศ
ติดตามให้ค าปรึกษาแก่ผู้ร่วมวิจัย จากผู้เช่ียวชาญด้านการท าวิจัยในช้ันเรียนอย่างใกล้ชิด พบว่า ผู้ร่วมวิจัยทุกคนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียนอย่างเป็นทางการ อยู่ในเกณฑ์ดี ผลจากการนิเทศติดตาม การประเมินผล
งานจากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสังเกต การตรวจผลงานวิจัยในช้ันเรียนจากผู้เช่ียวชาญ พบว่า สามารถพัฒนาผู้
ร่วมวิจัยทั้ง 13 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถท าวิจัยในช้ันเรียนแบบเป็นทางการได้เป็นอย่างดี 
   สรุปผลการด าเนินการพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยในช้ันเรียนของบุคลากร โรงเรียนบ้านหนองจิกนา
เรือง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ก่อนการด าเนินการพัฒนาผู้ร่วมวิจัย ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจด้านการท าวิจัยในช้ันเรียน และข้อสรุปจากการประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพครูด้าน
การท าวิจัยในช้ันเรียน คือ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน และวางระบบการนิเทศติดตาม จากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการท าวิจัยในช้ันเรียน ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียนแบบเข้ม ด าเนินการในวันที่ 25  –27 กรกฎาคม 
2559 จ านวน 3 วัน และกิจกรรมการนิเทศภายใน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ติดตามการส ารวจและการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อท า
การวิจัยและการก าหนดวิธีการ วันท่ี 6 สิงหาคม 2559 ครั้งท่ี 2 ติดตามการใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน การพัฒนา
วิธีการหรือนวัตกรรม และการน าวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช้ วันท่ี 30 กันยายน 2559 ครั้งท่ี 3 ติดตามและประเมินการ
เขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรียน และการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล วันที่ 30 ตุลาคม 2559 จากแนวทางการพัฒนา
ดังกล่าว สามารถพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวิจัยในช้ันเรียนได้ในระดับดีมาก และจากการ
สอบถามผู้ร่วมวิจัย หลังเสร็จสิ้นโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยในช้ันเรียน ปรากฏว่าผู้ร่วมวิจัยทุก
คนมีความพึงพอใจและมีความมั่นใจในการท าวิจัยในช้ันเรียนมากขึ้นและเป็นการกระตุ้นให้ครูมีความกระตือรือร้นใน
การริเริ่มจัดท าผลงานทางวิชาการอันจะส่งผลดีต่อคุณภาพของผู้เรียน โดยการใช้เทคนิควิธีการสอนที่ดีมีความต่อเนื่อง 
ตลอดจนสามารถน าตนเอง สู่ความเป็นครูมืออาชีพ เพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไป 
 
อภิปราย 
 1. สภาพปัจจุบันและปัญหา ของการด าเนินการวิจัยในช้ันเรียนของบุคลากร  โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรอืง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ผู้วิจัยพอสรุปได้ว่า ผู้บริหารโรงเรียน ให้ความส าคัญกับ
การท าวิจัยในช้ันเรียนของคณะครู และมีนโยบายที่เด่นชัดว่าเมื่อสิ้นปีการศึกษา คณะครูต้องมีรายงานวิจัยในช้ันเรียน
ส่งอย่างน้อยคนละ 1 เล่ม และในแต่ละปีการศึกษาคณะครูมีการส่งรายงานวิจัยในช้ันเรียนมาโดยตลอด แต่ปัญหาที่พบ
คือ รายงานวิจัยในช้ันเรียนของคณะครูส่วนใหญ่เป็นวิจัยในช้ันเรียนแบบไม่เป็นทางการ จากผลการสอบถาม พบว่ า 
คณะครูส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยทางการศึกษาและการท าวิจัยในช้ันเรียน ประกอบกับขาด
ผู้เช่ียวชาญด้านการท าวิจัยในช้ันเรียนมาให้ความรู้ และให้ค าปรึกษาและขาดการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก อาทิ 
ห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษา อินเทอร์เน็ต นอกจากน้ีคณะครูส่วนใหญ่ยังมองเห็นว่าการท าวิจัยใน ช้ันเรียนเป็นเรื่องที่
ยาก ต้องใช้เวลามาก ประกอบกับหน้าที่สอนนักเรียนและภาระงานพิเศษท่ีต้องรับผิดชอบ เป็นผลให้ต้องท าวิจัยในช้ัน
เรียนแบบไม่เป็นทางการ เพราะง่ายและสะดวกต่อการท า สอดคล้องกับงานวิจัยของ ส าราญ ก าจัดภัย (2547 : 39) 
