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บทคัดย่อ
การวิจยั ในครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ 1) ศึกษาระดับความรูค้ วามเข้าใจ ด้านการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียน
ของครู โ รงเรี ยนบ้านโคกสีท องหลาง ก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการการท�ำวิจัยในชั้นเรียน
2) เปรียบเทียบความรู้ ด้านการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียนของครูโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ก่อนกับหลังการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการท�ำวิจัยในชั้นเรียน 3) รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่มีต่อการท�ำวิจัยในชั้นเรียน
ของครูโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง กลุม่ เป้าหมายทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ครูผสู้ อนในโรงเรียนบ้านโคก
สีทองหลาง อ�ำเภอวาปีปทุม ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จ�ำนวน 15 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั มี 2 ประเภท คือ 1.เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การท�ำวิจยั ในชัน้ เรียน
2.แบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจ ด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียนก่อนกับหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การท� ำ วิ จั ย ในชั้นเรียน มีค่าความเชื่อมั่นทั้ง ฉบับเท่ากับ 0.85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
ค่าความถี่ ( f ) ค่าเฉลี่ย ( m) ค่าร้อยละ ( P ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( s ) การทดสอบค่าที ( t ) แบบ
Dependent Samples และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความรู้ความเข้าใจ ด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านโคกสี
ทองหลางก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด (ร้อยละ 33.77) และหลังการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 84.00) 2) ความรู้เรื่องการท�ำวิจัยใน
ชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ก่อนกับหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการการท�ำวิจัยในชั้นเรียน
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ .05 คือค่าเฉลีย่ ของคะแนนการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียน
หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการการท�ำวิจัยในชั้นเรียน สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนการท�ำวิจัยในชั้นเรียนก่อน
การประชุมเชิงปฏิบัติการการท�ำวิจัยในชั้นเรียน 3) ความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัญหาการท�ำวิจัยในชั้นเรียน
คือ ความไม่ชดั เจนในเรือ่ งสถิตแิ ละการวิเคราะห์ขอ้ มูล การเลือกปัญหาในการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียนและการเขียน
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน ครูคิดว่าสามารถแก้ปัญหาได้ โดยการฝึกอบรม/ ประชุม/ สัมมนาเพิ่มเติม
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จัดตั้งคณะที่ปรึกษาให้ค�ำแนะน�ำในการท�ำวิจัยในชั้นเรียน และครูให้ข้อเสนอแนะว่า ควรจัดอบรมการท�ำ
วิจัยในชั้นเรียน โดยไม่ควรเก็บเงินจากครูในการอบรม ผู้บริหารควรนิเทศติดตามการท�ำวิจัยในชั้นเรียน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท�ำวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกเดือน
ค�ำส�ำคัญ : 1.การพัฒนา 2.ครู 3.วิจัยในชั้นเรียน
ABSTRACT
This research served the purposes: 1) to study level of understand in classroom
research at Ban Khoksi Thong Lang school before and after workshop. 2) to compare
research workshop attendees’ scores of the pretest knowledge on conducting the classroom
research with those of the posttest one on, 3) to collect their opinions and suggestions for
enhancing their knowledge on carrying out their classroom research. The target group
taken part in the classroom research workshop comprises twelve teaching-tasked teachers
at Ban Khoksi Thong Lang under Mahasarakham Elementary Education Service Office 2. The
research instrument is of three types: 1) handouts supplementing the classroom research
workshop, 2) handouts for the pretest and posttest to gauge their knowledge and
understanding of conducting the classroom research, possessing the reliability for the whole
entry at 0.85. The statistics exploited for processing data incorporate frequency, mean,
percentage and t-test (Dependent Samples).
