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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการทำาวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยโดยมีวิธีการดำาเนินการวิจัย4ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 การกำาหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ขั้นที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยข้ันที่ 3 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการทำาวิจัยใน
ชั้นเรียนของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขั้นที่ 4 การประเมินรูปแบบการส่งเสริมการ
ทำาวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  
1) เอกสาร ตำารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจำานวน 90 เล่ม 2) อาจารย์สอนจำานวน 175รูป/คน ที่ได้
มาโดยการกำาหนดขนาดจากตารางเครซีและมอร์แกน และใช้การสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับฉลาก และ  
3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน จำานวน 19 คนเลือกมาโดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบส
โนว์บอล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสอบถาม และแบบ
ประเมิณที่ใช้เทคนิคเดลฟายในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์

ผลการวิจยัพบวา่การพัฒนารปูแบบการสง่เสรมิการทำาวจิยัในชัน้เรยีนของอาจารยม์หาวทิยาลยั
มหามกุฏราชวิทยายลัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 15 กิจกรรมหลัก 25 กิจกรรมย่อย ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 
เตรียมการ มี 4 กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมย่อย ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพ มี 4 กิจกรรมหลัก 8 กิจกรรม
ย่อย ขั้นที่ 3 ปฏิบัติการมี 3 กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมย่อย ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลมี 4 กิจกรรม 6 
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กจิกรรมยอ่ย ผลการประเมนิรปูแบบการสง่เสรมิการทำาวิจยัในชัน้เรยีนของอาจารยม์หาวิทยาลยัมหามกฏุ
ราชวทิยาลยั มคีวามถกูตอ้งเหมาะสมเปน็ไปได้ ทีจ่ะนำามาใชก้บัมหามวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั ซึง่
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดและทฤษฎีของการวิจัย

คำ�สำ�คัญ: รูปแบบการส่งเสริมการทำาวิจัยในชั้นเรียน อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

Abstract
The purpose of the study was a model of promoting the research in the classroom 

of teachers in Mahamakut Buddhist University. There was four steps to Second step, a study 
of the current conditions and the need to promote research in the classroom of teachers in 
Mahamakut Buddhist University. Third step, developing a model of promoting the research 
in the classroom of teachers in Mahamakut Buddhist University. And fourth step, assessment 
a model of promotingthe research in the classroom of teachers in Mahamakut Buddhist 
University. The research sample included 1) documents, textbooks, and research works  
concerned for a total of 90 ,purposively selected, 2) executives and personnel of  
Mahamakut Buddhist University, totaling 175, obtained by determining the sample size  
according to Krejcie and Morgan formula,as well as simple random sampling through  
drawing a lot< and 3) 19 experts on the research in the classroom, selected by means 
of snowball technique. Data collection was made through analysis from of the documents, 
questionnaires, and evaluations. The data were then analyzed by means of basic statistics 
consisting of frequency, mean standard deviation, arithmetic meridian, and quartile.

Based upon the finding of the study it was conducted that: the pattern of  
promoting the research in the classroom of the Mahamakut Buddhist University consisted 
of four procedures,15 mains activities,and 25 sub-activities as the following. The first step 
dealt with preparation consisting of four main activies,and six sub-actities ; the second step 
dealt with studying the state/situation consisting of four main activities and eight sub-activities;  
the third step dealt with implementation consisting of three main activities,and five sub-activities;  
and the fourth step dealt with evaluation consisting of four main activities,and six sub-activities.

Keywords: Model of promoting the research in the classroom, Teachers, Mahamakut  
Buddhist University.
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บทนำา
ปัญหาก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้  เ นื่ อ ง จ า ก

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยัมคีวามต้องการ
รูปแบบการส่งเสริมการทำาวิจัยในชั้นเรียนของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่
เหมาะสมกับสภาพของมหาวทิยาลยัมหามกฏุราช
วิทยาลัย ซึ่งมีที่มาและความสำาคัญดังนี้

การวิจัยและพัฒนามีความสำาคัญต่อทุก
มหาวิทยาลัยที่มุ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับ
โลกอนัเปน็ทีย่อมรบัระดับนานาชาต ิมหาวทิยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งที่
มุง่สูเ่ปา้หมายดงักลา่วด้วยการผนวกความเปน็เลศิ
ด้านการเรียนการสอนกับการวิจัยที่ได้มาตรฐาน
สากล มีการมุ่งเน้นให้อาจารย์ นักวิจัยทั้งระดับ
เจ้าหน้าที่และนักศึกษาได้ทำางานวิจัยในสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสูง
และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

