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Purposes of this research were; I) to study the development needs on classroom action 

research of teachers in schools under the Office of Samutprakarn Primary Educational Service Area 

One, and 2) to compare the development needs on classroom action research of teachers in schools 

under the Office of Samutprakam Primary Educational Service Area One according to their education 

level, teaching experience, and research training. Data were collected from 318 teachers in schools 

under the Office of Samutprakarn Primary Educational Service Area One during the academic year of 

2560 through a questionnaire. Data were analyzed by using frequency, percentage, arithmetic mean, 

and standard deviation. Comparison of their needs on education level, and research training were 

tested by t-test, while one-way ANOV A test was used when comparing their teaching experiences. 

When a difference was found, a Sheffe's test was applied. 

Research findings were as follows I) The development needs on classroom action research of 

teachers in schools under the Office of Samutprakam Primary Educational Service Arca One in 

overall was at the more high· level. If considering each aspect, data showed that they were at the more 

level in all aspects, by which the classroom action research aspect had the highest score while the 

classroom action research had the lowest score; 2 ) When comparing the needs according to their 

education levels, and teaching experiences both overall and each aspect, data showed that they was no 

statistically significant different. However, when comparing teacher's needs, according to their 



r 

classroom action research training. data showed that they were statistically significant different at the 

0.05 level both overall and the foundation knowledge on classroom action research aspect, the 

classroom action research consumption aspect, and the classroom action research distribution aspect. 

The classroom action research promotion and monitoring aspect showed no statistically significant 

different. 

Keywords: education, teaching, experience, action research 
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พล.ร.ต.หญิงสุภทัรา  เอ้ือวงศ ์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ กรรมการ
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และดร.วีรนุช  สุทธพนัธ์  ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านท่ีกรุณาช่วยเหลือในการตรวจสอบ

เคร่ืองมือในการวิจยัรวมทั้งให้ค  าแนะน า และขอ้เสนอแนะเพื่อแกไ้ขพฒันาให้ดียิ่งข้ึน ขอขอบพระคุณ 

ผูอ้  านวยการโรงเรียน    ในกลุ่มโรงเรียนลดัหลวงท่ีอนุญาตให้ผูว้ิจยัทดลองเก็บขอ้มูลกบับุคลากรใน

โรงเรียนของท่าน เพื่อพฒันาเคร่ืองมือวิจยั และขอขอบพระคุณผูบ้ริหาร ขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ท่ี

กรุณาใหข้อ้มูลส าหรับการท าวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยบ์ณัฑิตวทิยาลยั ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม และคณาจารย์

พิเศษทุกท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้เพื่อสร้างปัญญาใหก้บัผูว้จิยั

คุณค่าอนัพึงมีของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีขอมอบไวเ้พื่อทดแทนคุณบิดา มารดา ครอบครัว และ                   

ผูมี้อุปการะคุณทุกท่าน จนท าใหผู้ว้จิยัไดส้ร้างสรรคง์านวชิาการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 24 (5) กล่าววา่ “ส่งเสริม

สนบัสนุนใหค้รูผูส้อนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนการสอนและอ านวยความ
สะดวกใหเ้กิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
เรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ”  และมาตรา 30  
กล่าวว่า “ให้สถานศึกษาพฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพรวมทั้งการส่งเสริมให้
ผูส้อนสามารถวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละระดบัการศึกษา” 

การพฒันาการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จไดน้ั้น ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษา 
แห่งชาติ (2545) ไดเ้สนอวา่จ า เป็นตอ้งอาศยักระบวนการบริหาร การนิเทศ และกระบวนการเรียน 
การสอน ท่ีมีความสอดคลอ้งกนั ส า นกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554) กล่าวว่า 
ปัจจยัหลกัในการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามท่ีตอ้งการ คือ การพฒันาตวัครู โดยครูตอ้งมีความรู้  
ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ เพราะคุณภาพการเรียนรู้นั้นข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพในการจดัการ 
กิจกรรมท่ีหลากหลาย และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนครูเองตอ้งมีการพฒันาระบวน 
การท า งานตลอดเวลา และขั้นตอนการท า งานท่ีเป็นระบบ และมีผลการท า งานท่ีเกิดจากขั้นตอน 
การท า งานท่ีน่าเช่ือถือมีร่องรอยท่ีสามารถตรวจสอบไดทุ้กขั้นตอน ก็จะผลกัดนัใหก้ารจดัการศึกษา 
ประสบความส าเร็จ เพราะครูผูส้อนมีส่วนส าคญัอย่างยิ่งในการท่ีจะเป็นผูส้ร้างหนทางแห่งการ
เรียนรู้ ให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ น า ไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต         
ดังนั้ นการปฏิรูปการเรียนรู้และผูมี้บทบาทส าคัญท่ีสุด ท่ีจะเป็นพลังขับเคล่ือนให้การปฏิรูป
การศึกษาประสบความส าเร็จมากท่ีสุด คือ ครู หน้าท่ีโดยตรงของครู คือการจดัการเรียนรู้เพื่อให้
ผูเ้รียนไดพ้ฒันา  เตม็ตามศกัยภาพของแต่ละคน  ดงันั้นครูจะตอ้งใชค้วามพยายามอยูต่ลอดเวลากบั
การค้นหาวิธีการเรียนรู้   เพื่อให้ผู ้เ รียนสามารถเรียนรู้ได้ดีท่ีสุดด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถของตนเอง  ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกันว่า การวิจัยเป็นกระบวนการค้นหาความรู้และ
แกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ  เช่ือถือได้  ถา้ครูไดน้ าหลกัการส าคญัของการวิจยัมาใช้  ในการคน้หา
วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน  จะช่วยหาค าตอบหรือตอบค าถามท่ีตอ้งการได ้ การวิจยั
ในชั้นเรียนจึงมีความส าคญัต่อวงการวชิาชีพครูเป็นอยา่งยิ่ง  เน่ืองจากครูจ าเป็นตอ้งพฒันาหลกัสูตร  
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วิธีการเรียนการสอน  การจูงใจให้ผูเ้รียนเกิดความอยากรู้อยากเรียน  การพฒันาพฤติกรรมผูเ้รียน 
การเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  การวิจยัในชั้นเรียนเป็นการเปล่ียนแปลงบทบาทดั้งเดิมของครู  ท่ีมีความเช่ียวชาญ
และสนใจเร่ืองการสอน โดยเน้นเน้ือหาสาระของบทเรียน  จึงทุ่มเทการศึกษา คน้ควา้  หาขอ้มูล 
ทฤษฎีท่ีเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตร มากกว่าการศึกษาวิธีการพฒันาหรือปรับปรุงการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน  ผลงานของครูส่วนใหญ่จึงเป็นผลงานหนังสือ  ต ารา  บทความหรือเอกสารทางวิชาการ
มากกวา่ผลงานวจิยั 

การวิจัยเป็นยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญในการพฒันาคุณภาพการจัดการเ รียนการสอนอย่าง
ต่อเน่ือง  ครูมีหน้าท่ีพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์  ซ่ึงถ้าครูมีความรู้ในการวิจยั 
ตลอดจนมีความสามารถ  ในการน าความรู้ทางการวิจยัไปใชใ้ห้เหมาะสมกบัสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ในชั้นเรียน  สภาพความแตกต่างระหวา่งบุคคลยอ่มส่งผลต่อคุณภาพของผูเ้รียนในอนาคต กนิษฐา  
เชาวว์ฒันกุล (2553:4)  ครูผูส้อนจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเพิ่มบทบาทเป็นนกัวิจยั  เพื่อการศึกษา    
หาข้อมูล  มาเป็นกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ทั้ งยงัเก่ียวข้องกับ
มาตรฐานและการประกนัคุณภาพ  ซ่ึงถา้ปัญหาต่างๆ ถูกแกไ้ขไป  ผูส้อนก็สามารถสอนไดอ้ย่าง
เตม็ท่ี  ผูเ้รียนก็เรียนรู้ไดอ้ยา่งมีความสุข  กระบวนการเรียนรู้  ทั้งผูส้อนและผูเ้รียนก็เกิดการเรียนรู้ท่ี
ดี  มีคุณภาพและมีมาตรฐาน  การน าผลการวิจยัไปช่วยในการเรียนการสอน จะท าให้ผูเ้รียนไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียน  ครูจะเกิดความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ใหม่ๆ  เป็นการ
พฒันาวชิาชีพควบคู่กนัไปดว้ย สุธาภรณ์  วรกาญจนกุล (2556:1) 
นอกจากน้ีหมวด 4 วา่ดว้ย แนวการจดัการศึกษามาตรา 03    ยงัมีการก าหนดให้สถานศึกษา    มีหนา้ท่ี
สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูมีการท าวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้  ก็ยิ่งท าให้เห็นว่าแนวการปฏิรูป
การศึกษาค ร้ัง น้ีให้ความส าคัญกับการพัฒนาการจัดการเ รียนการสอนของครู   โดยใช้
กระบวนการวจิยัเป็นแนวทางในการพฒันาการปฏิบติังานของครูดว้ยตนเอง  การท าวิจยัปฏิบติัการ
ในชั้นเรียนจึงนบัเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีครูใชใ้นการประเมินการท างานของตนเองและ                
เป็นกระบวนการสืบเสาะ  คน้หาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบติังานสอน  เพื่อน าไปสู่
การพฒันาการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ  และเป็นกระบวนการท่ีตอ้งมีการด าเนินงาน          
ท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตการปฏิบติัจริงของครู   มิใช่แยกส่วนจากการสอน   ดงัเช่น   ท่ีครูส่วนใหญ่
ปฏิบติักนัในช่วงเวลาท่ีผา่นมา  สุวมิล  วอ่งวานิช (2560:2-3) 

ปัจจุบนัการวจิยัมีบทบาทเพิ่มข้ึนเน่ืองจากการขยายตวัทางการศึกษา  ท่ีเปิดระดบัการศึกษา
ถึงขั้นปริญญาโทและปริญญาเอกในประเทศไทย  ท าให้มีการเรียนการสอนระเบียบวิธีวิจัย 
ตลอดจนการก าหนดใหท้ าวทิยานิพนธ์ในระดบับณัฑิตศึกษา  จึงมีผูรู้้วธีิการท าวจิยัเพิ่มข้ึน  ท่ีส าคญั
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คือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ หรือ การเล่ือนระดบัของผูอ้ยูใ่นสายวิชาชีพทางการศึกษา 
มีขอ้ก าหนดให้ส่งผลงานวิชาการและงานวิจยั  เป็นส่วนหน่ึงของการพิจารณา  ผูท่ี้อยู่ในแวดวง
การศึกษาจึงตอ้งหันมาสนใจเร่ืองของการวิจยัเพิ่มข้ึน  ประกอบกบัการท่ีกฎหมายได้ก าหนดให ้      
มีการส่งเสริมการวจิยัในมาตรา 24  การจดักระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูส้อนสามารถ
จดับรรยากาศ  สภาพแวดลอ้มส่ือการเรียนและอ านวยความสะดวก  เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
และมีความรอบรู้  รวมทั้งความสามารถใช้การวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้  ทั้งน้ี
ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการต่างๆ ดว้ย
ปัจจยัดงักล่าวจึงท าให้ครูอาจารยต์อ้งเปล่ียนบทบาทจากผูส้อนมาเป็นผูว้ิจยั  เพื่อมีส่วนร่วมในการ
พฒันาการสอน  การเรียนรู้ของผูเ้รียนและการพฒันาวชิาชีพครูเพิ่มข้ึน 

จากรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา  ปีงบประมาณ 2559  ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 
ในองคป์ระกอบท่ี 2  การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  มีประเด็นการติดตามตรวจสอบทั้งหมด 11 ประเด็น ในประเด็นขอ้ท่ี 2 
การก าหนดวธีิการด าเนินงานกิจกรรมโครงการท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยใช้กระบวนการวิจยัหรือผลการวิจัยหรือข้อมูลท่ีอ้างอิงได้ครอบคลุมการพฒันาหลักสูตร
สถานศึกษา  การจดัประสบการณ์เรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้  การส่งเสริมการเรียนรู้  การวดัและ
ประเมินผล  การพฒันาบุคลากรและการบริหารจัดการ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐาน             
ท่ีก าหนดไว ้ พบว่า  ผลการประเมินอยู่ในระดบัคุณภาพ 2  แปลความหมายอยูใ่นระดบัพอใช ้ ซ่ึง
อยู่ในระดบัต ่าท่ีสุดขององค์ประกอบท่ี 2  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษายงัไม่มีการพฒันาและ            
ให้ความส าคญัเก่ียวกับการน ากระบวนการวิจยัหรือผลการวิจยัมาพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 
การจดัประสบการณ์เรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้  การส่งเสริมการเรียนรู้  การวดัและประเมินผล 
และการพฒันาบุคลากรของสถานศึกษา  

ดงันั้น  ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีศึกษาความต้องการการพฒันาด้านการท าวิจยัในชั้นเรียน      
ของครูผูส้อนในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  
โดยรวมเก่ียวกับการวิจัย จ  าแนกตามระดับการศึกษา  ประสบการณ์สอนและการเข้ารับการ
ฝึกอบรม    เพื่อน าผลมาใช้เป็นข้อมูลส าหรับการศึกษาความตอ้งการการพฒันาด้านการท าวิจยั        
ในชั้นเรียนของครูผูส้อนในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 1  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ด้าน  1) ดา้นความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียน  2) ดา้นการ
ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจยัในชั้นเรียน  3) ด้านการก ากับติดตามการด าเนินการการท าวิจัย           
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ในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง  4) ด้านการน าผลการวิจยัในชั้นเรียนไปใช้ประโยชน์           
5) ดา้นการเผยแพร่ผลงานการวจิยัในชั้นเรียน

1.2  ค ำถำมกำรวจัิย 
1. ความต้องการการพฒันาด้านการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อนในโรงเรียน สังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 อยูใ่นระดบัใด 
2. ความต้องการการพฒันาด้านการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อนในโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จ าแนกตามระดับการศึกษา
ประสบการณ์การสอน และการไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัการวจิยั แตกต่างกนัหรือไม่ 

1.3  วตัถุประสงค์กำรวจัิย 
1. เพื่อศึกษาความตอ้งการการพฒันาดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อนในโรงเรียน

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 
2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการการพฒันาด้านการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อน

ในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จ าแนกตามระดบั
การศึกษา  ประสบการณ์การสอนและการไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัการวจิยั 

1.4  ขอบเขตของกำรวจัิย 
การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาความตอ้งการการพฒันาดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อน    

ในโรงเรียน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 มีขอบเขตดงัน้ี     
1.4.1  ประชากรท่ีใช้วิจยัในคร้ังน้ี คือ ครูผูส้อนในโรงเรียน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1  จ  านวน 1,672 คน  จากจ านวน 72 โรงเรียน  
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ครูผูส้อนในโรงเรียน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1  จ  านวน 318 คน  ก าหนดขนาดของตวัอย่างโดยใช้
ตารางส าเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan)  โดยเลือกครูผูส้อนจากทุกโรงเรียน
ตามสัดส่วนและในแต่ละโรงเรียนใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 

1.4.2  ขอบเขตดา้นเน้ือหางานวิจยัเร่ืองการศึกษาความตอ้งการการพฒันาดา้นการท าวิจยั
ในชั้ นเ รียนของครูผู ้สอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 จ  าแนกตามระดบัการศึกษา  ประสบการณ์การสอนและการไดรั้บการอบรม
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เก่ียวกับการวิจยั คร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและสาระเก่ียวกับการวิจยัในชั้นเรียนของ
กนิษฐา  เชาวว์ฒันกุล กนกจิต สีดว้งและสุธาภรณ์ วรกาญจนกุล มาประยกุตไ์ดข้อบเขตเน้ือหา ดงัน้ี  

1. ดา้นความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการท าวจิยัในชั้นเรียน
1.1 ความส าคญัของการท าวจิยัในชั้นเรียน 
1.2 ประโยชน์ของการท าวิจยัในชั้นเรียน  

 1.3 กระบวนการท าวิจยัในชั้นเรียน    
2. ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการท าวจิยัในชั้นเรียน

 2.1 งบประมาณในการท าวิจยัในชั้นเรียน  
 2.2 วสัดุปกรณ์และแหล่งวชิาการในการท าวจิยัในชั้นเรียน 
 2.3 เวลาในการท าวจิยัในชั้นเรียน 
 2.4 ท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญในการท าวจิยัในชั้นเรียน       

3. ดา้นการก ากบัติดตามการด าเนินการท าวจิยัในชั้นเรียนอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง
 3.1 การติดตามดูแล การท าวิจยัในชั้นเรียน  
 3.2 การจดัระบบนิเทศและประเมินผลการท าวิจยัอยา่งต่อเน่ือง  
 3.3 การดูแลใหค้วามช่วยเหลือ แกไ้ขปัญหาการท าวจิยัในชั้นเรียน 

4. ดา้นการน าผลการท าวจิยัในชั้นเรียนไปใชป้ระโยชน์
 4.1 การน าผลการวิจยัไปใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอน  
 4.2 การน าผลการวิจยัไปใชเ้ป็นการสร้างองคค์วามรู้ใหม่   
 4.3 การน าผลการวิจยัไปใชเ้ป็นผลงานทางวชิาการ หรือพฒันาวชิาชีพ  

5. ดา้นการเผยแพร่ผลงานการวจิยัในชั้นเรียน
5.1 การสนบัสนุนใหค้รูผูท้  าวจิยัในชั้นเรียนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้และ

ประสบการณ์ 
5.2 การส่งเสริมใหมี้การประกวดแข่งขนัผลงานวิจยั 

 5.3 การส่งเสริมใหค้รูผูท้  าวจิยัในชั้นเรียนไดเ้ขา้สัมมนา เผยแพร่งานวจิยักบั
หน่วยงานภายนอก 

1.4.3  ขอบเขตด้านเวลาผูว้ิจยัท าการวิจยั เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จากครู 
ผูส้อนในโรงเรียน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1  ภาคเรียน 
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
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1.5  ค ำจ ำกดัควำมทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
การวจิยัคร้ังน้ีเพื่อใหมี้ความเขา้ใจท่ีตรงกนั ผูว้จิยัไดใ้หค้  านิยามศพัทเ์ฉพาะดงัน้ี 

1. การวิจยัในชั้นเรียน  หมายถึง เป็นวิธีการวิจยัท่ีออกแบบ และพฒันาข้ึนมาเพื่อช่วยให้
ครูสามารถคน้พบวา่มีอะไรเกิดข้ึนในห้องเรียนบา้ง และยงัช่วยให้ครูทราบขอ้มูลท่ีจะน าไปใชเ้พื่อ
การพฒันาการเรียนการสอนท่ีจะมีข้ึนต่อไปในอนาคต โดยเลือกใชว้ิธีการวิจยัเป็นวิธีการศึกษาการ
แก้ปัญหา อย่างเป็นระบบด้วยวิธีการตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท าให้ครูสามารถแปล
ผลการวิจยัเป็นการกระท าจริงได้ในชั้นเรียน  เพื่อน าผลท่ีได้ไปพฒันาการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพ ซ่ึงตอ้งท าการวจิยัไปพร้อมๆ กบัการเรียนการสอนของครู 

2. ความส าคญัและประโยชน์ หมายถึง การท าให้ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาอยา่งเต็มศกัยภาพ
อีกทั้ งยงัเป็นการพฒันาตนเองของครู เสมือนหัวใจส าคัญของการพฒันาคุณภาพการศึกษามี
ประโยชน์ท่ีจะช่วยให้ครูสามารถสร้างทฤษฎีหรือฐานความรู้ท่ีส าคญั ส าหรับการแสวงหาความรู้
ใหม่ๆรวมทั้งการแกปั้ญหาและครูเกิดการพฒันาการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนโรงเรียนเกิดการ
พฒันาสู่มาตรฐาน  เน่ืองจากขอ้คน้ท่ีไดม้าจากกระบวนการสืบคน้ท่ีเป็นระบบและเช่ือถือได ้

3. รูปแบบการวจิยัในชั้นเรียน หมายถึง ลกัษณะของการวจิยัท่ีผูว้ิจยัตอ้งเลือก เพื่อน าไปใช้
ในการด าเนินการวิจยัให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไวแ้ละให้ไดม้าซ่ึงค าตอบท่ีเหมาะสมกบัวิธีการ
การก าหนดแผนการด าเนินงานเก่ียวกบัการก าหนดขอบเขต ตั้งแต่เร่ิมด าเนินการวิจยัจนกระทัง่การ
วจิยัส้ินสุดลง 

4. กระบวนการและขั้นตอนการวิจยัในชั้นเรียน หมายถึง กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงคาตอบหรือความรู้ใหม่ ๆ อยา่งมีขั้นตอนซ่ึงมีความต่อเน่ืองและสัมพนัธ์กนั 

5   . การน าผลการวิจยัในชั้นเรียนใชป้ระโยชน์ คือ การน าผลการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
ไดด้ าเนินการแลว้เสร็จไปใชป้ระโยชน์ ในรูปแบบการเผยแพร่ ต่อยอดองคค์วามรู้ สามารถน าไปสู่
การแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ประยกุตใ์ชก้บักลุ่มเป้าหมายจนก่อให้เกิดประโยชน์ไดจ้ริงอยา่ง
ชดัเจน 

6. การส่งเสริม หมายถึง การไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริมจากผูบ้ริหารในดา้นต่างๆ ไม่วา่
จะเป็นเวลา งบประมาณ เคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์ขอ้มูลสารสนเทศ และการให้การอบรมเพื่อให้ครู
เกิดความรู้ ความเขา้ใจในการน าเทคนิคการวิจยัในชั้นเรียนมาใชเ้พื่อให้งานวิจยัเกิดประสิทธิภาพ
และสามารถน าไปใชใ้นการปรับปรุงการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ดงันั้นผูบ้ริหารโรงเรียน
เป็นบุคคลหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการผลกัดนัให้การท าวิจยัในชั้นเรียนของครูเกิดประสิทธิภาพ 
เพราะผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้คอยช่วยเหลือแนะน าใหค้  าปรึกษา สนบัสนุนใหก้ าลงัใจ 
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7. ความตอ้งการ หมายถึง ส่ิงท่ีครูคาดหวงัอยากได ้ เพื่อตอบสนองการปฏิบติังานให้เกิด
พร้อมในการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียนให้เกิดความส าเร็จ 

1.6  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
ผลจากการวจิยัคร้ังน้ีจะท าให้เกิดประโยชน์ดงัน้ี 
1. เป็นข้อมูลส าหรับผูบ้ริหารโรงเรียนและผูบ้ริหารระดับสูงใช้ในการส่งเสริมและ

สนบัสนุนครูผูส้อนในการท าวจิยัในชั้นเรียน 
2. เป็นขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหารใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ให้มีความรู้ ความสามารถด้านการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพฒันาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 



 
บทที ่2 

 
เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
               การศึกษาความตอ้งการการพฒันาดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อนในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสาร 
แนวคิดและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อก าหนดเป็นแนวทางการวจิยัไวด้งัน้ี 

 

2.1   การวจิยัในชั้นเรียน 
2.2   ความส าคญัและประโยชน์ของการวจิยัในชั้นเรียน 
2.3   รูปแบบของการวจิยัในชั้นเรียน 
2.4   กระบวนการและขั้นตอนการวจิยัในชั้นเรียน 
2.5   การใชผ้ลการวจิยัในชั้นเรียน 
2.6   การส่งเสริมและความตอ้งการการวจิยัในชั้นเรียน 
2.7   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.7.1 งานวจิยัในประเทศ 
2.7.2 งานวจิยัในต่างประเทศ 

2.8   กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

2.1 การวจัิยในช้ันเรียน 
 

การวิจยัในชั้นเรียนเป็นวิธีการในการช่วยปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนของครู 
หากครูไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารโรงเรียน ให้ครูมีการศึกษาคน้ควา้ดา้นการวิจยั   เพื่อใหไ้ด้
ความรู้มาสร้างนวตักรรมใหม่ๆในการเรียนการสอน และสามารถแกปั้ญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ดงันั้นผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญัและสนบัสนุนให้ครูท า
วจิยัในชั้นเรียน จึงจะเกิดการพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีแทจ้ริง 

การวิจยัในชั้นเรียน มีเป้าหมายส าคญัอยูท่ี่ การพฒันาการเรียนการสอนของครู  ลกัษณะ
ของการวิจยั  เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) คือการวิจยัควบคู่ไปกบัการปฏิบติังาน
จริง โดย มีครูเป็นผูผ้ลิตงานวิจยั และเป็นผูบ้ริโภคผลการวิจยัหรือกล่าวอีกนัยหน่ึง คือ ครูเป็น
นกัวิจยัในชั้นเรียนโดยทัว่ไปแลว้ ประชากรเป้าหมายของการวิจยัในชั้นเรียนจะถูกจ ากดัเป็นกลุ่ม
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นักเรียนในความรับผิดชอบของครูนักวิจยัเท่านั้นและข้อความท่ีรู้ได้ มกัจะมีความเฉพาะ คือ         
จะเก่ียวกบัสภาพปัญหา และผลการพฒันานกัเรียนในชั้นเรียนของครูนกัวิจยัเป็นส าคญัซ่ึงนกัการ
ศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงการวจิยัในชั้นเรียนไว ้ดงัน้ี 

ในระหวา่งปี 1908-1929 John Dewey   ไดเ้ขียนบทความเสนอแนวคิดเก่ียวกบัการวิจยั
ปฏิบติัการในชั้นเรียน  โดยเห็นวา่บุคลากรทางการศึกษาตอ้งท าวิจยั  โดยมีการตรวจสอบวิเคราะห์
ปัญหาดา้นวธีิสอนโดยกระบวนการแสวงหาความรู้  ผลงานวิจยัของครูจะส่งผลต่อความส าเร็จหรือ
ความลม้เหลวของโรงเรียน (Kincheloe,1991 อา้งถึงในสุวิมล  วอ่งวาณิช,2560)  แต่บุคคลแรกท่ีใช้
ค  าวา่การวิจยัปฏิบติัการคือ Kurt Lewin ในปี 1944 แนวคิดของ Lewin   เก่ียวกบัการวิจยัปฏิบติัการ
จากการตีความ  Kemmis (1988)  มีการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน คือการวางแผน (planning) การคน้หา
ความจริง (fact finding)  และการด าเนินการตามแผนงานต่างๆ(execution) ในทุกขั้นตอนของ         
การด าเนินงานจะตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง  โดยเหตุน้ีการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน
จึงมีลกัษณะ 3 ประการ คือ  การมีส่วนร่วม  การเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยและการน าไปสู่
การเปล่ียนแปลงทางสังคมศาสตร์และสังคมพร้อมๆกนั  ส าหรับผูท่ี้น าการวิจยัปฏิบติัการมาใช้
ในทางการศึกษาเป็นคนแรกคือ Stephen Corey (Kemmis,S.,1988;Kincheloe,1991 อา้งถึงใน สุวิมล  
วอ่งวาณิช,2560) 

การวิจยัในชั้นเรียน  เป็นการวิจยัเพื่อหานวตักรรมส าหรับแกปั้ญหาหรือเพื่อพฒันาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงเน้นในลกัษณะการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) โดยมีปัญหาการ
เรียนรู้เป็นจุดเร่ิมตน้ ผูส้อนหาวิธีการ หรือนวตักรรมเพื่อแกปั้ญหา มีการสังเกตและตรวจสอบผล
ของการแกปั้ญหา/การพฒันา แลว้จึงบนัทึกและสะทอ้นการแกปั้ญหาหรือการพฒันานั้นๆ การวิจยั
ในชั้นเรียนมกัเป็นการวิจยัขนาดเล็ก (Small scale) ท่ีด าเนินการโดยผูส้อน เป็นกระบวนการท่ี
ผูส้อนสะทอ้นการปฏิบติังาน และเสริมพลงัอ านาจให้ครูผูส้อน (Field ,1997  อา้งถึงใน สุภทัรา    
เอ้ือวงศ,์ออนไลน์ 2560) 

ทศันา แสวงศกัด์ิ (2543:74-75) ไดใ้ห้ความเห็นวา่ การวิจยัในชั้นเรียนเป็นการศึกษาเร่ืองท่ี
เก่ียวกบักระบวนการเรียนการสอน เก่ียวขอ้งกบัครู และนักเรียนเป็นส่วนใหญ่วิจยัเก่ียวกบัการ
ปฏิบัติงานของครู มุ่งศึกษาเฉพาะในห้องเรียนหรือในโรงเรียนเท่านั้ น  การศึกษาวิจัยไม่เน้น
ระเบียบวิธีการวิจัยมากนัก ส่วนวิจัยการศึกษาเป็นการศึกษาเร่ืองทั่วๆไป ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ศึกษาวิจยัจากทฤษฎีทางการศึกษา มีการหาค าตอบท่ีเป็นระบบน่าเช่ือถือได้  ดงันั้น ในการวิจยั
จะตอ้งถูกตอ้งตามกรอบระเบียบการวิจยั การวิจยัการศึกษามีกระบวนการซับซ้อนและใช้เวลา
ยาวนาน แต่การวิจยัในชั้นเรียนใช้เวลาช่วงสั้นๆในการแกปั้ญหาไม่ไดว้างเป้าหมายเพื่อสร้างองค์
ความรู้หรือเผยแพร่ในบทความทางวชิาการ 
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สุวฒันา สุวรรณเขตนิคม (2560:ออนไลน์)   การวิจยัในชั้นเรียน คือ กระบวนการแสวงหา
ความรู้อนัเป็นความจริงท่ีเช่ือถือไดใ้นเน้ือหาเก่ียวกบัการพฒันาการจดัการเรียนการสอน เพื่อการ
พฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนในบริบทของชั้นเรียนการวิจยัในชั้นเรียนมีเป้าหมายส าคญัอยู่ท่ีการ
พฒันางานการจัดการเรียนการสอนของครู ลักษณะของการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action  Research) คือ เป็นการวิจยัควบคู่ไปกับการปฏิบติังานจริง โดยมีครูเป็นทั้งผูผ้ลิต
งานวิจยั  และผูบ้ริโภคผลการวิจยั  หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือครูเป็นนกัวิจยัในชั้นเรียนครูนกัวิจยัจะ
ตั้งค  าถามท่ีมีความหมายในการพฒันาการจดัการเรียนการสอน แลว้จะวางแผนการปฏิบติังานและ
การวิจยั หลกัจากนั้นครูจะด าเนินการการจดัการเรียนการสอนไปพร้อมๆ กบัท าการจดัเก็บขอ้มูล
ตามระบบขอ้มูลท่ีไดว้างแผนการวิจยัไว  ้ น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์สรุปผลการวิจยั  น าผลการวิจยั
ไปใชใ้นการพฒันาการจดัการเรียนการสอนแลว้จะพฒันาขอ้ความรู้ท่ีไดน้ั้นต่อไปให้มีความถูกตอ้ง
เป็นสากลและเป็นประโยชน์มากยิ่งข้ึนต่อการพฒันาการเรียนการสอนเพื่อการพฒันานกัเรียนของ
ครูใหมี้คุณภาพยิง่ๆ ข้ึนไป  

