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คำนำ
การทาวิจั ย ในชั้น เรี ย นนั บ ว่ าเป็ น งานวิจั ยที่ ส าคัญต่ อการจัด การเรี ยนการสอนเป็น อย่า งยิ่ ง เป็ น
เครื่องมือที่ครูอาจารย์สามารถใช้เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน
ทาให้เกิดการพัฒนาวิธีการเทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังสามารถเผยแพร่ความรู้เทคนิควิธีการ
แก้ปัญหาที่ผู้วิจัยได้คิดค้นและทดลองแล้วนั้นให้กับครูอาจารย์อื่นๆ ได้ใช้เป็นแนวทางแก้ไขหรือพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของตนได้
การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการทาวิจัยไปพร้อมๆ กับการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการทาวิจัยไม่เน้น
รูปแบบการเขียนรายงานวิจัยที่เป็นทางการมากนัก จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสาหรับครูอาจารย์จะใช้ฝึกการทาวิจัย
แบบเต็มรูปแบบได้เช่นกัน คณะผู้จัดทาจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทาง เทคนิควิธีการทาวิจัยในชั้นเรียนที่
คณะกรรมการได้รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการด้านทาวิจัย และรวบรวมจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่มี
ประโยชน์นี้จะช่วยทาให้ผู้ที่สนใจอยากจะทาวิจัยในชั้นเรียนใช้ศึกษาเป็นแนวทางทาวิจัยในชั้นเรียนต่อไป
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เทคนิคกำรทำวิจัยในชั้นเรียน
เรียบเรียงโดย : วรรณี สินศุภรัตน์
การทาวิจัยในชั้นเรียนควรเขียนให้ครบทุกส่วน ซึ่งอาจจะเขียนสั้น ๆ แต่ชัดเจนได้ใจความ ประกอบด้วยส่วน
ต่างๆ ดังนี้
ควำมสำคัญของปัญหำ
ให้กล่าวถึงสภาพการเรียนที่ควรจะเป็นตลอดจนจุดประสงค์รายวิชาที่ตนรับผิดชอบ และกาหนด
ปัญหาให้ชัดเจน โดยอธิบายให้เห็นสภาพปัญหา ระบุประเด็นปัญหาการวิจัยและตัวแปรในการวิจัยให้ชัดเจน
และสรุปแนวทางแก้ปัญหาที่ประสบอยู่
วัตถุประสงค์กำรวิจัย
ในส่วนนี้ต้องจับประเด็นปัญหาแล้วนามาเขียนเป็นวัตถุประสงค์ โดยเรียบเรียงเป็นข้อๆ
สมมติฐำนกำรวิจัย
ต้องเขียนให้สอดคล้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ เพราะเป็นคาตอบที่คาดหวังไว้ก่อนการทาวิจัย และ
ต้องทดสอบได้ด้วยวิธีการทางสถิติ
ขอบเขตกำรวิจัย
เป็นการบอกกรอบงานวิจัยว่ามีขอบเขตเพียงใด คลอบคลุมอะไรบ้าง ให้ระบุขอบเขตด้านประชากร
กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร เนื้อหา สถานที่และช่วงเวลาที่ศึกษา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ต้องตอบให้ได้ว่าเมื่อทาการวิจัยเสร็จแล้ว เราจะนาไปใช้ประโยชน์โดยตรงได้อย่างไร แนวทางการ
เขียนควรให้สอดคล้องกับความสาคัญของปัญหา
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แนวคิดทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
หลั งจากได้น าเสนอแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการวิจัยแล้ ว ผู้ วิจัยควร
จะต้องสรุปกรอบแนวคิด หลักการ แนวทาง หรือรูปแบบของนวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอนที่
นามาใช้ในการแก้ปัญหาหรือการทดลอง
วิธีดำเนินกำรวิจัย
ระบุกลุ่มประชากรให้ชัดเจน หากจะเก็บข้อมูลจากกลุ่มตั วอย่างต้องระบุวิธีได้ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง อย่าง
ละเอียด(ตามขั้นตอนทางสถิติ)
สาหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นแบบสอบถาม หรือแบบบันทึกการสังเกต
ฯลฯ ทั้งนี้ควรระบุคุณภาพของเครื่องมือพร้อมทั้งวิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ต้องระบุวิธีการหรือ
ขั้นตอนการใช้อย่างละเอียด
การเก็บ รวบรวมข้อมูล ต้องกาหนดขั้นตอนวิธี วิธีการและระยะเวลาของการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ระบุวิธีการวิเคราะห์และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
เขียนวิจัย
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ส่วนใหญ่จะแบ่งผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. ผลวิเคราะห์ขั้นตอนการทดลอง(ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ)
2. ผลการวิเคราะห์ขั้นดาเนินการแก้ปัญหาจริง
ข้อเสนอแนะ
การเขียนข้อเสนอแนะควรมีข้อเสนอแนะที่มีการนาผลการวิจัยไปใช้และเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อๆ ไป
การเขียนข้อเสนอแนะต้องอยู่บนพื้นฐานและมาจากผลการวิจัยครั้งนี้เท่านั้น ข้อเสนอแนะมีความเป็นไปได้ทั้ง
แง่ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
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***ที่สำคัญควรมีเอกสำรอ้ำงอิงของรำยงำนวิจัยในชั้นเรียน เนื่องจากถือว่าเป็นจรรยาบรรณของนักวิจัย
หากจะหยิบหยก ตัดต่อ หรือข้อสรุปจากเอกสาร ตารา รายงานวิจัยของผู้อื่นมาเรียบเรียงเป็นส่วนหนึ่งหรือ
นามาเป็นกรอบแนวคิดของการดาเนินการวิจัย ควรจะต้องมีการอ้างอิงด้วย

