เรื่ อง :

รายงานการเปลี่ยนแปลงการเรี ยนรู้ของครูและนักเรี ยน ด้ วยกระบวนการวิจยั
ในชันเรี
้ ยน ของโรงเรี ยนศรี บณ
ุ ยานนท์

ผู้วิจยั :

ว่าที่ร้อยตรี วิศษิ ฐ พชรวโรทัย

ปี ที่รายงาน :

พ.ศ.2557
บทคัดย่ อ

รายงานการเปลี่ยนแปลงการเรี ยนรู้ของครูและนักเรี ยน ด้ วยกระบวนการวิจยั ในชันเรี
้ ยน ของโรงเรี ยน
ศรี บณ
ุ ยานนท์ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการเรี ยนรู้ของครูที่มีการปฏิบตั กิ ารวิจยั ในชันเรี
้ ยน
ด้ านทักษะเกี่ยวกับการทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน ด้ านเจตคติเกี่ยวกับการวิจยั ในชันเรี
้ ยน ด้ านการจัดการเรี ยน
การสอนของครู และด้ านนักเรี ยน 2) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนที่ผา่ นการเรี ยน
กับครูที่ใช้ ปฏิบตั กิ ารวิจยั ในชันเรี
้ ยน การสอนของครูในด้ านความรู้ ความเข้ าใจ ด้ านทักษะ ด้ านเจตคติ
ต่อวิชาที่เรี ยน และด้ านการจัดการเรี ยนการสอนของครู กลุ่มตัวอย่างในการรายงานครัง้ นี ้คือ ครูผ้ ู สอน
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2557 จานวน 25 คน ซึ่งได้ มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
และนักเรี ยนที่ เรี ยนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2557 จ านวน 125 คน สุ่มจากนักเรี ยน 5 คนต่อครู 1 คน
เครื่ องมื อที่ ใช้ วิ จัยประกอบด้ วย 1) แบบสอบถามความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงการเรี ยนรู้ ของครู
2) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน 3) ประเด็นคาถามใน
การสนทนากลุ่มครู 4) แบบสัมภาษณ์ครู สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ( X )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) และการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ
โดยใช้ สถิตทิ ดสอบที ( t ) และการจัดลาดับขนาดของความแตกต่าง โดยใช้ ระเบียบวิธีการวิจยั เชิงบรรยาย
ผลการวิจยั พบว่า
1. ก่อนและหลังการทาวิจยั ในชันเรี
้ ยนของครูในด้ านทักษะเกี่ยวกับการทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน ด้ านเจตคติ
เกี่ ยวกับ การทาวิจัยในชัน้ เรี ยน ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน และด้ านนักเรี ยนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิ ติ (P<.01) ซึ่งแสดงให้ เห็น ว่า หลังการทาวิจัยในชัน้ เรี ยน ครู เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง
การเรี ยนรู้ที่ดีขึ ้นในทุก ๆ ด้ าน

2. ก่อนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนในด้ านความรู้ ความเข้ าใจ ด้ านทักษะ ด้ านเจตคติตอ่ วิชาที่ เรี ยน
และด้ านการจัดการเรี ยนการสอนของครู แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<.01) ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า
หลังเรี ยนนักเรี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงการเรี ยนรู้ที่ดีขึ ้นในทุก ๆ ด้ าน

