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บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนการวิจยั และพัฒนามีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพและปญหา 2) เพื่อพัฒนา
รูปแบบ 3) เพื่อทดลองใชรูป แบบ และ 4) เพื่ อประเมินผลการใชรู ปแบบการพัฒ นาสภาพแวดลอม
เพื่อเพิ่มคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครู โดยทําการวิจัยกับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง จํานวน 276 โรงเรียน ผูให
ขอมูลเปนผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน รวมจํานวน 552 คน ใชเครื่องมือในการวิจัยจํานวน 6 ฉบับ
วิเคราะหขอมูลโดยใชส ถิติคาเฉลี่ย และส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และวิเคราะห เนื้อหา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชรูปแบบการวิจัยพบวา 1) การพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อเพิ่มคุณภาพ
การวิ จัยในชั้ นเรี ยนของครู มี การปฏิ บั ติ อยู ในระดั บมาก แต มี ป ญหาอยู ในระดั บมาก 3 องค ป ระกอบ
ไดแก มุงเนนการสรางงานวิจัย วัฒนธรรมวิจัยที่เดนชัดและเปาหมายที่ชัดเจน 2) รูปแบบการพัฒนา
สภาพแวดล อมเพื่ อเพิ่ม คุณภาพการวิจัย ในชั้นเรียนของครูมีลักษณะเชิงภาษา จํานวน 5 สวน ไดแ ก
สวนนําตัวระบบ การนํารูปแบบไปใช การประเมินผล และเงื่อนไขหรือขอจํากัด โดยรูปแบบการพัฒนา
สภาพแวดลอมเพื่อเพิ่มคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูมีประสิทธิภาพในระดับมาก 3) การทดลองใช
รูปแบบการพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อเพิ่มคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูพบวา คุณภาพการวิจัยใน
ชั้นเรียนหลังการใชรูปแบบการพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อเพิ่มคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูสูงกวา
กอนการใชรูปแบบการพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อเพิม่ คุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูอยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ 0.01 4) การประเมินผลการใช รู ปแบบการพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่ อเพิ่ม คุ ณภาพการวิจัย ใน
ชั้นเรียนของครูพบวา รูปแบบการพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อเพิ่มคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูมี
ประสิทธิภาพในระดับมากที่สุด และมีประสิทธิผลที่สงผลใหการพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อเพิ่มคุณภาพ
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การวิ จัยในชั้ นเรี ย นบรรลุ เป าหมายตามเกณฑ ตั วชี้ วัด 3 ด าน คื อ ด านป จจั ย ด านกระบวนการ และ
ดานผลลัพธ
คําสําคัญ: รูปแบบการพัฒนาสภาพแวดลอม คุณภาพการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน
Abstract
This research and development aims to study the condition and problems 2)
to develop the model 3) to try out the model and 4) to evaluate the model of the
environmental development for enhancing qualitative classroom action research of
teachers. The research targets were extension schools under the Office of the Basic
Education Commission in the lower northern Province area. The samples were 552
people who are administrators and teachers from 276 schools. The research instrument
was 6 copies and analyzed by using mean, standard deviation, t-test dependent and
content analysis to find the efficiency and effectiveness of the model. The findings
were as follows: 1) The environmental development to enhance research qualitative
classroom action research of teachers was at a high level; however, the problems of
the research were at a high level in three components as follows: research emphasis,
distinctive culture and clear goals that serve a coordinating function. 2) The
environmental development model to enhance research qualitative classroom action
research of teachers found that there were five language characteristics as follows:
introduction, system, application of the model, evaluation and condition or limit. The
model of the environmental development to enhance research qualitative classroom
action research of teachers was highly efficient. 3) The trial out found that the quality
of classroom action research after using the environmental development model to
enhance research qualitative classroom action research of teachers was higher than