***หากนักวิจัยท่านใดมีปัญหาในการทาวิจัย สามารถติดต่อปรึกษาได้งานวิจัยคณะฯ อาคาร 4 ชั้น 5***
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กำรทำวิจัยในชั้นเรียน
โดย : รัตนา แสงบัวเผื่อน
อ้างอิงจากเว็บไซต์ “ครูบ้านนอกดอทคอม” (http://www.kroobannok.com/8500) สืบค้นเมื่อวันที่ 20
มกราคม 2555
มาถึงช่วงเวลานี้ทุกท่านคงตระหนักดีแล้วว่างานวิจัยในชั้นเรียนนั้นสาคัญอย่างไร แต่อยู่ที่ว่าครูมีความ
เข้าใจการวิจัยในชั้นเรียนเพียงใด ได้ทดลองลงมือทาบ้างแล้วหรือยัง ซึ่งมีหลายท่านเมื่อพูดถึงคาว่า "วิจัย"
ภาพของเอกสารหรือตาราเล่มหนาๆ โตๆ และสถิติที่ยุ่งยากผุดขึ้นในใจ "มีประโยชน์มากมายแต่ทาได้ยาก
เหลือเกิน เปรียบเหมือนยาขมที่ครูจาเป็นต้องรับประทาน" ดังนั้นบทความนี้จึงนาเสนอเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่า
การวิจัยในชั้นเรียนนั้นไม่ยากย่างที่คิด
ควำมแตกต่ำงของกำรวิจัยในชั้นเรียนกับกำรวิจัยทั่วไป
การวิจัยเป็นวิธีการศึกษาหาความรู้ที่เป็นระบบโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการวิจัย
ประเภทใดก็ตามจะมีขั้นตอนสาคัญๆ ไม่แตกต่างกันคือ






การกาหนดปัญหาการวิจัย
การแสวงหาสู่ทางแก้ปัญหา
การใช้วิธีการต่างๆ แก้ปัญหา
การบันทึกและการปฏิบัติการแก้ปัญหา
การสรุปและนาเสนอผลการแก้ปัญหา

สาหรับการวิจัยในชั้นเรียนมีขั้นตอนการดาเนินงานเช่นเดียวกันกับการวิจัยทั่วไป แต่ต่างกันที่การวิจัย
ในชั้นเรียนมีเป้าหมายเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด มิใช่การมุ่งสร้าง
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาหรือขยายองค์ความรู้ในศาสตร์ของตนเอง (ซึ่งหากครูสามารถทาได้ถึงขั้นนี้นับว่าเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา) ดังนั้นการวิจัยในชั้นเรียนจึงเป็นการทาวิจัยไปพร้อมๆ กับการจัดการ
เรียนการสอนไม่แยกส่วนออกจากกัน นอกจากนั้นการวิจัยในชั้นเรียนไม่มีรูปแบบการดาเนินงานหรือรูปแบบ
การเขียนรายงานวิจัยที่เป็นทางการมากนัก อาจจะทาเป็นวิจัยง่ายๆ 4-5 หน้า หรือจะทาเป็นงานวิจัย 5 บท ก็
ได้เช่นกัน
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กระบวนกำรวิจัยในชั้นเรียน
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนที่จะนาเสนอนี้หากท่านลองฝึกคิดและทาตามไปทีละขั้นเชื่อมั่นว่าท่านจะ
ได้งานวิจัย
1. เลือกปัญหำกำรวิจัย
ปัญหาที่นามาใช้ในการวิจัยพิจารณาได้จาก
o

o

o

ปัญหาที่เกิดกับตัวนักเรียน อาจจะเป็นปัญหาพฤติกรรมหรือปัญหาการเรียนรู้ ซึ่งครู
สามารถค้นหาปัญหาเหล่านี้จากบันทึกท้ายแผนการสอน บันทึกผลการเรียน พอร์ตโฟลิ
โอ การสังเกต การพูดคุยกับเพื่อนครู ฯลฯ
ปัญหาที่เกิดระหว่างการจัดการเรียน การสอน อาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับสื่อการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรม กระบวนการสอนของครู หรือการวัดประเมินผล เป็นต้น
ปัญหาจากความต้องการของครูที่จะพัฒนาคุณภาพการสอนให้ดียิ่งขึ้น

