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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา การดาเนินการวิจัยในชั้นเรียน
ของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 2) เพื่อศึกษาความ
ต้องการในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยในชั้นเรี ยนของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนของ
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 4) เพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนา
บุ ค ลากรเพื่ อ เพิ่ มศั กยภาพการทาวิ จัย ในชั้ น เรีย นของโรงเรียน สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 4 โดยการผสมผสานวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูโรงเรียนบ้าน
โดนจิกนาเรือง จานวน 13 คน เครื่องมือวิจัยที่ใช้ 1) แบบสังเกต 2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 3) แบบบันทึกการ
นิเทศ 4) แบบบันทึกการตรวจผลงาน ความตรงเชิงเนื้อหาตามเกณฑ์ IOCเท่ากับ 0.67 - 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่น
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เท่ากับ 0.89 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรู ปทาง
สถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D .) และค่าร้อยละ
ผลการศึกษาพบว่า
1. คณะครูส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการทาวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน
2. คณะครูมีความสนใจและมีความต้องการทาวิจัยในชั้นเรียนระดับมาก
3. โรงเรียนจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วิจัยในชั้นเรียน
4. คณะครูมีความกระตือรือร้นในการทาวิจัยในชั้นเรียน
คาสาคัญ: พัฒนาบุคลากร/วิจัยในชั้นเรียน
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 teac hers 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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ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (2552 – 2561) โดยมีเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาคนไทยให้ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั้งด้านวิชาการ จิตสานึก คุณธรรมจริยธรรมโดยมุ่งเน้น 3
เรื่องหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน โอกาสทางการศึกษาและการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการศึกษาแบบใหม่ 4
ประการได้แก่ 1) ผู้เรียนยุคใหม่ 2) ครูยุ คใหม่ 3)สถานศึกษายุคใหม่ และ 4) ระบบบริหารจัดการใหม่ ในการจัดการ
เรียนการสอนของครูยุคใหม่ จึงต้องคานึงถึงกระบวนการพัฒนาผู้เรียนและผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสาคัญ ครูนับว่า
เป็ น ผู้ ที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ยิ่ ง ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ยนให้ มี ค วามรู้
ความสามารถเต็มศักยภาพ โดยครูจะต้องจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลายและต้องปรั บเปลี่ ย น
พฤติกรรมการจัดการการเรียนการสอน ซึ่งครูจะต้องคิดค้น พัฒนานวัตกรรมการสอนใหม่ๆ และใช้กระบวนการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงการมีบทบาทเป็นนักวิจั ย (Teacher Researcher) ใช้งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน ซึ่งเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้หรือการวิจัยในชั้นเรียน
ครูนักวิจัยจะต้องดาเนินการให้สอดแทรกไว้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมโนทั ศน์ใหม่ของ
การปฏิรูปการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 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 ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เ รียนอาจเกิด
การเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ และในมาตรา 30 ได้บัญญัติว่า ให้
สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ผลต่อเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนดมาตรฐานครูในระบบประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในมาตรฐานที่ 23
ด้วยว่า ครูต้องมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเรีย นการสอน
โดยแบ่งออกเป็น 3 ตัวบ่งชี้ คือ 1) ครูต้องมีนิสัยรักการแสวงหา 2) ครูต้องทาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 3)
ครูต้องรู้วิธีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนของตนเองได้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2549 : 12)
นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสาคัญกับการส่งเสริมให้ครูทาวิจัย ในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาใน
ชั้นเรียนด้วยโดยได้กล่าวถึง บทบาทของครูกับการวิจัยในชั้นเรียนว่า “ภารกิจที่สาคัญของครูคือการพัฒนาคนคือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของหลักสู ตร และพัฒนาคนเพื่อพัฒนาตนเอง (ผู้สอน) ทางด้าน
วิชาชีพ การที่ครูจะพัฒนาคนและพัฒนาตนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ครูต้องมีบทบาทที่สาคัญ 3 ประการ คือ ครูใน
ฐานะนักการสอน ครูในฐานะนักพัฒนาหลักสูตร ครูในฐานะนักวิจัย ” การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอนในห้องเรียนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนทั้งในส่วนของหลักสูตร วิธีสอน การจัด
