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Abstract
The purposes of the research, in the first phase, were to study fundamental data in
developing teachers of Chumchonbanpadang School, of Songkhla Province in conducting classroom
action research, and in the second phase, to study the results of teachers' training in classroom
action research respectively. In the first phase, the target group comprised 50 teachers of
Chumchonbanpadang School, of Songkhla Province of academic year 2008. Both (1)
questionnaires focusing on problems, situations and teachers' needs in self-development in
conducting classroom action research; and (2) additional interviews were used as research
instruments. In the second phase, the study group was composed of 50 teachers of the same
school in the same academic year. The research instruments included (1) a three-day training
course on classroom action research which was designed on CIPPA model with the two-month
follow up of the teachers' researches; (2) an achievement test consisting of 30 items on
classroom action research; (3) an assessment with 15 items on classroom action research; (4)
a questionnaire with 15 items on satisfaction with the training course and (5) a questionnaire
with 15 items focusing on teachers' attitudes towards the classroom action research. The
results of the first phase showed that most of the teachers were knowledgeable about classroom
action research, but they have not yet started conducting any research project. However, some
classroom survey researches had been conducted, with informal reports of the results. Besides,
the results also indicated that the level of teachers' problems in doing classroom action research
was considerably high, and they strongly needed self-development in doing classroom action
research through intensive training, follow up and guidance by the experts. Moreover, the
results within the second phase revealed that after the training course, teachers gained much
more knowledge. Their classroom action research reports were of good quality, and they were
highly satisfied with the training. In addition, teachers' attitudes towards classroom action
research have become more positive after attending the training course.
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จังหวัดสงขลา
นพเกา ณ พัทลุง
ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน), อาจารย
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดยอ
การวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงคในขัน้ ตอนที่ 1 เพื่อศึกษาขอมูลพืน้ ฐานในการพัฒนาครูสกู ารวิจัย
ในชั้นเรียนในโรงเรียนชุมชนบานปาดัง จังหวัดสงขลา และขั้นตอนที่ 2 เพื่อศึกษาผลการฝกอบรม
ครูเรือ่ งการวิจยั ในชัน้ เรียน โรงเรียนชุมชนบานปาดัง จังหวัดสงขลา
การวิจัยในขั้นตอนที่ 1 กลุมเปาหมาย คือ ครูทุกคนในโรงเรียนชุมชนบานปาดัง จังหวัด
สงขลา จํานวน 50 คน ปการศึกษา 2551 เครื่องมือที่ใช ไดแก 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ
ปญหาการทําวิจัยในชั้ นเรียนของครู และความตองการของครูเพื่ อพัฒนาตนเองในการทําวิจัย
ในชัน้ เรียน 2) แบบสัมภาษณเพิม่ เติมเกีย่ วกับสภาพ ปญหาการทําวิจยั ในชัน้ เรียนของครู และความ
ต องการของครู เพื่ อพั ฒนาตนเองในการทําวิ จั ยในชั้ นเรี ยน จากการสนทนากลุ ม ขั้ นตอนที่ 2
กลุ มเป าหมาย คือ ครูทุกคนในโรงเรียนชุมชนบานปาดัง จังหวัดสงขลา จํานวน 50 คน ปการศึกษา
2551 เครือ่ งมือทีใ่ ช ไดแก 1) หลักสูตรฝกอบรมเรือ่ งการวิจยั ในชัน้ เรียน ซึง่ ออกแบบตามแนวคิดรูปแบบ
