


 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

104 
 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

กระบวนการพัฒนาความสามารถด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
เทศบาลต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

                ดร.สุณี  บุญพิทักษ์*   ดร.เกรียงศักด์ิ สร้อยสวุรรณ** นิวดี คลังสีดา*** 

* รองศาสตราจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
**1อาจารย์โปรแกรมพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย 

**2 อาจารย์โปรแกรมพลังงาน คณะเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาความสามารถด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน
ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตากและความพึงพอใจ เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) เก็บรวบรวมข้อมูล ใช้เทคนิควิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) ได้แก่การสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) และการเขียนพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) แหล่งข้อมูลที่ศึกษาได้แก่ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จ านวน 11 ศูนย์ รวมทั้งหมด 30 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ ประเด็น
ค าถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม และแบบสอบถามปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง 
  ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการพัฒนาการท าวิจัยในชั้นเรียนประกอบด้วยองค์ประกอบหลักส าคัญ 3 
ประการดังน้ี 
 1. ด้านวิธีการ บรรยายแบบง่ายๆ บรรยายเน้ือหาสลับการลงปฏิบัติ ทบทวนเน้ือหาแต่ละประเด็น เรียนรู้
จากรูปธรรมยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวประกอบการบรรยาย และเรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการท าวิจัยไปที่ละขั้นตอน 
 2. ด้านพลังใจ เสริมแรงก าลังใจ สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บรรยายกับครู ปลุกเร้าพลังภายในตัวครูทุก
ช่วงระยะการบรรยาย ให้ก าลังใจ ค าชม กระตุ้นให้ทุกคนเห็นศักยภาพภายในของตน และผู้บริหารเห็นความส าคัญ
สนับสนุนครู เสริมแรงให้ก าลังใจ 
 3. ด้านผู้ให้ วิทยากรต้องเป็นผู้มีความสามารถการจัดการศึกษาปฐมวัยพร้อมทั้งการท าวิจัยในชั้นเรียน 
ถ่ายทอดอธิบายแบบเข้าใจได้ง่าย สวมบทบาทเป็นพี่เลี้ยง ร่วมคิด ร่วมท าไปกับครูทุกขั้นตอน  
 องค์ประกอบหลักส าคัญทั้ง 3ประการน้ีจะประสานสัมพันธ์เชื่อมโยงกันตลอดเวลาทุกขั้นตอนใน
กระบวนการพัฒนาครู และการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ครูพอใจขั้นตอนกระบวนการพัฒนามีความเป็นระบบ
เรียงล าดับขั้นตอนเข้าใจได้ง่ายชัดเจน 

ค าส าคัญ กระบวนการพัฒนา /ความสามารถการท าวิจัยในชั้นเรียน /ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

Abstract 
             The purposes of this research were to study the process to develop classroom research 
abilities of teachers in childcare centers of Maechan Sub-district Municipality Aumphang District, Tak 
Province and also study teachers’ satisfaction towards the process. This research was an Action 
Research with qualitative technique. Data were analyzed using focus group discussion and 
analytical description. The samples consisted of 30 teachers from 11 childcare centers of Maechan 
Sub-district Municipality Aumphang District, Tak Province. The research instruments were questions 
for focus group and structured questionnaire. 
The results revealed that the process to develop classroom research consisted of 3 compositions 
as follows: 
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         1. The methodology it was found that the lecture was simple. The content was explained 
with the practice. Each content was reviewed. Learning was done by factual situation. Nearby thing 
was the example in the lecture. The research method was taught step by step. 
         2. The mind power it was found that there should have the motivation. Lecturer and 
teachers should have good relationship. Teachers’ internal power should be encouraged. Teachers 
should be encouraged to know their abilities. The administrator should support and reinforce 
teachers’ Morales. 
          3. Lecturer it was found that the lecturer should be the expert in childhood education and 
classroom research. The lecturer should explain the methodology easily Moreover the lecturer 
should be the mentor to help teachers. The evaluation of satisfaction was found that the 
methodology of teachers’ development was good 

Key elements both 3, this will coordinate the relationship all the time in every step in the 
teacher development process. And satisfaction assessment found that the teacher development 
process was systematic, orderly, easy to understand 

Keyword : Development process / Ability to do research in class / Teacher, Child Development 
Center 

ความส าคัญและความเป็นมา 
เทศบาลต าบลแม่จัน เดิมแรกเริ่มมีฐานะเป็นสภาต าบล เรียกว่า สภาต าบลแม่จัน เป็นต าบลหน่ึงในจ านวน 6 

ต าบล ในเขตอ าเภออุ้มผาง ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลแม่จัน เม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2542 
และต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลแม่จัน เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งหมด 
จ านวน 12 หมู่บ้านโดยมีราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของอ าเภออุ้มผางห่าง
จากที่ว่าการอ าเภออุ้มผางระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร ห่างจากอ าเภอแม่สอด 210 กิโลเมตร มีเน้ือที่ทั้งหมด 
ประมาณ 1240 ตารางกิโลเมตร การจัดการศึกษาประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11 ศูนย์ และก าลังจะเปิดใหม่อีก 4 
ศูนย์ เด็กเล็กเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นชาวไทยภูเขา เผ่า ปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) จากสภาพแวดล้อมที่อยู่ห่างไกล ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดการเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก จึงขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างมาก การเดินทาง
ที่เป็นอุปสรรค เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก ถนนขรุขระ เสี่ยงต่ออันตราย เพราะเป็นเส้นทางเล็กจากอ าเภอแม่สอด
ขึ้นไปอ าเภออุ้มผาง เป็นทางโค้ง 1219 โค้ง อยู่ในพื้นที่สูง จึงมีค าเรียกกล่าวขานว่าอ าเภอลอยฟ้า ถนนเล็กสองข้างทาง
เป็นเหว ต้องระมัดระวังในการขับรถอย่างมาก แต่เน่ืองด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ันเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่จัด
การศึกษาพัฒนาเด็กตามระเบียบส านักนายกรัฐมน ตรี ว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2551 ก าหนดให้เด็กปฐมวัย
ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ โดยให้ ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ที่เก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญของการเลี้ยงดู การสร้างประสบการณ์ การส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้
และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2553)  

