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บทคัดย่ อ
การวิจยั และพัฒนาครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาความสามารถด้าน
การทําวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การในชั้นเรี ยนของครู ปฐมวัย โดยการจัดกลุ่มสนทนาแล้วนําข้อสรุ ปที่ได้จากผูเ้ ชี่ ยวชาญมา
สร้างเป็ นชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 2) เปรี ยบเทียบความรู ้ความเข้าใจของครู ปฐมวัยก่อนและหลังฝึ กอบรมโดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ และ 3) ประเมินความสามารถในการเขียนโครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนของครู ปฐมวัย
กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มคื อ กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ เข้าร่ วมกลุ่มสนทนา จํานวน 10 คน ได้มาโดยใช้วิธีเลือก
แบบเจาะจง ประกอบด้วยผูเ้ ชี่ ยวชาญ ด้านการศึกษาปฐมวัย จํานวน 5 คน และผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการวิจยั ในชั้นเรี ยน
จํานวน 5 คน และกลุ่มครู ปฐมวัยในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ปฏิบตั ิงานอยู่ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 ผูว้ ิจยั ใช้วิธี
เลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 คน เพื่อเข้ารับการอบรมโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ผวู ้ ิจยั ได้พฒั นาขึ้น เครื่ องมือที่
ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) ประเด็นการสนทนากลุ่ม 2) ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การใน
ชั้นเรี ยนปฐมวัย 3) แบบทดสอบวัดความรู ้ความเข้าใจ เรื่ อง การวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนปฐมวัย และ 4) แบบ
ประเมิ นโครงการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การในชั้นเรี ยน สถิ ติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข ้อมูล ได้แก่ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์เนื้อหา และ Wilcoxon test
ผลการวิจยั พบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการทําวิจยั เชิ งปฏิบตั ิ การในชั้น
เรี ยนของครู ปฐมวัยมีประสิ ทธิ ภาพ 80.86/ 81.11 2) ความรู ้ ความเข้าใจ ด้านการทําวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การในชั้นเรี ยน
ของครู ปฐมวัย หลังการอบรมโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ สูงกว่าก่อนการอบรม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และ 3) หลังการอบรมโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ครู ปฐมวัยมีความสามารถด้านการเขียนโครงการวิจยั เชิ ง
ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน อยูใ่ นระดับมีความเหมาะสมมาก
คําสํ าคัญ: วิจยั เชิงปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ครู ปฐมวัย
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Abstract
The purposes of this research and development were; (1) to develop a learning activity package on
classroom action research for preschool teachers based on guidelines derived from the experts in a focus group
discussion, (2) to compare the knowledge of preschool teachers on classroom action research after training with
the learning activity package, and (3) to evaluate the ability of preschool teachers in writing a classroom research
proposal. The participants in the study divided into 2 groups. The first group consisted of 10 experts: 5 experts in
childhood education, and 5 experts in classroom research, obtained by purposive sampling technique. These
people participated in a focus group discussion. The second group comprised 30 preschool teachers in
Phetchabun in the first semester of the academic year 2013, selected by purposive sampling technique. The
research instruments were (1) topics for a focus group discussion (2) a learning activity package on classroom
action research (3) a test of knowledge on classroom action research and (4) an evaluation form of a classroom
research proposal. The statistics for data analysis were the mean, standard deviation, Wilcoxon test, and content
analysis.
The findings showed that (1) the learning activity package on classroom action research had an
efficiency of 80.86/ 81.11 (2) the preschool teachers’ knowledge on classroom action research after training by
using the developed package was higher than before training at the .05 level of significance, and (3) the
preschool teachers’ ability on writing a classroom research proposal was at a very appropriate level.
Keywords: Classroom action research, Learning activity package, Preschool teachers
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ครู เป็ นกลไกสําคัญในการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ให้เด็กไทย เก่ง ดี มีความสุ ข และเมื่อสังคมไทยเผชิ ญ
วิกฤตปั ญหาคุณภาพการศึกษา หลายฝ่ ายต่างคาดหวังว่าคุณภาพครู จะเป็ นปั จจัยสําคัญที่จะกอบกูค้ ุณภาพการศึกษา
ให้ดี ข้ ึ น เพราะเป็ นผูท้ ี่ ข ับ เคลื่ อ นการจัด การเรี ย นรู ้ แ ละพัฒ นาผูเ้ รี ย นโดยตรง แต่ ผ ลผลิ ต ของระบบการศึ กษา
ในปั จจุบนั กลับสะท้อนถึงคุณภาพที่ยงั ต้องมีการพัฒนาอย่างเร่ งด่วน และมีความจําเป็ นต้องแสวงหาวิธีการพัฒนา
ครู ที่เหมาะสมเพื่ อ ยกระดับคุ ณ ภาพของผูเ้ รี ยนให้สู งขึ้ น (สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึ กษา, 2555, น. ก) การ
พัฒ นาครู มีความจําเป็ นอย่างยิ่งต่ อการพัฒ นางานให้กา้ วทันต่ อความเปลี่ ยนแปลงและความเจริ ญ ก้าวหน้าของ
วิทยาการต่างๆ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบงาน ทําให้งานที่ได้รับมอบหมายมีประสิ ทธิ ภาพ และเมื่อครู ที่
ได้รับการพัฒนาแล้วย่อมมีความรู ้ ความคิ ดใหม่ๆ ซึ่ งจะช่วยกระตุน้ ให้มีการคิดค้นสิ่ งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา จึงเป็ น
การเพิ่มโอกาสในการพัฒนางาน และมีผลงานในการเลื่อนตําแหน่งหน้าที่ การงานอีกด้วย (สมพร ชัยดิษฐ์, 2548,
น. 10)
พระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึ กษา พ.ศ.2547 (2547, น. 15-27) ได้กาํ หนด