ในขั้ น นี้ ท่านอาจจะพบปั ญหาหลายปัญ หาซึ่ งในการเลื อกปั ญ หามาท าวิจั ยนั้ นควรเป็นปั ญหาที่ มี
ความสาคัญส่งผลต่อการเรียนรู้และความสาเร็จของนักเรียน เป็นปัญหาที่มีความต่อเนื่องคือถ้าไม่ได้รับการ
แก้ไขจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในเรื่องอื่นๆ ตามมา เป็นปัญหาที่วิธีการเดิมๆ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้
และที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือครูสามารถดาเนินการวิจัยได้ด้วยตนเอง
2. วิเครำะห์สภำพปัญหำ
ปัญหาที่เลือกว่าจะนามาทาวิจัย ครูจะต้องศึกษาสภาพให้ละเอียดลงไปอีกว่ามีสภาพปัญหา
อย่างไรบ้าง ปัญหาเกิดขึ้นกับเด็กทั้งชั้น หรือเด็กส่วนใหญ่หรือเด็กบางคน
ตัวอย่ำง ครูคณิตศาสตร์พบว่านักเรียนชั้น ม.2/4 จานวน 30 คน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยในเรื่องการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 12.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาเป็น ดังนี้
ลักษณะปัญหำ
--- มีปัญหาเล็กน้อยในบางครั้ง
-- - วิเคราะห์โจทย์ไม่ถูกต้อง
-- - คิดคานวณไม่ถูกต้อง
-- - วิเคราะห์โจทย์และคานวณไม่ถูกต้อง

จำนวนนักเรียน (30 คน)
15
8
5
2
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3. วิเครำะห์สำเหตุของปัญหำ
ในการวิเคราะห์ควรพิจารณาให้รอบด้านเพื่อทราบสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง เช่น สาเหตุอาจมา
จากตัวนักเรียนเอง ผู้สอน เพื่อน ผู้ปกครอง สภาพครอบครัว เป็นต้น วิธีการที่จะค้นหาสาเหตุ คือ ใช้การ
สังเกต พูดคุยกับนักเรียน ดูจากผลงานของนักเรียน ใช้การทดสอบ การสอบถามพูดคุยกับเพื่อนครู ผู้ปกครอง
ฯลฯ
จากตัวอย่างในข้อ 2 เมื่อวิเคราะห์แล้ว พบว่าสาเหตุอาจมาจากนักเรียนอ่านภาษาไทยเชิง
วิเคราะห์ไม่คล่อง นักเรียนได้รับการฝึกฝนไม่เพียงพอหรือการสอนของครูทาให้นักเรียนไม่สนใจการเรียนรู้
เป็นต้น
4. หำแนวทำงแก้ปัญหำหรือพัฒนำกำรเรียนรู้
จากสภาพปัญหาครูจะทราบว่าการทาวิจัยมีเป้าหมายอะไร กล่าวคือ ถ้าเป็นการวิจัยเพื่อมุ่ง
พัฒนาการเรียนรู้ ถ้าวิจัยเพื่อมุ่งแก้ปัญหาของนักเรียนบางคน หรือบางกลุ่มจั ดเป็นการวิจัยแก้ปัญหา จาก
ตัวอย่างในข้อ 2 อาจจะทาวิจัยในชั้นเรียนได้ 2 เรื่อง คือ วิจัยพัฒนาการเรียนรู้ของชั้นเรียน เนื่องจากมี
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยต่า หรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้แก่นักเรียน 2 คน ที่มีปัญหาการเรียนรู้ค่อนข้างมาก ซึ่งวิธีการที่ใช้
ในแต่ละเป้าหมายอาจจะแตกต่างกัน ในการหาแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ ผู้สอน
สามารถใช้การสังเกตแล้วเชื่อมโยงกับปัญหาและสาเหตุของปัญหา เช่น สังเกตว่าเวลาที่นักเรียนไปเรียนนอก
ห้องเรียนแล้วมีความสุข ครูอาจจะใช้วิธีเรียนคณิตศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้แก้ปัญหานักเรียนไม่ สนใจเรียนรู้
เป็นต้น หรืออาจจะหาแนวทางจากการศึกษางานวิจัยของผู้อื่นแล้วนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียน
5. กำหนดชื่อเรื่องวิจัย คำถำมวิจัย และวัตถุประสงค์กำรวิจัย
เพื่อเป็นการกาหนดเข็มทิศนาทางในการดาเนินการวิจัย จึงต้องกาหนดชื่อเรื่องวิจัน คาถามการ
วิจัย และวัตถุประสงค์การวิจัย โดยมีหลักการ ดังนี้
ชื่อเรื่องวิจัย ระบุให้ชัดถึงเรื่องที่จะแก้ปัญหาหรือพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย และวิธีที่จะนามาใช้
แก้ปัญหาหรือพัฒนา เช่น
o

o

ผลของการจัดกระบวนการเรียนรู้โยใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์และความสนใจในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
การแก้ปัญหาพื้นฐานความรู้ด้านการอ่านภาษาไทยและทักษะการคานวณของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
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คำถำมวิจัย กาหนดคาถามนาทางเพื่อให้การดาเนินงานสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ
คาถามวิจัยกาหนดได้มากกว่า 1 ข้อ เช่น
o

o

o

การเสริมพื้นฐานความรู้ทางด้านการอ่านภาษาไทยและทักษะการคานวณอย่างเป็นระบบ
ทาได้อย่างไร
นักเรียนมีปฏิกิริยาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้พื้นฐานอย่างเป็นระบบนอกเวลา
เรียนอย่างไร
การเสริมพื้นฐานความรู้อย่างเป็นระบบสามารถส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์และความสนใจในการเรียนรู้ของนักเรียนมากน้อยเพียงใด และ
อย่างไร