สุวิมล วอ่งวานิช (2560:21)  กล่าวถึงการวิจยัในชั้นเรียนวา่ เป็นการวิจยัท่ีท าโดยครูผูส้อน              
ในห้องเรียน เพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนและน าผลมาใชใ้นการปรับปรุงการเรียนการสอน 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน เป็นการวิจยัท่ีตอ้งท าอย่างรวดเร็ว น าผลไปใช้ไดท้นัที และ
สะทอ้นขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติังานต่างๆของตนเอง  ใหต้นเองและกลุ่มผูร่้วมงานในโรงเรียนไดมี้
โอกาสอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อพฒันางาน 
   อุทุมพร  จามรมาน (2544:1)  กล่าวว่าการวิจยัในชั้นเรียน คือ การแกปั้ญหานกัเรียนบาง
คน  บางเร่ือง  เพื่อพฒันา (ปรับปรุงนกัเรียนอ่อน เสริมนกัเรียนเก่ง) นกัเรียนคนนั้น กลุ่มนั้น  เพื่อ
จะไดเ้รียนทนัเพื่อน กลุ่มใหญ่ หรือไดรั้บการพฒันาเตม็ศกัยภาพของเขา 
 บรรพต  พรประเสริฐ (2560:ออนไลน์) การเรียนการสอนในชั้นเรียน คือ กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน  บทบาทของผูส้อน คือ การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลกัสูตรให้กบั
ผูเ้รียนทั้ งชั้ น การสอนคงไม่ใช่เร่ืองยากเลย ถ้าผูเ้รียนทั้ งหมดมีพื้นฐานความรู้เหมือนกัน  มี
ความสามารถทดัเทียมกนัและพร้อมจะเรียนรู้ไดจ้ากวิธีการสอนของผูส้อนคนเดียว ไดทุ้กเวลา  แต่
ในความเป็นจริงผูเ้รียนทั้งชั้นมีความรู้ความสามารถพื้นฐานแตกต่างกนั  จึงมกัเกิดปัญหาในการ
เรียนการสอนกบัผูส้อน  ผูส้อนจึงควรเลือกวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนโดยส่วนรวม ผูส้อน
ตอ้งพยายามคิดคน้วธีิสอน ส่ือ ตลอดจนเคร่ืองมือใหม่ๆ มาช่วยในการเรียนการสอน เพื่อแกปั้ญหา 
และเพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน 
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อรุนณี  บุญตั้ง (2552:13) การวิจยัในชั้นเรียนคือ การวิจยัท่ีเกิดข้ึนจากการท างานท่ีเก่ียวกบั
กบัการเรียนการสอน การหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กบัสถานการณ์ของการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนเพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนใหดี้ยิ่งข้ึนหรือเพื่อแกปั้ญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การเรียนโดยอาศยัวธีิการทางวทิยาศาสตร์ 

วิทยา ใจวิถี (2560 : ออนไลน์) การวิจยัในชั้นเรียน คือ กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนระหวา่งครูและ
นักเรียน และบทบาทครู คือ การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลกัสูตรให้กบันักเรียนทั้งชั้น     
การสอนในชั้นเรียนไม่ใช่การบอกหนังสือ หรือการบอกให้จดหนังสืออย่างเดียว  การสอนใน       
ชั้นเรียนครูจะต้องจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนทั้งชั้นซ่ึงมีความสามารถพื้นฐาน
แตกต่างกันออกไป ท าให้บางคร้ังเกิดปัญหากบัผูส้อนท่ีตอ้งจดักิจกรรมหลากหลายสนองตอบ      
ต่อผูเ้รียนแต่ละคน  การสอนควบคู่กบัการสังเกต เก็บรวบรวมขอ้มูลนักเรียนในชั้นมาวิเคราะห์ 
ศึกษาสภาพ  จึงเป็นส่ิงจ าเป็นตอ้งด าเนินการตลอดเวลา  การวิจยัในชั้นเรียนจะเกิดข้ึนหลงัจากครู
สรุปไดว้า่ปัญหาคืออะไร  เกิดท่ีไหนและมีแนวทางจะแกปั้ญหานั้นไดอ้ยา่งไร  กล่าวคือ  ครูคิดหา
วิธีการแกปั้ญหาแลว้ไดน้ าไปทดลองใช้จนไดผ้ลแลว้พฒันาเป็นนวตักรรม สามารถน าไปเผยแพร่
ไดต่้อไป  การวจิยัในชั้นเรียนควรมีลกัษณะ คือ เป็นการวิจยัจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนเก่ียวกบั
การเรียนการสอนท าการวิจยัเพื่อน าผลวิจยั ไปพฒันาการเรียนการสอนท าการวิ จยัควบคู่กบัการ
เรียนการสอน คือ สอนไปวจิยัไป แลว้น าผลการวิจยัไปใชแ้กปั้ญหาในชั้นเรียน และท าการเผยแพร่
ใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูอ่ื้น 

สรุปไดว้่าการวิจยัในชั้นเรียน เป็นวิธีการวิจยัท่ีออกแบบ และพฒันาข้ึนมาเพื่อช่วยให้ครู
สามารถคน้พบวา่มีอะไรเกิดข้ึนในหอ้งเรียนบา้ง และยงัช่วยให้ครูทราบขอ้มูลท่ีจะน าไปใชเ้พื่อการ
พฒันาการเรียนการสอนท่ีจะมีข้ึนต่อไปในอนาคต โดยเลือกใช้วิธีการวิจยัเป็นวิธีการศึกษาการ
แก้ปัญหา อย่างเป็นระบบด้วยวิธีการตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท าให้ครูสามารถแปล
ผลการวิจยัเป็นการกระท าจริงได้ในชั้นเรียน  เพื่อน าผลท่ีได้ไปพฒันาการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพ ซ่ึงตอ้งท าการวจิยัไปพร้อมๆ กบัการเรียนการสอนของครู 
 

2.2  ความส าคัญและประโยชน์ของการวจัิยในช้ันเรียน 
  

 การวิจยัในชั้นเรียนมีความส าคญัต่อวงการวิชาชีพครูเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากครูจ าเป็นตอ้ง
พฒันาหลกัสูตร วิธีการเรียนการสอน การจูงใจให้ผูเ้รียนเกิดความอยากรู้อยากเรียน การพฒันา
พฤติกรรมผูเ้รียน การเพิ่มสัมฤทธิผลการเรียน และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ผลจากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 
24 (5) กล่าววา่  “ส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูผูส้อนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน
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การสอนและอ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจยั    
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่าง ๆ”  และมาตรา 30  กล่าววา่ “ให้สถานศึกษาพฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งการส่งเสริมให้ผูส้อนสามารถวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน
ในแต่ละระดบัการศึกษา”  
 สุวมิล วอ่งวานิช (2560:24-25)  การวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วย 
ใหโ้อกาสครูในการสร้างองคค์วามรู้ ทกัษะการท าวจิยั การประยุกตใ์ช ้เป็นการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้  เป็นประโยชน์โดยตรงต่อผูป้ฏิบติัเน่ืองจากช่วยในการพฒันาวิชาชีพครู และขอ้คน้พบท่ี
ไดม้าจากกระบวนการสืบคน้ท่ีเป็นระบบและเช่ือถือได ้ท าให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาการเรียนรู้ และ
ดว้ยหลกัการส าคญัของการวิจยัเชิงปฏิบติัการท่ีเน้น การสะทอ้นผล ท าให้การวิจยัแบบน้ีส่งเสริม
บรรยากาศของการท า งานแบบประชาธิปไตยท่ีทุกฝ่ายเกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์และยอมรับ
ในการคน้พบร่วมกนั  ช่วยกนัตรวจสอบวิธีการท างานให้มีประสิทธิผล ทั้งยงัท าให้ครูกลา้ท่ีจะเป็น
ผูน้ าการเปล่ียนแปลง  การวิจัยปฏิบติัการในชั้นเรียนเป็นการวิจยัทางการศึกษาแขนงหน่ึงท่ีมี
ประโยชน์และคุณค่าต่อการจดัการเรียนรู้หรือการจดัการศึกษาในหลาย ๆ ดา้น โดยนกัการศึกษา
หลายๆ คนไดก้ล่าวถึงเร่ืองน้ีไว ้คือ  
 สุภาภรณ์ มัน่เกตุวทิย ์(2545:12) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการวจิยัในชั้นเรียนไวว้า่ 

1) ช่วยแกปั้ญหาในหอ้งเรียน 
2) ช่วยท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดี 
3) ปรับเปล่ียนบทบาทครูใหม่ 
4) เสริมพลงัอ านาจแก่ครูในการแกปั้ญหาในชั้นเรียน 
5) ท าใหไ้ดรู้้ถึงวธีิการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิผล 
6) กระตุน้การสอนแบบสะทอ้นกลบั 
7) กระตุน้ใหเ้กิดความรู้สึกเป็นเจา้ของแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการสอนท่ีมีประสิทธิผล 
8) ช่วยตรวจสอบวธีิการท างานของครูใหมี้ประสิทธิภาพ 
9) ช่วยพฒันาทกัษะทางวชิาชีพครู 
10)  เป็นการเช่ือมโยงระหวา่งวธีิสอนกบัผลท่ีไดรั้บ 
11)  ช่วยใหค้รูน าผลการวจิยัไปใชใ้นหอ้งเรียน 
12)  ท  า ใหค้รูสามารถเป็นองคก์รท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงได ้(change agent) 

จากท่ีกล่าวมาแลว้สรุปไดว้า่การท าวจิยัในชั้นเรียนมีประโยชน์ คือ 
1)  ช่วยใหค้รูท างานอยา่งเป็นระบบ มีการวางแผนในการท างาน 
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2)  ช่วยใหค้รูจดัการเรียนการสอนอยา่งมีคุณภาพโดยใชว้ธีิการท่ีมีประสิทธิภาพ 
3)  ครูสามารถสร้างและวิเคราะห์ทางเลือกอย่างหลากหลาย และตดัสินใจเลือก 

ทางเลือกอยา่งมีคุณภาพ มีเหตุผลและสร้างสรรค ์
4)  ครูใชก้ระบวนการวจิยัในการพฒันาการเรียนการสอน 
5)  น าผลการวจิยัไปใชใ้นการก าหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของโรงเรียนได ้

สุพกัตร์  พิบูลย ์(2555) กล่าววา่ การวิจยัในชั้นเรียน เป็นหน่ึงในจุดเนน้ส าคญัของแนวคิด 
“หอ้งเรียนคุณภาพ” ให้ความส าคญักบัการสร้างนวตักรรมท่ีเหมาะสมกบัธรรมชาติของผูเ้รียนหรือ
เน้ือหาแนวคิด เพื่อยกระดบัการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 

การวจิยัท่ีจะมีคุณประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมากท่ีสุด คือ การวจิยัโดยครูผูส้อนซ่ึงเป็น
ค ากล่าวท่ีนกัการศึกษาทุกท่านเห็นพอ้งตอ้งกนัเช่นนั้น ทั้งน้ีเพราะครูผูส้อนเป็นผูใ้ชห้ลกัสูตรและ
การท่ีครูผูส้อนจะน าผูเ้รียนไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายของหลักสูตรได้นั้นครูผูส้อนต้องใช้
เคร่ืองมือท่ีเรียกว่า การวิจยั ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัอย่างหน่ึง ท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนการ
สอน ซ่ึง (พยงุศกัด์ิ  จนัทร์สุรินทร์, 2541:5) ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงประโยชน์ของการวิจยัโดยครูผูส้อนไวว้า่ 
การวิจยัจะช่วยในการปรับปรุงดา้นวิชาชีพครูและครูผูส้อนท่ีท าการศึกษาและทดลองวิจยักนัอยา่ง
จริงจงัแลว้จะท าให้เกิดความกา้วหน้าในการสอน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั รวมทั้งเกิดความรู้
และความคิดริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆอยา่งต่อเน่ือง 
 ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541:77) ไดส้รุปประโยชน์ของ การ
วิจยัในชั้นเรียนไวว้า่ เม่ือครูท าวิจยัส าเร็จจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรและหน่วยงานทางการ
ศึกษา ดงัน้ี 

1) นกัเรียนโดยทัว่ไปนกัเรียนในชั้นเรียน มีความรู้ ความสามารถและทกัษะพื้นฐาน
แตกต่างกนั บางคนเรียนรู้ไดเ้ร็ว บางคนเรียนรู้ไดช้้าและหากครูยิ่งใช้รูปแบบการสอนแบบเดียว
นกัเรียนกลุ่มน้ีจะเรียนตามไม่ทนัและอาจสร้างปัญหากบัครู กบัโรงเรียนและสังคม การวิจยัในชั้น
เรียนจะช่วยให้ครูสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาอย่างมีหลกัการ แลว้คิดหาทางแกปั้ญหาจน
สามารถเปล่ียนพฤติกรรมของนักเรียนให้ดีข้ึน นักเรียนเกิดการใฝ่เรียนรู้และในท่ีสุดจะมี
คุณลกัษณะตามท่ีหลกัสูตรพึงประสงคแ์ละไม่มีปัญหาการเรียนอีกต่อไป 

2) ครูท าให้ครูทราบผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนว่าบรรลุ
เป้าหมายเพียงใด  ซ่ึงจะช่วยใหส้ามารถแสวงหาแนวทางแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมในการพฒันาคุณภาพ
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อีกทั้งจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับครูผูน้ั้ น
ตลอดจนสามารถน าผลงานท่ีเกิดจากการวจิยัในชั้นเรียนมาขอเล่ือนต าแหน่งทางวชิาการไดอี้กดว้ย 
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3) โรงเรียน เน่ืองจากกิจกรรมการวิจยัในชั้นเรียนเร่ิมต้นจากการวิเคราะห์ สภาพ
ปัญหาจากการเรียนการสอนในระดบัภาพรวมของโรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนมีช่ือเสียงและเป็นท่ี
ยอมรับของวงการวชิาการโดยภาพรวม 

4) วงการศึกษาการวิจยัในชั้นเรียนจะก่อให้เกิดการขยายองค์ความรู้ในดา้นเทคนิค                  
การสอน แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือประกอบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ       
ซ่ึงจะส่งผลใหว้ชิาชีพครูยกระดบักลายเป็นวชิาชีพชั้นสูงเป็นท่ียอมรับในวงการวชิาชีพทัว่ไป 
  

 กองวิจยัทางการศึกษา กรมวิชาการ (2543,หน้า 3) กล่าวถึงประโยชน์ของการวิจยัในชั้น
เรียนไวว้า่ เป็นการพฒันาหลกัสูตร การปรับปรุงวิธีการปฏิบติังานเพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอน เป็นการพฒันาวิชาชีพครู เป็นการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครูด้วยการเผยแพร่
ความรู้ท่ีไดจ้ากการปฏิบติัและเป็นการส่งเสริม สนบัสนุนความกา้วหนา้ของการวจิยัทางการศึกษา 
  

 จากท่ีกล่าวมาจึงสรุปไดว้า่ การวิจยัในชั้นเรียน มีความส าคญัและเป็นประโยชน์ ท าให้ผู ้
เรีนไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ อีกทั้งยงัเป็นการพฒันาตนเองของครู เสมือนหวัใจส าคญัของ
การพฒันาคุณภาพการศึกษามีประโยชน์ท่ีจะช่วยให้ครูสามารถสร้างทฤษฎีหรือฐานความรู้ท่ีส าคญั 
ส าหรับการแสวงหาความรู้ใหม่ๆรวมทั้งการแกปั้ญหาและครูเกิดการพฒันาการจดัการเรียนการ
สอน ตลอดจนโรงเรียนเกิดการพฒันาสู่มาตรฐาน  เน่ืองจากขอ้คน้ท่ีไดม้าจากกระบวนการสืบคน้ท่ี
เป็นระบบและเช่ือถือได ้
 

2.3  รูปแบบของการวจัิยในช้ันเรียน 
การวจิยัในชั้นเรียนเป็นการวจิยัท่ีท าโดยครูเป็นผูว้จิยั ทั้งน้ีเพื่อครูจะไดน้ าผลท่ีไดรั้บมาใช้

ในการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการจดัการเรียนการสอนซ่ึง อุทุมพร 
จามรมาน ไดก้ล่าวถึงความแตกต่างของการวิจยัในชั้นเรียนกบัการวิจยัทางการศึกษา โดยกล่าวว่า
การวจิยัทางการศึกษาเป็นงานวิจยัท่ีใชน้กัวิจยัในสาขาต่างๆ ท่ีร่วมมือกนัท าวิจยัเพื่อไดค้  าตอบท่ีได้
มาตรฐาน เช่ือถือได ้และน าไปสู่การวางแผนต่อไป ส่วนการวิจยัในชั้นเรียน (การวิจยัของครู) เป็น
การวิจยัท่ีท าโดยครูเอง ซ่ึงอาจจะไม่ไดม้าตรฐาน เพราะข้ึนอยูก่บัทกัษะ และความสามารถของครู
ในการแสวงหาข้อมูลภายใต้บทบาท และงานประจ าของตน แต่งานวิจัยน้ีจะน าผลวิจัยไปสู่
ภาคปฏิบติัของตนสู่หอ้งเรียน สู่การเรียนการสอน เน้ือหาเกิดการปฏิบติัต่อไป  

จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าวจิยัปฏิบติัการ พบวา่มีการจดัรูปแบบการท าวิจยั
ปฏิบติัการไวห้ลายรูปแบบผูเ้ขียนขอน าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัการจดัรูปแบบของนักวิชาการบาง
ท่านดงัต่อไปน้ี 
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สุวมิล  วอ่งวานิช (2560:34-36) 
1.  รูปแบบการวิจยัปฏิบติัการแบบเป็นทางการ และแบบไม่เป็นทางการ (Formal and 

Informal) 
1.1 การวิจยัแบบเป็นทางการ (Formal Research)  เป็นงานวิจยัท่ีมีแบบแผนการวิจยั

เคร่งครัด มีลกัษณะการด าเนินงานและการน าเสนอเหมือนงานวิจยัเชิงวิชาการ (academic research) 
ของนักวิจยัมืออาชีพ นักวิชาการในมหาวิทยาลยั หรือของนักศึกษาท่ีท าเป็นวิทยานิพนธ์ มีการ
ออกแบบการวิจยัท่ีรัดกุมเพื่อให้ตอบค าถามวิจัยได้ชัดเจน และมีรูปแบบการน าเสนอรายงาน
ผลการวจิยัท่ีก าหนดชดัเจน ส่วนใหญ่จ าแนกเน้ือหาสาระออกเป็นท่ี 5 บท 

1.2 การวิจยัแบบไม่เป็นทางการ (Informal Research)  เป็นการวิจยัท่ีไม่ยึดแบบการวิจยั
อยา่งเคร่งครัดเหมือนการวจิยัเชิงวชิาการ มุ่งเนน้การตอบค าถามวิจยัมากกวา่การยึดรูปแบบการวิจยั
แบบเป็นทางการ ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวจิยัก็พยายามใชข้อ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้จากการเรียนการสอนตามปกติ 
การน าเสนอผลการวิจยัครอบคลุมเพียงประเด็นส าคญัท่ีผูว้ิจยัต้องการน าเสนอ งานวิจยัแบบน้ี 
บางคร้ังพบวา่มีการรายงานผลเพียง 1-2 หนา้ 

2.  รูปแบบการวจิยัปฏิบติัการตามแนวคิด Kemmis และ Zuber-Skerritt 
2.1 การวิจยัปฏิบติัการเชิงเทคนิค (Technical Action Research) การวิจยัตามรูปแบบน้ี

เป้าหมายของการวิจยัเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน โดยอาศยั
บุคคลภายนอก (outsiders) มาช่วยในการท าวิจยัในหน่วยงาน  ผูป้ฏิบติั (ครู) จะอยู่ภายใต้การ
ควบคุมก ากบัของนกัวิจยัภายนอก บุคคลภายนอกเล่นบทของผูว้ิจยัหลกัโดยท่ีครูไม่ค่อยมีบทบาท
ในการน าเสนอความคิด วิธีการต่างๆท่ีใช้ในการวิจยัมาจากความคิดของนกัวิจยัภายนอกเป็นส่วน
ใหญ่ ซ่ึงเนน้เทคนิคการท าวิจยัท่ีตอบค าถามวิจยัท่ีรัดกุม ขอ้คน้พบท่ีไดอ้าจใชไ้ม่ไดก้บัการปฏิบติั
จริง 

2.2    การวิจยัปฏิบติัการเชิงปฏิบติัจริง (Prectical Action Research) การท างาน (process 
consultancy role) มีเป้าหมายของการวจิยัท่ีมากกวา่แบบแรก คือ นอกจากช่วยปรับปรุงประสิทธิผล
การท างานแลว้ ยงัมุ่งสร้างความเขา้ใจและมุ่งพฒันาวิชาชีพให้กบัผูป้ฏิบติัดว้ย ในกระบวนการวิจยั
จะส่งเสริมใหผู้ป้ฏิบติัสะทอ้นผลและคิดวเิคราะห์พฒันาปรับปรุงการท างานของตนเอง ดงันั้นครูซ่ึง
เป็นผูป้ฏิบติัในโรงเรียนมีโอกาสท่ีจะเรียนรู้กระบวนการวิจยัและมีส่วนในการเสนอความคิดใน
ประเด็นปัญหาวจิยัท่ีมาจากการปฏิบติัจริง และสามารถน าผลการวจิยัไปใชไ้ด้ 

2.3   การวจิยัปฏิบติัเชิงวพิากษ/์อิสระ (Critical/Emancipatory Action research) เป็นการวิจยั
ท่ีมีการท างานร่วมกนัระหวา่งนกัวิจยัภายนอกและผูป้ฏิบติังานในหน่วยงาน เป้าหมายของการวิจยั
เพิ่มเติมจากการวิจยัปฏิบติัการแบบท่ี 1 และ 2 คือนอกจากพฒันาประสิทธิผลการท างาน การ
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ส่งเสริมให้เกิดความเขา้ใจในการพฒันาปรับปรุงการท างานแก่ผูป้ฏิบติังานแลว้ ยงัตอ้งการให้เกิด
การเปล่ียนแปลงในระบบการท างานท่ีเป็นอยูใ่นองคก์รให้ดีข้ึนกวา่เดิม แมจ้ะมีบุคคลภายนอกร่วม
ดว้ยแต่ทุกคนต่างมีสิทธิมีเสียงในการแสดงความคิดเห็นเท่าเทียมกนั  จะไม่มีผูแ้สดงบทบาทเป็นท่ี
ปรึกษาการวิจยัเหมือนแบบท่ีสอง  การวิจยัจะเป็นอิสระจากความรู้ กฎเกณฑ์และพนัธนาการทาง
ความคิดเดิม 

จะเห็นวา่แนวทางการท าวิจยัปฏิบติัการ้ัง 3 แบบ มีการเปล่ียนแปลงแนวคิดของการท างาน
จากท่ีผูป้ฏิบติัถูกครอบความคิดโดยนกัวิจยัภายนอก (cooption) ซ่ึงเป็นแบบแรก มาเป็นการท างาน
ร่วมกนั (cooperation) ในแบบท่ีสอง และรูปแบบการท างานแบบท่ีสาม ซ่ึงเป็นการท างานแบบ
ร่วมมือ (collaboration) ซ่ึงเป็นแนวทางการวิจยัปฏิบติัการ ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมและยอมรับกนัว่าจะ
ส่งผลใหเ้กิดการพฒันาวชิาชีพของผูป้ฏิบติัมากกวา่แบบอ่ืน 

3.  รูปแบบการวจิยัปฏิบติัการตามแนวคิดของ Calhoun 
3.1 การวิจยัของครูแบบท าคนเดียว (Individual Teacher Research) เป็นการวิจยัเน้นการ

เปล่ียนแปลงในห้องเรียนใดห้องเรียนหน่ึง โดยครูก าหนดปัญหาในห้องเรียนท่ีตอ้งการแกไ้ข และ
หาแนวทางแก้ไข นักเรียนอาจไม่มีส่วนในการช่วยก าหนดทางเลือกต่างๆหากจะมีผูป้กครอง
เก่ียวขอ้งดว้ยในการท าวจิยั ก็จะเป็นเพียงผูใ้หข้อ้มูลมากกวา่ 

3.2 การวิจยัปฏิบติัการแบบร่วมมือ (Collaborative Action Research) เป็นวิจยัท่ีท าเป็น
กลุ่ม ผูว้จิยัมีจ  านวน 1-2 คนข้ึนไป ประกอบดว้ย ครู ผูบ้ริหาร และนกัวิชาการจากมหาวิทยาลยั หรือ
บุคลากรอ่ืนๆ มีจุดมุ่งหมายเน้นท่ีปัญหาและระดบัพื้นท่ีของตนแต่ยงัเป็นกระบวนการท่ีเป็นการ
สืบคน้ความรู้ในหอ้งเรียน กระบวนการท าวจิยัจะเหมือนกบัการท าวจิยัของครูท่ีท าคนเดียว 

3.3 การวจิยัปฏิบติัการแบบท าทัว่ทั้งโรงเรียน (Schoolwide Action Research) เป็นการวิจยั
ท่ีคณะท างานเป็นผูป้ฏิบติัในโรงเรียน มีการท างานโดยเลือกปัญหาวิจยัท่ีสนใจร่วมกัน มีการ
รวบรวมข้อมูล การจดัระบบ และการแปลความหมายข้อมูลท่ีได้จากโรงเรียน หรือเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง กระบวนการวิจยัเป็นแบบวงจรต่อเน่ืองท่ีมีหน้าท่ีเหมือนการประเมินความกา้วหน้า มี
จุดมุ่งหมายเน้นท่ีการปรับปรุงโรงเรียน ได้แก่ (1) การคน้หาวิธีปรับปรุงโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหา      
(2) พยายามปรับปรุงการท างานเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกนัแก่นกัเรียน (3) เพิ่มขอบข่ายของสาระ
ในการสืบคน้แนวทางการแกปั้ญหา 

4.  รูปแบบการวิจยัปฏิบติัการจากการสังเคราะห์ของนงลกัษณ์ วิรัชชยั (2543) (สังเคราะห์
จากแนวคิดของ Miller (2000), Freeman (1998), Bennett, Foreman – Pack&Higgins (1996), 
Stringer (1966), Robinson (1994) 
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4.1  การวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน (Classroom Action Research)  เป็นการวิจยัท่ีท าโดยครู
เพื่อแสวงหาวธีิการแกไ้ขปัญหาและพฒันาการปฏิบติังานหรือการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตน 

4.2 การวิจยัปฏิบติัการแบบรวมพลงั (Collaborative Action Research)  เป็นงานวิจยัท่ี
ด าเนินการโดยครูหลายคนร่วมกนัท าวิจยัเพื่อแกไ้ขปัญหาในชั้นเรียนหลายๆชั้น หรือแผนกวิชา 
หรือภาควชิา คณะนกัวจิยัเกิดจากการรวมตวักนัของครูท่ีมีความช านาญเฉพาะต่างกนั มาร่วมมือกนั
ท าวจิยัโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั 

4.3 การวิจยัปฏิบติัการระดบัโรงเรียน (Schoolwide Action Research)  เป็นการวิจยัท่ี
ด าเนินงานโดยผูบ้ริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาจรวมหน่วยงานนอก
โรงเรียนดว้ย มีเป้าหมายเพื่อพฒันาโรงเรียนและสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน 