ตําแหน่ งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึ กษา เป็ นตําแหน่งที่ มีวิทยฐานะ ได้แก่ ครู ชาํ นาญการ ครู ชาํ นาญการ
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พิเศษ ครู เชี่ ยวชาญ และครู เชี่ ยวชาญพิเศษ การเข้าสู่ ตาํ แหน่ งที่ มีวิทยฐานะนั้น ครู จะต้องจัดทํามาตรฐานตําแหน่ ง
มาตรฐานวิ ท ยฐานะ และมาตรฐานตํา แหน่ งทางวิ ช าการ โดยคํา นึ งถึ งมาตรฐานวิ ช าชี พ คุ ณ วุ ฒิ การอบรม
ประสบการณ์ ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน คุณภาพการปฏิบตั ิงาน หรื อผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิหน้าที่ ซึ่ งครู
จะต้อ งผ่ า นการประเมิ น 3 ด้า น คื อ 1) ด้า นวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ 2) ด้า นความรู ้
ความสามารถ และ 3) ด้านผลการปฏิ บตั ิ งาน ซึ่ งด้านผลการปฏิ บตั ิ งานนั้นมี 2 ส่ วน ได้แก่ ผลการพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยน และผลงานทางวิชาการ ซึ่ งผลงานวิชาการที่ ใช้เพื่ อประกอบการขอเลื่ อนตําแหน่ งวิทยฐานะที่ สูงขึ้ นนั้น
เป็ นรายงานการศึกษาค้นคว้า หรื อผลการวิจยั ในชั้นเรี ยน หรื อผลงานในลักษณะอื่นๆ ที่มีจุดหมายในการแก้ปัญหา
ด้านการเรี ยนของผูเ้ รี ยนและสอดคล้องกับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ มีการศึ กษาแนวคิด ทฤษฎีและองค์ความรู ้ต่างๆ
เพื่อแก้ไขปัญหาและนําไปสู่การสรุ ปองค์ความรู ้เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
จะเห็นได้ว่า การทําวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู มีความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนและการขอเลื่อน
ตําแหน่ งวิทยฐานะให้สูงขึ้ นอย่างมาก สอดคล้องกับสุ วิมล ว่องวาณิ ช (2551, น. 9) ที่ กล่าวว่าการวิจยั ในชั้นเรี ยน
นับว่าเป็ นนวัตกรรม และกระบวนการวิจยั ในชั้นเรี ยนเป็ นสิ่ งที่บุคคลหลายฝ่ ายคาดหวังว่าจะช่วยแก้ปัญหาการเรี ยน
การสอนในชั้นเรี ยนของครู ได้ เพราะเป็ นการวิจยั ที่มีหลักการและเป็ นวิธีการที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรี ยนการสอน ทํา
ให้ครู ยงั คงมีบทบาทเป็ นครู ปฏิบตั ิการในห้องเรี ยน และขณะเดียวกันก็เป็ นนักวิจยั ที่ทาํ หน้าที่คน้ หาวิธีการแก้ปัญหา
ในห้องเรี ยนตัวเอง ทําให้ครู ประจําการที่ทาํ หน้าที่ในโรงเรี ยนมีความเป็ นครู มืออาชี พมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การวิจยั
ในชั้นเรี ยนยังมี ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 ว่าด้วยการจัด
การศึ กษา มาตรา 30 ระบุว่า ให้สถานศึ กษาพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนที่ มีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้ง ส่ งเสริ มให้
ผูส้ อนสามารถวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้กบั ผูเ้ รี ยนในแต่ละระดับการศึกษา (ปรี ชา เนาว์เย็นผล, 2554, น. 8)
การวิจยั ในชั้นเรี ยน คือ การวิจยั ที่ทาํ โดยครู ผสู ้ อนในชั้นเรี ยน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยน และนํา
ผลมาใช้ในการปรับปรุ งการเรี ยนการสอน หรื อส่ งเสริ มพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนให้ดียิ่งขึ้น เกิดประโยชน์สูงสุ ด
กับผูเ้ รี ยน เป็ นการวิจยั ที่ ตอ้ งทําอย่างรวดเร็ ว นําผลไปใช้ได้ทนั ที และสะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ งานต่างๆ
ในชี วิต ประจําวัน ของตนเอง ให้ ท้ ัง ตนเองและกลุ่ ม เพื่ อ นร่ ว มงานในโรงเรี ย นได้มี โ อกาสวิ พ ากษ์ อภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ความคิดเห็นในแนวทางที่ ได้ปฏิ บตั ิและผลที่ เกิ ดขึ้น (สุ วิมล ว่องวานิ ช, 2551, น. 21) แต่ในทาง
ปฏิบตั ิครู ไม่ตระหนักในความสําคัญของงานวิจยั ในชั้นเรี ยน ซึ่ งส่ วนใหญ่เกิดจากการที่ครู ขาดความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่ องการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน ครู มองเห็นงานวิจยั เป็ นเรื่ องยาก ขาดแนวทางหรื อผูใ้ ห้คาํ แนะนําในการทําวิจยั
ในชั้นเรี ยน ขาดเอกสารตัวอย่างที่ ชัดเจนเกี่ ยวกับงานวิจยั ในชั้นเรี ยน และครู ไม่มีเวลาในการทําวิจยั เพราะแยก
งานวิ จัย ออกจากการเรี ย นการสอน (สุ ภ าภรณ์ มั่น เกตุ วิ ท ย์, 2544, น. 4) สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของปั ญ ญา
โรจนวิภาต (2546, น. 2) ที่พบว่า การทําวิจยั ของครู ยงั ไม่พฒั นาและก้าวหน้าเท่าที่ ควร เพราะพบปั ญหาหลายด้าน
ได้แก่ 1) ความรู ้ของครู ที่ได้จากการอบรมไม่เพียงพอที่จะทําให้ครู สามารถทําวิจยั ได้โดยลําพัง ส่ งผลให้ครู ทาํ วิจยั
ไม่สาํ เร็ จ และเกิดความท้อถอยในการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน 2) ครู มีขอ้ จํากัดด้านเวลา อันเนื่ องมาจากภาระงานประจํา
ของครู จําเป็ นต้องให้ผอู ้ ่ืนไปค้นคว้า หรื อดําเนินการแทน ซึ่ งส่ งผลให้ครู ไม่ได้เรี ยนรู ้จากการศึกษาด้วยตนเอง สิ่ งที่
ครู ได้มาไม่ได้นาํ ไปปฏิบตั ิ จริ งแต่เป็ นการทําเพื่อให้ครบถ้วนตามรู ปแบบของการวิจยั เท่านั้น 3) ความยากลําบาก
ในการวิจยั ทําให้ครู ไม่เกิ ดแรงจูงใจในการทําวิจยั 4) ปั ญหาการวิจยั ที่ ครู ทาํ มักไม่ได้เกิ ดจากปั ญหาในสภาพจริ ง
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ของชั้นเรี ยนแต่ เป็ นปั ญ หาการวิจยั ที่ เกิ ด จากการเลี ยนแบบนักวิช าการ ซึ่ งไม่ สามารถนําไปใช้ในการปรั บปรุ ง
การเรี ย นการสอนได้ และ 5) การวิ จัย เป็ นเรื่ อ งที่ ต ้อ งได้รั บ การฝึ กฝน และการเรี ย นรู ้ จ ากผูร้ ู ้ ห รื อ ผูเ้ ชี่ ย วชาญ
แต่หลักสู ตรการอบรมมักเป็ นหลักสู ตรแบบเร่ งรัด สาระในหลักสู ตรเกี่ ยวข้องกับหลักการของการวิจยั การเรี ยน
ศัพท์เทคนิ คและกระบวนการต่างๆ ที่ ใช้ในการวิจยั ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ครู ไม่คุน้ เคย เป็ นเรื่ องที่เข้าใจยากและต้องอาศัย
การฝึ กฝน ต้องอาศัยการฝึ กปฏิบตั ิภายใต้พี่เลี้ยงที่เข้าใจวิธีการวิจยั อย่างสมํ่าเสมอ แต่ในสภาพจริ งหลังการอบรมครู
ที่ทาํ วิจยั ไม่มีพี่เลี้ยงช่วยทําให้การวิจยั ของครู บกพร่ องมากในเกือบทุกขั้นตอน
สุ วิมล ว่องวานิ ช (2551, น. 192-194) ได้สรุ ปแนวทางการพัฒนาการวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ผสู ้ อนซึ่ งถือว่า
เป็ นบทบาทของครู ที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ในชั้นเรี ยน ได้แก่ 1) การฝึ กอบรม การอบรมให้ความรู ้กบั ครู ที่ตอ้ งการทํา
วิจยั เป็ นสิ่ งจําเป็ นที่ช่วยเสริ มสร้างความรู ้และพัฒนาให้เกิดทักษะในการทําวิจยั เป็ น แต่กไ็ ม่จาํ เป็ นต้องให้การอบรม
