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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางในการพัฒนาการท�าวิจัยในชั้นเรียน 

ของอาจารย์คณะเทคโนโลยกีารจดัการ  เพือ่พฒันาการท�าวจิยัในชัน้เรยีนของอาจารย์ในคณะเทคโนโลยกีารจดัการ  และตดิตาม

การพัฒนาการท�าวิจัยในช้ันเรียนของอาจารย์หลังการฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นอาจารย์ผู้สอน จ�านวน  

15 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม มีลักษณะค�าถามทั้งแบบปลายปิดและปลายเปิด หลักสูตรฝึกอบรม  

แบบทดสอบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบการเปรียบเทียบด้วย 

t-test  ผลการวิจัยพบว่า 

 ขั้นตอนที่ 1 สภาพปัจจุบัน พบว่า อาจารย์ผู้สอนในคณะเทคโนโลยีการจัดการส่วนใหญ่ มีการท�าวิจัยในชั้นเรียน แต่

ไม ่ทราบชัดเจนว่าควรจัดให้อยู ่ในวิจัยประเภทใด และเป็นไปตามหลักวิชาการหรือไม่ ป ัญหาที่พบคือ อาจารย์ 

ผู้สอนขาดความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องวิจัย คิดว่าเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้น ขาดวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ ขาดผู้ที่คอย

ควบคมุ ตดิตาม และให้ค�าปรกึษา ขัน้ตอนที ่2 การพฒันาครผูู้สอน ได้มกีารสร้างหลักสูตรฝึกอบรม หาคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรม 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .05  

นั่นคือ อาจารย์ผู้สอนเม่ือได้รับการฝึกอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการท�าวิจัยในชั้นเรียนสูงกว่า ก่อนได้รับ 

การฝึกอบรม นอกจากนีจ้ากการสงัเกต พบว่า กลุม่เป้าหมายมคีวามคาดหวงัและมุง่มัน่ มคีวามสนใจอย่างจรงิจงั และร่วมกจิกรรม

เชิงปฏิบัติการ ในการทดลองปฏิบัติโดยมีวิทยากร ซ่ึงเป็นผู้เช่ียวชาญในการท�าวิจัยในช้ันเรียนคอยให้ค�าปรึกษา และ 

พาท�าเบื้องต้นได้แนวคิดในการเริ่มต้นหัวข้อในการท�าวิจัยในชั้นเรียนที่ดี ในการน�าไปต่อยอดในชั้นเรียนจริง ขั้นตอนที่ 3  

การติดตามผล ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาให้ผลสะท้อนกลับ คือ มีความคาดหวังค่อนข้างสูง ว่าจะสามารถน�าความรู้เกี่ยวกับ 

งานวิจัยมาเขียนวิจัยในชั้นเรียน ได้หัวข้อวิจัย และต่อยอดการท�างานได้ดี กับการเรียนการสอนในปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถ

สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์ผู้สอนและสาขาวิชาได้ จากการติดตามหลังการฝึกอบรม มีจ�านวน 

งานวิจัยในชั้นเรียนที่ได้ด�าเนินการปฏิบัติ จ�านวน 3 รายวิชาเหตุผลที่ไม่ได้มีการปฏิบัติ เพราะยังไม่มีงบประมาณในการท�าวิจัย 

เข้าใจว่าอยู่ระหว่างช่วงปลายภาคเรียนไม่สามารถท�าวิจัยได้ ควรจะเริ่มตั้งแต่เปิดภาคเรียน มีการสังเกตพฤติกรรมการเรียนและ

เปรียบเทียบอยู่ตลอด แต่ไม่ได้เรียบเรียงเป็นรูปแบบงานวิจัยที่สมบูรณ์ 

ค�าส�าคัญ:  การวิจัยในชั้นเรียน  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

Abstract
 This research aimed to study the present problems, expected problems and guidelines for  

developing classroom research of teachers in Faculty of Technology Management, to develop classroom 

research of instructors and to follow up the instructors’ classroom research development after training. The 

sample used was 15 instructors. The instrument used in this research was an open-ended and  
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closed-ended questionnaire. The statistics used to analyze the data were frequency, percentage, means, 

standard deviation, and t-test.

 The research findings were as follows:

 Step 1 current condition of the instructors in Faculty of Technology Management, it was found that 

the majority had done research in the classroom but they did not clearly understand which types the  

research they had done was and whether it was correct as required by the research disciplines. The problems 

found were the lack of enthusiasm of the teachers, materials, and advisors. They thought the research was 

an additional task they were assigned to do. Step 2 developing teachers, a training curriculum was created 

and its quality was verified. The knowledge and understanding of the teachers after training were found to 

be higher than before training at .05 level of significance. Besides, the teachers had serious attention and 

expected that with the support of advisors in the training they would be able do the classroom research 

more effectively. Step 3 follow-up, in their feedback the teachers were found to have a highly expectation 

in applying the knowledge they had gained from the training to do the classroom research. They expected 

that they could get the topics from their work. However, from the follow-up, three subjects were found not 

to be taken into the classroom research. This might possibly because of the lack of budget and the school 

was closed and in vacation. The teachers were found to observe and compare what they found and the 

knowledge they had learnt from the training but they had not organize it in a complete research report.

Keywords: Classroom Research, Action Research, Workshop

บทน�า 

 ในสภาพปัจจบุนัของการวจิยัทางการศกึษาพบว่า

งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยเชิงส�ารวจ ส่วนงานวิจัยเชิง

ทดลอง งานวิจัยปฏิบัติการ รวมถึงงานวิจัยและพัฒนา 

ยังมีน้อย และการท�าวิจัยทางการศึกษามีการแยกส่วนกัน

ระหว่างการวิจัยกับการปฏิบัติการทางการศึกษา ซึ่งตาม

ความเป็นจริงแล้วครูจะต้องท�าไปพร้อมกันทั้งการเรียน 

การสอน การวิจัยและประเมินผล รวมท้ังการพัฒนา

ปรบัปรุง ครูต้องท�างานให้เหมอืนเป็นเกลยีวเชอืกซ้อนไปใน

เวลาสอนพร้อมกับการวิจัยในชั้นเรียนและการประกัน

คณุภาพภายใน (ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ  

2544) การปฏิรูปการศึกษาเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่พระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มีผลบังคับใช้

แต่การจัดการศึกษาตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในพระราช

บัญญัติดังกล ่าว ก็ยังไม ่สามารถปฏิบัติ ได ้ครบถ ้วน  

โดยเฉพาะมาตรา 30 ท่ีว ่า “ให้สถานศึกษาพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่ง

เสรมิให้ผูส้อนสามารถวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม

กับผู ้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา (พระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 2542)  จุดเน้นในการวิจัย

ส�าหรับครูในมาตรา 30 คือ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

โดยหมายความกว้างไปถึงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ

พัฒนาการสอน หรือพัฒนาวิชาชีพของครูด้วย (มัลลิกา   

นิตยาพร 2543)  ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องสนับสนุน

ให้ครทู�าวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรู ้การจดัการเรยีนรูถ้อืเป็น

งานปกติแต่ต้องท�าให้เป็นระบบสอดคล้องกับแนวคิดของ 

(อ�ารุง จันทวานิช  2539) ที่สรุปว่าครูควรท�างานวิจัยเพื่อ

พัฒนากระบวนการจัดการเรียน การสอนตลอดเวลา และ

ให้มีมาตรการที่จะช่วยเสริมสร้างความสอดคล้องของ 

การวิจัยประการหนึ่ง คือการฝึกให้ผู ้เรียนมีทักษะและ 

จิตวิญญาณของนักวิจัยที่ดีเพื่อให้ผู ้เรียน มีนิสัยใฝ่รู ้ มี

ศักยภาพในการคิดวิเคราะห์และมีทักษะในการเขียน

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เป็นรูปแบบหนึ่งของการวิจัย

ทางการศึกษา ซึ่งผู้สอนสามารถเป็นผู้จัดท�าการวิจัยเพื่อ 

แก ้ป ัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนได ้อย ่างมี

ประสิทธิภาพ ดังนั้นการท�าวิจัยในชั้นเรียนจึงไม่น่าเพิ่มงาน

แก่ครู เพราะครูพบปัญหาขณะท�าการสอน ฉะนั้นงานวิจัย

อาจเป็นส่วนหน่ึงที่จะช่วยท�าให้ประสิทธิภาพการสอนของ

ครูดีขึ้น หากครูมีความคิดที่จะน�าผลการวิจัยมาแก้ปัญหา

การเรียนการสอนอย่างมีหลักการและตรงกับสภาพของ 

ผู้เรียน อันเป็นการเช่ือมโยงวิชาการกับการปฏิบัติจริงของ 

(ดรุณี  อาจปรุ 2543)