จากองค์ประกอบที่กล่าวมาแล้ว ไม่ว่า
จะเป็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มุ่งสู่สังคม
เศรษฐกิจฐานความรู้ การแข่งขันในการจัดการ
ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย การพัฒนาตามเกณฑ์
การประเมินของสำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ) และการประเมินมาตรฐาน
การศึกษาตามเกณฑ์ สมศ.จากนโยบายของภาค
รัฐ จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 ตลอดทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 ทำาให้มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย พบกับปัญหาหลายด้าน ทั้งด้านการ
ปรับโครงสร้าง การกำาหนดทิศทางการบริหาร จุด
เด่นจุดด้อยขององค์การ การแสวงหาแนวทางอัน
เป็นอัตลักษณ์และความแข็งแกร่งทางด้านวิชา
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้สามารถ
แข่งขันกับสังคมโลกและความเจริญก้าวหน้าของ

สถาบัน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา การพัฒนารูปแบบ
การส่งเสริมการทำาวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อเป็นการ
หารูปแบบการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามหลัก
ปรชัญาของมหาวทิยาลยัทีว่า่มุง่ความเปน็เลศิทาง
ด้านวิชาการตามแนวทางพระพุทธศาสนา

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการทำา

วิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหา
มกุฏราชวิทยาลัย

นิยามศัพท์
เพือ่ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งผูว้จิยักบัผู้

อ่านงานวิจัย ผู้วิจัยได้ให้คำานิยามศัพท์ ดังต่อไปนี้

รปูแบบการสง่เสรมิการทำาวจิยัในชัน้เรยีน 
หมายถึง การจัดลำาดับขั้นตอนทีละขั้นตอนของ
วิธีการส่งเสริมการทำาวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งประกอบ
ด้วยขั้นตอน กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย
ของวิธีการดำาเนินงานร่วมกันระหว่างอธิการบดี 
รองอธิการบดีฝ่ ายวิชาการและอาจารย์ ใน
มหาวิทยาลัย เพื่อให้การส่งเสริมการทำาวิจัยใน
ชั้นเรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็น
ไปตามมาตรฐานการศึกษาและแสดงรูปแบบการ
ส่งเสริมการทำาวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ด้วยแผนภูมิ
การไหลของงานแบบหน้ากระดาน(Deployment 
Flowchart)

การพัฒนารูปแบบหมายถึง ข้ันตอนการ
ดำาเนินงานเพื่อให้ได้รูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล ซึ่งประกอบด้วย4ขั้นตอนดังนี้1) 
การกำาหนดกรอบแนวคดิในการวจิยั 2) การศกึษา
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการเก่ียวกับ
การส่งเสริมการทำาวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 3) การสร้าง
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รูปแบบการส่งเสริมการทำาวิจัยในชั้นเรียนของ
อาจารยม์หาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 4)การ
ประเมินรูปแบบการส่งเสริมงานวิจัยมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
หมายถึง มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยฝ่าย
ธรรมยุตนิกาย

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการ

ส่งเสริมการทำาวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสาร ตำาราและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง นำา
มาประมวลเป็นกรอบแนวคิด (Conceptual  
Framework) ดังนี้

4. รูปแบบการส่งเสริมการทำาวิจัยในชั้นเรียนของ 
อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

3. ข้อมูลมหาวิทยาลัย  
มหามกุฏราชวิทยาลัย

2. การพัฒนารูปแบบ1. รูปแบบการส่งเสริม 
การทำาวิจัยในชั้นเรียน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย (Conceptual Framework)

จากภาพประกอบ 1 แสดงให้เห็นความ
สัมพันธ์ของแนวคิดต่างๆ กับการพัฒนารูปแบบ
องค์การแห่งการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 
แนวคิดดังนี้

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ
การส่งเสริมการทำาวิจัยในชั้นเรียน ผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสาร ตำารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ของกรม
วิชาการ (2539) กรมวิชาการ (2540) สุภาภ
รณ์ มั่นเกตุ (2544 )พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544)
พิชิต ฤทธิจรูญ (2544) สุเทพ บุญเติม (2549) 
ชาตรี เกิดธรรม (2544) อัมพร พงษ์กังสนานั
นท์(2550) วัลลภ กันทรัพย์ (2545) อำานาจ จัน
แป้น (2542) และคนอืน่ๆ ได้ประเด็นสาระสำาคัญ
ที่นำาไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ความหมายและ
ความสำาคัญของการทำาวิจัยในชั้นเรียน แนวคิดใน