ที่ เน้นแบบแผนการวิจยั ที่ ยึดกรอบ หรื อวิธีวิท ยาที่ สู งเกิ นไปเพราะไม่ใช่ สิ่งจําเป็ นสําหรั บการวิจยั ในห้องเรี ยน
2) การส่ งเสริ มการวิจยั แบบร่ วมมือ เป็ นการผลักดันให้การวิจยั ในชั้นเรี ยนเกิดขึ้นสามารถทําได้หลายรู ปแบบ เช่ น
การใช้วิธีการวิจยั แบบร่ วมมื อกัน เป็ นต้น 3) การสร้ างเครื อข่ ายการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน 4) การจัดทําวารสารครู
นักวิจยั ซึ่ งเป็ นแหล่งรวบรวมผลงานวิจยั ของครู และ 5) การจัดทําวารสารและคู่มือต่างๆ ให้ใช้ศึกษาและใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรการผลิตครู
จะเห็นได้วา่ วิธีการพัฒนาครู ดา้ นการวิจยั ในชั้นเรี ยนสามารถดําเนิ นการได้หลายวิธี การพิจารณาว่าจะใช้
วิธีใดนั้น ต้องคํานึ งถึงความเหมาะสมกับบริ บทของครู ในแต่ละคนด้วย ทั้งนี้ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เป็ นนวัตกรรม
ชนิ ดหนึ่ งที่ สามารถพัฒ นาความสามารถของครู ได้ดี ดังที่ บุญเกื้ อ ควรหาเวช (2543, น. 32 – 33) กล่าวถึง คุ ณค่ า
และประโยชน์ของชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ คื อ 1) ช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนรู ้ 2) ช่วยให้ผเู ้ รี ยนจํานวนมาก
ได้รับความรู ้แนวเดี ยวกัน 3) ช่ วยให้กิจกรรมการเรี ยนมี ประสิ ทธิ ภาพ 4) เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนใช้ความสามารถ
ของตนเองได้อย่างเต็มที่ และ 5) ช่วยสร้างเสริ มการเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง สอดคล้องกับชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ
(2551, น. 121) ที่ กล่าวถึ ง คุ ณ ค่ าและประโยชน์ข องชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ คื อ 1) ช่ วยให้ผูส้ อนถ่ายทอดเนื้ อหา
และประสบการณ์ ที่สลับซับซ้อนและมีลกั ษณะเป็ นนามธรรมสู ง ซึ่ งผูส้ อนไม่สามารถถ่ายทอดด้วยการบรรยาย
ได้ท้ งั หมด 2) ช่วยเร่ งความสนใจของนักเรี ยนต่อสิ่ งที่กาํ ลังศึกษา เพราะชุดกิจกรรมเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม
ในการเรี ยนของตนเองและกลุ่ม และ 3) เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงความคิดเห็น ฝึ กการตัดสิ นใจ แสวงหาความรู ้
ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม ดังนั้น ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้จึงสามารถช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ในการเรี ยนรู ้ได้ดี เพราะเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาด้วยตนเองเต็มศักยภาพ เปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมในการ
เรี ยนรู ้ มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น ฝึ กการตัดสิ นใจ แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
จากความสําคัญ และปั ญหาเกี่ ยวกับการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึ งมี ค วามสนใจที่ จะพัฒ นา
ชุ ด กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่ อพัฒ นาความสามารถด้านการทําวิ จยั ในชั้นเรี ยนของครู ปฐมวัย เพื่ อเป็ นการพัฒ นา
คุณภาพการเรี ยนการสอนส่ งผลต่อคุณภาพของเด็ก และยังได้ผลงานทางวิชาการเพื่อรองรับการประเมินวิทยฐานะ
ที่สูงขึ้น ทําให้ครู มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพอีกด้วย
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ปฐมวัย ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความรู ้ ความเข้าใจ ด้านการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ปฐมวัย ก่อนและหลังอบรมโดย
ใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
3. เพื่อประเมินความสามารถด้านการเขียนโครงการวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ปฐมวัย
สมมติฐานการวิจัย
1. ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถด้ า นการทํ า วิ จัย ในชั้ นเรี ยนของครู ป ฐมวัย มี
ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/ 80
2. หลังจากครู ปฐมวัยได้รับการอบรมโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการทําวิจยั
ในชั้นเรี ยนแล้ว มีความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนปฐมวัยสูงกว่าก่อนได้รับการอบรม
3. ครู ปฐมวัยมีความสามารถในการเขียนโครงการวิจยั ในชั้นเรี ยน อยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู
ปฐมวัยในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั และพัฒนา ดําเนินการวิจยั ตามขั้นตอน ดังนี้
1. การศึกษาสภาพปัญหาและความต้ องการ
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาสภาพปั ญหาและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถด้านการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน
ของครู ปฐมวัย โดยใช้การจัดกลุ่มสนทนา มีการดําเนินการดังนี้
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1.1 ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั แบ่ งเป็ น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการวิจยั
ในชั้นเรี ยน และ 2) กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการศึ กษาปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555
1.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ แบ่ง 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการวิจยั ใน
ชั้นเรี ยน จํานวน 5 คน และกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย จํานวน 5 คน รวมเป็ น 10 คน ได้มาโดยใช้วิธีการ
เลือกแบบเจาะจง ซึ่ งมีเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้
1.1.2.1 ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้านการวิจยั ในชั้นเรี ยน พิ จารณาจากคุ ณ วุฒิ การศึ กษา คื อจบการศึ กษา
ในระดับปริ ญญาโทขึ้นไปทางด้านการวิจยั การศึกษา การวัดผลการศึกษา สถิติการศึกษา หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
และมีประสบการณ์ในการทํางานด้านการสอนเกี่ยวกับการวิจยั ในชั้นเรี ยน หรื อมีผลงานด้านการเขียนเกี่ยวกับวิจยั
ในชั้นเรี ยน หรื อมีประสบการณ์ในการทําวิจยั อย่างน้อย 3 ปี
1.1.2.2 ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการศึ กษาปฐมวัย พิ จารณาจากคุ ณ วุฒิ การศึ กษา คื อ จบการศึ กษาใน
ระดับปริ ญญาตรี ข้ ึ นไปทางด้านการศึ กษาปฐมวัย การอนุ บาลศึ กษา หรื อสาขาวิชาอื่นเกี่ ยวข้อง หากไม่มีคุณวุฒิ
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ทางด้านการศึกษาปฐมวัยต้องเป็ นผูท้ ี่มีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษขึ้นไป ด้านการศึกษาปฐมวัย และมีประสบการณ์