Outcomes of research findings : 1)Teacher at Ban Khoksi Thong Lang school gained
knowledge of classroom research before workshop at the least level( P =33.77)but after
workshop at the most level.( P =84.00)2) Their pretest and posttest knowledge on
conducting the classroom research prior to and after having joined the research workshop
has been strikingly different in the overall aspect, with the statistical significance level at
.05. Precisely, means of their posttest scores have been higher than those of the pretest
ones. 3) Teachers’ opinions on problems for conducting the classroom research have been
recommended as follows: Their ongoing problems for conducting the classroom research
seem highly questionable in coping with statistics and data analyses, the selection of
problems for conducting it, and writing the report of the classroom research. Practically,
they assume they are able to address the problems of conducting it by joining training
courses, attending workshops, taking part in additional research seminars, relying on research
textbooks on it and other exemplary pieces of research work. Their suggestions have
summed up the following: 1) Training courses on conducting the classroom research should
be held when on the regular basis. 2) The budget for undertaking such courses must be
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allotted by the sector concerned, without charging teachers for fee. 3) Teachers’ developments of conducting it should be supervised systematically and continually followed up
by school administrators. 4) A monthly seminar on the classroom research should be held.
Keywords : 1.Developing 2.Teacher 3.Classroom Research
1. ความส�ำคัญและที่มาของปัญหาที่ท�ำการวิจัย
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพุทธศักราช 2542 นั้น ครูจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพด้วยการคิดค้นหาแนวทางใหม่
เพื่อพัฒนาตนเอง ตลอดจนคิดค้นหาแนวทางใหม่ๆที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการรับรู้สร้างองค์ความรู้
ใหม่และน�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้หวั ใจของการปฏิรปู การศึกษา มีความมุง่ หวังทีจ่ ะให้การจัดการเรียนรูพ้ ฒ
ั นา
ผูเ้ รียนให้เป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ ทัง้ ร่างกายจิตใจสติปญ
ั ญา คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ำรงชีวติ
สามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ได้อย่างมีความสุข มุง่ มัน่ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูแ้ ละเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมอันเนือ่ ง
มาจากประสบการณ์ทคี่ รูผสู้ อนก�ำหนดขึน้ ซึง่ ผูส้ อนมีสว่ นส�ำคัญทีจ่ ะเป็นผูส้ ร้างถนนแห่งการเรียนรูก้ ารพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามองค์ประกอบ จ�ำเป็นทีค่ รูผู้สอนจะต้องมีขั้นตอนการท�ำงานที่เป็นระบบมากขึ้น
มีผลการท�ำงานทีเ่ กิดจากขัน้ ตอนกระบวนการวิจยั ถูกน�ำมาใช้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรูท้ ตี่ อ้ งการ
จะจัดให้กับผู้เรียน โดยครูผู้สอนน�ำการวิจัยมาพัฒนาผู้เรียนในชั้นเรียนให้มีทักษะคิดค้นหาค�ำตอบและตัดสินใจ
ในกิจกรรมการเรียนรูข้ องตนเอง ในขณะเดียวกันครูผสู้ อนก็สามารถน�ำกระบวนการวิจยั มาใช้พฒ
ั นารูปแบบ
การเรียนรู้ใหม่ที่เหมาะสมกับผู้เรียน การวิจัยจึงให้ได้ทั้งผู้เรียนและครูผู้สอนเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันเพื่อให้
กระบวนการพัฒนาการเรียนรูใ้ นห้องเรียนประสบผลส�ำเร็จ (ส�ำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ,
2544, หน้า 1)
โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลางเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนได้รับการประเมิน
ภายนอกรอบ 3 จากส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อวันที่ 9-11
มิถนุ ายน พ.ศ. 2554 ผลการประเมิน (ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, อัดส�ำเนา,
2554, หน้า48–49) ของโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง โดยรวมอยูใ่ นระดับดี แต่ยงั มีสงิ่ ทีค่ วรปรับปรุง คือตัว
บ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ผู้เรียนขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ควรได้รับ