วัตถุประสงค์กำรวิจัย กาหนดให้สอดคล้องกับชื่อเรื่องวิจัยว่าต้องการทาวิจัยเพื่ออะไร เช่น
o เพื่อพัฒนากระบวนการเสริมพื้นฐานความรู้ทางด้านการอ่านภาษาไทยและทักษะการ
คานวณอย่างเป็นระบบ
o เพื่อแก้ปัญหานักเรียนจานวน 2 คน ที่ขาดความรู้พื้นฐานทางด้านการอ่านภาษาไทยและ
ทักษะการคานวณโดยใช้กระบวนการเสริมพื้นฐานความรู้อย่างเป็นระบบ
o เพื่อศึกษาผลการแก้ปัญหานักเรียนจานวน 2 คน ที่ขาดความรู้พื้นฐานทางด้านการอ่าน
ภาษาไทยและทักษะการคานวณโดยใช้กระบวนการเสริมพื้นฐานความรู้อย่างเป็นระบบ

6. วำงแผนกำรดำเนินกำรแก้ปญ
ั หำหรือพัฒนำกำรเรียนรู้
ในการวางแผนจะต้องเขียนให้สามารถมองเห็นภาพของการดาเนินงานอย่างชัดเจน ซึ่งอาจจะระบุ
ประเด็นต่อไปนี้
o

o

เครื่องมือในการวิจัย โดยระบุทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ เช่น
แผนการสอน แผนการแก้ปัญหาโดยการสอน ซ่อมเสริม เป็นต้น และเครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล เช่น แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ เป็นต้น สาหรับ
การทาวิจัยในชั้นเรียนไม่จาเป็นต้องหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ให้ระบุว่าจะใช้เครื่องมือใดเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาใด และ
เก็บอย่างไร
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7. ลงมือปฏิบัติตำมแผน เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเครำะห์ข้อมูล
ในขั้นที่ 1-6 เป็นโครงร่างของการวิจัย จากนั้นดาเนินการตามแผน และเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่
กาหนดไว้ สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องมีสถิติเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งการวิจัยในชั้นเรียนส่วนใหญ่ใช้การหา
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับค่า t-test ใช้กับการทาวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง
แล้วอ้างอิงไปถึงประชากร ดังนั้นการวิจัยในชั้นเรียนซึ่งเป็นการกระทากับประชากรอยู่แล้วจึงไม่ควรนา t-test
มาใช้
8. กำรสรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย
การสรุปผลการวิจัยจะต้องสรุปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ และนาเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ
อาจจะในรูปตาราง แผนภูมิ แผนภาพ หรือเขียนบรรยาย ส่วนการอภิปรายผลเป็นการกล่าวว่าผลจากการวิจัย
เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่ เพราะเหตุใด สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้อื่นทาไว้หรือไม่ หรือผู้วิจัยมีแนวคิดอะไร
เพิ่มเติมจากการทาวิจัยในครั้งนี้บ้าง
กำรเขียนรำยงำนวิจัยในชั้นเรียน
การเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียนไม่มีรูปแบบที่เป็นทางการเหมือนการวิจัยทั่วไป ดังนั้นอาจจะเขียน
บรรยายตามหัวข้อที่กล่าวมาข้างต้น หรือจะใช้รูปแบบที่เป็นทางการตามความคุ้นเคยก็ได้เช่นกัน
จะเห็นได้ว่าการวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการที่ดาเนินงานไปพร้อมๆ กับการจัดการเรียนการสอน
มีขั้นตอนสาคัญๆ เหมือนกับการวิจัยทั่วไป แต่ไม่มีรูปแบบที่เป็นทางการ และการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้เพียง
สถิติที่ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ทราบอย่างนี้แล้วคุณครูคงไม่ต้องวิตกกังวลกับการทาวิจัยในชั้นเรียนอีกต่อไป
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กำรวิจัยในชั้นเรียน หลักกำรและตัวอย่ำง
โดย

ดร.ไพจิตร สดวกการ
ดร.ศิริกาญจน์ โกสุมภ์

อ้างอิงจากเว็บไซท์ http://www.krupai.net/action1.htm สืบค้น ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