ในการสอนระดับปฐมวัย หรื อการทําวิจยั ด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างน้อย 5 ปี
1.2 เครื่ องมือที่ใช้ ได้แก่ ประเด็นการสนทนากลุ่ม เพื่ อศึ กษาสภาพปั ญหา และความต้องการพัฒนา
ความสามารถด้านการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ปฐมวัย ประกอบไปด้วย 6 ประเด็น คือ 1) การสํารวจและวิเคราะห์
ปั ญ หาการวิ จัย 2) การกําหนดวิธีการแก้ปั ญ หาการวิ จยั 3) การพัฒ นาวิ ธีการหรื อนวัต กรรม 4) การนําวิธีการ
หรื อนวัตกรรมไปใช้ 5) การสรุ ปและรายงานผลการวิจยั และ 6) แนวทางการพัฒนาความสามารถของครู ดา้ นการ
วิจยั ในชั้นเรี ยน
1.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1.3.1 ผู ้วิ จัย ดํา เนิ น การจัด กลุ่ ม สนทนาตามประเด็ น ที่ ก ํา หนดด้ว ยตนเอง ตามขั้น ตอน คื อ
1) ขั้นเตรี ยมการ 2) ขั้นดําเนิ นการจัด กลุ่มสนทนา โดยจัดกลุ่ มสนทนาในวันที่ 28 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2555 และ
3) ขั้นปิ ดการจัดกลุ่มสนทนา
1.3.2 ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการจัดกลุ่มสนทนา
1.3.3 สรุ ป ผลการจัด กลุ่ ม สนทนา หลังจากผูว้ ิ จัย ได้วิ เคราะห์ ข ้อ มู ลจากการสนทนากลุ่ ม แล้ว
สามารถสรุ ปประเด็นสําคัญ ได้ดงั นี้
1.3.3.1 ประเด็นที่ผเู ้ ชี่ ยวชาญ มีความเห็นตรงกันว่า ครู ปฐมวัยมีความรู ้ ความสามารถเพียงพอ
และสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ คือ การสํารวจและการวิเคราะห์ปัญหาการวิจยั ในชั้นเรี ยน และการกําหนด
วิธีการแก้ปัญหาการวิจยั
1.3.3.2 ประเด็นที่ ผเู ้ ชี่ ยวชาญ มีความเห็นตรงกันว่า ครู ปฐมวัยยังพบปั ญหาและต้องการความ
ช่ วยเหลื อ และยังมี ความเข้าใจที่ คลาดเคลื่ อนอยู่มาก สมควรที่ จะได้รับการพัฒ นา ได้แก่ การพัฒ นานวัตกรรม
การเรี ยนรู ้ เครื่ องมือที่ใช้สําหรับการวิจยั ในชั้นเรี ยน การวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ในชั้นเรี ยน และการเขี ยนรายงาน
การวิจยั ในชั้นเรี ยน
1.3.3.3 ประเด็นที่ผเู ้ ชี่ ยวชาญ เสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการในการพัฒนาความสามารถที่เหมาะสม
กับครู ปฐมวัย คือ การจัดอบรมเชิ งปฏิบตั ิการ โดยการจัดทําเป็ นชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อให้ครู ได้มีโอกาสในการ
ฟั งวิทยากรบรรยาย ศึกษาเอกสารและการปฏิ บตั ิ จริ งจากชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ทั้งที่เป็ นกลุ่มและแบบรายบุคคล
จะช่ วยให้ครู มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ได้รับคําชี้ แนะ จนมีความมัน่ ใจและกล้าที่ จะทําวิจยั ให้ประสบผลสําเร็ จได้
เนื่องจากครู มีทศั นคติวา่ การวิจยั เป็ นเรื่ องที่เข้าใจยาก และครู ไม่ค่อยมีเวลาในการศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
2. การพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการ ตามขั้นตอนดังนี้
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
2.1.1 ประชากร ได้แก่ ครู ปฐมวัยที่ สอนระดับชั้นอนุ บาล โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2556
2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู ปฐมวัยที่สอนระดับชั้นอนุบาล โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 จํานวน 12 คน ได้มาโดยใช้วิธีการ
เลือกแบบเจาะจง ซึ่ งมีเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้
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2.1.2.1 เป็ นผูท้ ี่ยงั ไม่เคยผ่านการฝึ กอบรมเรื่ องการวิจยั ในชั้นเรี ยนมาก่อน
2.1.2.2 เป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ในการสอนในระดับชั้นอนุบาลต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี
2.1.2.3 เป็ นผูท้ ี่ สนใจและสามารถเข้ารับการอบรมเพื่ อพัฒนาศักยภาพการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน
ของครู ปฐมวัยได้ครบหลักสูตร
2.2 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
2.2.1 นําข้อมูลที่ ได้จากการจัดกลุ่มสนทนา มาใช้ในการกําหนดจุดประสงค์ ขอบเขตของเนื้ อหา
และโครงสร้างของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2.2.2 ศึกษาเนื้ อหาความรู ้เกี่ยวกับการวิจยั ในชั้นเรี ยนเพิ่มเติมจากเอกสาร ตําราและงานวิจยั เกี่ยวกับ
การวิจยั ในชั้นเรี ยนเพิ่มเติม เพื่อนํามาประกอบการสร้างชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2.2.3 ศึกษาวิธีการสร้างชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ จากเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามา
เป็ นแนวทางในการสร้างชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2.2.4 กําหนดจุดประสงค์ของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับข้อ 2.2.1
2.2.5 กํา หนดขอบเขตเนื้ อหาและโครงสร้ า งของชุ ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ให้ ส อดคล้อ งกับ
จุดประสงค์ที่กาํ หนด
2.2.6 นําขอบเขตของเนื้ อ หา และโครงสร้ า งของชุ ด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ มาออกแบบเป็ นชุ ด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ปฐมวัย ซึ่ งประกอบด้วย
2.2.6.1 โครงสร้ างของชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ประกอบไปด้วย ชื่ อ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
คําชี้แจง จุดประสงค์ เนื้อหาสาระ เวลาที่ใช้ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ สื่ อและอุปกรณ์ และการประเมินผล
2.2.6.2 เนื้ อหาของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย 5 ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ คือ 1) ความรู ้
พื้นฐานเกี่ ยวกับการวิจยั ในชั้นเรี ยน (ชุ ดปรับพื้นฐาน) 2) นวัตกรรมการเรี ยนรู ้สาํ หรับการวิจยั ในชั้นเรี ยนปฐมวัย
3) เครื่ องมือที่ใช้สาํ หรับการวิจยั ในชั้นเรี ยนปฐมวัย 4) การวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ในชั้นเรี ยนปฐมวัย และ 5) การ
เขียนรายงานการวิจยั ในชั้นเรี ยนปฐมวัย
2.2.7 ผูว้ ิจยั จัดทําชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เป็ นฉบับร่ างเพื่อนําเสนอให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ
และนําไปหาประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรม
2.2.8 การตรวจสอบคุ ณภาพของชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่ อพัฒนาความสามารถด้านการทําวิจยั
ในชั้นเรี ยนของครู ปฐมวัย คือ