before using the model with significantly different at 0.01 level 4) The evaluations of
the model use of the environmental development to enhance research qualitative
classroom action research of teachers were as follows: the evaluate the model was the
highest efficient and effectiveness resulting to the environmental development to
enhance research qualitative classroom action research was met with the 3 setting
indicators which were input, process, and outcome.
Keywords: model of environmental development, quality of research, classroom action
research
บทนํา
ในศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยรวมถึ ง ประเทศอื่ น ๆ ทั่ วโลกได กาวเข าสู กระแสใหม ของการ
เปลี่ยนแปลงที่เรียกวาระบบเศรษฐกิจฐานความรู Ministry of Education (2009) ไดจัดทําขอเสนอ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) กําหนดกรอบแนวทางปฏิรูปการศึกษาและ
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ผูเรียนไวอยางเปนระบบ ไดแก 1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหมที่มีนิสัยใฝเรียนรูตั้งแตปฐมวัย สามารถ
เรียนรูดวยตนเอง และแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง 2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหมที่เปนผูเอื้ออํานวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนวิชาชีพที่มีคุณคา และ 3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม
อยางไรก็ตามแมวิชาชีพครูจะเปนวิช าชีพชั้นสูงแต ผูประกอบวิช าชีพครูยังคงมีปญหาในเรื่องของการ
ปฏิรูป การศึ กษา โดยเฉพาะการดํ าเนิน งานวิ จัยในชั้นเรียนมี งานวิ จัยระหวางป 2550-2554 ที่ พบว า
ปญหาการปฏิบัติวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับมาก (Buasang, 2007; Kumpaipuen, 2007; Sarasaen,
2011; Pronsuwan, 2013)
จากปญหาดังกลาวมีผูแกไขปญหาโดยการสงเสริมสภาพแวดลอมที่สงเสริมคุณภาพการวิจัย
12 องคประกอบ ไดแก เปาหมายที่ชัดเจน มุงเนนการสรางงานวิจัยวัฒนธรรมวิจัยที่เดนชัดบรรยากาศ
เชิงบวกของกลุม การบริหารแบบมีสวนรวม การกระจายอํานาจขององคการ การสื่อสารอยางสม่ําเสมอ
ทรัพยากรและบุคลากรดานการวิจัย อายุ ขนาด และความหลากหลายของกลุมวิจัย การใหรางวัลอยาง
เหมาะสมการสรรหาและการสงเสริมสมาชิก และภาวะผูนําทางการวิจัย (Carole & Mack, 1992)
ดังนั้น เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการกระตุนใหเกิดการวิจัย และธํารงรักษาสภาพที่สามารถผลิต
งานวิจัยไดอยางมีคุณภาพ การวิจัยนีจ้ ึงไดจัดทําขึ้นโดยมีจุดมุงหมายของการวิจยั 1) เพื่อศึกษาสภาพและ
ปญหาการพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อเพิ่มคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครู 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาสภาพแวดล อมเพื่ อเพิ่ม คุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครู 3) เพื่อทดลองใชรูปแบบการพัฒนา
สภาพแวดลอมเพื่อเพิ่มคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครู และ 4) เพื่อประเมิ นผลการใชรู ปแบบการ
พัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อเพิ่ มคุณภาพการวิจัยในชั้นเรี ยนของครู โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนีเ้ ปนการวิจัยและพัฒนา 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและปญหาสภาพแวดลอมเพื่อเพิ่มคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียน
ของครู
ศึกษาสภาพและปญหาการพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อเพิ่มคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครู
โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สั งกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้นฐาน กลุม จังหวั ด
ภาคเหนือตอนลาง จํานวน 9 จังหวัด จํานวน 276 โรงเรียน และกําหนดผูใหขอมูลโรงเรียนละ 2 คน
ประกอบด วย ผู บริ หารโรงเรีย น 1 คน และครู ผูสอนซึ่ งเปนหัวหน ากลุม วิชาการ 1 คน คิ ดเปนกลุ ม
ตั ว อย า งผู ใ ห ข อ มู ล ทั้ ง สิ้ น 552 คน เก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยใช เ ครื่ อ งมื อ 2 ฉบั บ ได แ ก ฉบั บ ที่ 1
แบบสอบถามสภาพการพั ฒ นาสภาพแวดล อ มเพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ภาพการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น ฉบั บ ที่ 2
แบบสอบถามป ญ หาการพั ฒนาสภาพแวดล อมเพื่ อเพิ่ มคุ ณภาพการวิ จัย ในชั้ นเรี ยนมี ค าความเที่ ย ง
(Reliability) เทากับ 0.97, 0.98 ตามลําดับ
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อเพิ่มคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียน
ของครู
พั ฒ นารู ป แบบการพั ฒ นาสภาพแวดล อ มเพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ภาพการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น โดยใช
องคประกอบการพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อเพิ่มคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนที่ไดจากวิจัยในขั้นตอนที่ 1
ที่มีปญ หาระดับมากขึ้นไปโดยกําหนดใหมีลั กษณะเชิง ภาษา จํานวน 5 สวน ได แก ส วนนํ า ตัวระบบ
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การนํารูปแบบไปใช การประเมินผล และเงื่อนไขหรือขอจํากัดและจัดองคประกอบเขาสูระบบ 3 ดาน
ไดแก ปจจัย กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีรายละเอียดนําเสนอเปนรูปแบบพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อ
เพิ่มคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาหรือเครื่องมือฉบับที่ 3 และ
นําเสนอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบ โดยใชเครื่องมือฉบับที่ 4 แบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน
ขั้น ตอนที่ 3 การทดลองใช รูปแบบการพั ฒนาสภาพแวดล อมเพื่อเพิ่ มคุ ณภาพการวิจัยใน
ชั้นเรียนของครู
เลือกตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) ไดกลุมตัวอยาง คือ โรงเรียนวัดหนองหลวง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ที่จัด การศึ กษา 3 ระดั บ ไดแ ก ระดับก อนประถมศึกษา และระดั บประถมศึ กษา ระดับมั ธยมศึ กษา
ตอนตน มีผูให ขอมูล ไดแก ผูบริ หารโรงเรีย น 1 คน ครู ผูสอน 14 คน โดยทดลองเปนระยะเวลา 1
ภาคเรียน คิดเปนระยะเวลา 5 เดือน และทําการประเมินหลังการใชรูปแบบการพัฒนาสภาพแวดลอม
เพื่อเพิ่มคุณภาพการวิจยั ในชั้นเรียนของครู โดยใชเครื่องมือฉบับที่ 5 แบบประเมินคุณภาพการวิจัยใน
ชั้นเรียน ซึ่งมีคาความเที่ยง (reliability) เทากับ 0.98 เปรียบเทียบระดับคุณภาพการวิจัยระหวางกอน
และหลังการใชรูปแบบการพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อเพิ่มคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียน โดยการทดสอบที
(t-test dependent)
ขั้ น ตอนที่ 4 การประเมิ นผลการใช รู ปแบบการพั ฒ นาสภาพแวดล อมเพื่ อเพิ่ ม คุ ณภาพ
การวิจัยในชั้นเรียนของครู
ดําเนิ นการโดยใชวิธีการประเมิ นหรื อทบทวนงานโดยกลุม เพื่อน โดยแตง ตั้งคณะกรรมการ
ประเมินหรือทบทวนงานโดยกลุมเพื่อน ซึ่งประกอบดวยครูและบุคลากรของโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
จํานวน 7 คน ทําความเขาใจเรื่องและเกณฑ ตลอดถึงแนวทางในการประเมิน โดยเรื่องและเกณฑที่จะ
ประเมิน คือ เครื่องมือฉบับที่ 6 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชรูปแบบการพัฒนา
สภาพแวดลอมเพื่อเพิ่มคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียน ไดนําแบบสอบถามไปหาคาความเที่ยงกับโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 ซึ่งไมใชกลุม
ตัวอยางในการวิจัย จํานวน 30 โรงเรียน ผูใหขอมูล ไดแก ผูบริหารโรงเรียน 30 คน ไดคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่งมีคาความเที่ยง เทากับ 0.94
ผลการวิจัย
การวิจัยรูปแบบการพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อเพิ่มคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลางมีผลการวิจัย ดังนี้
การพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อเพิ่มคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูมีการปฏิบัติอยูในระดับ
มาก ( X =3.65, S.D.=0.65) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา มี การปฏิ บัติในระดับมากจํ านวน 11
องคประกอบ และมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง จํานวน 1 องคประกอบ (Table 1)
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Table 1 Mean, Standard deviation, and level of environmental development to
enhance research qualitative classroom action research of teachers in the
educational extension schools under the office of the basic education
commission in the lower Northern province area
Components
1. Clear goals that serve a Coordinating Function
2. Research Emphasis
3. Distinctive Culture
4. Positive Group Climate
5. Decentralized Organization
6. Assertive Participative Governance
7. Frequent Communication
8. Accessible Resources, Particularly human
9. Sufficient Size, age, and Diversity of the Research Group
10. Appropriate Rewards
11. Concentration on Recruitment and Selection
12. Leadership with Research Expertise and Skill
Total-Mean