แนวคิดของกำรวิจัยในชั้นเรียน
 ความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ของการวิจัยในชั้นเรียน
 การวิจัยในชั้นเรียนกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
วิธีกำรวิจัยในชั้นเรียน
 จุดเริ่มต้นของการวิจัยในชั้นเรียน
 รูปแบบและขั้นตอนการทาวิจัยในชั้นเรียน
 ความเชื่อถือได้ของงานวิจัยในชั้นเรียน
 การเขียนสรุปรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
 ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน
กำรใช้และกำรเผยแพร่ผลงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน
 การนาผลการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้
 การเผยแพร่ผลงานการวิจัยในชั้นเรียน
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กำรวิจัยในชั้นเรียน
ควำมนำ
หลังจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แนวคิด เรื่องการปฏิรูปการ
ทางานของครู ให้มีความเป็ นครู วิช าชีพ รวมทั้งการที่ครูต้องทาวิจัยเพื่อพัฒ นาการเรียนรู้ของผู้ เรียน ได้มีการ
กล่าวถึงอย่างแพร่หลาย เพราะในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ ด้กาหนดแนวทางการสนับสนุนให้
ครูผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ไว้ในหมวดที่ 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา
มาตรา 24 (5) มีใจความสาคัญดังนี้
“ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความสะดวก
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียน
อาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ”
และมาตรา 30 กล่าวว่า “ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา”
จากข้อ ความในพระราชบั ญ ญั ติ ดั งกล่ า วข้ า งต้ น ท าให้ แ นวคิ ด เรื่ อง การที่ ครู ต้ องศึ ก ษาเด็ก เป็ น
รายบุคคล และการพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติฉบั บ นี้ เ ช่น กัน ในมาตรา 22 มีค วามเป็นจริ งเป็ นจังในแนวปฏิบั ติ เพื่อพัฒ นาผู้ เรียนด้ว ยการใช้
กระบวนการวิจัยในความหมายของการแก้ปัญหาแบบใหม่ การหาคาตอบแบบใหม่ โดยวิธีการที่เชื่อถือได้หรือ
วิธีการที่ยอมรับในศาสตร์นั้น ๆ (อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน 2544 : 1) มากขึ้น
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อกล่าวถึงคาว่า “การวิจัย ” ในทางปฏิบัติ ครูจานวนมากยังมีความรู้สึกสับสน
เนื่ อ งจากการรั บ รู้ เ ดิ ม ที่ มี ต่ อ การวิ จั ย ที่ ว่ า การวิ จั ย เป็ น เรื่ อ งยุ่ ง ยาก เป็ น งานหนั ก ที่ ต้ อ งอาศั ย ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ในการทางานสูง ต้องทุ่มเทเวลาและความสามารถในการวิจัยมาก แม้จะได้รับข่าวสารจากการ
อบรม การประชุมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการศึกษาเอกสารเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนว่า การวิจัยใน
ชั้นเรียน ไม่ใช่สิ่งที่แปลกแยกไปจากงานปกติในหน้าที่ของครู ครูก็ยังสงสัยต่อไปอีกว่า ในเมื่อ เป็นงานที่ครูทาอยู่
แล้ว ทาไมจึงต้องมีการหยิบยกขึ้นมาเป็นจุดเน้นในการทาหน้าที่ของครูในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ บางที
การอุปมาอุปไมยต่อไปนี้ อาจจะช่วยทาให้ครูมีคาตอบที่กระจ่างต่อความกังวลนี้ได้ เช่น
ในการปฏิบัติ "อานาปานสติ" หรือ "สติกาหนดลมหายใจเข้าออก" ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า เป็น
สิ่งที่มีผลดีต่อสุขภาพทางจิต และส่งผลกระทบไปถึงสุขภาพทางกายของผู้ปฏิบัติ แต่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจหรือยังไม่เคย
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ประจักษ์ในผลดังกล่าวอาจจะยังสงสัยว่า ทาไมจึงต้องทา "อานาปานสติ" ในเมื่อปกติคนที่ยังมีชีวิตทุกคนต้อง
หายใจเข้าออกอยู่แล้ว ทานองเดียวกับคาถามที่ว่า ทาไมจึงต้องทา "การวิจัยในชั้นเรียน" เมื่อครูต้องทาหน้าที่
จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนที่ตนรับผิดชอบอยู่แล้ว
การทา "อานาปานสติ" ให้กาหนดรู้ลมหายใจเข้าออกของตัวเอง สังเกตเห็นและมีวิธีการบังคับให้ลม
หายใจมีลักษณะตามที่ต้องการอย่างมีระเบียบ กฎเกณฑ์ ส่งผลดีต่อสุขภาพจิตและกายมากกว่าการหายใจเข้า
ออกตามความเคยชินโดยไม่รู้ตัว ฉันใด การทา "การวิจัยในชั้นเรียน" ให้รู้ชัดในปัญหาการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น รู้
สาเหตุของปัญหา ศึกษาหาวิธีแก้ปัญหา และดาเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ก็ย่อมส่งผลดีต่อการพัฒนา
คุณภาพของการเรียนรู้ได้มากกว่าการจัดการเรียนรู้ไปตามความเคยชินโดยไม่ได้ตระหนักรู้ถึงปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ของตนเอง ฉันนั้น