การทำาวิจัยในชั้นเรียน รูปแบบการทำาวิจัยในชั้น
เรียน กระบวนการทำาวิจัยในช้ันเรียน ปัจจัยหรือ
องคป์ระกอบในการสง่เสรมิการทำาวจิยัในชัน้เรยีน 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ตำารา และงาน
วิจัยท่ีเก่ียวข้อง ของกุลวดี บัวโชติ (2547) จารุ
วรรณ รัตนโภคา (2551)นันทิชา มารแพ้(2552) 
ผกาพันธ์ อินต๊ะแก้ว (2552) สุเทพ บุญเติม 
(2549) สุรพล บุญลือ (2550) เสนาะ กลิ่นงาม  
(2551) อมัพร พงษก์งัสนานนัท ์(2550) ประพนัธ ์
เกียรติเผ่า (2551) สุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์  
(2547) ฉลาด จันทรสมบัติ (2550) ทิศนา  
แขมมณี (2551) บุญชม ศรีสะอาด (2533)  
รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2548) ฉลองรัฐ อินทรีย์  
2550) Willer (1967) Stoner and Wankle 
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(1986) Getzels & Guba (1957) Stoner and 
Wankle, (1986) Hausser (1980)Keeves J.  
(1998) Joyce and Weil. (1986) Hick (1986) 
Willer (1986) O’Brinen. (1990) Meason,  
Albert and Khedourri (1995) Jensen (1996) 
Graham Durant-Law (2006) Bennis and Chin 
(1969) Lewin (1951) Witkin and Altschuld 
(1995) และคนอื่นๆ ได้ประเด็นสาระสำาคัญที่
นำาไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ความหมายของการ
พัฒนารูปแบบแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
องค์ประกอบของการพัฒนารูปแบบ ประเภทของ
การพัฒนารูปแบบ ทฤษฏีเกี่ยวกับการพัฒนารูป
แบบขั้นตอนการพัฒนารูปแบบเทคนิคที่ใช้ในการ
เลือกกลุ่มตัวอย่าง และเก็บรวบรวมข้อมูล

3. ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการทำาวิจัย

ในชัน้เรยีนของอาจารยม์หาวทิยาลยัมหามกฏุราช
วทิยาลยั ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสาร ตำารา และงานวจิยั
ที่เกี่ยวข้องของพระมหาสาคร ภักดีนอก (2555) 
ได้ประเด็นสาระสำาคัญที่นำาไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
คือประวัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผล
การประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ

ส่งเสริมการทำาวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นการวิจัย
และพัฒนา(Research Development ; R&D) มี
วิธีดำาเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการวิจัย วิธีดำาเนินการวิจัย ผลที่ได้รับ

ขั้นที่1 การกำาหนดกรอบ
แนวคิดในวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรคือ เอกสาร ตำารา บทความทาง
วิชาการและงานวิจัย
1.2 กลุ่มตัวอย่างคือ เอกสาร ตำารา บทความ
ทางวิชาการและงานวิจัยจำานวน 90 เล่ม ได้มา
โดยเลือกแบบเจาะจง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบวิเคราะห์
เอกสาร
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการศึกษาหลัก
การ แนวคิดและทฤษฎี จากเอกสารตำาราและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการส่งเสริมการ
ทำาวิจัย
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา(Content Analysis)

1. หลักการแนวคิดทฤษฎีและ
สาระที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
การส่งเสริมการทำาวิจัย
2. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ต�ร�ง 1 วิธีดำาเนินการวิจัย
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ขั้นตอนการวิจัย วิธีดำาเนินการวิจัย ผลที่ได้รับ

ขั้นที่ 2 การศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาและความ
ต้องการเกี่ยวกับส่งเสริม
การทำาวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย

1. ประชากร คือ ผู้บริหาร อาจารย์และผู้ได้
รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยจำานวน 324 รูป/คนกลุ่มตัวอย่าง
กำาหนดโดยใช้ตารางของเครซี่และมอร์แกน 
จำานวน 175 รูป/คน และเลือกมาโดยวิธีสุ่ม
อย่างง่าย โดยการจับสลากและกำาหนดกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จำานวน 
175 รูป/คน 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์และรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเองบางส่วน
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ค่าสถิติที่ใช้คือค่าความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ขั้นที่ 3 การสร้างรูปแบบ
การส่งเสริมการทำาวิจัยของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยมหา
มกุฏราชวิทยาลัย

