การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
Classroom Research Development for Teachers of Bankhwao
Wittayayon School, The Secondary Educational Service Area Office 30.
นางสาวพัชรณัฎฐ์ กุมภาว์*

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนและสามารถทาวิจัยใน
ชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 2) เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนก่อนและหลัง
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนต่อการ
พัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านเขว้า
วิทยายน อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2560 จานวน 50 คน
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยใช้กระบวนการทางานที่
เป็นวงจรแบบขดลวด PAOR ตามแนวคิดของ Kemmis and McTaggart (1991) ซึ่งประกอบด้วย 1)
การวางแผน (Planning) 2) การปฏิบัติการ (Acting) 3) การสังเกตการณ์ (Observation) และ 4)
การสะท้อนผล (Reflecting) ดาเนินการเป็น 2 วงจร กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนา วงจรที่ 1 คือ 1)
ศึ ก ษาวรรณกรรมและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ รู ป แบบการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น 2) การ ฝึ ก อบรมเชิ ง
ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน 3) การดาเนินการทาวิจัยในชั้นเรียนตามเค้าโครงการวิ จัยในชั้นเรียน และ
4) การนิเทศภายใน และกลยุทธ์ในการพัฒนาในวงจรที่ 2 ดังนี้ 1) ให้ทบทวนความรู้จากเอกสารและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวกับรูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน 2) ให้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูล การแปล
ความหมาย สรุปผลและการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน และ 3) นารายงานการวิจัยในชั้นเรียนฉบับ
เดิม มาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน เครื่องมื อที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1)
แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนและหลัง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2) แบบสอบถามความ
พึงพอใจและแบบสังเกตการณ์นิเทศภายใน และ 5) แบบประเมินเค้าโครงวิจัยในชั้นเรียนและแบบ
ประเมินรายงานวิจัยในชั้นเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ร้อยละ และการทดสอบค่าที (t-test) ที่ระดับความเชื่อมั่น .05
ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนสามารถเขียนเค้าโครงการวิจัยและทาวิจัย
ในชั้นเรียนได้คนละ 1 เรื่อง รวมทั้งหมด 50 เรื่อง โดยผลการประเมินเค้าโครงวิจัยในชั้นเรียนโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง และรายงานวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน มีผล
การประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพมาก จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 74
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2) ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้น เรียนมากขึ้นโดยใช้การ
ทดสอบค่าที (t-test) ระหว่างก่อนและหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พบว่า คะแนนเฉลี่ยแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่ าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบความรู้ความเข้าใจหลังการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และ 3) มีความพึงพอใจ
ต่อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.66, S.D. =
0.81)
คาสาคัญ การพัฒนาครู วิจัยในชั้นเรียน
บทนา
หัวใจสาคัญของการปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่ง ชาติ คือ การ
ปฏิรูปการเรียนรู้ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและแน่นอนผู้ที่มีบทบาทสาคัญที่สุดในการผลักดันให้การ
ปฏิรูปการศึกษาประสบความสาเร็จมากที่สุด คือ ครู (สุวิมล ว่องวานิช, 2560 : 2) สาระสาคัญใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในหมวด 6 เกี่ยวกับการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กาหนดให้สถานศึกษาต้องมีการประเมินผลภายในทุกปี และต้องพร้อมรับการประเมินภายนอกในทุก
5 ปี นับเป็นการผลักดันให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะผู้บริหารและครูอาจารย์ต้องเร่ง
พัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยเฉพาะด้านการจัดการศึกษา ที่นาไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบู ร ณ์ พร้ อ มทุ ก ด้า น นอกจากนี้ หมวด 4 ว่ า ด้ วย แนวการจั ด การศึ ก ษา มาตรา 30 ยั ง มี ก าร
กาหนดให้สถานศึกษามีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูมีการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ก็
ยิ่งทาให้เห็นว่าแนวการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครูโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของครูด้วยตนเอง การทาวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนจึงนับเป็นกระบวนการหนึ่งที่ค รูใช้ในการประเมินการทางานของตนเอง และ
