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Sub-District Municipal in Mancha Khiri District Khon Kaen Province.

เบญจวรรณ คอนดี*

บทคัดยอ
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลมัญจาคีรี ใหมีความรูความเขาใจ

และความสามารถในการทาํวจิยัในชัน้เรยีน ผูรวมศกึษาคนควา มจีาํนวน 3 คน ไดแก ผูศกึษาคนควา ผูบรหิารโรงเรยีน

และหัวหนางานบริหารวิชาการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลมัญจาคีรี กลุมผูใหขอมูล ไดแก ครูผูสอนระดับปฐมวัย 

โรงเรียนอนบุาลเทศบาลมัญจาครี ีจาํนวน 8 คน การศึกษาคนควาใชหลกัการของการวิจยัปฏบิตักิาร (Action Research) 

ตามแนวคิดของ Kemmis และ Mc Taggart ดําเนินการพัฒนา 2 วงรอบ แตละวงรอบประกอบดวย การวางแผน 

(Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) การสะทอนผล (Refection) เครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลมี 2 ชนิดไดแก แบบสังเกตและแบบสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลใชการพรรณนาวิเคราะห 

 ผลการศึกษาพบวา 

 1. สภาพการจดัทาํวจิยัในชัน้เรยีนของบคุลากรกอนทีจ่ะดาํเนนิการพฒันาบคุลากรใหมคีวามรูความสามารถ

ในการทําวิจัยในชั้นเรียน ไมมีวิจัยในชั้นเรียน ภายหลังที่ไดรับการพัฒนาการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนโดยใชกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบตักิาร การนิเทศติดตามผล และประชุมกลุม จาํนวน 2 วงรอบ ปรากฏวาบคุลากรมีความรูความเขาใจ 

ความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น บุคลากรมีความชัดเจนและมีความมั่นใจในการทําวิจัยในชั้นเรียน

 2. ผลการดําเนินการพัฒนาครูดานการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน เม่ือดําเนินการครบ 2 วงรอบแลวพบวา 
โดยรวมกลุมผูรวมศึกษามีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของความรูความเขาใจและความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียน

เพ่ิมขึ้นจากกอนท่ียังไมไดรับการพัฒนา และมีการพัฒนาท่ีตอเน่ืองและมีการนิเทศติดตาม ใหขวัญและกําลังใจแลว
จะสามารถแกปญหาไดดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีประเด็นท่ีผูรวมศึกษายังไมชัดเจนและมั่นใจในการทําวิจัยชั้นเรียน คือ 

การวิเคราะหขอมลูทีเ่ปนคาสถิตติางๆ และการเขียนรายงานการวิจยั สิง่ทีต่องดําเนินการอีกอยางหน่ึง คอื การสงเสริม

ใหบคุลากรปฏบิตักิารทาํวจิยัในชัน้เรยีนควบคูไปกบัการจัดทาํกจิกรรมการเรยีนรูอยางตอเนือ่ง ซึง่จะสงผลตอการเรยีนรู
ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตําบลมัญจาคีรีตอไป

คําสําคัญ: การวิจัยในชั้นเรียน

* หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย



61

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2557

ABTRACT

 The purpose of this study was to develop municipal kindergarten teachers to know 

and understand and to be able to do research in the classrooms. There are 3 people who joined 

the study: the researcher, the school administrator and the head of academic affair. The 8 municipal 

kindergarten teachers were provided information group. This study was used the principle 

of operational research (Action Research), based on the concept of Kemmis and Mc Taggart which 

was held with 2 cycles. The completed development of each round consisted of planning, action, 

observation and refl ection. The tools that were used to collect information were the observation 

form and the interview. Descriptive analysis was used for data analysis. 

 The study found that:

 1. The preparation of classroom research for teachers prior to the implementation of 

the development. The teachers were not able to do research in the classroom and classroom 

research was not used in the classrooms. After developing classroom research activities by using 

the workshop, the supervision, and the meeting for 2 cycles, it appeared that teachers perceived 

more cognition to do research in the classroom. Moreover, teachers were clear and confi dent in 

doing research in the classroom
 2.  The results for the development of teachers in the preparation of classroom research. 