ดังนั้น การวิจัยในชั้นเรียน จึงเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถพัฒนาระบบการจัดการ
เรียนรู้ของตนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ทาให้กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู มีความ
เป็นวิชาชีพและมีความเป็นศาสตร์ในวิธีวิทยาของการจัดการเรียนรู้มากขึ้น
ดังที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ก็ได้กล่าวถึงเรื่องของ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ไว้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ความว่า การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน
โดยให้ผู้สอนนา
กระบวนการวิจัยมาผสมผสานหรือบูรณาการ ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ
เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนแก้ปัญหาหรือพัฒนา การดาเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนา การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การสรุปผลการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา การรายงานผลการเรียนรู้ และการนาผลการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ (กระทรวงศึกษาธิการ 2544 : 34) เป็นต้น
แนวคิดของกำรวิจัยในชั้นเรียน
ควำมหมำย ควำมสำคัญ และประโยชน์ของกำรวิจัยในชั้นเรียน
1.
ควำมหมำยของกำรวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการในการแก้ปัญหาหรือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่ครู
รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ เพื่อสืบค้นให้ได้สาเหตุของปัญหา แล้วหาวิธีแก้ไขหรือพัฒนาที่เชื่อถือได้ เช่น การ
สังเกต จดบันทึก และวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ เพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาหรือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
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สอนของครู และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
2.
ควำมสำคัญของกำรวิจัยในชั้นเรียน
การแก้ปัญหาหรือการพัฒนาผู้เรียนในชั้นเรียนด้วยกระบวนการวิจัยที่ครูผู้สอนเป็นผู้ปฏิบัติ เป็นสิ่งที่จะให้
ผลดีแก่ผู้เรียนมากกว่าการที่ครูแก้ปัญหาในชั้นเรียนของตนตามผลการวิจัยของผู้อื่น
เนื่องจากครูผู้สอนเป็นผู้ที่
ใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุด ครูจึงย่อมรู้ธรรมชาติ ภูมิหลังและสภาพแวดล้อมของผู้เรียนของตนดีกว่าผู้อื่น แต่ครู
ก็ต้องพยายามศึกษา ค้นคว้าหาแนวทางการแก้ปัญหาการเรียนการสอนที่ผู้อื่นทาวิจัยไว้ เพื่อนามาเป็นฐาน
ความคิดในการปรับนาไปใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนของตน และจะได้รู้ถึงข้อควรระวังที่ผู้วิจัยคนก่อนได้นาเสนอไว้
เพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ารอยเดิม
รวมทั้งควรปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ภายใน
โรงเรียน หรือบุคคลภายนอกเพื่อปรับแนวคิดและประสบการณ์เหล่านั้น มาใช้เป็นแนวทางที่นามาใช้แก้ปัญหาใน
ชั้นเรียนของตนได้อย่างมั่นใจต่อไป
การวิจัยในชั้นเรียนจึงไม่ใช่สิ่งใหม่ที่แปลกแยกไปจากการพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งเป็นงานในหน้าที่ของ
ครูโดยทั่วไป และไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากเกินความสามารถของครู แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาการเรียนการสอนเป็นงาน
ที่ต้องใช้เวลา และต้องกระทาอย่างต่อเนื่อง การวิจัยในชั้นเรียนจึงไม่ใช่การวิจัยที่ทาเพียงครั้งเดียว แต่ควรทา
อย่างต่อเนื่องจนเป็นปกติของงานในหน้าที่ในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนของครู
3. ประโยชน์ของกำรวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียนมีประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู โรงเรียน และวงการการศึกษา ดังนี้
3.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนในชั้นเรียนมีความรู้ความสามารถพื้นฐานแตกต่าง
กัน ถ้าครูใช้รูปแบบการสอนเพียงแบบเดียวกับผู้เรียนทุกคน อาจทาให้ผู้เรียนบางคนไม่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหา ซึ่งอาจส่งผลกระทบไปถึงปัญหาอื่น เช่น จากปัญหาพฤติกรรมการเรียนส่งผลกระทบไปถึงปัญหาความ
ประพฤติ ส่งผลกระทบไปถึงครูวิชาอื่น ครูที่รับช่วงในชั้นต่อไป โรงเรียน และสังคมโดยส่วนรวม จึงเป็นหน้าที่
ของครูที่จะต้องพยายามวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา แล้วคิดหาทางแก้ปัญหาจนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผู้เรียนให้ดีขึ้น พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และไม่