เป็นกระบวนการสืบเสาะค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานสอน เพื่อนาไปสู่
การพั ฒนาการเรียนการสอนอย่ างมีป ระสิ ทธิภาพและเป็น กระบวนการที่ต้ องมีก ารด าเนิน งานที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตการปฏิบัติจริงของครู มิใช่การแยกส่ วนจากการสอนดังเช่นที่ครูส่วนใหญ่ปฏิบัติ
กันในช่วงเวลาที่ผ่านมา สานักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้กาหนดมาตรฐานความรู้และวิชาชีพครู 9 ข้อ
ซึ่งได้กล่าวถึงการวิจัยทางการศึกษา โดยกาหนดในสาระความรู้และสมรรถนะของครูดังนี้ มาตรฐาน
ความรู้ ได้แก่ ทฤษฎีการวิจัย รูปแบบการวิ จัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัยสถิติเพื่อการ
วิจัย การวิจัยในชั้น เรีย น การฝึก ปฏิบัติ การวิจัย การนาเสนอผลงานวิจั ย การค้น คว้า การศึกษา
งานวิจัย ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้กระบวนการแก้ปัญหา การเสนอโครงการเพื่อ
ทาวิจัย และกาหนดสมรรถนะไว้ดังนี้ สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
สามารถทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน (สานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2550 :
20–23) และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติง านตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนเอง รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน (สานักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554 : 41–48) การเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สอนให้นักเรียนฝึกคิด ปฏิบัติจริง ประเมินและปรับปรุงตนเองได้ เพื่อก่อให้เกิด
ทักษะกระบวนการเรียนรู้ ครูมีหน้าที่โดยตรงในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้เด็กหรือผู้เรียน การที่จะ
จัดให้ได้ดีนั้น ครูจะต้องเป็นนักวางแผนที่ดี เป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ครูต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ติดตามข่าวสารใหม่ๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เลือกบริโภคข้อมูลที่เป็นความจริง
ได้อย่างชาญฉลาด และปรับตัวปรับใจให้เข้า กันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน
(สิทธิพร คล้ายเมืองปัก , 2543 : 38–39) ถ้าครูผู้สอนสามารถนาวิจัยไปช่วยในการจัดการเรียนการ
สอนจะทาให้ผู้เรียนประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียน ครูผู้สอนจะเกิดความรู้และความคิด
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (ทัศนา แสวงศักดิ์ , 2543 : 72–75) และผลจากการวิจัยในชั้นเรียนสามารถช่วย
แก้ปัญหาปรับพฤติกรรมและหรือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้ นอกจากนี้งานวิจัยในชั้นเรียนที่
ได้รับการยอมรับมีการเผยแพร่และนาไปขยายผล ถือว่าเป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นการ
พัฒนาวิชาชีพครูควบคู่กันไป (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน, 2551 : 11–12) จะเห็น
ได้ว่าการวิจัยเป็นสิ่งจาเป็นและสาคัญในการเรียนการสอนของครูผู้สอนในยุคปัจจุบันที่เรียกกันว่าเป็น
ยุคของการปฏิรูปการศึกษา
การวิจัยในชั้นเรียน เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถพัฒนาระบบการจัดการเรียน
การสอนของตนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ทาให้กระบวนการจัดการเรียนรู้
ของครูมีความเป็นวิชาชีพและมีความเป็นศาสตร์ในวิทยาการของการจัดการเรียนรู้มากขึ้น เพราะการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้อง
กับความถนัด ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน เมื่อมีปัญหาการเรียนรู้หรือมีปัญหาการเรียน
การสอนเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกันตัวนักเรียนหรือเกิดขึ้นกับตัวครู ครูผู้สอนต้องหาวิธีและแนวทางใน
การแก้ปัญหานั้นๆ โดยให้ครูผู้สอนนากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาผสมผสานหรือบูรณาการใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน การวิจัยใน
ชั้นเรียนจึงเปรียบเสมือนลมหายใจที่จาเป็นในการเรียนการสอนของครู เพราะถ้าเกิดปัญหาเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนแล้ว ไม่มีการทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อหาสาเหตุของปัญหาแล้วจะทาให้ไม่รู้ถึงปัญหา
และหาแนวทาง วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ (สุรพงษ์ คงสัตย์ และธีรชาติ ธรรมวงค์, 2551)
โรงเรี ย นบ้ า นเขว้ า วิ ท ยายน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 30
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 723 หมู่ที่ 1 ตาบล
บ้านเขว้า อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดทาการสอนมา 40 ปี
ปัจจุบันโรงเรียนจัดการศึกษายึดแนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ในปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนทั้งหมด 733 คน เป็นชาย 242 คน หญิง 271 คน มีผู้บริหาร
จานวน 3 คน ครูผู้สอน จานวน 50 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสาม จากสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เมื่ อวันที่ 20 – 22 มกราคม พ.ศ.