4.4 การวิจยัปฏิบติัการอิงชุมชน (Community-based Action Research) เป็นการวิจยัท่ี
อาศยัความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน โดยอาศยัพลงัของชุมชนท่ีจะระดมทรัพยากรจากทุก
แหล่งมาพฒันาชุมชนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (1:33:2)  กล่าวไวว้า่ รูปแบบการวิจยั (Research Design)  เป็น
การส ารวจให้ทราบว่าประเด็นปัญหาในท านองท่ีสนใจนั้น มีใครท าวิจยัโดยใช้รูปแบบการวิจยั
อยา่งไรบา้ง โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัตวัแปรท่ีศึกษามีอะไรบา้ง มีการควบคุมตวัแปรภายนอกอยา่งไร   
มีอะไรบา้งเป็นประชากร สุ่มเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิการอยา่งไร เก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์
ขอ้มูลอยา่งไร ใชส้ถิติอะไรบา้ง การจ าแนกรูปแบบการวจิยั ตามวิธีการด าเนินการวิจยั สามารถแบ่ง
การวิจยัไดเ้ป็น 2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ การวิจยัโดยการสังเกต (observational research) และการวิจยั
เชิงทดลอง(experimental research) ข้ึนอยู่กับว่า ตัวแปรอิสระ  ซ่ึงอาจได้แก่ ปัจจัยเส่ียง (risk 
factor หรือ  exposure) หรือส่ิงท่ีเราตอ้งการประเมิน หรือทดสอบ ซ่ึงเรียกว่า  “ส่ิงแทรกแซง” 
(intervention) นั้น ผูว้ิจยัเป็นผูก้  าหนด (assign) ให้กับตวัอย่างท่ีน ามาศึกษา หรือตวัอย่างท่ีน ามา
ศึกษานั้น ได้รับปัจจยัเส่ียงนั้นอยู่แล้ว ในชีวิตประจ าวนั หรือได้รับอยู่แล้ว ตามธรรมชาติ โดยท่ี
ผูว้ิจยั ไม่ไดเ้ขา้ไปควบคุม หรือแทรกแซงแต่อย่างใด การวิจยัใดก็ตาม ท่ีผูว้ิจยัมีการ ก าหนดปัจจยั
เส่ียง หรือก าหนดส่ิงแทรกแซง ให้กบัตวัอยา่งท่ีน ามาศึกษา แลว้ติดตามดูผล ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
การวจิยัชนิดน้ี เรียกวา่ การวจิยัเชิงทดลอง การวจิยัใดก็ตาม ท่ีผูว้ิจยัไม่มีการก าหนดปัจจยัเส่ียง หรือ
ส่ิงแทรกแซงใหก้บัตวัอยา่งท่ีน ามาศึกษา แต่ตวัอยา่งเหล่านั้น ไดรั้บ หรือสัมผสั กบัปัจจยัเส่ียงนั้นๆ 
อยู่แล้ว ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของเขา โดยผูว้ิจยั เป็นแต่เพียงเฝ้าติดตาม สังเกตดูผลท่ีจะ
เกิดข้ึน การวิจยัท่ีเป็นแต่เพียง การเฝ้าสังเกตน้ี จึงไดช่ื้อว่า การวิจยัโดยการสังเกต (observational 
research) การวิจยัโดยการสังเกต สามารถจ าแนกได้เป็น  2 ชนิด ข้ึนอยู่กบัว่า การวิจยันั้น มีกลุ่ม
ควบคุม (Contrlo group) หรือ กลุ่มเปรียบเทียบ  (Comparison group) หรือไม่ดงัน้ี 
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  1. การวิจยัโดยการสังเกตเชิงพรรณนา (Observational Desc Descriptive Studies)  เป็นการ
วิจยัโดยการสังเกต ท่ีไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบ อาจจ าแนกไดเ้ป็น 2 ชนิด ตามเกณฑ์ล าดบัเวลาท่ีศึกษา 
คือ  
  (1) การวจิยัเชิงพรรณา ณ จุดเวลาใดเวลาหน่ึง  (แบบตดัขวาง) (Cross-sectional Descriptive 
Studies)  
  (2) การวจิยัเชิงพรรณนาระยะยาว  (Longitudinal Descriptive Studies) 

2. การวิจยัโดยการสังเกตเชิงวิเคราะห์ (Observational Analytic Studies) เป็นการวิจยัโดย
การสังเกต ท่ีมีกลุ่มควบคุม หรือกลุ่มเปรียบเทียบ อาจจ าแนกไดเ้ป็น 3 แบบ ตามเกณฑ์ของเวลาที่ี
ศึกษา   

(1) การวจิยัเชิงวเิคราะห์ชนิดไปขา้งหนา้ (Prospective Analytic Studies หรือ Cohort  
Studies) เป็นการวจิยัเชิงวเิคราะห์ ท่ีเร่ิมศึกษาจากเหตุ ไปหาผล  

(2) การวจิยัเชิงวเิคราะห์ชนิด 
(3) การวิจยัเชิงวิเคราะห์ ณ จุดเลาใดเวลาหน่ึง (Cross-sectional Analytic Studies) เป็นการ

วจิยัเชิงวเิคราะห์ ท่ีผลและเหตุเกิดข้ึนพร้อม ๆ กนั ในจุดท่ีท าการศึกษา ไม่ทราบวา่ใครเกิดก่อน เกิด
หลงัการเลือกรูปแบบการวิจยัท่ีเหมาะสมนั้น ข้ึนอยู่กบัค าถาม หรือปัญหาการวิจยั ท่ีตอ้งการหา
ค าตอบ ในการศึกษา เพื่อแสวงหา ค าตอบของค าถาม  

1.  ประเภทการวิจยัตามเกณฑ์ระเบียบวิธีการวิจยั การวิจยัมีระเบียบวิธีท่ีแตกต่างกนัอยาง

ชดัเจนสามารถจ าแนกประเภทตามระเบียบวธีิ ไดด้งัน้ี  

-  การวิจยัเชิงประวติัศาสตร์  (Historical Research) เป็นการคน้หา ความจริงในอดีตท่ี

ผานมา โดยจะท าการหาความสัมพนัธ์ของขอเท็จจริงท่ีเป็นเร่ืองราวในอดีต เพื่อ ตอบค าถามว่า

เหตุการณในอดีตนั้น คืออะไร เป็นอยา่งไร ทั้งน้ีเพื่อน ามาอธิบายเหตุการณ์ในปัจจุบนั และท านาย

เหตุการณ์ในอนาคต เชน การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดพฤษภาทมิฬ เปนตน  

-  การวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เป็นการคน้หาความจริงใน สภาพปัจจุบนั 

อนัจะเป็นบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ สภาวการณ์ในปัจจุบนั เพื่อตอบค าถามวา่ ปรากฏการณ์

หรือสภาวการณ์คืออะไร เป็นอยา่งไร  

- การวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) เป็นการคน้หา ความจริงท่ี ใช้วิธีการทาง

วิทยาศาสตร์และมีการควบคุมตวัแปร โดยจะเป็นการคน้หาค าตอบวา่ ตวัแปรใดๆ เป็นสาเหตุท่ีท า
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ใหเกิดผลเช่นนั้นจริงหรือไม่ตามท่ีไดมี้การตั้งสมมติฐานการวจิยัไว ้ซ่ึงเป็น การหาความสัมพนัธเชิง

เหตุผล ของตวัแปรในปรากฏการณ์ต่าง ๆ  

2.  ประเภทการวิจยัตามเกณฑ์สาขาวิชา ในทุกสาขาวิชามีการด าเนินการวิจยัเพื่อพฒันา

ศาสตร์ของตนเอง ซ่ึงโดยทัว่ไปจ าแนก สาขาวชิาใหญ่ ๆ ไดด้งัน้ี  

-  การวิจยัทางสังคมศาสตร์ เป็นการวิจยัเก่ียวกบัสังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา 

เศรษฐกิจ ฯลฯ  

-   การวจิยัทางมนุษยศาสตร์ เป็นการวจิยัเก่ียวกบัคุณค่าของมนุษย ์ 

-  การวิจยัทางวิทยาศาสตร์ เป็นการวิจยัเก่ียวกบั ชีววิทยา เคมี ฟสิกส์ แพทย ์ วิศวกรรม 

เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรม ฯลฯ  

3.  ประเภทการวิจยัตามเกณฑ์ประโยชน์ท่ีได้รับ การวิจยัมีประโยชน์ต่อมนุษยใ์นหลาย

ระดบัซ่ึงสามารถจ าแนกการวจิยัไดด้งัน้ี  

-  การวิจยับริสุทธ์ิ (Pure Research) หรือพื้นฐาน (Basic Research) เป็น การวิจยัท่ีคน้หา 

ความจริง ท่ีท าให้เกิดเป็นหลกัการ ทฤษฎี กฎเกณฑ์(Theoretical Research) ในแต่ละสาขาวิชา      

อนัจะเป็นพื้นฐานในการศึกษาเร่ืองอ่ืน ๆ ต่อไป หรือน าไปพิจารณาหาจุด ในการพฒันา  

-  การวจิยัประยกุต(์Applied Research) เป็นการวจิยัท่ีน าผลไปใช้ เพื่อปรับปรุงสภาพสังคม

หรือความเป็นอยูข่องมนุษย ์ 

-  การวิจยัปฏิบติัการ (Action Research) เป็นการวิจยัท่ีน าผล มาใช้ แกปั้ญหาเฉพาะอยา่ง

หรือเฉพาะหน้าเป็นเร่ือง ๆ เท่านั้น โดยไม่สามารถยืนยนัได้ว่าสามารถน าไป แก้ปัญหาได้ใน

สถานท่ีอ่ืนไดอี้กหรือไม่ 

4. ประเภทการวิจยัตามเกณฑ์การใช้ขอ้มูล การวิจยัมีวิธีการศึกษา โดยต้องอาศยัขอ้มูลท่ี

แตกต่างกนัไป จึงน ามาจ าแนกการวจิยัได ้ดงัน้ี  

-  การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจยัท่ีอาศยั ขอ้มูลเชิงปริมาณ มีการ

วเิคราะห์โดยใชวธีิการทางสถิติในการวเิคราะห์ และสรุปผลการวจิยั จากผลการวเิคราะห์น้ี  

-  การวจิยัเชิงคุณลกัษณะ (Qualitative Research) เป็นการวิจยัท่ีอาศยั ขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะ 

โดยเก็บขอ้มูลโดยการสังเกต บนัทึก วิพากษวิจารณ แสดงความคิดเห็นแล้ว สรุปอธิบาย หรือ

บรรยายดว้ยถอ้ยค า  
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-  การวิจยัแบบผสม (Quantitative & Qualitative Research) เป็นการวิจยั ท่ีอาศยัขอ้มูลทั้ง

เชิงปริมาณและเชิงคุณลกัษณะ เพื่อน ามาวิเคราะห์ประกอบการบรรยาย หรืออธิบาย อนัเป็นการลง

ขอ้สรุปผลการวจิยัท่ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

5. ประเภทการวจิยัตามเกณฑแ์หล่งของขอ้มูล การวิจยัตอ้งอาศยัขอ้มูลจากแหล่งท่ีแตกต่าง

กนั จึงน ามาจ าแนกการวจิยัไดด้งัน้ี  

-   การวิจยัเชิงประจกัษ์ (Empirical Research) เป็นการวิจยัท่ีใช้ขอ้มูลจาก แหล่งปฐมภูมิ

หรือในท่ีก าลังเกิดเหตุการณ์นั้ น ๆ อยู่  หรือเป็นท่ีได้เคยมีเหตุการณ์นั้ นปรากฏข้ึน อาจจะ  

ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยผูว้จิยัหรือคนอ่ืน ๆ ก็ได ้ 

-  การวิจยัเชิงวิพากษ์วิจารณ์ หรือไม่ประจกัษ์  (Nonempirical Research) เป็นการวิจยัท่ี

อาศยัขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิซ่ึงอาจจะอยูใ่นรูปของเอกสาร ต ารา หนงัสือ ฯลฯ หรือการบอกเล่า

จากผูอ่ื้น แลว้น ามาวพิากษว์จิารณ์หรือพรรณนาวเิคราะห์  

6. ประเภทการวจิยัตามเกณฑเวลา การวิจยัใชอธิบายหรือพรรณนาในกาลเวลาท่ีตางกนั จึง

น ามาจ าแนกประเภทของ การวจิยัไดด้งัน้ี  

-  การวิจยัเชิงประวติัศาสตร์(Historical Research) เป็นการวิจยัท่ีคน้หา ความจริง เร่ืองราว 

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีต 

-    การวิจยัเชิงปัจจุบนั (Contemporaneous Research) เป็นการวิจยัท่ีคน้หา ความจริง 

เร่ืองราว เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั  

-  การวิจยัเชิงอนาคต (Futuristic Research) เป็นการวิจยัเพื่อการวางแผน อนาคต หรือ

คาดคะเนอนาคต อาจจะเป็นการหารูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีการด าเนินกิจการใด ๆ ของ สถาบนั 

องคก์ร คน ชุมชน หรือสังคมประเทศชาติ 

7. ประเภทการวิจยัตามเกณฑ์การควบคุมตวัแปร การวิจยัมีระดบัการควบคุมตวัแปรท่ี

แตกต่างกนั จึงน ามาจ าแนกการวจิยัไดด้งัน้ี  

-  การวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) เป็นการวิจยัเพื่อพิสูจน์ ความสัมพนัธ์เชิง

สาเหตุ โดยจดัสถานการณ์ ทดลอง มีการควบคุมตวัแปร แลววดัตวัแปรตาม  

- การวจิยัเชิงก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Research) เป็นการวจิยั ท่ีคลา้ยกบัการทดลอง 

แต่มีการควบคุมตวัแปรไดบ้างตวั โดยเฉพาะท่ีมีในตวัของกลุ่มตวัอยาง  
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-  การวิจยัเชิงธรรมชาติ(Naturalistic Research) เป็นการวิจยัท่ีค้นหา ความจริง ตาม

สภาพการณ์ท่ีเป็นอยูแ่ลว้ นอกจากการจ าแนกประเภทต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัมีการวิจยัอ่ืน ๆ 

เช่น การวิจยั ในชั้นเรียน (Research for Classroom) การวิจยัเชิงปฏิบติัการอย่างมีส่วนร่วม 

(Participatory Action Research) เป็นตน  

-  การวจิยัเชิงประวติัศาสตร์ (Historical Research) เป็นการวจิยัท่ีประยกุต์มาจากวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์เพื่อศึกษา ขอ้เท็จจริงของปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีต อนัจะน าไปสู่ความเขา้ใจใน

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เหตุการณ์และสถานท่ีของเร่ืองนั้น ๆ ผลของการวิจยัน าไปสู่ความ

เขา้ใจปรากฏการณ์ในปัจจุบนั รวมถึงสามารถพยากรณ์ปรากฏการณ์ในอนาคตได ้

 ผอ่งพรรณ  ตรัยมงคลกูล (2543:66-67) ไดแ้บ่งรูปแบบการวิจยัตามกลุ่มแนวคิดต่างๆไว ้    
3 แนวทางคือ 

1. การวจิยัเชิงปริมาณ  รูปแบบการวจิยัในชั้นเรียนประกอบดว้ย 
(1) การส ารวจในชั้นเรียน (Class survay) 
(2) การวเิคราะห์พฤติกรรมและปฏิสัมพนัธ์ในชั้นเรียน (Behavior and interaction  

Analusis) 
(3) การศึกษาเชิงสหสัมพนัธ์ (Co relation analysis) 
(4) การทดลองเฉพาะรายการและเฉพาะรายกลุ่ม(Experiment) 

2. การวจิยัเชิงคุณภาพ รูปแบบการวจิยัในชั้นเรียนประกอบดว้ย 
(1) การศึกษาผูเ้รียนเฉพาะกรณี (Case study) 
(2) การวเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis) 
(3) การวเิคราะห์พฤติกรรมและปฏิสัมพนัธ์ในชั้นเรียน (Behavior and interaction  

Analysis) 
(4) การศึกษานิเวศวทิยาในชั้นเรียน (Classroom ethnographic study) 

3. การวจิยัเชิงผสาน (เชิงคุณภาพและปริมาณผสมผสานกนั) รูปแบบการวจิยัในชั้นเรียน 
ประกอบ  

(1) การวเิคราะห์/วพิากษห์ลกัสูตร (Curriculum analysis / Critique) 
(2) การวจิยัปฏิบติัการเชิงวพิากษ์ (Critical action research) 

กองวิจยัทางการศึกษาของกรมวิชาการได้เสนอรูปแบบของการวิจยัในชั้นเรียน โดยได้ก าหนด
กระบวนการ ของการวจิยัท่ีส าคญัไว ้5 ขั้นตอน คือ 
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 1)  ศึกษาสภาพปัญหาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อหาลกัษณะของปัญหาและน ามาใช ้               
เป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการศึกษาหรือเปรียบเทียบผลของการใชน้วตักรรมการศึกษาในภายหลงั 
 2)  การออกแบบนวตักรรม ในดา้นต่อไปน้ี 
 1.1) โครงสร้าง/ส่วนประกอบ เช่น นวตักรรมน้ี ควรประกอบด้วย คู่มือครูกิจกรรม 
และส่ือ เคร่ืองมือวดัพฤติกรรม แบบทดสอบ เป็นตน้ 
  1.2)  ลกัษณะของนวตักรรม เช่น บอกท่ีมาของแนวคิด / ทฤษฏีท่ีน ามาพฒันาบอกถึง
ลกัษณะของนวตักรรม ส่ือ และเคร่ืองมือท่ีใช ้เป็นตน้ 
  1.3)  ลกัษณะการน าไปใช ้เช่น มีการอบรมครู มีการวดัหรือทดสอบนกัเรียน ก่อนและ
หลงัการใชช่้วงเวลาประมาณ 1 ภาคเรียน เป็นตน้ 
 3)  การสร้าง หรือ พฒันานวตักรรม ตามแนวหรือกรอบของรูปแบบนวตักรรมท่ีก าหนด
ไว ้
 4)  การทดลอง แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 
 4.1)  การน านวตักรรมไปทดลองใช้ ( tryout) กับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก เพื่อใช้
ตรวจสอบคุณภาพของตวันวตักรรม เพื่อการปรับปรุงในแต่ละส่วน เช่น การล าดบัขั้นตอนของ
เน้ือหาวิชาความเป็นไปได้ของกระบวนการความถูกต้องของเน้ือเร่ือง ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์จริง เป็นตน้ 
 4.2)  การน าไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง ท่ีอยู่ในสถานการณ์จริง เป็นการทดลอง เพื่อ
หาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนวตักรรมนั้น เพื่อการพฒันาต่อไป 
 5)  การประเมินผล ใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยเทคนิควธีิเดียวกนักบัการศึกษาสภาพ
ปัญหา การเก็บขอ้มูลท าเป็นระยะๆ ในระหว่างการทดลองและเม่ือจบส้ินการทดลองแลว้ขอ้มูล       
ท่ีได้น้ี จะน ามาศึกษาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลพื้นฐานก่อนใช้นวตักรรม เพื่อเป็นขอ้สรุปและยืนยนั
ประสิทธิภาพของนวตักรรมนั้น  ถา้ผลการทดลองสามารถลดหรือแกปั้ญหาไดก้็แสดงวา่นวตักรรม
นั้นมีคุณค่า และน าไปขยายผลได ้โดยการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ต่อไป 

จากการก าหนดรูปแบบต่างๆของการวิจยัในชั้นเรียนสรุปไดว้า่ รูปแบบการวจิยัในชั้นเรียน 
คือลกัษณะของการวจิยัท่ีผูว้ิจยัตอ้งเลือก เพื่อน าไปใชใ้นการด าเนินการวจิยัใหเ้ป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนดไวแ้ละใหไ้ดม้าซ่ึงค าตอบท่ีเหมาะสมกบัวธีิการการก าหนดแผนการด าเนินงานเก่ียวกบัการ
ก าหนดขอบเขต ตั้งแต่เร่ิมด าเนินการวิจยัจนกระทัง่การวจิยัส้ินสุดลง  
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2.4  กระบวนการและขั้นตอนการวจัิยในช้ันเรียน 
 ส าหรับขั้นตอนของการวิจยัมีกระบวนการท างานท่ีเป็นวงจรการวิจยัแบบขดลวดตาม
แนวคิดดั้ งเดิมของเคมมิส (Kemmis,1988 อ้างถึงใน สุวิมล  ว่องวาณิช,2560 : 23) ดงัปรากฏใน
แผนภาพท่ี 1 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่การวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนมี 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) การวางแผน (Plan) เป็นการก าหนดการท างานท่ีใชผ้ลของการวิเคราะห์ และก าหนด
ประเด็นปัญหาท่ีต้องการแก้ไข ป้องกัน หรือ พฒันามาท าเป็นแผนปฏิบติังาน เช่น ครูก าหนด
ประเด็นปัญหาท่ีตอ้งท าการวิจยัได้แล้ว ก็ท  าการวิเคราะห์ปัญหาท่ีแทจ้ริง เลือกแนวทางในการ
แกปั้ญหารวมทั้งพฒันานวตักรรมส าหรับใชใ้นการแกปั้ญหา หลงัจากนั้นจึงท าแผนการสอนท่ีมีการ
น านวตักรรมไปใชใ้นการแกปั้ญหาแลว้ท าการวดัผลและประเมินผลการใชน้วตักรรม ดงันั้นจึงสรุป
ไดว้า่ ในขั้นการวางแผนน้ีครูตอ้งคิดวางแผนเพื่อท ากิจกรรมต่อไปน้ี คือ ก าหนดปัญหา เลือก และ
น านวตักรรมไปใช ้

2) การปฏิบติัตามแผน (Action) หลงัจากครูจดัท าแผนการวิจยัเสร็จเรียบร้อยแลว้ ครูน า
แผนการท่ีก าหนดไวไ้ปปฏิบติั 

3) สัง เกตผล ท่ี เ กิดจากการปฏิบัติ  (Observe)  ขั้ นตอนน้ีครูจะท าการสัง เกตผล                      
การปฏิบติังานของตนพร้อมทั้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผลการใชน้วตักรรม วิเคราะห์ขอ้มูลและ
น าเสนอผลท่ีไดจ้ากการใชน้วตักรรมในการแกปั้ญหานั้นๆ 

4) การสะทอ้นความคิด (Reflect) เป็นขั้นตอนสุดทา้ยท่ีน าผลจากการปฏิบติัและการ
สังเกต ผลของการปฏิบติังานมารวบรวม วิเคราะห์ผลเสีย สรุปผล สะทอ้นขอ้มูลยอ้นกลบัไปสู่การ
วางแผนต่อไป 

   

แผนภาพที ่1 วงจรการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 
(อา้งอิง : สุวมิล  วอ่งวาณิช, 2560) 

 

 เพื่อให้เห็นกระบวนการวิจยัชดัเจนนั้นในแผนภาพท่ี 2 แสดงให้เห็นวา่จุดเร่ิมตน้ของ
การวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  คือ การวเิคราะห์สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน  จากนั้นจึงก าหนด
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เป็นค าถามท่ีตอ้งการคน้หาค าตอบ  โดยการวินิจฉัยปัญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้หาแนวทางแกไ้ข หลงัจาก
ไดข้อ้คน้พบก็น าผลดงักล่าวแลกเปล่ียนใหเ้พื่อนร่วมงานท่ีเก่ียวขอ้งวพิากษว์จิารณ์ 

    

 
แผนภาพที ่2 กิจกรรมในการท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 

(อา้งอิง : สุวมิล  วอ่งวาณิช, 2560) 
 

 ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542,หน้า 8) ไดส้รุปขั้นตอนการ
วจิยัในชั้นเรียนไว ้ดงัน้ี   

1) การตั้งประเด็นปัญหา ครูควรตั้งประเด็นปัญหาในการวิจยัจากประสบการณ์ของครู
หรือผูท้  าการวจิยัเอง ซ่ึงจะช่วยใหไ้ดป้ระเด็นปัญหาการวิจยัท่ีแทจ้ริง เช่น การสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนกัเรียน แลว้จดบนัทึกไวเ้ป็นตน้  ซ่ึงจะช่วยให้ได้ประเด็นปัญหาการวิจยัท่ีแทจ้ริงแล้ว
น ามาวเิคราะห์เพื่อแกปั้ญหา และพฒันาการเรียนการสอนต่อไป 

2) แสวงหาวิธีการใหม่ๆ มาแกปั้ญหาครูจะตอ้งศึกษาเอกสารทางวิชาการต่างๆ ปรึกษา
นกัวชิาการชั้นน า (Master Teacher) เพื่อเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน 

3) วางแผนการสอน ครูจะตอ้งเตรียมการสอน ส่ือนวตักรรมตามแนวทางใหม่ท่ีก าหนด
ไว ้รวมทั้งสร้างเคร่ืองมือวดัผลประเมินผลการสอนไวด้ว้ย 

4) การจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอนท่ีก าหนดไว ้โดยเน้นผูเ้รียนไดท้  า
กิจกรรมตามแนวทางใหม่ท่ีเลือกมาใชต้ามแผนการสอน 

5) ประเมินผลการสอน ครูจะตอ้งท าการวดัผล และประเมินผลการสอนซ่ึงอาจวดัผล
ก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัเรียนตามแนวทางท่ีก าหนดไว ้แลว้สรุปผลการสอนวา่แกปั้ญหาได้
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หรือไม่อยา่งไร บางคร้ังจ าเป็นตอ้งปรับปรุงการเรียนการสอน แสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพิ่มเติม หรือ
กระท าซ ้ าหลายรอบ เพื่อแกปั้ญหาใหไ้ด ้

6) รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบติังาน โดยจดัท าแฟ้มการวิจยัปฏิบติัการสรุปผล                    
การแกปั้ญหาการปฏิบติังานตลอดปีการศึกษา ครูก็จะไดแ้ฟ้มปฏิบติัการหลายเร่ือง หลายแฟ้มถา้ครู
ไดแ้กปั้ญหาในการเรียนการสอนหรือการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ โดยใชก้ระบวนการวิจยัในชั้น
เรียนเป็นประจ า จะช่วยให้มีการพฒันางาน พฒันาการเรียนการสอน พฒันาเด็ก พฒันาครู และ
พฒันาวชิาชีพครูแบบยัง่ยนือยา่งเป็นระบบ 
  

 กองวจิยัทางการศึกษา กรมวิชาการ (2543,หนา้ 8) ให้ความเห็นวา่ การท าวิจยัในชั้นเรียน 
มีเป้าหมายส าคญัอยู่ท่ีการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของครู ลกัษณะของการวิจยัเป็นการวิจยั                     
เชิงปฏิบติัการ ซ่ึงมีกระบวนการวจิยั ดงัน้ี 

1. ส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา ขั้นน้ี เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัในการวางแผนแกปั้ญหาหรือ
พฒันาคุณภาพการเรียนการสอนซ่ึงจะท าให้ครูพบปัญหาท่ีจะตอ้งแก้ไขหรือพฒันาและสามารถ
ด าเนินการจดักิจกรรมการสอนให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีควรจะเป็น ขั้นตอนน้ีจะน าไปสู่ปัญหา
ของการวจิยัและแหล่งขอ้มูล 

2. ก าหนดวิธีในการแก้ปัญหา เม่ือครูได้วิเคราะห์ปัญหาจากการศึกษาในขั้นท่ี 1 
เพื่อท่ีจะใหไ้ดแ้นวทางในการแกปั้ญหา ในขั้นน้ีครูจะตอ้งศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจาก
วารสาร บทความและต ารา ซ่ึงจะท าให้เห็นแนวทางในการแกปั้ญหาไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน ขั้นตอนน้ีจะ
น าไปสู่ขอบเขตของการวจิยั ประโยชน์และผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ   

3. พฒันาวธีิการหรือนวตักรรม จากขั้นท่ี 2 ครูจะไดท้างเลือกในการแกปั้ญหาหรือพฒันา 
ซ่ึงอาจจะเป็นวิธีหรือนวตักรรมท่ีเป็นไปไดใ้นการแกปั้ญหา ขั้นตอนน้ี จะน าไปสู่ตวัแปรท่ีศึกษา
และวธีิการท่ีจะพฒันาหรือแกปั้ญหา 

4. น าวธีิการหรือนวตักรรมไปใชใ้นขั้นน้ี ครูน าวิธีการหรือนวตักรรมท่ีสร้างข้ึนในขั้นท่ี 
3 ไปใช ้โดยระบุขั้นตอนปฏิบติัวา่จะใชก้บัใคร เม่ือไร อยา่งไร แลว้เก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อน าขอ้มูล
มาวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนต่อไป ขั้นตอนน้ี ตอ้งมีเคร่ืองมือและวิธีรวบรวม
ขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล 

5. สรุปผล น าผลข้อมูลมาวิเคราะห์ สรุปผลและเขียนรายงาน ตั้ งแต่ขั้นตอนท่ี 1-4            
ในขั้นตอนน้ี จะไดผ้ลการวจิยัท่ีน าไปสู่การพฒันาการเรียนการสอนหรือการแกปั้ญหา 
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การท าวิจยัชั้นเรียนมีเป้าหมายส าคญัอยู่ท่ีการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของครู 
ลกัษณะของการวจิยัชั้นเรียนเป็นการวจิยัเชิงปฏิบติัการ ซ่ึงมีกระบวนการในการด าเนินการวิจยั เป็น  
5  ขั้น 
 1. ส ารวจและวเิคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน 
 2. ศึกษารวบรวมวธีิการหรือนวตักรรมท่ีเลือกใชส้ าหรับการแกปั้ญหา 
 3. พฒันาวธีิการหรือนวตักรรมท่ีเลือกใชส้ าหรับการแกปั้ญหา 
 4. การน าวธีิการหรือนวตักรรมไปใชใ้นชั้นเรียน 
 5. วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลการแกไ้ขปัญหา 
  

จากกระบวนการท าวจิยัชั้นเรียนดงักล่าว มีรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละขั้นตอน ดงัน้ี  
 ขั้นท่ี 1   ส ารวจและวเิคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนการส ารวจ และวิเคราะห์ปัญหา
เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัในการวางแผนแก้ปัญหาหรือพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน ซ่ึงจะท าให้
เป็นการส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา นั้นครูสามารถด าเนินการไดห้ลายลกัษณะ เช่น การวิเคราะห์
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในแง่มุมต่างๆ การตรวจสอบสมุดแบบฝึกหัด การส ารวจพฤติกรรมของ
ผูเ้รียน การสังเกตของครู ขอ้มูลจากการประเมินของผูเ้ก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
 ขั้นท่ี 2  ศึกษารวบรวมวิธีการหรือนวตักรรมในการแก้ปัญหา เม่ือครูได้วิเคราะห์
ปัญหาจากการศึกษาในขั้นท่ี 1 เพื่อท่ีจะหาแนวทางในการแก้ปัญหา แล้วในขั้นน้ีครูตอ้งศึกษา
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น วารสาร บทความ หลกัสูตร ผลงานวิจยั หนงัสือ ต ารา คู่มือ แนวคิดทฤษฎี
ต่างๆ ตลอดจนประสบการณ์ของครูเอง เพื่อท าให้ครูทราบว่าปัญหาท่ีคลา้ยกบัปัญหาของเราเองมี
ผูใ้ดศึกษาไวบ้า้ง ใช้วิธีใดในการแกปั้ญหาและผลการแกปั้ญหาอย่างไร วิธีการน้ีจะท าให้ครูเห็น
แนวทางในการแกปั้ญหาไดช้ดัเจน ซ่ึงอาจเป็นวธีิสอนแบบใหม่ หรือการใชน้วตักรรมเขา้มาช่วยใน
การจดัประสบการณ์ การเรียนการสอน 
 ขั้นท่ี 3  พฒันาวิธีการหรือนวตักรรมท่ีเลือกใช้การแกปั้ญหานั้น จากขั้นท่ี 2 ครูจะได้
ทางเลือกในการแกปั้ญหาหรือพฒันา ซ่ึงอาจจะเป็นวิธีการหรือนวตักรรมท่ีเป็นไปได ้ในขั้นน้ีครู
ตอ้งก าหนดวิธีการ หรือสร้างนวตักรรมท่ีใช้ในการแก้ปัญหาตามท่ีก าหนดไว ้แลว้ด าเนินการหา
คุณภาพของวิธีการหรือนวตักรรมจากผูรู้้ในเร่ืองนั้นๆ เพื่อน าขอ้คิดเห็นท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไข
ตน้ฉบบัของนวตักรรมหรือวธีิการและเตรียมน าไปใชแ้กปั้ญหาหรือพฒันาต่อไป 
 ขั้นท่ี 4  น าวธีิการหรือนวตักรรมไปใชใ้นชั้นเรียน ขั้นน้ีครูจะน าวิธีการหรือนวตักรรม
ท่ีสร้างข้ึนในขั้นท่ี 3 ไปใชใ้นสถานการณ์จริงโดยระบุขั้นตอนปฏิบติัวา่จะใชก้บัใคร เม่ือไร อยา่งไร 
แล้วเก็บรวบรวมขอ้มูลตามท่ีก าหนดด้วยเคร่ืองมือชนิดต่างๆ เช่น สังเกตพฤติกรรมเร่ิมตน้ของ
ผูเ้รียนก่อนน าไปใช ้เม่ือน าไปใช้แลว้สังเกตพฤติกรรมอีกระยะหน่ึง เพื่อน าขอ้มูลมาวิเคราะห์การ



