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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาครูด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียนส�ำหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 การวิจยั ได้ดำ� เนิน
การเป็น 4 ขั้นตอน : ขั้นตอนที่ 1 การร่างแนวทางการพัฒนาครูด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียน ขั้นตอนที่ 2
การพัฒนาแนวทางการพัฒนาครูด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียน ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสม
แนวทางการพัฒนาครูดา้ นการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียน และขัน้ ตอนที่ 4 การสรุปและสะท้อนผลการด�ำเนินการ
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบส�ำรวจสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียน 2) ครูกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูโรงเรียน
บ้านเหล่านางาม สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ แบบประเมินเจตคติ และแบบประเมิน
ความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
*
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ผลการวิจยั พบว่า แนวทางการพัฒนาครูดา้ นการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียนส�ำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มี 3 องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบ
ที่ 1 หลักการพัฒนาครูดา้ นการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียนมี 3 หลักการ คือ หลักการที่ 1 หลักการพัฒนาบุคลากร
หลักการที่ 2 หลักการมีส่วนร่วม หลักการที่ 3 หลักการพัฒนาคุณภาพของงาน องค์ประกอบที่ 2
กระบวนการพัฒนาครูด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียนมี 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การเตรียมการ ขั้นที่ 2 การพัฒนา
ขั้นที่ 3 การประเมินหลังด�ำเนินการ ขั้นที่ 4 การสรุปและสะท้อนผลการด�ำเนินการ องค์ประกอบที่ 3
ประสิทธิภาพของการพัฒนาบุคลากรมี 3 ประการ คือ ประการที่ 1 ผลการพัฒนาบรรลุเป้าหมาย
ประการที่ 2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้ และประการที่ 3 ครูมคี วามพึงพอใจต่อแนวทางการ
พัฒนาครูด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียน
ค�ำส�ำคัญ: แนวทางการพัฒนาครู; การท�ำวิจัยในชั้นเรียน; สถานศึกษาขนาดเล็ก

Abstract
The objective of this research was to create the guidelines for teacher development
on classroom research in small-sized schools under the KhonKaen primary educational
service area office 1. The research was conducted in 4 steps as follows : Step 1, drafting
the guidelines for teacher development on classroom research in small-sized schools;
Step 2, development of the guidelines for teacher development on classroom research
in small-sized schools; Step 3, appropriateness assessment of the guidelines for teacher
development on classroom research in small-sized schools; and Step 4, conclusion.
The research samples consisted of the following: 1) teacher functioning in small-sized
education institutions under the KhonKaen primary educational service area office 1.
The research instrument was a survey questionnaire inquiring about the practice,
the problems and the needs for doing classroom research. 2) The target group of teachers
at Baan Laona-ngam School, under the KhonKaen primary educational service area office
1. Instruments for data collection, i.e. a. test set to measure knowledge and understanding,
attitudes assessment form, satisfaction assessment form; Basic statistics of mean, percentage
and standard deviation were used to analyze the data.
The research findings were as follows: The guidelines for teacher development
on classroom research in small-sized schools under the KhonKaen primary educational
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service area office 1. There are 3 important factors. Factor 1: teacher development in
classroom research has 3 principles. Principle 1: personnel development, Principle 2:
participation, Principle 3: development of the work quality. Factor 2: development
process of teacher research in doing classroom has 4 steps. Step 1: preparation, Step 2:
development, Step 3: assessment after progress, Step 4: summarize and reflect the results
of the progress. Factor 3: efficiency development personnel are 3 aspects. Aspect 1: achieve
development results, Aspect 2: the student has higher learning achievement, and Aspect
3: the teacher has the following satisfaction of the model teacher development in doing
classroom research.
Keywords: Guidelines for Teacher Development; Classroom Research; Small-Sized Schools