2557 ซึ่งสรุปผลการประเมินด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จุดเด่น พบว่า
สถานศึกษามีประสิทธิผลของการบริหารจัดการสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรม ประชุม
สัมมนา หรือศึกษาดูงานครบทุกคน มีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน และแบบวัด
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แบบทดสอบ การนาผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาครู ด้านประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ครูปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญได้ดี และปัจจัยที่ทาให้เกิด
จุ ด ที่ ค วรพั ฒ นา ในด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ คื อ การประเมิ น
ความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย แต่การวางเงื่อนไข ให้ผู้เรียนประเมินความก้าวหน้า
ของตน และน ามาใช้ ป รั บ ปรุ ง ผลงาน และการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม ครู ทุ ก คน
ข้อเสนอแนะ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 1) ครูควรบันทึกหลังสอน/ผลการ
สอนตามสภาพจริงให้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้และเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการที่เป็นความคิดรวบยอด หลักการและความสัมพันธ์รวมทั้งคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ โดยให้ข้อมูลการบันทึกมีความเชื่อมโยงกับการวิจัยในชั้นเรียน ครูควรออกแบบการเรียนรู้
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล เตรียมการสอน ผลิตและใช้สื่อการสอน จัดการเรียนรู้โดยให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วม ครูควรประเมินผู้เรียนขณะสอนเพื่อการปรับเปลี่ยนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
เต็มศักยภาพ และ 2) สถานศึกษาควรดาเนินการนิเทศภายในตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) และ
นาผลการประเมินการปฏิบัติงานของครู ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และ
การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะระบบนิเทศการ
สอนให้มากยิ่งขึ้น (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2557 : 11- 27) และ
รายงานการประเมิน ตนเองของสถานศึก ษาระดับการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ปีก ารศึก ษา 2559 ของ
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน พบว่า ควรส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีคุณภาพโดยการส่งเสริมให้ครูรู้เรื่อง
การวิจัยในชั้นเรียนและปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพและวิธีการสอนโดยเน้นกระบวนการวิจัย และการสอน
แบบโครงงาน (งานวิชาการ, โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน, 2559 : 65)
ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนซึ่งมีหน้าที่กากับติดตาม ดูแลกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในโรงเรียนได้ตระหนักในความสาคัญและเห็นความจาเป็นในการที่ต้องพัฒนาครูใน
เรื่องนี้โดยเร็ว เพื่อให้ครูได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัยในชั้นเรียนนา
กระบวนการวิจัย ในชั้ นเรี ยนไปพัฒ นากระบวนจั ดการเรี ยนการสอนให้มีป ระสิ ทธิภ าพสู ง สุด โดย
สามารถทาการวิจัย และเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นาผลการวิจัย
ไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ยึดผู้เรียนเป็น
สาคัญอันจะส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุขต่อไป จึงได้ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนบ้านเขว้า
วิทยายน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ซึ่ง เป็นการพัฒนาศักยภาพของครูและ
เพิ่มคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนและสามารถทาวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพ
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนช่วงก่อน
และหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนต่อการพัฒนาการวิจัยในชั้ น
เรียนโดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
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สมมติฐานการวิจัย
1. ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนหลังได้รับการพัฒนาสามารถทาวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างมี
คุณภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพมาก
2. ผลการพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนช่วงหลังการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่ระดับความเชื่อมั่น .05
3. ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนโดยการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตการวิจัย ไว้ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ปีการศึกษา 2560 จานวน 50 คน
2. เนื้อหาที่ใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นเนื้อหาที่ผู้วิจัยได้รวบรวม ปรับปรุงและสร้าง