27 

 

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนต่อไปหรือใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิเพื่อเก็บขอ้มูลในส่วน
ของความรู้ความสามารถในเร่ืองท่ีเรียน เป็นตน้ 
 ขั้นท่ี 5 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการแก้ไขปัญหา ภายหลังจากการน าวิธีหรือ
นวตักรรมไปใช้และมีการรวบรวมขอ้มูลไดแ้ลว้ ครูก็จะน าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยเลือกใช้สถิติท่ี
เหมาะสมกบัขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้แลว้สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูล หากยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได้
ตามท่ีตอ้งการก็ตอ้งท าการปรับปรุงแกไ้ขโดยยอ้นกลบัไปคน้หาวิธีการหรือนวตักรรมใหม่ แล้ว
พฒันาวิธีการหรือนวตักรรม ตลอดจนน าวิธีการหรือนวตักรรมไปใช้อีก คือ ด าเนินการขั้นท่ี 2-4 
ใหม่ จนกระทัง่สามารถแกไ้ขปัญหาไดต้ามท่ีตอ้งการ แลว้จึงเขียนสรุปผลการด าเนินงานตั้งแต่ขั้นท่ี 
1-4  
  

 ศิริพงษ ์ เศาภายน (2546:99-101)  กล่าวถึง กระบวนการท าวจิยัในชั้นเรียน 8 ขั้น ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ให้ความหมาย ประเมินและก าหนดปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการสอนท่ีเป็นอยู่ทุก
วนัน้ี ปัญหาท่ีจะน ามาก าหนดน้ีอาจรวมถึงความตอ้งการท่ีจะน านวตักรรมมาใชใ้นการจดัการเรียน
การสอนบางเร่ือง 
 ขั้นท่ี 2 น าปัญหาเหล่านั้นมาปรึกษาในกลุ่มครู นกัวิจยั ท่ีปรึกษา ผูทุ้นอุดหนุน โดย
เขียนเป็นโครงการคร่าวๆ มาเสนอ โครงการดงักล่าวอาจรวมปัญหาท่ีจ าเป็นจะตอ้งหาค าตอบให้ได ้
โดยผูว้จิยัจะตอ้งก าหนดจุดมุ่งหมายความตอ้งการและขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของส่ิงท่ีตอ้งการจะศึกษา 
 ขั้นท่ี 3 ศึกษาเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จุดมุ่งหมาย วิธีการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ โดยการศึกษาดูว่าเอกสารเหล่านั้นเราไดรั้บความรู้อะไรบา้งจุดมุ่งหมาย วิธีการด าเนินการ
และปัญหาท่ีผูว้จิยัเร่ืองนั้นๆไดร้ายงานไว ้
 ขั้นท่ี 4  น าปัญหาเขียนใหม่อีกคร้ัง โดยเขียนในรูปของปัญหาตามขั้นตอนท่ี 1 อาจ
เขียนในรูปของสมมุติฐานท่ีสามารถทดสอบได้ หรือเขียนเป็นจุดมุ่งหมายเพื่อน าไปสู่การศึกษา
คน้ควา้ 
 ขั้นท่ี 5  เลือกด าเนินการ เช่น เลือกกลุ่มตวัอย่าง วิธีการบริหารงานวิจยั การเลือก
เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ วิธีการสอน วิธีการเรียน แหล่งการศึกษาค้นควา้และปฏิบัติงาน การ
ประสานงานกบัคนร่วมวจิยัหรือบุคคลอ่ืนๆ 
 ขั้นท่ี 6  เลือกวิธีการประเมินท่ีจะน ามาใช้ให้เหมาะสมกบัสานการณ์และสามารถ
ด าเนินไดต่้อเน่ืองกนัไป 
 ขั้นท่ี 7 การด าเนินการวิจยั รวมถึงการก าหนดสถานการณ์และวิธีการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล การเก็บเป็นระเบียบ การรายงานผลเป็นระยะ การรายงานผลขั้นสุดทา้ย การประเมินตนเอง
การประเมินผลเป็นกลุ่ม การรายงานผล การจ าแนกและวเิคราะห์ขอ้มูล 
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 ขั้นท่ี 8  การตีความหมายขอ้มูล การอา้งอิงผลการวิจยั และการประเมินผลโครงการ
โดยร่วมกนัอภิปรายผลการคน้พบโดยประเมินกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
 สรชยั  พิศาสบุตร (2547:15-27) ไดเ้สนอแนวคิดในกระบวนการท าวจิยัในชั้นเรียน ดงัน้ี 
 1. ก าหนดปัญหาของการวิจยั โดยเรียบล าดับความส าคญัของปัญหาตามระดับความ
รุนแรง สูงกวา่ ควรไดรั้บการพิจารณา ส าหรับน ามาท าวิจยัก่อนเพื่อหาสาเหตุ และวิธีการแกปั้ญหา
นั้นโดย เร็วท่ีสุด 
 2. เขียนโครงการวิจยัในชั้นเรียน ควรเร่ิมด้วยหัวขอ้ดงัต่อไปน้ี ช่ือเร่ืองการวิจยั ความ
เป็นมา ความส าคญั ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าวิจยัเร่ืองน้ี วตัถุประสงคข์องการวิจยั ขอบเขตของการ
วจิยั นิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการวจิยั สมมติฐานของการวจิยั ระเบียบวธีิท่ีใชใ้นการวจิยั ระยะเวลาท่ีใชใ้น
การวจิยั 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4. การประมวลผลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5. การเขียนรายงานการวิจัยในชั้ นเรียน ซ่ึงประกอบด้วยบทน า ผลการวิจัย สรุป 
ขอ้เสนอแนะ 
  

 พิมพนัธ์  เตชะคุปต์ (2549:150) ได้เสนอขั้นตอนท่ี 2 ตั้งสมมติฐานและขั้นตอนท่ี 3 
ออกแบบวจิยั  ซ่ึงทั้ง 3 ขั้นน้ี เป็นขั้นวางแผนการวจิยั ขั้นตอนท่ี 4 คือการด าเนินการวิจยั ซ่ึงเป็นการ
จดัเก็บขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล น าเสนอขอ้มูล แปลผล ในขั้นน้ีมีการตรวจสอบการด าเนินงานตาม
แผนท่ีเพื่อปรับปรุงแก้ไข  ผูว้ิจยัควรน าไปปรับปรุง ลงมือปฏิบติั เพื่อปรับปรุงปฏิบติัแก้ไขอย่าง
ต่อเน่ือง ขั้นท่ี 5 คือ  การสรุปผลการวิจยัเป็นขั้นตอนของการสร้างความรู้ใหม่หรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่
จากนั้นจึงน าความรู้ไปใช ้
  

 จากแนวคิดหลากหลายของนักการศึกษาหลายท่านสามารถสรุปกระบวนการ และ
ขั้นตอน การท าวจิยัในชั้นเรียนมี 5 ขั้นตอน คือ  

1)  การเลือกและการก าหนดปัญหา  
2) การตั้งสมมุติฐานและการก าหนดตวัแปร  
3) การออกแบบการวจิยั 
4) การด าเนินการวจิยั  
5) การสรุปผลและการน าใช ้
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ซ่ึ ง ในการท า วิ จัย ในชั้ น เ รี ยนของค รูนั้ นค รูจะต้อง มีคว าม รู้ ทุกขั้ นตอนของ
กระบวนการวิจยั จึงสามารถด าเนินการวิจยัในชั้นเรียนไดป้ระสบผลส าเร็จและสามารถท าวิจยัได้
อยา่งต่อเน่ือง 

จึงพอสรุปขั้นตอนและกระบวนการวิจยัในชั้นเรียนไดด้งัน้ี คือเร่ิมตน้ดว้ยการส ารวจและ
วเิคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการท่ีเก่ียวขอ้ง ก าหนดรูปแบบ
หรือวิธีการใช้แก้ปัญหา ออกแบบงานวิจยั การสร้างเคร่ืองมือ การทดลอง การรวบรวมข้อมูล       
การวเิคราะห์ สรุปผลท่ีไดแ้ละรายงานผล 
ขอ้เสนอแนะในการวางแผนการท าวจิยัปฏิบติัการ 
  1. เร่ิมตน้ดว้ยงานวิจยัขนาดเล็ก โดยความเป็นจริงการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนเก่ียวขอ้ง
กับปัญหาวิจัยซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่ เน่ืองจากปัญหาท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนมีความ
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ มากมาย แต่การเร่ิมท าการวิจยัปฏิบติัการในช่วงแรก น่าจะ
เร่ิมท่ีการก าหนดค าถามวิจยัให้แคบและเจาะจง เพื่อให้สามารถควบคุมกระบวนการการวิจยัให้อยู่
ในวิสัยท่ีผูว้ิจยัสามารถด าเนินการได ้เน่ืองจากกระบวนการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนจ าเป็นตอ้ง
อาศยับุคคลต่างๆ มามีส่วนร่วมในการวจิยั ดงันั้น หากครูท่ีเร่ิมท าวิจยัยงัไม่มีความช านาญในการท า
วิจยัก็ไม่ควรกา้วกระโดดไปท าวิจยัในปัญหาวิจยัใหญ่ๆท่ีมีความซับซ้อนเกินก าลงัความสามารถ
ของตนเอง 

2. การวางแผนอย่างรอบคอบ ครูนกัวิจยัตอ้งคิดล่วงหน้าว่าในการท าวิจยัจะตอ้งเผชิญกบั
อะไรบา้ง และอะไรเป็นส่ิงท่ีควรท าก่อน ปัญหาวิจยัอะไรท่ีน่าน ามาวิจยั ใครควรมีส่วยร่วมใน
กระบวนการ ส่ิงอ านวยความสะอาดต่างๆท่ีตอ้งใชมี้อะไรบา้ง 

3. การก าหนดเวลาการท างานท่ีสามารถปฏิบติัได้จริง ปัญหาระหว่างการวิจยัสามารถ
เกิดข้ึนได้ตลอดเวลา ทั้งโดยท่ีคาดคิดและไม่คาดคิดมาก่อน การก าหนดเวลาในการท าวิจยัควร
ก าหนดเป็น 2 แบบ คือ เวลาท่ีคิดวา่สามารถปฏิบติัไดจ้ริง และเวลาในอุดมคติท่ีคิดวา่ควรจะท าได้
เสร็จ 

4. การเก่ียวข้องกบัผูอ่ื้น การวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนเป็นการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับผูอ่ื้น       
แต่ไม่ใช่การศึกษาเก่ียวกบัคน บุคคลท่ีเขา้มีส่วนร่วมในการท าวิจยัมีทั้งนกัเรียน เพื่อนร่วมงาน หรือ
กลุ่มคนท่ีสนใจ กลุ่มเหล่าน้ีจะช่วยวิจารณ์งานวิจยัและสนบัสนุนขอ้อา้งท่ีผูว้ิจยัไดค้น้พบซ่ึงจะมี
ส่วนช่วยในการปรับปรุงการศึกษา นอกจากน้ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอาจเป็นกลุ่มนกัวิชาการหรือกลุ่ม
ผูส้นใจอ่านรายงานการวจิยั 
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5. การแจง้ให้ผูอ่ื้นทราบถึงการท าวิจยั ในการท าวิจยัแต่ละคร้ังควรแจง้ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งใน
องคก์รไดรั้บทราบถึงความเคล่ือนไหวของโครงการวิจยั แมแ้ต่พ่อแม่ผูป้กครองของนกัเรียนก็ควร
ไดรั้บการบอกเล่าใหรู้้วา่ก าลงัมีการวจิยัในหอ้งเรียนของบุตรหลานของตน 

6. เตรียมการรับขอ้มูลป้อนกลบั หลงัจากท่ีทราบผลการวิจยั ตอ้งแจง้ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 
โดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการวิจยั ควรวางแผนการจดัประชุมเพื่ออภิปราย
แลกเปล่ียนประสบการณ์เก่ียวกบัขอ้คน้พบ ถ้าจ าเป็นควรมีการบนัทึกเทป ขอ้มูลป้อนกลบัเป็น
ส่ิงจ าเป็นในกระบวนการวิจยั เน่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ีช่วยแกไ้ขปรับปรุงให้การวิจยัมีความถูกตอ้ง
มากข้ึน การวพิากษผ์ลการวจิยัควรเป็นแบบสร้างสรรค ์ ไม่ใช่การท าลาย  

7. จดัระบบการเขียน การเขียนรายงานการวิจยัเป็นเคร่ืองมือช่วยสร้างความคิด ท าให้
ความคิดกระจ่าง ในระหวา่งเขียนความคิดจะไดรั้บการจดัระบบระเบียบกระบวนการเขียนสามารถ
ท าได้ทั้งแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ จากประสบการณ์ของผูเ้ขียนพบว่า ครูอาจารยมี์
ความพอใจท่ีจะน าเสนอรายงานการวิจยัแบบไม่เป็นทางการมากกวา่ เน่ืองจากไม่ตอ้งกงัวลกบัการ
ใชศ้พัทเ์ทคนิคต่างๆของการวิจยั ส าหรับผูท่ี้ไม่ไดฝึ้กอบรมเพื่อท าวิจยัเชิงวิชาการ มกัมีขอ้จ ากดัใน
การเขียนรายงานวจิยัในเชิงวชิาการ 

จากแนวคิดของนักการศึกษาจึงสรุปได้ว่ากระบวนการและขั้นตอนการวิจยัในชั้นเรียน 

หมายถึง กิจกรรมและวธีิการดาเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงคาตอบหรือความรู้ใหม่ ๆ อยา่งมีขั้นตอนซ่ึง

มีความต่อเน่ืองและสัมพนัธ์กนั 

 

2.5  การใช้ผลการวจัิยในช้ันเรียน 
 ผลการวิจยั ไม่ว่าจะเป็นในรูปของขอ้ความรู้ใหม่ ส่ิงประดิษฐ์ หรือนวตักรรม การยืนยนั
ทฤษฎีขอ้ความจริง แนวทาง การพฒันาปรับปรุงงานหรือการตอบปัญหาขอ้สงสัย จะเป็นขอ้มูล
หรือความคิดท่ีทรงคุณค่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผูท่ี้เราตอ้งการพฒันา และเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้
แสวงหายทุธศาสตร์ท่ีเหมาะสมส าหรับการพฒันา ถา้เป็นงานวจิยัในชั้นเรียน  ผลการวิจยั   ก็จะเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาต่อผูเ้รียนดงันั้นการน าผลการวิจยัไปใช้เพื่อพฒันากลุ่มเป้าให้บรรลุตาม
วตัถุประสงคจึ์งเป็นส่ิงท่ีผูนิ้เทศจะตอ้งตระหนกัถึงความส าคญั และด าเนินการอยา่งจริงจงั เพื่อให้
เกิดผลในการปฏิบติัโดยเร็ว 

               ส าหรับแนวทางการน าผลการวิจยัไปใช้ในท่ีน้ีขอมุ่งเนน้ไปท่ีการวิจยัในชั้นเรียน ซ่ึงเป็น
เป้าหมายร่วมกนัทั้งผูบ้ริหารการศึกษา ผูส้อนและผูนิ้เทศ ในการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
ซ่ึงมีหลากหลายแนวทาง  
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1.  การน าผลการวจิยัไปใชป้รับปรุงและพฒันาการเรียนการสอน         
ผูบ้ริหารสามารถน าผลการวิจยัไปใชใ้นการบริหารจดัการเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน 

ซ่ึงได้แก่ ใช้ในการวางแผนหรือก าหนดนโยบายการเรียนการสอน และพฒันาหลกัสูตรรวมถึง    
การปรับปรุงหรือดดัแปลงงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายอยา่งเป็นระบบ 
 ส าหรับครูผูส้อน สามารถน าผลการวิจยัไปใช้ในการพฒันา รวมถึงปรับปรุงการเรียนการ
สอนในห้องเรียน ซ่ึงได้แก่ การแก้ปัญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตนได้ตรงจุด และ
นอกจากน้ียงัสามารถใช้เป็นขอ้มูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน รวมถึงการน าไปใช้ในการ
พฒันาหลกัสูตร  ซ่ึงสามารถใชไ้ดใ้นลกัษณะดงัน้ี 
                     2.2    ใช้แก้ปัญหาการเ รียนการสอนโดยตรง เ ช่น   ผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียน
ต ่า  ครูผูส้อนน าไปใชใ้นการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือใชผ้ลการ
ประเมินเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัในการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนได ้
                     2.1   ใช้เป็นขอ้มูลในการบริหารจดัการเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนให้เป็นไปอยา่ง
ราบร่ืน และมีประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

 

2.  การน าผลการวิจยัไปใช้เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่  เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการ
พฒันาการเรียนการสอนโดย 
                     1.2   น าไปใช้แกปั้ญหาหรือน าไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการท่ีเป็นความรู้ใหม่ น าไป
อา้งอิงหรือน าไปสอนนกัเรียน  เพื่อความกา้วหนา้ทางวชิาการ 
                     1.1   น าไปใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการศึกษาต่อไปเพื่อให้ไดค้วามรู้ท่ีลึกซ้ึงเป็น
ประโยชน์ยิง่ข้ึน 

 

             3.  การน าผลการวจิยัไปใชเ้ป็นผลงานทางวชิาการ 
              ผลการวิจยันอกจากจะเป็นประโยชน์ในดา้นการปรับปรุงและพฒันางานหรือการจดัการ
เรียนการสอนแลว้ ยงัเป็นประโยชน์ ต่อการพฒันาวิชาชีพอีกดว้ย  โดยผูว้ิจยัสามารถน าผลการวิจยั
ไปใชเ้ป็นผลงานวชิาการเพื่อขอเล่ือนวทิยฐานะ หรือปรับต าแหน่งใหสู้งข้ึนได ้

 

 4.  น าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาการเรียนการสอน 
        เม่ือครูไดข้อ้คน้พบความรู้ใหม่ๆจากการวิจยัแลว้ ควรมีการเผยแพร่ให้แก่บุคคล หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการอ้างอิง คน้ควา้  และเป็นแนวทางใน
การศึกษาคน้ควา้หาความรู้ใหม่ท่ีลึกซ้ึงและมีประโยชน์ต่อไป 
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 5.  น าไปใชใ้นการพฒันาวชิาชีพ 
        เม่ือครูท าวจิยัในชั้นเรียน ท าให้เป็นการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการของตนเองท าให้
ครูมีนวตักรรมส่ือ และวิธีการสอนท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงท าให้เกิดมาตรฐานในการเรียนการสอนตาม
ระบบประกันคุณภาพ นอกจากน้ีครูสามารถน าผลงานท่ีเกิดจากการวิจยัในชั้นเรียนไปใช้เป็น
ผลงานทางวิชาการ ตามหลกัเกณฑ์การขอเล่ือนระดบัหรือปรับต าแหน่งให้สูงข้ึน ของส านกังาน
คณะกรรมการขา้ราชการครูไดอี้กดว้ย 

 

 6.  การส่งเสริมการน าผลงานวจิยัไปใช ้
    ส่งเสริมให้ครูจดัท าสรุปผลการวิจยัด้วยภาษาท่ีเขา้ใจง่ายๆ เพื่อเผยแพร่แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และให้ครูน าวิธีการหรือนวตักรรมท่ีคน้พบจากการวิจยัไปใช้ใน การ
พฒันาการเรียนการสอนอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงส่งเสริมให้ครูแลกเปล่ียนงานวิจยัของตนกบัผูอ่ื้น 
เช่น การน าเสนอผลการวจิยัในท่ีประชุม การเขา้ร่วมสัมมนาและการเผยแพร่เอกสาร 

กระบวนการน าผลวจัิยไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
              การน าผลวิจยัมาใช้ประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาทั้งการบริหารการศึกษา การจดัการ
เรียนการสอนและการนิเทศการศึกษา จึงควรด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ก าหนดวิสัยทศัน์/ภาพอนาคต (Vision) ประกาศตามนโยบายชดั ให้ใชก้ารวิจยั/ผลวิจยั
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการท างานตาม พ.ร.บ. การศึกษา  พ.ศ. 2542 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 

2. พฒันาวิธีคิด วิธีการท างานเชิงระบบ ท าให้ทุกคนได้ความรู้ ความเข้าใจและเห็น
ประโยชน ์

3. สร้างเง่ือนไขท่ี ให้เกิดการวิจยัและใช้ผลวิจยัในการท างานโดยมีการประชุมร่วมคิด   
ร่วมปฏิบติัและประเมินเป็นระยะๆ 

4. ให้การสนบัสนุนทรัพยากร เงิน วสัดุ ขอ้มูล จดัห้องสมุด ศูนย?วิชาการ ไปศึกษาดูงาน
ใหเ้สนอและเผยแพร่ผลงาน ใหก้ าลงัใจ 

5. การประเมินเพื่อสร้างสรรคพ์ฒันา 
  

 ศิริพงษ ์ เศาภายน (2546:101) กล่าวถึง การน าผลการวิจยัในชั้นเรียนมาใชเ้พื่อการพฒันา
หลักสูตรว่า การน าผลการวิจยัมาใช้ในการแก้ปัญหาและความยุ่งยากต่างๆ เกิดข้ึน จะช่วยให้
ก าหนดวธีิการในการแกไ้ขไดต้รงจุด นอกจากนั้นการจะน าผลการวิจยัมาใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร
ตอ้งอาศยักระบวนการกลุ่ม และไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
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หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามญัศึกษา (หน่วยท่ี 10 ม.ป.ป.:4) กล่าววา่ จุดมุ่งหมายของการ
น าผลการวิจยัในชั้นเรียนไปใช ้เพื่อน าแนวทางท่ีไดจ้ากการวิจยัมาใชป้ระโยชน์ในการจดัการเรียน
การสอน  โดยน าขอ้มูลจากผลการวิจยัมาใชป้รับปรุงหรือพฒันาการเรียนการสอนให้ไดผ้ลดียิ่งข้ึน 
และใชเ้ป็นขอ้มูลในการด าเนินงานเฉพาะดา้น รวมถึงการน าผลการวิจยัท่ีเก่ียวกบัสภาพปัญหา และ
อุปสรรคในการด าเนินงานมาเป็นข้อมูลในการควบคุมการปฏิบัติงานให้ด าเนินได้ด้วยความ
เรียบร้อยและเพื่อน าผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้มาใช้ประเมินผลการปฏิบติังานของบุคคลหรือหน่วยงาน
ต่างๆ  
  

 กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  (2542:11-14) กล่าวถึง 
จุดมุ่งหมายและแนวทางของการน าผลการวิจยัในชั้นเรียนไปใช้ว่า เพื่อใช้แก้ปัญหาการเรียนการ
สอนปรับปรุง หรือพฒันาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการ
ด าเนินงานเฉพาะดา้น และใช้เป็นขอ้มูลในการประเมินผล หรือการพฒันาการปฏิบติังานของครู
หรือหน่วยงาน 
 ส่งเสริมผูบ้ริหารในการกระตุน้ให้ครูพฒันาการเรียนการสอนโดยใชก้ารวิจยัเป็นพื้นฐาน 
รวมถึงแนะน าให้ครูค้นหาความรู้ใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและจดัให้มีการ
ประชุมปฏิบติัการทางวจิยัในชั้นเรียนอยา่งต่อเน่ือง โดยเชิญวทิยากรมาใหค้วามรู้เร่ืองการวิจยัในชั้น
เรียนแก่ครู และส่งเสริมใหผู้บ้ริหารน าผลการวจิยัไปใชใ้นการบริหารการจดัการศึกษา 

 

พิมพพ์นัธ์  เดชะคุปตแ์ละคณะ (2544:17-19) กล่าววา่ การวิจยัในชั้นเรียนนั้น สามารถน า
ผลการวจิยัไปพฒันาการเรียนการสอนไดด้งัน้ี 

1. เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร คือการท าให้ผูเ้รียนบรรลุ
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรดงัน้ี 

 1.1 บรรลุวตัถุประสงค์การศึกษาดา้นพุทธพิสัย มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะการคิด
และกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ  

 1.2 บรรลุวตัถุประสงค์การศึกษาดา้นจิตพิสัย  มีเจตคติ อารมณ์ ความรัก ความพอใจ 
ค่านิยม ความตระหนกั จิตส านึกและคุณค่า 

 1.3 บรรลุวตัถุประสงคก์ารศึกษาดา้นทกัษะพิสัย มีทกัษะทางกาย ทกัษะการปฏิบติัการ 
2. เพื่อแกปั้ญหาการเรียนการสอน ปัญหาท่ีพบในการเรียนการสอน เช่น 
 2.1 ปัญหาเด็กไม่ชอบเรียนบางวชิา 
 2.2 ปัญหาระเบียบวนิยัในชั้นเรียน เช่น มาสาย ไม่รับผดิชอบงาน 
 2.3 ปัญหาการสอนซ่อมเสริม 
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 2.4 ปัญหาเด็กขาดทกัษะบางอยา่ง เช่น 
  2.4.1 ทกัษะการอ่าน ฟัง พูด เขียน 
  2.4.2 ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
  2.4.3 ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 
 2.5 ปัญหาเด็กพูดไม่ชดั 
 2.6 ปัญหาการสะกดค าผดิพลาดบ่อย ๆ  
 2.7 ปัญหาการอ่านหนงัสือไม่ออก 
 2.8 ปัญหานกัเรียนไม่ถามค าถาม 
 2.9 ปัญหานกัเรียนไม่ตอบค าถาม 
 2.10 ปัญหาออกเสียควบกล ้าไม่ชดัเจน 
3. ผลการวิจยัเพื่อพฒันาคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนครูอาจท าการวิจยัเพื่อ

พฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนได ้เช่น 
 3.1 การพฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 3.2 การพฒันาความสามารถในการคิด และการใชก้ระบวนการคิด 
 3.3 การพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหา 
 3.4 การพฒันาเจคติทาวทิยาศาสตร์ 
 3.5 การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยมทางสังคม 
 3.6 การพฒันาค่านิยมต่าง ๆ ท่ีพึงปรารถนาของสังคม 
 3.7 การสร้างความรักชาติ รักแผน่ดิน 
นอกจากน้ีไดก้ล่าววา่ การท าวจิยัในชั้นเรียน ส่งผลต่อการพฒันาผูเ้รียนในทุก ๆ ดา้น ไดแ้ก่

ดา้นปัญญา  ดา้นอารมณ์  ดา้นสังคม และดา้นร่ากาย 
จึงสรุปได้ว่าการน าผลการวิจยัในชั้นเรียนใช้ประโยชน์ คือ การน าผลการวิจยัหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีได้ด าเนินการแล้วเสร็จไปใช้ประโยชน์ ในรูปแบบการเผยแพร่ ต่อยอดองค์ความรู้ 
สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายจนก่อให้เกิด
ประโยชน์ไดจ้ริงอยา่งชดัเจน 
 

2.6  การส่งเสริมและความต้องการการวจัิยในช้ันเรียน 
 การวิจยัชั้นเรียนเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนการสอน หรือเป็นส่วนหน่ึงของ                      
การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนดงันั้นผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งส่งเสริมให้การวิจยัในชั้นเรียนสอดแทรก
อยูใ่นกระบวนการเรียนการสอน 
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 1. ความหมายของการส่งเสริมวจิยัในชั้นเรียน 
     พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ไดใ้ห้ความหมาย การส่งเสริม หมายถึง การเก้ือกูล 
หนุนหลงั (ราชบณัฑิตยสถาน.2546:1112)  
     

วฒันา  สูตรสุวรรณ (ม.ป.ป.:51) ไดใ้ห้ความหมายว่า การส่งเสริม หมายถึง การเพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถ ความช านาญ และประสบการณ์ เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบไดดี้ยิง่ข้ึน 
  

 สุนันทา สุนทรประเสริญ (2551:10) ได้กล่าวว่า การส่งเสริม หมายถึงการให้ความ
ช่วยเหลือ และใหก้ารแนะน ากิจกรรมต่างๆท่ีก่อใหเ้กิดแนวคิดใหม่ความเจริญกา้วหนา้ ความเขา้ใจ 
ความร่วมมือการฝึกปฏิบติักระตุน้และการปรับปรุงงานของตนเองใหดี้ยิง่ข้ึน 
  