1. รวบรวมข้อมูล ใช้ข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลในขั้นที่1-2
2. การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา(Content analysis)การอภิปรายผล
และและสังเคราะห์เป็นรูปแบบการส่งเสริมการ
ทำาวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย

โครงร่างรูปแบบการส่งเสริมการ
ทำาวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัยและ
แผนภูมิการไหลของงานแบบหน้า
กระดานDeploment Flochart

ขั้นที่ 4 การประเมิณรูปแบบ
การส่งเสริมการทำาวิจัยของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยมหา
มกุฏราชวิทยาลัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านงานวิจัยซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการ 
อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารโรงเรียนโดย
เลือกแบบเจาะจงด้วยเทคนิคสโนว์บอลจำานวน 
19 รูป/คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบประเมิณ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เทคนิคเดลฟาย
จำานวน 3 รอบ
4. การวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติที่ใช้คือค่า
มัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
5. นำาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงรูปแบบการส่งเสริม
การทำาวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย

รูปแบบการส่งเสริมการทำาวิจัย
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหา
มกุฏราช
วิทยาลัย
ที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้
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การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
ส่งเสริมการทำาวิจัยในช้ันเรียนของอาจารย์
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั มวีตัถปุระสงค์
เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการทำาวิจัยใน
ชั้นเรียนของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย มีวิธีดำาเนินการวิจัย ดังนี้

ขั้นที่ 1 การกำาหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัย โดยการศึกษาเอกสาร ตำาราวิชาการ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบการส่งเสริมการทำาวิจัย
ในชั้นเรียน จำานวน 90 เล่มการวิเคราะห์ข้อมูลใช้
การวิเคราะห์เนื้อหาเอกสาร (Content Analysis)

ขั้นที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา 
และความต้องการเกีย่วกบัการสง่เสรมิการทำาวจิยั
ในชัน้เรยีนของอาจารยม์หาวทิยาลยัมหามกฏุราช
วิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้อำานวยการ หัวหน้า
ฝ่ายจัดการศึกษา และอาจารย์ จำานวน 175 คน 
การวเิคราะหข์อ้มลู คา่สถติิทีใ่ช้ คอื ค่าความถี ่รอ้ย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ขั้นที่ 3 การสร้างรูปแบบการส่งเสริมการ
ทำาวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหา
มกุฏราชวิทยาลัย โดยการรวบรวมข้อมูลจากขั้น
ที่ 1-2 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
และสังเคราะห์เป็นรูปแบบ (Content Analysis)

ขั้นที่ 4 การประเมินรูปแบบการส่งเสริม
การทำาวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ทรง
คุณวุฒิด้านการส่งเสริมการทำาวิจัยในชั้นเรียน 
จำานวน 19 คน การวิเคราะห์ข้อมูล ค่าสถิติที่ใช้ 
คือ ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์นำา
ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงรูปแบบการส่งเสริมการทำา
วจิยัในชัน้เรยีนของอาจารย์มหาวทิยาลยัมหามกฏุ
ราชวิทยาลัย

สรุป
1. ผลการวิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริม

การทำาวิจัยในชั้นเรียน มี 4 ขั้นตอน คือ 

ขั้นที่ 1 เตรียมการส่งเสริมการทำาวิจัย
ในชั้นเรียน ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก 24 
กิจกรรมย่อย

ขั้นที่ 2 ศึกษาสภาพการส่งเสริมการทำา
วิจัยในชั้นเรียน ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก15 
กิจกรรมย่อย

ขั้นที่  3 ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน 
ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก 16 กิจกรรมย่อย

ขั้นที่ 4 การประเมินผลรูปแบบการวิจัย
ในช้ันเรียนประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก 16 
กิจกรรมย่อย

2. ผลการวเิคราะหส์ภาพปจัจบุนั ปญัหา 
และความตอ้งการเกีย่วกบัการสง่เสรมิการทำาวจิยั
ในชัน้เรยีนของอาจารยม์หาวทิยาลยัมหามกฏุราช
วิทยาลยั พบว่า การสง่เสรมิการทำาวิจยัในชัน้เรยีน
ของอาจารยม์หาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั ที่
ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ 

ขั้นที่ 1 เตรียมการส่งเสริมการทำาวิจัยใน
ชัน้เรยีน ประกอบดว้ย 4 กจิกรรมหลกั 6 กจิกรรม
ย่อย

ขั้นที่ 2 ศึกษาสภาพการส่งเสริมการทำา
วิจัยในชั้นเรียนประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก 8 
กิจกรรมย่อย