ขึ้นเพื่อพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน ตามรูปแบบของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 10)
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ แนวคิดหลักของการวิจัยในชั้นเรียน และขั้นตอนหรือกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
5 ขั้นตอน เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย และเหมาะสมกับบริบทโรงเรียนบ้านเขว้า
วิทยายน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
3. กลยุทธ์ในการพัฒนา ผู้วิจัยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา วงจรที่ 1 ดังนี้ 1) ศึกษาวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน 2) การฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ 3) การ
ดาเนินการทาวิจัยในชั้นเรียนตามเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน และ 4) การนิเทศภายใน กลยุทธ์ในการ
พัฒนาวงจรที่ 2 ดังนี้ 1) ให้ทบทวนความรู้จากเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวกับรูปแบบการวิจัยใน
ชั้นเรียน 2) ให้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย สรุปผลและการเขียนรายงาน
วิจัยในชั้นเรียน และ 3) นารายงานการวิจัยในชั้นเรียนเดิม มาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน
4. ระยะเวลาในการวิจัย ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการวิจั ยในชั้นเรียนของครู
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สังกัดสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ในปีการศึกษา
2560
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยใช้กระบวนการทางาน
ที่เป็นวงจรแบบขดลวด PAOR ตามแนวคิดของ Kemmis and McTaggart (1991 : 169-170) มี
4 ขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย 1) การวางแผน (Planning) 2) การปฏิบัติการ(Acting) 3) การ
สังเกตการณ์ (Observation) และ 4) การสะท้อนผล (Reflecting) ดาเนินการเป็น 2 วงจร
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือซึ่งจาแนกตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้
1) แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
2) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
3) แบบสังเกต จาแนกเป็น
- แบบสังเกตการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
- แบบสังเกตการณ์นิเทศภายใน
4) แบบสัมภาษณ์การนิเทศภายใน
5) แบบประเมินผลงานการวิจัยในชั้นเรียน
- แบบประเมินเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน
- แบบประเมินรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560
วงจรที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561
วงจรที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการนาข้อมูลที่ได้รวบรวมจัดเป็นหมวดหมู่ตามขอบเขต
ของการวิจัย แล้ววิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ข้ อมูลในครั้ง นี้ เป็นการแจกแจงข้อค้ นพบที่ส าคัญ ในเชิง อธิ บาย ซึ่ ง นามาสู่
การศึกษาค้นคว้าและแสดงแนวทางหรือรูปแบบการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญ หาหรือ
ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน โดยนาข้อมูลที่รวบรวมจากแบบทดสอบ แบบสังเกต
แบบสอบถาม และแบบประเมินเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียนและรายงานการวิจัยในชั้นเรียนฉบับ
สมบู ร ณ์ มาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ เพื่ อ ประเมิ น สภาพที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมตาม
แผนพัฒนาทั้ ง 2 วงจร ถึ งจุด เด่ น จุ ดด้ อยที่ ควรพัฒ นา ปัญ หาอุ ปสรรค เพื่อเป็น แนวทางในการ
วางแผนแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป
ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบประเมินซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วนาค่าไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การแปลความหมายที่ตั้งไว้ (บุญ ชม ศรีสะอาด, 2543 : 100) ดาเนินการตรวจให้คะแนน
แบบทดสอบในการทดสอบก่อนและหลัง อบรมเชิ ง ปฏิบัติการของกลุ่มเป้าหมายทุกคน เพื่อดูการ
พัฒนาของกลุ่มเป้าหมาย
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ผลการวิจัย
การดาเนินการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ตามแผนการปฏิบัติการพัฒนาในวงจรที่ 1 ซึ่งมีกลยุทธ์ในการ
พัฒนาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 1) การศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัยในชั้นเรียน 2) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน 3) การปฏิบัติการทาวิจัยในชั้นเรียน
ตามเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน 4) การนิเทศภายใน และแผนการปฏิบัติการพัฒนาในวงจรที่ 2 โดย
ใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา ประกอบด้วย 1) ให้ทบทวนความรู้จากเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวกับ
รูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน 2) ให้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย สรุปผลและ
การเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน และ 3) นารายงานการวิจัยในชั้นเรียนเดิม มาปรับปรุง แก้ไ ขให้
ถูกต้องครบถ้วน จากผลการดาเนินการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการพัฒนา ปรากฏผลดังนี้
จากการดาเนินกิจกรรมพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 30 ผู้วิจัยได้ดาเนิ น การพัฒนาโดยใช้การวิจัยเชิ ง
ปฏิบัติการ (Action research) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นวางแผน 2) ขั้นปฏิบัติการ 3) ขั้น
สังเกตการณ์ และ4) ขั้นสะท้อนผล โดยดาเนินการเป็น 2 วงจร พบว่า จากผลการวิจัยทั้ง 2 วงจร
การดาเนินการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และกลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนาในวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 ทาให้ครู
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้นโดยใช้การทดสอบ
ค่าที (t-test) ระหว่างก่อนและหลังการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการ พบว่า 1) คะแนนเฉลี่ยแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบความรู้ความเข้าใจหลัง การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2) ผู้เข้าอบรมสามารถ
เขียนเค้าโครงการวิ จัยและทาวิจัย ในชั้นเรียนได้คนละ 1 เรื่อ ง รวมทั้ง หมด 50 เรื่อ ง โดยผลการ
ประเมินเค้าโครงวิจัยในชั้นเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง และรายงานวิจัยในชั้น
เรี ยนของครู โรงเรี ยนบ้า นเขว้า วิท ยายน มีผ ลการประเมิน โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บคุ ณ ภาพมาก
จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 74 และ 3) มีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้น
เรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.66, S.D. = 0.81)
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สัง กัด
สานัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธ ยมศึก ษา เขต 30 ผู้ วิจั ย ได้ ดาเนิ นการพั ฒนาโดยใช้ก ารวิจั ยเชิ ง
ปฏิบัติการ (Action research) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นวางแผน 2) ขั้นปฏิบัติการ 3) ขั้น
สังเกตการณ์ และ 4) ขั้นสะท้อนผล โดยดาเนินการเป็น 2 วงจร จากผลการวิจัยทั้ง 2 วงจร พบว่า
การดาเนินการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และกลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนาในวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 ทาให้ครู
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้นประเมินโดยใช้การ
ทดสอบค่าที (t-test) ระหว่างก่อนและหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พบว่า คะแนนเฉลี่ยแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบความรู้ความเข้าใจหลังการ
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ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าอบรมสามารถเขียน
เค้าโครงการวิจัยและทาวิจัยในชั้นเรียนได้คนละ 1 เรื่อง รวมทั้งหมด 50 เรื่อง โดยผลการประเมิน
เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง และรายงานวิจัยในชั้นเรียนของครู
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพมาก จานวน 37 คน คิด
เป็นร้อยละ 74 ความพึงพอใจที่มีต่อการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.66, S.D. = 0.81) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาติ บุญปก (2555) ได้ศึกษา
การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรี ยนกุดครองวิทยาคาร อาเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
ตามกระบวนการขั้นการการทาวิจัยในชั้นเรียนของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการที่มี 5 ขั้นตอน
คือ 1) การสารวจและวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน 2) การกาหนดวิธีการหรือนวัตกรรมในการ
แก้ปัญหา 3) การพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม 4) การนาวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช้ และ 5) การสรุป
และการเขียนรายงานการวิจัย โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิดของ
Kemmis และ Mctaggart มีกระบวนการ 4 ขั้นตอน ดัง นี้ 1) ขั้นวางแผน (Planning) 2) ขั้น
ปฏิบัติการ (Action) 3) ขั้นการสังเกตผล (Observation) และ 4) ขั้นสะท้อนผล (Reflection) โดยใช้
กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายใน ผลการวิจัย พบว่า 1) ครูมีปัญหาในการทาวิจัย
ในชั้นเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีความต้องการในการทาวิจัยในชั้นเรียนโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก 2) การพั ฒ นาครู ด้ า นการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น โดยใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ท าให้