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการเรี ยนรู้ ของครู และนักเรี ยน ด้ วยกระบวนการในชันเรี
้ ยน ของโรงเรี ยน
ศรี บุณยานนท์ เล่มนี ้ สาเร็ จได้ ด้วยดี เพราะผู้วิจัยได้ รับความร่ วมมือและสนับสนุนจาก ดร.โพยม จันทร์ น้อย
ผู้ อ านวยการโรงเรี ยนศรี บุ ณ ยานนท์ วิ ทยฐานะ ผู้ อ านวยการเชี่ ยวชาญ และนายสมหมาย จันทร์ เอี่ ยม
อดีตผู้อานวยการโรงเรี ยนศรี บณ
ุ ยานนท์
ข้ าพเจ้ าในฐานะรองผู้อานวยการโรงเรี ยนศรี บุณยานนท์ กลุ่มบริ หารงานวิชาการ ขอขอบพระคุณยิ่งต่อ
ศาสตราจารย์ ดร.สาเนา ขจรศิลป์ ศาสตราจารย์ ภาควิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.พิ ชิ ต ฤทธิ์ จรู ญ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปั ญญาภิ วัฒ น์
ดร.ปั ญญา แก้ วกี ยูร ผู้ทรงคุณ วุฒิ ด้ านสนับสนุนการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ ผู้อานวยการโรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย
วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ และนายธี ระพงศ์ นิยมทอง ผู้อานวยการโรงเรี ยนสตรี วัดมหาพฤฒาราม
วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ ยวชาญ ที่ กรุ ณารั บเป็ นผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามที่ ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้
ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาและครู โรงเรี ยนศรี บุณยานนท์ ทุกท่าน ที่ ให้ ความร่ วมมื อช่วยเหลื อใน
การศึกษาวิจยั และการจัดทารายงานการวิจยั เล่มนี ้
คุณค่าและคุณประโยชน์ที่พึงมีของรายงานเล่มนี ้ ผู้วิจยั ขอมอบให้ เป็ นเครื่ องบูชาบุพการี บูรพาจารย์
และผู้มีพระคุณทุกท่าน
วิศษิ ฐ พชรวโรทัย

ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
การพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาของผู้เรี ยนเป็ นประเด็นที่ สาคัญ ของการอภิ ปรายในทุกเวที
ทางการศึกษาและต่างเห็นพ้ องร่วมกันในการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้ านการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาในด้ านการจัดการเรี ยนการสอน โดยแนวการพัฒนาจะต้ องเน้ นผู้เรี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง ในทุกมิติอย่างเป็ นองค์รวมอันจะทาให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นผลผลิตของการจัดการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
สามารถปรับตัวให้ เท่าทันและตอบสนองต่อสิ่งท้ าทายในอนาคตได้ อย่างถูกต้ อง และเหมาะสมตาม
แนวความคิดใหม่นี ้ สถานศึกษาจึงเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ที่มีภาระความรับผิดชอบผลักดันพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบนพื ้นฐานของความหลากหลาย และความแตกต่างของแต่ละบุคคล ตลอดจนสร้ างกลไก
ขับเคลื่อนการพัฒนาไปข้ างหน้ าอย่างต่อเนื่อง (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 12)
การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางความคิดดังกล่าวนัน้ การจัดการเรี ยน
การสอนของครูต้องมีกิจกรรมที่หลากหลาย และสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรี ยน ครู เองต้ องมี
การพัฒนากระบวนการทางานอยู่ตลอดเวลาและขันตอนการท
้
างานที่เป็ นระบบ และมีผลการทางานที่
เกิดจากขันตอนการท
้
างานที่น่าเชื่อถือมีร่องรอยที่สามารถตรวจสอบได้ ทกุ ขันตอน
้
ซึง่ ถ้ าครูผ้ สู อนได้ รับ
การพัฒนาตนเองในจุดนี ้ก็จะผลักดันให้ การจัดการศึกษาตามแนวทางของการปฏิรูปการศึกษาประสบ
ความสาเร็ จ เพราะครูผ้ สู อนมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งในการที่จะเป็ นผู้สร้ างถนนแห่งการเรี ย นรู้ ปูทางเดิน
ให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ได้ ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง อันจะนาไปสู่การเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ทงในปั
ั ้ จจุบนั
และในอนาคต (ส านัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสังคมแห่งชาติ. 2555 : 39) ซึ่ง
สอดคล้ องกับหัวใจของของการปฏิรูปการศึกษาที่ม่งุ หวังให้ การจัดการเรี ยนการสอนเป็ นไป เพื่อพัฒนา
ผู้เรี ยนให้ เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ ทงทางด้
ั้
านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรมและจริ ยธรรม และมี
วัฒ นธรรมในการดารงชี วิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้ อย่างมี ความสุข (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 4)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 24 (5) และ
มาตรา 30 กาหนดให้ ครูผ้ สู อนใช้ กระบวนการวิจยั เป็ นส่วนหนึง่ ของการพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยน
การสอนเพื่อพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยให้ สถานศึกษาพัฒ นา
ส่งเสริ มและสนับสนุนการวิ จยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ ให้ เหมาะสมกับผู้เรี ยนในแต่ละระดับการศึกษา
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 12-13) และกาหนดให้ มีการจัดประสบการณ์การ