When performed after 2 cycles found that, overall, the joint study changed in the increasing 

of understanding and ability to research in the classroom than they had been developed. However, 
the ongoing of supervision and monitoring should be included. The reinforcement and encouragement

would be better solutions. There was also the co-education’s issue that was not clear and confi dent 

in doing class research was to analyze the statistical data and writing research reports. Another thing 
that must be done was to encourage teachers to perform research continuously with the preparation 

of classroom learning activities. This would affect the learning of students in the future.

Keyword : classroom research

1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

 ในปจจุบันเทคโนโลยีดานการส่ือสารไดเจริญ
กาวหนาอยางรวดเร็วยิ่ง มีผลกระทบตอสภาพสังคม

ที่ตองเตรียมคนใหสามารถเผชิญกับยุคสมัยแหงการ

เปลี่ยนแปลง การศึกษาจึงมีความสําคัญและ มีบทบาท
ตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงมุงเนน

การพัฒนาคนใหสมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา 
ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

นอกจากนี ้ยงัไดมกีารปรบัโครงสรางทางกฎหมารฐัธรรมนญู

แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 โดยใหการศึกษา
เปนเครือ่งมอืในการพัฒนาคนใหโอกาสคนไดรบัการศกึษา

อยางท่ัวถึง ใหโอกาสแกทกุฝายไดมสีวนรวมในการจัดการ

ศกึษาและใหมเีสรภีาพทางวชิาการ ซึง่เปนหลกัประกนัไดวา

ครูผูสอน ผูเรียน ผูศกึษาวิจยัมเีสรีภาพในการเรียนการสอน

ชวยสงเสริมใหมีการคิดคนหารูปแบบวิธีการจัดการเรียน
การสอนใหมๆ จึงไดมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พุทธศักราช 2542 ขึ้นเพ่ือเปนกรอบและแนวปฏิบัติใน
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การพัฒนาการศึกษา (กรมวิชาการ, 2543) อันจะนําไปสู

การพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 24 และ

มาตรา 30 กําหนดใหครูผูสอนใชกระบวนการวิจัยเปน

สวนหนึ่งของการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย

เพื่อพัฒนา การเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียนในชั้นเรียน 

ผูสอนจะตองใชเทคนิควิธีการแตละระดับการศึกษา

และกําหนดใหมีการจัดประสบการณการเรียนรู

ใหกับนักเรียนในช้ันเรียน ผูสอนจะตองใชเทคนิควิธีการ

ตลอดจนใชสื่อการสอนไดอยางแพรหลาย และจัดให

สอดคลองกับความถนัดและความสนใจของผูเรียน 
ใหผูเรยีนไดเรยีนรูจากประสบการณจริง (สมบตั ิบญุประคม, 

2545) อีกทั้งการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนของครู

เปนเร่ืองท่ีสาํคญัและจําเปนทีค่รตูองศึกษาหาความรูเพิม่เติม
และตองลงมือดาํเนนิการเพ่ือทีจ่ะนําความรูและผลการศึกษา

ทีไ่ดกาํหนดแผน แนวทางและวธิกีารในการแกไขปญหาที่

เกิดขึ้น ใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนโดยทําไป

พรอมๆ กนั กบัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนตามปกต ิ
ดวยกระบวนการทีเ่รยีบงาย และเชือ่ถอืไดและนาํผลการวจิยั
ที่ไดมาใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมี

ประสทิธภิาพและเกดิประโยชนสงูสดุตอผูเรยีนและตวัครู

เองก็จะไดรับการพัฒนาใหเกิดความรูและทักษะในดาน
การวิจัยในชั้นเรียนมีผลงานการทางวิชาการเปนของ

ตวัเองในระดับของโรงเรียน การดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามแนวทางความคิดดังกลาวนั้น การจัดการ

เรียนการสอนของครูตองมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

และสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ครูเองตองมี

การพฒันากระบวนการทาํงานอยูตลอดเวลาและขัน้ตอน
การทํางานที่เปนระบบ มีผลการทํางานที่เกิดขึ้นจาก

ขัน้ตอนการทํางานท่ีนาเช่ือถอืมรีองรอยท่ีสามารถตรวจสอบ
ไดทกุขัน้ตอน ซึง่ถาครผููสอนไดรบัการพฒันาตนเองในจดุนี้