Journal of Graduate School, Pitchayatat 9(1): January-June 2014 77

 แนวทางของการปฏิรูปการศึกษาประสบ 

ความส�าเร็จ เพราะครูผู้สอนมีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการที่ 

จะเป็นผู้สร้างถนนแห่งการเรียนรู้ปูทางเดิน ให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้ได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองอันจะน�าไปสู่การเป็น

บุคคลแห่งการเรียนรู้ท้ังในปัจจัยและในอนาคต ซึ่งก็จะ

สอดคล้องกบัหวัใจของการปฏริปูการศกึษาทีมุ่ง่หวงัให้การ

จดัการเรยีนการสอนเป็นไป เพือ่พฒันาผูเ้รยีนให้เป็นมนษุย์

ที่สมบูรณ์ได้ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม

และจรยิธรรม และมวีฒันธรรมในการด�ารงชวีติ สามารถอยู่

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (คณะกรรมการการประถม

ศึกษาแห่งชาติ  2543)

 การวิจัยในช้ันเรียนมีบทบาทและความส�าคัญ 

ต่อการจัดการศึกษา เพราะเป็นการสร้างองค์ความรู้ใน 

การพัฒนาคนให ้ เป ็นมนุษย ์ ท่ีสมบูรณ์ ความรู ้ที่ ได ้ 

จากการวิจัยสามารถน�าไปใช้พัฒนาท�าให้เกิดการตัดสินใจ

ในกระบวนการวางแผนและการจัดการศึกษา จึงกล่าวได้

ว่าการท�าวจิยัเป็นหวัใจของการพฒันาการศกึษา เป็นงานที่

ท้าทายความคิด เกิดความกระตือรือร้นใฝ่รู้ใฝ่เรียน แต่ใน

สภาพความเป็นจริงการพัฒนาครูผู้สอนด้านการท�าวิจัยใน

ชัน้เรียนยงัไม่ประสบผลส�าเรจ็ เนือ่งจากครผููส้อนเองกม็งีาน

ประจ�าและมีเวลาในการท�าวิจัยน้อยหรือขาดแรงจูงใจใน

การท�างาน จึงเป็นสาเหตุท่ีท�าให้การพัฒนาครูผู้สอนด้าน

วิจัยในชั้นเรียนไม ่ประสบผลส�าเร็จเท ่าที่ควร (ดนัย  

บัวสถาพร  2550) แต่ถ้าครูผู้สอนพิจารณาด้วยความเข้าใจ 

ในขัน้ตอนส�าคญัของการวจิยัและตระหนกัถงึประโยชน์ทีจ่ะ

เกิดขึ้นกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งจะท�าให้ครู 

ผู ้สอนสามารถแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน อีกทั้งยังมิได้เป็น 

การเ พ่ิมภาระการสอนแต ่อย ่างใด เพียงแต ่ต ้องมี

กระบวนการและขั้นตอนในการท�าวิจัยและน�าผลที่ได้ 

จากการท�าวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียน

สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพตามความถนัด

และความสนใจของตนเอง (ดนัย  บัวสถาพร  2550)

 คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขตสรุนิทร์ ก็เป็นหนึง่คณะ

ทีเ่ปิดการเรยีนการสอนระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สูง  

และปริญญาตรี หลากหลายสาขาวิชา มุ่งมั่นสร้างสรรค์

บัณฑิตที่มีคุณภาพ  และตรงตามความต้องการของตลาด

แรงงานด้วยการท�าวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 

ทั้งภายในและภายนอก ตามมาตรฐานส�านักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งบัณฑิตจะมีคุณภาพ

ได้ ส ่วนหนึ่งย ่อมมาจากอาจารย์ผู ้สอนท่ีมีศักยภาพ  

มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอด และพัฒนาตนเอง

อยู่เสมอ เพื่อให้ทันความก้าวหน้าของข้อมูลข่าวสาร และ

เทคโนโลยีในปัจจุบัน แต่ภายในองค์กรยังขาดการติดตาม

ในชั้นเรียนที่จะช่วยแก้ปัญหา ปรับปรุง แก้ไขการเรียนการ

สอนให้เป็นระบบ ด้วยวิธีการวิจัยในชั้นเรียนน้อยมาก จึงมี

แนวความคิดเพื่อที่จะพัฒนาอาจารย์ในคณะในการท�าวิจัย

ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาของ

แต่ละคน

 จากเหตุผลและความส�าคัญดังกล่าว ผู ้วิจัย 

ในฐานะอาจารย์ผู ้สอนในคณะเทคโนโลยีการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ได้รบัผดิชอบการจดัการเรยีนการสอน และได้รบัมอบหมาย

งานวชิาการ จงึเล็งเหน็ความส�าคัญในการพฒันาการท�าวจิยั

ในชัน้เรยีนของอาจารย์ เพือ่ให้อาจารย์มคีวามรู ้ความเข้าใจ 

ทกัษะในการท�าวจิยัในชัน้เรยีน และเพิม่ศกัยภาพการเรยีน

รูข้องตนเอง  เพือ่พฒันาการเรยีนการสอนของอาจารย์ให้มี

ประสิทธิภาพและสอดคล ้องกับแนวทางการปฏิรูป 

การศึกษาที่เน้นให้อาจารย์ด�าเนินการวิจัยควบคู่ไปกับ 

การจัดการเรียนการสอน อันจะส่งผลดีต่อการจัดการเรียน

การสอนของอาจารย์ให ้เป ็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

เป็นระบบ และเกิดประโยชน์สูงสุด และยังสอดคล้องกับ 

การประกนัคณุภาพการศกึษา ทีไ่ด้น�าการวจิยัทีค้่นพบไปใช้

ในการเรียนการสอนตามมาตรฐานของส�านักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพือ่ศึกษาสภาพปัจจบุนั  ปัญหาในการท�าวจิยั

ในชั้นเรียนของอาจารย์คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการท�าวิจัยใน 

ชั้นเรียนของอาจารย์คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 3. เพือ่พฒันาการท�าวจิยัในช้ันเรยีนของอาจารย์

ในคณะเทคโนโลยีการจัดการ

 4. เพือ่ตดิตามผลการวจิยัในชัน้เรยีนของอาจารย์

ในคณะเทคโนโลยีการจัดการ

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี 

ส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR)  

เพือ่พฒันาอาจารย์ในการท�าวจิยัในชัน้เรยีน โดยด�าเนนิการ

เป็น 1 วงจร ซึ่งใน 1 วงจร ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน 

(Kemmis and McTaggart, 1988) ได้เสนอขั้นตอน 
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย ขั้นตอน

การวางแผน ขั้นตอนการปฏิบัติ ขั้นตอนการสังเกต และ 

ขั้นตอนการสะท้อนผล 

 กลุ่มเป้าหมาย

 1. กลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัย (อาจารย์ผู ้สอน) คณะ 

เทคโนโลยีการจัดการ ปีการศึกษา 2/2556 จ�านวน  

15 คน จากการสุม่ และเป็นกลุม่เข้ารบัการอบรมเพือ่พฒันา

แนวคิด ทฤษฎีในการท�าวิจัยในชั้นเรียน จ�านวน 15 คน 

 2. กลุ ่มผู ้ ท่ี มีส ่วนได ้ เสียกับการท�าวิจัยใน 

ชั้นเรียน จ�านวน 10 คน (ให้ข้อมูล)