มีปัญหาการเรียนอีกต่อไป ซึ่งส่งผลไปถึงการขจัดปัญหาและผลกระทบอื่นๆ ด้วย
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3.2 ประโยชน์ต่อครู ครูมีการวางแผนการทางานในหน้าที่ของตนอย่างเป็นระบบ ได้แก่ วาง
แผนการเรียนการสอน ออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ประเมินผลการทางานเป็นระยะ
โดยมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะทาอะไร กับใคร เมื่อไร เพราะอะไร และทาให้ทราบผลการกระทาว่า บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างไร เพียงใด ช่วยให้ครูเกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ในการหาทางแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
ได้นวัตกรรมที่ผ่านการปรับปรุงจนเป็นที่ยอมรับได้ และเกิดความมั่นใจในการทางานมากขึ้น สามารถอธิบายได้ว่า
ตนเองสามารถจัดการเรียนรู้ให้เกิดผลแก่ผู้เรียนเป็นรายคนและแต่ละคนอย่างไรบ้าง
3.3 ประโยชน์ต่อโรงเรียน ครูในโรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นทั้งภายในหมวดวิชา และ
ระหว่างหมวดวิชา มีการร่วมกันคิดแก้ปัญหา ตั้งแต่การวิเคราะห์หาสาเหตุจนถึงการเขียนรายงาน การได้ระดม
สรรพกาลังจากความถนัดของแต่ละคนจะทาให้งานวิจัยมีคุณภาพยิ่งขึ้น เช่น ครูคณิตศาสตร์ช่วยในเรื่องการ
คานวณ การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล ครูบรรณารักษ์ช่วยดูแลการเขียนบรรณานุกรม ครูภาษาไทยช่วย
ตรวจสอบการสะกดคา ครูภาษาอังกฤษช่วยด้านการอ่านเอกสารตารา หรืองานวิจัยจากต่างประเทศ เป็นต้น
การศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ที่ครูรับผิดชอบอยู่
จะช่วยให้การบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถวิเคราะห์สาเหตุและชี้ ประเด็นปัญหาได้ชัดเจน
แก้ปัญหาได้ตรงจุด เป็นการสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรกันทางวิชาการในโรงเรียน
และยกระดับมาตรฐาน
วิชาการของโรงเรียนให้สูงขึ้น
3.4 ประโยชน์ต่อวงการการศึกษา ผลงานการวิจัยในชั้นเรียน สามารถนามาเป็นข้อมูลในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนที่ครูแต่ละคนดาเนินการว่ามีความเหมือนกัน
หรือต่างกันอย่างไร ครูผู้สอนแต่ละคนจะประยุกต์นาไปใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนของตนได้อย่างไร เป็นการสร้างสังคม
ทางการศึกษา และกระตุ้นให้มีการพัฒนาผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์อันมีคุณค่าของครูอย่างไม่
หยุดยั้ง ทาให้วิชาชีพครูมีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้น
กำรวิจัยในชั้นเรียนกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้
เนื่องจากการวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในส่วนของการ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ดังนั้นการวิจัยในชั้นเรียนจึงควรดาเนินการให้
สอดคล้องกับขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่โรงเรียนทั่วไปใช้กันอยู่ คือ ขั้นตอน
การพัฒนาตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (P-D-C-A) ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การปฏิบัติการ (Do)
การตรวจสอบ (Check) และการแก้ไขปรับปรุง (Action) ส่วนกำรวิจัยในชั้นเรียน ประกอบด้วยขั้นตอนการ
ทางานทีส่ าคัญ คือ ศึกษำปัญหำในชั้นเรียน จากนั้นเลือกปัญหาที่มีความจาเป็นเร่งด่วนซึ่งมีความสาคัญในลาดับ
ต้น ๆ มาแก้ปัญหา ขั้นตอนของการแก้ปัญหาคือหำสำเหตุที่แท้จริงของปัญหำ แล้วศึกษำหำวิธีกำรแก้ปัญหำ
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ที่คาดว่าสามารถนามาใช้ได้ผล ซึ่งอาจเป็นสื่อ เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรม ฯลฯ แล้วเลือกพัฒนำนวัตกรรมหรือ
วิธีกำรที่เหมาะสม ตรวจสอบและปรับปรุง แล้วนามาทดลองใช้ รวบรวมข้อมูลจากการทดลอง ตรวจสอบ
วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปผลกำรทดลองให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม ในกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเป็นปัญหา
ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างรีบด่วน จะแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัยก็ไม่ทันการณ์ ครูก็สามารถศึกษาและนา
ผลงานวิจัยของครูคนอื่นที่ใช้แก้ปัญหาเดียวกันมาใช้แก้ปัญหาในชั้นเรียนของตนได้
ถือเป็นการบริโภคงานวิจัย
อย่างคุ้มค่าวิธีหนึ่ง
วงจรการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และวงจรการวิจัยในชั้นเรียนดังกล่าวข้างต้น จึงมีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ดังแผนภาพต่อไปนี้
วงจรกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้
การวางแผน
การแก้ ไข