ซิปปา โดยหลักสูตรดังกลาวใชระยะเวลาฝกอบรม 3 วัน และติดตามผลการทําวิจัยในชั้นเรียนของ
ครู 2 เดือน 2) แบบทดสอบวัดความรู เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน จํานวน 30 ขอ 3) แบบประเมิน
รายงานวิจัยในชัน้ เรียน จํานวน 15 ขอ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจตอการฝกอบรม จํานวน 15
ขอ และ 5) แบบวัดเจตคติของครูตอการวิจัยในชั้นเรียน จํานวน 15 ขอ
ผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 พบวา 1) ครูสวนใหญไดรับความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
แตยงั ไมทําวิจยั ในชัน้ เรียน สวนทีเ่ หลือทําวิจยั ในชัน้ เรียนเชิงสํารวจ และเขียนรายงานผลแบบไมเปน
ทางการ 2) ปญหาการทําวิจยั ในชัน้ เรียนของครูอยูใ นระดับมาก 3) ครูมคี วามตองการพัฒนาตนเอง
ในการทําวิจยั ในชัน้ เรียน โดยการฝกอบรมและมีการติดตาม ใหคาํ ปรึกษาจากผูเ ชีย่ วชาญ ขัน้ ตอนที่ 2
ผลการฝกอบรม พบวา 1) ความรูข องครูเรือ่ งการวิจยั ในชัน้ เรียนหลังเขารับการฝกอบรมสูงกวากอน
เขารับการฝกอบรม 2) รายงานวิจัยในชั้นเรียนของครูอยูในระดับคุณภาพดี 3) ความพึงพอใจของ
ครูตอ การฝกอบรมอยูใ นระดับมาก และ 4) เจตคติของครูตอ การวิจยั ในชัน้ เรียนหลังเขารับการฝกอบรม
ดีกวากอนเขารับการฝกอบรม
คําสําคัญ : การวิจยั ในชัน้ เรียน
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บทนํา
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ
พุทธศักราช 2542 ในมาตราที่ 24 ขอ 5 ได
กําหนดวา "สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถ
จัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สือ่ การเรียน และ
อํานวย ความสะดวกเพือ่ ใหผเู รียนเกิดการเรียนรู
และมีความรอบรูร วมทัง้ สามารถใชการวิจยั เปน
สวนหนึ่ง ของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ผูสอน
และผู เรี ย นอาจเรี ย นรู ไปพร อ มกั น จากสื่ อ
การเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภท
ตางๆ" (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,
2545) สาระจากพระราชบัญญัตดิ ังกลาวสงผล
ใหการวิจัยโดยเฉพาะการวิจัยในชั้นเรียน ถือ
เป นสิ่ งที่ มี ความสําคั ญอย างยิ่ งต อครู ซึ่ งเป น
บุ คคลที่ มี ความใกล ชิ ดกั บนั กเรี ยนมากที่ สุ ด
ในโรงเรียน จึงมี ความจําเปนอยางยิ่งที่ครูตอง
มี ความรู ความเข าใจ และสามารถทําวิจั ย
ในชัน้ เรียนได
การวิจัยในชั้นเรียนเปนการวิจัย ซึ่งครู
แสวงหาความรู เกี่ ยวกั บ การเรี ย นการสอน
ในชั้นเรียนของตนเอง และการวิจัยในชั้นเรียน
นัน้ จะกอใหเกิดประโยชนสงู สุดหากกิจกรรมใน
งานวิจยั นัน้ เปนกิจกรรมทีส่ ง เสริมความรวมมือ
ในการเรียนรูร ะหวางครูและนักเรียน ซึง่ เปนสิง่
ทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ประจําวันของการเรียนการสอน
(Cross and Steadman. 1996) ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ Cross and Angleo (2005)
ซึง่ กลาววา การวิจยั ในชัน้ เรียน เปนกระบวนการ
ซึ่ งครอบคลุ มการเรี ยนรู ข องครู ในการเรี ยน
การสอน เพื่อจะตอบคําถาม 2 ประเด็น คือ
นักเรียนจะเรียนรู ไดดีไดอยางไร และ ครูสอน
อยางไรจึงมีประสิทธิภาพ โดยการสังเกตอยาง
ใกลชดิ การเก็บรวบรวมขอมูลและสะทอนกลับสู
การเรียนรูข องนักเรียน โดยออกแบบการทดลอง
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อยางรอบคอบ ครูจะไดเรียนรูมากขึ้นเกี่ยวกับ
การเรียนรูข องนักเรียน และทีส่ ําคัญกวานัน้ ไดรู
เกี่ยวกับการตอบสนองของนักเรียน ตอวิธีสอน
นอกจากนัน้ วิชติ สุรตั นเรืองชัย (2546) ยังกลาว
ในทํานองเดียวกันวา การวิจยั ในชัน้ เรียนเปนวิจยั
ที่ เ หมาะสมกั บการพั ฒนาการเรี ยนการสอน
ของครู ในทุ กระดั บ ครูผู สอนสามารถดําเนิ น
การวิจยั ไดพรอมๆ กับการปฏิบตั หิ นาทีใ่ นชัน้ เรียน
ไมตองใชงบประมาณมากมาย ไมตองเสียเวลา
มากนัก แตประโยชนทไี่ ดคมุ คา เปนการพัฒนา
ครูไปสูวิชาชีพชั้นสูงอยางแทจริง ซึ่งสรุปไดวา
วิจยั ในชัน้ เรียนเปนวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ คาและมีประโยชน
