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บทคัดย่อ
การศึกษาการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนให้บุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนานักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาของกาดำ�เนินงาน ด้านการวิจัยใน
ชั้นเรียนของครู นำ�เสนอแนวทางการพัฒนาครูด้านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และศึกษาผลการ
พัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนของครู กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอน ที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การวิจัยในชั้นเรียน จำ�นวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินงานวิจัย และแบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อแนวทางการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน สถิติที่ใช้ในการบรรยาย
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย ด้านสภาพปัญหาของการดำ�เนินงานด้านการวิจัยในชั้นเรียน พบว่า ครูผู้สอน
ส่วนมากยังไม่ได้ลงมือทำ�วิจยั ในชัน้ เรียนอย่างเป็นรูปธรรม เนือ่ งจากยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ขาด
ทักษะในการทำ�วิจยั ในชัน้ เรียน ครูบางส่วนมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับกระบวนการทำ�วิจยั ในชัน้ เรียน
ทีไ่ ม่ถกู ต้อง การพัฒนาครูดา้ นการวิจยั ในชัน้ เรียน ทีไ่ ด้ด�ำ เนินการตามรูปแบบการพัฒนาทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้
พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ�วิจัยในชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น มีความเข้าใจที่ถูกต้อง
ในการทำ�วิจัยในชั้นเรียน สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียน มีทักษะในการทำ�วิจัย
ในชั้นเรียน ตามกระบวนการวิจัย เข้าใจองค์ประกอบของการทำ�วิจัย แต่ทักษะในการสร้างเครื่องมือ
การหาคุณภาพเครื่องมือยังไม่ดีเท่าที่ควร
คำ�สำ�คัญ
การวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ
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Abstract
The Development of Classroom Action Research of Educational Personnel
for Graduate Diploma Students aimed to study the teachers’ problems from conducting
classroom action research, to study the guidelines in developing teachers regarding
the classroom action research and to study the results of the development of classroom
action research of the educational personnel. The target group was 35 teachers who
were interested in and willing to join the Classroom Action Research Project. The
instruments used to collect the data were a research evaluation form and a satisfaction
survey form. The descriptive statistics were mean and standard deviation. The research
showed that the problems of conducting classroom action research; most of the teachers
did not conduct any classroom research seriously because they lacked knowledge and
skills in classroom action research methodology. Some teachers did not understand about
a classroom action research.
The results of the teachers’ development project showed that teachers gained
more knowledge in how to conduct classroom action research, had a better understanding
about classroom action research, be able to analyze the problems in their classrooms,
had skills in conducting classroom action research processes, and also understood the
elements of the research. The results also indicated that teachers still lack of skills in how
to conduct and assess the quality of the research tools.
Keywords
Classroom Action Research, Development, Training Workshop
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ที่มาและความสำ�คัญของปัญหา
การพัฒนาการศึกษาให้ประสบผลสำ�เร็จได้นั้น สำ�นักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ (2545) ได้เสนอว่าจำ�เป็นต้องอาศัยกระบวนการบริหาร การนิเทศ และกระบวนการเรียน