เรี ย นรู้ ให้ กับ นัก เรี ย นในชัน้ เรี ย น ผู้ส อนจะต้ อ งใช้ เทคนิ ค วิ ธี ก าร ตลอดจนใช้ สื่ อ การสอนได้ อ ย่ า ง
หลากหลาย จัด ให้ สอดคล้ อ งกั บ ความถนัด และความสนใจของผู้ เรี ย น ให้ ผู้เรี ย นได้ เรี ย นรู้ จาก
ประสบการณ์จริ ง (สมบัติ บุญประคม. 2545 : 35-39) อีกทังการด
้
าเนินการวิจยั ในชันเรี
้ ยนของครูเป็ น
เรื่ องที่สาคัญและจาเป็ นที่ครูต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและต้ องลงมือดาเนินการเพื่อที่จะนาความรู้
และผลการศึกษาที่ได้ ไปกาหนดแผน แนวทาง และวิธีการในการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นให้ สอดคล้ องกับ
บริ บทของโรงเรี ยนโดยทาไปพร้ อม ๆ กับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามปกติ ด้ วยกระบวนการที่
เรี ยบง่าย และเชื่อถือได้ ตลอดจนนาผลการวิจยั ที่ได้ มาใช้ ในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรี ยนและตัวครู เองจะได้ รับการพัฒ นาให้ เกิดความรู้ และ
ทัก ษะในด้ านการวิจัย ในชัน้ เรี ยนอี ก ทัง้ มี ผ ลงานทางวิช าการเป็ น ของตนเองในระดับ ของโรงเรี ย น
(สุวิมล ว่องวาณิช. 2555 : 2 – 3)
กล่าวได้ ว่า บทบาทของครูยคุ ใหม่จึงมิใ ช่เพียงแต่เป็ นผู้สอนเท่านัน้ แต่ควรทาวิจยั ได้ ด้วย จึงมี
ความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ครู จะต้ องเรี ยนรู้ ทาความเข้ าใจและตระหนักในความสาคัญของการวิจยั ในชัน้
เรี ย นให้ มากยิ่ ง ขึ น้ รวมทั ง้ จะต้ องปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ในชัน้ เรี ย นของตนเองได้ อี ก ด้ วย นอกจากนี ้
พระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ.2542 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ยังระบุไว้ ว่า การ
จัดการเรี ยนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน พุทธศักราช 2551 มีรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลาย เพื่อให้ สอดคล้ องกับความถนัด ความสนใจ และความต้ องการของผู้เรี ยน โดยให้ ผ้ สู อนนา
กระบวนการวิจยั มาผสมผสานหรื อบูรณาการใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒ นาคุณภาพของผู้เรี ยน
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 11)
โรงเรี ยนศรี บณ
ุ ยานนท์ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตระหนักและเห็นความสาคัญของ
การปฏิรูปการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 จึงได้ มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนการดาเนินงานที่จะสนับสนุนและ
ส่งเสริ มให้ ครูสามารถทาวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรี ยน นอกจากนี ้โรงเรี ยนศรี บณ
ุ ยานนท์
ยังเห็นความสาคัญของการพัฒนาการวิจยั ในชันเรี
้ ยน จึงได้ จดั โครงการอบรมให้ ความรู้ เกี่ยวกับการวิจยั
ในชันเรี
้ ยนแก่ครู ทังจากผู
้
้ เชี่ยวชาญภายนอกและบุคลากรภายในโรงเรี ยน เพื่อให้ ครูได้ รับทราบแนวคิดและ
ฝึ กปฏิบตั ิให้ มากที่สดุ โดยมีผ้ เู ชี่ยวชาญควบคุมดูแลอย่างใกล้ ชิด ซึ่งได้ ทาการจัดอบรมแก่ครูอย่างต่อเนื่อง
ตัง้ แต่ ปี การศึกษา 2555-2557 ในเรื่ องการวิ จัยชัน้ เรี ยน โดยมี ครู ผ่ านการอบรมทัง้ สิ น้ จ านวน 90 คน