กิจกรรมสื่อการสอน แบบฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการวัดผลประเมินผล เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการ
สอน ทาให้ครูรู้ข้อบกพร่องและรู้วิธีการแก้ไขในงานหรือปัญหาต่างๆ ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีเจตคติต่อวิชาที่เรียนอันเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2552 : 4)
จากความสาคัญของการทาวิจัยในชั้นเรียนในข้างต้น เห็นได้ว่าการวิจัยในชั้นเรียนมีความสาคัญอย่างยิ่ง
สาหรับการเป็นครูมืออาชีพ เพราะการวิจัยจะทาให้ครูทราบว่าการจัดการศึกษาเป็นอย่างไร จึงจะถือว่ายึดผู้เรียนเป็น
สาคัญ และเป็นไปตามความสามารถของผู้เรียน ครูต้องศึกษาและทาการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าสอนอย่างไร
จึงจะเสริมสร้างกระบวนการคิด การฝึกทักษะ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้อ งกั น และ
แก้ปัญหา การวิจัยเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้การเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพ ซึ่งการวิจัยที่นามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนหรือพัฒนาผู้เรียนนั้นเป็นกระบวนการที่เป็นระบบ (ประกอบ มณีโรจน์. 2544 : 31) ซึ่งสอดคล้องกับ
บัญชา แสนทวี (2549 : 31) ที่กล่าวว่าสังคมรอบข้างมีความคาดหวังว่าครูจะเปลี่ยนบทบาทจากครูผู้สอนหนังสือ มา
เป็นผู้สอนวิธีการเรียนรู้ การสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้แก่ผู้เรียน โดยการจัดการเรียนการสอน
ให้แก่ผู้เรียน ดังนั้นครูควรใช้กระบวนการวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การสร้างความรู้ การ
พัฒนาทักษะแสวงหาความรู้ของผู้เรียน
สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาอุบ ลราชธานี เขต 4 มีภ ารกิจ หลัก ในการพัฒ นาคุ ณภาพ
การศึก ษาในระดับ การศึก ษาขั ้น พื ้น ฐาน ซึ ่ง มีโ รงเรีย นในสัง กัด จ านวน 148 โรงเรีย น เปิด สอนทั ้ง ระดับ
ประถมศึกษา (ป.1-6) และมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รอบที่ 2 พบว่า ผู้เรียนยังขาดทักษะด้า นการแสวงหาความรู้ ขาดทักษะ
การคิดวิเคราะห์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 76 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้ ดังนั้น
เพื่อเพิ่มความรู้ แนวทางแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน ครูจะต้องมีความรู้ความสามารถ ทั้งในด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการจัดการในชั้นเรียน ซึ่งจะส่งผลต่อความสาเร็จของการดาเนินงานต่างๆ ในโรงเรียน รวมถึงงาน
ด้านการบริหารด้วย สิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญที่ครูในโรงเรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ให้เกิดกับตัวผู้เรียน คือ การทาวิจัยในชั้นเรียน และจากการศึกษาเอกสารรายงานวิจัยในชั้นเรียนของกลุ่ม
นิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิน ผลการจัดการศึ กษาของโรงเรีย นในสังกั ดสานัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 4 โดยอาศัยข้อมูล 3 ปีการศึกษาย้อนหลังคือ ปีการศึกษา 2554-2556 พบว่า ครูส่วนใหญ่ร้อยละ 75
ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการทาวิจัยในชั้นเรียน ทาการวิจัยในชั้นเรียนแบบไม่เป็นทางการคือ วิจัยหน้าเดียวโดย
เขียนปัญหาที่พบในระหว่างการจัดการเรียนรู้ แล้วเขียนวิธีการแก้ปัญหาและผลการแก้ปัญหานั้นๆจากประสบการณ์
ซึ่งใช้กระดาษขนาดเอ 4 เพียงหน้าเดียวเท่านั้น มีบางส่วนที่ทาการวิจัยในชั้น เรียนแบบเป็นทางการโดยอาศัยหลักวิชา
และถูกต้องตามระเบียบวิธีการวิจัย ซึ่งมีเพียงร้อยละ 25 และจากบันทึกการนิเทศโดยใช้กิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ปัญหาการเรียนการสอนของครู ซึ่งเป็นการพูดคุย ซักถามอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับความต้องการในการ
พัฒนาตนเองด้านการวิ จัยในชั้นเรียน พบว่า ครูมีความต้องการที่จะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทาวิจัยในชั้นเรียนที่
ถูกต้อง และต้องการพัฒนาทักษะการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเสนอเป็นผลงานทางวิชาการประกอบการขอเลื่อนให้มี
วิทยฐานะที่สูงขึ้น รวมถึงต้องการมีที่ปรึกษาการทาวิจัย เป็นเพื่อนคู่คิด พาทาอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ
รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของ ยอดอนงค์
จอมหงษ์พิพัฒน์ (2550 : 56) ที่พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผสู้ อนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี
เขต 4 ร้อยละ 76 ยังขาดความรู้ ความเข้าใจและขาดทักษะในการเขียนรายงานการวิจัย
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จากความเป็ น มาและปั ญ หาในข้ า งต้ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรครู ใ นโรงเรี ย นให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจใน
กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน จึงเป็นสิ่งจาเป็นและสาคัญอย่างยิ่งสาหรับหน่วยงานเพราะทาให้บุคลากรครู
ได้ เ พิ่ ม พู น ความรู้ ทั ก ษะ เจตคติ ที่ ดี ใ นการปฏิ บั ติ งาน ปรั บ ตั ว ให้ ทั น กั บ วิ ท ยาการ เทคโนโลยี แ ละสิ่ งแวดล้ อ มที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นอกจากช่วยให้ครูมีความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงานแล้ว ทั้งยังทาให้ได้นวัตกรรม