 การวิจยัในชั้นเรียนหมายถึง การวิจยัท่ีเกิดข้ึนจากการท างานท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอน 
การหาความรู้ใหม่ๆ  เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กบัสภาพการณ์ของการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพื่อ
พฒันาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึนหรือเพื่อแกปั้ญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียน โดยอาศยั
วิธีการ ทางวิทยาศาสตร์นอกจากคน้ควา้หาความรู้ใหม่ๆ หรือวิธีการใหม่ๆ  แล้วยงัหมายความ
รวมถึง การประดิษฐ์คิดคน้ส่ิงใหม่ๆ เช่น ส่ือการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์เพื่อใชใ้นการเรียนการ
สอน เป็นต้น ดังนั้น ความหมายของการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน จึงหมายถึง การให้ความ
ช่วยเหลือและสนบัสนุนให้ครูคน้ควา้หรือคิดแกปั้ญหาการเรียนการสอนดว้ยกระบวนการวิจยัซ่ึง
การส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนนั้นผูบ้ริหารตอ้งทราบทิศทางการส่งเสริมวจิยัในชั้นเรียนเป็นอยา่งดี 
    2. บทบาทผูบ้ริหารในการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียน 
    การวิจยัในชั้นเรียนเป็นหัวใจของสถานศึกษาท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งให้การส่งเสริมเพื่อให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการสอนของครูมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่นักเรียนเพราะการ
ศึกษาวิจยัจะช่วยให้ครูทราบวา่จะจดัการศึกษาอย่างไรจึงถือวา่ยึดผูเ้รียนเป็นส าคญัและเป็นไปตาม
ความสามารถของผูเ้รียนไดพ้ฒันาเต็มศกัยภาพ  ครูตอ้งศึกษาวิจยัเพื่อให้ไดข้อ้สรุปวา่สอนอยา่งไร
จึงจะเสริมกระบวนการคิด  การฝึกทกัษะ การเผชิญสถานการณ์และประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา (วลัลภ  กนัทรัพย,์ 2545: 23) ไดก้ล่าวว่า การส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน
ผูบ้ริหารมีบทบาททั้งใน การส่งเสริมและการด าเนินการในการท าวจิยั 2 ประการ ดงัน้ี  

 1) ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยเพื่อพฒันางานท่ีตนรับผิดชอบและน าผลวิจัยไปใช้จริง 
หรือไม่ตอ้งพยายามศึกษาผลงานวิจยัท่ีมีอยู่แลว้น ามาใช้ในงานของตนโดยผูบ้ริหารควรกระตุน้ 
ช้ีน า หาทางเพิ่มเติมความรู้ความสามารถการวิจยัให้ด้วยวิธีการต่างๆ ติดตาม แสดงความสนใจ
ตลอดจนรับทราบผลการวจิยัของครู  
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2) ลงมือท าวิจยั หรือริเร่ิมให้มีการวิจยัในเชิงบริหาร ในการท าอาจจะลงมือท าเอง 
หรือตั้งคณะท างานข้ึนโดยมีผูบ้ริหารเป็นผูร่้วมคิดและร่วมตดัสินใจ คณะท างานเป็นผูล้งมือท าแต่
ผูบ้ริหาร ตอ้งรับรู้ผลวิจยัและเป็นผูน้ าผลวิจยัไปใช้โดยตรงหรือส่งให้ผูร่้วมงานใช้รวมทั้งควร
วางแผนและด าเนินการพฒันาโรงเรียน โดยการใช้ผลการวิจยัเป็นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(2544:54-57) ไดก้ล่าววา่การส่งเสริมและผลกัดนัใหค้รูท าวจิยัไดน้ั้น ผูบ้ริหารตอ้งใชเ้วลาและความ
พยายามพอสมควรแต่   ส่ิงเหล่าน้ีไม่ถือเป็นเร่ืองยากหากผูบ้ริหารไดด้ าเนินการดงัน้ี  

      (1) ผูบ้ริหารตอ้งทราบก่อนวา่อะไรคือปัญหาท่ีแทจ้ริงส าหรับครูท่ีไม่ท าวิจยัในชั้น
เรียน  ซ่ึงปัญหาท่ีพบอาจเป็นเพราะว่าครูไม่มีความรู้ในการวิจยั ผูบ้ริหารสามารถแกไ้ขปัญหาได้
โดยการวางแผนจดัใหมี้การอบรมเชิงปฏิบติัการใหแ้ก่ครูโดยเชิญวทิยากรมาใหค้วามรู้  

            (2) ครูไม่เห็นคุณค่าของการวจิยัในชั้นเรียนผูบ้ริหารตอ้งช้ีแจงให้เห็นวา่การท าวิจยั
ในชั้นเรียนนั้นมีประโยชน์ต่อตวันกัเรียนเองคือนกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดดี้ และเร็วข้ึน ส่วนครูเองก็
ไดป้ระโยชน์ถือว่าไดพ้ฒันาการสอนของตนให้มีประสิทธิภาพ สามารถน าผลวิจยัไปขอก าหนด
ต าแหน่งใหสู้งข้ึนได ้จะมีความกา้วหนา้ในวชิาชีพครู  

 (3) ครูเห็นวา่การวจิยัในชั้นเรียนเป็นเร่ืองยุง่ยาก ผูบ้ริหารตอ้งท าความเขา้ใจกบัครู
ว่า การวิจยัเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับครูต้องใช้เวลาเรียนรู้การเขียนรายงานวิจยัในชั้นเรียนมีหลาย
รูปแบบมีทั้งรูปแบบท่ีมีเล่มขนาดใหญ่หรือมีรูปแบบเพียงไม่ก่ีหนา้ หรือวิจยัแผน่เดียวก็สามารถท า
ไดซ่ึ้งไม่ใช่เร่ืองยากถา้ครูศึกษาใหเ้ขา้ใจ 

  (4) ครูไม่มีผูแ้นะน าให้ค  าปรึกษา ผูบ้ริหารสามารถแกปั้ญหาโดยตอ้งเป็นแกนน า
ใหค้รูไดท้  างานวจิยัเป็นทีมหรือวจิยัร่วมกนั โดยอาจเชิญครูท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาโททั้งใน
โรงเรียนเดียวกบั และโรงเรียนใกลเ้คียงมาเป็นผูใ้หค้  าแนะน า หรือเป็นคณะท างานร่วมกนั 

  (5) ครูไม่มีเอกสารงานวิจยัเป็นแบบอยา่ง ผูบ้ริหารจะตอ้งรู้จกัเป็นผูเ้สาะแสวงหา
รายงานการวิจยัในชั้นเรียนท่ีเป็นรูปแบบชัดเจน จากตวัอย่างรายงานการวิจยัต่างๆ หรือเอกสาร
วารสารวชิาการมาใหค้รูไดศึ้กษา 

  (6) ครูไม่มีเวลาในการท าวิจยัในชั้นเรียนผูบ้ริหารจะตอ้งรู้จกับริหารเวลาให้ดีลด             
ภาระงานท่ีไม่จ  าเป็นของครูออกเพื่อท่ีจะใหมี้เวลาเหลือส าหรับครูไดท้  าวจิยัชั้นเรียนอยา่งง่ายๆ หรือ
ท่ีเรียกวา่ วจิยัแผน่เดียว 

 

อุทยั  ดุลยเกษม (2533:3-4) ไดก้ล่าววา่ ปัญหาท่ีครูไม่ท าวิจยัในชั้นเรียนเน่ืองจากผูบ้ริหาร
ไม่ใหก้ารสนบัสนุน เน่ืองจากขาดความรู้ความเขา้ใจ ไม่เห็นความส าคญัและไม่สนใจในการท าการ
วิจยัถึงขาดการสนบัสนุนทางดา้นงบประมาณในการเผยแพร่และการน าผลการวิจยัไปใช้ซ่ึงเป็น
หนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ีตอ้งอบรมใหค้วามรู้ และจดัส่ิงอ านวยความสะดวก 
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วลัภา  กนัทรัพย ์(2534:23) ไดก้ล่าว ยุทธศาสตร์ส าหรับผูต้ดัสินใจและผูก้  าหนดนโยบาย
และแนวทางการวิจยัไดแ้ก่หลาย ๆ ฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดเร่ืองและแนวทางการวิจยั
ประกอบกบัการวางแผนทิศทางของการวิจยัให้ชดัเจน อีกทั้งก าหนดเร่ืองท่ีจะวิจยัและช่วงเวลาวิจยั
ใหช้ดัเจน 
  

 รุ่งชชัดาพร  เวหะชิต ( 2551:114-116) ไดเ้สนอแนะผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีแนวปฏิบติัดงัน้ี  
 1) ศึกษาวิเคราะห์ วิจยั การบริหารการจดัการและการพฒันาคุณภาพงานวิชาการใน

ภาพรวมของสถานศึกษา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 2) ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจยัตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการ

วจิยัหรือพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนและงานวิชาการกบัสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคก์ร 
หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนๆ ผูบ้ริหารโรงเรียน ซ่ึงเป็นผูน้ าท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งยอ่มตอ้งมีบทบาท
เก่ียวกับการวิจยัฐานะผูน้ าการวิจยัซ่ึงตอ้งสร้างบรรยากาศโดยก าหนดให้การวิจยัเป็นนโยบาย          
ท่ีส าคญัอย่างหน่ึงของโรงเรียนจดันิทรรศการ และเผยแพร่งานวิจยัของครูและนักเรียน จดัให้มี
หน่วยงาน และคณะกรรมการประจ าสถานศึกษาพร้อมจดัหาทุนวิจยั โดยการจดัท างบประมาณ
ประจ าและแสวงหาแหล่งทุนต่างๆ  มาใช้สนบัสนุนฝึกอบรมการวิจยัให้แก่ครูเพื่อน าไปใชใ้นชั้น
เรียนให้ดียิ่งข้ึนนอกจากนั้นเพื่อพฒันาบุคลกรส่งบุคลากรไปร่วมศึกษาอบรมและกิจกรรมการท า
วิจยัเท่าท่ีโอกาสอ านวยให้มาน าเสนอเผยแพร่ และในฐานะนักวิจยัผูบ้ริหารตอ้งพฒันาตนเอง 
พฒันาศกัยภาพในการวิจยั โดยการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนหรือเขา้ร่วมการฝึกอบรมวิจยัอย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อเป็นผูน้ าหรือหวัหนา้โครงการวจิยัเก่ียวกบัการบริหารและจดัการศึกษาส านกังานปฏิรูป
การศึกษา (2545:17) ไดก้ล่าวถึง แนวทางการส่งเสริมการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของไว ้   
4 ประการ ดงัน้ี 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูท าการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพฒันาผู ้เรียน พฒันา
กระบวน การเรียนรู้ ตลอดจนพฒันาการใชส่ื้อและอุปกรณ์การเรียนการสอนในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 2. ด าเนินการให้มีการพฒันาบุคลากรในสถานศึกษา ให้มีความรู้ในการท าวิจยัในชั้น
เรียนเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นทีการศึกษา 
 3. รวบรวมและเผยแพร่ผลการท าวิจยัในชั้นเรียน เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษารวมทั้ง
สนบัสนุนใหค้รูน าผลการท าวจิยัมาใช้เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 4. ส่งเสริมสนบัสนุนและยกยอ่งครูท่ีท าผลงานวิจยั 
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 กองวิจยัทางการศึกษา (2545:14)  กล่าวไวว้่า ผูบ้ริหารจ าเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัปัจจยัช่วย
ส่งเสริมใหค้รูท าการวจิยัในชั้นเรียนดว้ยความพึงพอใจดงัน้ี 
 1. การส่งเสริมใหเ้กิดความส าเร็จของงานวิจยั 
 2. การใหก้ารยอมรับนบัถือครูผูท้  าวจิยั 
 3. การมีความรับผิดชอบต่อครูผูท้  าวจิยั 
 4. การส่งเสริมความกา้วหนา้ในต าแหน่งงานองครูผูท้  าวิจยั 
  

 สุวิมล ว่องวาณิช (2545:78-79) ให้ความเห็นเก่ียวกับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนไว ้               
7 ประการ 
 1. ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการวจิยัในชั้นเรียน 
 2. สนับสนุนท าการวิจยัในชั้นเรียนของครูในด้านอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวกวาง
ระบบกระตุน้ก ากบัติดตามใหค้วามช่วยเหลือการท าวจิยัในชั้นเรียน 
 3. ส่งเสริมบรรยากาศให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัในกลุ่มงานวิจยัในชั้น
เรียนของครูแต่ละคน 
 4. สังเคราะห์ผลการวิจยัของรายงานการวิจยัในชั้นเรียนครูในโรงเรียน 
 5. จดักิจกรรมเผยแพร่ผลงานวจิยัทั้งในและนอกห้องเรียน 
 6. ยกยอ่งใหก้ าลงัใจส่ิงตอบแทนเป็นแรงเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของครู 
 7. วางระบบฐานขอ้มูลงานวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียน 
  

 ส านกังานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ (2546:137-140) ไดก้ล่าวถึง บทบาทของผูบ้ริหาร
โรงเรียนต่อการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียน ไว ้8 ประการดงัน้ี 
 1. สร้างความตระหนกัใหค้รูทุกคนเห็นวา่การท าวจิยัในชั้นเรียนเป็นภารกิจท่ีตอ้งปฏิบติั
จนเป็นวถีิชีวติในการท างาน 
 2. ก าหนดเป็นนโยบาย และแผนงานของโรงเรียน ใหค้รูท าวจิยัในชั้นเรียนควบคู่ไปกบั
การจดัการเรียนการสอน 
 3. พฒันาครูใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการวจิยัในชั้นเรียน 
 4. โรงเรียนมอบหมายใหค้รูทุกคนท าวจิยัชั้นเรียนคนละ 1 เร่ือง 
 5. สนบัสนุนใหค้วามช่วยเหลือและใหก้ าลงัใจครู 
 6. นิเทศติดตามผลการวิจยัในชั้นเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 
 7. รวบรวมและเผยแพร่ผลงานวจิยัในชั้นเรียนของครูในโรงเรียน 
 8. จดัใหมี้ประกวดผลการวจิยั 
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จะเห็นได้ว่า แนวทางการส่งเสริมวิจัยในชั้ นเรียนของครูท่ีส าคัญ คือการได้รับการ
สนบัสนุนส่งเสริมจากผูบ้ริหารในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเวลา งบประมาณ เคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์
ขอ้มูลสารสนเทศ และการให้การอบรมเพื่อให้ครูเกิดความรู้ ความเขา้ใจในการน าเทคนิคการวิจยั
ในชั้นเรียนมาใชเ้พื่อใหง้านวจิยัเกิดประสิทธิภาพและสามารถน าไปใชใ้นการปรับปรุงการเรียนการ
สอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ดงันั้นผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นบุคคลหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการผลกัดนัให้การ
ท าวิจัยในชั้ นเรียนของครูเกิดประสิทธิภาพ เพราะผู ้บริหารเป็นผูท่ี้คอยช่วยเหลือแนะน าให้
ค  าปรึกษา สนบัสนุนใหก้ าลงัใจ 

สรุปไดว้า่ ผูบ้ริหารในฐานะผูพ้ฒันางานวิจยัจะตอ้งเป็นผูส้ามารถมองเห็นภาพความส าเร็จ
ของการท าวิจยัซ่ึงภาพความส าเร็จเหล่าน้ีเกิดจากการมีวิสัยทศัน์อนักวา้งไกลของผูบ้ริหารและการ
บริโภคข่าวสารข้อมูลต่างๆ ของผูบ้ริหารเองด้วยในส่วนผูร่้วมวิจยัผูบ้ริหารต้องร่วมคิดร่วมท า 
แนะน าตลอดจนการส่งเสริมในดา้นต่างๆ ให้มากท่ีสุดและในฐานะผูส่้งเสริมการวิจยัครู  ผูบ้ริหาร
จะตอ้งศึกษาสภาพและความตอ้งการในการท าวจิยัในชั้นเรียนของครูเพื่อน ามาวางแผนและส่งเสริม
การท าวจิยัของครูต่อไป 
 

ความตอ้งการส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียนของครู 
จากสภาพการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนซ่ึงพบวา่มี 4 ดา้น คือ ดา้นความรู้ ดา้นเคร่ืองมือ 

วสัดุอุปกรณ์ ดา้นเวลา และดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร ซ่ึงสภาพเหล่าน้ีส่งผลให้ครูไม่
สามารถท าวจิยัไดเ้ตม็ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการท าวจิยัในชั้นเรียน ซ่ึงสรุปความตอ้งการ
ดา้นต่างๆ ไดด้งัน้ี 

1. ความตอ้งการดา้นความรู้ การท าวจิยัเป็นการศึกษาคน้ควา้เพื่อให้ไดค้วามรู้ใหม่ๆ มาใช้
ประโยชน์หรือแก้ปัญหาได้ (ครุรักษ์  ภิรมย์รักษ์,2544:15) ดังนั้น จ  าเป็นต้องอาศยัผูท่ี้มีความรู้                    
ความช านาญโดยเฉพาะ (น้อมศรี เคท ,2544:20) ให้ขอ้สังเกตว่าหากจะให้นักวิจยัเป็นผูท่ี้มีความ
พร้อมดา้นความรู้แลว้ควรมีความรู้เพิ่มเติมในอีก 2 ประการ คือ  

1) เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถท่ีจะใช้กระบวนการทดลองท่ีเหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาและมีความสามารถในการใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ ตลอดจนตรรกวทิยาในการทดลอง 

2) เป็นผู ้ท่ี มีความสามารถในการขมวดความคิดหรือสรุปผลข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (สุวิมล  ว่องวานิช,2550:4) กล่าวว่า การท างานวิจยัในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
จ าเป็นตอ้งมีพื้นฐานความรู้ทางดา้นระบบวิจยัมาก่อน การฝึกอบรมจะเป็นวิธีการท่ีดีท่ีจะท าให้ครูมี
ทกัษะในการท างานวจิยั แต่จ านวนครูท่ีมากท าใหค้รูไม่ไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งทัว่ถึง การเรียนรู้ใน
สถานศึกษา ระดบัมหาวิทยาลยัเป็นวิธีการท่ีจะช่วยให้ครูสามารถท าวิจยัในชั้นเรียนได ้และการ
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ส่งเสริมใหค้รูมีความรู้ในการวจิยัดว้ยการอบรม ฝึกปฏิบติัการใหก้บัครูท่ีตอ้งการท าวิจยัจะเป็นส่ิงท่ี
ช่วยเสริมสร้างความรู้และพฒันาใหเ้กิดทกัษะในการท าวจิยั 
        โดยสรุป ดา้นความรู้การท าวิจยัเป็นการศึกษาคน้ควา้ เพื่อให้ไดค้วามรู้ใหม่ๆ จ าเป็นตอ้ง
อาศยัผูท่ี้มีความรู้ความช านาญโดยเฉพาะ 

2. ความตอ้งการดา้นเคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์ ในการวิจยัจะตอ้งมีส่ิงอ านวยความสะดวก
และวสัดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการวจิยั โดยทัว่ไป ผูว้ิจยัจะตอ้งใชเ้อกสารอา้งอิงและขอ้มูลพื้นฐานซ่ึง
สามารถหาไดจ้ากห้องสมุดเป็นส่วนใหญ่ห้องสมุดจึงจ าเป็นท่ีหน่วยงานจะตอ้งจดัไว ้เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่นกัวจิยั สอดคลอ้งกบั  (นพเกลา้  ณ พทัลุง,2550:30-38) กล่าววา่ การมีเอกสารต ารา
ในการค้นควา้ทฤษฏีท่ีเก่ียวข้อง มีอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีอ านวยความสะดวกในการวิจัย และมี
งบประมาณส าหรับการวจิยัเพียงพอจะท าใหค้รูสามารถท าวจิยัในชั้นเรียนไดม้ากข้ึน 
        สรุปในการวิจยัจะตอ้งมีส่ิงอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์เพียงพอต่อการวิจยัซ่ึงการมี
อุปกรณ์ท่ีทนัสมยัจะช่วยอ านวยความสะดวกในการท างานวจิยัมากข้ึน 
 3. ความตอ้งการดา้นเวลา ภาระงานสอนและงานวิจยัชั้นเรียนเป็นส่ิงท่ีตอ้งท าควบคู่กนั                 
(คงศกัด์ิ  ธาตุทอง, 2545:5) กล่าววา่ ถา้จะน าหลกัการทั้งหมดของการวิจยัเชิงปฏิบติัการมาใช้ควร
ใช้เวลาอย่างน้อยหน่ึงภาคการศึกษา เน่ืองจากตอ้งใช้เวลาในแต่ละขั้นตอนค่อนขา้งมาก ในการ
วางแผน การปฏิบติัการ การสังเกต การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการสะทอ้นของผล ตลอดจนการ
ปรับปรุงแผน แต่ถา้น าหลกัการวิจยัเชิงปฏิบติัการมาใชป้ระเมิลผล พฒันาหลกัสูตรท่ีสร้างข้ึนก่อน
โดยผูว้จิยั เวลาท่ีใชอ้าจเป็นสองถึงสามเดือนก็ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัหวัขอ้และเน้ือเร่ืองท่ีท าวจิยันั้น 
               สรุปความตอ้งการดา้นเวลา ภาระงานสอนและงานวิจยัชั้นเรียนเป็นส่ิงท่ีตอ้งท าควบคู่กนั
การน าหลกัการทั้งหมดของการวจิยัเชิงปฏิบติัการมาใชค้วรใชเ้วลาอยา่งนอ้ยหน่ึงภาคการศึกษา 
 4. ความตอ้งการดา้นการส่งเสริมจากผูบ้ริหาร ในการท างานวิจยัในชั้นเรียนนบัไดว้า่เป็น
งานท่ีทา้ทายแต่บางคร้ังตอ้งใช้เวลานานเพราะเป็นงานท่ีละเอียดถ่ีถว้นซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้มีความรู้
ความเขา้ใจและสามารถจดักิจกรรมตอบสนองความต้องการ กองวิจยัทางการศึกษา (2545:14) 
กล่าวไวว้า่ ผูบ้ริหารจ าเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัปัจจยัช่วยส่งเสริมใหค้รูท าการวจิยัในชั้นเรียนดว้ยความถึง
พอใจดงัน้ี  
 1) การส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จของงานวิจยั  
 2) การใหก้ารยอมรับนบัถือครูผูท้  าการวิจยั  
 3) การมีความรับผดิชอบต่อครูผูท้  าวจิยั  
 4) การส่งเสริมความกา้วหนา้ในต าแหน่งงานของครูผูท้  าวิจยั  
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 สุวมิล  วอ่งวาณิช (2545 : 78-79) ให้ความเห็นเก่ียวกบัการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนไว ้                  
7 ประการ ดงัน้ี  
 1) ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการวจิยัในชั้นเรียน  
 2) สนับสนุนท าการวิจยัในชั้นเรียนของครูในด้านอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวกวาง
ระบบกระตุน้ก ากบัติดตามใหค้วามช่วยเหลือการท าวจิยัในชั้นเรียน  
 3) ส่งเสริมใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัในกลุ่ม งานวจิยัในชั้นเรียนของครู
แต่ละคน  
 4) สังเคราะห์ผลการวิจยัของรายงานการวิจยัในชั้นเรียนครูในโรงเรียน 
 5) จดักิจกรรมเผยแพร่ผลงานวจิยัทั้งในและนอกห้องเรียน  
 6) ยกยอ่งใหก้ าลงัใจ ส่ิงตอบแทนเป็นแรงเสริมการท าวิจยั ในชั้นเรียนของครู  
 7) วางระบบฐานขอ้มูลงานวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียน 
  

 ความตอ้งการดา้นการส่งเสริมจากผูบ้ริหารในการท างานวิจยัในชั้นเรียนนบัไดว้า่ เป็นงาน
ท่ีทา้ทายและละเอียดถ่ีถว้น ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจและสามารถจดักิจกรรม
ตอบสนองความตอ้งการได ้
 

2.7  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 2.7.1  งานวจัิยภายในประเทศ 
 สุพานี  ช่ืนจิต (2546) ไดศึ้กษาการพฒันาความรู้ การวิจยัในชั้นเรียนของครูโรงเรียนวดั
มะเกลือ  สังกดัส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา นครปฐม 
เขต 2 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ครูโรงเรียนวดัมะเกลือ จ านวน 29 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
คือแบบทอสอบความรู้ ผลการวจิยัพบวา่ความรู้ เร่ืองการวจิยัในชั้นเรียนของครูโรงเรียนวดัมะเกลือ 
ก่อนพฒันาความรู้ เร่ืองการวจิยัในชั้นเรียนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุดโดยมีขั้นตอนของการ
วิจยัในชั้นเรียน ความหมายของการวิจยัในชั้นเรียน  การเขียนโคร่งร่างการวิจยัในชั้นเรียน อยู่ใน
ระดบันอ้ย ความแตกต่างของการวิจยัของการวิจยัในชั้นเรียนกบัการวิจยัทางการศึกษา ความส าคญั
ของการวจิยัในชั้นเรียนและการเขียนรายงานวจิยัในชั้นเรียนอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  
  อญัชนา  ภาษิต (2550 ) ไดศึ้กษาสภาพ  ปัญหาและความตอ้งการเก่ียวกบัการวิจยัในชั้น
เรียนของผูค้รูผูส้อนวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมธัยมศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคือครูผูส้อนวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมธัยมศึกษา เขตพื้นท่ี
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จ านวน 544 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม 
ผลการวิจัยพบว่า ครูผู ้สอนวิชาวิทยาศาสตร์มีความต้องการการสนับสนุนจากผูบ้ริหารด้าน
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งบประมาณในการวจิยัในชั้นเรียน ดา้นการอบรม สัมมนา โดยเฉพาะดา้นสถิติท่ีใชใ้นการท าวิจยัใน
ชั้นเรียน ต้องการให้มี  การจดัสรรสนับสนุนด้านวสัดุอุปกรณ์ในการท าวิจัยในชั้นเรียนอย่าง
เพียงพอ ตอ้งการเวลา และท่ีปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ ในการท าวิจยัในชั้นเรียน และตอ้งการขวญัและ
ก าลงัใจในการท าวจิยัในชั้นเรียน 
 กนิษฐา  เชาว์วฒันกุล (2553) ได้ศึกษาการพฒันารูปแบบการดูแลให้ค  าปรึกษา และ
แนะน าเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอน และการท าวจิยัในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูสาขาการสอนคณิตศาสตร์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  กลุ่มตวัอย่างเป็น
อาจารยนิ์เทศก ์ในสาขาสาขาการสอนคณิตศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน  
จ านวน 4 คน และนกัศึกษาสาขาการสอนคณิตศาสตร์ชั้นปีท่ี 5 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน  จ านวน 10 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย แบบวิเคราะห์ แบบทดสอบ 
แบบประเมิน   แบบบนัทึก แบบสังเกต แบบสอบถาม และประเด็นสนทนากลุ่ม จ านวน 18 ฉบบั 
ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบการดูแลให้ค  าปรึกษาแนะน า เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการท า
วิจยัในชั้นเรียน ช่วยให้สมรรถนะของอาจารย์นิเทศในด้านการดูแลให้ค  าปรึกษาแนะน า อยู่ใน
ระดับสูงมาก สมรรถนะ  การสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อยู่ในระดับสูงมาก 
สมรรถนะดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียน อยู่ในระดบัสูงมากและสรุปภาพนกัวิจยัท่ีดีว่า ควรมีความรู้
ความสามารถในเร่ืองการท าวิจยัและความรู้เร่ืองระเบียบวิธีการวิจยั การวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ขอ้มูลความรู้ ทกัษะในการปฏิบติัการวิจยัและ  การน าผลการวิจยัไปใช้ รวมถึงความสามารถดา้น
เจตคติ อันได้แก่ การมีลักษณะนิสัยท่ีเอ้ือต่อการวิจัย ใฝ่หาความรู้ มีเจตคติท่ีเป็นเหตุผลทาง
วทิยาศาสตร์ 
 สุธาภรณ์  วรกาญจนกุล(2556) ได้ศึกษากระบวนการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียน 
โรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้  จ  านวน 276 คน  
เคร่ืองมือท่ีใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ผลการวิจยัพบว่า ครูผูท้  าวิจยัในชั้นเรียนมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการส่งเสริมการวิจยัว่า สถานศึกษาควรให้การสนับสนุนให้ครูมีโอกาส
ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียน  ส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จของ
งานวจิยัในชั้นเรียน ใหก้ารยอมรับนบัถือต่อครูผูท้  าวจิยัในชั้นเรียน มีการนิเทศติดตาม ให้ค  าปรึกษา 
และส่งเสริมความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานของผูท้  าวจิยัในชั้นเรียน 
 กนกจิต  สีดว้ง (2558) ไดศึ้กษาการส่งเสริมการด าเนินการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียน
มธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้ 
313 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้แบบสอบถาม ผลการวจิยัพบวา่ 1.การส่งเสริมการด าเนินการวิจยัในชั้นเรียน
ของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 โดย
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ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นนโยบายและ
แผนการด าเนินงานวิจยัในชั้นเรียน ด้านการสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังานวิจยัในชั้นเรียน  
ดา้นการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจยัในชั้นเรียน ตามล าดบั และอยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ดา้นไดแ้ก่   
ดา้นการเผยแพร่ผลงานวิจยั และดา้นการจดัหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบังานวิจยัในชั้น
เรียน สรุปคือ ครูมีความตอ้งการด้านการจดัหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบังานวิจยัในชั้น
เรียน และการเผยแพร่ผลงานวจิยัมาก 
 2.7.2  งานวจัิยต่างประเทศ 
   ในการพฒันาการเรียนการสอน โดยอาศยักระบวนการวิจยัในชั้นเรียนต่างประเทศ ไดมี้
การวิจยัในชั้นเรียนในรูปการวิจยัเชิงปฏิบติัการท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอน โดยทัว่ไปเพื่อให้เกิด
คุณภาพดงัน้ี 
    เกวนโดลิน  และโคเวน (Gwnedolyn andCowen.2000 : อา้งถึงใน ลทัธศกัด์ิ  แพรสาย
ทอง.2548) ไดศึ้กษาการด าเนินโครงการสนบัสนุนให้ครูได้ท าวิจยัเพื่อประเมิลผลการเรียนรู้ดว้ย
การวิจยัในชั้นเรียน โดยได้ร่วมกบัมหาวิทยาลยัโอไฮโอ สนับสนุนให้ครูในโรงเรียนของชุมชน
แอลดฮ์าร์ ในรัฐอินเดียน่า  ท่ีมีความหลากหลายในพื้นฐานการสอนให้แบ่งกลุ่มเล็กๆ เพื่อท าวิจยัใน
ชั้นเรียนร่วมกนั ซ่ึงถือเป็นเร่ืองใหม่โดยเร่ิมด าเนินการดว้ยครูเพียง 5 คน เท่านั้นโครงการน้ีประสบ
ความส าเร็จมาก จนกระทัง่ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งขยายโอกาสไปให้กบัครูอ่ืนๆ จึงได้ขอเงินทุน
สนบัสนุนจากรัฐมาขยายงานท าให้ปีต่อมา คือ เม่ือ 3 ปีท่ีแลว้ มีครูถึง 67 คนไดเ้ขา้ร่วมท าโครงการ
ในชั้นเรียนส าเร็จอีก  22 โครงการ ในปีท่ีสองมีครูถึง 62 คน ไดเ้ขา้ร่วมโครงการและท าวิจยัส าเร็จ
ถึง 82 โครงการ และช่วง ปีท่ีสาม มีครูอีก 50 คน เขา้ร่วมในการด าเนินโครงการส าเร็จอีก 17 
โครงการ ผลการเขา้ร่วมโครงการของครูพบว่า ครูต่างไดรั้บขอ้มูลอนัมีค่าต่อการจดัการเรียนการ
สอน และมีความรู้สึกมัน่คงในวิชาชีพ จึงท าให้เช่ือว่าการวิจยัในชั้นเรียน จะเป็นเคร่ืองมือท่ีมี
ประสิทธิภาพในการปฏิรูป โรงเรียน และ   การพฒันาวิชาชีพ สนับสนุนนักเรียนให้มีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้สนบัสนุนการเรียนการสอนท่ีท าให้ไดรั้บผลตอบสนองสะทอ้นกลบัมา
จากผูเ้รียน เกิดการยอมรับในเน้ือหาท่ีเรียนรวมทั้งครูแต่ละคนเกิดความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้เพิ่มเติม
และไดรั้บการส่งเสริมจากกลุ่มเก่ียวกบัอาชีพ 
 บราวน์ (Brown.2002 : อา้งถึงใน สุภาวดี  ปานสกุล. 2550) ไดศึ้กษาการปรับปรุงวิธีการ
สอนโดยใชก้ารวิจยัปฏิบติัการโดยเนน้การศึกษาการรับรู้ของครู เก่ียวกบัอิทธิพลขอ้วิจยัปฏิบติัท่ีมี
ต่อแนวความคิดในการปฏิบติัใช้ และการรับรู้ผลกระทบของความคิดดงักล่าวต่อการ ปฏิบติัการ
สอน การศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษาการรับรู้ใน 4 ประเด็น ไดแ้ก่ บทบาทของครู ความรู้ของครูเก่ียวกบั
การสอน  การปฏิบัติการสอน และผลกระทบต่อการปฏิบัติการสอนและผลกระทบต่อการ
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ปฏิบติัการสอน การเก็บรวบรวมขอ้มูลใช้การสัมภาษณ์ การสังเกตในห้องเรียนจากผลงานของครู 
และนกัเรียน ผลการวิจยัพบวา่ครูมีการรับรู้ทั้ง 4 ประเด็นเปล่ียนแปลงไป การเขา้ร่วม ทุกขั้นตอน
ของการวิจยัปฏิบติัการ ท าให้ครูได้มีโครงสร้างในด้านวิธีการส าหรับการน าไปใช้ และการคิด
วิเคราะห์กระบวนการสอน และ การเรียนรู้ทั้งมีการก าหนดโครงสร้างดังกล่าว ช่วยช้ีน าให้ครู       
ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล มีการวเิคราะห์ขอ้มูล และการสะทอ้นผลอยา่งเป็นระบบกระบวนการและผล
ท่ีเกิดตอ้งมองเห็นได ้เม่ือเสร็จส้ินครบวงจรประจ าปีของกระบวนการแลว้ ชั้นเรียน โรงเรียน หรือ
กลุ่มโรงเรียนก็สามารถจะววิฒันาการไปเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงก่อตั้งข้ึนดว้ยความร่วมมือกนั
ปฏิบติั 
 