แต่ปัญหาที่พบคือ ครูที่ผ่านกระบวนการพัฒนาด้ านการวิจยั ในชันเรี
้ ยนแล้ วยังมีความรู้ ความเข้ าใจ และ
ความสามารถทาการวิจยั ในชันเรี
้ ยนไม่เพียงพอ จึงทาให้ มีงานวิจยั ที่เกิ ดจากครูหรื อเป็ นผลงานของครู
ด้ านการวิจยั ทางการศึกษาที่มีการพิมพ์เผยแพร่ออกมาค่อนข้ างน้ อย และปัญหาอื่น ๆ ที่พบคือ ครูยงั มี
ความสับสนในเรื่ องรูปแบบการเขียนรายงานการวิจยั ในชันเรี
้ ยน
การที่โรงเรี ยนส่งเสริมให้ ครูผ้ สู อนทาวิจยั ในชันเรี
้ ยนนัน้ ก็เพื่อต้ องการให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการเรี ยนรู้ ทัง้ ในส่วนของครู และของนักเรี ยน ในส่วนของครู เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทางด้ านวิธี คิด
วิธี ปฏิ บัติในการจัด การเรี ยนการสอนจากเดิมไปสู่การเรี ยนการสอนเน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์ กลาง การใช้
เทคโนโลยีในการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผลการเรี ยน ในส่วนของนักเรี ยนเปลี่ยนจากผู้เรี ยนที่เป็ น
ฝ่ ายรับมาสูก่ ารเป็ นผู้เรี ยนที่กระตือรื อร้ น รู้จกั วิธีคดิ และแสวงหาความรู้ นัน่ ก็คือทาให้ เกิดการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรี ยน การสอน การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนและ
การพัฒนาการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรี ยนในทุกระดับ
จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ทาให้ ผ้ วู ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาว่า การนาการวิจยั ในชันเรี
้ ยน
มาใช้ ในโรงเรี ยนศรี บุณ ยานนท์ส่งผลให้ ครู เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรี ยนการสอน ส่งผลให้
นักเรี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจ ทักษะและเจตคติตอ่ วิชาที่ครู นามาปฏิบตั ิการวิจยั ในชันเรี
้ ยน ซึ่งเป็ นการยก
มาตรฐานการเรี ยนในโรงเรี ยนรวมไปถึงการนาผลการวิจยั มาเป็ นข้ อมูลพืน้ ฐานในการพัฒนาครูให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ ้นในการจัดการเรี ยนการสอนและเกิดประโยชน์สงู สุดกับผู้เรี ยน

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการเรี ยนรู้ ของครู ที่มีการปฏิบตั ิการวิจัยในชัน้ เรี ยนด้ านทักษะเกี่ยวกับ
การทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน ด้ านเจตคติเกี่ยวกับการวิจยั ในชันเรี
้ ยน ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนของครู และด้ านนักเรี ยน
2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนที่ผ่านการเรี ยนกับครูที่ใช้ ปฏิบตั ิการวิจยั ในชันเรี
้ ยน
การสอนของครูในด้ านความรู้ ความเข้ าใจ ด้ านทักษะ ด้ านเจตคติตอ่ วิชาที่เรี ยน และด้ านการจัดการเรี ยนการสอน
ของครู

สมมติฐานของการวิจัย
1. ก่อนและหลังการทาวิจยั ในชันเรี
้ ยนของครูในด้ านทักษะเกี่ยวกับการทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน ด้ านเจตคติ
เกี่ ยวกับการทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน และด้ านนักเรี ยน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 โดยหลังการทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน ครูเกิดการเปลี่ยนแปลงการเรี ยนรู้ที่ดีขึ ้น
2. ก่อนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนในด้ านความรู้ ความเข้ าใจ ด้ านทักษะ ด้ านเจตคติต่อวิชาที่เรี ยน
และด้ านการจัดการเรี ยนการสอนของครู แตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .01 โดยหลังเรี ยน
นักเรี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงการเรี ยนรู้ที่ดีขึ ้น

