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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อศึกษาข้อมูลและสภาพความต้องการรูปแบบการพัฒนา
บุคลากรครูเพือ่ส่งเสริมสมรรถภาพการวจิัยในชั้นเรียน  โรงเรียนเกษตรสมบูรณว์ิทยาคม  สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชยัภูมิ  2)  เพือ่พัฒนารูปแบบการพัฒนาการพัฒนาบุคลากรครูเพือ่ส่งเสริม
สมรรถภาพการวจิัยในชัน้เรยีน  โรงเรียนเกษตรสมบรูณ์วทิยาคม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ  3)  เพื่อทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียน  
โรงเรียนเกษตรสมบูรณว์ิทยาคม  สังกัดองค์การบริหารสว่นจังหวัดชัยภูม ิ 4)  เพื่อประเมินรูปแบบ
การพัฒนาบุคลากรครเูพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวจิัยในชัน้เรียน  โรงเรียนเกษตรสมบรูณ์วิทยาคม  
สังกัดองค์การบริหารสว่นจังหวัดชัยภูมิ  โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ครูผู้สอน  จ านวน  81  
คน  และครูพี่เลีย้งท่ีร่วมก ากับติดตาม จ านวน  4  คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  แบบ
วิเคราะหเ์อกสาร  แบบสัมภาษณ์  แบบทดสอบ  แบบสอบถาม  แบบสังเกต  ประเด็นสนทนากลุ่ม  
และแบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สถิติท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  ค่า t-test for Dependent   ค่า  Wilcoxon  Signed – Rank  Test   
และการวิเคราะหเ์นื้อหา 
 ผลการวจิัยพบว่า 
 1.  ผลการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  ความเป็นไปได้  และความสอดคลอ้ง
ของการพัฒนาบุคลากรครเูพือ่ส่งเสริมสมรรถภาพการวจิัยในชั้นเรียน โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม  
สังกัดองค์การบริหารสว่นจังหวัดชัยภูมิ  มีชื่อวา่  ซีทีเอออีาร์ (CTAER Model)  โดยผู้เชี่ยวชาญ  
พบว่า  ความสมเหตุสมผลเชงิทฤษฎี  มีค่าดัชนีความสอดคล้องรายขอ้  ระหว่าง 0.80 - 1.00 ความ
เป็นไปได้ของรูปแบบ  มีค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อ  ระหว่าง 0.80 – 1.00  และความสอดคล้อง
ของรูปแบบมีค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อ  ระหวา่ง  0.80 – 1.00  ท้ังนี้เนื่องมาจากข้ันตอนการ
พัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูเพื่อสง่เสริมสมรรถภาพการวจิัยในชั้นเรยีนมีกระบวนการที่เป็น
ระบบ  มีความเก่ียวเนื่องสัมพันธ์กันทุกองค์ประกอบ  ซึ่งก็คือ  ปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ  และ
ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 
 2.  ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูเพือ่ส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียน  
โรงเรียนเกษตรสมบูรณว์ิทยาคม  สังกัดองค์การบริหารสว่นจังหวัดชัยภูมิ  สรุปได้ดังน้ี 
  2.1  สมรรถภาพการวิจัยในชัน้เรียน ของผู้รับการอบรม หลังการใชรู้ปแบบ โดยภาพรวม  
พบว่า  การฝึกอบรมส่งเสริมสมรรถภาพการวจิัยในชัน้เรยีน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ยอมรับสมมติฐาน