การพัฒนาด้านความรู้และทักษะ นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะว่าควรพัฒนาครูผู้สอน โดยการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ มีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนและการน�ำผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนา โดยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
จากผลการประเมินภายนอกดังกล่าวผู้บริหารโรงเรียน ผู้วิจัยและครูโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง
ทุกคน ได้ร่วมกันน�ำปัญหาที่เกิดขึ้นมาประชุม วิเคราะห์หาสาเหตุพบว่า ในการจัดการเรียนรู้ ครูส่วนใหญ่
จัดการเรียนรู้โดยมุ่งสอนตามเนื้อหา ต�ำรา และบทเรียน ขาดความรู้ ความเข้าใจทักษะ และประสบการณ์
ด้านการจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ ไม่คำ� นึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ไม่ศกึ ษาสภาพปัจจุบนั
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ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ขาดความรูค้ วามเข้าใจในการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียนและไม่เห็นความส�ำคัญของ
การวิจัยในชั้นเรียนที่ส่งผลต่อการเรียน การสอน ผู้วิจัยในฐานะครูวิชาการโรงเรียนได้ร่วมกับผู้บริหารและ
ครูผสู้ อนทุกคน ได้มคี วามคิดเห็นร่วมกันทีจ่ ะพัฒนาการเรียนรูข้ องนักเรียน โดยการใช้การท�ำวิจยั ในชัน้ เรียน
เป็นเครื่องมือส�ำคัญ และด�ำเนินการพัฒนาครูด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียนด้วยวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การท�ำวิจัยในชั้นเรียน
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจ ด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านโคกสี
ทองหลาง ก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการการท�ำวิจัยในชั้นเรียน
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจ ด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านโคกสี
ทองหลาง ก่อนกับหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการการท�ำวิจัยในชั้นเรียน
2.3 เพื่อรวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ที่มีต่อการท�ำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียน
บ้านโคกสีทองหลาง
3. สมมติฐานการวิจัย
ครูโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง มีความรู้ความเข้าใจ ด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียน หลังการประชุม
เชิงปฏิบัติการ การท�ำวิจัยในชั้นเรียน สูงกว่าก่อนประชุมเชิงปฏิบัติการ
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
4.1 ท�ำให้ครูโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง อ�ำเภอวาปีปทุม ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถท�ำวิจัยในชั้นเรียนได้
4.2 เป็นแนวทางส�ำหรับสถานศึกษาอื่นๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น�ำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาครู ด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียน
5. วิธีการด�ำเนินการวิจัย
5.1 ขั้นตอนด�ำเนินการวิจัย
1. การจัดเตรียมโครงการวิจัยเป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียน พร้อมทั้งศึกษาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เอกสารทางวิชาการ
รายงานการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งขอค�ำแนะน�ำจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
เพือ่ จัดท�ำโครงร่างวิจยั และขออนุมตั ติ อ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
2. การด�ำเนินงานตามโครงการวิจัยผู้วิจัยได้ด�ำเนินงานตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
		 - ทดสอบความรู้ ด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง
ก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการการท�ำวิจัยในชั้นเรียน
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		 - เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “การท�ำวิจยั ในชัน้ เรียน” 5 ขัน้ ตอน
ของกรมวิชาการ ให้ครูโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลางศึกษาได้ศกึ ษาก่อนเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการ
ท�ำวิจัยในชั้นเรียน
		 - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการท�ำวิจัยในชั้นเรียนโดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