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ ได้ แก่ ครู ผ้ ูสอน โรงเรี ยนศรี บุณ ยานนท์ อาเภอเมื อง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่ผ่านกระบวนการพัฒนา
ด้ านวิจยั ในชันเรี
้ ยนมาแล้ ว จานวน 90 คน และนักเรี ยนที่ครู นามาปฏิบตั ิการวิจยั ในชันเรี
้ ยน จานวน
2,317 คน ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2557
1.2 กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ
1.2.1 ครูผ้ สู อน โรงเรี ยนศรี บณ
ุ ยานนท์ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2557 เลือกตัวแทน
ครู 5 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ได้ แก่ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย และกลุม่ สาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม แล้ วทาการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ละ 5 คน
รวมจ านวนครู ที่ เป็ นกลุ่ม ตัวอย่างในการสนทนากลุ่ม จ านวน 25 คน และผู้วิจัยได้ เลื อกครู ที่ เหลื อ
จานวน 65 คน เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูล
1.2.2 นักเรี ยน โรงเรี ยนศรี บุณ ยานนท์ ภาคเรี ย นที่ 1 ปี การศึกษา 2557 เลื อกจาก
นักเรี ยนที่เรี ยนกับครูที่ทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน โดยการสุม่ นักเรี ยนที่ครูดงั กล่าวดาเนินการทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน
สุ่มจากนักเรี ยน 5 คนต่อครู 1 คน รวมนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 125 คน เพื่อเก็บรวบรวม
ข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม

2. เนื อ้ หา ได้ แก่ การเปลี่ ยนแปลงการเรี ยนรู้ ของครู 4 ด้ านคือ ด้ านทักษะเกี่ ยวกับการวิจัยในชัน้ เรี ยน
ด้ านเจตคติเกี่ ยวกับการวิจัยในชัน้ เรี ยน ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนของครู และด้ านนักเรี ยน การเปลี่ ยนแปลง
การเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน 4 ด้ าน คือ ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ ด้ านทักษะ ด้ านเจตคติต่อวิชาที่ เรี ยน และด้ าน
การจัดการเรี ยนการสอนของครู

วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการเรี ยนรู้ของครูและนักเรี ยนด้ วยกระบวนการวิจยั ใน
ชันเรี
้ ยนของโรงเรี ยนศรี บณ
ุ ยานนท์ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. ขันตอนการสร้
้
างและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ ได้ แก่ ครู ผ้ ูสอน โรงเรี ยนศรี บุณ ยานนท์ อาเภอเมื องนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาด้ านวิจยั
ในชันเรี
้ ยนมาแล้ ว จานวน 90 คน และนักเรี ยนที่ครูนามาปฏิบตั ิการวิจยั ในชันเรี
้ ยน จานวน 2,317 คน
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2557
1.2 กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ
1.2.1 ครู ผ้ ูส อน โรงเรี ยนศรี บุณ ยานนท์ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2557 เลือกตัวแทนครู 5
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ได้ แก่ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม แล้ วทาการสุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling) กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ละ
5 คน รวมจานวนครูที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการสนทนากลุ่ม จานวน 25 คนและผู้วิจยั ได้ เลือกครูที่เหลือ
จานวน 65 คน เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูล

1.2.2 นักเรี ยน โรงเรี ยนศรี บุณยานนท์ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2557 เลือกจากนักเรี ยนที่
เรี ยนกับครูที่ทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน โดยการสุ่มนักเรี ยนที่ครูดงั กล่าวดาเนินการทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน สุ่มจาก
นักเรี ยน 5 คนต่อครู 1 คน รวมนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 125 คน เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วย
แบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเรี ยนรู้
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนเกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเรี ยนรู้ แบบสัมภาษณ์ ครู และประเด็น
คาถามในการสนทนากลุม่ ครู ดังนี ้
1. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเรี ยนรู้ ของครู แบ่งออกเป็ น 3 ตอน
ได้ แก่
ตอนที่ 1 สภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็ นคาถามปลายปิ ด จานวน 6 ข้ อ เกี่ยวกับภูมิ
หลังทางด้ านส่วนตัว การศึกษา ประสบการณ์และการปฏิบตั งิ าน
ตอนที่ 2 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงการเรี ย นรู้ ของครู แ ละนั ก เรี ย นด้ วย
กระบวนการวิจัยในชัน้ เรี ยน จ านวน 63 ข้ อ ในด้ านทักษะเกี่ ยวกับการวิจัยในชัน้ เรี ยน ด้ านเจตคติ
เกี่ ยวกับการวิจัยในชัน้ เรี ยน ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน และด้ านนักเรี ยน โดยคาถามตอนที่ 2 มี
ลัก ษณะเป็ น แบบมาตราส่ว นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่ ง ได้ ก าหนดระดับ ของความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเรี ยนรู้ก่อนการทาวิ จยั ในชันเรี
้ ยนและหลังการทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน
ซึง่ ระดับต่าง ๆ มีความหมายดังนี ้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543 : 114-115)
5 หมายถึง