ก็จะผลักดันใหการจัดการศึกษาตามแนวทางของการ

ปฏิรูปการศึกษาประสบความสําเร็จ เพราะครูผูสอนมี

สวนสําคัญอยางย่ิงในการท่ีจะเปนผูสรางถนนแหงการ

เรียนรู ทั้งในปจจุบันและในอนาคต ซึ่งจะสอดคลองกับ

หวัใจของการปฏิรปูการศึกษาท่ีมุงหวังใหการจัด การเรียน

การสอนเปนไป เพ่ือพฒันาผูเรยีนใหเปนมนุษยทีส่มบูรณ

ไดทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา คุณธรรมและ

จริยธรรม และมีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู

รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) 

 การวจิยัในชัน้เรียนเปนหนาทีส่าํคญัประการหน่ึง

ของครูที่ตองจัดทําควบคูกับการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา

ผูเรยีนอยางเปนระบบ ทีค่รตูองใชกระบวนการบรูณาการ

ความรู ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ ในการคิดคนวิธีสอน 
สือ่หรอืนวัตกรรมตางๆ ผสานกับแนวคิดพืน้ฐานของการวิจยั

ในการประยุกตใชเพ่ือวางแผนและพัฒนาคุณภาพผูเรียน

หรอืแกปญหาทีพ่บในการจดัการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน 

การวิจัยในช้ันเรียนจึงเปนทักษะที่ครูตองฝกฝนใหเกิด

ความชํานาญการอันเปนองคประกอบสําคญัประการหน่ึง

ของความเปนครูมอือาชีพในยุคของการปฏิรปูการเรียนรู 

(ยุทธนา ปฐมวรชาติ, 2544) 

 ขอมลูขางตนดังกลาวจะเหน็ไดวา การดาํเนนิการ

วิจัยในชั้นเรียนเปนเร่ืองที่สําคัญและจําเปนท่ีครูทุกคน

จะตองดําเนินการ เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางของการ

ปฏิรูปการศึกษาท่ีเนนใหครูดําเนินการวิจัยควบคูไปกับ

การจัดการเรียนการสอนและการท่ีครูจะดําเนินการวิจัย

ในช้ันเรียนไดนั้น ครูเองตองมีความรู ความเขาใจและ

มทีกัษะในดานการทําวจิยัในชัน้เรยีน ดงัน้ัน การพฒันาครู

ดานการวจิยัในชัน้เรียนจงึเปนสิง่จาํเปนท่ีตองดาํเนนิการ 

ซึ่งการพัฒนาครูดานการทําวิจัยในชั้นเรียนที่ผานมา
ไมคอยประสบความสาํเรจ็เทาทีค่วร เพราะวธิกีารพฒันาครู

สวนมากไมสอดคลองกบัวถิชีวีติและ ความตองการในการ

ปฏิบัติงานจริงของครูและตัวครูผูสอนเองก็ยังคงประสบ

ปญหาในดานการวิจัย ในช้ันเรียนในหลายเร่ือง เชน
ขาดความรูความเขาใจและขาดทักษะในการทําวจิยัในช้ันเรียน

ขาดการนิเทศติดตามผลใหความชวยเหลือ ขาดแรงจูงใจ

ในการทํางาน มีภาระงานท่ีรับผิดชอบมาก ขาดเอกสาร

ตาํรา ทีจ่ะศกึษาหาความรู ซึง่ลวนแลวแตเปนเหตทุีส่าํคญั

ที่ทําใหการพัฒนาครูดานการวิจัยในช้ันเรียน ไมประสบ
ความสําเร็จ (สุวิมล วองวานิช, 2544) 
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 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลมัญจาคีรี เปดทําการ