การสอนใหม่ๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนของครู เมื่อครูได้รับการพัฒนา
แล้ว บั้นปลายท้ายที่สุดก็จะส่งผลถึงคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งหมายถึงคุณภาพการศึกษาของชาตินั่นเอง ผู้วิจัยในฐานะที่
เป็นผู้บริหารการศึกษา มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนนานโยบายและภารกิจในการจัดการศึกษาของชาติ ลงสู่การปฏิบัติใน
ระดับสถานศึกษา จึงมีความต้องการที่ จะพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการ
วิจัยในชั้นเรียน ให้สามารถพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา การดาเนินการวิจัยในชั้นเรียนของบุคลากรในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
2. เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
4. เพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการทาวิจัยในชั้ นเรียนของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
1. สภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หา การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นของบุ ค ลากรในโรงเรี ย น สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นอย่างไร
2. ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นอย่างไร
3. แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการทาวิจัยในชั้นเรียนของ โรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นอย่างไร
4. ผลการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นอย่างไร
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยคือครูทุก คนในโรงเรียนบ้า นหนองจิกนาเรือ ง สานักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ มี 6 ชุด ได้แก่
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1. แบบสังเกต
2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
3. แบบสอบถาม
4. แบบบันทึกการนิเทศ
5. แบบบันทึกการตรวจผลงาน
6. แบบทดสอบ วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทาวิจัยในชั้นเรียน
การหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. แบบสังเกต
แบบสังเกตเป็นแบบสังเกตที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างดังนี้
1.1 ศึกษาค้นคว้าการสร้างแบบสังเกตจากเอกสาร ตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของประวิตร เอ
ราวรรณ (2546) และสมบัติ ท้ายเรือคา (2547) เพื่อนามาสร้างแบบสังเกต
1.2 สร้างแบบสังเกต โดยซึ่งเป็นแบบสังเกตที่ใช้ในการสังเกตพฤติกรรมจากการดาเนินการอบรม
เชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
1.3 น าแบบสั งเกตที่ ผู้วิ จั ยสร้ างขึ้ น เสนอที่ ป รึก ษาการวิ จั ย เพื่ อ ตรวจสอบความถู กต้ อ ง ความ
เหมาะสมในประเด็นที่จะสังเกต ความครอบคลุมของเรื่องที่สังเกตและนามาปรับปรุงแก้ไข
1.4 นาแบบสังเกตมาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมในประเด็นทีจ่ ะ
สังเกต ความครอบคลุมของเรื่องที่สังเกต และนามาปรับปรุงแก้ไข จานวน 3 คน ประกอบด้วย
1.4.1 ดร.วิสุทธิ์ ราตรี คุณวุฒิ กศ.ด.(พัฒนศึกษาศาสตร์) ตาแหน่งผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
1.4.2 ดร.ยอดอนงค์ จอมหงษ์ พิ พั ฒ น์ คุ ณ วุ ฒิ ค.ด.(ภาวะผู้น าทางการบริ หารการศึกษา)
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
1.4.3 ดร.วัชราภรณ์ จิตรมาศ คุณวุฒิ ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา) ศึกษานิเทศก์
ชานาญการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
1.5 นาแบบสังเกตที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมเพื่อพิจารณาตรวจสอบเสนอแนะ
ปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมประเด็นที่ยังไม่ครอบคลุมเพื่อให้ได้แบบสังเกตที่สมบูรณ์
1.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบสังเกตตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
1.7 น าแบบสั ง เกตที่ ไ ด้ รั บ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแล้ ว เสนอต่ อ กรรมการที่ ป รึ ก ษาการวิ จั ย เพื่ อ
ตรวจสอบเป็นครั้งสุดท้าย
1.8 แก้ไขปรับปรุงแบบสังเกตตามข้อเสนอแนะของกรรมการที่ปรึกษา การวิจัย และจัดพิมพ์แบบ
สังเกตฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยกาหนดขั้นตอนในการสร้างดังนี้
2.1 ศึกษา ค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาสร้างแบบสัมภาษณ์ ของบุญชม ศรี
สะอาด (2546)
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2.2 สร้างแบบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ร่วมวิจัย
และผู้ให้ข้อมูลสาคัญ การดาเนินการวิจัยตามแนวทางและกิจกรรมการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน โดยกาหนดข้อ
คาถามให้ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการวัด
2.3 นาแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนอต่อกรรมการที่ปรึกษาการวิจัย เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความเหมาะสมในการใช้ภาษาความครอบคลุมของเรื่องที่ทาการสัมภาษณ์ และปรับปรุงแก้ไข
2.4 นาแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นชุดเดิมเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
เสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมประเด็นที่ยังไม่ครอบคลุม เพื่อให้ได้แบบสัมภาษณ์ที่สมบูรณ์