ขั้นที่ 3 ปฏิบัติการส่งเสริมการทำาวิจัยใน
ชัน้เรยีน ประกอบดว้ย 3 กจิกรรมหลกั 5 กจิกรรม
ย่อย

ขั้นที่ 4 การประเมินผลรูปแบบการ
ส่งเสริมการทำาวิจัยในชั้นเรียน ประกอบด้วย 4 
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมย่อย
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3. ผลการสรา้งรปูแบบการสง่เสรมิการทำา
วจิยัในชัน้เรยีนของอาจารย์มหาวทิยาลยัมหามกฏุ
ราชวทิยาลยั พบวา่ รปูแบบการสง่เสรมิการทำาวจิยั
ในชัน้เรยีนของอาจารยม์หาวทิยาลยัมหามกฏุราช
วิทยาลัย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีขั้นตอนและกิจกรรม 
4 ขั้นตอน คือขั้นที่ 1 การเตรียมการส่งเสริมการ
ทำาวจิยัในชัน้เรยีนขัน้ที ่2 ศกึษาสภาพการสง่เสรมิ
การทำาวิจัยในชั้นเรียน ขั้นที่ 3 ปฏิบัติการส่งเสริม
การทำาวิจัยในชั้นเรียน ขั้นที่ 4 การประเมินผลรูป
แบบการส่งเสริมการทำาวิจัยในชั้นเรียน

4. ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและ
ความเปน็ไปไดข้องรปูแบบการสง่เสรมิการทำาวจิยั
ในชัน้เรยีนของอาจารยม์หาวทิยาลยัมหามกฏุราช
วิทยาลัย พบว่ารูปแบบการส่งเสริมการทำาวิจัยใน
ชั้นเรียนของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ

 ขัน้ที ่1 เตรยีมการสง่เสรมิการทำาวจิยัใน
ชั้นเรียนประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม
ย่อย

ขั้นที่ 2 ศึกษาสภาพการส่งเสริมการ
ทำาวิจัยในชั้นเรียนประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก 
8กิจกรรมย่อย 

ขั้นที่ 3 ปฏิบัติการส่งเสริมการทำาวิจัยใน
ชัน้เรยีน ประกอบด้วย 3 กจิกรรมหลกั 5 กจิกรรม
ย่อย

ขั้นที่ 4 การประเมินผลรูปแบบการ
ส่งเสริมการทำาวิจัยในชั้นเรียนประกอบด้วย 4 
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมย่อย

อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและ

ความเป็นไปได้ของรูปแบบการส่งเสริมการทำา
วิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหา
มกุฏราชวิทยาลัย พบว่ารูปแบบการส่งเสริมการ

ทำาวิจัยในช้ันเรียนของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหา
มกุฏราชวิทยาลัย มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ ขั้น
ที่ 1 เตรียมการส่งเสริมการทำาวิจัยในชั้นเรียน ขั้น
ที่ 2 ศึกษาสภาพการส่งเสริมการทำาวิจัยในชั้น
เรียน ขั้นที่ 3 ปฏิบัติการส่งเสริมการทำาวิจัยใน
ชั้นเรียน ขั้นที่ 4 การประเมินผลรูปแบบการส่ง
เสรมิการทำาวิจยัในชัน้เรยีน ซึง่รปูแบบการสง่เสรมิ
การทำาวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ได้ในครั้งนี้เป็นไปตาม 
สำานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ง
ชาติ (2544 : 6) ได้ให้ความหมายว่า การวิจัย
ที่ทำาโดยครูในชั้นเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน มีการดำาเนินการที่มี
แผนชัดเจน กระทำาอย่างรวดเร็ว สามารถนำาผล
ไปใช้ได้ทันทีสอดคล้องกับงานวิจัยของวิชาสุทธิ์ 
ทพิยว์งศ ์(2552 : บทคดัยอ่) ไดท้ำาการศกึษาวจิยั
เรือ่งบทบาทผู้บรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการ
ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูกลุ่มโรงเรียน
เกาะจันทร์ 2 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า บทบาทผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการวิจัยอยู่
ในระดับปานกลาง เรียงค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไป
หาน้อยที่สุด คือด้านการส่งเสริมความก้าวหน้า
ในตำาแหนง่การงานของครผููท้ำาการวจิยัในชัน้เรยีน 
ดา้นการใหค้วามสำาคญักับงานวิจยัในชัน้เรยีน ดา้น
การมีความรับผิดชอบต่อครูผู้ทำาวิจัยในชั้นเรียน 
ด้านการให้ความยอมรับนับถือครูผู้ทำาวิจัยในชั้น
เรียน และด้านการส่งเสริมให้เกิดความสำาเร็จของ
งานวิจัยในชั้นเรียน 