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงมีความส าคัญอย่างมาก ต่อการสร้างเสริมพัฒนาการทุกด้านของเด็ก ซ่ึงในคู่มือ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ได้กล่าวถึงบทบาทของครูปฐมวัยอย่างชัดเจนว่า“บทบาทครูปฐมวัยต้องเปลี่ยน
จากผู้บอกความรู้หรือสิ่งให้เด็กท ามาเป็นผู้อ านวยความสะดวกใน    การจัดสภาพแวดล้อม ประสบการณ์และกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ผู้สอนต้องยอมรับเห็นคุณค่า รู้จักและเข้าใจเด็กแต่ละคนที่ตนดูแลรับผิดชอบ 
นอกจากน้ีผู้สอนต้องรู้จักพัฒนาตนเอง ปรับปรุง ใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมหลากหลาย ให้เหมาะกับเด็กและต้องวาง
แผนการจัดประสบการณ์ในแต่ละวันให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นที่หลากหลายกิจกรรมอย่างเหมาะสมกับวัยและ
พัฒนาการ ผู้สอนต้องสังเกตประเมินทั้งการสอนของตนและพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กได้บรรลุตามจุดประสงค์
เป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ผู้สอนต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลของเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครองต้องร่วมมือกันรับผิดชอบช่วยพัฒนา
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เด็กให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันและผู้สอนต้องศึกษาหลักการของหลักสูตรให้เข้าใจ เพราะต้องยึดหลักการ
อบรมเลี้ยงดูควบคู่กับการให้การศึกษา (คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560) 

วิจัยในชั้นเรียน จึงเป็นเครื่องมือหน่ึงที่ครูสามารถน ามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้พัฒนาเด็กปฐมวัยได้ 
ดังเช่นนักการศึกษาหลายคนกล่าวไว้สอดคล้องกันว่า การวิจัยมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างแท้จริงคุณค่า
เกิดขึ้นที่การพัฒนาครู ผลสัมฤทธ์ิเกิดกับนักเรียน ยังมีปฏิสัมพันธ์ในการท างานร่วมกัน ครูพัฒนาครบวงจร คือการรับรู้ 
สร้างความรู้ และการใช้ความรู้ (สุณี บุญพิทักษ์,2554 อ้างอิงจาก จารุวรรณ ศิลปะรัตน์ , 2548 ) วิจัยในชั้นเรียน
หมายถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน ต้องท าอย่างรวดเร็วน าผลมาใช้ทันที และสะท้อนข้อมูลเก่ียวกับการ
ปฏิบัติต่างๆของตนเองให้เพื่อนร่วมงานในโรงเรียนได้อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้น
พัฒนาการเรียนรู้ทั้งของครูและผู้เรียน (สุวิมล ว่องวานิช (2551หน้า21) ความส าคัญของวิจัยในชั้นเรียนยังถูกก าหนด
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มาตรา 24 (5) ว่า การสอนส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ เรียนรู้ ทั้งน้ี ผู้สอนและผู้เ รียนอาจ
เรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 

https://pamnav.wordpress.com/2016/11/04 ค้นคว้าเม่ือวันที่ 16  กุมภาพันธ์ 2562 
วิจัยในชั้นเรียนจึงมีประโยชน์ต่อครูผู้สอนทุกระดับชั้นเรียน สามารถน ามาใช้แก้ปัญหาในชั้นเรียนได้ ในส่วน

ของเด็กปฐมวัย ครูปฐมวัยสามารถเรียนรู้พัฒนาให้เข้าใจขั้นตอนกระบวนการของวิจัยในชั้นเรียน และน ามาใช้
แก้ปัญหาเด็ก ซ่ึงจะท าให้ครูได้พัฒนาระบบการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ พัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  

จากความส าคัญดังกล่าวมา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น มีเขตบริการ คือ 
จังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดตาก อ าเภออุ้มผางเป็นอ าเภอหน่ึงของจังหวัดตากที่อยู่ห่างไกลและทุรกันดารมาก  การ
บริการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเข้าไปถึงได้น้อย ผู้วิจัยเห็นความส าคัญของการใช้กระบวนการวิจัยเป็น
เครื่องมือพัฒนาเด็กปฐมวัยและยังพัฒนาศักยภาพครูได้อย่างดี ดังที่อุทุมพร จามรมาน (2537) น้อมศรี เคท (2545) 
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2545) อ้างถึงใน สุณี บุญพิทักษ์ (2554 , หน้า 2) ครูที่จัดการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน เข้าใจเด็กเป็นรายบุคคลเข้าใจการกระท าของเด็ก ผลการวิจัยสะท้อนให้ครูเห็นสภาพของ
ตนและการเรียนรู้ของผู้ เ รียน เห็นจุดที่ต นเองควรพัฒนาให้ มีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น จึงได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
กระบวนการพัฒนาความสามารถด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลแม่จัน อ าเภออุ้ม
ผาง จังหวัดตาก 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย    
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ และปัญหาการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล

ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
2. เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาความสามารถด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล

ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของครูผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อกระบวนการพัฒนาความสามารถการท าวิจัยใน

ชั้นเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

วิธีด าเนินการวิจัย  
การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีรายละเอียดดังน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ และปัญหาการท าวิจัยในชั้นเรียนของครู   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล
ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
 1.1 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 

https://pamnav.wordpress.com/2016/11/04%20ค้นคว้าเมื่อวันที่%2016%20%20กุมภาพันธ์%202562
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 ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11 ศูนย์ จ านวน 30 คน โดยใช้แบบสอบถาม
ปลายเปิด และการสนทนากลุ่ม 
 แหล่งข้อมูลเอกสาร ได้แก่ งานวิจัย เรื่อง รูปแบบกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะ  ครูปฐมวัยที่ดีของครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สุณี บุญพิทักษ์, 2559) รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยในชั้น
เรียนของครูปฐมวัย (สุณี บุญพิทักษ์, 2554) และ จารุวรรณ ศิลปะรัตน์ (2548) การพัฒนารูปแบบเสริมพลังการ
ท างานเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นนักวิจัยของครูอนุบาล เอกสาร ต าราที่เก่ียวข้องกับการท าวิจัยในชั้นเรียนของครู
ปฐมวัย และ หลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 1.2 ขอบเขตตัวแปร 
 ตัวแปรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ 
 1) สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาเด็กปฐมวัยและปัญหากิจกรรมการสอนเด็กปฐมวัย 
 2) สภาพการท าวิจัยในชั้นเรียนและปัญหาการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
            1.3.1 ผู้วิจัยท าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรถึง
หัวหน้าหน่วยงาน เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล 
                 1.3.2 ผู้วิจัยขออนุญาตบันทึกเทปการสนทนากลุ่ม 
          1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์สร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytic 
Induction) และเขียนพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) 
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษากระบวนการพัฒนาความสามารถด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล
ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
       2.1 ขอบเขตเน้ือหา 
 กระบวนการพัฒนาความสามารถการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูปฐมวัย โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
       2.2 ขอบเขตแหล่งข้อมูล  
      กลุ่มประชากรที่ใช้ด าเนินการวิจัย ได้แก่ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 30 คน สังกัดเทศบาลต าบลแม่จัน 
อุ้มผาง จังหวัดตาก ประกอบด้วย 11 ศูนย์ดังน้ี 
 1) ศพด.บ้านนุเซะโปล้ 
 2) ศพด.บ้านกล้อทอ 
 3) ศพด.บ้านบ่อแร่ 
 4) ศพด.บ้านโขะทะ 
 5) ศพด.บ้านทิโพจิ 
 6) ศพด.บ้านกุยต๊ะ 
 7) ศพด.บ้านกุยเคล๊อะ 
 8) ศพด.บ้านแม่จันทะ 
 9) ศพด.บ้านเปิ่งเคลิ่ง 
 10) ศพด.บ้านทีจอชี 
 11) ศพด.บ้านมะโอโค๊ะ 
    2.3 ขอบเขตตัวแปร ได้แก่ ความรู้ ความสามารถการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ขั้นตอนกระบวนการพัฒนาวิจัยในชั้นเรียน 
 ระยะที่ 1 
 1. ทบทวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
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 2. อบรมให้ความรู้การท าวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย การศึกษาโจทย์ปัญหาการท าวิจัยในชั้นเรียน การเขียนชื่อ
เรื่องวิจัยในชั้นเรียน การเขียนบทที่ 1 การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง การสร้างเครื่องมือ สถิติที่ใช้ และการ
เขียนโครงร่าง 3 บท 
 3. ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลับไปพัฒนาโครงร่างวิจัยในชั้นเรียนเตรียมที่จะท าวิจัยในชั้นเรียนของตน นัด
หมายมาน าเสนอครั้งต่อไป 
 ระยะที่ 2 
 1. นัดหมายประชุมครูที่ส านักงานเทศบาลต าบลแม่จัน น าเสนอโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน 
 2. ในการน าเสนอโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน ผู้วิจัยในบทบาทวิทยากร ได้บรรยาย ซ้ า ย้ า ทวน เน้ือหาความ
เข้าใจการท าวิจัยในชั้นเรียนอีกครั้ง 
 3. อบรมให้ความรู้การเขียนสรุปรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 5 บท 
 ระยะที่ 3 
 1. นัดประชุมครูส่งสรุปรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 5 บท  
 2. กิจกรรมถอดบทเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาความสามารถการท าวิจัยในชั้นเรียน 
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจของครูผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อกระบวนการพัฒนาความสามารถการท าวิจัยในชั้น
เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
  3.1 ขอบเขตเน้ือหา ได้แก่ความพึงพอใจของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีต่อกระบวนการ พัฒนา
ความสามารถการท าวิจัยในชั้นเรียน 
            3.2 ขอบเขตแหล่งข้อมูล ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 30 คน สังกัดเทศบาล แม่จัน อุ้มผาง 
จังหวัดตาก โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิดให้ครูประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนกระบวนการพัฒนาความสามารถ
การท าวิจัยในชั้นเรียน 
                        3.3 ขอบเขตตัวแปร ได้แก่ ความพึงพอใจของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีต่อกระบวนการ พัฒนา
ความสามารถการท าวิจัยในชั้นเรียน 