2.2.8.1 ผูว้ ิจยั นําชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที่ สร้างเสร็ จแล้วไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการวิจยั ในชั้น
เรี ยนและด้านการศึกษาปฐมวัย จํานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา แล้วนํามาหาค่าดัชนี ความ
สอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กบั เนื้ อหาและกิจกรรมของชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ผลการพิจารณาของผูเ้ ชี่ ยวชาญ
พบว่า มีค่าเฉลี่ย 0.91 แสดงว่า ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
2.2.8.2 นําข้อเสนอแนะที่ผเู ้ ชี่ยวชาญได้เสนอแนะเพิ่มเติมมาปรับปรุ งแก้ไข
2.2.8.3 ผูว้ ิ จัย จัด ทําชุ ด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ที่ ผ่ านการหาคุ ณ ภาพตามเกณฑ์แ ล้ว เป็ นฉบับ
สมบูรณ์เพื่อนําไปหาประสิ ทธิ ภาพต่อไป
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2.3 การหาประสิ ทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการทดลองเพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ดังนี้
2.3.1 นํา ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ไปทดลองใช้ กับ ครู ป ฐมวัย ที่ เป็ นกลุ่ ม ตัว อย่ า ง ในข้อ 2.1.2
แบบรายบุ คคล (1: 1X3) จํานวน 3 คน พบว่า มี ประสิ ทธิ ภาพ 78.66/ 78.9 ซึ่ งตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด 80/80 ทั้งนี้
มี การสังเกตพฤติ กรรมระหว่างทํากิ จกรรมอย่างใกล้ชิด เพื่ อนําข้อมูลมาพิ จารณาความเหมาะสม ความชัดเจน
ของภาษา กิจกรรม และสื่ อต่างๆ ที่ใช้ในชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และวิเคราะห์ขอ้ บกพร่ องจากการทดลองใช้
2.3.2 นําชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที่ได้ปรั บปรุ งแก้ไขแล้วจากข้อ 2.3.1 ไปทดลองใช้กบั ครู ปฐมวัย
ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างในข้อ 2.1.2 และไม่ซ้ าํ กับข้อ 2.3.1 แบบกลุ่มเล็ก (1: 3X3) จํานวน 9 คน พบว่า มีประสิ ทธิ ภาพ
84.44/ 85.95 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด 80/80 ทั้งนี้ มีการสังเกตพฤติกรรมระหว่างทํากิจกรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อนํา
ข้อมูลมาพิ จารณาความเหมาะสม ความชัดเจนของภาษา กิ จกรรม และสื่ อต่ างๆ ที่ ใช้ในชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
และวิเคราะห์ขอ้ บกพร่ องจากการทดลองใช้ รวมทั้งทดลองจับเวลาว่าเป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้หรื อไม่
2.2.3 นําชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ผ่านการปรั บปรุ งแก้ไขเพิ่ มเติ มจากข้อ 2.3.2 จัดพิ มพ์เป็ นฉบับ
สมบูรณ์ เพื่อนําไปทดลองใช้ต่อไป
3. การทดลองใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.1.1 ประชากร ได้แก่ ครู ปฐมวัยที่ สอนระดับชั้นอนุ บาล โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2556
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู ปฐมวัยที่สอนระดับชั้นอนุบาล โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึ กษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2556 จํานวน 30 คน และไม่ซ้ าํ กับกลุ่ม
ตัวอย่างในข้อ 2.1.2 ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ซึ่ งมีเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้
3.1.2.1 เป็ นผูท้ ี่ยงั ไม่เคยผ่านการฝึ กอบรมเรื่ องการวิจยั ในชั้นเรี ยนมาก่อน
3.1.2.2 เป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ในการสอนในระดับชั้นอนุบาลต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี
3.1.2.3 เป็ นผูท้ ี่ สนใจและสามารถเข้ารับการอบรมเพื่ อพัฒนาศักยภาพการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน
ของครู ปฐมวัยได้ครบหลักสูตร
3.2 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง มีดงั นี้
3.2.1 แบบทดสอบวัด ความรู ้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การทํ า วิ จัย ในชั้ นเรี ยนของครู ป ฐมวัย
เป็ นแบบทดสอบชนิ ดปรนัย 4 ตัวเลื อก จํานวน 30 ข้อ โดยมีค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กบั ข้อ
คําถามของแบบทดสอบ ระหว่าง 0.67-1.00 มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20 - 0.80 ค่าอํานาจจําแนก (d) ตั้งแต่
0.20 ขึ้นไป และมีค่าความเชื่อมัน่ (r) ทั้งฉบับ โดยใช้สูตร KR - 20 ของคูเดอร์ ริ ชาร์ดสัน เท่ากับ 0.82
3.2.2 แบบประเมิ นความสามารถในการเขี ยนโครงการวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ปฐมวัย เป็ นแบบ
ประมาณค่า 5 ระดับ ตามหลักการของลิเคอร์ ท ประกอบไปด้วยรายการประเมิน คื อ 1) ชื่ อเรื่ องการวิจยั 2) ความ
เป็ นมาและความสําคัญ ของปั ญหา 3) คําถามการวิจยั 4) วัตถุประสงค์การวิจยั 5) ตัวแปรการวิจยั 6) ประโยชน์
ที่ได้รับจากการวิจยั 7) กลุ่มเป้ าหมาย 8) เครื่ องมือการวิจยั 9) การเก็บรวบรวมข้อมูล และ 10) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
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โดยมีค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กบั ข้อคําถามของแบบประเมิน เท่ากับ 0.96 และมีค่าความเชื่ อมัน่
(r) ทั้งฉบับ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา ( α - Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค เท่ากับ 0.81
3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.3.1 เก็บ รวบรวมข้อมูลด้านความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ปฐมวัย
ทั้งก่อนการจัดกิ จกรรม และหลังการจัดกิ จกรรม โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการทําวิจยั
ในชั้นเรี ยนของครู ปฐมวัยที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
3.3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนจากการทํากิ จกรรม และแบบทดสอบย่อยระหว่างการเข้าร่ วม
กิจกรรมของครู ปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
3.3.3 เก็บรวบรวมข้อมูลความสามารถในการเขียนโครงการวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ปฐมวัย จากการ
ประเมิ น โครงการวิ จัย ของครู ป ฐมวัย ที่ เข้ารั บ การฝึ กอบรม โดยใช้แ บบประเมิ น ความสามารถในการเขี ย น
โครงการวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ปฐมวัยที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้
3.4.1 วิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่ได้จากการจัดกลุ่มสนทนา ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