X

3.91
3.65
3.62
3.64
3.90
3.68
3.52
3.62
3.57
3.32
3.54
3.68
3.65

S.D.
0.63
0.73
0.67
0.74
0.66
0.75
0.80
0.80
0.73
0.93
0.78
0.77
0.65

Level
high
high
high
high
high
high
high
high
high
middle
High
high
high

Table 2 Mean, Standard deviation, and level problems of the environmental
development to enhance research qualitative classroom action research of
teachers in the educational extension schools under the office of the basic
education commission in the lower northern province area
Components
1. Problems Clear goals that serve a Coordinating Function
2. Problem Research Emphasis
3. Problem Distinctive Culture
4. Problem Positive Group Climate
5. Problem Decentralized Organization
6. Problem Assertive Participative Governance
7. Problem Frequent Communication
8. Problem Accessible Resources, Particularly human
9. Problem Sufficient Size, age, and Diversity of the Research Group
10. Problem Appropriate Rewards
11. Problem Concentration on Recruitment and Selection
12. Problem Leadership with Research Expertise and Skill
Total-Mean

X

3.53
3.56
3.55
2.76
2.75
2.45
2.71
3.01
2.61
2.91
2.81
2.72
2.95

S.D.
1.01
1.03
0.91
0.94
0.84
1.02
0.94
1.03
0.93
0.91
1.01
1.02
0.74

Level
high
high
high
middle
middle
low
middle
middle
middle
middle
middle
middle
middle

จาก Table 2 พบวา การพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อเพิ่มคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครู
มีปญหาอยูในระดับปานกลาง ( X =2.95, S.D.=0.74) เมื่อพิ จารณาในรายละเอี ยดพบวา มีปญหาใน
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ระดับมาก จํานวน 3 องคประกอบ เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ปญหามุงเนนการสราง
งานวิจัย ปญหาวัฒนธรรมวิจัยที่เดนชัด และปญหาเปาหมายที่ชัดเจน
ในสวนการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อเพิ่มคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครู
พบวากําหนดรูปแบบการพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อเพิ่มคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูที่มี ลักษณะ
เชิงภาษาจํานวน 5 สวน ไดแก สวนนํา ตัวระบบ การนํารูปแบบไปใช การประเมินผล และเงื่อนไขหรือ
ขอจํากัดที่ไดบูรณาการวิธีการเชิงระบบเขาสูองคประกอบของรูปแบบอันเปนหนวยปฏิบัติงาน ซึ่งแสดง
แนวทางดําเนินการเชิงระบบ ได แก ปจจัย กระบวนการ ผลผลิต ขององค ประกอบมุงเนนการสราง
งานวิจัย วัฒนธรรมวิจัยที่เดนชัด และเปาหมายที่ชัดเจน
Table 3 To compare the quality classroom action research of teachers before and
after using the environmental development model to enhance research
qualitative classroom action research
Using the model
n
X
before using
14
76.64
after using
14
92.00
Remark * significantly different at 0.01 level