ผู้วิจัยน าแบบสอบถามปลายเปิด สอบถามความพึงพอใจครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีต่อกระบวนการขั้นตอน
การพัฒนาความสามารถด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนไปให้ครูที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการตอบแบบสอบถาม การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (content analysis) และการเขียนพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical 
Description)  

สรุปผลการวิจัย 
ผู้วิจัยสรุปผลขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ และปัญหาการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก ผลการวิจัยพบว่า  
 สภาพการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายจะเป็นการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ท าท่าประกอบเพลง เช่น เพลงช้าง เพลง
เป็ด เพลงแมงมุมลาย เพลงออกก าลังกาย เป็นต้น หรือการออกก าลังกายตอนเช้า และการฝึกระเบียบวินัยข้อตกลง
ระหว่างครูกับนักเรียน การเป็นผู้น าผู้ตาม มีเด็กออกมาเป็นผู้น าการเคลื่อนไหวเพื่อนๆท าตาม ผลัดกันเป็นผู้น าผู้ตาม 
การเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะการเคาะจังหวะของครู กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะจะท าในช่วงหลังจาก
เคารพธงชาติแล้ว  
              สรุปได้ว่าโดยส่วนใหญ่พบว่าการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ครูจะใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
เป็นหน่ึงในกิจกรรมหกกิจกรรมหลักตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย จัดให้เด็กได้เรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกาย ยังพบกิจกรรมการร้องเพลงและท าท่าประกอบเพลง และปฏิบัติตามแนวทางการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวที่ระบุ
ไว้มือหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ แม้ว่าครูจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะตาม
แนวทางของหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย แต่พบว่าครูส่วนใหญ่ ยังไม่เข้าใจรายละเอียดของกิจกรรมและขั้นตอน
การจัดกิจกรรมที่ถูกต้องตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย 
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ด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ พบว่า ในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ครูจะบูรณาการ 
กิจกรรมเล่านิทานให้เด็กฟัง ให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเล่านิทาน การท าสมาธิ กิจกรรมสร้างสรรค์ (ศิลปะ) เด็ก
ได้วาดรูประบายสี เล่นสี ตัดปะภาพ เด็กๆ ร้องเพลงตามคุณครูพร้อมท าท่าประกอบเพลง นอกจากน้ียังมีกิจกรรมที่
เด็กได้เล่นกับผู้อ่ืน เป็นเกมการละเล่นต่างๆ เช่น เกมการเล่นมอญซ่อนผ้า และกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เล่นโต้ตอบ มี
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ มีทั้งกิจกรรมรายบุคคล หรือกิจกรรมกลุ่ม 

ด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม พบว่า ครูฝึกให้เด็กท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม การวาดภาพบนกระดาษแผ่น
ใหญ่ ฝึกการอดทน รอคอย การแบ่งปันสิ่งของ การเข้าเล่นในกิจกรรมเสรี คือการเล่นมุมของเล่นต่างๆ ในชั้นเรียนเช่น 
มุมบล็อก มุนิทาน มุมบ้านเป็นต้น และการท ากิจรรมต่างๆร่วมกับเพื่อน การท ากิจกรรมที่ร่วมกับชุมชนเช่นการแห
เทียนเข้าพรรษา กิจกรรมวันเด็ก 

ด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา พบว่า ครูจัดกิจกรรมให้เด็กเล่นเกมการศึกษา เช่นเกมจับคู่ภาพ
กับเงา จับคู่ภาพเหมือน ภาพตัดต่อรูปผลไม้ การเล่านิทาน นอกจากน้ียังส่งเสริมทักษะการคิดการสังเกตเปรียบเทียบ
จ านวน การจ าแนกสิ่งต่างๆ ปลูกฝังการรักการอ่านหนังสือ รวมทั้งกิจกรรมอ่ืนๆอีกเช่นการร้อยลูกปัด ปั้นดินน้ ามัน 
ระบายสี การนับเลข การท่องพยัญชนะ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พอจะสรุปได้ว่ากิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา ครูจัดกิจกรรมเกมการศึกษา การร้องเพลง การเล่นเกม การพัฒนาทักษะการคิด การสังเกต และ
จ าแนกเปรียบเทียบ รวมทั้งการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ (ศิลปะ) สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กได้
เช่นกัน 

ประเด็นปัญหาที่ครูพบจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า เด็กไม่ยอมพูดภาษาไทย เรียนรู้ช้า ต้องย้ าซ้ า
ทบทวนบ่อยๆจึงพอเข้าใจ เด็กบางคนไม่สนใจในกิจกรรมที่ครูท า มีพัฒนาการกล้ามเน้ือมัดเล็กไม่แข็งแรง การสื่อสาร
ยังไม่เข้าใจ และยังขาดทักษะการเข้าใจตัวเลขและการรู้ค่าจ านวน นอกจากน้ียังพบว่าตัวครูผู้สอนขาดเทคนิคการสอน 
และในชั้นเรียนมีเด็กช่วงอายุหลากหลายมาเรียนร่วมกัน 