การสอน ที่มีความสอดคล้องกัน สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554) กล่าวว่า
ปัจจัยหลักในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่ต้องการ คือ การพัฒนาตัวครู โดยครูต้องมีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ เพราะคุณภาพการเรียนรู้นั้นขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการจัดการ
กิจกรรมที่หลากหลาย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนครูเองต้องมีการพัฒนาระบวน
การทำ�งานตลอดเวลา และขั้นตอนการทำ�งานที่เป็นระบบ และมีผลการทำ�งานที่เกิดจากขั้นตอน
การทำ�งานที่น่าเชื่อถือมีร่องรอยที่สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ก็จะผลักดันให้การจัดการศึกษา
ประสบความสำ�เร็จ เพราะครูผู้สอนมีส่วนสำ�คัญอย่างยิ่งในการที่จะเป็นผู้สร้างหนทางแห่งการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ นำ�ไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต (สำ�นักงานคณะ
กรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2545)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช
2542 ระบุไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในหมวด 4 มาตรา 24
ว่า “สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน สิ่งอำ�นวย
ความสะดวก ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นกระบวนการ
หนึ่งของการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และ
แหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ” และในมาตรา 30 ยังระบุอีกว่า “ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะกับ
ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา” รวมทั้งได้กำ�หนดมาตรฐานครูในระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ว่า“ครูต้องมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ คิด วิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน ซึ่งมี 3 ตัวบ่งชี้ คือ ครูต้องมีนิสัยรักการแสวงหา ครูต้องทำ�การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน และครูต้องมีวิธีการวิเคราะห์และแก้ปัญหาใน ชั้นเรียนของตนเองได้” (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2545)
ข้อมูลข้างต้นดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการดำ�เนินการวิจัยในชั้นเรียนเป็นเรื่องที่สำ�คัญและจำ�เป็น
ที่ครูทุกคนจะต้องดำ�เนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นให้ครู
ดำ�เนินการวิจัยควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนและการที่ครูจะดำ�เนินการวิจัยในชั้นเรียนได้นั้น
ครูเองต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในด้านการทำ�วิจัยในชั้นเรียน ดังนั้นการพัฒนาครูด้าน
การวิจัยในชั้นเรียนจึงเป็นสิ่งจำ�เป็นที่ต้องดำ�เนินการ ซึ่งการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนที่ผ่าน
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มาไม่ค่อยประสบความสำ�เร็จเท่าที่ควร เพราะวิธีการพัฒนาครูส่วนมากไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิต และ
ความต้องการในการปฏิบัติงานจริงของครู และตัวครูผู้สอนเองก็ยังคงประสบปัญหาในด้านการวิจัย
ในชั้นเรียนในหลายเรื่อง เช่น ขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดทักษะในการทำ�วิจัยในชั้นเรียน
ขาดการนิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือ ขาดแรงจูงใจในการทำ�งาน มีภาระงานที่รับผิดชอบมาก
ขาดเอกสารตำ�ราที่จะศึกษาหาความรู้ ซึ่งล้วนแล้วเป็นสาเหตุที่สำ�คัญที่ทำ�ให้การพัฒนาครูด้านการ
วิจัยในชั้นเรียนไม่ประสบความสำ�เร็จ (สุวิมล ว่องวานิช, 2544)
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนให้ครูที่ปฏิบัติการ
สอนในโรงเรียน เนื่องจากเป็นแนวคิดที่สามารถพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้เรื่องการวิจัย และ
ระบบการนิเทศ ให้สามารถดำ�เนินการให้มีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาปัญหาของการดำ�เนินงาน ด้านการวิจัยในชั้นเรียนของครู