3.4.2 หาประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กาํ หนด 80/ 80 ใช้สูตร E 1 / E 2
3.4.3 เปรี ยบเที ยบความรู ้ ความเข้าใจของครู ปฐมวัยก่ อนและหลังการจัดกิ จกรรม โดยใช้ส ถิ ติ
นอนพาราเมตริ ก แบบ Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks Test
3.4.4 ประเมินโครงการวิจยั ในชั้นเรี ยน โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั
การนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปรผลข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอในรู ปแบบ
ความเรี ยงและตารางประกอบความเรี ยง ดังนี้
1. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ปฐมวัย
ที่มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/ 80
ตารางที่ 1 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ปฐมวัย
ที่มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/ 80 แบบรายบุคคล (1: 1X3)
คะแนนระหว่ างเรียน
คะแนนหลังเรียน
ค่ าประสิ ทธิภาพ
n
เต็ม
ผลรวม
เต็ม
ผลรวม
E1
E2
3
50
118
78.66
30
71
78.90
78.66/78.90
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปรากฏว่า ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการจัดกิจกรรม ซึ่ งเป็ นค่าเฉลี่ย
ร้อยละในการทําแบบทดสอบระหว่างทํากิ จกรรมแต่ละชุด (E1 ) และประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์ ซึ่ งเป็ นค่าเฉลี่ย ร้อย
ละในการทําแบบทดสอบหลังการจัดกิ จกรรม (E2 ) มี ค่าเท่ ากับ 78.66/ 78.90 แสดงว่า ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่ อ
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พัฒนาความสามารถด้านการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ปฐมวัย มีประสิ ทธิ ภาพ 78.66/78.90 ซึ่ งตํ่ากว่าเกณฑ์ 80/ 80 ที่
กําหนดไว้
ตารางที่ 2 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ปฐมวัย
ที่มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/ 80 แบบกลุ่มเล็ก (1: 3X3)
คะแนนระหว่ างเรียน
คะแนนหลังเรียน
ค่ าประสิ ทธิภาพ
n
เต็ม
ผลรวม
เต็ม
ผลรวม
E1
E2
9
50
380
84.44
30
232
85.95
84.44/85.95
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปรากฏว่า ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการจัดกิจกรรม ซึ่ งเป็ นค่าเฉลี่ยร้อย
ละในการทําแบบทดสอบระหว่างทํากิ จกรรมแต่ละชุ ด (E1) และประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์ ซึ่ งเป็ นค่าเฉลี่ย ร้อยละใน
การทําแบบทดสอบหลังการจัดกิ จกรรม (E2) มี ค่ าเท่ ากับ 84.44/85.95 แสดงว่า ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่ อพัฒนา
ความสามารถด้านการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ปฐมวัย มีประสิ ทธิ ภาพ 84.44/85.95 ซึ่ งสูงกว่าเกณฑ์ 80/ 80 ที่กาํ หนดไว้
ตารางที่ 3 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ปฐมวัย
ที่มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/ 80 แบบภาคสนาม
คะแนนระหว่ างเรียน
คะแนนหลังเรียน
ค่ าประสิ ทธิภาพ
n
เต็ม
ผลรวม
เต็ม
ผลรวม
E1
E2
30
50
1213
80.86
30
730
81.11
80.86/81.11
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปรากฏว่า ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการจัดกิจกรรม ซึ่ งเป็ นค่าเฉลี่ย
ร้อยละในการทําแบบทดสอบระหว่างทํากิ จกรรมแต่ ละชุ ด (E 1 ) และประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์ ซึ่ งเป็ นค่ าเฉลี่ ย
ร้อยละในการทําแบบทดสอบหลังการจัดกิ จกรรม (E 2 ) มี ค่าเท่ ากับ 80.86/ 81.11 แสดงว่า ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
เพื่ อพัฒ นาความสามารถด้านการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ปฐมวัย มี ประสิ ทธิ ภาพ 80.86/ 81.11 ซึ่ งเป็ นไปตาม
เกณฑ์ 80/ 80 ที่กาํ หนดไว้
2. ผลการเปรี ยบเทียบความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ปฐมวัย ก่อนและหลังการ
จัดกิจกรรม
ตารางที่ 4 ผลการเปรี ยบเทียบความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ปฐมวัย ก่อนและหลัง
การจัดกิจกรรม
คะแนนเต็ม
Z
รายการ
S.D.
X
n
ก่อนการจัดกิจกรรม

30

30

17.57

3.18

หลังการจัดกิจกรรม

30

30

24.33

2.43

4.820*

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 4 แสดงผลการเปรี ยบเที ยบความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ปฐมวัย
รวมทุกด้านก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการอบรมโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการ
ทําวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ปฐมวัย พบว่า หลังการจัดกิ จกรรมครู ปฐมวัย มีคะแนนความรู ้ ความเข้าใจ สู งกว่าก่อน
การจัดกิจกรรม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการประเมินความสามารถในการเขียนโครงการวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ปฐมวัย
ตารางที่ 5 ผลการประเมินความสามารถในการเขียนโครงการวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ปฐมวัย
ที่
รายการประเมิน
แปลผล
S.D.
X
1. ชื่อเรื่ องวิจยั
4.55
0.36 มีความเหมาะสมมากที่สุด
2. ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
3.69
0.37 มีความเหมาะสมมาก
3. คําถามการวิจยั
3.82
0.29 มีความเหมาะสมมาก
4. วัตถุประสงค์การวิจยั
3.84
0.40 มีความเหมาะสมมาก
5. ตัวแปรการวิจยั
3.85
0.26 มีความเหมาะสมมาก
6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจยั
3.43
0.21 มีความเหมาะสมปานกลาง
7. กลุ่มเป้ าหมาย
4.60
0.20 มีความเหมาะสมมากที่สุด
8. เครื่ องมือการวิจยั
3.59
0.31 มีความเหมาะสมมาก
9. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.31
0.46 มีความเหมาะสมมาก
10. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.51
0.25 มีความเหมาะสมมาก
รวม
3.87
0.36 มีความเหมาะสมมาก
จากตารางที่ 5 แสดงผลการประเมิ นความสามารถในการเขี ยนโครงการวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ปฐมวัย
พบว่า หลังการจัด กิ จกรรมการอบรมโดยใช้ชุ ด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ เพื่ อ พัฒ นาความสามารถด้า นการทํา วิ จัย
ในชั้นเรี ยนของครู ปฐมวัย พบว่า ครู ปฐมวัยมีความสามารถในการเขียนโครงการวิจยั ในชั้นเรี ยน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.87 อยู่ในระดับมีความเหมาะสมมาก เมื่อจําแนกรายหัวข้อ พบว่า หัวข้อที่ ครู ปฐมวัยมีความสามารถในการเขียน
สูงสู ด ได้แก่ หัวข้อกลุ่มเป้ าหมาย และหัวข้อชื่อเรื่ องวิจยั มีค่าเฉลี่ย 4.60 และ 4.55 ตามลําดับ ซึ่ งอยูใ่ นระดับมีความ