S.D.
4.94
3.44

t
-16.317

Sig. (2-tailed)
0.000*

จาก Table 3 พบวา คุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนหลังการใชรูปแบบการพัฒนาสภาพแวดลอม
เพื่ อเพิ่ มคุ ณภาพการวิ จัยในชั้ นเรี ยนของครู สู ง กว าก อนการใช รู ป แบบการพั ฒนาสภาพแวดล อมเพื่ อ
เพิ่มคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01
ในสวนการประเมิ นประสิท ธิภาพการใชรู ปแบบการพัฒ นาสภาพแวดล อมเพื่ อเพิ่มคุ ณภาพ
การวิจัยในชั้นเรียนของครู พบวา มีประสิทธิภาพในระดับมากที่สุด และการประเมินประสิทธิผลการใช
รูปแบบการพั ฒนาสภาพแวดลอมเพื่อเพิ่ มคุ ณภาพการวิ จัย ในชั้นเรี ยนของครู พบวา การใช รูป แบบ
การพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อเพิ่มคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูมีประสิทธิผลที่สงผลใหการพัฒนา
สภาพแวดล อมเพื่อเพิ่ มคุ ณภาพการวิจัย ในชั้นเรี ย นบรรลุเ ปาหมายตามเกณฑตั วชี้ วัด 3 ดาน ได แ ก
ดานปจจัย ดานกระบวนการ และดานผลลัพธ
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยมีสาระสําคัญที่จะไดอภิปรายผลเพื่อความสมบูรณของขอคนพบ ดังนี้
1. การศึ กษาสภาพการพั ฒ นาสภาพแวดล อมเพื่ อเพิ่ ม คุ ณภาพการวิ จัย ในชั้ นเรี ย นของครู
ซึ่งพบวามี การปฏิบั ติ อยู ในระดั บมาก แต มีป ญหาในระดับ มากจํานวน 3 องค ประกอบ ได แ ก ปญ หา
มุงเนนการสรางงานวิจัย ปญหาวัฒนธรรมวิจัยที่เดนชัดและปญหาเปาหมายที่ชัดเจนที่ปรากฏผลเชนนี้
เนื่ องจากโรงเรี ย นไม มี นโยบาย แผนงานโครงการที่ เ กี่ ย วข องกั บ งานวิ จัย ขาดเป าหมาย และการ
ขับเคลื่อนการวิจัยอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Nawan (2007) ที่พบวา สภาพปญหา
การวิจัยในชั้นเรียนของครู ไดแก ครูยังขาดความรูความเขาใจในการทําวิจัยในชั้ นเรียน ครูไมไดเขารับ
การอบรมการวิจัยในชั้นเรียนทุกคน ผูบริหารไมนิเทศการปฏิบัติงานของครูอยางตอเนื่อง และครูยังไม
เห็นคุณคาและความสําคัญของการทําวิจยั ในชั้นเรียน
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2. การพั ฒนารู ปแบบการพั ฒนาสภาพแวดล อมเพื่ อเพิ่มคุ ณภาพการวิจัยในชั้นเรี ยนของครู
ซึ่งพบวา กําหนดรูปแบบการพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อเพิ่มคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีลักษณะเชิงภาษา จํานวน 5 สวน ไดแก สวนนํา ตัวระบบ การนํารูปแบบ
ไปใช การประเมิ นผล และเงื่ อนไขหรื อขอจํ ากั ด ซึ่ ง มี ประสิ ทธิ ภาพในระดั บมาก ที่ ปรากฏผลเช นนี้
เนื่องจากผูวิจัยได ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ ยวกั บตัวชี้วัด ลักษณะของสภาพแวดลอมที่ส งเสริมคุ ณภาพ
ของการวิจัย การวิจัยปฏิบัติการและการวิจัยในชั้นเรียน ทฤษฎีระบบและวิธีการเชิงระบบแนวคิดทฤษฎี
เกี่ ย วกับ การสร างรู ป แบบ ซึ่ งพบว า รู ป แบบเชิง ภาษา (semantic model) เป นรู ป แบบใช อธิ บ าย
โครงสรางทางความคิดที่มีความยืดหยุนสามารถที่จะนําองคประกอบเขาไปบูรณาการกับวิธีการเชิงระบบ
ได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Jantharamanee (2015) ที่พบวา รูปแบบการสรางวัฒนธรรมวิจัย
ในโรงเรียนประถมศึกษา มีลักษณะเชิงภาษา ประกอบดวยองคประกอบ จํานวน 5 สวน ไดแก สวนนํ า
ตัวระบบ การนํารู ปแบบไปใช การประเมิ นผลและเงื่อนไขหรือขอจํากัดที่ จัด องค ประกอบเขาสู วิธีการ
เชิงระบบ ไดแก ปจจัยกระบวนการผลผลิต
3. การทดลองใชรูปแบบการพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อเพิ่มคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครู
ซึ่ง พบว า คุณภาพการวิจัยในชั้นเรี ย นหลัง การใชรู ปแบบการพั ฒนาสภาพแวดลอมเพื่ อเพิ่ม คุ ณภาพ
การวิจัยในชั้นเรียนของครูสูงกวากอนการใชรูปแบบการพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อเพิ่มคุณภาพการวิจัย