เรียนการสอนต้ังแตการศึกษาระดับปฐมวัยถึงระดับ

ชัน้ประถมศึกษาปที ่6 และเพิง่จะจดัการเรียนการสอนได

ครบทกุระดบัชัน้ในปการศกึษา 2557 ปจจบุนัการดาํเนนิงาน

จัดทําวิจัยในชั้นเรียนของบุคลากรในโรงเรียน ยังไมมี

การสงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอนทําการวิจัยใน

ชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน อยางเปนรูปธรรม

และครูผูสอนของโรงเรียนไมมีผูใดจัดทําการวิจัยในชั้น

เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยางถูกตองตามหลัก

วิชาการและจากการประชุมกลุมยอยและสัมภาษณ

บคุลากรในโรงเรยีนเกีย่วกบัปญหาการทาํวจิยัในชัน้เรยีน 

สามารถสรุปปญหาบุคลากรเกี่ ยวกับการทําวิจัย

ในชั้นเรียน จากปญหาดังกลาว จึงจําเปนที่จะตองพัฒนา

ใหบุคลากรใหมีความรูความเขาใจและสามารถทําวิจัย 

ในชั้นเรียนเพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของผูเรียน 

 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูศึกษาซึ่งเปนครู

ผูสอนระดับปฐมวัย จึงมีความสนใจท่ีจะรวมมือกับ

ผูบริหารโรงเรยีนและหวัหนางานบรหิารวชิาการโรงเรยีน

อนุบาลเทศบาลมัญจาคีรี ในการแกไขปญหาดังกลาว 

โดยการพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดทําวิจัยในช้ันเรียน 
เพือ่ใหบคุลากรมคีวามรูความเขาใจและสามารถจดัทาํวิจยั

ในชั้นเรียน สามารถนําความรูความสามารถที่ไดจากการ

พัฒนาไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนของตน

ใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือนําขอคนพบจากผลการศึกษา

คนควาไปใชพัฒนาบุคลากรในเรื่องอื่นตอไป 

2.  วัตถุประสงคของการศึกษา 

 เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล

มญัจาครี ีใหมคีวามรูความเขาใจและความสามารถในการ
ทําวิจัยในชั้นเรียน 

3.  ขอบเขตของการศึกษา

 ในการศึกษาคนควาครัง้นี ้ผูศกึษามีขอบเขตของ

การศึกษาดังนี้

 3.1 ขอบเขตดานประชากร

  ผูรวมศึกษาคนควา มีจํานวน 3 คน ไดแก 

ผูศึกษาคนควา ผูบริหารโรงเรียนและหัวหนางานบริหาร

วิชาการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลมัญจาคีรี

  กลุมผูใหขอมลู ไดแก ครผููสอนระดบัปฐมวยั 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลมัญจาคีรี จํานวน 8 คน

 3.2 ขอบเขตดานเนื้อหา

  ดําเนินการพัฒนาครูเกี่ยวกับการทําวิจัย

ในชั้นเรียน โดยพัฒนาการเรียนรูของผูรวมศึกษาคนควา

ใน 2 ดาน คือ ดานความรูความเขาใจในการทําวิจัย
ในชัน้เรยีนและดานความสามารถในการทําวจิยัในชัน้เรยีน 

ภายใตกรอบการศึกษาตามกระบวนการขั้นตอนการทํา

วิจัย ในชั้นเรียน ประกอบดวย 6 ดาน คือ การสํารวจ

และวิเคราะหปญหา การกําหนดวิธีการในการแกปญหา 
การพฒันาวธิกีารหรอืนวตักรรม การนาํวธิกีารหรอืนวตักรรม

ไปใช การสรุปผลการวิจยั และการเขียนรายงานผลการวิจยั

4.  วิธีดําเนินการศึกษาคนควา

 การศึกษาครั้งนี้ ใชหลักการของการวิจัยปฏิบัติ

การ (Action Research Principle) โดยใชกระบวนการ 

PAOR ตามแนวคิดของ Kemmis และ Mc Taggart (ยาใจ 

พงษบริบูรณ, 2537) ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ การ

วางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต 

(Observation) และการสะทอนผล (Refl ection)

5.  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

 1. แบบสังเกต จํานวน 2 ฉบับ 

 2. แบบสัมภาษณ จํานวน 4 ฉบับ 

6. การวิเคราะหขอมูล
 รวบรวมขอมูลท่ีไดจากแบบบันทึกการสังเกต 

แบบการสัมภาษณ มารวบรวมและจัดเปนหมวดหมูตาม

ความมุงหมายและตามกรอบแนวคดิของการวจิยั ตรวจสอบ

คณุภาพและความถูกตองของขอมูลท่ีไดมา โดยใชเทคนคิ

การตรวจสอบขอมลูแบบสามเสา นาํขอมลูทีไ่ดมาวิเคราะห
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สงัเคราะหและเชือ่มโยงความสมัพนัธของขอมลูภายในกลุม