จากผลการศึกษา สภาพการจัดการเรียนรู้ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่าครูมีความรู้ความเข้าใจการจัด
กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ครูจะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านใดบ้าง จัดอย่างไร ครู
สามารถท าได้ตามสภาพบริบทการเรียนรู้ในศาสตร์การศึกษาปฐมวัยของครูเอง ทั้งครูที่จบวุฒิการศึกษาปฐมวัยโดยตรง 
แต่มีจ านวนน้อย และจบศาสตร์ด้านอ่ืนๆ เช่น สาขาวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา นอกจากน้ีครูส่วนใหญ่ขาดความรู้
รายละเอียดของขั้นตอนการจัดกิจกรรมหกกิจกรรมอย่างลึกซ้ึงถูกต้องตามหลักสูตรและปัญหาที่ครูพบซ่ึงเป็นปัญหา
ส าคัญคือเด็กไม่พูดภาษาไทยใช้ภาษาถิ่น สิ่งส าคัญครูต้องเรียนรู้การพัฒนาตัวเอง ด้านเทคนิคการจัดกิจกรรมการสอน
ที่หลากหลาย การพัฒนาสื่อ และการท าวิจัยในชั้นเรียน  
ดังค ากล่าวที่ครูเขียนตอบในแบบสอบถามปลายเปิดแบบมีโครงสร้างดังน้ี 

“จัดกิจกรรมให้เด็กได้เคลื่อนไหว ร้องเพลงประกอบท่าทาง ได้วาดรูประบายสี เล่นเกมกิจกรรมกลางแจ้ง 
เช่นเกมว่ิงผลัด”  

“เด็กชอบปีนป่ายเตะบอล เล่นบทบาทสมมุติโดยจะเอาตุ๊กตาเป็นพ่อแม่ลูก เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้
ดีกว่าตอนมาใหม่ๆ เช่น การอาบน้้า แต่งตัว ใส่รองเท้า เข้าห้องน้้าเอง แต่พบว่าเด็กบางคนมีสมาธิสั้นไม่ค่อยสนใจ เด็ก
เล่นกิจกรรมเกมการศึกษา จับคู่ตัวเลขกับจ้านวน จับคู่ภาพกับเงา ได้ฝึกการคิดการวางแผนและลงมือกระท้า” 

 
จากการศึกษาท าให้ทราบว่าครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลแม่จัน โดยภาพรวมสามารถจัดกิจกรรม

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้ตามสภาพบริบทของพื้นที่ ที่มีความขาดแคลนในหลายๆเรื่อง เช่นไม่มีไฟฟ้าใช้ ผู้ปกครองเป็น
ชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง และพม่า นอกจากน้ีหน่วยงานควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสการพัฒนา
ตนเองให้มากกว่าน้ี   
พอกล่าวถึงการท าวิจัยในชั้นเรียน จาการสนทนากลุ่มและการตอบแบบสอบถามพบว่า ครูไม่เข้าใจการท าวิจัยในชั้น
เรียน ไม่เคยท าวิจัยในชั้นเรียน ทราบเพียงว่าเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดกับเด็ก หรือการพัฒนาเด็กในชั้นเรียน 
ดังข้อมูลปัญหาการท าวิจัยในชั้นเรียน ที่ครูเขียนตอบในแบบสอถามปลายเปิดแบบมีโครงสร้างดังน้ี 
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“เข้าใจวิจัยในชั้นเรียนเล็กน้อยแต่ไม่ได้ท้าเป็นรูปเล่ม” 
“ไม่มีความรู้ในการท้าวิจัยในชั้นเรียน และไม่เคยท้าวิจัยในชั้นเรียน” 

ผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 2 กระบวนการพัฒนาความสามารถด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
 พบว่า กระบวนการพัฒนาความสามารถการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่สอนเด็กชาวไทย
ภูเขา อาศัยอยู่ในพื้นที่ประกอบด้วยเทือกเขา ป่าดงดิบและป่าโปร่ง สภาพบริบทเด็กที่ใช้ภาษาถิ่นเป็นภาษาหลัก 
กระบวนการพัฒนาความสามารการท าวิจัยในชั้นเรียน ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักส าคัญ 3 ประการดังน้ี 
 1. ด้านวิธีการ การน าเสนอวิธีการให้ความรู้ความเข้าใจกับครู เน้ือหาสาระแต่ละประเด็น ใช้การบรรยาย
แบบง่ายๆ ครูสามารถฟังแล้วเข้าใจ ท าได้ บรรยายเน้ือหาสลับการลงปฏิบัติ และซ้ า ย้ า ทบทวนสรุปเน้ือหาความ
เข้าใจของแต่ละประเด็นอยู่เสมอ ครูร่วมเรียนรู้กับเพื่อน โดยจับกลุ่มเรียนรู้อาจเป็นกลุ่มจ านวน 4 คน จ านวน 3 คน
หรือจ านวน 2 คน ซ่ึงเป็นวิธีการสร้างความเข้าใจของครูได้ดี คือการเรียนรู้จากตัวอย่างของเพื่อนครูด้วยกัน และเรียนรู้
จากรูปธรรมยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวประกอบการบรรยายให้ครูเข้าใจอย่างชัดเจน ใช้การเรียนรู้จากกรณีศึกษาผลงานที่ครู
ท ามาเป็นบทเรียนรู้ย้อนกลับไปสร้างความเข้าใจให้กับครู และเรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการท าวิจัยไปที่ละขั้นตอนอย่างๆ 
ช้าๆ 
 2. ด้านพลังใจ ต้องเสริมแรงก าลังใจครูบ่อยๆ สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บรรยายกับครูที่เข้ารับการอบรม 
ใช้ค าพูดปลุกเร้าพลังภายในตัวครูทุกช่วงระยะการบรรยาย หรือกิจกรรมที่ครูท า ต้องให้ก าลังใจ ค าชม กระตุ้นให้ทุก
คนเห็นศักยภาพภายในของตน ทุกคนสามารถท าวิจัยในชั้นเรียนได้ และผู้บริหารต้องเห็นความส าคัญสนับสนุนครู 
เสริมแรงให้ก าลังใจ 
 3. ด้านผู้ให้ หมายถึงผู้บรรยายหรือวิทยากร ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถการจัดการศึกษาปฐมวัยพร้อม
ทั้งความสามารถด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน วิเคราะห์กระบวนการขั้นตอนการท าวิจัยในชั้นเรียนให้เป็นเรื่องที่ไม่ยาก 
และถ่ายทอดอธิบายแบบเข้าใจได้ง่าย ในขณะเดียวกันต้องสวมบทบาทเป็นพี่เลี้ยง ร่วมคิด ร่วมท าไปกับครูพร้อมๆ กัน 
ทุกขั้นตอนจะสร้างความเข้าใจให้กับครูได้ดี 
 องค์ประกอบหลักส าคัญทั้ง 3 ประการน้ีจะประสานเชื่อมโยงสอดคล้องสัมพันธ์กันตลอดเวลาทุกช่วงจังหวะ
ในการอบรมให้ความรู้กับครู ซ่ึงครูส่วนใหญ่ไม่ได้จบการศึกษาทางด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย มีวุฒิการศึกษาหลาย
ระดับทั้งปริญญาตรี ปวส. และมัธยมศึกษา ขาดการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็กปฐมวัย และมีความสามารถ
การรับรู้ที่ต่างกัน ทั้งน้ีเครื่องมือวิจัยในชั้นเรียนเปรียบได้กับวิธีการ / เครื่องมือให้ครูได้ฝึกฝนเทคนิคการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ซ่ึงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับแก้ไข 2553 
ก าหนดให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นเครื่องมือพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาตนเอง  
 ดังค ากล่าวของครูที่แสดงความคิดเห็นต่อกระบวนการพัฒนาความสามารถการท าวิจัยในชั้นเรียนครั้งน้ี  
 
 “วิทยากรเก่งใจดีกับครูที่เข้าร่วมอบรมวิจัยในชั้นเรียน ท้าให้การอบรมวิจัยเป็นสิ่งที่ง่ายมากขึ้น วิทยากร
อธิบายได้ชัดเจนมีการยกตัวอย่างรูปแบบวิจัยที่หลากหลายมีสื่อพร้อมส้าหรับการอธิบายและที่ส้าคัญเอาใจใส่ทุกคน 
คอยซักถามอยู่ตลอดเวลา เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และการเรียนวิจัยในครั้งน้ีท้าให้ตัวดิฉันมีการพัฒนา
มากขึ้นถึงแม้เคยเรียนมาแต่ก็ยังมีความผิดพลาดในบางจุด การได้มาร่วมครั้งน้ีถือว่าเป็นความโชคดีอย่างมาก” 
 
 “หลักการอธิบายที่ชัดเจน และสอนอย่างตั้งใจใช้เวลาคุ้มมากในการท้าวิจัยในชั้นเรียนและให้ครูได้ลงมือ
ปฏิบัติขณะให้การอบรมพร้อมกันไป และน้าไปใช้ได้จริง” 
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ผลการศึกษาขั้นตอนที่ 3  ประเมินความพึงพอใจของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีต่อกระบวนการพัฒนา
ความสามารถการท าวิจัยในชั้นเรียน  
 ผลการประเมิน พบว่า ครูพอใจกระบวนการพัฒนาความสามารถการท าวิจัยในชั้นเรียน เน่ืองด้วยขั้นตอนมี
รายละเอียดเป็นระบบเรียงล าดับขั้นตอนเข้าใจได้ง่าย สามารถอธิบายได้อย่างละเอียดในแต่ละขั้นตอนเข้าใจชัดเจน ดัง
ค ากล่าวของครูที่เขียนตอบในแบบประเมิน ดังน้ี 
 “วิทยากรอธิบายได้ค่อนข้างละเอียด เข้าใจ ในแต่ละขั้นตอนการท้า รวมทั้งเกร็ดเล็กเกล็ดน้อยที่มอบให้ 
สามารถเข้าใจได้มากขึ้น”  
 
  “สอนได้ละเอียดมากท้าให้ดิฉันมีแรงบันดาลใจที่จะท้าวิจัยเล่มน้ีให้เสร็จ” 
 
 “เป็นระบบมีระดับขั้นตอนเป็นระเบียบดีมาก และท้าให้คณะครูทุกคนได้ความรู้เพื่อที่จะน้าเอาไปใช้ใน
อนาคตกับเด็กเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย”  
 