2.8  กรอบแนวคิดการวจัิย 
 งานวจิยัเร่ืองการศึกษาความตอ้งการการพฒันาตนเองเก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียนของ
ครูผูส้อนในโรงเรียน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 คร้ังน้ี
ผูว้ิจยัได้ศึกษา แนวคิด  ทฤษฎีและสาระเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียนของกนิษฐา  เชาวว์ฒันกุล     
กนกจิต สีดว้งและสุธาภรณ์ วรกาญจนกุล มาประยกุตไ์ดข้อบเขตเน้ือหาดงัน้ี 

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 

สภาพทัว่ไปของบุคลากร 

1. ระดบัการศึกษา 
2. ประสบการณ์การสอน 
3. การไดรั้บการอบรม 

 

ความตอ้งการการพฒันาดา้นการท าวจิยัในชั้นเรียนของครูผูส้อน
ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 2 

1. ดา้นการใหค้วามรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการท าวจิยัในชั้นเรียน 
1.1 ความส าคญัของการท าวจิยัในชั้นเรียน  
1.2 ประโยชน์ของการท าวิจยัในชั้นเรียน  
1.3 กระบวนการท าวิจยัในชั้นเรียน    

2.  ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการท าวจิยัในชั้นเรียน 
2.1 งบประมาณในการท าวิจยัในชั้นเรียน  
2.2 วสัดุปกรณ์และแหล่งวชิาการในการท าวจิยัในชั้นเรียน 
2.3 เวลาในการท าวจิยัในชั้นเรียน 
2.4 ท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญในการท าวจิยัในชั้นเรียน   
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ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 

สภาพทัว่ไปของบุคลากร 

  1.  ระดบัการศึกษา 
  2.  ประสบการณ์การสอน 
  3.  การไดรั้บการอบรม 

 

 ความตอ้งการการพฒันาดา้นการท าวจิยัในชั้นเรียนของครูผูส้อน
ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 2 

3.  ดา้นการก ากบัติดตามการด าเนินการท าวจิยัในชั้นเรียน 
    อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง  

3.1 การติดตามดูแล การท าวิจยัในชั้นเรียน  
3.2 การจดัระบบนิเทศและประเมินผลการท าวิจยัอยา่ง

ต่อเน่ือง  
     3.3 การดูแลใหค้วามช่วยเหลือ แกไ้ขปัญหาการท าวจิยัใน
ชั้นเรียน 
4.  ดา้นการน าผลการท าวจิยัในชั้นเรียนไปใชป้ระโยชน์ 
     4.1 การน าผลการวิจยัไปใชใ้นการปรับปรุงและพฒันา การ
เรียนการสอน   
     4.2 การน าผลการวิจยัไปใชเ้ป็นการสร้างองคค์วามรู้ใหม่   
     4.3 การน าผลการวิจยัไปใชเ้ป็นผลงานทางวชิาการ หรือ
พฒันาวชิาชีพ  
5. ดา้นการเผยแพร่ผลงานการวจิยัในชั้นเรียน 
    5.1 สนบัสนุนใหค้รูผูท้  าวิจยัในชั้นเรียนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้
และประสบการณ์   
   5.2 สถานศึกษาส่งเสริมใหมี้การประกวดแข่งขนัผลงานวจิยั 

      :.3 ส่งสริมใหค้รูผูท้  าวจิยัในชั้นเรียนไดเ้ขา้สัมมนา เผยแพร่
งานวจิยักบัหน่วยงานภายนอก 

 

ภาพประกอบ : กรอบแนวคิดการวจิยั 
 



 
บทที ่3 

      
วธีิดําเนินการวจัิย 

 
การวจิยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ  (Survey  Research) เพื่อศึกษาความตอ้งการการ

พฒันาด้านการทาํวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อนในโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ซ่ึงเป็นวธีิการเชิงปริมาณ ดงัน้ี   

1. แบบแผนการวจิยั 
2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั    
4. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล   
5. การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช้  

 

3.1  แบบแผนการวจัิย 
การวจิยัเร่ือง การศึกษาความตอ้งการการพฒันาตนเองเก่ียวกบการทาํวิจยัในชั้นเรียนของ

ครูผูส้อนระดบัประถมศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
การศึกษาคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ  ใชว้ิธีการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดย
ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง แลว้นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับการวเิคราะห์ขอ้มูล   
 

3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยักาํหนดท่ีจะศึกษาครูผูส้อนในระดบัประถมศึกษา  

ในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จาํนวน 1,672 คน จาก 72 
โรงเรียน   

กลุ่มตวัอย่าง ท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีได้แก่ ครูผูส้อนโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยกาํหนดขนาดของตวัอย่าง โดย ใชต้ารางสําเร็จรูป
ของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 
318 คน โดยเลือกครูผูส้อนจากทุกโรงเรียน ตามสัดส่วน โดยในแต่ละโรงเรียนใช้วิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling)  ดงัน้ี 
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ตารางที ่3.1  จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งครูผูส้อนในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี 
                     การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1  
 

ที่ โรงเรียน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

1 พร้านีลวชัระ 64 11 
2 อนุบาลวดัพิชยัสงคราม 65 12 
3 วดับางนางเกรง 6 2 
4 วดัสุขกร 16 3 
5 วดับางดว้น 3 1 
6 นิลรัตน์อนุสรณ์ 10 2 
7 วดับางโปรง 14 3 
8 วดัด่านสาํโรง 60 11 
9 มหาภาพกระจากทองอุปถมัภ ์ 51 9 

10 คลิงกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 31 6 
11 คลองสาํโรง 23 4 
12 อินทรัมพรรยอ์นุสรณ์ 34 6 
13 วดัไตรมิตรสามคัคี 38 7 
14 วดัคลองเกา้ 25 5 
15 วดัแพรกษา 81 15 
16 นาคดีอนุสรณ์ 94 17 
17 คลองใหม่ 35 6 
18 คลองมหาวงก ์ 31 6 
19 คลองบางป้ิง 19 4 
20 วดัราษฎร์โพธ์ิทอง 13 2 
21 คลองแสนสุข 28 5 
22 บา้นคลองหลวง 53 10 
23 คลองบางปู 10 2 
24 ชุมชนวดัราษฎร์บาํรุง 20 4 
25 คลองเสาธง 15 3 
26 วดัตาํหรุ มิตรภาพท่ี 65 52 10 
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ที่ โรงเรียน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
27 พิบูลประชาบาล 41 8 
27 พิบูลประชาบาล 41 8 
28 เอ่ียมสุรีย ์ 52 10 
29 อนุบาลสุขสวสัด์ิ 38 7 
30 บา้นบางจาก 15 3 
31 วดัชมนิมิตร 35 6 
32 วดัครุใน 17 3 
33 วดัครุนอก 14 3 
34 พลอยจาตุรจินดา 16 3 
35 วดัรวก 3 1 
36 วดักลาง 11 2 
37 วดับางหญา้แพรก 28 5 
38 วดัทอ้งคุง้ 7 2 
39 ฉตัรทิพยเ์ทพวทิยา 5 1 
40 วดัแหลม 11 2 
41 วดับางหวัเสือ 11 2 
42 วดับางฝ้าย 17 3 
43 วดัสวนส้ม 36 6 
44 วดัมหาวงษ ์ 18 4 
45 วดัสาํโรงเหนือ 12 3 
46 วดัปุณหงัสนาวาส 9 2 
47 วดัโยธินประดิษฐ ์ 19 4 
48 วดัคนัลดั 5 1 
49 วดัป่าเกด 9 2 
50 วดับางขมิ้น 4 1 
51 วดับางกระเจา้กลาง 3 1 
52 วดักองแกว้ 10 2 
53 วดับางนํ้าผึ้งใน 14 2 
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ที่ โรงเรียน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
54 วดับางนํ้าผึ้งนอก 3 1 
55 วดับางกอบวั 13 2 
56 วดัราษฎร์รังสรรค ์ 5 1 
57 วดับางกระสอบ 5 1 
58 ชุมชนวดัสาขลา 11 2 
59 วดัไตรมิตรวราราม 17 3 
60 วดัแหลมฟ้าผา่ 33 6 
61 วดัศรีคงคาราม 2 1 
62 บา้นขนุสมุทร 2 1 
63 ป้อมพระจุลจอมเกลา้ 21 4 
64 บา้นขนุสมุทรไทย 9 2 
65 วดัคู่สร้าง 14 3 
66 วดัใหญ่ 27 5 
67 วดัแค 11 2 
68 วดัคลองสวน 45 8 
69 อนุบาลพระสมุทรเจดีย ์ 44 8 
70 คลองนาเกลือนอ้ย 29 6 
71 คลองสองพี่นอ้ง 21 4 
72 วดัคลองมอญ 9 2 

รวม 1,672 318 
 

 

3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย   
การวิจยัคร้ังน้ี ใช้แบบสอบถามความตอ้งการการพฒันาดา้นการทาํวิจยัในชั้นเรียนของ

ครูผูส้อนในโรงเรียน   สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็น
เคร่ืองมือในการวจิยั  โดยไดศึ้กษาแนวคิด  ทฤษฎีและสาระเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียนของกนิษฐา  
เชาวว์ฒันกุล กนกจิต สีดว้งและสุธาภรณ์ วรกาญจนกุล มาประยุกต์ไดแ้บบสอบถามแบ่งออกเป็น  
2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ  ระดบัการศึกษา  ประสบการณ์การสอน และการไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัการวิจยั 
ตอนท่ี 2  แบบสอบถามความตอ้งการการพฒันาตนเองดา้นการทาํวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อนใน
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โรงเรียน     สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 
ดา้น มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) คือ   

1)  ดา้นการใหค้วามรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการทาํวจิยัในชั้นเรียน    
2)  ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการทาํวจิยัในชั้นเรียน   
3)  ดา้นการกาํกบัติดตาม การดาํเนินการ การทาํวิจยัในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบและ

ต่อเน่ือง  
4)  ดา้นการนาํผลการทาํวจิยัในชั้นเรียนไปใชป้ระโยชน ์  
5)  ดา้นการเผยแพร่ผลงานการวจิยัในชั้นเรียน  
โดยนาํแบบสอบถามใหผู้เ้ช่ียวชาญ 5 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงในเน้ือหา (Content 

validity) และพิจารณาความเหมาะสมของสํานวนภาษาท่ีใช้ส่ือความหมายให้ชดัเจนและให้ดชันี
ความสอดคลอ้ง IOC โดยการนาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้ผูเ้ช่ียวชาญ 5 คนพิจารณาลงความเห็น 
โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

ใหค้ะแนน +1   ถา้ผูเ้ช่ียวชาญแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นสอดคลอ้ง 
ใหค้ะแนน   0   ถา้ผูเ้ช่ียวชาญไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นสอดคลอ้ง 
ใหค้ะแนน  -1   ถา้ผูเ้ช่ียวชาญแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นไม่สอดคลอ้ง 

จากนั้นนาํค่าคะแนนของผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละขอ้มารวมกนัเพื่อหาค่าความสอดคลอ้ง ถา้ดชันีความ
สอดคล้องสูงกว่า 0.5 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ ถ้าตํ่ ากว่านั้ นต้องนํามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะ แลว้นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาอีกคร้ังก่อน
นาํไปทดลองใช้กบักลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 30 คน โดยการหาความเช่ือมัน่
(Reliability) ของแบบสอบถาม ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach 
Alpha Coefficient) แลว้จึงนาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปใช้เก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างในการ
วจิยั 
 

3.4  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล   
1. ทาํหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้การเก็บข้อมูลจากบณัฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสยาม ถึงผูอ้าํนวยการโรงเรียนเพื่อขออนุญาตเขา้ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล    
2. ผูว้ิจยัขออนุญาตผูอ้าํนวยการโรงเรียนเพื่อดาํเนินการแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่ม

ประชากร จากนั้ นได้รวบรวมแบบสอบถามคืนโดยการส่งไปรษณีย์ หรือช่องรับหนังสือของ
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1    
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3.5   การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้  
การวจิยัคร้ังน้ีผูท้าํวจิยัทาํการแจกแบบสอบถามดว้ยตวัเองและเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด

มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปมีขั้ นตอนดังน้ี ผู ้วิจ ัยวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเพื่อการวิจยัทาง สังคมศาสตร์ โดยสถิติดงัน้ี   

ตอนท่ี 1  ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  นาํมาวเิคราะห์หาค่าความถ่ี  
(Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage)      

ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์ขอ้มูล  การศึกษาความตอ้งการการพฒันาดา้นการทาํวิจยัในชั้น
เรียนของครูผู ้สอนระดับประถมศึกษา   สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ดา้น คือ  

1) ดา้นการใหค้วามรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการทาํวจิยัในชั้นเรียน   
2) ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการทาํวจิยัในชั้นเรียน  
3) ดา้นการกาํกบัติดตามการดาํเนินการทาํวจิยัในชั้นเรียนอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง  
4) ดา้นการนาํผลการทาํวจิยัในชั้นเรียนไปใชป้ระโยชน ์ 
5) ดา้นการเผยแพร่ผลงานการวจิยัในชั้นเรียน 
 
 

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
แลว้นาํไปเปรียบเทียบกบัเกณฑป์ระเมินค่าระดบัความ คิดเห็นเฉล่ีย ดงัน้ี   

คะแนนเฉล่ีย 4.50 –  5.00   หมายถึง ระดบัความตอ้งการมากท่ีสุด   
คะแนนเฉล่ีย 3.50 –  4.49   หมายถึง ระดบัความตอ้งการมาก   
คะแนนเฉล่ีย 2.50 –  3.49   หมายถึง ระดบัความตอ้งการปานกลาง    
คะแนนเฉล่ีย 1.50 –  2.49   หมายถึง ระดบัความตอ้งการนอ้ย    
คะแนนเฉล่ีย 1.00 –  1.49   หมายถึง ระดบัความตอ้งการนอ้ยท่ีสุด   

  

 เปรียบเทียบความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความตอ้งการการพฒันาดา้นการทาํ
วิจัยในชั้ นเรียนด้านต่างๆ ของครูผู ้สอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ท่ีมีสถานภาพต่างกนั ด้านระดบัการศึกษาและการได้รับการ
อบรมเก่ียวกบัการวิจยัโดยใช้ t – test ส่วนด้านประสบการณ์การสอน ใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน ทางเดียว (One– way ANOVA) และเม่ือพบวา่มีความแตกต่างกนั  จึงทาํการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่   
 



 
บทที ่4 

   
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความตอ้งการการพฒันาดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียน

ของครูผูส้อนในโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 
ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลน าเสนอผลการวจิยัแปรผลความหมายตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ( ตาราง 1 ) 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการการพฒันาดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียนของ

ครูผูส้อนในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 
 ( ตาราง 2 - 7 ) 

ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความตอ้งการการพฒันาดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียน
ของครูผูส้อนในโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 
จ าแนกตามระดบัการศึกษา ประสบการณ์การสอนและการไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัการวิจยัในชั้น
เรียน( ตาราง 8 - 10 ) 
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ตอนที ่1  
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามเพศ  อายุ วุฒิ

การศึกษา ประสบการณ์ในการท างานและการเขา้รับการอบรมในการท าวิจยัในชั้นเรียน วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยการหาความถ่ีและค่าร้อยละไดผ้ลการวเิคราะห์ ดงัตาราง 1 

ตาราง 1 ค่าความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ    

        1.1 ชาย 99 31.10 

        1.2 หญิง 219 68.90 

รวม 318 100.00 

2. อาย ุ   

         2.1    ไม่เกิน 30 ปี 140 44.00 

         2.2    31 – 40  ปี 97 30.50 

         2.3    41 – 50 ปี 56 17.60 

         2.4    51  ปีข้ึนไป 25 7.90 

รวม 318 100.00 

3. วฒิุการศึกษา   

         3.1    ปริญญาตรีหรือต ่ากวา่ 231 72.60 

         3.2    ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 87 27.40 

รวม 318 100.00 

4. ประสบการณ์ในการท างาน   

         4.1    ไม่เกิน 10 ปี 228 71.70 

         4.2    11 – 20  ปี 62 19.50 
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ตาราง 1 (ต่อ) แสดงค่าความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

         4.3    มากกวา่ 20 ปี 28 8.80 

รวม 318 100.00 

5. การไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัการวจิยั
ในชั้นเรียน 

  

        5.1    ไม่เคย 152 47.80 

        5.2     เคย 166 52.20 

รวม 318 100.00 

  
 จากตาราง 1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่   
 1. เพศ ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 318 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 219 คน คิด
เป็นร้อยละ 68.90 และเป็นเพศชาย  มีจ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 31.10 
 2. อาย ุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 30 ปี  มีจ  านวน 140  คน คิดเป็นร้อยละ 
44.00  รองลงมามีอายุระหวา่ง 31-40 ปี  มีจ  านวน 97  คน คิดเป็นร้อยละ 30.50  และอายุระหวา่ง   
41 – 50 ปี  มีจ  านวน 56  คน คิดเป็นร้อยละ 17.60 ตามล าดบั ส่วนอายุของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
จ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ อาย ุ51 ปีข้ึนไป มีจ านวน 25  คน คิดเป็นร้อยละ 7.90 
 3. วฒิุการศึกษา  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือต ่ากวา่  
มีจ  านวน 231  คน คิดเป็นร้อยละ 72.60 และมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า มีจ  านวน 
87  คน คิดเป็นร้อยละ 27.40 
 4. ประสบการณ์ในการท างาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน
ไม่เกิน 10 ปี มีจ  านวน 228  คน คิดเป็นร้อยละ 71.70 รองลงมาเป็นผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างาน อยูร่ะหวา่ง 11 – 20 ปี มีจ  านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 และผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างานนอ้ยท่ีสุด คือ มากกวา่ 20  ปี มีจ  านวน 28 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.80 
 5. การไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียน  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคย
ไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียน มีจ านวน 166  คน คิดเป็นร้อยละ 52.20 และผูต้อบ
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แบบสอบถามท่ีไม่เคยไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัการท าวจิยัในชั้นเรียน มีจ านวน 152  คน คิดเป็นร้อย
ละ 47.80 
ตอนที ่2   
 ผลการวิเคราะห์ความต้องการการพฒันาด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูผูส้อนใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ได้ผลวิเคราะห์        
ดงัตาราง 2 – 7 
ตาราง 2 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความตอ้งการการพฒันาดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียนของ
ครูผูส้อนในโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดย
ภาพรวมและรายดา้น  ดงัน้ี 

 

ความต้องการการพฒันาด้านการท า 
วจัิยในช้ันเรียนของครูผู้สอน X  S.D. 

ระดับความ 

ต้องการ 

1. ดา้นการใหค้วามรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการ
ท าวจิยัในชั้นเรียน 

3.98 0.66 มาก  

2. ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการท าวจิยั
ในชั้นเรียน 

3.99 0.69 มาก  

3. ดา้นการก ากบัติดตามการด าเนินการท า
วจิยัในชั้นเรียนอยา่งเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง 

3.94 0.67 มาก 

4. ดา้นการน าผลการวจิยัในชั้นเรียนไปใช้
ประโยชน์ 

3.88 0.74 มาก 

5. ดา้นการเผยแพร่ผลงานการวจิยัในชั้น
เรียน 

3.78 0.83 มาก   

รวม 3.91 0.61 มาก 

จากตาราง 2  ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการการ
พฒันาดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.91;S.D.= 
0.61) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย 
คือ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการท าวิจยัในชั้นเรียน ( X =3.99;S.D.= 
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0.69) รองลงมาคือดา้นการให้ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียน ( X = 3.98; S.D.= 0.66 
) ดา้นการก ากบัติดตามการด าเนินการท าวจิยัในชั้นเรียนอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง ( X =3.94;S.D. 
= 0.67) และดา้นการน าผลการวิจยัในชั้นเรียนไปใช้ประโยชน์ ( X =3.88;S.D.=0.74) ตามล าดบั 
ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการเผยแพร่ผลงานการวจิยัในชั้นเรียน ( X =3.78;S.D.=0.83) 
 
ตาราง 3  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความตอ้งการการพฒันาดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียนของ
ครูผูส้อนในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ดา้นการ
ใหค้วามรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการท าวจิยัในชั้นเรียน 

 

ความต้องการการพฒันา ด้านการให้ความรู้
พืน้ฐานเกีย่วกบัการท าวจัิยในช้ันเรียน X  S.D. 

ระดับความ 

ต้องการ 

1. ความรู้เก่ียวกบักระบวนการและขั้นตอน
การท าวจิยัในชั้นเรียน 

4.05 0.71 มาก  

2. ความรู้เก่ียวกบัการวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาเพื่อน าไปเป็นหวัขอ้วิจยัใน 

ชั้นเรียน 

4.01 0.69 มาก  

3. ความรู้เก่ียวกบัการสร้างเคร่ืองมือในการ
ท าวจิยัในชั้นเรียน 

3.95 0.76 มาก 

4. ความรู้เก่ียวกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลการ
ท าวจิยัในชั้นเรียน 

3.96 0.77 มาก 

5. ความรู้เก่ียวกบัการวิเคราะห์ และแปลผล
ขอ้มูลการวจิยัในชั้นเรียน 

3.97 0.77 มาก   

6. ความรู้เก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรมการ
วเิคราะห์ขอ้มูลของการวจิยั 

3.94 0.82 มาก 

7. ความรู้เก่ียวกบัการเขียนรายงาน
ผลการวจิยัในชั้นเรียน 

3.99 0.78 มาก   

รวม 3.98 0.66 มาก 
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จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการการพฒันาดา้น
การท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อน ดา้นการให้ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียน โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.98 ;  S.D.  = 0.66 ) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ทุกขอ้อยู่
ในระดบั มาก โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย คือ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ เร่ืองความรู้เก่ียวกบั
กระบวนการและขั้นตอนการท าวิจยัในชั้นเรียน ( X =4.05;S.D.=0.71)  รองลงมาคือ เร่ืองความรู้
เก่ียวกบัการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเพื่อน าไปเป็นหัวขอ้วิจยัในชั้นเรียน ( X =4.01;S.D.= 0.69)  
เร่ืองความรู้เก่ียวกบัการเขียนรายงานผลการวิจยัในชั้นเรียน ( X  = 3.99 ;  S.D.  = 0.78 )               
เร่ืองความรู้เก่ียวกบัการวเิคราะห์ และแปลผลขอ้มูลการวิจยัในชั้นเรียน ( X  = 3.97 ;  S.D.  = 0.77 )  
เร่ืองความรู้เก่ียวกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลการท าวิจยัในชั้นเรียน ( X  = 3.96 ;  S.D.  = 0.77 )  และ
ความรู้เก่ียวกบัการสร้างเคร่ืองมือในการท าวิจยัในชั้นเรียน ( X  = 3.95 ;  S.D.  = 0.76 ) ตามล าดบั  
ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ เร่ืองความรู้เก่ียวกบัการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ขอ้มูลของการ
วจิยั ( X  = 3.94 ;  S.D.  = 0.82 ) 

 
ตาราง 4  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความตอ้งการการพฒันาดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียนของ
ครูผูส้อนในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ดา้นการ
ส่งเสริมสนบัสนุนการท าวจิยัในชั้นเรียน 

 

ความต้องการการพฒันา ด้านการส่งเสริม
สนับสนุนการท าวจัิยในช้ันเรียน X  S.D. 

ระดับความ 

ต้องการ 

1. มีนโยบายใหมี้การท าวจิยัในชั้นเรียน 4.09 0.78 มาก  

2. มีการช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการท าวจิยั
ในชั้นเรียน 

4.06 0.76 มาก  

3. มีการอบรมสัมมนาเก่ียวกบัการท าวจิยั
ในชั้นเรียน 

3.96 0.80 มาก 

4. มีแหล่งขอ้มูลงานวจิยัในชั้นเรียน 

5. มีงบประมาณสนบัสนุนการท าวจิยัใน
ชั้นเรียน 

4.05 

3.92 

0.78 

0.89 

มาก 

มาก   
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ตาราง 4 (ต่อ) ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความตอ้งการการพฒันาดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียน
ของครูผูส้อนในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ดา้น
การส่งเสริมสนบัสนุนการท าวจิยัในชั้นเรียน 

 

ความต้องการการพฒันา ด้านการส่งเสริม
สนับสนุนการท าวจัิยในช้ันเรียน X  S.D. 

ระดับความ 

ต้องการ 

6. มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการท าวจิยัใน
ชั้นเรียน 

3.94 0.82 มาก 

7. มีการพิจารณาชัว่โมงสอนเพื่อส่งเสริม
ใหค้รูไดท้  างานวิจยัในชั้นเรียน 

3.97 0.82 มาก   

8. มีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบั
การท าวจิยั 

3.98 0.80 มาก 

9. มีท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญในการให้
ค  าปรึกษากบัครูผูท้  าวจิยัในชั้นเรียน 

3.97 0.81 มาก   

10. ใหค้วามช่วยเหลือในกรณีท่ีมี
ผลกระทบในการท าวจิยัในชั้นเรียน 

4.00 0.82 มาก   

รวม 3.99 0.69 มาก 
 
จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการการพฒันาดา้น

การท าวจิยัในชั้นเรียนของครูผูส้อน ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการท าวิจยัในชั้นเรียน โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.99 ;  S.D.  = 0.66 )   และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบั 
มาก โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย คือ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ เร่ืองมีนโยบายให้มีการท าวิจยั
ในชั้นเรียน ( X  = 4.09 ;  S.D.  = 0.78 )  รองลงมาคือ เร่ืองมีการช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการท าวิจยั
ในชั้นเรียน ( X  = 4.06 ;  S.D.  = 0.76 )  เร่ืองมีแหล่งขอ้มูลงานวิจยัในชั้นเรียน ( X  = 4.05 ;  S.D.  
= 0.78 ) เร่ืองใหค้วามช่วยเหลือในกรณีท่ีมีผลกระทบในการท าวิจยัในชั้นเรียน ( X =4.00 ;  S.D.  = 
0.82 )  เร่ืองมีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัการท าวิจยั ( X  = 3.98 ;  S.D.  = 0.80 )  เร่ืองมี
การพิจารณาชัว่โมงสอนเพื่อส่งเสริมให้ครูไดท้  างานวิจยัในชั้นเรียน ( X =3.97 ;  S.D.  = 0.82 )  
เร่ือง มีท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญในการให้ค  าปรึกษากบัครูผูท้  าวิจยัในชั้นเรียน ( X  = 3.97 ;  S.D.= 
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0.81 )  เร่ืองมีการอบรมสัมมนาเก่ียวกบัการท าวจิยัในชั้นเรียน ( X  = 3.96;  S.D.  = 0.80 ) และ เร่ือง
มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการท าวิจยัในชั้นเรียน ( X =3.94 ;  S.D.  = 0.82 ) ตามล าดบัส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ เร่ืองมีงบประมาณสนบัสนุนการท าวจิยัในชั้นเรียน ( X  = 3.92 ;  S.D.= 0.89 ) 

 
 

ตาราง 5  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความตอ้งการการพฒันาดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียนของ
ครูผูส้อนในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ดา้นการ
ก ากบัติดตามการด าเนินการท าวจิยัในชั้นเรียนอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

 

ความต้องการการพฒันา ด้านการก ากบั
ติดตามการด าเนินการท าวจัิยในช้ันเรียน

อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
X  S.D. 