รปูแบบการสง่เสรมิการทำาวจิยัในชัน้เรยีน
ที่นำาเสนอผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความเปน็ไปไดข้องผู้ทรงคณุวุฒดิา้นการวิจยั ไดแ้ก่
ผูท้ีม่คีวามรู ้มปีระสบการณ ์และไดร้บัการยอมรบั
ดา้นการวจิยัในชัน้เรยีน ตา่งมคีวามเหน็สอดคลอ้ง
กันว่ารูปแบบการส่งเสริมการทำาวิจัยในชั้นเรียน
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ของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ที่นำาเสนอมีความเหมาะสมและมีความเป็นไป
ได้ทุกขั้นตอน สำาหรับรูปแบบการส่งเสริมการทำา
วิจัยในชั้นเรียนที่นำาเสนอเป็นการอธิบายขั้นตอน
การดำาเนินการส่งเสริมการทำาวิจัยในชั้นเรียนโดย
ดำาเนินงานตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อ
ให้ง่ายต่อการทำาความเข้าใจ จึงไม่ได้อธิบายราย
ละเอียดทุกแง่ทุกมุมเพราะจะทำาให้รูปแบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานั้นด้อยลงไป 
ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ Bardo and Hart-
man (1982 : 70 – 71) ที่กล่าวว่าแบบจำาลอง
ที่ดี ควรอธิบายสภาพหรือแนวทางกว้างแต่จะไม่
ระบุรายละเอียดมากเกินไป

ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยทำาเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามและเพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลให้ชัดเจนแน่นอน จึงได้เก็บรวบรวมข้อมูล
เพิ่มโดยการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์ 
ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลที่ได้รับมีความสอดคล้อง
กัน สำาหรับขั้นตอนการตรวจสอบความเหมาะ
สมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการส่งเสริม
การทำาวิจัยในชั้นเรียน จากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน
การวิจัยในชั้นเรียน มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน
ว่ารูปแบบการส่งเสริมการทำาวิจัยในชั้นเรียนของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่นำา
เสนอมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ จึง
นับได้ว่าการวิจัยครั้งนี้มีการตรวจสอบข้อมูลที่ได้
จากการวิจัยในทุกขั้นตอน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งนี้

1. รูปแบบการส่งเสริมการทำาวิจัยในชั้น
เรียน ที่นำาเสนอเป็นเพียงรูปแบบและแนวทางก
ว้างๆ เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ทั้งระบบของการ
ส่งเสริมการทำาวิจัยในช้ันเรียน ดังนั้น เมื่อสถาน
ศึกษา มหาวิทยาลัย นำาไปใช้จึงต้องมีการปรับ
ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และต้อง
ศึกษาขั้นตอนของรูปแบบการส่งเสริมการทำาวิจัย
ในชัน้เรยีน โดยละเอยีดในขัน้ตอนการปฏบิตัติอ่ไป

2. ควรมกีารจดัทำาคูม่อืหรอื Module โดย
ขยายรายละเอยีดของแตล่ะขัน้ตอนในรปูแบบการ
สง่เสรมิการทำาวจิยัในชัน้เรยีน เพือ่ใหช้ดัเจนและมี
แนวปฏิบัติครบถ้วน ปฏิบัติได้ง่ายเหมาะกับการที่
สถานศึกษาสามารถนำาไปใช้เป็นแนวทางในการ
ดำาเนินการได้ผลสำาเร็จรวดเร็วขึ้น

ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรนำารูปแบบการส่งเสริมการทำาวิจัย
ในชัน้เรยีนของอาจารยม์หาวทิยาลยัมหามกฏุราช
วิทยาลัย ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ไปทดลองใช้ใน
สถานศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
แล้ววิจัยศึกษาว่า รูปแบบการส่งเสริมการทำาวิจัย
ในชั้นเรียน ดังกล่าวนี้มีประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใด

2. ควรวิจัยศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
สำาเร็จของการส่งเสริมการทำาวิจัยในชั้นเรียน โดย
ศึกษาจากสถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบ 3 

3. ควรทำาการศึกษาผลจากการส่งเสริม
การทำาวิจัยในชั้นเรียน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศีกษา
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