2.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
2.6 นาแบบสัมภาษณ์ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อกรรมการที่ปรึกษาการวิจัย เพื่อ
ตรวจสอบเป็นขั้นสุดท้าย
2.7 แก้ไขปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของกรรมการที่ปรึกษาการวิจัย และจัดพิมพ์
แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
3. แบบสอบถาม
แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยกาหนดขั้นตอนในการสร้างดังนี้
3.1 ศึ ก ษา ค้ น คว้ า เอกสาร และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ รู ป แบบ ขั้ น ตอนการด าเนิ น การสร้ า ง
แบบสอบถาม เพื่อนามาสร้างสอบถามที่สมบูรณ์ของบุญชม ศรีสะอาด (2546)
3.2 สร้างแบบสอบถาม เพื่อใช้สอบถามสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการพัฒนา
ตนเองด้านการทาวิจัยในชั้นเรียน และสอบถามครั้งสุดท้ายหลังจากดาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่กาหนดไว้
3.3 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อกรรมการที่ปรึกษาการวิจัย เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และปรับปรุงแก้ไข
3.4 น าแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแล้ ว เสนอผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ชุ ด เดิ ม เพื่ อ พิ จ ารณาตรวจสอบ
เสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมประเด็นที่ยังไม่ครอบคลุมเพื่อให้ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์
3.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
3.6 น าแบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บ การปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขแล้ ว เสนอต่ อ กรรมการที่ ป รึ ก ษาการวิ จั ย เพื่อ
ตรวจสอบเป็นขั้นสุดท้าย
3.7 แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามของกรรมการที่ปรึกษาการวิจัย และจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์เพื่อนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
4. แบบบันทึกการนิเทศ
แบบบันทึกการนิเทศที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยกาหนดขั้นตอนการสร้างดังนี้
4.1 ศึกษา ค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการการสร้างแบบบันทึกการนิเทศ ขั้นตอน
การดาเนินการนิเทศ และประเด็นที่ใช้ในการนิเทศของ ยอดอนงค์ จอมหงส์พิพัฒน์ (2551)
4.2 สร้างแบบบันทึกการนิเทศ ให้ครอบคลุมประเด็นที่ทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อใช้ในการบันทึก
พัฒนาการของกลุ่มผู้ร่วมวิจัยระหว่างดาเนินการทาวิจัยในชั้นเรียน ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคที่พบ ตลอดจนตรวจ
รายงานการทาวิจัยในชั้นเรียนของกลุ่ม ผู้ร่วมวิจัย
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4.3 นาแบบบันทึกการนิเทศที่สร้างขึ้นเสนอต่อกรรมการที่ปรึกษาการวิจัย เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความเหมาะในประเด็นการนิเทศ และปรับปรุงแก้ไข
4.4 นาแบบบันทึกการนิเทศที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นชุดเดิมเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบ เสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมประเด็นที่ยังไม่ครอบคลุมเพื่อให้ได้แบบบันทึกการนิเทศที่สมบูรณ์
4.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบบันทึกการนิเทศตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และนาแบบบันทึกการ
นิเทศที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข แล้วเสนอต่อกรรมการที่ปรึกษาการวิจัยเพื่อตรวจสอบเป็นขั้นตอนสุดท้าย
4.6 แก้ไขปรับปรุงแบบบันทึกการนิเทศตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และจัดพิมพ์แบบบันทึกการนิเทศฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
5. แบบบันทึกการตรวจผลงาน
แบบบันทึกการตรวจผลงานของผู้ร่วมวิจัย แบบบันทึกการตรวจผลงานที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผู้วิจัยกาหนดขั้นตอนการสร้างดังนี้
5.1 ศึกษา ค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรูปแบบการตรวจผลงาน ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550) เพื่อนามาสร้างแบบบันทึกการตรวจผลงาน
5.2 สร้างแบบบันทึกการตรวจผลงาน เพื่อใช้ในการบันทึกระหว่างการตรวจผลงานของกลุ่มผู้ร่วม
วิจัย เพื่อสะท้อนผลการดาเนินการพัฒนาศักยภาพการทาวิจัยใน ชั้นเรียนตามแนวทางการวิจัย
5.3 นาแบบบันทึกการตรวจผลงานที่สร้างขึ้น เสนอต่อกรรมการที่ปรึกษาการวิจัยเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไข
5.4 นาแบบบันทึกการตรวจผลงานที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดเดิมเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมประเด็นที่ยังไม่ครอบคลุม เพื่อให้ได้แบบบันทึกการประชุมที่สมบูรณ์
5.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบบันทึกการตรวจผลงานตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
5.6 นาแบบบันทึกการตรวจผลงานที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อกรรมการที่ปรึกษาการ
วิจัยเพื่อตรวจสอบเป็นขั้นสุดท้าย
5.8 แก้ไขปรับปรุงแบบบันทึกการตรวจผลงานตามข้อเสนอแนะของกรรมการที่ปรึกษาการวิจัย
และจัดพิมพ์แบบบันทึกการประชุมฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