1. บทน�ำ

การปฏิรูปการศึกษาไทยในระดับสถาน
ศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ระบุไว้ในหมวดที่ 4 ว่าด้วย
แนวการจัดการศึกษา มาตรา 30 ได้ก�ำหนดให้
สถานศึกษาต้องพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้ ส่งเสริมให้ผสู้ อนสามารถ
วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนที่ เ หมาะสม
กับผูเ้ รียนในแต่ละระดับการศึกษา ดังนัน้ ครูจงึ ต้อง
ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของการเรียน
การสอน รวมถึงกระบวนการวิจัยที่สนับสนุนการ
ปฏิบตั ภิ ารกิจของครู เนือ่ งจากการวิจยั เป็นวิธกี าร
ที่ ส� ำ คั ญ ที่ ช ่ ว ยให้ ก ารเรี ย นการสอนของครู
มีประสิทธิภาพ การวิจยั ทีน่ ำ� มาใช้ในการแก้ปญ
ั หา
หรือพัฒนาการเรียนการสอนเรียกว่า การวิจัย
ในชั้นเรียน (Maneeroj, 2001) การท�ำวิจัยใน
ชั้นเรียนจึงเป็นกระบวนการที่ต้องมีการด�ำเนิน
งานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตการปฏิบัติจริงของครู

มิใช่การแยกส่วนจากการสอน ดังเช่น ทีค่ รูสว่ นใหญ่
ปฏิบัติกันในช่วงเวลาที่ผ่านมา (Wongwanich,
2001) ตามนโยบายส� ำ คั ญ ประการหนึ่ ง ของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีค่ รูจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็น
ครูมืออาชีพที่อาศัยการวิจัยเป็นพื้นฐานและเป็น
แนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพอย่าง
เป็ น ระบบและเชื่ อ ถื อ ได้ ครู ต ้ อ งได้ รั บ การ
สนับสนุนให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถน�ำ
กระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและ
พัฒนาวิธีการเรียนการสอน พัฒนางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพครูต้องปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน
และปฏิรูปวิธีสอบโดยเริ่มจากการท�ำวิจัยปฏิบัติ
การในชั้ น เรี ย นในลั ก ษณะการวิ จั ย แผ่ น เดี ย ว
หรื อ วิ จั ย แบบง่ า ย อั น เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ส� ำ คั ญ
ที่สามารถด�ำเนินการพัฒนาการเรียนการสอน
ของตนได้ (Office of the Basic Education
Commission, 2007) และจากผลการประเมิน
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ภายนอกรอบสองของสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดั บ ปรั บ ปรุ ง (มี ผ ลการประเมิ น เฉลี่ ย รวม
ทุกมาตรฐานต�่ำกว่า 1.75) จึงเป็นสถานศึกษา
ในกลุ่มเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้น
การจะพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ ป ระสบผล
ส�ำเร็จได้นั้น จะต้องให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
ครู (The Office for National Education
Standards and Quality Assessment, 2007)
ผู้วิจัย มีความปรารถนาที่จะแก้ปัญหา
การศึกษา เพื่อผลักดันให้การปฏิรูปการศึกษา
ตามแนวพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
ประสบผลส�ำเร็จมากที่สุด จึงท�ำการวิจัยเรื่อง
แนวทางการพัฒนาครูด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียน
ส�ำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาครูด้านการ
ท�ำวิจัยในชั้นเรียน ส�ำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1