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บรรจง อินทรรินทร์ (2547 : 49) ณรงค์ คุ้มภัยเพื่อน (2550 : บทคัดย่อ) และ สุวิทย์ สวัสดิ์มูล (2550 : บทคัดย่อ) 
กล่าวไว้คล้ายกันว่า คณะครูมีความคิดต่อการท าวิจัยในช้ันเรียนว่าการท าวิจัยเป็นเรื่องยุ่งยาก และยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการท าวิจัยในช้ันเรียน ขาดเอกสารต าราเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน ขาดแรงจูงใจและความกระตือรือร้นใน
การท าวิจัยในช้ันเรียน ขาดตัวอย่างงานวิจัยในช้ันเรียน ขาดการนิเทศติดตาม 
 นอกจากนี้เมื่อคณะครูโรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง ได้ท ารายงานวิจัยในช้ันเรียนส่งในแต่ละปีที่ผ่านมา 
รายงานวิจัยในช้ันเรียนของคณะครูยังไม่ได้รับการเผยแพร่ จากการสอบถาม พบว่า คณะครูไม่มั่นใจกับผลงานของ
ตนเอง ไม่มั่นใจว่าผลงานวิจัยในช้ันเรียนของตนเองถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่ ซึ่งเช่ือมโยงกับความคิดเห็นของ
คณะครูข้างต้นว่า ขาดความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยในช้ันเรียน และขาดผู้เช่ียวชาญในการให้ค าแนะน า ปัญหาที่
ส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง ยังขาดการนิเทศติดตามการสอนของคณะครูอย่างต่อเนื่อง ท าให้
คณะครูโรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง ขาดความกระตือรือร้นในการท าวิจัยในช้ันเรียนและภาพรวมการแก้ไขปัญหาใน
ช้ันเรียนยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรซึ่งสอดคล้องกับรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการท าวิจัยในช้ันเรียนของ ยอดอนงค์ จอมหงส์พิพัฒน์ (2550) ที่ว่า สิ่งที่เป็นปัญหามากท่ีสุดในการท าวิจัยในช้ัน
เรียนและสิ่งครูต้องการพัฒนามากที่สุดคือ การเขียนรายงานการวิจัยที่เป็นระบบระเบียบถูกต้องตามหลักวิชา เพื่อ
เสนอเป็นผลงานทางวิชาการประกอบการขอให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น ครูมีความต้องการให้มีการนิเทศให้ค าปรึกษาการ
วิจัยในช้ันเรียนอย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง สม่ าเสมอจนสิ้นสุดการวิจัย  
 2. ความต้องการของการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในช้ันเรียนของบุคลากร โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 สรุปได้ว่า ผู้ร่วมวิจัยให้ความสนใจกับการแก้ไขปัญหาใน
ช้ันเรียนและมีความต้องการท าวิจัยในช้ันเรียนอยู่ในระดับมาก ผู้ร่วมวิจัยต้องการให้โรงเรียนจัดการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร
วิจัยในช้ันเรียนขึ้น มีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิจัยในช้ันเรียนมาให้ความรู้ ตลอดจนต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัย
ในช้ันเรียนมานิเทศร่วมกับคณะกรรมการนิเทศติดตามของโรงเรียนด้วย เพื่อจะได้รับค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด และ
ต่อเนื่องผู้ร่วมวิจัยต้องการท าวิจัยในช้ันเรียนแบบเป็นทางการเพราะจะได้ความรู้ด้านวิจัยทางการศึกษา และถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ มานพ ศรีทา (2546 : 74-86) อนัตตา ชาวนา (2546 : บทคัดย่อ) ทรงพล 
นนทา (2547 : บทคัดย่อ) พิสิจฏ์ พุฒศรี (2551 : 57-65) บรรจง อินทรรินทร์ (2547 : 84-110) และส าราญ ก าจัดภัย 
(2547 : 50-58) ได้ท าการวิจัยเพื่อพัฒนาครูด้านการวิจัยในช้ันเรียน โดยใช้กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการและมีการ
นิเทศติดตามเป็นระยะ ผลที่พบคือ คณะครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรียนมากขึ้น สามารถเขียน
เค้าโครงวิจัยในช้ันเรียนและเขียนรายงานวิจัยในช้ันเรียนได้ ผลที่ได้นอกจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบแล้ว 
ยังสามารถใช้ผลงานวิจัยในช้ันเรียนขอเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้นได้ และต้องการให้ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของตนเองได้รับ
การเผยแพร่สู่โรงเรียนใกล้เคียง ผู้ร่วมวิจัยต้องการให้ผู้บริหารสนับสนุนทุนการวิจัยในช้ันเรียน อาทิ วัสดุ อุปกรณ์ การ