2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาครูด้านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
3. ศึกษาผลการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนของครู
ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำ�หนดขอบเขตในการดำ�เนินการวิจัยไว้ ดังนี้
กลุ่มเป้าหมาย
กลุม่ เป้าหมาย คือ ครูทป่ี ฏิบตั งิ านด้านการสอนในโรงเรียนของจังหวัดบุรรี มั ย์ จำ�นวน 35 คน
ขอบเขตกระบวนการในการวิจัย
ผู้วิจัยได้กำ�หนดขอบเขตในการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนของครูเป็น 4 แนวทาง คือ
		 การสำ�รวจปัญหาที่เกิดจากการทำ�วิจัยในชั้นเรียนของครู
		 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความรู้ในการทำ�วิจัยในชั้นเรียน
		 การพัฒนาตนเองโดยปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
		 การนิเทศติดตามผลการดำ�เนินการวิจัยในชั้นเรียน
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วิธีดำ�เนินการวิจัย
		 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในการพัฒนากระบวนการทำ�วิจัยในชั้นเรียน
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ศึกษาสภาพปัญหาการทำ�วิจัยในชั้นเรียน ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และ
นิเทศติดตามผลวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งมีรายละเอียดในการดำ�เนินการ ดังนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ชุดฝึกอบรมวิจัยในชั้นเรียน
2. แบบประเมินงานวิจัยรายบุคคล แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
3. แบบประเมินความพึงพอใจ
4. แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง
ขั้นตอนดำ�เนินการวิจัย
ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาการทำ�วิจัยในชั้นเรียน
1. ศึกษาเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ ในหัวข้อการวิจัยในชั้นเรียนกำ�หนด
กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ ซึ่งได้จากการเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมตามความสมัครใจ
2. ดำ�เนินการสัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาด้านการวิจัยในชั้นเรียนโดยการสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำ�วิจัย
ในชั้นเรียน การสนทนากลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการวิจัยในชั้นเรียน
3. ดำ�เนินการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
4.วางแผนปฏิบัติการพัฒนาและกำ�หนดแนวทางในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้ครูทำ�วิจัย
ในชั้นเรียน
5. ศึกษารูปแบบการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการวิจยั ในชัน้ เรียนทีม่ คี วามเหมาะสม
กับการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนของครู
ขั้นที่ 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
1. เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเอกสาร ด้านอาคารสถานที่ บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง วัสดุอุปกรณ์และจัดหาให้มีความพร้อม เพื่อให้การทำ�งานดำ�เนินไปด้วยความเรียบร้อย
2. มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานครั้งนี้ เพื่อให้การทำ�งานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา
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4. อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนโดยวิทยากรที่มีความสามารถด้านการวิจัย และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการทำ�วิจัยในชั้นเรียนของครู บุคลากรทางการศึกษา
5. ดำ�เนินการวิจัยในชั้นเรียนตามหัวข้อที่สนใจตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนที่ได้รับ
จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขั้นที่ 3 นิเทศติดตามผลการวิจัยในชั้นเรียน
การติดตามผล โดยการออกนิเทศ ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ� เกี่ยวกับการทำ�วิจัยในชั้นเรียน
ในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยการสังเกต การสัมภาษณ์เกี่ยวกับหัวข้อที่ทำ�วิจัยในชั้นเรียน