3.  วิธีด�ำเนินการวิจัย

ประชากร ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติงานการสอน
ในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ตลอดปี
การศึกษา 2558 (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 -
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เดือนมีนาคม 2559) จ�ำนวน 18 กลุ่มสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่ ประกอบด้วย สถานศึกษา จ�ำนวน
93 แห่ง และมีครูทปี่ ฏิบตั กิ ารสอน จ�ำนวน 399 คน
ได้กลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง จ�ำนวน
200 คน		
ขั้นตอนที่ 1 การสร้ า งแนวทางการ
พัฒนาครูดา้ นการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียน ส�ำหรับสถาน
ศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สร้างขึ้นจากที่มา
ของข้อมูล 3 ทาง ดังนี้
1. ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ห ลั ก
ทฤษฎีวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นการวิจยั เอกสาร
เพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้างแนวทางการพัฒนาครูดา้ นการ
ท�ำวิจัยในชั้นเรียน ส�ำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1
2. ส�ำรวจสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความ
ต้องการ เป็นการวิจยั เชิงส�ำรวจ เป็นองค์ประกอบของ
แนวทางการพัฒนาครูด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียน
ส�ำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
3. น� ำ ครู ก ลุ ่ ม เป้ า หมายไปศึ ก ษาจาก
สถานศึกษาที่ประสบผลส�ำเร็จในด้านการท�ำวิจัย
ในชั้นเรียนใช้เวลา 2 วัน
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาแนวทางการพัฒนาครู
ด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียน เป็นการน�ำเสนอร่าง
แนวทางการพัฒนาครูด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียน
ส� ำ หรั บ สถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก สั ง กั ด ส� ำ นั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
โดยจัดสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 10 ท่าน
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เพื่อพิจารณาตรวจสอบในเชิงลึกในประเด็นความ
เป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและ
ความถูกต้องครอบคลุมของแนวทางอย่างละเอียด
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความเหมาะสม
ด้วยการทดลองใช้แนวทาง การอบรม การวัดผล
ความรู ้ ค วามเข้ าใจและประเมินผลด้านเจตคติ
ต่อแนวทางการพัฒนาครู ด้านการท�ำวิจัยในชั้น
เรียนส�ำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กับครูกลุ่มเป้าหมาย
ขั้นตอนที่ 4 สรุปและสะท้อนผลการใช้
แนวทาง ด้วยการประเมินความพึงพอใจการใช้
แนวทางและหาข้อเสนอแนะด้วยการประชุมครู
กลุ่มเป้าหมาย

4.  สรุปผลการวิจัย

แนวทางการพั ฒ นาครู ด ้ า นการท� ำ วิ จั ย
ในชั้นเรียนส�ำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ขอนแก่น เขต 1 ประกอบด้วย ดังนี้
องค์ ป ระกอบที่ 1 หลั ก การพั ฒ นาครู
ด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียน 3 หลักการ ดังนี้
		
หลักการที่ 1 หลักการพัฒนาบุคลากร
ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรแบบใช้ผลลัพธ์เป็นฐาน
การพั ฒ นาบุ ค ลากรแบบใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐาน
และการฝึกอบรมครู โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
		 หลั ก การที่ 2 หลั ก การมี ส ่ ว นร่ ว ม
ประกอบด้วย 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 3) การมีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์ และ 4) การมีส่วนร่วม
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ในการประเมินผล
หลักการที่ 3 หลักการพัฒนาคุณภาพ
ของงาน โดยใช้ ก ระบวนการแบบวงจรเดมมิ่ ง
(Deming Cycle) ซึ่งเป็นวงจรพัฒนาคุณภาพงาน
มีส่วนประกอบคือ 1) การวางแผน 2) การปฏิบตั ิ
3) การตรวจสอบ และ 4) การปรับปรุงแก้ไข
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการพัฒนาครู
ด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียน 4 ขั้นตอน ดังนี้
		 ขั้ น ตอนที่ 1 การเตรี ย มการเป็ น
ขั้นปูพื้นฐาน สร้างทัศนคติ และแนวคิดเชิงบวก
ให้ กั บ ผู ้ ที่ จ ะเข้ า สู ่ ก ระบวนการพั ฒ นาหรื อ เป็ น
ขั้นตอนการสร้างความพร้อม ทั้งสภาพบริบทและ
ความพร้อมของผู้รับการพัฒนา โดยจะร่วมกัน
ก� ำ หนดเป้ า หมายของการพั ฒ นา การจั ด ท� ำ
หลักสูตร แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ เครื่องมือ
และจั ด ท� ำ ปฏิ ทิ น การปฏิ บั ติ ง านการท� ำ วิ จั ย ใน
ชั้นเรียนของครู ตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูล
พื้นฐานโดยประเมินเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ
ความสามารถ และเจตคติของครูต่อการท�ำวิจัย
ในชั้นเรียนก่อนที่จะท�ำการพัฒนา
		 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา เป็นขั้นการ
พัฒนาครู การสร้างองค์ความรู้ พัฒนาความรู้
ความเข้าใจ ความสามารถและเจตคติที่ดีต่อการ
วิจัยในชั้นเรียนตามแผนปฏิบัติการพัฒนาครูด้าน
การท�ำวิจัยในชั้นเรียน และการฝึกปฏิบัติการวิจัย
ในระดับห้องเรียนของครูแต่ละคน เพื่อให้เกิด
ทักษะความสามารถในการน�ำความรู้ ความเข้าใจ
ที่ได้จากการพัฒนาในขั้นตอนที่ 3 มาประยุกต์ใช้
ในการด�ำเนินงานให้เกิดรูปธรรม โดยเริ่มจากการ
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (CAR-1) การประเมิน