โดยเฉพาะอยางยิ่ งสําหรับการพัฒนานักเรียน
และครูผูสอน ในยุคปจจุบัน ซึ่งเปนกระบวน
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู
ในชัน้ เรียนของตน การวิจยั ดังกลาวใหโอกาสแก
ครูสํารวจและทดสอบความคิดใหมๆ วิธีการ
ใหมๆ หรือวัสดุอปุ กรณใหมๆ ผลจากการวิจยั
ดังกลาวจะเปนประโยชนตอ การวางแผนหลักสูตร
และ การสอนเพือ่ พัฒนาผูเ รียนตอไป
โรงเรียนชุมชนบานปาดัง ตัง้ อยู 15 หมูท ี่
9 ตําบลปาดังเบซาร อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
บนถนนปาดังเบซาร ทางหลวงหมายเลข 4054
ติดพรมแดนประเทศมาเลเซีย มีเนื้อที่ จํานวน
38 ไร เปดทําการสอนเมือ่ พ.ศ. 2505 ปการศึกษา
2551 เปดทําการสอนตั้งแตชั้นอนุบาล 1 ถึง
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 35 หองเรียน
มีนกั เรียน 1,292 คน ครูทงั้ หมด จํานวน 50 คน
ผลจากการประเมินดานบุคลากรภายในโรงเรียน
ในปการศึกษา 2550 ดานการทําวิจยั ในชัน้ เรียน
ของครู พบวาครูมงี านวิจยั ในชัน้ เรียนเพียง 10 คน
หรือรอยละ 20 ของครูทงั้ หมด (โรงเรียนชุมชน
บานปาดัง, 2551) จากปญหาดังกลาวทําให
ผู วิ จั ย ซึ่ งเป น อาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ
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จังหวัดสงขลา มีหนาที่หลักประการหนึ่ง คือ
การบริการวิชาการแกสังคม จึงมีแนวคิดที่จะ
พัฒนาครูเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ในโรงเรียน
ชุมชนบานปาดัง จังหวัดสงขลา ซึง่ เปนโรงเรียน
ในเขตพืน้ ทีบ่ ริการของมหาวิทยาลัย สอดคลอง
กั บพระราชบั ญญั ติ การศึ กษาแห งชาติ
พุทธศักราช 2542 ในหมวด 7 มาตรา 52
ไดกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการสงเสริมใหมี
ระบบกระบวนการผลิตครู คณาจารย และ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ให มี คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานทีเ่ หมาะสมกับวิชาชีพชัน้ สูง โดยกํากับ
และประสานให สถาบั นที่ ทําหน าที่ ผลิ ตและ
พั ฒนาครู คณาจารย รวมทั้ งบุ คลากรทาง
การศึกษาใหมีความพรอมและมีความเขมแข็ง
ในการเตรี ยมบุ คลากรใหม และการพั ฒนา
บุคลากรประจําการ อยางตอเนื่อง (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาแห งชาติ , 2545)
และยังสอดคลองกับพันธกิจขอ 3 ของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
คือใหบริการทางวิชาการแกสังคมเพื่อพัฒนา
การศึกษาในชุมชนทองถิ่นในภาคใต โดยรวม
มือกับหนวยงานอื่ นๆ ทั้ งภาครัฐและเอกชน
(มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2548)
ทัง้ นีก้ ารพัฒนาครูสกู ารวิจยั ในชัน้ เรียน
โรงเรียนชุมชนบานปาดัง จังหวัดสงขลา ออกแบบ
หลั ก สู ต รการฝ กอบรมตามแนวคิ ด รู ปแบบ
ซิปปา (CIPPA Model) ประกอบดวยแนวคิด
การสรางความรู แนวคิดกระบวนการกลุม และ
การเรี ย นรู แบบร ว มมื อ แนวคิ ด เกี่ ยวกั บ
ความพร อ มในการเรี ยนรู แนวคิ ดเกี่ ยวกั บ
กระบวนการเรี ยนรู และแนวคิ ดเกี่ ยวกั บ
การถายโอนความรู ซึ่ งแนวคิดของรูปแบบ
ซิ ปปาดั งกล าวมี วั ตถุ ประสงค เพื่ อมุ งพั ฒนา
ผูเ รียนใหเกิดความรู ความเขาใจในเรือ่ งทีเ่ รียน
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อยางแทจริง โดยใหผู เรียนสรางความรู ดวย
ตนเอง โดยอาศั ย ความร ว มมื อ จากกลุ ม
นอกจากนั้ นยั งช วยพัฒนาทักษะกระบวนการ
ตางๆ (ทิศนา แขมมณี, 2548) ซึ่ งจะเป น
ประโยชน สํ า หรั บครู ในการนํ า ความรู และ
ประสบการณที่ไดรับไปพัฒนาการจัดกระบวน
การเรียนรู ซึง่ จะสงผลตอผูเ รียนของตน อีกทัง้ ยัง
เปนแนวทางในการพัฒนาครูในดานอืน่ ๆ ตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1.เพือ่ ศึกษาขอมูลพืน้ ฐานในการพัฒนา
ครู สู ก ารวิ จั ย ในชั้ น เรี ยน ในโรงเรี ย นชุ ม ชน
บ า นปาดั ง จั ง หวั ด สงขลา ตามรายละเอี ยด
ดังนี้
1.1 สภาพการทําวิจยั ในชัน้ เรียนของครู
1.2 ปญหาการทําวิจยั ในชัน้ เรียนของครู
1.3 ความตองการของครูเพื่อพัฒนา
ตนเองในการทําวิจยั ในชัน้ เรียน
2. เพื่ อศึกษาผลการฝกอบรมครูเรื่ อง
การวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนชุมชนบานปาดัง
จังหวัดสงขลา ตามรายละเอียดดังนี้
2.1 ความรู ของครู เรื่ องการวิ จั ยใน
ชัน้ เรียนกอนและหลังเขารับการฝกอบรม
2.2 รายงานวิจัยในชั้ นเรียนของครู
หลั งเขารับการฝกอบรม
2.3 ความพึงพอใจของครูตอการฝก
อบรม
2.4 เจตคติ ของครู ต อการวิ จั ยใน
ชั้นเรียนกอนและหลังเขารับการฝกอบรม
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ขอบเขตการวิจัย
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพืน้ ฐานใน
การพัฒนาครูสูการวิจัยในชั้นเรียน ในโรงเรียน
ชุมชนบานปาดัง จังหวัดสงขลา
1. กลุม เปาหมาย ไดแก ครูทกุ คนโรงเรียน
ชุมชนบานปาดัง จังหวัดสงขลาจํานวน 50 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 สภาพการทําวิจยั ในชัน้ เรียนของครู
2.2 ปญหาการทําวิจยั ในชัน้ เรียนของครู
2.3 ความตองการของครูเพื่อพัฒนา
ตนเองในการทําวิจยั ในชัน้ เรียน
3. ระยะเวลาในการศึกษา เดือนพฤษภาคม
2551
ขัน้ ตอนที่ 2 การศึกษาผลการฝกอบรม
ครู เรื่ องการวิ จั ยในชั้ นเรี ยน โรงเรี ยนชุ มชน
บานปาดัง จังหวัดสงขลา
1. กลุม เปาหมาย ไดแก ครูทกุ คนโรงเรียน
ชุมชนบานปาดัง จังหวัดสงขลา จํานวน 50 คน
2. เนื้อหาที่ใชฝกอบรม เรื่อง การวิจัย
ในชัน้ เรียน
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรตน คือ การฝกอบรม
เรือ่ งการวิจยั ในชัน้ เรียน
3.2 ตัวแปรตาม คือ
3.2.1. ความรู ของครู เ รื่ อง
การวิจยั ในชัน้ เรียน
3.2.2 คุณภาพรายงานวิจัย
ในชัน้ เรียนของครู
3.2.3 ความพึงพอใจของครู
ตอการฝกอบรม
3.2.4 เจตคติของครูตอการ
วิจยั ในชัน้ เรียน
4. ระยะเวลาในการฝกอบรมครูในวันที่
18 - 20 เดือนมิถุนายน 2551 ติดตามและให

คําปรึกษาระหวางเดือน กรกฏาคม - สิงหาคม
2551
วิธีการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนาครูสกู ารวิจยั ในชัน้ เรียน ในโรงเรียน
ชุมชนบานปาดัง จังหวัดสงขลา
กลุม เปาหมาย คือ ครูทกุ คนในโรงเรียน
ชุมชนบานปาดัง จังหวัดสงขลา จํานวน 50 คน
เครื่องมือที่ใช ไดแก 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับ
สภาพปญหาการทําวิจยั ในชัน้ เรียนของครู และ
ความต อ งการของครู เ พื่ อพั ฒ นาตนเองใน
การทําวิจัยในชั้นเรียนเปนแบบสํารวจรายการ
มาตราสวนประมาณคา และแบบปลายเปด
2) แบบสั ม ภาษณ เ พิ่ มเติ ม เกี่ ยวกั บ สภาพ
ป ญหาการทํ า วิ จั ยในชั้ นเรี ยนของครู และ
ความตองการของครูเพื่อพัฒนาตนเองในการ
ทําวิจยั ในชัน้ เรียน จากการสนทนากลุม ซึง่ เครือ่ งมือ
ทัง้ 2 ฉบับ หาคุณภาพโดยหาดัชนีความสอดคลอง
ระหว างข อคําถามกั บเป าหมายของการถาม
ซึ่ งพบว ามี ค าดั ชนี ความสอดคล องเท ากั บ 1
ทุกขอ ทั้ง 2 ฉบับ
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. สอบถามครู โ ดยใช แ บบสอบถาม
เกีย่ วกับสภาพ ปญหาการทําวิจยั ในชัน้ เรียนของ
ครู และความตองการของครูเพื่อพัฒนาตนเอง
ในการทําวิจยั ในชัน้ เรียน
2. สัมภาษณครูโดยใชแบบสัมภาษณ
เพิ่ มเติ ม เกี่ ยวกั บ สภาพ ป ญ หาการทํ า วิ จั ย
ในชั้นเรียนของครู และความตองการของครู
เพื่อพัฒนาตนเองในการทําวิจัยในชั้นเรียนโดย
การสนทนากลุม
ขัน้ ตอนที่ 2 การศึกษาผลการฝกอบรม
ครู เรื่ องการวิ จั ยในชั้ นเรี ยน โรงเรี ยนชุ มชน
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บานปาดัง จังหวัดสงขลา
กลุม เปาหมาย คือ ครูทกุ คนในโรงเรียน
ชุมชนบานปาดัง จังหวัดสงขลา จํานวน 50
คน เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ หลักสูตร
ฝกอบรมเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งออกแบบ
ตามแนวคิดรูปแบบซิปปา ประกอบดวยแนวคิด
การสรางความรู แนวคิดกระบวนการกลุมและ
การเรียนรูแ บบรวมมือ แนวคิดเกีย่ วกับความพรอม
ในการเรียนรู แนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการเรียน
รูและแนวคิดเกี่ยวกับ การถายโอนความรู โดย
ใชระยะเวลาฝกอบรม 3 วัน และติดตามผลการ
ทําวิจัยในชัน้ เรียนของครู 2 เดือน ซึง่ หลักสูตร
ดังกลาวผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญและ
ทดลองใชกับครู ในอําเภอสะเดาจํานวน 30 คน
กอนนําไปใชจริง เครือ่ งมือที่ใชในการเก็บรวบ
รวมข อมู ล จํานวน 4 ฉบั บ ซึ่ งทุ กฉบั บผ าน
การตรวจสอบจากผูเชีย่ วชาญ ปรากฏวาคําถาม
ทุกขอมีคา ดัชนีสอดคลองเทากับ 1 และทดลอง
ใช กั บครู กลุ มที่ ใช ทดลองหลั กสู ตรฝ กอบรม
ทํ าการคั ด เลื อกข อที่ เ ข าเกณฑ ตามจํานวนที่
ตองการ และจัดพิมพเปนฉบับสมบูรณประกอบ
ดวย 1) แบบทดสอบวัดความรู เรือ่ งการวิจยั ใน
ชัน้ เรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
คาความยากงายอยูระหวาง 0.35 - 0.77 คา
อํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.45 - 0.62 และ
ค าความเชื่ อมั่ นเทากับ .82 2) แบบประเมิน
รายงานวิจยั ในชัน้ เรียน แบบรู บริ ค (Scoring
Rubric) จํานวน 15 ขอ มีคาความเชื่อมั่น
เทากับ .75 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ตอการฝกอบรม แบบมาตราสวนประมาณคา
จํา นวน 15 ข อ มี ค า ความเชื่ อมั่ น เท า กั บ
.77 และ 4) แบบวั ดเจตคติ ของครู ต อการ
วิ จั ย ในชั้ น เรี ยน แบบลิเคิอรท จํานวน 15 ขอ
มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .85
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การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ทดสอบครู โดยใช แบบทดสอบวั ด
ความรูเ รือ่ งการวิจยั ในชัน้ เรียน จํานวน 30 ขอ
2. วัดเจตคติของครูตอ การวิจยั ในชัน้ เรียน
ดวยแบบวัดเจตคติ จํานวน 15 ขอ
3. ฝ กอบรมครู เป นระยะเวลา 3 วั น
ตามหลักสูตรฝกอบรมเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน
วันที่ 18 - 20 เดือนมิถนุ ายน 2551 โดยผูว จิ ยั
เป น วิ ท ยากรอบรมด ว ยตนเอง หลั งจากนั้ น
ทดสอบครูดวยแบบทดสอบวัดความรูฉบับเดิม
4. ติ ด ตามผลการทํ า วิ จั ย ของครู 2
เดื อน โดยให คําปรึ กษาและแนะนําเป นระยะ
เมื่อครูทําวิจัยเสร็จสิ้น ผูวิจัยประเมินรายงาน
วิจยั ในชัน้ เรียนของครู
5. สอบถามความพึ งพอใจของครู ต อ
การฝกอบรม จํานวน 15 ขอ
6. วั ดเจตคติ ของครู ต อการวิ จั ย
ในชั้นเรียน ดวยแบบวัดเจตคติฉบับเดิม
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจัยสําหรับขั้นตอนที่ 1 พบวา
1) ครูสวนใหญไมทําวิจัยในชั้นเรียน สวนที่
เหลื อทําวิ จั ยในชั้ นเรี ยนเชิ งสํารวจ และเขี ยน
รายงานผลแบบไมเปนทางการ 2) ป ญหา
การทําวิจัย ในชั้นเรียนของครูอยูในระดับมาก
เรี ยงลําดั บจากมากไปหาน อย 3 ลําดั บแรก
ดังนี้ การเขียนรายงานวิจยั การพัฒนานวัตกรรม
การเลือกสถิติที่ใชและการวิเคราะหขอมูล 3)
ครูมีความตองการพัฒนาตนเองในการทําวิจัย
ในชั้นเรียน โดยการฝกอบรมและมีการติดตาม
ใหคําปรึกษาจากผู เชี่ ยวชาญ ทั้ งนี้ อาจมาจาก
สาเหตุหลายประการ เชน 1) ครูในโรงเรียน
จํานวน 45 คน หรือรอยละ 90 สําเร็จการศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ก อ นช ว ง 10 ป ที่ ผ า นซึ่ ง
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หลั กสู ตรผลิ ตครู สมั ยนั้ นยั งไม บรรจุ รายวิ ชา
ที่ เกี่ ยวข อ งกั บ การวิ จั ย ในชั้ นเรี ย นโดยตรง
เหมื อ นยุ คป จจุ บั น นอกจากนั้ น ครู ที่ สํา เร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งผานการทําวิจัย
มีจาํ นวนเพียง 3 คนหรือรอยละ 6 เทานัน้ ทําให
ครูขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการทําวิจัย
ในชัน้ เรียน และตองการพัฒนาตนเอง 2) ระยะที่
ผานมาหนวยงาน ตนสังกัดไดมกี ารใหความรูค รู
ในเรื่องวิจัยในชั้นเรียนหลายครั้งและหลายวิธี

เชน ทางโทรทัศนผานดาวเทียม หรือเอกสารที่
สงมาใหโรงเรียนใหครูศกึ ษาคนควาดวยตนเอง
แตวธิ ดี งั กลาว ยังไมทาํ ใหครูมคี วามรูค วามเขาใจ
เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนมากนัก เนื่องจาก
วิธดี งั กลาวครูไมสามารถซักถาม ขอสงสัยตางๆ
ได และเมื่อครูทําวิจัยทําใหครูขาดความมั่นใจ
เพราะไมมที ป่ี รึกษาคอยแนะนําชวยเหลือ สนับสนุน
และใหกําลังใจ
ผลการวิจยั สําหรับขัน้ ตอนที่ 2 ปรากฏ
ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการฝกอบรมครูเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนชุมชนบานปาดัง จังหวัดสงขลา
ประเด็น

กอนการฝกอบรม หลังการฝกอบรม ผลตาง/แปลผล
คาเฉลี่ย คาเบีย่ งเบน คาเฉลี่ย คาเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

มาตรฐาน

1.ความรู
15.50
2.รายงานวิจยั ในชัน้ เรียน
3.ความพึงพอใจตอการฝกอบรม 4.เจตคติตอการวิจัยในชั้นเรียน
2.75

จากตารางที่ 1 แสดงว าผลการฝ ก
อบรมครูเรือ่ งการวิจยั ในชัน้ เรียน โรงเรียนชุมชน
บานปาดัง จังหวัดสงขลา ดานความรู ของครู
เรือ่ งการวิจยั ในชัน้ เรียนหลังการฝกอบรมสูงกวา
กอนการฝกอบรมคุณภาพรายงานวิจยั ในชัน้ เรียน
ของครูอยูในระดับดี ความพึงพอใจของครู ตอ
การฝกอบรมอยูในระดับมาก และเจตคติของ
ครูตอ การวิจยั ในชัน้ เรียนหลังการฝกอบรมดีกวา
กอนการฝกอบรม
ผลการวิจัยที่ ปรากฏซึ่ งเปนที่ นาพอใจ
ทั้ งนี้ อาจเนื่ องมาจากเหตุ ผ ลหลายประการ
ตามรายละเอียด ดังนี้

5.50
1.50

25.50
3.75
4.00
3.50

4.30
1.50
0.70
1.25

+10
คุณภาพดี
ระดับมาก
+0.75

1. หลักสูตรฝกอบรมไดผานกระบวน
การพัฒนามาอยางรอบคอบโดยผานผูเ ชีย่ วชาญ
ตรวจสอบรวมถึงผานการทดลองใชกอนนําไป
ใช จริ งทําให ทราบป ญหาอุ ปสรรคต างๆ เช น
เนื้อหาบางอยางใชเวลาไมเพียงพอ เชน การ
วิเคราะหขอ มูล ซึง่ เปนเนือ้ หาทีต่ อ งใชเวลาฝกทักษะ
การคิดคํานวณนอกจากบรรยายอยางเดียว จึงได
ปรั บปรุ งแก ไขเนื้ อหาส วนนี้ ก อนนําไปใช จริ ง
โดย การเพิ่มเวลาอบรมในเนื้อหาดังกลาว อีก
กรณี ห นึ่ งคื อ เนื้ อหาบางอย า งใช เ วลามาก
เกิ นไปเช นความรู เบื้ องต นเกี่ ยวกั บการวิ จั ย
ในชั้นเรียน เนื่องจากครูสวนใหญมีความรูบาง

209
วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
ปที่ 20 ฉบับที่ 2 ก.ค.- ธ.ค. 2552

อยู แล วและต องการ จะฝ กปฏิ บั ติ ในเนื้ อหา
อื่นๆ มากกวา จึงมีการปรับลดเนื้อหาดังกลาว
ส งผลให ครู มี ความรู และทําวิ จั ยได และเกิ ด
ความพึ งพอใจต อการฝ กอบรม รวมถึ งเกิ ด
เจตคติทดี่ ีตอ การวิจยั ในชั้นเรียน
2. รู ปแบบซิ ป ปาที่ นํามาใช ในการ
ฝกอบรมนั้ น เป นรู ปแบบที่ ส งผลต อความรู
ของครู เ รื่ องการวิ จั ย ในชั้ นเรี ย นที่ เพิ่ มขึ้ น
คุ ณภาพรายงานวิจัยในชั้ นเรียนของครูอยู ใน
ระดับดี สงผลไปถึงความพึงพอใจของครูตอ
การฝกอบรมอยูในระดับมาก และเจตคติของ
ครูตอการวิจัยในชั้นเรียนดีกวากอนฝกอบรม
ตามรายละเอียด ดังนี้
2.1 แนวคิ ดการสร างความรู
(Construction of knowledge) ซึ่งทําใหครูได
ความรูใ หมเกีย่ วกับการวิจยั ในชัน้ เรียนจากการ
เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม และสราง
ความรูด ว ยตนเอง ชวยใหครูเกิดการเรียนรูท มี่ ี
ความหมายกับตน และสงผลตอการเรียนรูนั้น
ซึ่ งกิ จ กรรมดั ง กล า วปรากฏในแผนการฝ ก
อบรม ทุกแผนทีม่ กี ารทบทวนความรูเ ดิมกอน
ใหความรูใหมทุกครั้ง และเนนกิจกรรมโดยให
ครูคน พบความรูด ว ยตนเอง เชนการศึกษางาน
วิ จั ยในชั้ นเรี ยนที่ หลากหลาย และสรุ ปเป น
ความรู ของตนเอง โดยมี วิ ทยากรเป น ผู ใ ห
คําปรึกษา สงผลโดยตรงตอความรูและความ
สามารถในการทําวิจัยของครู
2.2 แนวคิดการปฏิสมั พันธกบั ผูอ นื่
หรือสิง่ แวดลอมรอบตัว (Interaction) ทําใหครู
ได ความรู จากการมี ป ฏิ สั มพั น ธ กั น ระหว าง
เพือ่ นครู เรียนรูอ ยางมัน่ ใจจากการปรึกษาหารือ
กั นซึ่ งกิ จกรรมดั งกล าวปรากฏในแผน
การฝกอบรมทุกแผนที่ มีการทํางานกลุ มหรือ
ฝ กปฏิ บั ติ งานกลุ ม ส งผลโดยตรงต อความ
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พึ งพอใจตอการฝกอบรมและเจตคติตอ การวิจยั
ในชัน้ เรียน
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความพรอมใน
การเรียนรู (Physical participation) ซึ่งทําให
ครูมโี อกาสเคลือ่ นไหวรางกายในการทํากิจกรรม
ตางๆ ขณะฝกอบรม ตอบสนองทฤษฎีการรับรู
และหลั กความพร อมในการเรี ยนรู นอกเหนื อ
จากการนั่ งฟงบรรยายอย างเดี ยว ซึ่ งกิจกรรม
ดั งกล าวปรากฏในแผนการฝกอบรมทุกแผนที่
มีเทคนิคการฝกอบรมวิธีตางๆ ที่ หลากหลาย
ไดแก การบรรยาย การอภิปราย การปฏิบัติงาน