 3.  กลุ่มผู้ร่วมวิจัย (ผู้เชี่ยวชาญ) จ�านวน 3 คน

 4.  ผู้วิจัย จ�านวน  4 คน

 มีขั้นตอนการด�าเนินงานดังนี้

 การวางแผน (Plan) กลุม่ผูร่้วมวจิยัด�าเนนิการ ดงั

ต่อไปนี้

 1. ด�าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อ

ศึกษาข้อมูลโดยทั่วไปเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และ

แนวทางที่จะพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้ได้

ข้อมลูเป็นประโยชน์ในการก�าหนดแผนและแนวทางในการ

พัฒนา  โดยการเข้าฝึกอบรมเรียนรู้วิธีการเพิ่มความรู้ให้กับ

นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัย 

  1.1 ศึกษาเอกสารและต�าราทางวิชาการใน

เรือ่งการสนทนากลุม่ในหวัข้อหลกัการสนทนากลุม่บทบาท

ของบุคคลต่าง ๆ อุปกรณ์ ระยะเวลา ข้ันตอนการด�าเนิน

การสนทนากลุ่ม

  1.2 ก�าหนดกลุม่เป้าหมายในการสนทนากลุ่ม 

ได้แก่ กลุ่มผู้ร่วมวิจัย (อาจารย์ผู้สอน)

  1.3 จัดเตรียมความพร ้อมในด ้านต ่างๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการสนทนากลุ่ม

  1.4 ด�าเนินการสนทนากลุ่ม เพื่อศึกษาสภาพ

ปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางที่จะพัฒนาตนเอง ด้านการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

 2. ด�าเนนิการสมัภาษณ์ ใช้วธิกีารสมัภาษณ์แบบ

ไม่มีโครงสร้าง ก่อนการด�าเนินการวิจัย ในระหว่างด�าเนิน

การวิจัย และหลังจากการด�าเนินการวิจัย

 3. ประชมุกลุม่ผูร่้วมวจิยั เพือ่ชีแ้จงท�าความเข้าใจ

กับผู้ร่วมวิจัยถึงบทบาทหน้าที่ของกลุ่มผู้ร่วมวิจัยในการ

ท�างานร่วมกันตามแนวทางและกระบวนการของการวิจัย

เชงิปฏบิตักิาร (Action Research) ร่วมกนัก�าหนดแผนการ

ด�าเนินการพัฒนาดังนี้

 วิธีการแต่ละขั้นตอน ได้แก่

เอกสารประกอบการประชุม การฝึกอบรม การสังเกต  

การบันทึกการประชุม และการตรวจผลงาน แหล่งข้อมูล  

ที่ ได ้ เพื่อมาจัดท�าแผนการด�าเนินการ ได ้จากกลุ ่ม 

ผู้ร่วม (อาจารย์ผู้สอน) ผู้ที่รับผิดชอบ ได้แก่ กลุ่มผู้ร่วม 

(อาจารย์ผู้สอน) กลุ่มผู้ร่วม (ผู้เชี่ยวชาญ) คอยนิเทศภายใน

และให้ค�าปรึกษา

 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน (Action)

 1. เตรียมความพร้อม โดยส�ารวจความพร้อมใน

ด้านต่าง ๆ  เช่น อาคาร สถานที ่การฝึกอบรม บคุลากร วสัดุ

อุปกรณ์ เพื่อให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 2. มอบหมายภาระหน้าที่ ให ้กับบุคลากรที่

เกี่ยวข้องตามหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งและสร้างความเข้าใจ 

ร่วมกัน

 3. ลงมือปฏิบัติตามแผนที่ก�าหนดไว ้อย ่าง

เคร่งครดั โดยพฒันาการท�าวจิยัในชัน้เรยีนของอาจารย์ตาม

ก�าหนดเวลา

  3.1 ด�าเนินการพัฒนาอาจารย์ โดยจัดฝึก

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์การท�าวิจัยในชั้น

เรียนตามแผนงาน

  3.2 ด�าเนนิการประชุมเพือ่สรปุผลการท�างาน 

ตามแผนงาน

  3.3 ก ลุ ่ม ผู ้ ร ่ วมวิจั ย  (อาจารย ์ ผู ้ สอน)  

ด�าเนินการท�าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ตามหัวข้อที่ตนเองสนใจ ตามแผนงาน

  3.4 กลุ่มผู้ร่วมวิจัย (ผู้เชี่ยวชาญ) ด�าเนินการ

นิเทศภายในให้ความช่วยเหลือแก่อาจารย์ผู้สอนที่เข้ารับ

การพฒันาตนเองในการท�าวจิยัในชัน้เรยีนเพือ่ให้การปฏบิตัิ

งานประสบความส�าเร็จตามแผนงานที่ก�าหนดไว้

  3.5 ก ลุ ่ม ผู ้ ร ่ วมวิจั ย  (อาจารย ์ ผู ้ สอน)  

น�าผลงานทีด่�าเนนิการเสรจ็เรยีบร้อยแล้วให้กลุ่มผู้เช่ียวชาญ

ช่วยให้ข้อเสนอแนะ และน�ามาปรับปรุงแก้ไข

  3.6 กลุ่มผู้ร่วมวิจัย (อาจารย์ผู้สอน) กลุ่ม 

ผู้ร่วมวิจัย (ผู้เชี่ยวชาญ) และผู้วิจัยทั้งหมด ร่วมกันประชุม

เพือ่สรปุผลการด�าเนนิการพฒันาการท�าวจิยัในช้ันเรยีนของ

อาจารย์ และท�าแบบสอบถามก่อน-หลงัการฝึกอบรมดงัสรปุ

ผลการวิจัยในหัวข้อ ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติ (Action)

 ขั้นตอนการสังเกต (Observation)

 1. ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการด�าเนิน

การพัฒนาอาจารย์ในการท�าวิจัยในชั้นเรียนตามแผนที่ 

วางไว้  โดยใช้แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์  บนัทกึการประชมุ  

การจดบันทึก  และกล้องถ่ายภาพ  โดยกลุ่มผู้ร่วมวิจัย เพื่อ

ให้ได้ข้อมูล
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 2. รวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากการ

สังเกต และจากการจดบันทึก บันทึกการประชุม  จากการ

ด�าเนนิการพฒันาอาจารย์ผูส้อนด้านการท�าวจิยัในชัน้เรยีน

ตามแผนที่วางไว้มาจัดให้เป็นระบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ และน�าข้อมูลที่ได้ไปสะท้อนผลการท�างานในขั้น

สะท้อนผล

 ขั้นตอนการสะท้อนผล (Reflection)

 1. น�าข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลใน 

ขั้นสังเกต มาท�าความเข้าใจร่วมกัน โดยน�าข้อมูลมา

วิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อยของการท�างาน สภาพปัญหา

และอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานโดยกลุ ่ม 

ผู้ร่วมวิจัย ร่วมกันวิพากษ์  วิจารณ์ถึงผลการปฏิบัติตาม

แผนการที่ได้ก�าหนดไว้

 2. กลุ ่มผู ้ร ่วมวิจัยร่วมกันหาข้อสรุปแนวทาง 

ในการแก้ป ัญหาท่ีเกิดขึ้น ปรับปรุงจุดด้อยท่ีเกิดขึ้น  

และเสริมส่วนที่เป็นจุดเด่นของการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ

พัฒนากระบวนการ การท�าวจิยัในชัน้เรยีนเกดิประสทิธภิาพ 

และประสบความส�าเร็จตามแผนที่วางไว้

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

 1. ลักษณะของเครื่องมือ

 การวิจัยครั้งน้ี ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจ�าแนกตามลักษณะการใช้งาน แบ่งเป็น 3 ประเภท 

ดังนี้

  1.1  เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการปฏบิตักิาร ได้แก่ ชดุ

ฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติการ

  1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผล ได้แก่

   1.2.1 แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม

   1.2.2 แบบบนัทกึการประชมุของผูร่้วมวจิยั

  1.3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

   1.3.1 กล้องถ่ายภาพ

   1.3.2 เทปบันทึกเสียง

   1.3.3 สมุดจดบันทึก

 2. วิธีการหาคุณภาพของเครื่องมือ

  2.1 ชุดการฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติการการ

ท�าวิจัยในชั้นเรียน

   2.1.1 น�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพ

ปัจจุบัน ปัญหาของอาจารย์ผู้สอนด้านการท�าวิจัยในชั้น

เรียนเข้าสู่ที่ประชุมกลุ่มผู้ร่วมวิจัยเพื่อก�าหนดขอบข่ายของ

การฝึกอบรม

   2.1.2 ศกึษากรอบแนวคดิของการท�าวจิยั

ในชัน้เรยีนทีจ่ะด�าเนนิการพฒันาอาจารย์ผูส้อนด้านการท�า

วิจัยในชั้นเรียน และร่วมกันก�าหนดหัวข้อที่จะใช้ในการฝึก

อบรม

   2.1.3 ขอค�าแนะน�าจากผู้เชี่ยวชาญด้าน

การท�าวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับข้อมูลและเอกสารที่จะสร้าง

หลกัสตูรใช้ในการฝึกอบรม เพือ่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง

กบัความต้องการของอาจารย์และตรงตามกรอบแนวคดิของ

การพัฒนาในด้านการท�าวิจัยในชั้นเรียน

   2.1.4 ด�าเนินการรวบรวมข้อมูลและ

เอกสารที่จะน�ามาใช้ในการฝึกอบรม ซึ่งกลุ่มผู้วิจัยร่วมกัน

สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมการท�าวิจัยในชั้นเรียน

   2.1.5 น�าเอกสารประกอบการฝึกอบรม

ลงสู่การปฏิบัติ โดยน�าไปพัฒนาอาจารย์ผู้สอนด้านการท�า

วิจัยในชั้นเรียนตามแผนการฝึกอบรมที่ได้ก�าหนดไว้

  2.2  แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม

   2.2.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต�ารา และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ามาสร้างแบบสังเกต

   2.2.2 สร้างแบบสังเกต คือ แบบสังเกต

แบบมีส่วนร่วมที่ใช้ในการสังเกตพฤติกรรมจากการด�าเนิน

การตามกิจกรรม และแนวทางการพัฒนาอาจารย์ด้านการ

ท�าวิจัยในชั้นเรียน

   2.2.3 น�าแบบสังเกตที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้น

เสนอผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบความถกูต้อง ความเหมาะสมใน

ประเด็นที่จะสังเกต ความครอบคลุมของเรื่องที่สังเกต และ

น�ามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 

   2.2.4 จัดพิมพ์แบบสังเกตฉบับสมบูรณ์ 

เพื่อน�าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

  2.3 แบบบันทึกการประชุมของผู้ร่วมวิจัย

   2.3.1  ศกึษา ค้นคว้าเอกสาร และงานวจิยั

ที่เกี่ยวกับรูปแบบ ขั้นตอนการด�าเนินการประชุม เพื่อน�า

มาสร้างแบบบันทึกการประชุม

   2.3.2 สร้างแบบบันทึกการประชุม คือ  

เพื่อใช้ในการบันทึกระหว่างประชุมกลุ่มผู้ร่วมวิจัยเพื่อ

สะท้อนผลการด�าเนินงานเพื่อพัฒนากระบวนการ การท�า

วิจัยในชั้นเรียนตามแนวทางการวิจัย

   2.3.3 น�าแบบบนัทกึการประชมุสร้างขึน้ 

เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาตรวจสอบเสนอแนะ 

ปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมประเด็นที่ยังไม่ครอบคลุม เพื่อ

ให้ได้แบบบันทึกการประชุมที่สมบูรณ์

   2.3.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบบันทึกตามข้อ

เสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และจัดพิมพ์แบบบันทึกการ

ประชุมฉบับสมบูรณ์ เพื่อน�าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ต่อไป
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  2.4 แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม

   2.4.1 ศกึษา ค้นคว้าเอกสาร และงานวจิยั

ทีเ่กีย่วกบัรปูแบบการสนทนากลุม่ (Focus Group) ขัน้ตอน

การด�าเนนิการสนทนากลุม่ และประเดน็ทีใ่ช้ในการสนทนา

กลุ่ม

   2.4.2 สร้างแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม 

คอื เพือ่ใช้การบนัทกึระหว่างการด�าเนนิการสนทนากลุม่เพือ่

ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการที่จะพัฒนา

อาจารย์

   2.4.3 น�าแบบบันทึกการสนทนากลุ่มที่

สร้างขึน้  เสนอผู้เชีย่วชาญเพือ่พจิารณาตรวจสอบเสนอแนะ 

ปรับปรุงแก้ไข เสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติม

ประเดน็ทีย่งัไม่ครอบคลมุ เพือ่ให้ได้แบบบนัทกึการสนทนา

กลุ่มที่สมบูรณ์

   2.4.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบบันทึกตามข้อ

เสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ และจัดพิมพ์แบบบันทึกการ

สนทนากลุ่มฉบับสมบูรณ์ เพื่อน�าไปใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลต่อไป

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. การสังเกต กลุ ่มผู ้ร่วมวิจัย ร่วมกันสังเกต

ระหว่างการพัฒนาอาจารย์ในการท�าวิจัยในชั้นเรียน  

ตามแนวทางและกิจกรรมของการพัฒนา ได้แก่  1)  สังเกต

อาจารย์ในระหว่างที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

พฒันาอาจารย์ในกจิกรรมหวัข้อการท�าวจิยัในชัน้เรยีน และ  

2)  สังเกตอาจารย์ที่สมัครใจเข้ารับการพัฒนา จ�านวน 15 

คน ระหว่างด�าเนินการท�าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนจริง

 2. บันทึกการสนทนากลุ่ม  เพื่อศึกษาสภาพ

ปัจจุบัน  ปัญหา  และแนวทางในการพัฒนาของอาจารย์

ด้านการท�าวิจัยในชั้นเรียน

 3. บนัทกึการประชมุ 1) ผูว้จิยับนัทกึการประชมุ

ระหว่างการประชุมกลุ่มผู้ร่วมวิจัย เพื่อก�าหนดแผนและ

แนวทางในการพัฒนาอาจารย์ในการท�าวิจัยในช้ันเรียน 2)  

ผู้วิจัยบันทึกการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อนิเทศให้ความช่วย

เหลือโดยกลุ่มผู้ร่วมวิจัย และผู้เชี่ยวชาญ  ระหว่างที่ด�าเนิน

การกิจกรรมตามแผนที่ได้ก�าหนดไว้  และ  3)  ผู้วิจัยบันทึก

การประชุม ระหว่างการประชุมกลุ่มผู้ร่วมวิจัยเพื่อสรุปผล

และสะท้อนผลจากการด�าเนนิการพฒันาอาจารย์ในการท�า

วิจัยในชั้นเรียน เมื่อการด�าเนินการเสร็จสิ้นลง

การวิเคราะห์ข้อมูล

 

 1. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึกการสังเกต  

แบบการสัมภาษณ์  แบบบันทึกการประชุม  แบบบันทึก

การปฏิบัติงาน  มารวบรวมและจัดเป็นหมวดหมู่ตามกรอบ

แนวคิดของการวิจัย

 2. ตรวจสอบคุณภาพ และความถูกต้องของ

ข้อมูล โดยใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Tri-

Angulation  Technique)  เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความ

เทีย่งตรงและเชือ่ถอืได้  โดยผูว้จิยัเลอืกใช้ คอื  หลกัสามเส้า

ด้านข้อมูล (Data Triangulation)  เป็นการเก็บรวบรวม

ข้อมูลหน่ึงจากบุคคลหน่ึงที่เกี่ยวข้องหลายคน เพื่อให้ได้

ข้อมูลที่มีความเที่ยง และเชื่อถือได้ โดยเก็บจากกลุ่มเป้า

หมายบางรายวิชา ตามสถานการณ์จริง

 3. น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ

เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลภายในกลุ่มและระหว่าง

กลุ่ม  จัดกลุ่มให้เป็นหมวดหมู่ตามกรอบแนวคิดและความ

มุ่งหมายของการวิจัย

 4. ประมวลผล  และสรุปผลการวิจัยน�าเสนอผล

การวจิยัในรปูแบบของการพรรณนาวเิคราะห์ (Descriptive  

Analysis)