เหมาะสมมากที่ สุด สําหรับหัวข้อที่ ครู ปฐมวัยมีความสามารถในการเขี ยนตํ่าที่ สุด คื อ หัวข้อการวิเคราะห์ขอ้ มูล
มีค่าเฉลี่ย 3.51 อยูใ่ นระดับมีความเหมาะสมมาก
สรุ ปผลการวิจยั
1. ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถด้า นการทํ า วิ จัย ในชั้ นเรี ยนของครู ป ฐมวัย มี
ประสิ ทธิ ภาพ 80.86/ 81.11
2. ความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรมการอบรมโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3. หลังการจัดกิ จกรรมการอบรมโดยใช้ชุด กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ครู ปฐมวัยมี ความสามารถในการเขี ยน
โครงการวิจยั ในชั้นเรี ยน อยู่ในระดับมีความเหมาะสมมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 โดยพบว่า หัวข้อที่ ครู ปฐมวัยมี
ความสามารถในการเขี ย นสู งสุ ด คื อ หั ว ข้อ กลุ่ ม เป้ าหมาย และหั ว ข้อ ชื่ อ เรื่ อ งวิ จัย มี ค่ า เฉลี่ ย 4.60 และ 4.55
ตามลําดับ อยูใ่ นระดับมีความเหมาะสมมากที่สุด
อภิปรายผล
จากการพัฒนาชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ปฐมวัย
ผูว้ ิจยั อภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถด้ า นการทํ า วิ จัย ในชั้ นเรี ยนของครู ป ฐมวัย มี
ประสิ ทธิ ภาพ 80.86/ 81.11 เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ 80/ 80 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะในการพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการตามขั้นตอนอย่างเป็ นระบบโดยเริ่ มจาก ผูว้ ิจยั ได้เชิ ญผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการศึ กษาปฐมวัย
และด้านการวิจยั ในชั้นเรี ยน มาร่ วมกลุ่มสนทนา เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาและความต้องการของครู ปฐมวัยเกี่ ยวกับ
การทํา วิ จัย ในชั้น เรี ย น ซึ่ งจะนํา ไปสู่ ก ารพัฒ นาชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โดยผูร้ ่ ว มกลุ่ ม สนทนาได้อ ภิ ป ราย
แลกเปลี่ ยนความคิ ด เห็ นกันอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องของปั ญ หาเกี่ ยวกับการวิจยั ในชั้นเรี ยน และ
แนวทางการพัฒนาความสามารถในการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน โดยมุ่งหวังที่ จะช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาความรู ้ ความ
เข้าใจของครู ปฐมวัย เพื่อจะเป็ นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของครู จากนั้น ผูว้ ิจยั จึงนําข้อมูลได้
จากการจัดกลุ่มสนทนามาวิเคราะห์ กําหนดโครงสร้างเนื้ อหาและกิ จกรรม แล้วลงมือสร้างชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
เรื่ อง การวิจยั ในชั้นเรี ยนปฐมวัย หลังจากสร้ างชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว จึ งนําชุ ดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ดงั กล่าว ไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง และนําผลที่ ได้มาปรับปรุ งแก้ไข แล้วนําไปทดลองใช้กบั ครู
ปฐมวัย แบบรายบุ คคล (1: 1) จํานวน 3 คน และแบบกลุ่มเล็ก (1: 3) จํานวน 9 คน เพื่ อหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ด
กิจกรรม การเรี ยนรู ้ โดยในการทดลองใช้แต่ละครั้ง ผูว้ ิจยั มีการสังเกตพฤติกรรมระหว่างทํากิจกรรมอย่างใกล้ชิด
เพื่ อนําข้อมูลมาพิ จารณาความเหมาะสม ความชัดเจนของภาษา กิ จกรรม และสื่ อต่ างๆ ที่ ใช้ในชุ ดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ และวิเคราะห์ขอ้ บกพร่ องจากการทดลองใช้ แล้วนําข้อบกพร่ องที่ พบในแต่ละครั้งมาดําเนิ นการปรับปรุ ง
แก้ไข ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ให้มีความสมบูรณ์ ย่ิงขึ้ น ดังที่ พิชิต ฤทธิ์ จรู ญ (2552, น. 48) และปรี ชา เนาว์เย็นผล
(2554, น. 71-75) ได้ระบุแนวทางการหาประสิ ทธิ ภาพของนวัตกรรมว่า ควรนําไปทดลองเป็ นแบบรายบุคคล (แบบ
1: 1) และสังเกตพฤติกรรมจากการทดลองใช้เพื่อหาข้อบกพร่ อง แล้วนําผลที่ได้มาปรับปรุ งแก้ไข จากนั้น นําไป
ทดลองใช้กับ กลุ่ มเล็ก (แบบ 1: 10) นําข้อบกพร่ องที่ พ บมาดําเนิ นการปรั บปรุ งแก้ไขอี กครั้ ง ดังนั้น เมื่ อนําไป
ทดลองภาคสนามหรื อทดลองใช้จริ งโดยนําชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ไปจัดอบรมให้กบั กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน จึง
พบว่า ชุ ด กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ผูว้ ิ จัยสร้ างขึ้ น มี ป ระสิ ทธิ ภ าพสู งกว่าเกณฑ์ที่ กาํ หนดไว้ 80/ 80 สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของอภิภู สิ ทธิ ภูมิมงคล (2545) ที่ พฒั นาชุ ดฝึ กอบรมการวิจยั ชั้นเรี ยน เรื่ อง การพัฒนาและการทดลองใช้
นวัตกรรม เพื่ อพัฒ นาการเรี ยนการสอน พบว่า ชุ ดฝึ กอบรมที่ สร้ างขึ้ น หน่ วยที่ 1 มี ประสิ ทธิ ภาพ 89.75/ 81.53
หน่ วยที่ 2 มีประสิ ทธิ ภาพ 88.46/ 81.15 สู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ 80/ 80 เช่ นเดียวกับวัชรา สามาลย์ (2545) ซึ่ งได้
พัฒนา ชุดฝึ กอบรมการวิจยั ชั้นเรี ยน เรื่ อง ความรู ้เกี่ยวกับการวิจยั ชั้นเรี ยนและการวิเคราะห์ปัญหาการเรี ยนการสอน
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พบว่า ชุดฝึ กอบรมที่ สร้างขึ้ น หน่วยที่ 1 มีประสิ ทธิ ภาพ 84.76/ 90.44 หน่ วยที่ 2 มีประสิ ทธิ ภาพ 91.44/ 88.22 สู ง
กว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ 80/ 80 และประภาส พิมพ์ทอง (2548) ซึ่ งสร้างชุ ดฝึ กอบรม เรื่ อง การพัฒนาความรู ้พ้ืนฐาน
การวิจยั ในชั้นเรี ยน สําหรับข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษายโสธร เขต 1 พบว่า ชุ ดฝึ กอบรม
ที่ ส ร้ างขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 86.59/ 86.87 สู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ 80/ 80 นอกจากนี้ ประสพ ปรุ โปร่ ง (2549)
ได้สร้างชุ ดฝึ กอบรม เรื่ อง การเขี ยนเค้าโครงการวิจยั ปฏิ บตั ิ การ สําหรับผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ผลการวิจยั พบว่า
ชุดฝึ กอบรมที่สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ 84.48/ 86.07 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ 80/ 80
2. ความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรมการอบรมโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ สู งกว่าก่อนการจัดกิจกรรม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูว้ ิจยั
ได้ดาํ เนิ นการตามขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ ดังที่ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ (2551,