ผลการวิจัย
1. สภาพปัญหาการดำ�เนินงาน ด้านการวิจัยในชั้นเรียน
จากการดำ�เนินการสัมภาษณ์ สนทนากลุ่มเกี่ยวกับปัญหาในการดำ�เนินการวิจัยในชั้นเรียน
ทำ�ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำ�เนินการวิจัยในชั้นเรียนในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1.1 ครูผู้สอนส่วนมากยังไม่ได้ลงมือทำ�วิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจ ขาดทักษะในการทำ�วิจัยในชั้นเรียน
1.2 ครูบางส่วนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำ�วิจัยในชั้นเรียนที่ไม่ถูกต้อง
โดยคิดว่าการทำ�วิจัยในชั้นเรียนเป็นการเพิ่มภาระงานในหน้าที่ของตน
1.3 ครูขาดทักษะและความมั่นใจในการทำ�วิจัยในชั้นเรียน ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการเขียนรายงานการวิจัย เนื่องจากขาดการอบรมมานาน
1.4 ครูขาดเอกสาร ตำ�รา ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการทำ�วิจัยในชั้นเรียน และขาด
ผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�เกี่ยวกับการทำ�วิจัย
1.5 ครูส่วนมากมีความต้องการในการพัฒนากระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งต้องการ
ให้มีการ นิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ การให้ขวัญกำ�ลังใจในการปฏิบัติงาน มีการ สนับสนุนด้าน
งบประมาณ และทรัพยากร
2. แนวทางการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน
จากการสนทนากลุ่ม ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาครู ด้านกระบวนการวิจัยว่า
ครูส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะพัฒนาการทำ�วิจัยในชั้นเรียนโดยการฝึกอบรมจากผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ และเชี่ยวชาญในการทำ�วิจัยในชั้นเรียน และให้มีการนิเทศติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
ในการทำ�วิจัย ผู้วิจัยจึงได้กำ�หนดแนวทางการพัฒนากระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ตามขั้นตอน ดังนี้
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2.1 จัดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาครูดา้ นการวิจยั ในชัน้ เรียน จำ�นวน 2 ครัง้ ครัง้ ที่ 1
เพื่อให้ครูเกิดความรู้ความเข้าใจทักษะเบื้องต้นในการทำ�วิจัยในชั้นเรียน สามารถเขียนเค้าโครงการ
วิจัยในชั้นเรียนได้
2.2 ครูผู้สอนดำ�เนินการเขียนเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียนได้เสนอหัวข้อในวันที่อบรมเชิง
ปฏิบัติการ ตามแนวทางการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน และศึกษาค้นคว้าในเอกสาร
ประกอบการอบรม เพื่อพัฒนาตนเองระหว่างการปฏิบัติการวิจัยใน ชั้นเรียนโดยการลงมือปฏิบัติ
การวิจัยในชั้นเรียนจริง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และเกิดทักษะใน ด้านการวิจัยในชั้นเรียน
รวมทั้งฝึกการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน
2.3 คณะผู้วิจัยให้การนิเทศ ติดตามผลการดำ�เนินการวิจัยในชั้นเรียนของครู การนิเทศ
ภายในเพื่อให้ความช่วยเหลือ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำ�เนินการวิจัยในชั้นเรียน ตลอด
ระยะเวลาของการดำ�เนินการวิจัย และร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันวิพากษ์
วิจารณ์ ผลจากการปฏิบัติงานของกลุ่มเป้าหมายหลักแต่ละคน ร่วมกันเสนอแนะแนวทางทาง
ในการปรับปรุงแก้ไข โดยการให้คำ�แนะนำ� ปรึกษาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล์และไลน์
2.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เพื่อให้ความช่วยเหลือ คำ�แนะนำ� ปรึกษา และร่วมกัน
สะท้อนผลการดำ�เนินการพัฒนากระบวนการวิจยั ในชัน้ เรียนของครู ร่วมกันแสดงความคิดเห็น อุปสรรค
ปัญหาที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน
3. ผลการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน
ผลการพัฒนาครูดา้ นการวิจยั ในชัน้ เรียน ทีไ่ ด้ด�ำ เนินการตามรูปแบบการพัฒนาทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้
โดยดำ�เนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำ�นวน 2 ครั้ง การอบรมมีเป้าหมายคือ ครูมีความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการทำ�วิจัยในชั้นเรียน ตระหนักถึงความสำ�คัญของการทำ�วิจัยในชั้นเรียน สามารถ
เขียนเค้าโครงการวิจัยได้ การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ใช้เวลาในการอบรม จำ�นวน 2 วัน ผลการ
อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนจากการสะท้อนผลของครู พบว่า
3.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ�วิจัยในชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น มีความตระหนักและ
เห็นความสำ�คัญของการวิจัยในชั้นเรียน มีความเข้าใจที่ถูกต้องในการทำ�วิจัยในชั้นเรียน และไม่ได้
รู้สึกว่าการทำ�วิจัยในชั้นเรียนเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้น โดยจาการสะท้อนผลจากครู
3.2 ครูสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียน และสามารถนำ�ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น
มากำ�หนดเป็นหัวข้อวิจัยในชั้นเรียนได้ สามารถตั้งคำ�ถามที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น
3.3 ครูเกิดทักษะในการทำ�วิจัยในชั้นเรียน ตามกระบวนการวิจัย เข้าใจองค์ประกอบของ
การทำ�วิจัย สามารถดำ�เนินการวิจัยในชั้นเรียนในเรื่องที่ตนเองสนใจได้