		 - ทดสอบความรู้ความเข้าใจเรื่องการท�ำวิจัยในชั้นเรียน หลังประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ท�ำวิจยั ในชัน้ เรียน พร้อมสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทีม่ ตี อ่ การท�ำวิจยั ในชัน้ เรียนของครูโรงเรียน
บ้านโคกสีทองหลาง จากนั้นน�ำข้อมูลที่เก็บรวบรวม มาวิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล
3. รายงานผลการวิจัยเป็นการน�ำผลการวิเคราะห์มาเรียบเรียงเขียนรายงาน เสนอต่อ
คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามทีค่ ณะกรรมการควบคุม
สารนิพนธ์เสนอแนะ จัดพิมพ์และรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ประเภทคือ
1. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การท�ำวิจัยในชั้นเรียน”
2. แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ ด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียน 2 ฉบับ ดังนี้
		 1) แบบทดสอบก่อนการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียนแบ่งออกเป็น 2 ตอน
			 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการการท�ำ
วิจัยในชั้นเรียน มีจ�ำนวน 7 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพทางครอบครัว ระดับการศึกษา ชั้นที่สอน
ประสบการณ์ในการสอน จ�ำนวนชั่วโมงหรือคาบที่สอนในหนึ่งสัปดาห์
			 ตอนที่ 2 ทดสอบความรู้ความเข้าใจ ด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียน จ�ำนวน 30 ข้อ
		 2) แบบทดสอบหลังการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียนแบ่งออกเป็น 2 ตอน
			 ตอนที่ 1 ทดสอบความรู้ความเข้าใจ ด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียน (แบบทดสอบชุดเดิม
กับก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการการท�ำวิจัยในชั้นเรียน)
			 ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆ ของครูโรงเรียนบ้านโคกสี
ทองหลาง ที่มีต่อการท�ำวิจัยในชั้นเรียน
6. ผลการวิจัย
การสรุปผลการวิจัยผู้วิจัยน�ำเสนอผลการวิจัยข้อมูลตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ความรู้ความเข้าใจ ด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลางก่อนการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการท�ำวิจัยในชั้นเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด ( m= 10.13 คิดเป็นร้อยละ
33.77) ซึ่งค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ในระดับน้อยที่สุดทั้ง 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นก�ำหนดวิธีการในการแก้ปัญหา
( m= 2.07 คิดเป็นร้อยละ34.50) ขั้นพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม ( m= 2.07 คิดเป็นร้อยละ 34.50)
ขั้นสรุปและเขียนรายงาน ( m= 2.07 คิดเป็นร้อยละ 34.50) ขั้นส�ำรวจและวิเคราะห์ปัญหา ( m= 2.00
คิดเป็นร้อยละ 33.33) และขั้นน�ำวิธีการหรือนวัตกรรม ไปใช้ ( m= 1.93 คิดเป็นร้อยละ 32.17)
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2. ความรู้ความเข้าใจ ด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลางหลังการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการท�ำวิจัยในชั้นเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( m= 25.20 คิดเป็นร้อยละ
84) ซึ่งค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นก�ำหนดวิธีการ ในการแก้ปัญหา ( m=
5.33 คิดเป็นร้อยละ 88.83) ขั้นส�ำรวจและวิเคราะห์ปัญหา ( m= 5.27 คิดเป็นร้อยละ 87.83) ขั้นพัฒนา
วิธีการหรือนวัตกรรม ( m= 5.07 คิดเป็นร้อยละ 84.50) ขั้นสรุปและเขียนรายงาน ( m= 5.07 คิดเป็น
ร้อยละ 84.50) และระดับมาก 1 ขัน้ ตอนคือขัน้ น�ำวิธกี ารหรือนวัตกรรม ไปใช้ ( m= 4.47 คิดเป็นร้อยละ 74.50)
3. ความรู้ความเข้าใจ ด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ก่อนกับ
หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการการท�ำวิจัยในชั้นเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .05 คือค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการการท�ำวิจัยในชั้นเรียน ( m= 25.20, s =
0.40) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการการท�ำวิจัย ในชั้นเรียน ( m= 10.13, s =
0.62)
4. ความคิดเห็นของครู ทีม่ ตี อ่ ปัญหา และข้อเสนอแนะการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียน พบว่า ครู มีปญ
ั หา
ในการท�ำวิจัยในชั้นเรียน คือ ความไม่ชัดเจนในเรื่องสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกปัญหาในการท�ำ
วิจยั ในชัน้ เรียนและการเขียนรายงานการวิจยั ในชัน้ เรียน ส�ำหรับการด�ำเนินการวิจยั ในชัน้ เรียน ครูคดิ ว่าครู
สามารถแก้ปัญหาได้ โดยการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาเพิ่มเติม จัดตั้งคณะที่ปรึกษาให้ค�ำแนะน�ำในการท�ำ