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยมีดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan) 

 สภาพปัจจุบัน อาจารย์ผู้สอนในคณะเทคโนโลยี

การจัดการส่วนใหญ่ มีการท�าวิจัยในชั้นเรียน แต่ไม่ทราบ

ชดัเจนว่าควรจดัให้วจิยัประเภทใด การท�าวจิยัในชัน้เรยีนที่

ปฏบิตัอิยูใ่นปัจจบุนั เป็นไปตามหลกัวชิาการหรอืไม่ การท�า

วิจัยในชั้นเรียนจ�าเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์ในการสนับสนุน 

ปัญหา อาจารย์ผู้สอนขาดความรู ้ความเข้าใจทีช่ดัเจน เกีย่ว

กบัการท�าวจิยัในชัน้เรยีน และคดิว่าเป็นภาระงานทีเ่พิม่ขึน้  

ขาดวสัดอุปุกรณ์ และเครือ่งมอื ในการจดัท�าวจิยัในชัน้เรียน  

ขาดผู้ที่คอยควบคุม ติดตาม และให้ค�าปรึกษา 

 แนวทางที่จะพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ เห็นว่าควรมีการจัดฝึกอบรมเรียน

รูว้ธิกีารเพือ่เพิม่พนูความรูเ้กีย่วกบัการท�าวจิยัในชัน้เรยีนให้

กบัอาจารย์ในคณะ ได้แผนการด�าเนนิการพฒันาการท�าวจิยั

ในชั้นเรียนเป็นส�าคัญ ดังนี้

 1. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการท�าวิจัยใน

ชั้นเรียน
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 2. ประชุมกลุ่มผู้ร่วมวิจัย หลังจากการฝึกอบรม 

เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนในการท�าวิจัยในชั้นเรียน

 3. กลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยลงมือปฏิบัติการท�าวิจัยใน

ชั้นเรียนจริง

 4. ประชุมกลุ่มผู้ร่วมวิจัย (ผู้เชี่ยวชาญ) ระหว่าง

ด�าเนินการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนในการท�าวิจัยในชั้นเรียน

 5. ประชุมกลุ่มผู้ร่วมวิจัยหลังจากการด�าเนินการ

พัฒนาอาจารย์ในการท�าวิจัยในชั้นเรียน

 ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติ (Action)

 เพื่อหาคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

“การพัฒนาการท�าวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์ผู้สอน”

 

ตารางที่ 1  ประสิทธิผลการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ

หลักสูตรฝึกอบรม “การพัฒนาการท�าวิจัยในชั้นเรียน”

ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิผลการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม “การพฒันาการท า
วิจัยในช้ันเรียน” 

รายการ คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. ประสิทธิ
ภาพ 

ประสิทธิ
ผล 

แบบทดสอบกอ่น
ฝึกอบรม (Epre) 

103 6.86 2.29 45.78 
18.22 

แบบทดสอบหลัง
ฝึกอบรม (Epost) 

144 9.60 1.95 64.00 

ผลการหาประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม พบว่า  เมื่อน าผลของประสิทธิภาพหลัง
กระบวนการฝึกอบรมมาเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพ
ก่อนกระบวนการฝึกอบรมพบว่า มีความแตกต่างกัน 
18.22 แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรในการฝึกอบรม  “การ
พัฒนาการท าวิจัยในช้ันเรียน” ที่สร้างขึ้นท าให้ผู้เข้ารับ
การอบรมมีประสิทธิผลสูงขึ้น 18.22 

 

ตารางที่ 2 ผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลัง
การฝึกอบรม 

แบทดสอบ N x  S.D. t-test p 
ก่อนการฝึกอบรม 
หลังการฝึกอบรม 

15 
15 

6.86 
9.60 

2.29 
1.95 

6.902 0.001* 

* p < 0.05 
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการ

ฝึกอบรม  พบว่า เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม พบว่า ก่อนและหลังการฝึกอบรม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  0.05 น่ันคือ  อาจารย์ผู้สอนเมื่อ
ได้รับการฝึกอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะใน
การท าวิจัยในช้ันเรียน  สูงกว่า ก่อนได้รับฝึกอบรม 

ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ เกี่ยวกับขั้นตอนการ
ลงทะเบียน อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านวิทยากรให้ความรู้ 
เกี่ยวกับความรอบรู้ ในเนื้อหาของวิทยากร และสามารถ
ยกตัวอย่างได้อย่างเหมาะสมและเข้าใจได้  อยู่ในระดับ
มากที่สุด ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เกี่ยวกับการบริการ
อาหารกลางวัน  อยู่ในระดับมากที่สุด  ด้านคุณภาพ
โครงการ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาของโครงการ

ตรงกับความต้องการ และความส าเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับ
จากโครงการมากท่ีสุด อยู่ในระดับมากที่สุด  

ในภาพรวมด้านวิทยากรให้ความรู้ อยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านคุณภาพโครงการ ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก  และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ ตามล าดับ 
 ขั้นตอนท่ี 3 การสังเกต (Observation)  

จากการสังเกต พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่มีความ
คาดหวังและมุ่งมั่น มีความสนใจอย่างจริงจัง และร่วม
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ  โดยแบบฝึกหัดเป็นรายวิชาที่
ตนเองสอนอยู่ จึงท าให้ง่ายต่อการเตรียมความพร้อมเรื่อง
ข้อมูล ในการทดลองปฏิบัติ โดยมีวิทยากร ซึ่ ง เป็น
ผู้เช่ียวชาญในการท าวิจัยในช้ันเรียนคอยให้ค าปรึกษา 
และพาท า เบื้องต้นได้แนวคิดในการเริ่มต้นหัวข้อในการ
ท าวิจัยในช้ันเรียนที่ดี ในการน าไปต่อยอดในช้ันเรียนจริง 

จากการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ  พบว่า 
มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในด้านการท าวิจัยในช้ัน
เรียน  ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนอาจารย์ และมี
แผนพัฒนาอาจารย์ในด้านการท าวิจัยในช้ันเรียน และควร
ก าหนดเป็นนโยบาย เพราะอาจารย์มีความสนใจอยากท า
วิจัยในช้ันเรียนแต่ขาดความมั่นใจ  ขาดคนให้ค าปรึกษาใน
เรื่องนี้อย่างจริงจัง  อาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่า จะเป็นการ
น าปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในกระบวนการเรียนการสอนมา
ด าเนินการหรือปฏิบัติแก้ไขได้อย่างถูกวิธี และตรงกับ
ปัญหา ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

ขั้นตอนท่ี 4 การสะท้อนผล (Reflection) 
ผลสะท้อนก่อนการฝึกอบรม  
มีความคาดหวังค่อนข้างสูง จะสามารถน า

ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยมาเขียนวิจัยในช้ันเรียน ได้หัวข้อ
วิจัย และต่อยอดการท างานได้ดี กับการเรียนการสอนใน
ปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถสอดคล้องกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของอาจารย์ผู้สอนและสาขาวิชาได้ 

ผลสะท้อนจากการติดตามหลังการฝึกอบรม 
มีจ านวนงานวิจัยในช้ันเรียนที่ได้ด าเนินการ

ปฏิบัติ จ านวน 3 รายวิชา ได้แก่ วิชาหลักเศรษฐศาสตร์  
วิชาการใช้โปรแกรมกราฟฟิก  และวิชาการวิเคราะห์

 