เรียนการสอน เอกสารเกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรียน อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อจะได้เอื้อประโยชน์ต่อการท าวิจัยใน
ช้ันเรียนของครูและเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย 
 3. แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยในช้ันเรียน โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ผู้วิจัยพอสรุปได้ดังนี้ จากการประชุมและสัมภาษณค์ณะ
ครู ได้ข้อสรุปว่า โรงเรียนจะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยในช้ันเรียนของครูขึ้น โดยใช้กระบวนการอบรมเชิง
ปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน เนื้อหาที่ใช้ในการอบรม ได้แก่ หลักการท าวิจัยเบื้องต้น ตั้งแต่การตั้งช่ือเรื่อง การ
ตั้งสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีด าเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลและอภิปรายผล เพื่อจะน าไปสู่
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การท าวิจัยในช้ันเรียน กระบวนการแก้ปัญหาในช้ันเรียน การสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการสอน เนื้อหาท่ีใช้ในการอบรม
ในครั้งนี้ เป็นเนื้อหาส าคัญในการท ารายงานวิจัยในช้ันเรียนแบบเป็นทางการ สอดคล้องกบงานวิจัยของ อนัตตา ชาวนา 
(2546 : บทคัดย่อ) พิสิจฏ์ พุฒศรี (2551 : 57-65) และ ส าราญ ก าจัดภัย (2547 : 50-58) ทั้งสามท่านได้ใช้
กระบวนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาครู และเชิญวิทยากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านการท าวิจัยในช้ันเรียน
มาเป็นวิทยากร เพื่อให้คณะครูได้รับความรู้อย่างเต็มที่ และวางระบบการนิเทศ ก ากับติดตามการท าวิจัยในช้ันเรียน 
ระหว่างที่คณะครูลงมือปฏิบัติจริง มีการท าแผนปฏิบัติการและส่งผลงานให้ผู้เช่ียวชาญตรวจเป็นระยะ เพื่อให้
ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของคณะครูมีความสมบูรณ์  
 4. ผลการติดตามและประเมินผลจากการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยในช้ันเรียนโรงเรียนบ้าน
หนองจิกนาเรือง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ผู้วิจัยพอสรุปได้ว่า จากการประเมิน
โครงการพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยในช้ันเรียน ตั้งแต่การประชุมวางแผน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ร่วมวิจัยได้ให้
ความส าคัญและมีความกระตือรือร้นในการท าวิจัยในช้ันเรียน และจากการนิเทศติดตามจากคณะกรรมการนิเทศ
ติดตาม ปรากฏว่าในระยะแรกๆ ผู้นิเทศได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ร่วมวิจัยไปปรับปรุงแก้ไขงานมากพอสมควร แต่ผู้ร่วม
วิจัยมีการตั้งใจ และแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้นิเทศและเพื่อนครูด้วยกันเอง ท าให้การพัฒนางานวิจัยในช้ันเรียนของผู้
ร่วมวิจัยมีความถูกต้องและมีความสมบูรณ์ ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสังเกต การสอบถาม แบบบันทึกการ
นิเทศและแบบบันทึกการตรวจผลงาน ปรากฏว่า คณะครูโรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรืองทั้ง 13 คน ได้ท าวิจัยในช้ันเรียน
จริงและส่งรายงานวิจัยในช้ันเรียนแบบเป็นทางการคนละ 1 เล่ม ตรงเวลาตามแผนปฏิบัติกา รที่ตั้งไว้ ภาพรวม
ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของคณะครูอยู่ในเกณฑ์ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ วราวุธ พุฒซ้อน (2546 : 92) ได้ท าการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาครูผู้สอนที่เกี่ยวกับการท าการวิจยัในช้ันเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 
ผลการวิจัยพบว่า ก่อนด าเนินการพัฒนาครูด้านการท าวิจัยในช้ันเรียน ครูขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาของนักเรียนได้ หลังจากด าเนินการพัฒนาครูด้านการวิจัยในช้ันเรียนโดยใช้วิธีอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศ 
ท าให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ น ากระบวนการวิจัยในช้ันเรียนไปแก้ไขพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จากผล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการประเมินผลด้านความรู้ความเข้าใจของครูผู้ร่วมวิจัย 