164

Academic Journal of Buriram Rajabhat University

Vol. 10 No. 2 July - December 2018

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

3.4 ครูยังไม่เกิดทักษะเท่าที่ควรในการสร้างเครื่องมือ การหาคุณภาพเครื่องมือที่จะใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการดำ�เนินการวิจัย เนื่องจากเวลาในการอบรมไม่เพียงพอ
3.5 ด้านกิจกรรมการพัฒนาครูในการวิจัยในชั้นเรียน จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ พบว่า
เป็นกิจกรรมที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าอบรม ดังรายการประเมินความ
พึงพอใจเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ ดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม
ลำ�ดับที่

รายการ

1

วิทยากรมีองค์ความรู้ในการถ่ายองค์ความรู้

2
3

รูปแบบการจัดโครงการ
ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดโครงการ

4
5
6

ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดโครงการ
ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม
ความเหมาะสมของรายละเอียดเนื้อหาที่ใช้ประกอบการอบรม

7

ท่านสามารถนำ�องค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์
ใช้กับชีวิตประจำ�วันได้จริงและต่อเนื่อง
ท่านสามารถนำ�องค์ความรู้ที่ได้รับจากการร่วมโครงการไปใช้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนไปสู่งานวิจัยในชั้นเรียน
ท่านสามารถนำ�ความรู้จากการร่วมกิจกรรมไปใช้และสามารถ
แนะนำ�ผู้อื่นได้
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมโครงการ
รวม

8
9
10

ผลการ
ประเมิน แปลค่า
SD.
X
4.59 .500 มาก
ที่สุด
4.12 .927 มาก
2.94 1.099 ปาน
กลาง
4.24 .496 มาก
4.35 .544 มาก
4.62 .493 มาก
ที่สุด
4.32 .535 มาก
4.65 .485
3.12 .769
4.38 .493
4.13 .634

มาก
ที่สุด
ปาน
กลาง
มาก
มาก

จากตาราง 1 พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมอบรมภาพรวมในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .634 โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
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คือ ท่านสามารถนำ�องค์ความรู้ที่ได้รับจากการร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียน
การสอนไปสู่งานวิจัยในชั้นเรียน รองลงมาเป็นความเหมาะสมของรายละเอียดเนื้อหาที่ใช้ประกอบ
การอบรม และวิทยากรมีองค์ความรู้ในการถ่ายองค์ความรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 4.62 และ 4.59
3.6 ผลการประเมินคุณภาพเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียนจากกลุ่มเป้าหมายปรากฏผล
ดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยของผลการประเมินเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน โดยผู้วิจัยและคณะ
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ผลการประเมิน
แปลค่า
SD.
X
ชื่อเรื่องชัดเจน และเรียบเรียงภาษาได้เหมาะสม
3.33 .577 ปานกลาง
ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหามีการอ้างอิง และมี 3.67 .577
มาก
ความเกี่ยวข้องกันสมเหตุสมผล
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย
2.67 .577 ปานกลาง
การกำ�หนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้องและ
3.67 .577
มาก
ครอบคลุมปัญหาการวิจัย
การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการเก็บรวมรวมข้อมูล
3.67 .577
มาก
การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือมีความมีขั้น
2.67 .577 ปานกลาง
ตอนที่ถูกต้อง ชัดเจน
การนำ�เสนอเอกสารที่เกี่ยวข้อง แนวคิด ทฤษฎี ครอบคลุม 3.00 .000 ปานกลาง
ตัวแปรที่ศึกษา
การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมกับ
2.67 .577 ปานกลาง
ตัวแปร
รวม
3.17 .505 ปานกลาง
รายการ