 ผลการหาประสทิธผิลทางการเรยีนรูข้องผูเ้ข้ารบั

การฝึกอบรม พบว่า  เมื่อน�าผลของประสิทธิภาพหลัง

กระบวนการฝึกอบรมมาเปรยีบเทยีบกบัประสทิธภิาพก่อน

กระบวนการฝึกอบรมพบว่า มีความแตกต่างกัน 18.22 

แสดงให้เหน็ว่าหลกัสตูรในการฝึกอบรม “การพฒันาการท�า

วิจัยในชั้นเรียน” ที่สร้างขึ้นท�าให้ผู ้เข้ารับการอบรมมี

ประสิทธิผลสูงขึ้น 18.22

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลัง 

  การฝึกอบรม

ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิผลการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม “การพฒันาการท า
วิจัยในช้ันเรียน” 

รายการ คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. ประสิทธิ
ภาพ 

ประสิทธิ
ผล 

แบบทดสอบกอ่น
ฝึกอบรม (Epre) 

103 6.86 2.29 45.78 
18.22 

แบบทดสอบหลัง
ฝึกอบรม (Epost) 

144 9.60 1.95 64.00 

ผลการหาประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม พบว่า  เมื่อน าผลของประสิทธิภาพหลัง
กระบวนการฝึกอบรมมาเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพ
ก่อนกระบวนการฝึกอบรมพบว่า มีความแตกต่างกัน 
18.22 แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรในการฝึกอบรม  “การ
พัฒนาการท าวิจัยในช้ันเรียน” ที่สร้างขึ้นท าให้ผู้เข้ารับ
การอบรมมีประสิทธิผลสูงขึ้น 18.22 

 

ตารางที่ 2 ผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลัง
การฝึกอบรม 

แบทดสอบ N x  S.D. t-test p 
ก่อนการฝึกอบรม 
หลังการฝึกอบรม 

15 
15 

6.86 
9.60 

2.29 
1.95 

6.902 0.001* 

* p < 0.05 
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการ

ฝึกอบรม  พบว่า เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม พบว่า ก่อนและหลังการฝึกอบรม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  0.05 น่ันคือ  อาจารย์ผู้สอนเมื่อ
ได้รับการฝึกอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะใน
การท าวิจัยในช้ันเรียน  สูงกว่า ก่อนได้รับฝึกอบรม 

ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ เกี่ยวกับขั้นตอนการ
ลงทะเบียน อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านวิทยากรให้ความรู้ 
เกี่ยวกับความรอบรู้ ในเนื้อหาของวิทยากร และสามารถ
ยกตัวอย่างได้อย่างเหมาะสมและเข้าใจได้  อยู่ในระดับ
มากที่สุด ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เกี่ยวกับการบริการ
อาหารกลางวัน  อยู่ในระดับมากที่สุด  ด้านคุณภาพ
โครงการ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาของโครงการ

ตรงกับความต้องการ และความส าเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับ
จากโครงการมากท่ีสุด อยู่ในระดับมากที่สุด  

ในภาพรวมด้านวิทยากรให้ความรู้ อยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านคุณภาพโครงการ ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก  และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ ตามล าดับ 
 ขั้นตอนท่ี 3 การสังเกต (Observation)  

จากการสังเกต พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่มีความ
คาดหวังและมุ่งมั่น มีความสนใจอย่างจริงจัง และร่วม
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ  โดยแบบฝึกหัดเป็นรายวิชาที่
ตนเองสอนอยู่ จึงท าให้ง่ายต่อการเตรียมความพร้อมเรื่อง
ข้อมูล ในการทดลองปฏิบัติ โดยมีวิทยากร ซึ่ ง เป็น
ผู้เช่ียวชาญในการท าวิจัยในช้ันเรียนคอยให้ค าปรึกษา 
และพาท า เบื้องต้นได้แนวคิดในการเริ่มต้นหัวข้อในการ
ท าวิจัยในช้ันเรียนที่ดี ในการน าไปต่อยอดในช้ันเรียนจริง 

จากการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ  พบว่า 
มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในด้านการท าวิจัยในช้ัน
เรียน  ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนอาจารย์ และมี
แผนพัฒนาอาจารย์ในด้านการท าวิจัยในช้ันเรียน และควร
ก าหนดเป็นนโยบาย เพราะอาจารย์มีความสนใจอยากท า
วิจัยในช้ันเรียนแต่ขาดความมั่นใจ  ขาดคนให้ค าปรึกษาใน
เรื่องนี้อย่างจริงจัง  อาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่า จะเป็นการ
น าปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในกระบวนการเรียนการสอนมา
ด าเนินการหรือปฏิบัติแก้ไขได้อย่างถูกวิธี และตรงกับ
ปัญหา ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

ขั้นตอนท่ี 4 การสะท้อนผล (Reflection) 
ผลสะท้อนก่อนการฝึกอบรม  
มีความคาดหวังค่อนข้างสูง จะสามารถน า

ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยมาเขียนวิจัยในช้ันเรียน ได้หัวข้อ
วิจัย และต่อยอดการท างานได้ดี กับการเรียนการสอนใน
ปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถสอดคล้องกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของอาจารย์ผู้สอนและสาขาวิชาได้ 

ผลสะท้อนจากการติดตามหลังการฝึกอบรม 
มีจ านวนงานวิจัยในช้ันเรียนที่ได้ด าเนินการ

ปฏิบัติ จ านวน 3 รายวิชา ได้แก่ วิชาหลักเศรษฐศาสตร์  
วิชาการใช้โปรแกรมกราฟฟิก  และวิชาการวิเคราะห์

 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก ่อนและหลัง 

การฝึกอบรม  พบว่า เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบ 

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ก่อนและ 

หลังการฝึกอบรม พบว่า ก่อนและหลังการฝึกอบรม  

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ  .05 นั่นคือ  อาจารย์

ผู้สอนเมื่อได้รับการฝึกอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจ และ

ทกัษะในการท�าวจิยัในชัน้เรยีน  สงูกว่า ก่อนได้รบัฝึกอบรม

ผู ้ เข ้ ารับการอบรมส ่วนใหญ ่มีความพึ งพอใจด ้ าน

กระบวนการ/ขัน้ตอนการให้บรกิาร เกีย่วกบัขัน้ตอนการลง

ทะเบยีน อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ด้านวทิยากรให้ความรู ้เกีย่ว

กับความรอบรู ้ ในเนื้อหาของวิทยากรและสามารถยก

ตัวอย่างได้อย่างเหมาะสมและเข้าใจได้อยู่ในระดับมาก 

ทีส่ดุ ด้านสิง่อ�านวยความสะดวก เกีย่วกบัการบรกิารอาหาร

กลางวนั  อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ  ด้านคณุภาพโครงการ เกีย่ว

กับวัตถุประสงค์และเน้ือหาของโครงการตรงกับความ

ต้องการ และความส�าเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

มากที่สุด อยู่ในระดับมากที่สุด ในภาพรวมด้านวิทยากรให้

ความรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านคุณภาพ

โครงการ ด้านส่ิงอ�านวยความสะดวก  และด้านกระบวนการ/

ขั้นตอนการให้บริการ ตามล�าดับ

 ขั้นตอนที่ 3 การสังเกต (Observation) 

 จากการสังเกต พบว่า กลุม่เป้าหมายทีม่คีวามคาด

หวังและมุ่งมั่น มีความสนใจอย่างจริงจัง และร่วมกิจกรรม

เชิงปฏิบัติการ  โดยแบบฝึกหัดเป็นรายวิชาที่ตนเองสอนอยู่ 

จึงท�าให้ง่ายต่อการเตรียมความพร้อมเรื่องข้อมูล ในการ

ทดลองปฏิบัติโดยมีวิทยากร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการท�า

วิจัยในชั้นเรียนคอยให้ค�าปรึกษา และพาท�า เบื้องต้นได้

แนวคิดในการเริ่มต้นหัวข้อในการท�าวิจัยในชั้นเรียนที่ดี ใน

การน�าไปต่อยอดในชั้นเรียนจริง 

 จากการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ  พบว่า 

มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในด้านการท�าวิจัยในชั้น

เรียน  ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนอาจารย์ และมีแผน

พัฒนาอาจารย์ในด้านการท�าวิจัยในช้ันเรียน และควร

ก�าหนดเป็นนโยบาย เพราะอาจารย์มีความสนใจอยากท�า

วิจัยในชั้นเรียนแต่ขาดความมั่นใจ  ขาดคนให้ค�าปรึกษาใน

เรื่องนี้อย่างจริงจัง  อาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่า จะเป็นการน�า

ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในกระบวนการเรียนการสอนมาด�าเนิน

การหรือปฏิบัติแก้ไขได้อย่างถูกวิธี และตรงกับปัญหา  

ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 ขั้นตอนที่ 4 การสะท้อนผล (Reflection)

 ผลสะท้อนก่อนการฝึกอบรม มีความคาดหวัง 

ค่อนข้างสูง จะสามารถน�าความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยมาเขียน

วิจัยในชั้นเรียน ได้หัวข้อวิจัย และต่อยอดการท�างานได้ดี 

กบัการเรยีนการสอนในปัจจบุนั อกีทัง้ยงัสามารถสอดคล้อง
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กับงานประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์ผู้สอนและ

สาขาวิชาได้

 ผลสะท้อนจากการติดตามหลังการฝึกอบรม  

มีจ�านวนงานวิจัยในชั้นเรียนที่ได้ด�าเนินการปฏิบัติ จ�านวน 

3 รายวิชา ได้แก่ วิชาหลักเศรษฐศาสตร์  วิชาการใช้

โปรแกรมกราฟฟิก  และวชิาการวเิคราะห์ระบบ จากจ�านวน

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท้ังสิ้น 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 20 

เหตผุลทีไ่ม่ได้มกีารปฏบิตั ิเพราะยงัไม่มงีบประมาณในการ

ท�าวิจัย เข้าใจว่าอยู่ระหว่างช่วงปลายภาคเรียนไม่สามารถ

ท�าวิจัยได้ ควรจะเริ่มตั้งแต่เปิดภาคเรียน มีการสังเกต

พฤตกิรรมการเรยีนและเปรยีบเทยีบอยูต่ลอด แต่ไม่ได้เรยีบ

เรียงเป็นรูปแบบงานวิจัยที่สมบูรณ์

 แนวทางทีจ่ะเกดิการพฒันาการท�าวจิยัในชัน้เรยีน

ให้เกิดประสิทธิภาพ

 ปรึกษาผู้รู้ท่ีมีประสบการณ์ในการท�าวิจัยในชั้น

เรียน หรือศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เรื่องงานวิจัยในชั้นเรียน

มากขึน้ และพยายามสงัเกตและรวบรวมปัญหาทีเ่กดิขึน้ใน

ชั้นเรียน เพื่อน�ามาเป็นหัวข้อในการท�าวิจัย  มีแนวทางใน

พัฒนาการท�าวิจัยในช้ันเรียน ต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่ม

เติมและการปฏิบัติที่ชัดเจน 

 จากการสังเกตการพัฒนาการท�าวิจัยในชั้นเรียน  

กลุม่เป้าหมาย (อาจารย์ผูส้อน) ให้ความสนใจ และคาดหวงั 

และมุง่มัน่ในการอบรมครัง้นี ้เพือ่พฒันาตนเอง หลงัการฝึก

อบรม กลุ่มเป้าหมาย ได้รู้แนวทางและหลักการในการท�า

วิจัยในชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น เกี่ยวกับแนวทางในการเขียน  

รูปแบบ กระบวนการและขั้นตอน  การพัฒนาวิจัยอย่างไร

ให้ส�าเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานประกัน

คณุภาพ  แนวทางในการท�าวจิยั สงัเกตปัญหาของนกัศกึษา

และน�าปัญหามาเป็นหัวข้อในการท�าวิจัย  ค้นหาข้อเปรียบ

เทียบในเรื่องของวิธีการสอนเพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการสอนได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

อภิปรายผลการวิจัย 

 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan) 

 สภาพปัจจุบัน อาจารย์ผู้สอนในคณะเทคโนโลยี

การจัดการส่วนใหญ่ มีการท�าวิจัยในช้ันเรียน แต่ไม่ทราบ

ชัดเจนว่าควรจัดให้เป็นหมวดหมู่ อยู่ในรูปแบบการวิจัยที่

เป็นระบบอย่างไร การท�าวิจัยในชั้นเรียนท่ีปฏิบัติอยู่ใน

ปัจจุบัน เป็นไปตามหลักวิชาการหรือไม่ การท�าวิจัยในชั้น

เรียนจ�าเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์ในการสนับสนุน

 ปัญหา อาจารย์ผู้สอนขาดความรู้ ความเข้าใจที่

ชัดเจน เกี่ยวกับการท�าวิจัยในชั้นเรียน และคิดว่าเป็น 

ภาระงานที่เพิ่มขึ้น  ขาดวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ ในการ

จัดท�าวิจัยในชั้นเรียน ขาดผู้ที่คอยควบคุม ติดตาม และให้

ค�าปรกึษา สอดคล้องกบังานวจิยัของ (บณัฑูรย์  ชมุแวงวาปี 

2551) ครูขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท�าวิจัย 

ในชั้นเรียน เช่นเดียว (ณรงค์  คุ้มภัยเพื่อน 2550) ผลการ

วิจัยพบว่า ครูส ่วนมากประสบปัญหา คือ มีความรู ้ 

ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับด�าเนินการวิจัยในชั้นเรียน 

คิดว่างานวิจัยในชั้นเรียนเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้นจากงาน 

ในหน้าที่ 

 แนวทางที่จะพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ เห็นว่าควรมีการจัดฝึกอบรมเรียน

รูว้ธิกีารเพือ่เพิม่พนูความรูเ้กีย่วกบัการท�าวจิยัในชัน้เรยีนให้

กบัอาจารย์ในคณะ ได้แผนการด�าเนนิการพฒันาการท�าวจิยั

ในชั้นเรียนเป็นส�าคัญ ดังนี้

 1. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการท�าวิจัยใน

ชัน้เรยีน สอดคล้องกบังานวจิยัของ (ธรีวฒุ ิ บตุรวงษ์ 2552) 

แนวทางในการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนสนับสนุน

งบประมาณ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และจัดกิจกรรมการ

นิเทศแบบมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

 2. ประชุมกลุ่มผู้ร่วมวิจัย หลังจากการฝึกอบรม 

เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนในการท�าวิจัยในชั้นเรียน

 3. กลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยลงมือปฏิบัติการท�าวิจัยใน

ชั้นเรียนจริง

 4. ประชุมกลุ่มผู้ร่วมวิจัย (ผู้เชี่ยวชาญ) ระหว่าง

ด�าเนินการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนในการท�าวิจัยในชั้นเรียน

 5. ประชุมกลุ่มผู้ร่วมวิจัยหลังจากการด�าเนินการ

พัฒนาอาจารย์ในการท�าวิจัยในชั้นเรียน

ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติ (Action)

 เพื่อหาคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

“การพัฒนาการท�าวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์ผู้สอน” 

 ผลการหาประสทิธผิลทางการเรยีนรูข้องผูเ้ข้ารบั

การฝึกอบรม “การพัฒนาการวิจัยในช้ันเรียนของอาจารย์

ผูส้อน” พบว่า  เมือ่น�าผลของประสทิธภิาพหลงักระบวนการ

ฝึกอบรมมาเปรยีบเทยีบกบัประสทิธภิาพก่อนกระบวนการ

ฝึกอบรมพบว่า มีความแตกต่างกัน 18.22 แสดงให้เห็นว่า

หลักสูตรในการฝึกอบรม “การพัฒนาการท�าวิจัยในชั้น

เรียน” ที่สร้างขึ้นท�าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีประสิทธิผลสูง

ขึ้น  18.22 สอดคล้องกับงานวิจัยของ (นิรมล ทองตัน 

2550) และ (บัณฑูรย์  ชุมแวงวาปี 2551) ครูมีความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยมีเจตคติต่อการท�าวิจัยในช้ัน

เรียนสูงกว่าก่อนการพัฒนา
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 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังการ

ฝึกอบรม  พบว่า เมือ่พจิารณาผลการเปรยีบเทยีบความแตก

ต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการฝึก

อบรม พบว่า ก่อนและหลังการฝึกอบรม แตกต่างกันอย่าง

มีนัยส�าคัญที่ระดับ  .05 นั่นคือ  อาจารย์ผู้สอนเมื่อได้รับ

การฝึกอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการท�า

วิจัยในชั้นเรียน  สูงกว่าก่อนได้รับฝึกอบรม

 ขั้นตอนที่ 3 การสังเกต (Observation) 

 จากการสงัเกต พบว่า กลุม่เป้าหมายทีม่คีวามคาด

หวังและมุ่งมั่น มีความสนใจอย่างจริงจัง และร่วมกิจกรรม

เชิงปฏิบัติการ  โดยแบบฝึกหัดเป็นรายวิชาที่ตนเองสอนอยู่ 

จึงท�าให้ง่ายต่อการเตรียมความพร้อมเรื่องข้อมูล ในการ

ทดลองปฏิบัติโดยมีวิทยากร ซ่ึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการท�า

วิจัยในชั้นเรียนคอยให้ค�าปรึกษา และพาท�า เบ้ืองต้นได้

แนวคิดในการเริ่มต้นหัวข้อในการท�าวิจัยในชั้นเรียนที่ดี ใน

การน�าไปต่อยอดในชั้นเรียนจริง

 จากการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ  พบว่า 

มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในด้านการท�าวิจัยในชั้น

เรียน  ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนอาจารย์ และมีแผน

พัฒนาอาจารย์ในด้านการท�าวิจัยในชั้นเรียน และควร

ก�าหนดเป็นนโยบาย เพราะอาจารย์มีความสนใจอยากท�า

วิจัยในชั้นเรียนแต่ขาดความมั่นใจ  ขาดคนน�าพาในเร่องนี้

อย่างจริงจัง  สอดคล้องกับงานวิจัยของ (บัณฑูรย์  ชุมแวง

วาปี  2551) ผลการวจิยัพบว่า โรงเรยีนไม่มนีโยบายทีช่ดัเจน

ในด้านการท�าวจิยัในชัน้เรยีน ผูบ้รหิารควรให้การสนบัสนนุ

ครูให้ท�าการวิจัยในชั้นเรียน ให้ขวัญและก�าลังใจ และควร

ก�าหนดเป็นนโยบายของโรงเรียนให้ชัดเจน อาจารย์ส่วน

ใหญ ่ เห็นว ่า  จะเป ็นการน�าป ัญหาที่ เกิดขึ้นจริ งใน

กระบวนการเรยีนการสอนมาด�าเนนิการหรอืปฏบิตัแิก้ไขได้

อย่างถูกวิธี และตรงกับปัญหา ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของ

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ (ณรงค์  คุ้มภัยเพื่อน  2550) ผลการวิจัยพบว่า ครู

ผูส้อนส่วนมาก มคีวามรูค้วามเข้าใจในเรือ่งการส�ารวจสภาพ

ปัญหาทีเ่กดิขึน้ระหว่างการปฏบิตังิานเพิม่มากขึน้ สามารถ

วิเคราะห์ถึงปัญหา สาเหตุที่ท�าให้เกิดปัญหา และน�าปัญหา

ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนที่ตนเองรับผิดชอบมาก�าหนดเป็นช่ือ

เรื่องที่จะด�าเนินการวิจัยในชั้นเรียนได้

 ขั้นตอนที่ 4 การสะท้อนผล (Reflection)

 ผลสะท้อนก่อนการฝึกอบรม 

 มคีวามคาดหวงัค่อนข้างสงู จะสามารถน�าความรู้

เกี่ยวกับงานวิจัยมาเขียนวิจัยในชั้นเรียน ได้หัวข้อวิจัย และ

ต่อยอดการท�างานได้ดี กับการเรียนการสอนในปัจจุบัน อีก

ทั้งยังสามารถสอดคล้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

ของอาจารย์ผู้สอนและสาขาวิชาได้ 

 ผลสะท้อนจากการติดตามหลังการฝึกอบรม  

มีจ�านวนงานวิจัยในชั้นเรียนที่ได้ด�าเนินการปฏิบัติ จ�านวน 

3 รายวิชา ได้แก่ วิชาหลักเศรษฐศาสตร์  วิชาการใช้

โปรแกรมกราฟฟิก  และวชิาการวเิคราะห์ระบบ จากจ�านวน

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งส้ิน 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 20 

เหตผุลทีไ่ม่ได้มกีารปฏบิตั ิเพราะยงัไม่มงีบประมาณในการ

ท�าวิจัย เข้าใจว่าอยู่ระหว่างช่วงปลายภาคเรียนไม่สามารถ

ท�าวิจัยได้ ควรจะเริ่มตั้งแต่เปิดภาคเรียน มีการสังเกต

พฤตกิรรมการเรยีนและเปรยีบเทยีบอยูต่ลอด แต่ไม่ได้เรยีบ

เรียงเป็นรูปแบบงานวิจัยที่สมบูรณ์

 แนวทางทีจ่ะเกดิการพฒันาการท�าวจิยัในช้ันเรียน

ให้เกิดประสิทธิภาพ

 ปรึกษาผู้รู้ที่มีประสบการณ์ในการท�าวิจัยในชั้น

เรียน หรือศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เรื่องงานวิจัยในชั้นเรียน

มากขึน้ และพยายามสงัเกตและรวบรวมปัญหาทีเ่กดิขึน้ใน

ชั้นเรียน เพื่อน�ามาเป็นหัวข้อในการท�าวิจัย  มีแนวทางใน

พัฒนาการท�าวิจัยในชั้นเรียน ต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่ม

เติมและการปฏิบัติที่ชัดเจน 

 จากการสังเกตการพัฒนาการท�าวิจัยในชั้นเรียน  

กลุม่เป้าหมาย (อาจารย์ผูส้อน) ให้ความสนใจ และคาดหวงั 

และมุง่มัน่ในการอบรมครัง้นี ้เพือ่พฒันาตนเอง หลงัการฝึก

อบรม กลุ่มเป้าหมาย ได้รู้แนวทางและหลักการในการท�า

วิจัยในชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น เกี่ยวกับแนวทางในการเขียน รูป

แบบ กระบวนการและขั้นตอน  การพัฒนาวิจัยอย่างไรให้

ส�าเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานประกันคุณภาพ  

แนวทางในการท�าวิจัย สังเกตปัญหาของนักศึกษาและน�า

ปัญหามาเป็นหวัข้อในการท�าวจิยั  ค้นหาข้อเปรยีบเทยีบใน

เรื่องของวิธีการสอนเพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ณรงค์  

คุ้มภัยเพื่อน  2550) ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนส่วนมาก

เกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะในการเรื่องการตั้ง

ค�าถามการวจิยัเข้าใจหลกัการตัง้ค�าถามการวจิยัในชัน้เรยีน

ที่ดี เมื่อการด�าเนินการฝึกอบรมสิ้นสุดลง

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรจัดฝึกอบรมในช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น 

เปิดภาคเรียนใหม่

 2. สถานที่ในการฝึกอบรม ควรมีบรรยากาศใน

การเรียนรู้
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กิตติกรรมประกาศ 

 ข อขอบคุณคณะ เทค โน โ ลยี ก า ร จั ด ก า ร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  

ปีงบประมาณรายได้ 2556 ที่ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยฉบับ

นี้จนส�าเร็จ ทั้งนี้ได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือจาก 

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์โกเมท จันทรสมโภชน์  ผู ้ช ่วย

ศาสตราจารย์อัมพร  พร้อมจิตร  และผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปรมาพร  อ่อนจันทร์ ที่ได้ช่วยเหลือในเรื่องของการตรวจ

สอบความถูกต้อง  และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการ

จัดการที่ให้ความร่วมมือและสละเวลาในการเข้าร่วม

กิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติ

ครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้  

ณ โอกาสนี้
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