ระดับความคิดเห็นมากที่สดุ

4 หมายถึง

ระดับความคิดเห็นมาก

3 หมายถึง

ระดับความคิดเห็นปานกลาง

2 หมายถึง

ระดับความคิดเห็นน้ อย

1 หมายถึง

ระดับความคิดเห็นน้ อยที่สดุ

ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจยั ในชันเรี
้ ยน เป็ นคาถามปลายเปิ ด

2. แบบสอบถามความคิ ดเห็นเกี่ ยวกั บการเปลี่ ยนแปลงการเรี ยนรู้ ของนั กเรี ยน แบ่งออกเป็ น
3 ตอน ได้ แก่
ตอนที่ 1 สภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็ นคาถามปลายปิ ด จานวน 3 ข้ อ เกี่ ยวกับ
เพศ และระดับชันเรี
้ ยน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรี ยนด้ วยต่อวิชาที่เรี ยน จานวน 33 ข้ อ ในด้ านความรู้ ความเข้ าใจ
ด้ านทักษะ ด้ านเจตคติตอ่ วิชาที่เรี ยน และด้ านการจัดการเรี ยนการสอนของครู โดยคาถามตอนที่ 2 มี
ลัก ษณะเป็ น แบบมาตราส่ว นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่ ง ได้ ก าหนดระดับ ของความ
คิดเห็นก่อนและหลังเรี ยน ซึง่ ระดับต่าง ๆ มีความหมายดังนี ้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543 : 114-115)
5 หมายถึง

ระดับความคิดเห็นมากที่สดุ

4 หมายถึง

ระดับความคิดเห็นมาก

3 หมายถึง

ระดับความคิดเห็นปานกลาง

2 หมายถึง

ระดับความคิดเห็นน้ อย

1 หมายถึง

ระดับความคิดเห็นน้ อยที่สดุ

ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน เป็ นคาถามปลายเปิ ด จานวน 3 ข้ อ เกี่ยวกับ
บรรยากาศ สิ่งที่ประทับใจ และปัญหา อุปสรรคในการเรี ยน
3. ประเด็นคาถามในการสนทนากลุ่มครู
ประเด็นคาถามหลักในการสนทนากลุม่ จานวน 3 ข้ อ เกี่ยวกับก่อนปฏิบตั ิการวิจยั ในชันเรี
้ ยน ระหว่าง
ปฏิบตั กิ ารวิจยั ในชันเรี
้ ยน และหลังปฏิบตั กิ ารวิจยั ในชันเรี
้ ยน
4. แบบสัมภาษณ์ ครู
แบบสัมภาษณ์มีคาถามหลักจานวน 8 ข้ อ เพื่อใช้ เป็ นแนวการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจยั ได้ เตรี ยมคาถาม
ไว้ ล่ วงหน้ า และเปิ ดโอกาสให้ ครู แสดงความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกั บ ความคาดหวัง/ความต้ องการให้ เกิ ด
การเปลี่ ยนแปลงจากการทาวิจัยในชัน้ เรี ยน การใช้ เทคนิค/วิธี การ/นวัตกรรมในการท าวิจัยในชัน้ เรี ยน
ผลที่เกิดจากการทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน การเรี ยนรู้/การเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน
ขัน้ ตอนการสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย
การสร้ างเครื่ องมือได้ ดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้