6. แบบทดสอบ
การสร้างแบบทดสอบเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยกาหนดขั้นตอนการสร้างดังนี้
6.1 ศึ ก ษา ค้ น คว้ า เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เกี่ ย วกั บ การสร้ า งแบบทดสอบและการ
ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบของบุญชม ศรีสะอาด (2546)
6.2 สร้างแบบทดสอบ เพื่อใช้ในการทดสอบวัดความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับกลุม่
ผู้ร่วมวิจัย และกาหนดนิยามของแบบทดสอบ คือ “ แบบทดสอบเรื่องการทาวิจัยในชั้นเรียน ”
6.3 นาแบบทดสอบเรื่องการทาวิจัยในชั้นเรียน เสนอต่อกรรมการที่ปรึกษาการวิจัย เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไข
6.4 นาแบบทดสอบเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมเพื่อ
พิจารณาตรวจสอบเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมประเด็นที่ยังไม่ครอบคลุม เพื่อให้ได้แบบบันทึกการประชุมที่
สมบูรณ์
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6.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
6.6 นาแบบทดสอบเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อกรรมการที่
ปรึกษาการวิจัยเพื่อตรวจสอบเป็นขั้นสุดท้าย
6.8 แก้ไขปรับปรุงแบบทดสอบเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนตามข้อเสนอแนะของกรรมการที่ปรึกษา
การวิจัย และจัดพิมพ์แบบบันทึกการประชุมฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. การสั ง เกต ผู้ วิ จั ย และผู้ช่ว ยผู้ วิจั ยร่ ว มสังเกตพฤติ กรรมของกลุ่ม ผู้ร่ว มวิ จั ย ระหว่ า งการอบรม
ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนแบบเข้ม 3 วัน และระหว่างดาเนินการวิจัยในชั้นเรียนที่โรงเรียน โดยใช้แบบสังเกตที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น
2. การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัยร่วมกันสัมภาษณ์ กลุ่มผู้ร่วมวิจัยระหว่างการสนทนากลุ่ม 2
ประเด็น เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาครูด้านการทาวิจัยในชั้นเรียน รูปแบบการพัฒนา และให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัยเสนอรายชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการเชิญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการทาวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
3. การสอบถาม ผู้วิจัยได้ดาเนินการแจกแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการใน
การพัฒนาตนเองด้านการทาวิจัยในชั้นเรียน และแบบสอบถามสรุปผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการวิจัยในชั้น
เรียน และการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
4. การทดสอบ ใช้แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ทาการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในการทาวิจัย
ในชั้นเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการอบรม และเพื่อวัดพัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นของกลุ่มผู้ร่วม
วิจัยเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมปฏิบัติการในชั้นเรียน
5. การนิเทศ เป็นการพัฒนากลุ่มผู้ร่วมวิจัยเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นระหว่างการปฏิบัติการวิจัยที่
โรงเรียน ด้วยกิจกรรมและวิธีการนิเทศอย่างหลากหลายโดยผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัย ร่วมให้คาปรึกษา เสนอแนะ เป็น
คู่คิด พาทา ซึ่งรวมถึงการติดตามประเมินผลและสะท้อนผลพัฒนาการของกลุ่มผู้ร่วมวิจัย ระหว่างการดาเนินการทา
วิจัยในชั้นเรียนแล้วบันทึกผลการนิเทศลงในแบบบันทึกการนิเทศ
6. การตรวจผลงาน เป็นการตรวจการเขียนรายงานการวิจัยของกลุ่มผู้ร่วมวิจัยเพื่อสรุปและสะท้อนผล
จากการดาเนินการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียน เมื่อผู้ร่วมวิจัยดาเนินการวิจัยในชั้นเรียนและเขียนรายงานวิจัย
ในชั้นเรียนเสร็จสมบูรณ์
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D .) และค่าร้อยละ
สรุปผลการวิจัย
จากการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง อาเภอ
สาโรง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 4 สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
1. ก่ อ นการพั ฒ นาครู ผู้ ส อนด้ า นการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นของโรงเรี ย นโรงเรี ย นบ้ า นหนองจิ ก น าเรื อ ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 4 พบว่า ครูส่วนใหญ่เคยทาวิจัยใน ชั้นเรียนมาก่อน แต่ส่วนใหญ่ที่ทา
เป็นการทาวิจัยในชั้นเรียนแบบไม่เป็นทางการ และมีความคิดเห็นว่า การวิจัยในชั้นเรียนเป็นกิจกรรมที่แยกจากการ
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เรียนการสอนจึงทาให้ครูกังวลใจว่าเป็นภาระที่เพิ่มขึ้น และเป็นเรื่องยากที่จะทาวิจัยในชั้นเรียนได้ เพราะครูขาดความรู้
ความเข้าใจในการทาวิจัยในชั้นเรียน
2. หลังจากได้ดาเนินการพัฒนาครูผู้สอนด้านการวิจัยในชั้นเรียน โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้น
เรียน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
การดาเนินการพัฒนาครูผู้สอนด้านการวิจัยในชั้นเรียน ด้วยการจัดอบรม เชิงปฏิบัติการและมีการนิเทศ