วิจัยในชั้นเรียน และศึกษาจากเอกสารต�ำราการท�ำวิจัยในชั้นเรียน ศึกษาจากตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน
ครูให้ข้อเสนอแนะว่า ควรจัดอบรมการท�ำวิจัยในชั้นเรียน หรือจัดหางบประมาณโดยไม่ควรจัดเก็บเงินจาก
ครู ผู้บริหารควรนิเทศติดตามการท�ำวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และควรมีการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการท�ำวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกเดือน
7. อภิปรายผลการวิจัย
จากข้อสรุปที่กล่าวมาข้างต้น สามารถน�ำมาอภิปรายผลการวิจัยตามล�ำดับดังนี้
1. ผลการวิจัยที่พบว่า ความรู้ความเข้าใจ ด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านโคกสี
ทองหลางก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการการท�ำวิจัยในชั้นเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด ( m=
10.13 คิดเป็นร้อยละ 33.77) ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่าโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลางเพิง่ จะเริม่ ก�ำหนดนโยบาย
ให้ครูนำ� กระบวนการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียนมาใช้แก้ปญ
ั หาและพัฒนานักเรียน ครูสว่ นใหญ่จดั กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบบรรยาย สอนโดยไม่ยึดผู้เรียนเป็นส�ำคัญ แม้ว่าครูบางส่วนจะเคยไปอบรม พัฒนามาบ้างแล้ว
แต่ก็ไม่เข้าใจในขั้นตอนการท�ำวิจัยในชั้นเรียนคิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก เสียเวลาในการสอน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ดรุณี รัตนสุทธิ (2548, หน้า 98-100) ได้ศึกษาการพัฒนาครูด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียน
บ้านนาสีนวล พบว่า ก่อนการพัฒนาครูมพี ฤติกรรมในการจัดการเรียนการสอน สอนแบบบรรยาย สอนโดย
ไม่ยึดผู้เรียนเป็นส�ำคัญและสอดคล้องกับ วิมลพร ลาภบรรจบ (2550, หน้า 97-100) ได้ศึกษาการพัฒนา
บุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านผาสิงห์ อ�ำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี พบว่า
ก่อนการด�ำเนินการพัฒนากลุม่ เป้าหมาย 1 คน เคยผ่านการอบรมเกีย่ วกับการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียนแต่ไม่สามารถ
น�ำกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้ได้ส่วนกลุ่มเป้าหมายอีก 3 คน ไม่เคยผ่านการอบรมจึงไม่มีความรู้
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2. ผลการวิจัยที่พบว่า ความรู้ความเข้าใจ ด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านโคกสี
ทองหลาง หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการการท�ำวิจัยในชั้นเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด
( m= 25.20 คิดเป็นร้อยละ 84.00) ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่า ครูได้ศกึ ษาเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การ “การท�ำวิจัยในชั้นเรียน” และได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการท�ำวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งวิทยากรได้ให้
ความรูแ้ ละจัดกิจกรรมให้ครูฝกึ ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียน มีการน�ำเสนอผลงานเป็นรายบุคคล
และรายกลุ่ม พร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำแก้ไขข้อบกพร่อง มีการอภิปรายซักถามในส่วนที่ไม่เข้าใจอย่างใกล้ชิด
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พันทิพา ชูศรีโฉม (2548, หน้า 83-84) ได้ศึกษาการพัฒนาบุคลากรในการท�ำ
วิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา อ�ำเภอสมเด็จ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต 1
พบว่า หลังการพัฒนาโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศภายใน และเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาเป็น
ที่ปรึกษาให้ค�ำแนะน�ำเพื่อเติมเต็ม ส่งผลให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถท�ำวิจัยในชั้นเรียนได้
เสร็จสมบูรณ์ 5 ขั้นตอน
3. ผลการวิจัยที่พบว่า ความรู้ความเข้าใจ ด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านโคกสี
ทองหลาง ก่อนกับหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการการท�ำวิจัยในชั้นเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ ารการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียน สูงกว่าก่อนการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียน แสดงให้เห็นว่า