1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับบทบาทหน้ าที่ของครูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู การวิจยั ในชันเรี
้ ยน รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อจาแนกการเรี ยนรู้ ของครูและนักเรี ยนที่เกิดจากกระบวนการวิจยั ในชันเรี
้ ยน โดยใช้ แบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
2. ผู้วิจยั นาการเรี ยนรู้ของครูและนักเรี ยนไปทาการวิเคราะห์ร่ว มกับคณะครู โรงเรี ยนศรี บณ
ุ ยานนท์
หลังจากการวิเคราะห์ร่วมกัน ผู้วิจยั ได้ ข้อสรุปและจาแนกการเรี ยนรู้ของครูและนักเรี ยนออกมาในหัวข้ อ
ต่าง ๆ ดังนี ้
การเรี ยนรู้ของครู ได้ แก่
1.1 ด้ านทักษะเกี่ยวกับการวิจยั ในชันเรี
้ ยน
1.2 เจตคติเกี่ยวกับการวิจยั ในชันเรี
้ ยน
1.3 ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน
1.4 ด้ านนักเรี ยน
การเรี ยนรู้ของนักเรี ยน ได้ แก่
1.1 ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ
1.2 ด้ านทักษะ
1.3 ด้ านเจตคติตอ่ วิชาที่ครูปฏิบตั ิการวิจยั ในชันเรี
้ ยน
1.4 ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนของครู
3. หลังจากนันผู
้ ้ วิจยั ทาการเก็บข้ อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้ ได้ รายละเอียดในแต่ละด้ านจากการศึกษาแนวคิด
และทฤษฎี ของนักการศึกษาต่าง ๆ แล้ วจึงรวบรวมข้ อมูลทัง้ หมดนามาสร้ างเป็ นแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเรี ยนรู้ของครูและนักเรี ยนด้ วยกระบวนการวิจยั ในชันเรี
้ ยน
4. ผู้วิจยั นาแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญรวม 5 ท่าน ดาเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื ้อหา (Content Validity) โดยเป็ นผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการศึกษา 3 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญในสาขาการวิจยั ใน
ชันเรี
้ ยน 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญในสายงาน 1 ท่าน (ภาคผนวก ซ หน้ า 182)
5. หลังจากตรวจสอบความเที่ยงตรงทางเนือ้ หาแล้ ว จึงนาไปทดสอบกับครู และนักเรี ยนที่ ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง โรงเรี ยนศรี บณ
ุ ยานนท์ เป็ นครู จานวน 50 คนและนักเรี ยน จานวน 50 คน แล้ วนามาวิเคราะห์เพื่อ
หาคุณภาพของแบบสอบถามดังนี ้

5.1 ตรวจสอบความชัดเจนของคาชีแ้ จงและวิธีการตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบคาถามทุกคน
ตอบแบบสอบถามได้ ตรงตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในคาชี ้แจงทุกประการและคาตอบทุกตอนมีความสมบูรณ์
แสดงว่าภาษาที่ใช้ มีความชัดเจน
5.2 ตรวจให้ คะแนนแบบสอบถามตอนที่ 2 แล้ วนาข้ อมูลไปหาค่าอานาจจ าแนก (Discrimination
Power) ของแบบสอบถามรายข้ อ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543 : 130) และหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยวิธี การของครอนบาค (Cronbach) (ล้ วน สายยศ ; และอังคณา สายยศ. 2546 : 200 – 202)
แบบสอบถามมีค่าอานาจจาแนกของข้ อคาถามฉบับครู อยู่ระหว่าง 2.44 – 9.15 มีค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ
เท่ากับ 0.97 ส่วนแบบสอบถามฉบับนักเรี ยนมีคา่ อานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 3.96 – 8.75 มีค่าความเชื่อมัน่
ทังฉบั
้ บ เท่ากับ 0.95
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยใช้ แบบสอบถามด้ วยวิธีการและขันตอน
้
ดังนี ้
1. นัดประชุมครูที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างเพื่อชี ้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจยั พร้ อมทัง้ ขอความร่วมมือในการ
เก็บรวบรวมข้ อมูล
2. เก็บรวบรวมข้ อมูล โดยการนาแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ครูและนักเรี ยนที่เป็ นกลุม่
ตัวอย่าง
3. ตรวจสอบความถูกต้ องและความสมบูรณ์ ของแบบประเมินและแบบสัมภาษณ์ แล้ วนาไปวิเคราะห์
ต่อไป
4. ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากครูผ้ สู อน โดยการสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม โดยมีขนตอน
ั้
การสนทนากลุม่ ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 กาหนดวัตถุประสงค์การสนทนากลุ่ม คือ ให้ กลุ่มครูแสดงความคิดเห็นในประเด็นคาถามที่
ผู้วิจยั กาหนดไว้
ขันที
้ ่ 2 กาหนดกลุม่ เป้าหมายของผู้ให้ ข้อมูล คือ ตัวแทนครู 5 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ จานวน 25 คน
ขันที
้ ่ 3 กาหนดกลุม่ ในการสนทนา จานวน 3 กลุม่
ขันที
้ ่ 4 วางแผนเรื่ องระยะเวลาและตารางเวลาในการสนทนากลุม่
ขันที
้ ่ 5 กาหนดประเด็นคาถามหลักในการสนทนากลุม่ จานวน 3 ข้ อ เกี่ยวกับก่อนปฏิบตั ิการวิจยั ใน
ชันเรี
้ ยน ระหว่างปฏิบตั กิ ารวิจยั ในชันเรี
้ ยนและหลังปฏิบตั กิ ารวิจยั ในชันเรี
้ ยน