และการนําเสนอผลงาน ทําใหครูที่ เขารับการ
ฝกอบรม ไมเบื่อหนาย สอดคลองกับแนวคิด
ของสมคิด บางโม (2544) กลาววา การถายทอด
ความรู ทักษะ และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติให
แกผูเขารับการฝกอบรมเปนเรื่องสําคัญ จะตอง
ใชเทคนิควิธกี ารตางๆ ประกอบกันหลายประการ
สงผลโดยตรงตอความพึงพอใจตอการฝกอบรม
และเจตคติตอ การวิจัยในชัน้ เรียน
2.4 แนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการเรียนรู
(Process learning )ซึ่ ง ทํา ให ครู ได ค วามรู
จากกระบวนการตางๆ เชน กระบวนการแสวงหา
ความรู และกระบวนการคิด ซึง่ กิจกรรมดังกลาว
ปรากฏในแผนการฝกอบรมทีใ่ ชกระบวนการให
ครูแสวงหาความรูท งั้ ในและนอกหองอบรม เชน
สื บค นทางอิ นเตอร เน็ ต หรื อครู ใช กระบวน
การคิดโดยใชวธิ กี ารวิทยาศาสตรจากการทําวิจยั
ในชั้นเรียน สงผลโดยตรงตอความรูและความ
สามารถในการทําวิจัยของครู
2.5 แนวคิ ดเกี่ ยวกั บการถ ายโอน
ความรู (Application) ซึง่ ทําใหครูไดความรูจ าก
การอบรมภาคทฤษฎี ในระยะเวลา 3 วัน และ
ถายโอนไปยังการฝกปฏิบัติในสถานการณจริง
อีก 2 เดือน ทําใหครูเห็นความสัมพันธของ
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การประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีไปยังสถานการณ
จริง ซึง่ เปนการเรียนรูท มี่ คี วามหมาย สงผลโดย
ตรงตอคุณภาพของรายงานวิจัยของครู
แนวคิ ดของรู ปแบบซิ ปปาดั งกล าวมี
วัตถุประสงคเพือ่ มุง พัฒนาผูเ รียนใหเกิดความรู
ความเขาใจในเรือ่ งทีเ่ รียนอยางแทจริง โดยให
ผูเ รียนสรางความรูด ว ยตนเอง โดยอาศัยความ
รวมมือจากกลุ ม นอกจากนั้ นยังชวยพัฒนา
ทั ก ษะกระบวนการต า งๆ จํ า นวนมากเช น
กระบวนการคิด กระบวนการกลุม กระบวนการ
ปฏิสัมพันธทางสังคม และกระบวนการแสวง
หาความรู เปนตน (ทิศนา แขมมณี, 2548)
3. ผูว จิ ยั ซึง่ เปนวิทยากรในการฝกอบรม
วิ จั ยในชั้ นเรี ยนให แก ครู ได ใช หลั กจิตวิทยา
หลายประการ สําหรับการฝกอบรมผูใ หญ สงผล
โดยตรงตอความพึงพอใจของครูตอ การฝกอบรม
อยูในระดับมากและเกิดเจตคติที่ดีตอการวิจัย
ในชั้นเรียน ตามรายละเอียด ดังนี้
3.1 การสรางแรงจูงใจ ในการปฐมนิเทศ
กอนการฝกอบรม โดยการชี้แจงถึงประโยชน
โดยตรงของการวิจยั ในชัน้ เรียนทีเ่ กิดขึน้ กับตัว
ผูเ รียนและครูผทู าํ วิจยั ตามที่ สุวมิ ล วองวาณิช
(2551) กลาววา การวิจยั ปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียน
เปนเครือ่ งมือ สําคัญทีช่ ว ยในการพัฒนาวิชาชีพครู
เนื่ องจากให ข อค น พบที่ ไ ด มาจากกระบวน
การสื บค นที่ เป นระบบและเชื่ อถื อได ทําให
ผูเรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู และครูเกิด
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้
ยังเปนการพัฒนาผูท มี่ สี ว นรวม นําไปสูก ารพัฒนา
ชุมชนแหงการเรียนรูแ ละดวยหลักการสําคัญของ
การวิจยั ปฏิบัติการที่เนนการสะทอนผล ทําให
การวิจยั แบบนีส้ ง เสริมบรรยากาศของการทํางาน
แบบประชาธิ ปไตยที่ ทุ กฝ ายเกิ ดการเปลี่ ยน
ประสบการณและยอมรับในขอคนพบรวมกัน

การสรางแรงจูงใจใหกบั ครูในการทําวิจยั
ในชัน้ เรียน ทําใหครูมคี วามตัง้ ใจในการฝกอบรม
สอดคลองกับแนวคิดของ อุบลรัตน เพ็งสถิตย
(2547) ที่กลาววาองคประกอบที่มีผลตอการ
เรียนรูที่ สําคัญยิ่งประการหนึ่ งคือแรงจูงใจ ที่
เกิดขึ้นในรางกายของแตละบุคคล และสภาพ
การณ ทีแ่ ตละบุคคลไดเผชิญ การทีผ่ เู รียนเกิด
แรงจูงใจขึ้นจะทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จ
จากการเรียนรูใ นสิง่ ตางๆ ไดงา ยและสะดวกขึน้
และสอดคลองกับแนวคิดของวิจิตร อาวะกุล
(2537) กลาววา ผูใหญจะเรียนรูไดดีก็ตอเมื่อ
เขามีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะเรียน
3.2 การเสริ มแรงทางบวก เช น
การกล าวคําชมเมื่ อครู ตอบคําถามได ถูกต อง
หรือปฏิบัติตามที่วิทยากรมอบหมายไดถูกตอง
รวมทั้งกลาวชมเชยผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่มี
คุณภาพ แกครูเจาของผลงาน และเมื่อผลงาน
ของครูสาํ เร็จ ก็ไดมกี ารจัดนิทรรศการแสดงผล
งานของครูทกุ คนในงาน "กาวไปขางหนา สพท.