ระดับความ 

ต้องการ 

1. มีการติดตามดูแลใหค้  าปรึกษากบัครู
ผูท้  าวจิยัในชั้นเรียน 

3.97 0.77 มาก  

2. มีคณะกรรมการนิเทศการท าวจิยัในชั้น
เรียนของครูผูท้  าวจิยัเพื่อติดตาม
ความกา้วหนา้การท าวิจยัในชั้นเรียน 

3.91 0.79 มาก 

3. มีคณะกรรมการ ใหค้  าแนะน า แกไ้ข 
ขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากการท าวจิยัในชั้น
เรียน 

3.94 0.81 มาก 

4. มีการช้ีแนะแนวทางในการน า
ผลการวจิยัไปใชใ้นกระบวนการให้
ถูกตอ้งเหมาะสม 

3.97 0.72 มาก  

5. มีการประเมินผลการวจิยัในชั้นเรียน
ของครู เพื่อการแกไ้ขปรับปรุงงานวจิยัให้
สมบูรณ์และมีคุณค่า 

3.92 0.73 มาก 

6. มีการก าหนดแนวทาง/หรือแผนใหค้รู
ท าวจิยัในชั้นเรียนใหส้อดคลอ้งกบั
กระบวนการจดัการเรียนการสอนของครู 

3.94 0.75 มาก 

รวม 3.94 0.67 มาก 
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จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการการพฒันาดา้น
การท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อน ดา้นการก ากบัติดตามการด าเนินการท าวิจยัในชั้นเรียนอย่าง
เป็นระบบและต่อเน่ือง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.94 ;  S.D.  = 0.67 )   และเม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่าทุกขอ้อยู่ในระดบั มาก โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด คือ เร่ืองมีการติดตามดูแลให้ค  าปรึกษากบัครูผูท้  าวิจยัในชั้นเรียน ( X  = 3.97 ;  S.D.  = 0.77 ) 
และ เร่ืองมีการช้ีแนะแนวทางในการน าผลการวิจยัไปใช้ในกระบวนการให้ถูกต้องเหมาะสม            
( X  = 3.97 ;  S.D.  = 0.72 )  รองลงมา คือ เร่ืองมีคณะกรรมการ ให้ค  าแนะน า แกไ้ข ขอ้บกพร่องท่ี
เกิดจากการท าวจิยัในชั้นเรียน ( X  = 3.94 ;  S.D.  = 0.81 )  เร่ืองมีการก าหนดแนวทาง/หรือแผนให้
ครูท าวิจยัในชั้นเรียนให้สอดคลอ้งกบักระบวนการจดัการเรียนการสอนของครู ( X =3.94;S.D. = 
0.75) และ เร่ืองมีการประเมินผลการวิจยัในชั้นเรียนของครู เพื่อการแก้ไขปรับปรุงงานวิจยัให้
สมบูรณ์และมีคุณค่า ( X  = 3.92 ;  S.D.  = 0.73 )  ตามล าดบั  ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ เร่ือง
มีคณะกรรมการนิเทศการท าวจิยัในชั้นเรียนของครูผูท้  าวิจยัเพื่อติดตามความกา้วหนา้การท าวิจยัใน
ชั้นเรียน ( X  = 3.91 ;  S.D.  = 0.79 ) 

 
ตาราง 6  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความตอ้งการการพฒันาดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียนของ
ครูผูส้อนในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ดา้นการ
น าผลการวจิยัในชั้นเรียนไปใชป้ระโยชน์  

 

ความต้องการการพฒันาด้านการน า
ผลการวจัิยในช้ันเรียนไปใช้ประโยชน์ X  S.D. 

ระดับความ 

ต้องการ 

1. มีการพิจารณาความดี ความชอบใหก้บั
ครูผูท้  าวจิยัในชั้นเรียนและน าไปใชใ้นการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน 

3.92 0.82 มาก  

2. มีการสนบัสนุนครูผูท้  าวจิยัน า
ผลงานวจิยัในชั้นเรียนเพื่อขอเล่ือน
ต าแหน่ง 

3.86 0.84 มาก 

3. มีการสนบัสนุนครูผูท้  าวจิยัน า
ผลงานวจิยัไปใชใ้นการรับการคดัเลือกครู
ตน้แบบในดา้นต่าง ๆ 

3.92 0.83 มาก 
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ตาราง 6 (ต่อ) ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความตอ้งการการพฒันาดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียน
ของครูผูส้อนในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ดา้น
การน าผลการวจิยัในชั้นเรียนไปใชป้ระโยชน์ 

 

ความต้องการการพฒันาด้านการน า
ผลการวจัิยในช้ันเรียนไปใช้ประโยชน์ X  S.D. 

ระดับความ 

ต้องการ 

4. มีการสนบัสนุนครูผูท้  าวจิยัใหไ้ดเ้ป็น
หวัหนา้งานฝ่ายต่าง ๆผลการวจิยัไปใชใ้น
กระบวนการใหถู้กตอ้งเหมาะสม 

3.83 0.82 มาก  

5. มีการส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูไปอบรม
เก่ียวกบัการวจิยัในชั้นเรียน 

3.91 0.80 มาก 

6. มีการพิจารณาใหโ้อกาสครูผูท้  าวจิยัได้
สับเปล่ียนงานในต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 

3.86 0.83 มาก 

7. มีการสนบัสนุนการศึกษาต่อกบัครู
ผูท้  าวจิยัในชั้นเรียน 

3.89 0.85 มาก 

รวม 3.88 0.74 มาก 
 
 
จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการการพฒันาดา้น

การท าวจิยัในชั้นเรียนของครูผูส้อน ดา้นการน าผลการวจิยัในชั้นเรียนไปใชป้ระโยชน์ โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.88 ;  S.D.  = 0.74 )   และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบั 
มาก โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ เร่ืองมีการพิจารณาความดี 
ความชอบใหก้บัครูผูท้  าวจิยัในชั้นเรียนและน าไปใชใ้นการปรับปรุงการเรียนการสอน ( X  = 3.92 ;  
S.D.  = 0.82 ) และ เร่ืองมีการสนบัสนุนครูผูท้  าวิจยัน าผลงานวิจยัไปใชใ้นการรับการคดัเลือกครู
ตน้แบบในดา้นต่าง ๆ ( X  = 3.92 ;  S.D.  = 0.83 )  รองลงมา คือ เร่ืองมีการส่งเสริมสนบัสนุนให้ครู
ไปอบรมเก่ียวกบัการวจิยัในชั้นเรียน ( X  = 3.91 ;  S.D.  = 0.80 ) เร่ืองมีการสนบัสนุนการศึกษาต่อ
กบัครูผูท้  าวิจยัในชั้นเรียน ( X  = 3.89 ;  S.D.  = 0.85 ) เร่ืองมีการสนบัสนุนครูผูท้  าวิจยัน า
ผลงานวจิยัในชั้นเรียนเพื่อขอเล่ือนต าแหน่ง ( X  = 3.86 ;  S.D.  = 0.84 ) และเร่ืองมีการพิจารณาให้
โอกาสครูผูท้  าวิจยัไดส้ับเปล่ียนงานในต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ( X  = 3.86;  S.D.  = 0.83 ) ตามล าดบั  
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ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ เร่ืองมีการสนบัสนุนครูผูท้  าวิจยัให้ไดเ้ป็นหัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆ
ผลการวจิยัไปใชใ้นกระบวนการใหถู้กตอ้งเหมาะสม ( X  = 3.83 ;  S.D.  = 0.82 ) 

 
ตาราง 7  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความตอ้งการการพฒันาดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียนของ
ครูผูส้อนในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ดา้นการ
เผยแพร่ผลงานการวจิยัในชั้นเรียน 

 

ความต้องการการพฒันา ด้านการเผยแพร่
ผลงานการวจัิยในช้ันเรียน X  S.D. 

ระดับความ 

ต้องการ 

1. จดัเวทีการแข่งขนัใหก้บัครูผูท้  าวจิยัใน
ชั้นเรียน 

3.67 0.93 มาก  

2. เปิดโอกาสใหค้รูผูท้  าวิจยัมีส่วนร่วมใน
การเสนอขอ้มูลวจิยัเพื่อพฒันาโรงเรียน 

3.78 0.91 มาก  

3. มีการส่งเสริมใหค้รูต่อยอดผลงานวจิยั
ของตนเอง 

3.82 0.88 มาก 

4. เปิดโอกาสใหค้รูไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์การท าวิจยัในชั้นเรียน 

3.84 

 

0.91 มาก 

5. เปิดโอกาสใหค้รูไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์การท าวิจยัในชั้นเรียน 

3.82 0.89 มาก 

6. จดัใหมี้การเผยแพร่งานวจิยัของครูให้
คนทัว่ไปไดรั้บรู้ 

3.77 0.91 มาก 

7. จดัแสดงผลงานวิจยัในชั้นเรียนของ
ครูผูส้อนในโรงเรียน 

3.78 0.90 มาก 

8. มีการสนบัสนุนใหแ้ลกเปล่ียนความ
คิดเห็นผลงานวจิยัในชั้นเรียน                          
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3.82 0.88 มาก 
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ตาราง 7 (ต่อ) ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความตอ้งการการพฒันาดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียน
ของครูผูส้อนในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ดา้น
การเผยแพร่ผลงานการวจิยัในชั้นเรียน 
 

ความต้องการการพฒันา ด้านการเผยแพร่
ผลงานการวจัิยในช้ันเรียน X  S.D. 

ระดับความ 

ต้องการ 

9. มีการสนบัสนุนใหค้รูท่ีมีความสามารถ
เป็นแกนน าในการท าวิจยัในชั้นเรียน 

3.77 0.89 มาก 

10. จดัใหมี้การประกวดผลงานการวจิยัใน
ชั้นเรียนในระดบักลุ่มโรงเรียนหรือ
หน่วยงานตน้สังกดั 

3.75 0.96 มาก   

รวม 3.78 0.83 มาก 
 
จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการการพฒันาดา้น

การท าวจิยัในชั้นเรียนของครูผูส้อน ดา้นการเผยแพร่ผลงานการวิจยัในชั้นเรียน โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ( X  = 3.78 ;  S.D.  = 0.83 )   และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบั มาก 
โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ เร่ืองเปิดโอกาสให้ครูได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การท าวิจยัในชั้นเรียน ( X  = 3.84 ;  S.D.  = 0.91 )  รองลงมาคือ 
เร่ืองมีการส่งเสริมใหค้รูต่อยอดผลงานวิจยัของตนเอง ( X  = 3.82 ;  S.D.  = 0.88 )  เร่ืองเปิดโอกาส
ให้ครูไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การท าวิจยัในชั้นเรียน ( X  = 3.82 ;  S.D.  = 0.89 )  และ
เร่ืองมีการสนบัสนุนใหแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นผลงานวจิยัในชั้นเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
( X  = 3.82 ;  S.D.  = 0.88 )  เร่ืองเปิดโอกาสให้ครูผูท้  าวิจยัมีส่วนร่วมในการเสนอขอ้มูลวิจยัเพื่อ
พฒันาโรงเรียน ( X =3.78 ;  S.D.  = 0.91 )  เร่ืองจดัแสดงผลงานวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อนใน
โรงเรียน ( X  = 3.78 ;  S.D.  = 0.90 )  เร่ืองจดัให้มีการเผยแพร่งานวิจยัของครูให้คนทัว่ไปไดรั้บรู้     
( X =3.77 ;  S.D.  = 0.91 )  เร่ือง มีการสนบัสนุนให้ครูท่ีมีความสามารถเป็นแกนน าในการท าวิจยั
ในชั้นเรียน ( X  = 3.77 ;  S.D.  = 0.89 ) และ เร่ืองจดัใหมี้การประกวดผลงานการวิจยัในชั้นเรียนใน
ระดบักลุ่มโรงเรียนหรือหน่วยงานตน้สังกดั ( X  = 3.75;  S.D.  = 0.96 ) ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ เร่ืองจดัเวทีการแข่งขนัใหก้บัครูผูท้  าวจิยัในชั้นเรียน ( X  = 3.67 ; S.D. = 0.93) 
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ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความตอ้งการการพฒันาด้านการท าวิจยัในชั้นเรียนของ
ครูผูส้อนในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จ าแนก
ตามระดบัการศึกษา ประสบการณ์การสอนและการไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัการวจิยั ดงัตาราง 8-10 
 
ตาราง 8 การเปรียบเทียบความต้องการการพฒันาด้านการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อนใน
โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จ าแนกตาม 
ระดบัการศึกษา ดงัน้ี 

 
 

ความต้องการการพฒันาด้าน
การท าวจัิยในช้ันเรียน 

ของครูผู้สอน 

ปริญญาตรีหรือ 
ต ่ากว่า 

ปริญญาโทหรือ
สูงกว่า t p 

X  S.D. X  S.D. 

1. ด้านการให้ความรู้พื้นฐาน
เก่ียวกบัการท าวจิยัในชั้นเรียน 

3.97 0.65 3.99 0.68 -0.228 0.820 

2. ด้านการส่งเสริมสนับสนุน
การท าวจิยัในชั้นเรียน 

4.00 0.69 3.97 0.68 0.329 0.742 

3 .ด้านการก ากับ ติดตามการ
ด าเนินการท าวิจัยในชั้ นเรียน
อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

3.93 0.68 3.98 0.65 -0.606 0.545 

4. ด้านการน าผลการวิจยัในชั้น
เรียนไปใชป้ระโยชน์ 

3.89 0.72 3.86 0.79 0.357 0.722 

5. ด้านการเผยแพร่ผลงานการ
วจิยัในชั้นเรียน 

3.79 0.81 3.75 0.87 0.380 0.704 

รวม 3.92 0.61 3.91 0.61 0.096 0.924 

 จากตาราง 8  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความตอ้งการ

การพฒันาดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบวา่ ไม่แตกต่างกนัในทุกดา้น 
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ตาราง 9 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉล่ียความตอ้งการการพฒันาดา้นการท าวิจยัในชั้น
เรียนของครูผูส้อนในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1  
จ  าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ดงัน้ี 
 

ความต้องการการพฒันา
ด้านการท าวจัิยในช้ัน
เรียนของครูผู้สอน 

ประสบการณ์ใน 
การท างาน 

N X  S.D. F p 

1. ดา้นการใหค้วามรู้
พื้นฐานเก่ียวกบัการท า
วจิยัในชั้นเรียน 

 

 ไม่เกิน 10 ปี 228 4.00 0.61 1.899 0.151 

 11 – 20  ปี 62 4.00 0.67 

มากกวา่ 20 ปี 28 3.75 0.90 

รวม 318 3.98 0.66 

2. ดา้นการส่งเสริม
สนบัสนุนการท าวจิยัใน
ชั้นเรียน 

 ไม่เกิน 10 ปี 228 4.01 0.65 1.726 0.180 

 11 – 20  ปี 62 4.04 0.74 

มากกวา่ 20 ปี 28 3.77 0.83 

รวม 318 3.99 0.69 

3.ด้านการก ากับติดตาม
การด าเนินการท าวิจยัใน
ชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ
และต่อเน่ือง 

 ไม่เกิน 10 ปี 228 3.96 0.63 1.148 0.318 

 11 – 20  ปี 62 3.94 0.72 

มากกวา่ 20 ปี 28 3.76 0.84 

รวม 318 3.94 0.67 

4. ดา้นการน าผลการวจิยั
ในชั้นเรียนไปใช้
ประโยชน์ 

 ไม่เกิน 10 ปี 228 3.93 0.68 1.988 0.139 

 11 – 20  ปี 62 3.82 0.84 

มากกวา่ 20 ปี 28 3.66 0.93 

รวม 318 3.88 0.74 
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ตาราง 9 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉล่ียความตอ้งการการพฒันาดา้นการท าวิจยั
ในชั้ นเ รียนของครูผู ้สอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  จ  าแนกตามประสบการณ์ในการงาน ดงัน้ี 

 

ความต้องการการพฒันา
ด้านการท าวจัิยในช้ัน
เรียนของครูผู้สอน 

ประสบการณ์ใน 
การท างาน 

N X  S.D. F p 

5. ดา้นการเผยแพร่
ผลงานการวจิยัในชั้น
เรียน 

 

 ไม่เกิน 10 ปี 228 3.83 0.74 2.141 0.119 

 11 – 20  ปี 62 3.72 1.05 

มากกวา่ 20 ปี 28 3.50 0.91 

รวม 318 3.78 0.83 

รวมเฉล่ีย 

 ไม่เกิน 10 ปี 228 3.95 0.56 2.271 0.105 

 11 – 20  ปี 62 3.90 0.69 

มากกวา่ 20 ปี 28 3.69 0.77 

รวม 318 3.91 0.61 
 
 จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีความ
ตอ้งการการพฒันาดา้นการท าวจิยัในชั้นเรียน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ ทุกกลุ่มไม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 10 การเปรียบเทียบความต้องการการพฒันาด้านการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อนใน
โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จ าแนกการไดรั้บการ
อบรมเก่ียวกบัการท าวจิยัในชั้นเรียน ดงัน้ี 

 
 

ความต้องการการพฒันาด้าน
การท าวจัิยในช้ันเรียน 

ของครูผู้สอน 

ไม่เคยอบรม 
เกีย่วกบัการท าวจัิย

ในช้ันเรียน 

เคยอบรม 
เกีย่วกบัการท า
วจัิยในช้ันเรียน t p 

X  S.D. X  S.D. 

1. ด้านการให้ความรู้พื้นฐาน
เก่ียวกบัการท าวจิยัในชั้นเรียน 

4.06 0.65 3.90 0.65 2.154 0.32 

2. ด้านการส่งเสริมสนับสนุน
การท าวจิยัในชั้นเรียน 

4.07 0.68 3.92 0.69 1.906 0.58 

3 .ด้านการก ากับ ติดตามการ
ด าเนินการท าวิจัยในชั้ นเรียน
อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

3.98 0.70 3.91 0.64 0.952 0.342 

4. ด้านการน าผลการวิจยัในชั้น
เรียนไปใชป้ระโยชน์ 

4.01 0.72 3.77 0.74 2.849 0.005* 

5. ด้านการเผยแพร่ผลงานการ
วจิยัในชั้นเรียน 

3.90 0.75 3.67 0.87 2.522 0.012* 

รวม 4.00 0.58 3.83 0.62 2.473 0.014* 
 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 10  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ครูท่ีไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้น
เรียนต่างกนัมีความตอ้งการการพฒันาดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการน าผลการวิจยัในชั้น
เรียนไปใชป้ระโยชน์และดา้นการเผยแพร่ผลงานการวจิยัในชั้นเรียน แตกต่างเช่นเดียวกนั ส่วนดา้น
การให้ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียน ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการท าวิจยัในชั้น
เรียน และดา้นการก ากบัติดตามการด าเนินการท าวิจยัในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองไม่
แตกต่างกนั 



 
บทที ่5 

 
สรุป และอภิปรายผลการวจัิย 

 
ในการวิจยัเร่ือง ความต้องการการพฒันาด้านการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อนใน

โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความตอ้งการการพฒันาดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อนในโรงเรียน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 และเพื่อเปรียบเทียบความตอ้งการการพฒันา
ด้านการท าวิจัยในชั้ นเรียนของครูผู ้สอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จ าแนกตามระดบัการศึกษา ประสบการณ์การสอน และการไดรั้บ
การอบรมเก่ียวกบัการวจิยั โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ครูผูส้อนในโรงเรียน  สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1  ปีการศึกษา 2560  จ านวน  318  คน
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัโดยใชแ้บบสอบถามความตอ้งการการพฒันาดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียน
ของครูผูส้อนในโรงเรียน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น  2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ตอนท่ี 2  
แบบสอบถามความต้องการการพฒันาตนเองเก่ียวกับการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อนใน
โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard  Deviation) การเปรียบเทียบความตอ้งการของครูผูส้อนท่ีมีสถานภาพต่างกนั 
ดา้นระดบัการศึกษาและการไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัการวิจยัโดยใช ้t – test ส่วนดา้นประสบการณ์
การสอน ใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวน ทางเดียว (One– way ANOVA) และเม่ือพบวา่มีความ
แตกต่างกนั จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่  
 

สรุปผลการวจัิย 
 จากการศึกษาความตอ้งการการพฒันาดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อนในโรงเรียน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถ
สรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 
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 1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามสรุปไดด้งัน้ี 
  1.1  เพศ ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 318  คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 
219 คน และเป็นเพศชาย  มีจ านวน 99 คน 
  1.2  อายุ  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 30 ปี  มีจ  านวน 140  คน 
รองลงมามีอายุระหวา่ง 31-40 ปี  มีจ  านวน 97  คน  และอายุระหวา่ง   41 – 50 ปี  มีจ  านวน 56  คน 
ส่วนอายขุองผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ อาย ุ51 ปีข้ึนไป มีจ านวน 25  คน 
  1.3 วุฒิการศึกษา  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี
หรือต ่ากว่า  มีจ  านวน 231  คน และมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า มีจ  านวน 87  คน
  1.4  ประสบการณ์ในการท างาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ใน
การท างานไม่เกิน 10 ปี มีจ  านวน 228  คนรองลงมาเป็นผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ใน
การท างาน อยูร่ะหวา่ง 11 – 20 ปี มีจ  านวน 62 คน และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการ
ท างานนอ้ยท่ีสุด คือ มากกวา่ 20  ปี มีจ  านวน 28 คน 
  1.5 การไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัการวิจยั  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยไดรั้บ
การอบรมเก่ียวกบัการวจิยั มีจ  านวน 166  คน คิดเป็นร้อยละ 52.20 และผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เคย
ไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัการวจิยั มีจ  านวน 152  คน คิดเป็นร้อยละ 47.80 
 2. ความตอ้งการการพฒันาดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อนในโรงเรียน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยภาพรวมพบวา่มีความตอ้งการ
อยูใ่นระดบั มาก และ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุดคือดา้นการส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจยัในชั้นเรียน และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ 
ดา้นการเผยแพร่ผลงานการวจิยัในชั้นเรียนและมีผลสรุปรายดา้นดงัน้ี  

 2.1 ด้านการให้ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการท าวิจยัในชั้นเรียน พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความตอ้งการการพฒันาดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อน ดา้นการให้ความรู้
พื้นฐานเก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบั มาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ เร่ืองความรู้เก่ียวกบักระบวนการและ
ขั้นตอนการท าวิจัยในชั้ นเรียน และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ เร่ืองความรู้เก่ียวกับการใช้
โปรแกรมการวเิคราะห์ขอ้มูลของการวจิยั  

  2.2 ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการท าวิจยัในชั้นเรียน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
มีความตอ้งการการพฒันาดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อน ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการ
ท าวิจยัในชั้นเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าทุกขอ้อยู่ใน
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ระดบั มาก  โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ เร่ืองมีนโยบายให้มีการท าวิจยัในชั้นเรียนและขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ เร่ืองมีงบประมาณสนบัสนุนการท าวจิยัในชั้นเรียน 

  2.3 ดา้นการก ากบัติดตามการด าเนินการท าวิจยัในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการการพัฒนาด้านการท าวิจัยในชั้ นเรียน               
ของครูผูส้อน ดา้นการก ากบัติดตามการด าเนินการท าวิจยัในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าทุกขอ้อยูใ่นระดบั มาก โดยขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ เร่ืองมีการติดตามดูแลให้ค  าปรึกษากบัครูผูท้  าวิจยัในชั้นเรียนและข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ เร่ืองมีคณะกรรมการนิเทศการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูท้  าวิจยัเพื่อติดตาม
ความกา้วหนา้การท าวจิยัในชั้นเรียน 

  2.4  ดา้นการน าผลการวจิยัในชั้นเรียนไปใชป้ระโยชน์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
มีความตอ้งการการพฒันาดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อน ดา้นการน าผลการวิจยัในชั้น
เรียนไปใชป้ระโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าทุกขอ้อยูใ่น
ระดบั มาก โดย ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ เร่ืองมีการพิจารณาความดี ความชอบให้กบัครูผูท้  าวิจยั
ในชั้นเรียนและน าไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนและขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ เร่ืองมี
การสนับสนุนครูผูท้  าวิจยัให้ได้เป็นหัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆผลการวิจยัไปใช้ในกระบวนการให้
ถูกตอ้งเหมาะสม  

  2.5 ดา้นการเผยแพร่ผลงานการวิจยัในชั้นเรียน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
ตอ้งการการพฒันาดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อน ดา้นการเผยแพร่ผลงานการวิจยัในชั้น
เรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ทุกขอ้อยู่ในระดบั มาก โดย 
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ เร่ืองเปิดโอกาสให้ครูไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การท าวิจยัใน
ชั้นเรียนและขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ เร่ืองจดัเวทีการแข่งขนัใหก้บัครูผูท้  าวจิยัในชั้นเรียน 

3. ผลการเปรียบเทียบความตอ้งการการพฒันาดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อนใน
โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จ าแนกตามระดบั
การศึกษา พบวา่ ครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความตอ้งการการพฒันาดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียน 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ไม่แตกต่างกนัในทุกดา้น 

4. ผลการเปรียบเทียบความตอ้งการการพฒันาดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อนใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จ าแนกตาม 
ประสบการณ์การสอน พบว่าครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนัมีความตอ้งการการพฒันา
ดา้นการท าวจิยัในชั้นเรียน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้น
ไม่แตกต่างกนั 
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5. ผลการเปรียบเทียบความตอ้งการการพฒันาดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อนใน
โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1จ าแนกตามการอบรม
เก่ียวกบัการวจิยั  พบวา่  ครูท่ีไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัการวิจยัต่างกนัมีความตอ้งการการพฒันาดา้น
การท าวิจยัในชั้นเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการให้ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียน ดา้นการน า
ผลการวจิยัในชั้นเรียนไปใชป้ระโยชน์และดา้นการเผยแพร่ผลงานการวจิยัในชั้นเรียน แตกต่างอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการท าวจิยัในชั้นเรียนและดา้นการ
ก ากบัติดตามการด าเนินการท าวจิยัในชั้นเรียนอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง ไม่แตกต่างกนั 

อภิปรายผล 

 จากการวิจยัเร่ืองความต้องการการพฒันาด้านการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อนใน
โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 พบวา่ประเด็นท่ีจะ
น ามาอภิปรายดงัน้ี 
  