ขันที
้ ่ 6 ทาความเข้ าใจกับผู้ดาเนินการสนทนาและผู้จดบันทึก
ขันที
้ ่ 7 แจ้ งให้ ครูที่เข้ าร่วมสนทนาทราบเรื่ องวันและเวลาในการสนทนา
ขันที
้ ่ 8 เตรี ยมสถานที่อปุ กรณ์ตา่ ง ๆ ที่จาเป็ น
ขันที
้ ่ 9 ดาเนินการสนทนากลุม่
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้ วิ จัยน าแบบสอบถามที่ ได้ รั บ กลับ คื น มาจากครู และนั กเรี ยนมาตรวจสอบความสมบู รณ์ ของ
แบบสอบถามก่อน แล้ วนาข้ อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิตโิ ดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็จรูปทางสถิติ ดังนี ้
1. ข้ อมู ลทั่ วไปของครู และนั กเรี ยน วิ เคราะห์ โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่ าร้ อยละ
(Percentage)
2. ความคิดเห็นของครู เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเรี ยนรู้ ก่อนและหลังการทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน และความคิดเห็น
ของนักเรี ยนเกี่ ยวกับก่อนและหลังการเรี ยน วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ คานวณหาค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) ค่าที ( t ) ของความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยก่อน – หลัง
การทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน และก่อน – หลังเรี ยน และเรี ยงลาดับความแตกต่างระหว่างก่อน – หลัง ตามขนาดของค่าที ( t )
เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย
การกาหนดน ้าหนักค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นในแบบสอบถามและการแปลความหมาย โดยอิงเกณฑ์
การแปลความหมายตามแนวความคิดของลิเคอรท์ (Likert Scale) (บุญชม ศรี สะอาด. 2546 : 65) ซึ่งได้
กาหนดเกณฑ์การแปลความหมาย ไว้ ดงั นี ้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00

ระดับความคิดเห็นมากที่สดุ

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50

ระดับความคิดเห็นมาก

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50

ระดับความคิดเห็นปานกลาง

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50

ระดับความคิดเห็นน้ อย

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50

ระดับความคิดเห็นน้ อยที่สดุ

3. ผู้วิจยั นาแบบสัมภาษณ์ครูและประเด็นคาถามในการสนทนากลุ่มของครูมาทาการวิเคราะห์ โดยการ
วิเคราะห์เชิงเนื ้อหา (Content Validity) จาแนกเนื ้อหาตามประเด็นเพื่อสรุปการเปลี่ยนแปลงการเรี ยนรู้ของครู
และนักเรี ยนที่ผา่ นกระบวนการวิจยั ในชันเรี
้ ยน

สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า
1. ก่อนและหลังการทาวิจยั ในชันเรี
้ ยนของครูในด้ านทักษะเกี่ยวกับการทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน ด้ านเจตคติ
เกี่ยวกับต่อการทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน และด้ านนักเรี ยนแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<.01) ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าหลังการทาวิจยั ในชันเรี
้ ยนครูเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการเรี ยนรู้ ที่ดีขึ ้นในทุก ๆ ด้ าน
2. ก่อนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนในด้ านความรู้ ความเข้ าใจ ด้ านทักษะ ด้ านเจตคติตอ่ วิชาที่
เรี ยนและด้ านการจัดการเรี ยนการสอนของครูแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<.01) ซึ่งแสดง
ให้ เห็นว่านักเรี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงการเรี ยนรู้ที่ดีขึ ้นในทุก ๆ ด้ าน