น. 65) สุ วิทย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545, น. 53-55) และระพิ นทร์ โพธิ์ ศรี (2551, น. 6-12) ได้เสนอขั้นตอน
การสร้างชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ได้แก่ การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา กําหนดจุดประสงค์ เนื้อหาสาระ เพื่อนําไปใช้
ในการออกแบบการจัดกิ จกรรมให้สอดคล้องกัน โดยเลือกใช้สื่อที่ เหมาะสม กําหนดการประเมิ นผลให้ตรงกับ
จุดประสงค์ แล้วนําชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ไปทดลองใช้เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพก่อนนําไปใช้จริ ง เป็ นต้น จึงทําให้ได้
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ ประกอบกับชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้ น มีเนื้ อหาสาระ
ที่ สําคัญ เกี่ ยวกับ การทําวิจยั ในชั้นเรี ย นของครู ปฐมวัย อย่างครบถ้วนสมบู ร ณ์ ซึ่ งประกอบด้วย 5 ชุ ด กิ จกรรม
การเรี ยนรู ้ คื อ 1) ความรู ้พ้ื นฐานเกี่ ยวกับการวิจยั ในชั้นเรี ยน 2) นวัตกรรมการเรี ยนรู ้สําหรับการวิจยั ในชั้นเรี ยน
ปฐมวัย 3) เครื่ องมือที่ ใช้สาํ หรับการวิจยั ในชั้นเรี ยนปฐมวัย 4) การวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ในชั้นเรี ยนปฐมวัย และ
5) การเขี ยนรายงานการวิจยั ในชั้นเรี ยนปฐมวัย ส่ งผลให้ครู ปฐมวัยมี ความรู ้ ความเข้าใจจากการจัดอบรมโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพิ่มขึ้ น สอดคล้องกับงานวิจยั ของอภิภู สิ ทธิ ภูมิมงคล (2545) ที่พฒั นาชุ ดฝึ กอบรมการวิจยั
ชั้นเรี ยน เรื่ อง การพัฒนาและการทดลองใช้นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน และงานวิจยั ของวัชรา สามาลย์
(2545) ที่พฒั นาชุดฝึ กอบรมการวิจยั ชั้นเรี ยน เรื่ อง ความรู ้เกี่ยวกับการวิจยั ชั้นเรี ยนและการวิเคราะห์ปัญหาการเรี ยน
การสอน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของครู หลังศึกษาด้วยชุดฝึ กอบรมสูงกว่าก่อนศึกษาด้วยชุดฝึ กอบรม อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกับงานวิจยั ของสมบูรณ์ ตันยะ (2547) ที่พฒั นาชุดฝึ กอบรม เรื่ อง การวิจยั
ในชั้นเรี ยน สําหรับครู ประจําการในสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน พบว่า หลังการฝึ กอบรมครู มีความรู ้เกี่ ยวกับการวิจยั
ในชั้นเรี ยน สู งกว่าก่อนการฝึ กอบรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ ประภาส พิมพ์ทอง (2548)
ได้สร้างชุ ดฝึ กอบรม เรื่ อง การพัฒนาความรู ้ พ้ื นฐานการวิจยั ในชั้นเรี ยน สําหรั บข้าราชการครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้ นที่ การศึ กษายโสธร เขต 1 และงานวิจยั ของประสพ ปรุ โปร่ ง (2549) ที่ สร้ างชุ ดฝึ กอบรม เรื่ อง การเขี ยน
เค้าโครงการวิจยั ปฏิ บตั ิ การ สําหรับผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ผลการวิจยั พบว่า หลังการฝึ กอบรมครู มีความรู ้ ความ
เข้าใจสูงกว่าก่อนการฝึ กอบรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. หลังการจัดกิ จกรรมการอบรมโดยใช้ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ครู ปฐมวัยมี ความสามารถในการเขี ยน
โครงการวิจยั ในชั้นเรี ยน อยู่ในระดับมีความเหมาะสมมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะในชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที่ผวู ้ ิจยั
สร้างขึ้น มีลกั ษณะการให้ครู ปฐมวัยได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมอย่างเต็มที่ โดยได้ศึกษาจากใบความรู ้ ฟั งคําบรรยาย
จากวิทยากร ศึกษาจากกรณี ตวั อย่าง รวมทั้ง ให้ครู ปฐมวัยได้ฝึกปฏิ บตั ิกิจกรรมการเขียนโครงการวิจยั ในชั้นเรี ยน
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ปฐมวัยร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ทําให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ กบั เพื่ อน และการฝึ กปฏิ บตั ิ การเขี ยนโครงการวิจยั ใน
ชั้นเรี ยนปฐมวัยรายบุคคลแล้วให้นาํ เสนอเพื่อให้เพื่อนๆ ได้เสนอความคิ ดเห็นเพิ่มเติ มที่เป็ นประโยชน์ รวมไปถึง
การเติมเต็มจากวิทยากรทําให้ครู ปฐมวัยเกิดการเรี ยนรู ้ มีความเข้าใจ และมีความสามารถในการเขียนโครงการวิจยั
ในชั้นเรี ยนได้ดีข้ ึ น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของวธัญ�ู มัง่ คัง่ (2548) ที่ ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาครู เกี่ยวกับการวิจยั
ในชั้นเรี ยน โรงเรี ยนบ้านหนองบุ นนากประสงค์วิทยา อําเภอหนองบุ นนาก จังหวัดนครราชสี มา พบว่า ครู มี
ความสามารถในการเขียนเค้าโครงร่ างการวิจยั ในชั้นเรี ยนมากขึ้น และงานวิจยั ของประสพ ปรุ โปร่ ง (2549) ที่สร้าง
ชุ ดฝึ กอบรม เรื่ อง การเขี ยนเค้าโครงการวิจยั ปฏิ บตั ิ การ สําหรับผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ผลการวิจยั พบว่า คุ ณภาพ
เค้าโครงการวิจยั ปฏิบตั ิการอยู่ในระดับดี เช่นเดียวกับงานวิจยั ของอัญชลี รากวงศ์ (2553) เรื่ อง การพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจยั ปฏิ บตั ิ การในชั้นเรี ยนโรงเรี ยนบ้านหนองดิ นดํา อําเภอนํ้าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยพบว่า ครู มี
ความสามารถในการเขียนเค้าโครงการวิจยั ดีข้ ึน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนําชุดกิจกรรมไปใช้
1.1 หากต้อ งการนําชุ ด กิ จกรรมไปศึ ก ษาด้ว ยตนเอง ผูใ้ ช้ต ้อ งศึ ก ษาคําชี้ แจงเกี่ ย วกับ ชุ ด กิ จกรรม
อย่างละเอียด และปฏิบตั ิกรรมให้ครบทุกขั้นตอน ในกรณี ที่เป็ นกิจกรรมกลุ่ม ผูใ้ ช้สามารถปฏิบตั ิแบบรายบุคคลได้
ทั้งนี้ ต้องปฏิบตั ิกิจกรรมตามลําดับขั้นตอนที่กาํ หนดไว้ จึงจะเกิดประสิ ทธิ ผลอย่างเต็มที่
1.2 เมื่ อฝึ กอบรมด้วยชุ ด กิ จกรรมเรี ยบร้ อยแล้ว ควรมี การติ ดตามผลการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู
ปฐมวัยว่ามีการนําความรู ้ที่ได้ไปทําวิจยั ในชั้นเรี ยนได้มากน้อยเพียงใด
2. ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1 ควรมี การพัฒ นาชุ ดกิ จกรรมการวิจยั ในชั้นเรี ยนในลักษณะชุ ดฝึ กอบรมด้วยตนเอง เพื่ อให้ค รู
ปฐมวัยสามารถนําไปศึกษาได้ดว้ ยตนเองตลอดเวลา
2.2 ควรมี ก ารพัฒ นาชุ ด กิ จ กรรมที่ มี ล ัก ษณะกิ จกรรมของการฝึ กอบรม ควบคู่ ไ ปกับ การทํา วิ จัย
ในชั้นเรี ยนจริ งๆ ของครู โดยประเมินผลชุดกิจกรรมจากผลการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู
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