การวิจัย ข้อ 1 ท่ีก าหนดไว้ และเมือ่พิจารณาการประเมินผลการฝึกอบรมส่งเสริมสมรรถภาพการวจิัย
ในชั้นเรียนเป็นรายด้านโดยเรยีงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า การประเมินด้านผลผลิต (Product) 
ด้านสภาวะแวดลอ้ม( Context )  ด้านปัจจัยน าเข้าของการฝึกอบรม (Inputs)  และด้านกระบวนการ 
(Process)  อยู่ในระดับมากท่ีสุด ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูน้ิเทศ  พบว่า  
ก่อนและหลังการใช ้
  2.2  รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูเพือ่ส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียน          
ครูพี่เลี้ยงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวจิัยในชั้นเรยีน  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ       
ท่ีระดับ .05  โดยหลังการใชร้ปูแบบพัฒนาบุคลากรครู เพือ่ส่งเสริมสมรรถภาพการวจิัยในชั้นเรียน    
มีคะแนนสูงกว่า ก่อนการใช้รปูแบบพัฒนาบุคลากรครู เพือ่ส่งเสริมสมรรถภาพการวจิัยในชั้นเรียน   
  2.3  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูเพือ่ส่งเสริมสมรรถภาพ
การวิจัยในชั้นเรียน  ครูผู้รับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวจิัยในชั้นเรยีน  แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยอมรับสมมตฐิานการวิจัย  ข้อ 2 ท่ีก าหนดไว ้โดยหลังการใช้
รูปแบบพัฒนาบุคลากรครู เพือ่ส่งเสริมสมรรถภาพการวจิัยในชั้นเรียน มีคะแนนสูงกวา่ ก่อนการใช้
รูปแบบพัฒนาบุคลากรครู เพือ่ส่งเสริมสมรรถภาพการวจิัยในชั้นเรียน   
  2.4  สมรรถภาพการท าวิจัยในชั้นเรยีนของครผูู้รับอบรม  พบว่า  ครูผู้รับการอบรม     
มีสมรรถภาพในการท าวิจยัในชั้นเรยีน  อยู่ในระดับมากท่ีสุด ยอมรับสมมติฐานการวจิยั ข้อ 2         
ท่ีก าหนดไว้  และเมื่อพิจารณาสมรรถภาพในการท าวิจัยในชั้นเรยีน พบว่า ครผูู้รับการอบรมมี
สมรรถภาพในการท าวจิัยในชัน้เรียน  อยู่ในระดับมากท่ีสุด   
  2.5  ความพึงพอใจของครูท่ีมตี่อรูปแบบการพัฒนาบุคลากรครู  เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพ
การวิจัยในชั้นเรียนของครู โดยภาพรวม พบว่า ครูมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการการพฒันาบุคลากร
ครู  เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียนของครู  อยูใ่นระดับมากท่ีสุด  ยอมรับสมมติฐาน   
การวิจัยข้อ  3  ท่ีก าหนดไว้  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ครูมีความพึงพอใจที่อยูใ่นระดับ   
มากท่ีสุดทุกด้าน  โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้  ล าดับท่ี  1  ด้านกระบวนการ
น ารูปแบบไปใช้  ล าดับท่ี  2  ด้านผลของการใช้รูปแบบ และล าดับท่ี  3  ด้านองค์ประกอบของ
รูปแบบ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ทุกข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุด  โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ย 
จากมากไปหาน้อยดังนี้  คือ  ดับท่ี  1  องค์ประกอบเชิงกระบวนการ  แบ่งออกเป็น  4  ข้ัน  ได้แก่   
1)  ข้ันคัดกรอง  2)  ข้ันการให้ความรู้ก่อนการพัฒนา  3)  ข้ันการด าเนินการ  4) ข้ันการประเมินผล
การพัฒนามีความเหมาะสม  สัมพันธ์กัน  ล าดับท่ี  2 องค์ประกอบของรูปแบบมีความชัดเจนและเป็น
ระบบ  ล าดับท่ี 3 องค์ประกอบเชงิหลักการและวัตถุประสงค์  มีความเหมาะสม  ล าดบัท่ี  4   
องค์ประกอบเชิงเงือ่นไข  การน าไปใช้  และการติดตาม  ดูแล  มีความเหมาะสม และล าดับท่ี  5  
องค์ประกอบเชิงกระบวนการ  และองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการน าไปใช้ มีความสอดคลอ้งสัมพันธ์กัน 
ท้ังนี้จากการสนทนากลุ่ม  พบว่า  องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาบุคลากรครู เพื่อส่งเสริม
สมรรถภาพการวจิัยในชัน้เรยีนของครู  ทุกองค์ประกอบมคีวามเหมาะสม และสอดคลอ้งซึ่งกันและกัน  
กระบวนการพัฒนาบุคลากรครู  เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจยัในชั้นเรียนมีความต่อเนื่องและ
สัมพันธ์กันในแต่ละข้ันตอน ถือเป็นกระบวนการที่มีประโยชน์มากในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ส่วนเงื่อนไขในการน ารูปแบบไปใช้นั้นเป็นสิ่งที่มีความจ าเปน็อย่างยิ่งในการน ารูปแบบการพัฒนา



บุคลากรครู  เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนไปปฏิบัติจริง  โดยเฉพาะเงื่อนไขของครูที่มี
ความมุ่งมั่น  จริงใจในการพฒันาการจัดการเรียนรู้  ด้วยความเต็มใจ  ร่วมมือกัน  มีความรับผิดชอบ
ในการท างาน  และมีมนุษยสมัพันธ์ที่ดีต่อกันเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมาก  รวมท้ังผู้บริหารมีความ
ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรครู  เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวจิัยในชัน้เรียน       
ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ  สื่อ  อุปกรณ์  สิ่งอ านวยความสะดวก  และสรา้งขวญัก าลังใจให้กับ
ครูเป็นการส่งเสริมให้ครูเกิดการพัฒนาท้ังทางด้านการพัฒนาบุคลากรครู  และการท าวจิัยในชั้นเรียน 
  2.6  ผลการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีเกิดจากการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้ท าวิจัย  พบว่า  
ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครเูพือ่ส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชัน้เรียน นักเรยีน
มีผลการเรยีนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั  .05  ยอมรับสมมติฐานการวิจัย  ข้อ 4  
ท่ีก าหนดไว้  โดยหลังการใชร้ปูแบบการพัฒนาบุคลากรคร ู เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียน  
นักเรียนทุกระดับชั้นทุกห้อง  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา่ก่อนการใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครู  เพื่อ
ส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรยีน 
 
 
 
 
 
 