และระหวางกลุม จดัทาํกลุมใหเปนหมวดหมูตามกรอบแนวคดิ

และความมุงหมายของการวิจัย ประมวลผลและสรุปผล

การวจิยันําเสนอขอมูลในรูปแบบของการพรรณนาวเิคราะห

7.  สรุปผลการศึกษา 

 การพัฒนาครูดานการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลมัญจาคีรี อําเภอมัญจาคีรี 

จงัหวดัขอนแกน โดยใชหลักการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร ภายใต

กรอบอบรมการพัฒนา 6 ขั้นตอน คือ การสํารวจ

และวิเคราะหปญหา การกําหนดวิธีการในการแกปญหา 
พฒันาวิธกีารหรือนวัตกรรม นาํวธิกีาร หรือนวัตกรรมไปใช 

สรุปผลและเขียนรายงานผลการวิจัย สรุปผลการศึกษา

คนควาไดดังนี้ 

 1.  การสํารวจและวิเคราะหปญหา กอนการ

พัฒนาครู พบวา ครูสวนใหญ มีความรู ความเขาใจ 

และความสามารถในการสํารวจและวิเคราะหปญหา 
หลงัจากทีไ่ดดาํเนนิการพฒันาครใูนวงรอบที ่1 โดยการอบรม

เชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายใน พบวา ครูมีความรู
ความเขาใจและสามารถสํารวจและวิเคราะหปญหาเพ่ิมขึ้น

และเมื่อดําเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยการประชุม

กลุมปรากฏวา ครมูคีวามรู ความเขาใจและสามารถสาํรวจ
และวิเคราะหปญหาไดชัดเจนและเกิดความม่ันใจในการ

ปฏิบัติมากขึ้น 
 2. การกําหนดวิธกีารในการแกปญหา กอนการ

พัฒนาครู พบวา ครูสวนใหญไมมีความรู ความเขาใจ
และความสามารถในการกําหนดวิธีการในการแกปญหา 
หลงัจากทีไ่ดดาํเนนิการพฒันาคร ูในวงรอบที ่1 โดยการอบรม

เชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายใน พบวา ครูมีความรู

ความเขาใจและสามารถกําหนดวิธีการในการแกปญหา
เพิ่มขึ้น และเมื่อดําเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยการ

ประชุมกลุม ปรากฏวา ครมูคีวามรูความเขาใจและสามารถ

กําหนดวิธีการในการแกปญหาไดชัดเจนและเกิดความ

มั่นใจในการปฏิบัติสูงขึ้น 

 3. พฒันาวธิกีารหรอืนวตักรรม กอนการพฒันา

ครู พบวา ครูสวนใหญไมมีความรูความเขาใจ และความ

สามารถในการพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม หลังจากที่ได

ดําเนินการพัฒนาครูในวงรอบท่ี 1 โดยการอบรม

เชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายใน พบวา ครูมีความรู
ความเขาใจและสามารถพัฒนา วธิกีารหรอืนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน

และเม่ือดําเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยการประชุม

กลุม ปรากฏวา ครมูคีวามรูความเขาใจและสามารถพฒันา

วธิกีารหรือนวัตกรรมไดชดัเจนและเกิดความม่ันใจในการ

ปฏิบัติมากข้ึน 

 4. การนําวิธีการหรือนวัตกรรมไปใชกอนการ

พัฒนาครู พบวา ครูสวนใหญไมมีความรูวามเขาใจ

และความสามารถในการนําวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช 

หลังจากทีไ่ด ดาํเนนิการพฒันาครใูน วงรอบที ่1 โดยการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศภายใน พบวา
ครมูคีวามรูความเขาใจและสามารถนําวธิกีารหรือนวตักรรม
ไปใชเพ่ิมข้ึน และเม่ือดําเนินการพัฒนาในวงรอบท่ี 2 

โดยการประชมุกลุม ปรากฏวา ครมูคีวามรูความเขาใจและ

สามารถนําวิธีการหรือนวัตกรรมไปใชพัฒนาวิธีการ

หรอืนวตักรรมไดชดัเจน และเกิดความม่ันใจในการปฏิบตัิ

มากขึ้น 

 5. สรุปผลการวิจัย กอนการพัฒนาครู พบวา 

ครูสวนใหญ ไมมีความรู ความเขาใจและความสามารถ

ในการสรุปผลการวิจัย หลังจากที่ได ดําเนินการพัฒนา

ครใูนวงรอบที ่1 โดยการอบรม เชงิปฏบิตักิารและการนเิทศ
ภายใน พบวา ครมูคีวามรูความเขาใจและสามารถในการ