ระดับความรู้ เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนของครูสูงขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการการท�ำ
วิจยั ในชัน้ เรียน พึง่ ผ่านไปไม่นานท�ำให้ครูมคี วามเข้าใจ กระตือรือร้นในการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียน สอดคล้องกับ
ณรงศักดิ์ ปิ่นลออ (2551, หน้า 124) เสนอแนะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรก�ำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนใน
การก�ำหนดให้ครูตอ้ งจัดท�ำวิจยั ในชัน้ เรียนทุกคนและทุกภาคเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรือ่ ง สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ดรุณี รัตนสุทธิ (2548, หน้า 98-100) ได้ศึกษาการพัฒนาครูด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียน
บ้านนาสีนวล พบว่า ก่อนการพัฒนาครูมพี ฤติกรรมในการจัดการเรียนการสอน สอนแบบบรรยาย สอนโดย
ไม่ยึดผู้เรียนเป็นส�ำคัญ จึงพัฒนาครูด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียนตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน โดยใช้กลยุทธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศการศึกษาส�ำหรับสังคมไทย ท�ำให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ด�ำเนินการวิจยั ในชัน้ เรียนและเปลีย่ นพฤติกรรมการพัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยการวิจยั ในชัน้ เรียนไปในทางทีด่ ขี นึ้
4. จากแบบสอบถามหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการการท�ำวิจัยในชั้นเรียนพบประเด็นปัญหาใน
การท�ำวิจัยในชั้นเรียนของครู คือ ความไม่ชัดเจนในเรื่องสถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูล อาจเป็นเพราะครู
ไม่แน่ใจว่าข้อมูลทีไ่ ด้ตอ้ งใช้สถิตใิ ดในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ไม่เข้าใจการหาค่าสถิตติ า่ งๆ คิดว่าเป็นเรือ่ งทีย่ าก
ส�ำหรับตัวเอง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พันทิพา ชูศรีโฉม (2548, หน้า 83-84) ได้ศกึ ษาการพัฒนาบุคลากร
ในการท�ำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาในด้าน
การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน กล่าวคือความไม่ชัดเจนในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล
ท�ำให้ไม่สามารถน�ำผลการปฏิบตั มิ าเขียนรายงานได้ ครูให้ขอ้ เสนอแนะว่า ควรจัดอบรมการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียน
หรือจัดหางบประมาณโดยไม่ควรจัดเก็บเงินจากครู ผู้บริหารควรนิเทศติดตามการท�ำวิจัยในชั้นเรียน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
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8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาครู ด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง
อ�ำเภอวาปีปทุม ส�ำนกงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 1.แม้วา่ พระราชบัญญัตกิ าร
ศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช2542 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2545)จะก�ำหนดให้โรงเรียนจัดการ
ศึกษาให้ครูท�ำวิจัยในชั้นเรียน ดังนั้นถ้าโรงเรียนสามารถก�ำหนดการท�ำวิจัยในชั้นเรียนเป็นนโยบายและ
ภารกิจโรงเรียน ต้องด�ำเนินการไปพร้อมกับภารกิจอื่นๆ 2. ในระยะแรกของการท�ำวิจัยในชั้นเรียน ครูยังไม่
สามารถหาแหล่งทุนได้ โรงเรียนจึงควรสนับสนุนงบประมาณ และส่งเสริมครูด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียน
รวมทัง้ พัฒนางานวิจยั เป็นผลงานวิชาการในการพัฒนาวิชาชีพต่อไป 3. เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกทางโรงเรียน
ควรจัดแหล่งค้นคว้าด้านการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียนให้เพียงพอเหมาะสม และสนับสนุนให้ครูไปค้นคว้าข้อมูลจาก
ห้องสมุดภายนอกสถานศึกษาได้ในเวลาราชการ 4. เพื่อให้ครูมีผู้ช่วยเหลือแนะน�ำและให้ค�ำปรึกษา ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพนักเรียนโรงเรียนควรแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการท�ำวิจัยใน
ชั้นเรียนแก่ครู
8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากการท�ำวิจัยเรื่อง การพัฒนาครู ด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง
อ�ำเภอวาปีปทุม ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ควรมีการวิจัยต่อยอด ดังนี้
1) การประเมินและติดตามผลการพัฒนาครูด้านการท�ำวิจัยในชั้นเรียน 2) ระบบการนิเทศในโรงเรียนเพื่อ
ส่งเสริมให้ครูท�ำวิจัยทั้งโรงเรียน
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