 “วิทยากรอธิบายได้ชัดเจน มีการยกตัวอย่างรูปแบบวิจัยที่หลากหลาย มีสื่อพร้อมส้าหรับการอธิบาย และที่
ส้าคัญเอาใจใส่ทุกคนคอยซักถามอยู่ตลอดเวลาเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และการเรียนวิจัยในครั้งน้ี ท้า
ให้ดิฉันมีการพัฒนามากขึ้น”  
ถอดบทเรียนรู้กระบวนการพัฒนาความสามารถการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลแม่จนั 
  การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เป็นการลงพื้นที่ท าวิจัยในพื้นที่ชาวไทยภูเขา ที่มีความห่างไกลจากเมือง อาณาเขตติด
ชายแดนพม่าประกอบด้วยป่าไม้เทือกเขาสูง แหล่งข้อมูลที่ศึกษาเป็นครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีความรู้ความสามารถและ
วุฒิการศึกษาที่ต่างกัน การศึกษาวิจัยประสบผลส าเร็จได้องค์ความรู้ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ซ่ึงความส าเร็จครั้งน้ี 
คณะผู้วิจัยสังเคราะห์ถอดบทเรียนรู้ได้ดังน้ี 
1. ความมุ่งม่ัน ความอดทน ทั้งของผู้วิจัยและกลุ่มประชากรที่ศึกษา  
2. ความตระหนักเห็นความส าคัญของเรื่องที่เรียนรู้  
3. ผู้บริหารเห็นความส าคัญให้ก าลังใจและส่งเสริมสนับสนุน 
4. การท างานเป็นทีมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง   
5. กระบวนการอบรมที่ใช้หลักการเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติทุกขั้นตอน  
 
อภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการพัฒนาความสามารถด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ในครั้งน้ีบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ ซ่ึงผู้วิจัยน าเสนอ
การอภิปรายเป็นภาพรวมทั้งหมดดังน้ี 
             มหาวิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีภารกิจหลักคือการเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้กับท้องถิ่น เขตบริการ ได้แก่ 
จังหวัดก าแพงเพชร และจังหวัดตาก ซ่ึงอ าเภออุ้มผาง เป็นอ าเภอหน่ึงของจังหวัดตาก ที่อยู่ห่างไกลจากจังหวัดตาก
ประมาณ 221กม. และเส้นทางการเดินทางเสี่ยงต่ออันตราย เพราะเป็นทางโค้งตลอดเส้นทางประมาณ 1219 โค้ง การ
เข้าถึงการบริการจึงเป็นไปได้ยาก และปัญหาของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีปัญหาส าคัญหลายประการ คือครูผู้ดูแลเด็ก
ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจ าหรือข้าราชการ จึงไม่ได้รับสวัสดิการอ่ืนๆ มีผลให้ขาดก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงปัญหาของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละแห่งจะพบปัญหาที่ไม่แตกต่างกันดังเช่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลจังหวัดตากมีจ านวนครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 102 คน พบว่าครูไม่มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดูเด็ก และ
ไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร (อรพิน สุจริตจันทร์ 2557, หน้า 3 อ้างจากส านักงานท้องถิ่นอ าเภอแม่ระมาด, 2550, 
หน้า 9) และบุคลากรที่ท าหน้าที่บริหารจัดการขาดความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารงานวิชาการ การจัดกิจกรรม
ประสบการณ์การเรียนรู้พัฒนาเด็กปฐมวัย บุคลากรไม่มีวุฒิทางด้านปฐมวัย (อรพิน สุจริตจันทร์ 2557 หน้า 4 อ้างจาก
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ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดตาก, 2555, หน้า 14) นอกจากน้ีพบว่ารัชฎา วันต๊ะ (2556, หน้า 3 อ้างจาก อภิรัตน์ดา ทอง
เกมแก้ว, 2547, หน้า 38) กล่าวว่าการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ ครูต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพัฒนาการ
เด็ก มีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน มีความเชื่อที่จะพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพจริงๆ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นท าให้นักวิจัยซ่ึง
เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตระหนักเห็นความส าคัญที่ต้องช่วยพัฒนาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
ได้รับการพัฒนาดีขึ้นจึงด าเนินการศึกษาวิจัยกระบวนการพัฒนาความสามารถด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  

จากผลการวิจัย พบว่าครูยังไม่เข้าใจในการจัดกิจกรรมการสอนการศึกษาปฐมวัยมากนัก   การวิเคราะห์หา
โจทย์ปัญหาการวิจัยช่วงแรกๆ ครูยังไม่สามารถมองปัญหาได้ แต่หลังจากให้ครูได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆ 
ในกลุ่มย่อย และผู้วิจัยในบทบาทวิทยากรที่เป็นพี่เลี้ยงด้วย (Closing) ช่วยชี้ประเด็นหลักๆการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
อยู่ในกรอบ 4 `ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ท าให้ครูมองเห็นปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