สรุปผลการวิจัย เพิ่มข้ึนและเม่ือดําเนินการพัฒนาใน

วงรอบที่ 2 โดยการประชุมกลุม ปรากฏวา ครูมีความรู

ความเขาใจ และสามารถในการสรปุผลการวจิยัไดชดัเจน

และเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติมากขึ้น ยกเวนในเรื่อง
การวิเคราะหขอมูลยังไมชัดเจนและเขาใจ 

 6. การเขียนรายงานการวิจยั กอนการพัฒนาครู 

พบวา ครูสวนใหญไมมีความรู ความเขาใจ และความ

สามารถในการเขยีนรายงานการวจิยั หลงัจากทีไ่ดดาํเนนิ

การพัฒนาครูในวงรอบที่ 1 โดยการอบรม เชิงปฏิบัติการ



65

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2557

และการนิเทศภายใน พบวา ครูมีความรูความเขาใจ

และสามารถในการเขยีนรายงานการวจิยัเพิม่ขึน้ และเมือ่

ดําเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยการประชุมกลุม 

ปรากฏวา ครูมีความรูความเขาใจและความสามารถ

ในการเขียนรายงานการวิจัยมากข้ึน แตยังไมชัดเจน

และมั่นใจในการปฏิบัติมากนัก 

8.  อภิปรายผล 

 การพัฒนาครูดานการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลมัญจาคีรี อําเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแกน โดยใชหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
(Action Research) ภายใตการอบรมการปฏิบตักิารทําวจิยั

ในชั้นเรียน 6 ดาน คือ การสํารวจและวิเคราะหปญหา

การกําหนดวิธกีารในการแกปญหา การพัฒนาวิธกีารหรือ

นวัตกรรม การนําวิธีการหรือนวัตกรรมไปใชการสรุปผล

การวิจัยและการเขียนรายงาน การวิจัยประเด็นที่นํามา

อภิปราย ดังนี้ 

 1. การสํารวจและวิเคราะหปญหา จากการ

ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศภายในและ

การประชุมกลุม ทําใหบุคลากรมีความรูความเขาใจและ

ความสามารถในการสํารวจและวิเคราะหปญหาเพ่ิมขึ้น
และบรรลุเปาหมายของการพัฒนาโดยดําเนินการใหบคุลากร

รูเขาใจและสามารถสํารวจปญหาการเรียนการสอน

การระบุปญหาการจัดลําดับความสําคัญของปญหา

การวิเคราะหสาเหตุของปญหาและการตรวจสอบสาเหตุ

ของปญหา 

 2.  การกําหนดวิธกีารในการแกปญหา กอนการ
พัฒนากลุมผูรวมศึกษาไมมีความรู ความเขาใจ และ

ความสามารถในการกําหนดวิธีการในการแกปญหา หลังจาก

ทีไ่ดรบัการพัฒนา โดยการอบรมเชิงปฏิบตักิาร การนิเทศ
ภายใน และการประชุมกลุมแลว ชวยใหบุคลากรมีความรู