ในชั้นเรียนของครูอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 ที่ปรากฏผลเชนนี้เนื่องจากโรงเรียนมีการปฏิบัติที่สําคัญ
ไดแก โรงเรียนจัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่มีเปาหมายดานการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนจัดใหมี
การประชุมชี้แจงรายละเอียดแผนงาน โครงการและเปาหมายดานการวิจัยโรงเรียนมีงานวิจัยในชั้นเรียน
ที่มุงพัฒนาคุณภาพนักเรียนซึ่งเกิดจากการปฏิบัติจริงของครูในโรงเรียนจัดใหมีการฝกอบรมหรือประชุม
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนคณะครูภายในโรงเรียนมีปฏิสัมพันธดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ในการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Janjuti (2007) ที่พบวา ขาราชการครู
กลุมเปาหมายมีค วามรู ความเขาใจดานการวิ จัยในชั้นเรียนอยูในระดับดี โดยมีผลการทดสอบความรู
ความเขาใจดานการวิจัยในชั้นเรียนหลังประชุมเชิงปฏิบัติการมากกวากอนประชุมเชิงปฏิบัติการอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05
4. การประเมิ นผลการใช รู ป แบบการพั ฒ นาสภาพแวดล อมเพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ภาพการวิ จัย ใน
ชั้นเรียนของครู ซึ่งพบวา รูปแบบการพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อเพิ่มคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครู
มีประสิทธิภาพในระดับมากที่สุด และมีประสิทธิผลที่บรรลุเปาหมายตามเกณฑตัวชี้วัด 3 ดาน ไดแ ก
ดานป จจั ย ด านกระบวนการและด านผลลั พ ธที่ ป รากฏผลเช นนี้ เนื่ องจากผู วิจัย ได จัด ให โรงเรี ย นมี
เปาหมายและเกณฑที่ชัดเจนเกี่ยวกับงานวิจัยในชั้นเรียน มีเครือขายและครูผูนําการวิจัยที่คอยชวยเหลือ
และปลุ กเราใหค ณะครู ดําเนินงานวิ จัย ในชั้ นเรีย นเพื่อพัฒนาคุ ณภาพนักเรีย น และพัฒ นาวิช าชี พครู
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Johnson & Button (1998) ไดเสนอผลการทดลองพัฒนาครูโดยการให
ทําการวิ จัย ปฏิบั ติการในชั้ นเรี ยน ซึ่ง ปรากฏวาประสบความสําเร็ จดวยดี นับ เปนกระบวนการที่ ชวย
พัฒนาวิชาชีพครู
สรุปผลการวิจัย
การวิ จัย และพั ฒ นารู ปแบบการพั ฒนาสภาพแวดล อมเพื่ อเพิ่ ม คุ ณภาพการวิ จั ยในชั้ นเรี ย น
ของครู โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ กษา สั งกั ดสํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานกลุ ม
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จังหวัดภาคเหนือตอนลางมีการปฏิบัติในระดับมาก แตยังคงมีปญหาในระดับมาก จํานวน 3 องคประกอบ
ไดแก ปญหามุงเนนการสรางงานวิจัย ปญหาวัฒนธรรมวิจัยที่เดนชัดและปญหาเปาหมายที่ชัดเจน ซึ่งไดนํา
ปญหาดังกลาวสูการพัฒนารู ปแบบการพัฒนาสภาพแวดล อมเพื่อเพิ่มคุณภาพการวิจัยในชั้นเรี ยนของครู
โดยกํ าหนดรู ปแบบที่ มี ลั กษณะเชิ ง ภาษาที่ บู รณาการวิ ธีการเชิ งระบบ จํ านวน 5 ส วน ได แก ส วนนํ า
ตัวระบบ การนํารูปแบบไปใช การประเมินผล และเงื่ อนไขหรื อข อจํ ากัด โดยแสดงแนวทางดําเนิ นการ
ได แก ปจจั ย กระบวนการผลผลิต ซึ่งรู ปแบบมี ประสิทธิ ภาพในระดั บมาก ทํ าให การทดลองใช รู ปแบบ
สง ผลให คุ ณภาพการวิ จัย ในชั้ นเรี ย นหลั ง การใชรู ป แบบการพั ฒ นาสภาพแวดล อมเพื่ อเพิ่ ม คุ ณภาพ
การวิจัยในชั้นเรียนของครูสูงกวากอนการใชรูปแบบการพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อเพิ่มคุณภาพการวิจัย
ในชั้นเรียนของครูอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 และรูปแบบการพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อเพิ่มคุณภาพ
การวิ จัย ในชั้นเรี ยนของครูมี ประสิท ธิภ าพในระดับ มากที่ สุด และมี ประสิ ทธิ ผลที่ส งผลใหการพัฒ นา
สภาพแวดล อมเพื่อเพิ่ มคุ ณภาพการวิจัย ในชั้นเรี ย นบรรลุเ ปาหมายตามเกณฑตั วชี้ วัด 3 ดาน ได แ ก
ดานปจจัย ดานกระบวนการ และดานผลลัพธ
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