 1. ความต้องการการพัฒนาด้านการท าวิจัยในช้ันเรียนของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1  
 ความต้องการการพฒันาด้านการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อนในโรงเรียน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยภาพรวมพบวา่มีความตอ้งการ
อยู่ในระดับ มาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะครูผูส้อนส่วนมากตระหนัก และเห็นความส าคญัของการ
ด าเนินการวจิยัในชั้นเรียน ตอ้งการใชก้ระบวนการวิจยัควบคู่ไปกบักระบวนการเรียนรู้ และท าการ
วิจยัเพื่อแกไ้ขปัญหาและพฒันาการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน ใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของการ
พฒันาระบบการท างาน และพฒันาความกา้วหน้าในวิชาชีพครู ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางของการ
ปฏิรูปการศึกษาส่วนแนวทาง และกิจกรรมในการพฒันาครูด้านการวิจยัในชั้นเรียนนั้น พบว่า 
ครูผูส้อนส่วนมากตอ้งการท่ีจะมีส่วนร่วมในการพฒันาตนเองในด้านการวิจยัในชั้นเรียน กรม
วชิาการ (2545:หนา้91-92) กล่าวไวว้า่ การน าผลวิจยัในชั้นเรียนไปใชเ้พื่อพฒันากระบวนการเรียน
การสอนท่ีท าให้เกิดประโยชน์ไดจ้ริงในทางปฏิบติั  เพราะในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ครูผูส้อนตอ้งสร้างนวตักรรมท่ีเป็นส่ือส่ิงประดิษฐ ์กิจกรรมหรือวิธีการเรียนการสอนแบบต่างๆเพื่อ
น ามาด าเนินการจดัการเรียนการสอนจนบงัเกิดผลตามเจตนารมณ์ของหลกัสูตร  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ชยัโย  โททุมพล (2553:หนา้ 126) ศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการการวิจยัในชั้น
เรียนโดยใช้แบบสอบถามตามทศันะขอครูโรงเรียนบา้นหนองผือ พบวา่ครูโรงเรียนบา้นหนองผือ 
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มีความตอ้งการการวจิยัในชั้นเรียนทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ครูยงัมีความรู้ไม่มากพอท่ีจะท าวิจยัในชั้น
เรียน ซ่ึงท าให้ครูขาดทกัษะในการท าวิจยัและตอ้งการอยากจะพฒันาเร่ืองดงักล่าว  และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ เกรียงศกัด์ิ  โสมนาวตัร์ (2552:บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ืองความตอ้งการการท าวิจยัในชั้น
เรียนของขา้ราชการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมาก
ทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงท่ีสุด คือ ขั้นการพฒันาวิธีการหรือนวตักรรมการเรียนรู้
เพื่อแกปั้ญหาและพฒันาการเรียนรู้ ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ขั้นการน าผลงานวิจยัไปใชแ้ละ
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ไพฑูรย ์ มหาวงค์ (2552:หน้า 53 ) ได้ศึกษาเร่ืองศกัยภาพและความ
ตอ้งการในการท าวจิยัในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบา้นสันติสุข อ าเภอปง จงัหวดัพระเยา ไดแ้สดงถึง
ความตอ้งการของครูในการท าวิจยัในชั้นเรียน 3 ดา้น คือ ดา้นความรู้ในการท าวิจยัในชั้นเรียน ดา้น
ทกัษะในการท าวิจยัในชั้นเรียนและดา้นการสนบัสนุนการท าวิจยัในชั้นเรียน จากผลการวิจยัแสดง
ให้เห็นว่าครูมีความต้องการท่ีจะพัฒนาตนเองให้มีความสามารถการท าวิจัยในชั้ นเรียนเพื่อ
ด าเนินการแกไ้ขเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและส่งผลต่อความกา้วหนา้ในวิชาชีพ และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ เติม  ค  าภกัดี (2550:บทคดัย่อ)ไดศึ้กษาปัญหาและความตอ้งการการวิจยัในชั้นเรียน
ของครูประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบว่า ในด้านความ
ตอ้งการ พบวา่ ครูตอ้งการพฒันาความรู้เก่ียวกบัการสร้างและหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจยัในชั้นเรียน ทกัษะการวางแผนการท าวิจยัในชั้นเรียน ตอ้งการบุคลากรให้ค  าปรึกษาแนะน าใน
การท าวิจยัในชั้นเรียนและงบประมาณสนบัสนุนการท าวิจยัในชั้นเรียน และสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ พนิดา  สามุล (2550: หนา้ 196 ) ไดศึ้กษาสภาพปัญหาและความตอ้งการในการท าวิจยัในชั้น
เรียนของครูในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ในเร่ืองของ
ความตอ้งการท าวิจยัในชั้นเรียนของครู โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น
ยอ่ยของดา้นตวัครูและดา้นปัจจยัสนบัสนุน พบว่า มีความตอ้งการในระดบัมากทุกดา้น ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก การเปล่ียนแปบงทางการศึกษาในปัจจุบนั ท่ีเนน้การปฏิรูปการศึกษา ใชก้ารศึกษาเป็น
กระบวนการในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ให้เกิดการพฒันาในทุก ๆ ดา้น อยา่งต่อเน่ืองและมัน่คง
ตามศกัยภาพของแต่ละคน 
 ดงันั้นครูจะตอ้งแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ และพฒันาตอ้งเองอยู่ตลอดเวลา ทั้งการศึกษา
คน้ควา้ วิจยั ทดลอง หรือหาแนวทางในการพฒันาหรือแกปั้ญหา จนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การจดัการศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลท่ีดี จนส่งผลครูจึงมีความตอ้งการใน
การท าวจิยัในชั้นเรียนมากข้ึน 
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2. ผลการเปรียบเทยีบความต้องการการพฒันาด้านการท าวจัิยในช้ันเรียนของครูผู้สอนใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จ าแนกตาม ระดับ
การศึกษา  

การเปรียบเทียบความตอ้งการการพฒันาด้านการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อนใน
โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จ าแนกตามระดบั
การศึกษา พบวา่ ครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความตอ้งการการพฒันาดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียน 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ไม่แตกต่างกนัในทุกดา้น  ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะการท างานวิจัยในชั้นเรียนต้องอาศัยความช านาญ เวลาในการศึกษา  ครูท่ีสอนใน
สถานศึกษาไม่ไดมี้หนา้ท่ีในการจดัการเรียนการสอนเพียงอยา่งเดียว ยงัมีหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย
นอกเหนือจากงานสอน เช่น งานดา้นการเงิน บญัชี พสัดุ ดูแลอาคารสถานท่ี จึงท าให้ครูไม่มีเวลา
พฒันาตนเองในดา้นการวจิยัในชั้นเรียนจึงใหค้รูขาดความช านาญ จึงส่งผลใหค้รูท่ีมีระดบัการศึกษา
ต่างกนัมีความตอ้งการการพฒันาดา้นการท าวจิยัในชั้นเรียนของครูผูส้อนในโรงเรียนไม่แตกต่างกนั 
ดารารัตน์  ทองรอด (2548:47) กล่าวว่า การปฏิบติังานของครูผูส้อนทุกคนไม่ว่าจะมีระดับ
การศึกษาต่างกนัเพียงไรก็ตาม ย่อมมีหน้าท่ีในการจดัการเรียนการสอนเช่นเดียวกนั ภาระงานท่ี
นอกเหนือจากงาสอนก็ยอ่มไม่ต่างกนั อีกทั้งครูตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีโดยยดึแนวทางการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เช่นเดียวกนั ดงันั้น จึงมีความตอ้งการการ
วจิยัในชั้นเรียนไม่แตกต่างกนั  

 

3. การเปรียบเทียบความต้องการการพัฒนาด้านการท าวิจัยในช้ันเรียนของครูผู้สอนใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1  จ าแนกตาม
ประสบการณ์สอน  

การเปรียบเทียบความตอ้งการการพฒันาด้านการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อนใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1  จ  าแนกตาม
ประสบการณ์สอน พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนัมีความตอ้งการการพฒันาดา้น
การท าวิจยัในชั้นเรียน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นไม่
แตกต่างกนั แต่ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการสอนมากกวา่ 20 ปี มีความตอ้งการในการพฒันา
ดา้นการท าวจิยัในชั้นเรียนนอ้ยกวา่ผูท่ี้มีประสบการณ์สอนไม่เกิน 10 ปี  และ 11 – 20 ปี ในทุกดา้น 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 20 ปี ส่วนใหญ่ไดท้  าผลงานทาง
วชิาการในระดบัท่ีตอ้งการแลว้และมีความรู้เก่ียวกบัการท าวจิยัในชั้นเรียนแลว้จึงไม่มีความตอ้งการ
พฒันาดา้นการท าการวจิยัในชั้นเรียน แต่ท่ีมีประสบการณ์สอนไม่เกิน 10 ปี  และ 11 – 20 ปี มีความ
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ตอ้งการในการท าวิจยัในชั้นเรียนในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ การวิจยัในชั้นเรียน
เป็นหน้าท่ีส าคญัประการหน่ึงขอครูท่ีตอ้งจดัท าควบคู่กบัการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียนอย่าง
เป็นระบบ ท่ีครูตอ้งใชก้ารบูรณาการความรู้ ทั้งทฤษฎีและการปฏิบติั ในการคิดคน้วิธีการสอน ส่ือ 
หรือนวตักรรมต่าง ๆ ผสานกบัความคิดพื้นฐานของการวิจยั ในการประยุกตใ์ช้เพื่อพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียน หรือแกปั้ญหาท่ีพบในกระบวนการจดัการเรียนการสอน การวิจยัในชั้นเรียนจึงเป็นทกัษะท่ี
ครูไม่วา่จะมีประสบการณ์ในการสอนก่ีปีก็ตาม จะตอ้งฝึกฝนการท าวิจยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาหรือ
แกปั้ญหาจนเกิดความช านาญ อนัเป็นองค์ประกอบส าคญัประการหน่ึงของความเป็นครูมืออาชีพ 
ในยคุ 4.0  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกรียงศกัด์ิ  โสมนาวตัร์ (2552:125) ศึกษาเร่ืองปัญหาและ
ความต้องการการวิจัยในชั้ นเรียนของข้าราชการครูท่ีมีประสบการณ์การท างาน 3 กลุ่ม คือ 
ประสบการณ์การท างานต ่ากว่า 10 ปี ระหว่าง 10-20 ปี  และมากกว่า 20 ปี มีความตอ้งการในการ
วจิยัในชั้นเรียนไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงการวจิยัในคร้ังน้ี พบวา่ขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์การท างาน
ต ่ากว่า 10 ปี ระหว่าง 10-20 ปี  และมากกว่า 20 ปี มีความตอ้งการในการวิจยัในชั้นเรียน อยู่ใน
ระดับมากทุกด้านเช่นกันทั้ ง 3 กลุ่ม และสอดคล้องกับการวิจัยของ เชาวน์ฤทธ์ิ  ศรีสวสัด์ิ 
(2550,หน้า5) ท่ีได้ท  าการวิจัยเร่ืองสภาพการท าวิจัยในชั้นเรียนตามทรรศนะของครูผูส้อนใน
โรงเรียนเทศบาลบา้นปากทาง สังกดั เทศบาลเมืองพิจิตร จงัหวดัพิจิตร พบวา่สภาพการท าวิจยัใน
ชั้นเรียนตามทรรศนะของครูผูส้อนในโรงเรียนเทศบาลบา้นปากทาง สังกดั เทศบาลเมืองพิจิตร 
จงัหวดัพิจิตร จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า มีสภาพการท าวิจยัในชั้นเรียนไม่
แตกต่างกนัเช่นกนั  

ดงันั้นจึงเห็นไดว้่า ครูมีความจ าเป็นตอ้งการการวิจยัในชั้นเรียน เพื่อศึกษาขอ้มูลมาเป็น
กิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จึงเป็นเหตุให้ครูท่ีมีประสบการณ์ในการ
ท างานต่างกนั มีความตอ้งการการวจิยัในชั้นเรียนไม่แตกต่างกนั 

 

4. การเปรียบเทียบความต้องการการพัฒนาด้านการท าวิจัยในช้ันเรียนของครูผู้สอนใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จ าแนกตาม            
การอบรมเกีย่วกบัการท าวจัิยในช้ันเรียน  

การเปรียบเทียบความต้องการการพฒันาด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูผูส้อนใน
โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1จ าแนกตามการอบรม
เก่ียวกบัการวจิยั  พบวา่  ครูท่ีไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัการวิจยัต่างกนัมีความตอ้งการการพฒันาดา้น
การท าวิจยัในชั้นเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากครูท่ีเคยไดรั้บการอบรมการวิจยัในชั้นเรียน ไดมี้การฝึกฝนตนเองจนเกิดความช านาญ 
และอีกทั้งยงัไดรั้บการอบรมจากวทิยากรท่ีมีความรู้ความสามารถ เนน้การปฏิบติัจริงจนส่งผลให้ครู
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สามารถท างานวิจยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาหรือแกปั้ญหาดว้ยตนเองได ้จึงท าให้ครูท่ีมีความตอ้งการ
การวิจยัจ  าแนกตามการการอบรมมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบั กฤษดา  ปาณินท ์
(2551:89) ไดศึ้กษาการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขตพื้นท่ีการศึกษา      
เขต 1 กรุงเทพมหานครพบว่าการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขตพื้นท่ี
การศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ท่ีมี ประสบการณ์ในการท าวิจยัในชั้นเรียนต่างกนั มีการท าวิจยั
ในชั้นเรียนในภาพรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .005 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบวา่ ดา้นกระบวนการท าวจิยั ในชั้นเรียน และดา้นการน าผลไปใชแ้ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั  .005 ดา้นการวางแผนการท าวิจยัในชั้นเรียน แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  .01 ส่วนดา้นปัจจยัท่ีส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียน ไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั          
(เฮส Hass, อา้งถึงใน พยุงศกัด์ิ  จนัทรสุรินทร์, 2541, หนา้ 50-51 และชยัพจน์ รักงาม 2539, หนา้ 
36-37) ไดช้ี้ให้เห็นวา่ ประสบการณ์จากการท าวิจยัในชั้นเรียน จะช่วยปรับปรุงดา้นวิชาชีพครูและ
ครูผูส้อนท่ีท าการศึกษาและทดลองงานวิจยักนัอยา่งจริงจงั แลว้จะท าให้เกิดความกา้วหนา้ในการ
สอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัรวมทั้งเกิดความรู้และ ความคิดริเร่ิมสาร้างสรรค์ใหม่ ๆ อย่าง
ต่อเน่ืองท าให้ครูมีการวางแผน การท างานอยา่งเป็นระบบคือ การวางแผน การท างานเป็นขั้นตอน 
โดยมีเป้าหมายท่ีชดัเจน จะท าอะไรกบัใครและมีการประเมินผล ไดอ้ยา่งถูกตอ้งซ่ึงจะมีการพฒันา
อยา่งต่อเน่ืองจากประสบการณ์การท าวจิยั 

ดงันั้นจึงเห็นไดว้่า ครูท่ีไม่เคยไดรั้บการอบรมในการท าวิจยัหรือครูท่ีไม่มีประสบการณ์
จากการท าวจิยัมาก่อนจะมีความตอ้งการการพฒันาดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียนท่ีแตกต่างกบัครูท่ีเคย
ไดรั้บการอบรมหรือครูท่ีมีประสบการณ์จากการท าวจิยัมาก่อนนั้นเอง 

 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษา ความตอ้งการการพฒันาด้านการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อนใน
โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ควรจดัการอบรมการท า
วจิยัในชั้นเรียนใหก้บัครูในสังกดัอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 2 คร้ัง 
 2. สถานศึกษาควรท า MOU กบัมหาวิทยาลยัให้คณาจารยท่ี์มีความรู้ความสามารถดา้น
งานวิจยัมาเป็นท่ีปรึกษาประจ าโรงเรียนหรือประจ าเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
เขต 1 เพื่อคอยช้ีแนะ แนะน า ใหค้  าปรึกษา ตลอดจนตรวจงานวจิยัใหก้บัครูผูส้อนใหส้ามารถท างาน
วจิยัในชั้นเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีความช านาญมากยิง่ข้ึน  
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 3. ครูควรท าการวิจยัในชั้นเรียนท่ีเกิดจากการปฏิบติัจริงโดยเป็นไปเพื่อการพฒันาหรือ
แกไ้ขปัญหา ท่ีไดท้ดลองผลแล้วประสบผลส าเร็จ จนได้รับการยอมรับและมีการเผยแพร่ผลงาน
อยา่งกวา้งขวาง 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยในคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาความตอ้งการการพฒันาดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อนในโรงเรียน 
สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัสมุทรปราการ 
 2.  การวิจยัเร่ืองความต้องการการพฒันาด้านการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อนใน
โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ของผูว้ิจยัในคร้ังน้ี
เป็นการวิจยัท่ีมุ่งไปท่ีครูผูส้อน ท าให้ผูว้ิจยัยงัพบปัญหาวา่ยงัมีหลายๆโรงเรียนท่ีผูบ้ริหารยงัไม่ให้
ความส าคญั สนับสนุนและส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนส าหรับครูเท่าท่ีควร ดงันั้น การศึกษา
ความพึงพอใจของครูต่อการใช้หลกัธรรมาภิบาลในการส่งเสริม สนบัสนุนการท าวิจยัในชั้นเรียน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จึง
เป็นหวัขอ้ของการท าการท าวจิยัท่ีควรศึกษาในคร้ังต่อไป 
 3. น าผลการวิจยัท่ีไดใ้นคร้ังน้ีไปแกปั้ญหาในการจดักระบวนการเรียนการสอนส าหรับ
นักเรียนทั้ งชั้ นเรียน นักเรียนท่ีมีปัญหาและนักเรียนท่ีควรส่งเสริม เพื่อพัฒนาผู ้เ รียนให้มี
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ภาคผนวก ก 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือ 

1. ดร.รุ่งสุรีย ์ สิงหราช 

2. ดร.นลินี  สุตเศวต 

3. ดร.ดุษฎี  สีวงัค า 

4. ดร.อุษณีย ์ จ  าเมือง 

5. ดร.วีรนุช  สุทธพนัธ์ 
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ภาคผนวก ข 

รายช่ือโรงเรียนทีข่อความอนุเคราะห์เกบ็ข้อมูลเพ่ือการวจัิย 
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รายช่ือโรงเรียนทีข่อความอนุเคราะห์เกบ็ข้อมูลเพ่ือการวจัิย 

     

1 โรงเรียนพร้านีลวชัระ 
2 โรงเรียนอนุบาลวดัพิชยัสงคราม 
3 โรงเรียนวดับางนางเกรง 
4 โรงเรียนวดัสุขกร 
5 โรงเรียนวดับางดว้น 
6 โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ 
7 โรงเรียนวดับางโปรง 
8 โรงเรียนวดัด่านส าโรง 
9 โรงเรียนมหาภาพกระจากทองอุปถมัภ ์
10 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 
11 โรงเรียนคลองส าโรง 
12 โรงเรียนอินทรัมพรรยอ์นุสรณ์ 
13 โรงเรียนวดัไตรมิตรสามคัคี 
14 โรงเรียนวดัคลองเกา้ 
15 โรงเรียนวดัแพรกษา 
16 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 
17 โรงเรียนคลองใหม่ 
18 โรงเรียนคลองมหาวงก์ 
19 โรงเรียนคลองบางป้ิง 
20 โรงเรียนวดัราษฎร์โพธ์ิทอง 
21 โรงเรียนคลองแสนสุข 
22 โรงเรียนบา้นคลองหลวง 
23 โรงเรียนคลองบางปู 
24 โรงเรียนชุมชนวดัราษฎร์บ ารุง 
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25 โรงเรียนคลองเสาธง 
26 โรงเรียนวดัต าหรุ มิตรภาพท่ี 65 
27 โรงเรียนพิบูลประชาบาล 
28 โรงเรียนเอ่ียมสุรีย ์
29 โรงเรียนอนุบาลสุขสวสัด์ิ 
30 โรงเรียนบา้นบางจาก 
31 โรงเรียนวดัชมนิมิตร 
32 โรงเรียนวดัครุใน 
33 โรงเรียนวดัครุนอก 
34 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 
35 โรงเรียนวดัรวก 
36 โรงเรียนวดักลาง 
37 โรงเรียนวดับางหญา้แพรก 
38 โรงเรียนวดัทอ้งคุง้ 
39 โรงเรียนฉตัรทิพยเ์ทพวทิยา 
40 โรงเรียนวดัแหลม 
41 โรงเรียนวดับางหวัเสือ 
42 โรงเรียนวดับางฝ้าย 
43 โรงเรียนวดัสวนส้ม 
44 โรงเรียนวดัมหาวงษ ์
45 โรงเรียนวดัส าโรงเหนือ 
46 โรงเรียนวดัปุณหงัสนาวาส 
47 โรงเรียนวดัโยธินประดิษฐ์ 
48 โรงเรียนวดัคนัลดั 
49 โรงเรียนวดัป่าเกด 
50 โรงเรียนวดับางขมิ้น 
51 โรงเรียนวดับางกระเจา้กลาง 
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52 โรงเรียนวดักองแกว้ 
53 โรงเรียนวดับางน ้าผึ้งใน 
54 โรงเรียนวดับางน ้าผึ้งนอก 
55 โรงเรียนวดับางกอบวั 
56 โรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค์ 
57 โรงเรียนวดับางกระสอบ 
58 โรงเรียนชุมชนวดัสาขลา 
59 โรงเรียนวดัไตรมิตรวราราม 
60 โรงเรียนวดัแหลมฟ้าผา่ 
61 โรงเรียนวดัศรีคงคาราม 
62 โรงเรียนบา้นขนุสมุทร 
63 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกลา้ 
64 โรงเรียนบา้นขนุสมุทรไทย 
65 โรงเรียนวดัคู่สร้าง 
66 โรงเรียนวดัใหญ่ 
67 โรงเรียนวดัแค 
68 โรงเรียนวดัคลองสวน 
69 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย ์
70 โรงเรียนคลองนาเกลือนอ้ย 
71 โรงเรียนคลองสองพี่นอ้ง 
72 โรงเรียนวดัคลองมอญ 
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย 
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ข้อมูลแบบสอบถามการวจัิย 
เร่ือง  การศึกษาความต้องการการพฒันาด้านการท าวจัิยในช้ันเรียนของครูผู้สอนในโรงเรียน 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
………………………………………………………………………………………………………… 

ตอนที1่   ขอ้มูลพื้นฐาน เก่ียวกบัสภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง  โปรดกาเคร่ืองหมาย  / ลงในช่องท่ีตรงกบัท่าน 

1. เพศ 

 1. ชาย 

 2. หญิง 

 

              2. อาย ุ

 1. ไม่เกิน  30  ปี 

 2. 31 – 40  ปี 

 3.  41 – 50  ปี 

 4.  51 ปีข้ึนไป 

 

3. ระดบัการศึกษา 

 1. ปริญญาตรีหรือต ่ากวา่ 

 2. ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 

 

4. ประสบการณ์ในการท างาน 

 1. ไม่เกิน 10 ปี 

 2. 11 – 20   ปี 

 3. มากกวา่ 20 ปี 
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5. การเขา้รับการอบรมการท าวิจยัในชั้นเรียน 

 เคย 

 ไม่เคย 

ตอนที2่   ระดบัความตอ้งการการพฒันาดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อนในโรงเรียนสังกดั 
               ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
ค าช้ีแจง  โปรดพิจารณาระดบัความตอ้งการการพฒันาดา้นการท าวจิยัในชั้นเรียนของครูผูส้อนใน
โรงเรียน 
                สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 แลว้กาเคร่ืองหมาย  
ลงในช่อง 
                ท่ีท่านเลือกแต่ละขอ้และโปรดตอบทุกขอ้ 

1. ด้านการให้ความรู้พื้นฐานเกีย่วกบัการท าวจัิยในช้ันเรียน 
ระดับความต้องการ 

5 4 3 2 1 
1. ความรู้เก่ียวกบักระบวนการและขั้นตอนการท าวจิยัในชั้นเรียน        
2. ความรู้เก่ียวกบัการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเพื่อน าไปเป็นหวัขอ้วิจยัใน 

ชั้นเรียน 
     

3. ความรู้เก่ียวกบัการสร้างเคร่ืองมือในการท าวิจยัในชั้นเรียน      
4. ความรู้เก่ียวกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลการท าวจิยัในชั้นเรียน      
5. ความรู้เก่ียวกบัการวิเคราะห์ และแปลผลขอ้มูลการวจิยัในชั้นเรียน      
6. ความรู้เก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรมการวิเคราะห์ขอ้มูลของการวจิยั      
7. ความรู้เก่ียวกบัการเขียนรายงานผลการวจิยัในชั้นเรียน      

2. ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการท าวจัิยในช้ันเรียน      
1. มีนโยบายใหมี้การท าวจิยัในชั้นเรียน      
2. มีการช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการท าวจิยัในชั้นเรียน      
3. มีการอบรมสัมมนาเก่ียวกบัการท าวจิยัในชั้นเรียน      
4. มีแหล่งขอ้มูลงานวจิยัในชั้นเรียน      
5. มีงบประมาณสนบัสนุนการท าวจิยัในชั้นเรียน      
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6. มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการท าวจิยัในชั้นเรียน      
7. มีการพิจารณาชัว่โมงสอนเพื่อส่งเสริมใหค้รูไดท้  างานวิจยัในชั้นเรียน      
8. มีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัการท าวจิยั      
9. มีท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญในการใหค้  าปรึกษากบัครูผูท้  าวิจยัในชั้นเรียน      
10. ใหค้วามช่วยเหลือในกรณีท่ีมีผลกระทบในการท าวจิยัในชั้นเรียน      

3. ด้านการก ากบัติดตามการด าเนินการท าวจัิยในช้ันเรียนอย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง 

     

1. มีการติดตามดูแลใหค้  าปรึกษากบัครูผูท้  าวจิยัในชั้นเรียน      
2. มีคณะกรรมการนิเทศการท าวจิยัในชั้นเรียนของครูผูท้  าวิจยัเพื่อติดตาม

ความกา้วหนา้การท าวิจยัในชั้นเรียน 
     

3. มีคณะกรรมการ ให้ค  าแนะน า แกไ้ข ขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากการท าวจิยัใน
ชั้นเรียน 

     

3. ด้านการก ากบัติดตามการด าเนินการท าวจัิยในช้ันเรียนอย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง (ต่อ) 

ระดับความต้องการ 

5 4 3 2 1 
4. มีการช้ีแนะแนวทางในการน าผลการวจิยัไปใชใ้นกระบวนการใหถู้กตอ้ง

เหมาะสม 
     

5. มีการประเมินผลการวจิยัในชั้นเรียนของครู เพื่อการแกไ้ขปรับปรุงงานวจิยั
ใหส้มบูรณ์และมีคุณค่า 

     

6. มีการก าหนดแนวทาง/หรือแผนใหค้รูท าวิจยัในชั้นเรียนใหส้อดคลอ้งกบั
กระบวนการจดัการเรียนการสอนของครู 

     

4. ด้านการน าผลการวจัิยในช้ันเรียนไปใช้ประโยชน์      
1. มีการพิจารณาความดี ความชอบใหก้บัครูผูท้  าวิจยัในชั้นเรียนและน าไปใช้

ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
     

2. มีการสนบัสนุนครูผูท้  าวจิยัน าผลงานวจิยัในชั้นเรียนเพื่อขอเล่ือนต าแหน่ง      
3. มีการสนบัสนุนครูผูท้  าวจิยัน าผลงานวจิยัไปใชใ้นการรับการคดัเลือกครู

ตน้แบบในดา้นต่าง ๆ 
     

4. มีการสนบัสนุนครูผูท้  าวจิยัใหไ้ดเ้ป็นหวัหนา้งานฝ่ายต่าง ๆ      
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5. มีการส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูไปอบรมเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียน      

6. มีการพิจารณาให้โอกาสครูผูท้  าวจิยัไดส้ับเปล่ียนงานในต าแหน่งท่ีสูงข้ึน      
7. มีการสนบัสนุนการศึกษาต่อกบัครูผูท้  าวจิยัในชั้นเรียน      

5.  ด้านการเผยแพร่ผลงานการวจัิยในช้ันเรียน      
1. จดัเวทีการแข่งขนัใหก้บัครูผูท้  าวจิยัในชั้นเรียน      
2. เปิดโอกาสใหค้รูผูท้  าวิจยัมีส่วนร่วมในการเสนอขอ้มูลวิจยัเพื่อพฒันาโรงเรียน      
3. มีการส่งเสริมใหค้รูต่อยอดผลงานวจิยัของตนเอง      
4. เปิดโอกาสใหค้รูไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การท าวจิยัในชั้นเรียน      
5. มีการส่งเสริมใหค้รูท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นวทิยากรในการแนะน า            

การท าวจิยัในชั้นเรียนใหป้ระสบผลส าเร็จ 
     

6. จดัใหมี้การเผยแพร่งานวจิยัของครูใหค้นทัว่ไปไดรั้บรู้      
7. จดัแสดงผลงานวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อนในโรงเรียน      
8. มีการสนบัสนุนใหแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นผลงานวิจยัในชั้นเรียน                          

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     

9. มีการสนบัสนุนใหค้รูท่ีมีความสามารถเป็นแกนน าในการท าวิจยัในชั้นเรียน      
10. จดัใหมี้การประกวดผลงานการวจิยัในชั้นเรียนในระดบักลุ่มโรงเรียนหรือ

หน่วยงานตน้สังกดั 
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         ภาคผนวก ง   

การวเิคราะห์ค่าความเทีย่งตรง (Validity) ของแบบสอบถาม 
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การหาค่าดชันีความสอดคล้อง 

ตารางแสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งของเน้ือหาในขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์(Index 
of congruence ) แบบสอบถามเร่ือง การศึกษาความตอ้งการการพฒันาดา้นการท าวิจยัในชั้น
เรียนของครูผูส้อนในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1                                           

ข้อ
ค าถามที ่

คะแนนของผู้เช่ียวชาญคน
ที ่

∑ 

R 
N

RIOC 


 

ผลการ
วเิครา
ะห์ 

ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 

ด้านที ่1          
1 1 1 1 1 1 5 1   
2 1 1 1 1 1 5 1   
3 1 1 1 1 1 5 1   
4 1 1 1 1 1 5 1   
5 1 1 1 1 1 5 1   
6 1 0 1 1 1 4 0.8   
7 1 1 1 1 1 5 1   

ด้านที ่2          
8 1 1 1 1 1 5 1   
9 1 1 1 1 1 5 1   
10 1 1 1 1 1 5 1   
11 1 1 1 1 1 5 1   
12 1 1 1 1 1 5 1   
13 1 1 1 1 1 5 1   
14 0 0 1 1 1 3 0.6   
15 1 1 1 1 1 5 1   
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16 1 1 1 1 1 5 1   
ด้านที ่3          

17 1 1 1 1 1 5 1   
18 1 1 1 1 1 5 1   
19 1 1 1 1 1 5 1   
20 1 1 1 1 1 5 1   
21 1 1 1 1 1 5 1   

ข้อ
ค าถามที ่

คะแนนของผู้เช่ียวชาญคน
ที ่

∑ 

R 
N

RIOC 


 

ผลการ
วเิครา
ะห์ 

ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 

ด้านที ่3 
ต่อ 

         

22 1 1 1 1 1 5 1   
23 1 1 1 1 1 5 1   

ด้านที ่4          
24 1 -1 1 1 1 3 0.6   
25 1 -1 1 1 1 3 0.6   
26 1 1 0 1 1 4 0.8   
27 1 0 1 1 0 3 0.6   
28 0 0 1 1 1 3 0.6   
29 1 0 0 1 1 3 0.6   
30 1 1 1 1 1 5 1   

ด้านที ่5          
31 1 1 1 1 1 5 1   
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32 1 1 1 1 1 5 1   
33 1 1 1 1 1 5 1   
34 1 1 1 1 1 5 1   
35 1 1 1 1 1 5 1   
36 1 1 1 1 1 5 1   
37 1 1 1 1 1 5 1   
38 1 1 1 1 1 5 1   
39 1 1 1 1 1 5 1   
40 1 1 1 1 1 5 1   

รวมคะแนนเฉล่ีย IOC 0.93 ใชไ้ด ้  
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