ความเขาใจและความสามารถเพ่ิมขึน้ และบรรลุเปาหมาย

ของการพัฒนาเปนที่น าพอใจมีความมั่นใจและมี

ความสนใจที่จะทําวิจัยในชั้นเรียน 

 3. การพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม กอน

การพัฒนากลุมผูรวมศึกษาไมมีความรู ความเขาใจ และ

ความสามารถในการพัฒนาวิธกีารหรือนวัตกรรม หลงัจาก

ที่ไดรับการพัฒนาโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศ

ภายในและการประชุมกลุมแลว ชวยใหบุคลากรมี

ความรูความเขาใจและความสามารถเพ่ิมขึ้น และบรรลุ

เปาหมายของการพัฒนาเปนท่ีนาพอใจ มีความมั่นใจ

และมีความสนใจท่ีจะทําวิจัยในชั้นเรียน 

 4.  การนําวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช กอน

การพัฒนากลุมผูรวมศึกษาไมมีความรู ความเขาใจ 

และความสามารถในการนําวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช 

หลังจากที่ไดรับการพัฒนาโดยการอบรม เชิงปฏิบัติการ 

การนิเทศภายในและการประชุมกลุมแลว ชวยใหบคุลากร

มีความรูความเขาใจและความสามารถเพ่ิมขึ้น และบรรลุ

เปาหมายของการพัฒนาเปนที่นาพอใจมีความม่ันใจ

และมีความสนใจที่จะทําวิจัยในชั้นเรียน 

 5. การสรุปผลการวิจัย  กอนการพัฒนา

กลุมผูรวมศึกษาคนควาไมมีความรูความเขาใจและ 

ความสามารถในการสรปุผลการวจิยั หลงัจากทีไ่ดรบัการพฒันา
โดยการอบรมเชงิปฏบิตักิาร การนเิทศ และการประชมุกลุม

แลวชวยใหบคุลากรมคีวามรูความเขาใจและความสามารถ
เพ่ิมขึน้และบรรลุ เปาหมายของการพัฒนาเปนทีน่าพอใจ 

มคีวามมัน่ใจในการปฏบิตั ิไดแก การวเิคราะหขอมลู ทัง้นี ้

อาจเปนผลมาจากเวลาท่ีใชในการพัฒนาในกิจกรรมตางๆ 

นอย เ กินไปและการ วิ เคราะหข อ มูลตอง ใช สถิติ  

ซึ่งเปนเรื่องยากในการทําความเขาใจ 

 6.  การเขียนรายงานการวิจัย กอนการพัฒนา

กลุมผูรวมศึกษาคนควาไมมีความรูความเขาใจ และ

ความสามารถในการเขียนรายงานการวิจัย หลังจากที่ได

รบัการพฒันาโดยการอบรมเชิงปฏบิตักิาร การนเิทศและ
การประชุมกลุมแลว ชวยใหบคุลากรมีความรูความเขาใจ

และความสามารถเพ่ิมขึ้น แตยังไมบรรลุเปาหมายของ

การพัฒนาเปนทีน่าพอใจ ทัง้นีอ้าจเปนเพราะเวลาในการ

ฝกนอยเกินไป เนื่องจาก การเขียนรายงานการวิจัย

เปนเร่ืองทีจ่ะตองใชเวลาในการฝก การเขยีนนานพอสมควร
จึงจะสามารถเขียนได 
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 ซึ่ งสอดคลองกับกระบวนการ จัด ทําวิ จั ย

ในช้ันเรียนของกรมวชิาการ (2542) วากระบวนการพฒันา

บุคลากรเก่ียวกับการวิจัยในช้ันเรียนน้ันตองเร่ิมจากการ

สํารวจและวิเคราะหปญหากอนเพ่ือใหรูปญหาแลว

จงึดาํเนนิการในขัน้ตอไป และสอดคลองกับ สริวิลัย ศรสีวสัดิ ์
(2551) พบวา หลงัจากใชกลยทุธการพฒันาประกอบดวย 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศแลวสงผลใหผูเขา

รวมศึกษาคนควาสามารถเขียนเคาโครงการวิจัยใน

ชัน้เรยีนและนําไปสูการปฏิบตักิารทําการวิจยัในช้ันเรยีนได

อกีทัง้สามารถเขยีนรายงานการวจิยัในชัน้เรยีนและยงัเกิด

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนของครู โดยใชความรูที่ไดจากการพัฒนาไป

แกปญหาในช้ันเรียน ทาํใหการเรียนการสอนเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ และ เกตุมะณีย คําจันทร (2552) พบวา 

มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการวิจัยใน

ชัน้เรียน เกิดความรู ความเขาใจ และเกดิทกัษะในการทํา

วิจัยในชั้นเรียน สามารถดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน 

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในเรื่องที่ดําเนินการ

ไดจนประสบความสําเร็จ มีผลงานการวิจัยในช้ันเรียน

ที่เปนแบบวิจัย 5 บท หรือรูปแบบทางการได ทั้งนี้ยัง

สอดคลองกบังานวจิยัของ พชิชญา โยธาพล (2552) ทีพ่บวา
ครูมีความตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการ

วิจัยในชั้นเรียน มีความรูและทักษะในการทําวิจัยใน

ชัน้เรยีนทีไ่ดปรบัปรงุแกไขแลวหลงัจากครูทีเ่ขารวมโครงการ

ปรากฏวา ครูสามารถทําวิจัยในชั้นเรียนได ปรมัตถ 
บญุโพธิ ์(2553) ทีพ่บวา การพฒันาบคุลากรดานการวจิยัใน

ชั้นเรียน โดยใชกลยุทธการศึกษาเอกสาร การประชุมเชิง

ปฏิบัติการ และการนิเทศติดตามผล เปนการสงเสริมให

ครูทํางานอยางเปนระบบ สามารถเขาใจถึงสาเหตุของ

ปญหา รูวิธีแกปญหา สามารถนํานวัตกรรมมาใชในการ
แกปญหาอยางตรงจุด ทําใหครูมีวินัยในการทํางานสงผล

โดยตรงตอคุณภาพการจัดการศึกษา ทําใหนักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นําไปสูการสรางชั้นเรียนที่

มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และ ประภาลักษณ ตระกูล

เสนาธง (2553) พบวา การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย

ในชั้นเรียน โดยใชกลยุทธการศึกษาเอกสาร การประชุม

เชงิปฏิบตักิาร การมอบหมายงาน การศึกษาเอกสาร และ

การนิเทศใหคาํปรกึษา ทาํใหบคุลากรมีความรูความเขาใจ 
มีความม่ันใจ และสามารถทําการวิจัยในช้ันเรียนได 

สอดคลองกับ นิกร แกวดี (2554) ที่พบวา การพัฒนา

บุคลากรดานการวิจัยในช้ันเรียน โดยใชกลยุทธการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดคลินิกการวิจัยในชั้นเรียน

และการนิเทศใหคําปรึกษา ไดชวยพัฒนาใหครูมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ิมมากขึ้น 

สามารถจัดทําวิจัยในชั้นเรียนได และ นิตยา จําปาวะดี 

(2554) ที่พบวา การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยในชั้น

เรียนโดยใชกลยุทธการประชุมเชิงปฏิบัติการ การลงมือ

ปฏบิตักิารทําวจิยัในชัน้เรยีน การนเิทศการศกึษา ตดิตาม 

ตามขัน้ตอนการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร ทาํใหบคุลากรมคีวาม

รูความเขาใจดานการวจิยัในชัน้เรยีน และสามารถทาํการ

วิจัยในชั้นเรียนได 

9. ขอเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช
  1. ขอคนพบจากการศึกษาคนควาครัง้นีจ้ะเปน

ประโยชนในการนําไปใชในการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับ

การทําวิจัยในชั้นเรียน
 2. ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ใหเห็นถึงกระบวนการ

พัฒนาการเรียนรูที่นําไปสูการเปล่ียนแปลง ความรูความ
เขาใจและความสามารถในการทาํวจิยัในชัน้เรียน ขัน้ตอน

ทาํอยางเปนระบบตอเน่ืองและเปนวงจรไปเรือ่ยๆ จนกวา

จะไดผลเปนที่นาพอใจของทุกฝาย ดังนั้น การพัฒนาครู

ของหนวยงานตางๆ ควรมีการวางแผนที่รอบคอบและมี

กระบวนการทีต่อเนือ่ง เริม่ตัง้แตการสาํรวจสภาพปจจบุนั

ปญหา การวางแผนการปฏิบตั ิการสังเกตและการสะทอน
ผล เพื่อเปนการพัฒนาการเรียนรูของครูใหเกิดความรู

ความเขาใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ใหเปนการพัฒนาท่ี

ไมสูญเปลาและไมเปนการเพ่ิมภาระงานใหกับครู 
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ขอเสนอแนะการศึกษาคร้ังตอไป 

  1. ควรมีการนําแบบหรือกระบวนการไปใช

ศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาบุคลากรในเรื่องอื่นๆ ตอไป 

 2. ในการศึกษาคร้ังตอไปควรเพ่ิมเวลาในการ

พัฒนาครูเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนใหมากขึ้น

และเพิ่มเวลาในการทํากิจกรรมการวิเคราะหขอมูลและ

การเขียนรายงานการวิจัยใหมากขึ้น 
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