ติดตามให้คาปรึกษาแก่ผู้ร่วมวิจัย จากผู้เชี่ยวชาญด้านการทาวิจัยในชั้นเรียนอย่างใกล้ชิด พบว่า ผู้ร่วมวิจัยทุกคนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นทางการ อยู่ในเกณฑ์ดี ผลจากการนิเทศติดตาม การประเมินผล
งานจากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสังเกต การตรวจผลงานวิจัยในชั้นเรียนจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า สามารถพัฒนาผู้
ร่วมวิจัยทั้ง 13 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถทาวิจัยในชั้นเรียนแบบเป็นทางการได้เป็นอย่างดี
สรุปผลการดาเนินการพัฒนาศักยภาพการทาวิจัยในชั้นเรียนของบุคลากร โรงเรียนบ้านหนองจิกนา
เรือง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ก่อนการดาเนินการพัฒนาผู้ร่วมวิจัย ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจด้านการทาวิจัยในชั้นเรียน และข้อสรุปจากการประชุมเพื่อหาแนวทางการพั ฒนาศักยภาพครูด้าน
การทาวิจัยในชั้นเรียน คือ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน และวางระบบการนิเทศติดตาม จากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการทาวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนแบบเข้ม ดาเนินการในวันที่ 25 –27 กรกฎาคม
2559 จานวน 3 วัน และกิจกรรมการนิเทศภายใน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ติดตามการสารวจและการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อทา
การวิจัยและการกาหนดวิธีการ วันที่ 6 สิงหาคม 2559 ครั้งที่ 2 ติดตามการใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนา
วิธีการหรือนวัตกรรม และการนาวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช้ วันที่ 30 กันยายน 2559 ครั้งที่ 3 ติดตามและประเมินการ
เขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน และการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล วันที่ 30 ตุลาคม 2559 จากแนวทางการพัฒนา
ดังกล่าว สามารถพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวิจัยในชั้นเรียนได้ในระดับดีมาก และจากการ
สอบถามผู้ร่วมวิจัย หลังเสร็จสิ้นโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียน ปรากฏว่าผู้ร่วมวิจัยทุก
คนมีความพึงพอใจและมีความมั่นใจในการทาวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้นและเป็นการกระตุ้นให้ครูมีความกระตือรือร้นใน
การริเริ่มจัดทาผลงานทางวิชาการอันจะส่งผลดีต่อคุณภาพของผู้เรียน โดยการใช้เทคนิควิธีการสอนที่ดีมีความต่อเนื่อง
ตลอดจนสามารถนาตนเอง สู่ความเป็นครูมืออาชีพ เพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไป
อภิปราย
1. สภาพปัจจุบันและปัญหา ของการดาเนินการวิจัยในชั้นเรียนของบุคลากร โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ผู้วิจัยพอสรุปได้ว่า ผู้บริหารโรงเรียน ให้ความสาคัญกับ
การทาวิจัยในชั้นเรียนของคณะครู และมีนโยบายที่เด่นชัดว่ าเมื่อสิ้นปีการศึกษา คณะครูต้องมีรายงานวิจัยในชั้นเรียน
ส่งอย่างน้อยคนละ 1 เล่ม และในแต่ละปีการศึกษาคณะครูมีการส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียนมาโดยตลอด แต่ปัญหาที่พบ
คือ รายงานวิจัยในชั้นเรียนของคณะครูส่วนใหญ่เป็นวิจัยในชั้นเรียนแบบไม่เป็นทางการ จากผลการสอบถาม พบว่ า
คณะครูส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการทาวิจัยทางการศึกษาและการทาวิจัยในชั้นเรียน ประกอบกับขาด
ผู้เชี่ยวชาญด้านการทาวิจัยในชั้นเรียนมาให้ความรู้ และให้คาปรึกษาและขาดการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก อาทิ
ห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษา อินเทอร์เน็ต นอกจากนี้คณะครูส่วนใหญ่ยังมองเห็นว่าการทาวิจัยใน ชั้นเรียนเป็นเรื่องที่
ยาก ต้องใช้เวลามาก ประกอบกับหน้าที่สอนนักเรียนและภาระงานพิเศษที่ต้องรับผิดชอบ เป็นผลให้ต้องทาวิจัยในชั้น
เรียนแบบไม่เป็นทางการ เพราะง่ายและสะดวกต่อการทา สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาราญ กาจัดภัย (2547 : 39)
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บรรจง อินทรรินทร์ (2547 : 49) ณรงค์ คุ้มภัยเพื่อน (2550 : บทคัดย่อ) และ สุวิทย์ สวัสดิ์มูล (2550 : บทคัดย่อ)
กล่าวไว้คล้ายกันว่า คณะครูมีความคิดต่อการทาวิจัยในชั้นเรียนว่าการทาวิจัยเป็นเรื่องยุ่งยาก และยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการทาวิจัยในชั้นเรียน ขาดเอกสารตาราเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ขาดแรงจูงใจและความกระตือรือร้นใน
การทาวิจัยในชั้นเรียน ขาดตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน ขาดการนิเทศติดตาม
นอกจากนี้เมื่อคณะครูโรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง ได้ทารายงานวิจัยในชั้นเรียนส่งในแต่ละปีที่ผ่านมา
รายงานวิจัยในชั้นเรียนของคณะครูยังไม่ได้รับการเผยแพร่ จากการสอบถาม พบว่า คณะครูไม่มั่นใจกับผลงานของ
ตนเอง ไม่มั่นใจว่าผลงานวิจัยในชั้นเรียนของตนเองถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่ ซึ่งเชื่อมโยงกับความคิดเห็นของ
คณะครูข้างต้นว่า ขาดความรู้ความเข้าใจในการทาวิจัยในชั้นเรียน และขาดผู้เชี่ยวชาญในการให้คาแนะนา ปัญหาที่
สาคัญอีกอย่างหนึ่งคือ โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง ยังขาดการนิเทศติดตามการสอนของคณะครูอย่างต่อเนื่อง ทาให้
คณะครูโรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง ขาดความกระตือรือร้นในการทาวิจัยในชั้นเรียนและภาพรวมการแก้ไขปัญหาใน