จากตาราง 2 พบว่า ของผลการประเมินเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .505 ด้านที่มีผลการประเมินสูงสุด
คือ ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหามีการอ้างอิง และมีความเกี่ยวข้องกันสมเหตุสมผล
การกำ�หนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้องและครอบคลุมปัญหาการวิจัย และการเลือกเครื่องมือ
ทีเ่ หมาะสมในการเก็บรวมรวมข้อมูล มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.67 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน .577 รองลงมาเป็น
ชื่อเรื่องชัดเจน และเรียบเรียงภาษาได้เหมาะสม และการนำ�เสนอเอกสารที่เกี่ยวข้อง แนวคิด ทฤษฎี
ครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษา ตามลำ�ดับ
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อภิปรายผลการวิจัย
1. สภาพปัญหาของการดำ�เนินงานด้านการวิจัยในชั้นเรียนของครูพบว่า ครูผู้สอนส่วนมาก
ยังไม่ได้ลงมือทำ�วิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ขาดทักษะ
ในการทำ�วิจัยในชั้นเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำ�วิจัยในชั้นเรียนที่ไม่ถูกต้อง
โดยคิดว่าการทำ�วิจัยในชั้นเรียนเป็นการเพิ่มภาระงานในหน้าที่ของตน ขาดทักษะและความมั่นใจใน
การทำ�วิจัยในชั้นเรียน นอกจาก ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ปัญหาที่พบอีกอย่างหนึ่ง คือ ครูผู้สอน
ในโรงเรียนส่วนมากมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำ�เนินการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณรงค์ คุ้มภัยเพื่อน (2550) ได้ศึกษาการพัฒนาครูด้านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนดูนสาด สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 พบว่า สภาพปัญหาด้านการทำ�
วิจัยของครูส่วนมาก คือ ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการวิจัยในชั้นเรียน ขาดแรงจูงใจ และ
ความกระตือรือร้นในการทำ�การวิจัยในชั้นเรียน ขาดเอกสาร ตำ�ราที่เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
ขาดตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อให้ครูได้ศึกษาเป็นตัวอย่าง ขาดการนิเทศติดตามผลและให้ความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ขาดวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณในการสนับสนุนให้ครูทำ�วิจัย
ในชัน้ เรียนและสอดคล้องกับนิรมล ทองตัน (2550) ได้ศกึ ษาการพัฒนาการทำ�วิจยั ในชัน้ เรียนของครู
ในโรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) อำ�เภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี พบว่า ปัญหาที่พบในการ
ทำ�วิจัยคือ ความเพียงพอของหนังสือค้นคว้าเพื่องานวิจัย แหล่งเรียนรู้ในการวิจัย ทุนสนับสนุน
การแปลผล การเลือกใช้เครื่องมือ การเขียนรายงาน การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของ
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. แนวทางการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกปฏิบัติ
การเขียนเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน และการนิเทศติดตามผลการวิจัยในชั้นเรียน พบว่า ครูมีความ
ตองการที่จะพัฒนาตนเองดานการวิจัยในชั้นเรียน เนื่องจากครูผูสอนตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน ตองการใชกระบวนการวิจัยควบคูไปกับกระบวนการเรียนรู
และทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูให้เหมาะสมกับผูเรียนใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการพัฒนา
ความก้าวหนาในวิชาชีพครู ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ ดรุณี อาจปรุ (2543) ไดศึกษาเรื่อง
ความตองการเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ พบวา ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรมีความสนใจในการมีสวนรวมเกี่ยว
กับการวิจัยในชั้นเรียนสวนด้านกิจกรรมในการพัฒนา พบวา ครูผูสอนตองการใชกิจกรรมการพัฒนา
ครูดานวิจัยในชั้นเรียนที่หลากหลาย เชน การใชกิจกรรมการฝกอบรมเพื่อใหความรูดานการวิจัย
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ในชั้นเรียน และการนิเทศใหความชวยเหลือโดยกลุมผูรวมวิจัย และการนิเทศใหความชวยเหลือ
เพื่อที่จะพัฒนาครูผูสอนใหมีความรูความเขาใจ และเกิดทักษะในเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน
3. ผลการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน ที่ได้ดำ�เนินการตามแนวทางการพัฒนาที่ได้
กำ�หนดไว้ พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ�วิจัยในชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น มีความตระหนัก
และเห็นความสำ�คัญของการวิจัยในชั้นเรียน มีความเข้าใจที่ถูกต้องในการทำ�วิจัยในชั้นเรียน โดย
จากการสะท้อนผลจากครู สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียน และสามารถนำ�ปัญหาที่
เกิดขึ้นนั้นมากำ�หนดเป็นหัวข้อวิจัยในชั้นเรียนได้ สามารถตั้งคำ�ถามที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น
ทักษะในการทำ�วิจัยในชั้นเรียน ตามกระบวนการวิจัย เข้าใจองค์ประกอบของการทำ�วิจัย สามารถ
ดำ�เนินการวิจัยในชั้นเรียนในเรื่องที่ตนเองสนใจได้ ครูผู้สอนที่เข้ารับการพัฒนาตนเองด้านการวิจัย
ในชั้นเรียน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะเพิ่มมากขึ้นในด้านเนื้อหาสาระของการวิจัยใน
ชั้นเรียน เช่น การสำ�รวจสภาพปัญหาการปฏิบัติงานการตั้งคำ�ถามการวิจัย การวางแผนการวิจัย
เนื่องจากการจัดฝึกอบรมครั้งนี้กลุ่มผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันวางแผนในการ ฝึกอบรม สรรหาวิทยากรฝึก
อบรม และกิจกรรมการฝึกอบรมก็เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริงในทุกหัวข้อของการ
ฝึกอบรม และได้รับความช่วยเหลือจากวิทยากรแต่ยังไม่เกิดทักษะเท่าที่ควรในการสร้างเครื่องมือ
การหาคุณภาพเครื่องมือที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการดำ�เนินการวิจัย เนื่องจากขาดความ
กระตือรือร้นในการดำ�เนินการวิจัยในชั้นเรียน มีภาระงานที่รับผิดชอบมากทำ�ให้ไม่มีเวลาที่จะศึกษา
ค้นคว้า และผลการประเมินเค้าโครงการ วิจัยในชั้นเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.17 ซึ่งสอดคล้องกับ ไข่มุก ฉันประเดิม (2552) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับ
การวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม อำ�เภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร พบว่า กลุ่ม
เป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ สามารถเขียนเค้าโครงการวิจัย และสามารถเขียนรายงานการวิจัยใน
ชั้นเรียนได้ และมีผลการประเมินการเขียนเค้าโครงการวิจัยอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.69 และสอดคล้องกับดนัย บัวสถาพร (2550) ได้ศึกษาการพัฒนาวิจัยในชั้นเรียนโดยการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลราชบุรี พบว่า การร่วมลงมือปฏิบัติ
ของกลุ่มทดลองตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาวิจัยในชั้นเรียนตามขั้นตอนที่กำ�หนด โดยการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมทำ�ให้ประสบผลสำ�เร็จต่อการวิจัยในชั้นเรียน และมีความพึงพอใจต่อรูป
แบบการพัฒนาโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับมาก
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสำ�หรับการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. โรงเรียนหรือสถานศึกษาสามารถนำ�แนวทางการพัฒนาการวิจยั ไปใช้ในการพัฒนาการวิจยั
ในชั้นเรียนของบุคลากรทางการศึกษาได้ โดยดำ�เนินการเป็น 4 แนวทาง คือ การสำ�รวจปัญหา
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาตนเองโดยปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน และการนิเทศติดตามผล
ให้คำ�แนะนำ�
2. ปัญหาที่พบในการทำ�วิจัยในชั้นเรียน คือ การค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องจากแหล่งค้นคว้า
ข้อมูล ตัวอย่างงานวิจัย การอบรมให้ความรู้เรื่องกระบวนการวิจัย สถานศึกษาควรให้การสนับสนุน
ในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ด้านการวิจัย การจัดอบรมเรื่องการค้นข้อมูลสารสนเทศ
ด้วยวิธีการต่าง ๆ การส่งเสริมให้ครูส่งผลงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยในหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย
3. ควรมีผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการทำ�วิจัยในชั้นเรียนเป็นที่ปรึกษาให้ครูที่ยังไม่
เคยมีประสบการณ์ในการทำ�วิจัยในชั้นเรียน คอยให้คำ�ปรึกษา แนะนำ�ในกระบวนการขั้นตอนในการ
ทำ�วิจัย
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