กลุ่มเป้าหมายทั้ง 17 คน ทาแบบทดสอบหลังการพัฒนาได้คะแนนเฉลี่ย 17.06 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 85.29 และการนิเทศภายในทาให้ครูมีความมั่นใจ สามารถเขียนเค้าโครงวิจัย การทาวิจัยในชั้น
เรียนและเขียนรายงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง ผลการประเมินงานวิจัยพบว่า มีความถูกต้องเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก 3) ด้านความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดาเนินการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน
พบว่า กลุ่มเป้าหมาย มี ระดับ ความพึง พอใจต่อ การดาเนินการพัฒ นาครู ด้านการวิจั ยในชั้ นเรีย น
โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ประวิทย์ ดรหลักคา (2546 : บทคัดย่อ) ซึ่งได้
ศึกษาเรื่องการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแก่น โดยใช้การวิจัยเชิง ปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิดของ Kemmis
and McTaggart ซึ่งเป็นวงจร PAOR 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการ
สะท้อนผล โดยใช้กลยุทธ์ ในการพัฒนาในวงจรที่ 1 คือ 1) การศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่
เกี่ยวกับรูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน 2) การประชุมปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน 3) การดาเนินการทา
วิจัยในชั้นเรียนตามเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน และ 4) การนิเทศ ติดตาม ซึ่งสามารถพัฒนาให้ครูมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนและสามารถทาวิจัยในชั้นเรียนด้วยตนเองแต่ยังมีปัญหา
ในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายและการสรุปผล จึงมีการพัฒนาในวงจรที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์
คือ 1) ให้ทบทวนความรู้จากเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวกับรูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน 2) ให้ฝึก
ปฏิบัติกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย สรุปผลและการเขียนรายานวิจัยในชั้นเรียน และ
3) นารายงานการวิ จัย ในชั้น เรี ยนเดิม มาปรับ ปรุ ง แก้ไ ขให้ถู กต้ องครบถ้ วน และสอดคล้ อ งกั บ
ผลงานวิจัยของ นพดล กาญจนางกูร (2550 : บทคัดย่อ) การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนบ้านหันวิทยา อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ก่อนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยใน
ชั้นเรียน มีครูได้ผ่านการอบรมการวิจัยในชั้นเรียนมาแล้ว แต่ครูไ ม่สามารถทาวิจัยในชั้นเรียนได้
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เนื่องจากไม่เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ไม่สามารถเริ่มต้นดาเนินการได้ ขาดการ
กระตุ้นให้เกิดความตระหนักในความสาคัญของการทาวิจัยในชั้นเรียน ขาดความร่วมมือสนับสนุนจาก
ต้นสังกัดในด้านที่ปรึกษาในการทาวิจัยจึงเป็นสาเหตุสาคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนอย่างมาก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุบิน บุญประสพ (2548 : 125-130) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อาเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี พบว่า ก่อนการพัฒนาครูไม่มีความรู้ ความสามารถในการทาวิจัยในชั้นเรียน ถึงแม้ว่าจะ
เคยอบรมมาบ้างแล้วก็ตาม แต่เมื่อดาเนินการพัฒนา โดยการอบรมเชิง ปฏิบัติการ และการนิเทศ
ติดตามแล้ว ครูมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี สามารถสารวจปัญ หา วิเคราะห์ปัญ หา แล้วเขียน
รายงานได้อย่างถูกต้องภายใต้การนิเทศติดตามอย่ างใกล้ชิดโดยผู้เชี่ยวชาญหลังจากที่ทาการพัฒนา
ครบ 2 วงรอบ และผลงานวิจัยของ วัชราเมศ ดลประสิทธิ์ (2548 : 103-108), นันทนา แสงสว่าง
(2548 : 112-119) สอดคล้องกับหลักการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในองค์กร
จัดการ (สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้. 2554 : 4-11) ที่กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็นการดาเนิน
การอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ได้แก่ (1) การกาหนดความรู้หลักที่จาเป็นหรือสาคัญต่องานหรือ
กิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร (2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ (3) การปรับปรุง ดัดแปลงหรือสร้าง
ความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน (4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน (5)
การนาประสบการณ์จากการทางานและการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด “ขุม
ความรู้” ออกมาบันทึกไว้ (6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สาหรับไว้ใช้งานและ
ปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การทาวิจัยในชั้นเรียนยัง
เป็นการปฏิบัติที่ตรงตามสายงานที่กลุ่มเป้าหมายทางานอยู่เป็นประจา เป็นการทาให้ง านประจา
กลายเป็นงานสร้างความรู้หรือเป็นงานวิจัย (Routine to Research : R2R) (วิจารณ์ พานิช, 2551 :