ชั้นเรียนยังไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควรซึ่งสอดคล้องกับรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการทาวิจัยในชั้นเรียนของ ยอดอนงค์ จอมหงส์พิพัฒน์ (2550) ที่ว่า สิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดในการทาวิจัยในชั้น
เรียนและสิ่งครูต้องการพัฒนามากที่สุดคือ การเขียนรายงานการวิจัยที่เป็นระบบระเบียบถูกต้องตามหลักวิชา เพื่อ
เสนอเป็นผลงานทางวิชาการประกอบการขอให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น ครูมีความต้องการให้มีการนิเทศให้คาปรึกษาการ
วิจัยในชั้นเรียนอย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง สม่าเสมอจนสิ้นสุดการวิจัย
2. ความต้องการของการพัฒนาศักยภาพการวิจั ยในชั้นเรียนของบุคลากร โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 สรุปได้ว่า ผู้ร่วมวิจัยให้ความสนใจกับการแก้ไขปัญหาใน
ชั้นเรียนและมีความต้องการทาวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก ผู้ร่วมวิจัยต้องการให้โรงเรียนจัดการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
วิจัยในชั้นเรียนขึ้น มีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิจัยในชั้นเรียนมาให้ความรู้ ตลอดจนต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัย
ในชั้นเรียนมานิเทศร่วมกับคณะกรรมการนิเทศติดตามของโรงเรียนด้วย เพื่อจะได้รับคาปรึกษาอย่างใกล้ชิด และ
ต่อเนื่องผู้ร่วมวิจัยต้องการทาวิจัยในชั้นเรียนแบบเป็นทางการเพราะจะได้ความรู้ด้านวิจัยทางการศึกษา 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) และสาราญ กาจัดภัย
(2547 : 50-58) ได้ทาการวิจัยเพื่อพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการและมีการ
นิเทศติดตามเป็นระยะ ผลที่พบคือ คณะครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทาวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้น สามารถเขียน
เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียนและเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียนได้ ผลที่ได้นอกจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบแล้ว
ยังสามารถใช้ผลงานวิจัยในชั้นเรียนขอเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้นได้ และต้องการให้ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของตนเองได้รับ
การเผยแพร่สู่โรงเรียนใกล้เคียง ผู้ร่วมวิจัยต้องการให้ผู้บริหารสนับสนุนทุนการวิจัยในชั้นเรียน อาทิ วัสดุ อุปกรณ์ การ
เรียนการสอน เอกสารเกี่ยวกับการทาวิจัยในชั้นเรียน อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อจะได้เอื้อประโยชน์ต่อการทาวิจัยใน
ชั้นเรียนของครูและเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย
3. แนวทางการพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพการวิ จั ย ในชั้ น เรีย น โรงเรี ย นบ้ า นหนองจิ ก นาเรือง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ผู้วิจัยพอสรุปได้ดังนี้ จากการประชุมและสัมภาษณ์คณะ
ครู ได้ข้อสรุปว่า โรงเรียนจะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการทาวิจัยในชั้นเรียนของครูขึ้น โดยใช้กระบวนการอบรมเชิง
ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น เนื้ อ หาที่ ใ ช้ ใ นการอบรม ได้ แ ก่ หลั ก การท าวิ จั ย เบื้ อ งต้ น ตั้ งแต่ ก ารตั้ งชื่ อ เรื่ อ ง การ
ตั้งสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีดาเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลและอภิปรายผล เพื่อจะนาไปสู่
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การทาวิจัยในชั้นเรียน กระบวนการแก้ปัญหาในชั้นเรียน การสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการสอน เนื้อหาที่ใช้ในการอบรม
ในครั้งนี้ เป็นเนื้อหาสาคัญในการทารายงานวิจัยในชั้นเรียนแบบเป็นทางการ สอดคล้องกบงานวิจัยของ อนัตตา ชาวนา
(2546 : บทคั ด ย่ อ ) พิ สิ จ ฏ์ พุ ฒ ศรี (2551 : 57-65) และ ส าราญ ก าจั ด ภั ย (2547 : 50-58) ทั้ งสามท่ า นได้ ใช้
กระบวนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาครู และเชิญวิทยากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านการทาวิจัยในชั้นเรียน
มาเป็นวิทยากร เพื่อให้คณะครูได้รับความรู้อย่างเต็มที่ และวางระบบการนิเทศ กากับติดตามการทาวิจัยในชั้นเรียน
ระหว่ า งที่ ค ณะครู ลงมื อ ปฏิ บั ติจ ริง มี ก ารท าแผนปฏิ บั ติ ก ารและส่งผลงานให้ ผู้ เชี่ ย วชาญตรวจเป็ น ระยะ เพื่ อให้
ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของคณะครูมีความสมบูรณ์
4. ผลการติดตามและประเมินผลจากการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้าน
หนองจิกนาเรือง สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ผู้วิจัยพอสรุปได้ว่า จากการประเมิน
โครงการพัฒนาศักยภาพการทาวิจัยในชั้นเรียน ตั้งแต่การประชุมวางแผน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ร่วมวิจัยได้ให้
ความสาคัญและมีความกระตือรือร้นในการทาวิจัยในชั้นเรียน และจากการนิเทศติดตามจากคณะกรรมการนิเทศ
ติดตาม ปรากฏว่าในระยะแรกๆ ผู้นิเทศได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ร่วมวิจัยไปปรับปรุงแก้ไขงานมากพอสมควร แต่ผู้ร่วม