พบว่า ครูผู้ร่วมวิจัยสามารถจัดท าวิจัยในช้ันเรียนอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอน มีการร่วมปรึกษาหารือในการแก้ไขปัญหา 
การนิเทศติดตาม อีกทั้งกลุ่มครูผู้ร่วมวิจัยใช้การตรวจสอบคุณภาพเบื้องตนโดยผู้มีประสบการณ์ และ ผู้เช่ียวชาญ
เท่านั้น ซึ่งเป็นความยืดหยุ่นของการท าวิจัยในช้ันเรียน สอดคล้องกับกรมวิชาการ (2545 : 39) ที่เสนอแนะว่าการน า
วิธีการหรือนวัตกรรมไปใช้แก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้ ที่ต้องการความรวดเร็วในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาการ
เรียนรู้ด้วยการวิจัยในช้ันเรียน ควรใช้เพียงการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น เพื่อสามารถน าวิธีการหรือนวัตกรรมที่สร้าง
ขึ้นไปใช้ทันกับประสบการณ์ที่จะเรียนรู้ในเรื่องต่อไป ชาตรี เกิดธรรม (2545 : 14-15) กล่าวว่า การวิจัยในช้ันเรียนไม่
จ าเป็นต้องยึดรูปแบบที่เคร่งครัดเหมือนกับการวิจัยเชิงวิชาการโดยทั่วไป และด าเนินไปพร้อมกับการจัดการเรียนการ
สอนกล่าวคือ สอนพร้อมกับท าวิจัยไปด้วยแล้วน าผลการวิจัยมาใช้แก้ปัญหา และท าการเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้อื่น นอกจากนี้ขอบเขตของการท าวิจัยในช้ันเรียน ควรให้ความส าคัญกับการคิดค้นนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอนคือ สื่อการเรียนการสอนที่เป็น สิ่งประดิษฐ์และกิจกรรมการพัฒนาหรือเทคนิคการสอน กรม
วิชาการ (2542 : 7) ซึ่งผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริหารและครูผู้สอนจะต้องด าเนินการอย่าง เป็นระบบ มีการ
วิเคราะห์ปัญหา วางแผนด าเนินงาน สะท้อนผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
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ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  

  1.1 ควรจัดหาเอกสารเกี่ยวกับการท าการวิจัยในช้ันเรียนให้บุคลากรผู้ปฏิบัติการสอนได้ศึกษาหาความรู้ 
เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการท าการวิจัยในช้ันเรียน ให้ถูกต้องตามรูปแบบต่อไป 
   1.2 ควรจัดระบบงานในโรงเรียนให้เอื้อต่อบุคลากรผู้ปฏิบัติการสอนในการท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอน 
   1.3 ควรจัดหาวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณจากแหล่งทุนทั้งในหน่วยงานและนอก หน่วยงาน และจั ด
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้เป็นแหล่งค้นคว้าในการท าวิจัยในช้ันเรียน 
   1.4 บุคลากรผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูในโรงเรียนควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้ความ
เข้าใจในงานวิจัยในช้ันเรียนระหว่างกันและกัน ท้ังภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 
   1.5 ผู้บริหารโรงเรียนควรกระตุ้นให้ครูผู้สอนในโรงเรียนพัฒนาตนเองทางด้านการศึกษาวิจัยให้มากข้ึน 
เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  1.6 ผู้บริหารควรมีการนิเทศตดิตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูอย่างสม่ าเสมอ และ
สนับสนุนการวิจัยในช้ันเรียนของครูอย่างจริงจัง 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
  2.1 ควรใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในการพัฒนาการศึกษาในเรื่องอื่น เช่น การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนางานวิชาการในโรงเรียน เป็นต้น 
  2.2 ควรมีการศึกษาวิธีการสร้างบุคลากรครูให้เป็นนักวิจัยในโรงเรียน ให้ครูเป็นครูมื ออาชีพและเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการให้ค าปรึกษาด้านการวิจัยในช้ันเรียนให้แก่เพื่อนครูด้วยกันและครูภายนอกโรงเรียน  
   2.3 ในการท าวิจัยครั้งนี้ พบปัญหาในภาพรวมคือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ผลคะแนน NT 
และ O-NET ต่ า นักเรียนขาดการคิด วิเคราะห์ ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ปัญหา ในระดับโรงเรียนต่อไป 
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