สงขลา เขต 3" ณ ศูนยประชุมนานาชาติเฉลิม
พระเกียรติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วันที่ 6
เดือน กันยายน 2551 ซึง่ สอดคลองกับแนวคิด
ของอุบลรัตน เพ็งสถิตย (2547) กลาววา
การเรียนรูท ดี่ นี นั้ จะตองใชการเสริมแรงทางบวก
ในลักษณะของการชมเชย
3.3 การปรึกษาอยางใกลชิดอยาง
ทั่วถึง และใหความเปนกันเองของวิทยากรกับ
ครู ที่ เข า รั บ การฝ ก อบรม ทํ า ให บ รรยากาศ
ในการฝกอบรมและการทําวิจัยในชั้นเรียนของ
ครูเปนไปดวยความราบรื่น นอกจากนั้นยังเปด
โอกาสใหครูแสดงความคิดเห็นและการยอมรับฟง
ความคิดเห็น ของครูและเสนอแนะประเด็นทีย่ งั ไม
สมบูรณ สอดคลองกับแนวคิดของวิจติ ร อาวะกุล
(2537) กลาววา ผูใ หญจะเรียนรูไ ดดี ก็ตอเมื่อ
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ได รั บความพอใจในวิ ทยากรในการต อนรั บ
การพูดจาการปฏิบัติ การเอาใจใสและการให
เกียรติ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช
1. ขั้นตอนการศึกษาขอมูลพื้นฐานใน
การพัฒนาครูสูการวิจัยในชั้นเรียน โดยศึกษา
สภาพ การทําวิ จัยในชั้ นเรียนของครู ปญหา
การทําวิจยั ในชัน้ เรียนของครู และความตองการ
ของครูเพือ่ พัฒนาตนเองในการทําวิจยั ในชัน้ เรียน
ผู วิจัยตองสรางความสนิทสนมและความเปน
กันเองกับครู สงผลใหครูใหขอมูลตางๆ จาก
การสอบถามและสั มภาษณ ด วยความเต็ มใจ
ทําใหไดขอมูลที่เปนจริง
2. กอนการฝกอบรมผู วิจัยตองชี้แจง
เปาหมายของการพัฒนาครูสกู ารทําวิจยั ในชัน้ เรียน
แกครูรับทราบ และสรางความตระหนักใหครู
เห็ น คุ ณค าของการทําวิ จั ย ในชั้ น เรี ยน เช น
การอธิ บ ายถึ ง ประโยชน ข องการทํ า วิ จั ย ซึ่ ง
ส งผลต อการพั ฒนาผู เ รี ย นและการพั ฒ นา
ตนเองของครู ทําใหครูมแี รงบันดาลใจในการทํา
วิจยั ในชัน้ เรียน
3. ขั้นตอนการฝกอบรมครู วิทยากร
ตองเปนกัลยาณมิตรของครู สงผลใหครูกลา
ซักถาม ขอสงสัยตางๆ ขณะฝกอบรมและชวง
การทําวิจยั ในชัน้ เรียน และเมือ่ ครูเกิดความทอแท
วิทยากรตองใหกําลังใจและสนับสนุน ใหวิจัย
นั้ นสําเร็ จ ซึ่ งจะส งผลต อการพั ฒนาครู และ
ผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
4. ขัน้ ตอนการฝกอบรมครูและขัน้ ตอน
การทําวิ จั ยในชั้ นเรี ยนของครู วิ ทยากรต อง
เตรี ยมเอกสารสําหรั บครู ได ศึ กษาค นคว าให
เพียงพอหรืออาจจัดใหครูไปศึกษาคนควาจาก
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แหลงเรียนรู เชน หองสมุดของสถาบันการศึกษา
ตางๆ หรือ สอนวิธสี บื คนขอมูลจากอินเตอรเน็ต
5. โรงเรียนที่มีครูสอนหลายระดับ เชน
ระดับประถมศึกษาในกลุม สาระการเรียนรูต า งๆ
และระดั บการศึ กษาปฐมวั ย ในระหว างการ
ฝ กอบรมเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนนั้น วิทยากร
ตองยกตัวอยางประกอบในเรือ่ งตางๆ เชนนวัตกรรม
การศึกษา ใหครอบคลุมทุกกลุม สาระการเรียนรู
และทุกระดับการศึกษา พรอมตัวอยางรายงาน
วิ จั ยที่ ห ลากหลาย ครอบคลุ ม ทุ ก กลุ ม สาระ
การเรียนรู และครอบคลุมทุกระดับชั้น
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะโรงเรียน
ชุมชนบานปาดัง สังกัดเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสงขลา
เขต 3 ควรพัฒนาครูเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน
ในโรงเรียนอืน่ ๆ หรือโรงเรียนทีส่ งั กัดหนวยงาน
อืน่ ๆ เชน โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2. การวิจยั ครัง้ นีศ้ กึ ษาผลการฝกอบรม
เฉพาะความรู ของครูเรื่ องการวิจัยในชั้ นเรียน
คุณภาพรายงานวิจัยในชั้นเรียนของครู ความ
พึ งพอใจของครู ต อการฝ กอบรม และเจตคติ
ของครู ตอการวิจยั ในชัน้ เรียน ควรจะศึกษาตัวแปร
อืน่ ๆ เชน ทักษะกระบวนการคนควาขอมูลของครู
และหาความสัมพันธระหวางตัวแปรดังกลาว
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