วิจัยมีการตั้งใจ และแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้นิเทศและเพื่อนครูด้วยกันเอง ทาให้การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนของผู้
ร่วมวิจัยมีความถูกต้องและมีความสมบูรณ์ ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสังเกต การสอบถาม แบบบันทึกการ
นิเทศและแบบบันทึกการตรวจผลงาน ปรากฏว่า คณะครูโรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรืองทั้ง 13 คน ได้ทาวิจัยในชั้นเรียน
จริ งและส่งรายงานวิ จัยในชั้ นเรียนแบบเป็ น ทางการคนละ 1 เล่ ม ตรงเวลาตามแผนปฏิบั ติก ารที่ ตั้งไว้ ภาพรวม
ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของคณะครูอยู่ในเกณฑ์ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ วราวุธ พุฒซ้อน (2546 : 92) ได้ทาการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาครูผู้สอนที่เกี่ยวกับการทาการวิจยั ในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อาเภอสาโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
ผลการวิจัยพบว่า ก่อนดาเนินการพัฒนาครูด้านการทาวิจัยในชั้นเรียน ครูขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาของนักเรียนได้ หลังจากดาเนินการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้วิธีอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศ
ทาให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ นากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนไปแก้ไขพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จากผล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการประเมินผลด้านความรู้ความเข้าใจของครูผู้ร่วมวิจัย
พบว่า ครูผู้ร่วมวิจัยสามารถจัดทาวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอน มีการร่วมปรึกษาหารือในการแก้ไขปัญหา
การนิเทศติดตาม อีกทั้งกลุ่มครูผู้ร่วมวิจัยใช้การตรวจสอบคุณภาพเบื้องตนโดยผู้มีประสบการณ์ และ ผู้เชี่ยวชาญ
เท่านั้น ซึ่งเป็นความยืดหยุ่นของการทาวิจัยในชั้นเรียน สอดคล้องกับกรมวิชาการ (2545 : 39) ที่เสนอแนะว่าการนา
วิธีการหรือนวัตกรรมไปใช้แก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้ ที่ต้องการความรวดเร็วในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาการ
เรียนรู้ด้วยการวิจัยในชั้นเรียน ควรใช้เพียงการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น เพื่อสามารถนาวิธีการหรือนวัตกรรมที่สร้าง
ขึ้นไปใช้ทันกับประสบการณ์ที่จะเรียนรู้ในเรื่องต่อไป ชาตรี เกิดธรรม (2545 : 14-15) กล่าวว่า การวิจัยในชั้นเรียนไม่
จาเป็นต้องยึดรูปแบบที่เคร่งครัดเหมือนกับการวิจัยเชิงวิชาการโดยทั่วไป และดาเนินไปพร้อมกับการจัดการเรียนการ
สอนกล่าวคือ สอนพร้อมกับทาวิจัยไปด้วยแล้วนาผลการวิจัยมาใช้แก้ปัญหา และทาการเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้อื่น นอกจากนี้ขอบเขตของการทาวิ จัยในชั้นเรียน ควรให้ความสาคัญกับการคิดค้นนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอนคือ สื่อการเรียนการสอนที่เป็น สิ่งประดิษฐ์และกิจกรรมการพัฒนาหรือเทคนิคการสอน กรม
วิชาการ (2542 : 7) ซึ่งผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริหารและครูผู้สอนจะต้องดาเนินการอย่าง เป็นระบบ มีการ
วิเคราะห์ปัญหา วางแผนดาเนินงาน สะท้อนผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1.1 ควรจัดหาเอกสารเกี่ยวกับการทาการวิจัยในชั้นเรียนให้บุคลากรผู้ปฏิบัติการสอนได้ศึกษาหาความรู้
เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการทาการวิจัยในชั้นเรียน ให้ถูกต้องตามรูปแบบต่อไป
1.2 ควรจัดระบบงานในโรงเรียนให้เอื้อต่อบุคลากรผู้ปฏิบัติการสอนในการทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.3 ควรจัดหาวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณจากแหล่งทุนทั้งในหน่วยงานและนอก หน่วยงาน และจั ด
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้เป็นแหล่งค้นคว้าในการทาวิจัยในชั้นเรียน
1.4 บุคลากรผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูในโรงเรียนควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้ความ
เข้าใจในงานวิจัยในชั้นเรียนระหว่างกันและกัน ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน
1.5 ผู้บริหารโรงเรียนควรกระตุ้นให้ครูผู้สอนในโรงเรียนพัฒนาตนเองทางด้านการศึกษาวิจัยให้มากขึ้น
เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.6 ผู้บริหารควรมีการนิเทศติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูอย่างสม่าเสมอ และ
สนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนของครูอย่างจริงจัง
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในการพัฒนาการศึกษาในเรื่องอื่น เช่น การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนางานวิชาการในโรงเรียน เป็นต้น
2.2 ควรมีการศึกษาวิธีการสร้างบุคลากรครูให้เป็นนักวิจัยในโรงเรียน ให้ครูเป็นครูมื ออาชีพและเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการให้คาปรึกษาด้านการวิจัยในชั้นเรียนให้แก่เพื่อนครูด้วยกันและครูภายนอกโรงเรียน
2.3 ในการทาวิจัยครั้งนี้ พบปัญหาในภาพรวมคือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า ผลคะแนน NT
และ O-NET ต่า นักเรียนขาดการคิด วิเคราะห์ ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ปัญหา ในระดับโรงเรียนต่อไป
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