25-28) ซึ่งกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ R2R คือ การใช้ข้อมูลและประสบการณ์จากการทางานประจา
ธรรมดาทั่วไปในการสร้างความรู้ การแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ของผู้ปฏิบัติง าน
ประจาในการแก้ไขปัญหาและยกระดับการพัฒนางานที่รับผิดชอบดาเนินการอยู่ตามปกติโดยจะมี
ผลลัพธ์เป็นการพัฒนาตนเองและเพื่อนผู้ร่วมงาน อันจะส่ง ผลในการบรรลุเป้าประสงค์สู ง สุดของ
องค์กรนั้น ด้วยเหตุนี้จึงทาให้การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
ผลสาเร็จของการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน ปรากฏว่า ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สามารถดาเนินการทาวิจัยในชั้นเรียนตามขั้นตอน
และวิธีการทาวิจัยในชั้นเรียน ทั้ง 5 ขั้นตอน 1) สารวจและวิเคราะห์ปัญหา 2) กาหนดวิธีการในการ
แก้ปัญหา 3) พัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม 4) นาวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช้ และ 5) สรุปผล การเขียน
เค้ า โครงวิ จัย ในชั้ นเรี ย น และการเขีย นรายงานการวิ จั ยในชั้ นเรี ย นฉบั บ สมบู ร ณ์ จนส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้งานวิจัยในชั้นเรียนคนละ 1 เรื่อง จานวน 50 เรื่อง และทาให้ครูโรงเรียน
บ้ า นเขว้ า วิ ท ยายน มี ค วามมั่ น ใจและน ากระบวนการวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการ แก้ ปั ญ หาและ
พัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตนเอง โดยครูมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน พัฒนา
นวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขในการ
เรียน เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์
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สาหรับครูในการทางานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อส่งผลงานทางวิชาการในการขอเลื่อนตาแหน่งวิทยฐานะที่
สูงขึ้นต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 ควรสนับสนุน ให้มี การฝึก อบรมเชิง ปฏิบั ติก ารวิ จัย ในชั้ นเรียนแก่ ครูแ ละบุค ลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็น
ประจาและต่อเนื่อง
1.2 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ทุกหน่วยงานเป็นประจาและต่อเนื่อง
1.3 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประกวดผลงานการวิจัยในชั้นเรียนของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ เพื่อยกย่องและสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ครูที่มีผลงานวิจัยในชั้น
เรียนดีเด่น
1.4 สถานศึกษา หน่วยงานควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีงบประมาณในการทาวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กาลัง ใจและเพิ่มศักยภาพให้ครูทาวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้ กลยุทธ์ในการพั ฒนาที่หลากหลาย เช่น
การศึ ก ษาดู ง านจากหน่ ว ยงานหรื อ จากผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น จากการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการการนิเทศภายใน เป็นต้น
2.2 ควรศึกษารูปแบบวิธีการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่อง การพั ฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สาเร็จอย่างสมบูรณ์ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง
จากผู้ เ ชี่ ย วชาญทั้ ง 5 ท่ า น คื อ ผศ.ดร. จตุ ภู มิ เขตจั ตุ รั ส อาจารย์ ป ระจ าภาควิ ช า การวั ด และ
ประเมิน ผล คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยขอนแก่น ดร.ศิริ แคนสา ศึก ษานิ เทศก์ วิ ทยฐานะ
เชี่ยวชาญ สังกัดศึกษาธิการจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ดร. ธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อานวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ โรงเรียนภูพระวิทยาคม ดร. วงเดือน สารวิทย์ ผู้อานวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา และนายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ผู้อานวยการ
สถานศึกษา วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชั ย ภู มิ เขต 30 ที่ ก รุ ณ าตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ให้ ค าแนะน าและตรวจสอบข้ อ มู ล
รายละเอียดต่าง ๆ ทาให้งานวิจัยเล่มนี้มีความสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ง และขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
ยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้
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ขอขอบคุณ ผู้อานวยการ คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ตลอดถึงกัลยาณมิตรและบุคคลในครอบครัวทุ กคน
ที่สนับสนุนให้ความร่วมมือและให้กาลังใจเป็นอย่างดีมาโดยตลอด คุณค่าของงานวิจัยเล่มนี้ ผู้วิจัยขอ
มอบแด่บุพการี ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกท่าน และมอบเป็นวิทยาทานแก่ผู้สนใจทุกคน
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