กระบวนการพัฒนาศักยภาพครูด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน ในสภาพบริบทที่ทุรกันดาร ห่างไกลจากตัวเมือง 
ขาดโอกาสการพัฒนาและครูมีวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกัน จึงเป็นเรื่องยากที่จะพัฒนาให้ครูเข้าใจกระบวนการขั้นตอน
การท าวิจัยในชั้นเรียน ในประเด็นน้ีผู้วิจัยในบทบาทเป็นวิทยากรและมีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็น
อย่างดี จึงสามารถยกตัวอย่างเด็กปฐมวัยในห้องเรียน ประกอบการอธิบายโดยผ่านการลงปฏิบัติในทุกขั้นตอน ซ่ึงทิศ
นา แขมมณี กล่าวถึงการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติไว้ว่า กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของครูปฐมวัย ทุกกิจกรรมครู
จะเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ มีความรู้เข้าใจสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับหลักการ ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์ นักทฤษฎีของคอล์บ ที่มีฐานคิดมาจากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ของจอนส์ ดิวอ้ี (ทิศนา แขมมณี , 2548)  
  ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการพัฒนาความสามารถด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
กระบวนการส าคัญหลัก 3 ประการ ได้แก่ ด้านวิธีการ ด้านก าลังใจ และด้านผู้ให้ความรู้ หลักส าคัญทั้ง 3 ประการน้ี
ต้องท างานแบบประสานสอดรับและสอดคล้องกันไปตลอดจนจบสุดท้ายได้ผลงานวิจัยในชั้นเรียน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุณี บุญพิทักษ์ (2556) เรื่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูท าวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาศักยภาพครูท าวิจัยมีกรอบแนวคิดส าคัญได้แก่ 1) 
สร้างให้ครูตระหนักเห็นความส าคัญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการท าวิจัยในชั้นเรียน 2) เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ
จริงด้วยตนเอง 3) มีพี่เลี้ยงแนะน า และ 4) สร้างความม่ันใจและให้ก าลังใจ กรอบแนวคิดทั้งสี่ข้อสร้างชุดรูปแบบ
ฝึกอบรมครูท าวิจัยในชั้นเรียน ผลการประเมินความถูกต้องครอบคลุมและความเป็นประโยชน์ของรูปแบบอยู่ในระดับ
มากทุกชุด นอกจากน้ีจารุวรรณ ศิลปะรัตน์ (2548) ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบเสริมพลังการท างานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการเป็นนักวิจัยของครูอนุบาล พบว่า รูปแบบเสริมพลังการท างานเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นนักวิจัยของครู
อนุบาล มีลักษณะอยู่ 4 ประการ ได้แก่1) ส่งเสริมให้ครูรู้จักเข้าใจตนเอง 2) ส่งเสริมให้ครูสร้างทีมและท างานเป็นทีม 
3) ส่งเสริมให้ครูเรียนรู้ และพัฒนาตนเองด้วยการลงมือท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนด้วยตนเอง 4) ส่งเสริมให้ครู
สะท้อนคิดการเรียนรู้ของตนเอง  

ผลการศึกษาประเมินความพึงพอใจของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีต่อกระบวนการพัฒนาความสามารถการท า
วิจัยในชั้นเรียน ผลการประเมิน พบว่าครูมีความพึงพอใจเน่ืองด้วยทุกขั้นตอนมีรายละเอียดเป็นระบบเรียงล าดับ
ขั้นตอนเข้าใจได้ง่าย สามารถอธิบายได้อย่างละเอียดในแต่ละขั้นตอน ครูมีความเข้าใจชัดเจนสามารถท าวิจัยในชั้น
เรียนได้ส าเร็จ ที่เป็นเช่นน้ีเพราะผู้วิจัยในบทบาทเป็นวิทยากร มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการจัด
การศึกษาปฐมวัยเป็นอย่างดีทั้งเคยมีประสบการณ์เป็นครูปฐมวัยเกือบ 20 ปี และมีความสามารถด้านการพัฒนา
ศักยภาพครูท าวิจัยในชั้นเรียน ดังปรากฏในหลักฐาน หนังสือวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย : หลักปฏิบัติจากประสบการณ์ 
ตีพิมพ์วางจ าหน่ายเม่ือปีพ.ศ. 2557 จากประสบการณ์ดังกล่าวจึงท าให้ผู้วิจัย สามารถด าเนินการออกแบบกระบวนการ 
ขั้นตอนการพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยในชั้นเรียนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ให้ครูมี
ความรู้ ความเข้าใจและความสามารถท าวิจัยในชั้นเรียนได้ส าเร็จ 
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ข้อเสนอแนะ  
  ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
         1. การเก็บข้อมูลสภาพ ปัญหา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูควรใช้เวลาให้มาก เพิ่มการเก็บเชิง
ปริมาณและน าผลจากเชิงปริมาณ มาเก็บเชิงคุณภาพต่อเช่นการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม จะได้ข้อมูลที่ชัดต่อการ
น าไปสู่การตั้งโจทย์ปัญหาการวิจัยในชั้นเรียนต่อไป 
         2. วิทยากรที่ให้การอบรม ควรเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นอย่างดี และด้าน
การท าวิจัยในชั้นเรียน  
   ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
        1. หน่วยงานที่ดูแลการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท าวิจัย
ในชั้นเรียนของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลอย่างต่อเน่ือง และพัฒนายกระดับให้ครูสามารถท าผลงาน
วิชาการของตนเองได้ 
      2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กตั้งแต่ช่วง 2-4 ปี ซ่ึงเป็นช่วงวัยที่ส าคัญ การพัฒนาครูด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น
การสอนแบบโครงการ (Project Apoarch) การพัฒนาทักษะสมอง EF ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความส าคัญมากที่
หน่วยงานควรตระหนักเห็นความส าคัญ    จัดงบประมาณ หรือโครงการพัฒนาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยตรง  
    ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

การพัฒนาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความรู้ความสามารถ การจัดกิจกรรมประจ าวัน 6 กิจกรรมหลักตาม
หลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และการจัดกิจกรรมการสอนบูรณาการ ทักษะสมองเพื่อการ
จัดการชีวิตที่ส าเร็จ (EF) เพื่อการเป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 คิดเปน็ ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นและสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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