116 Dhammathas Academic Journal

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (CAR-2) กรณีศึกษา
นักเรียน (CAR-3) การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ (CAR-4)
		 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินหลังด�ำเนิน
การเป็นขั้นการประเมินผล เพื่อให้แน่ใจว่าการ
พัฒนาตามขัน้ ที่ 2 เกิดคุณลักษณะทีเ่ หมาะสมและ
พึงประสงค์จริงในการประเมินทั้ง 3 วัตถุประสงค์
คือ พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย
		 ขั้นตอนที่ 4 การสรุปและสะท้อนผล
การด�ำเนินการ เป็นขั้นการสรุปและสะท้อนผล
การด� ำ เนิ น งานในแต่ ล ะขั้ น ตอนว่ า มี ข ้ อ ควร
ปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ ณ
จุดใดบ้าง ทัง้ ในโครงสร้างและรายละเอียดของการ
ด�ำเนินงานเพื่อให้การด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพของการ
พัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 1) ผลการพัฒนา
บรรลุเป้าหมาย 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น และ 3) ครูมีความพึงพอใจต่อแนวทาง
การพัฒนาครูด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียน

5. อภิปรายผลการวิจัย

จากการพั ฒ นาแนวทางการพั ฒ นาครู
ด้านการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียนในสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 มีประเด็นส�ำคัญที่ควรน�ำมา
อภิปรายผล ดังนี้
1. สภาพปั จ จุ บั น เกี่ ย วกั บ การท� ำ วิ จั ย
ในชั้นเรียน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของเกียรติศกั ดิ์ ชิณวงศ์
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(Chinnawong, 2003) ทีศ่ กึ ษาสภาพและปัญหาที่
ครู ป ระถมศึ ก ษาพบในการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นของ
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานการประถมศึกษา
อ�ำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี อยู่ในระดับ
ปานกลาง 2 ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ
ในการท�ำวิจัยในชั้นเรียน และด้านการสนับสนุน
การท�ำวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหาร
2. ด้ า นปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การท� ำ วิ จั ย ใน
ชัน้ เรียน พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของวีรพล ฉลาดแย้ม (Chaladyam,
2007) ที่ศึกษาการวิจัยในชั้นเรียนของครูประถม
ศึกษาสังกัดส�ำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
หนองบัวล�ำภู พบว่า ปัญหาที่ส�ำคัญ ได้แก่ ครูขาด
ความรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งกรณีศกึ ษานักเรียน การประเมิน
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ผู้เรียน
กระบวนการวิจัย การก�ำหนดหัวข้อการท�ำวิจัย
ในชัน้ เรียน การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
และการสนับสนุนจากผู้บริหาร
3. ด้านความต้องการเกีย่ วกับการพัฒนา
ครูด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียน พบว่า ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของเติม
ค�ำภักดี (Kumphakdee, 2007) ทีไ่ ด้ศกึ ษาปัญหา
และความต้ อ งการการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นของครู
ประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 พบว่า ครูมีความต้องการพัฒนา
ได้แก่ ทักษะในการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียน การสนับสนุน
การท�ำวิจัยในชั้นเรียน และความรู้เกี่ยวกับการท�ำ
วิจัยในชั้นเรียน
4. แนวทางการพัฒนาครูดา้ นการท�ำวิจยั
ในชัน้ เรียนในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
พบว่า มีองค์ประกอบหลักส�ำคัญดังนี้
		 4.1 องค์ ป ระกอบด้ า นหลั ก การ
พัฒนาครูดา้ นการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียน ประกอบด้วย
หลักการส�ำคัญ คือ
			 4.1.1 หลักการพัฒนาบุคลากร
ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลากรแบบใช้ผลลัพธ์
เป็นฐาน สอดคล้องกับแนวคิดของ Joyce and
Showers (1995) สรุปหลักการพัฒนาบุคลากรว่า
บุคลากรต้องการจะรู้อะไร (To Know) บุคลากร
ต้องการจะท�ำอะไร (To Do) และบุคลากรต้องการ
จะประยุกต์อะไร (To Apply)
			 4.1.2 หลั ก การมี ส ่ ว นร่ ว ม
สอดคล้องกับแนวความคิดของสุพัฒน์ เหล่าชัย
(Laochai, 2009) ว่าโรงเรียนเป็นองค์กรส�ำคัญ
ของการจั ด การศึก ษา ซึ่งมีบุคลากรที่ส�ำคัญใน
โรงเรียน คือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง
			 4.1.3 หลักการพัฒนาคุณภาพ
ของงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ Dechakoup
(2001) ทีก่ ล่าวถึง PDCA เป็นวงจรพัฒนาคุณภาพ
งานทั้งระบบ
		 4.2 องค์ประกอบด้านกระบวนการ
พัฒนา ได้แก่ 1) การเตรียมการ 2) การพัฒนา
3) การประเมินหลังด�ำเนินการ และ 4) การสรุป
และสะท้อนผลการด�ำเนินการ ที่ใช้กระบวนการ
ท� ำ งานของแนวคิ ด เชิ ง ระบบ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
แนวความคิดเชิงระบบ ประกอบด้วย องค์ประกอบ
ด้านปัจจัยป้อนเข้า กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ปัจจัยป้อนออก และข้อมูลย้อนกลับ
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		 4.3 องค์ประกอบด้านประสิทธิภาพ
การท�ำวิจยั ในชัน้ เรียน พบว่า มีองค์ประกอบส�ำคัญ
3 องค์ประกอบ ได้แก่
			 4.3.1 ผลการพั ฒ นาบรรลุ
เป้าหมายทัง้ ด้านความรู้ ความสามารถ และเจตคติ
ที่ดีต่อการท�ำวิจัยในชั้นเรียน
			 4.3.2 นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
4.3.3 ครูมคี วามพึงพอใจต่อรูปแบบ
การพัฒนา ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมธิราช (Sukhothai Thammathirat
Open University, 2006) กล่ า วว่ า ในการ
พัฒนาการศึกษาจ�ำเป็นจะต้องพัฒนาการเรียน
การสอน การจัดการศึกษา จะไม่สามารถบรรลุผล
ได้ถ้าการเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพในการ
พัฒนาการเรียนการสอน จ�ำเป็นต้องพัฒนาการ
สอนของครู

6. ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
		 1.1 ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ควรเผยแพร่แนวทาง
ให้กับสถานศึกษาในสังกัด เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้
		 1.2 ในขั้นการศึกษาสภาพปัจจุบัน
ปัญหาและความต้องการ มีข้อค้นพบที่ส�ำคัญดังนี้
ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และผู ้ บ ริ ห ารส� ำ นั ก งาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ควรก� ำ หนด
นโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้ครูท�ำวิจัยในชั้นเรียน
และช่วยเหลือครู โดยจัดให้มที ใี่ ห้คำ� แนะน�ำปรึกษา
ด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียนให้กับครูมากยิ่งขึ้น
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2. ข้อเสนอแนะในการน�ำแนวทางไป
ประยุกต์ใช้
		 2.1 สถานศึกษาควรให้ความสนใจ
พัฒนาความรู้ในด้านการวิจัยในชั้นเรียนให้มาก
ยิ่งขึ้น
		 2.2 สถานศึกษาควรจัดท�ำสื่อหรือ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในด้านต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น
		 2.3 สถานศึกษาสามารถประยุกต์
กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับบริบท

Vol. 18 No. 2 (May - August 2018)

3. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
		
3.1 ควรมี ก ารพั ฒ นาแนวทางการ
พั ฒ นาครู ด ้ า นการท� ำ วิ จั ย ในชั้ น เรี ย นลั ก ษณะ
เดียวกันนี้ในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเขตอื่นๆ ระดับภาคหรือระดับประเทศ
		 3.2 ควรมี ก ารพั ฒ นาแนวทางการ
นิเทศติดตามผลการด�ำเนินการพัฒนาครูเกี่ยวกับ
การท�ำวิจัยในชั้นเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
หรือระดับสถานศึกษา
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