การปฏิบตั ิ

ปรับปรุง
การตรวจสอบ

สืบค้ นวิธีแก้ ปัญหาด้ วยการวิจยั
ศึกษาปั ญหา
นาข้ อค้ นพบจากการวิจยั สูก่ ารปฏิบตั ิ

ตรวจสอบผล

หาสาเหตุ

ทดลองใช้

หาวิธีแก้ ปัญหา
พัฒนานวัตกรรม/
วิธีการแก้ ปัญหา

วงจรกำรวิจัยในชั้นเรียน
ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างวงจรการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และการวิจัยในชั้นเรียน
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ดังนั้น กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนจึงบูรณาการอยู่ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เป็น
งานของครูที่มุ่งศึกษากระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ได้ผลตรงตามความต้องการ และทันเหตุการณ์
จัดทาได้ง่าย เป็นการวิจัยที่ครูผู้สอนจัดกระทากับกลุ่มผู้เรียนที่ตนรับผิดชอบอยู่ ผลการวิจัยจึงไม่จาเป็นต้องสรุป
อ้างอิงไปถึงผู้เรียนกลุ่มอื่น และไม่จาเป็นต้องใช้สถิติขั้นสูง เพราะการวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยที่ครูทาเพื่อ
แก้ปัญหาในชั้นเรียนของตนเอง และทากับกลุ่มผู้เรียนกลุ่มเล็กที่ครูต้องการพัฒนาหรือแก้ปัญหาบางประการ บาง
เรื่อง เพื่อพัฒนา (ปรับปรุงผู้เรียนอ่อน เสริมผู้เรียนเก่ง) ผู้เรียนคนนั้น กลุ่มนั้น เพื่อจะได้เรียนทันเพื่อนกลุ่มใหญ่
หรือได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของเขา ( อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน 2544 :1)
วิธีกำรวิจัยในชั้นเรียน
เนื่องจากการวิจัยในชั้นเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
จุดเน้นของการวิจัยในชั้นเรียนจึงอยู่ที่ขั้นตอนการทาวิจัยที่จะแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน ซึ่งได้แก่ การศึกษาถึง
ปัญหาและจุดที่ต้องการพัฒนา ศึกษาถึงสาเหตุของปัญหา ศึกษานวัตกรรมหรือวิธีการแก้ปัญหา สร้างและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ นานวัตกรรมการเรียนรู้ไปใช้แก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือปัญหาการสอนของครู
ประมวลผลการแก้ปัญหา สรุปผลการทดลองและเขียนรายงานเพื่อเผยแพร่
จุดเริ่มต้นของกำรวิจัยในชั้นเรียน
จากภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวงจรการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และการวิจัยในชั้นเรียน
จะเห็น ว่าจุ ดเริ่ มต้น ของการวิจัย ในชั้น เรี ย นเริ่มขึ้นที่การพบปัญหาจากขั้นการตรวจสอบของวงจรการพัฒ นา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ ซึ่งครูจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนและปัญหาที่เกิดขึ้นจากขั้นการตรวจสอบนั้น ใน
กรณีที่ครูมีข้อมูลของผู้เรียนเกี่ยวกับปัญหาที่ตรวจพบอย่างเพียงพอและมีแนวทางว่าควรทาการปรับปรุงแก้ไข
อย่างไร ก็สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ทันทีโดยไม่ต้องทาการวิจัย แต่ถ้าหากว่าครูยังมีข้อมูลไม่เพียงพอและยังไม่มี
แนวทางที่จะแก้ไขปรับปรุง ก็จาเป็นต้องใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาช่วย โดยการค้นหาข้อมูลอันเป็นสาเหตุ
ของปัญหาและแนวทางแก้ไข และทาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการทางานปกติ โดยครูอาจเริ่มต้นด้วยงานวิจัย
ขนาดเล็ กที่มุ่งแก้ปั ญหาที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้ ส ามารถควบคุมกระบวนการวิจัยให้ อยู่ในวิสั ยที่ครูส ามารถ
ดาเนินการได้
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รูปแบบและขั้นตอนกำรทำวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการนารูปแบบกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
มาแก้ปัญหาของผู้เรียน โดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้หรือนวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน ดังกรณีตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ในกรณีเมื่อครูพบว่าผู้เรียนในห้องเรียนมีปัญหาด้านการเรียนรู้ในกลุ่มประสบการณ์หรือวิชาใด วิชาหนึ่ง
เฉพาะด้าน เช่น ทาโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ไม่ได้หรืออ่านคาที่มีตัวสะกดบางมาตราไม่ได้ ครูอาจคิดนวัตกรรมเพื่อ
แก้ปัญหาของผู้เรียนเป็นรายคน รายกลุ่มย่อย นาไปทดลองใช้หรือให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น แล้ว
นามาแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน และสามารถแก้ปัญหาได้ การวิจัยแบบนี้จึงเป็นการวิจัยจากปัญหาในชั้นเรียน
และแก้ปัญหาทันทีที่ครูพบปัญหา
ในกรณีที่ครูพบว่าผู้เรียนมีปัญหาด้านพฤติกรรมเป็นรายคน รายกลุ่ม หรือทั้งชั้น ครูอาจศึกษาผู้เรียนเป็น
รายกรณี ซึ่งอาจจะเป็นรายคน รายกลุ่ม รายชั้น แล้วแก้ปัญหาให้ผู้เรียนจนเกิดพฤติกรรมใหม่ที่พึงประสงค์ที่คงทน
ถือว่าครูได้ทาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมของผู้เรียนแล้ว
ขั้นตอนกำรทำวิจัยในชั้นเรียน สามารถดาเนินการดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน การวิเคราะห์สภาพปัญหาในชั้นเรียนเป็นขั้นตอนสาคัญที่
ครูต้องสารวจว่า มีอะไรเกิดขึ้น สิ่งนั้นเป็นปัญหาหรือไม่ และหากสภาพที่เกิดขึ้นแสดงถึงปัญหาที่ต้องแก้ไข
หลายประการ ครูก็ต้องจัดลาดับความสาคัญก่อนหลังของปัญหาเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความรุนแรงของ
ปัญหา ว่าปัญหาใดควรได้รับการแก้ไขก่อน
ครูสามารถสารวจและวิเคราะห์ปัญหาได้หลายลักษณะ เช่น วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแง่มุม
ต่างๆ ตรวจสมุดแบบฝึกหัด สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน ศึกษาข้อมูลจากการประเมินของผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
ครูจะพบปัญหา ข้อสงสัยที่เกิดจากผู้เรียน ครู และกระบวนการเรียนการสอน เช่น
ผู้เรียนมีความสามารถในการทาโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ต่า
ผู้เรียนไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์
ผู้เรียนไม่มีทักษะในการใช้เครื่องมือทดลองทางวิทยาศาสตร์
ผู้เรียนอ่านออกเสียงควบกล้า ร ล ไม่ชัดเจน
ผู้เรียนออกเสียงภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย ch sh s ไม่ถูกต้อง
ผู้เรียนยังไม่ได้ปฏิบัติตนเกี่ยวกับความรับผิดชอบให้เป็นนิสัย
ครูสอนอย่างเคร่งเครียด ผู้เรียนไม่สนุกและไม่มีความสุขในการเรียน
ครูใช้สื่อไม่เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ และความสามารถของผู้เรียน
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ครูไม่ได้จัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง

ปัญหาที่จะนามาทาการวิจัยในชั้นเรียน ควรมีความหมายและเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ อยู่ในวิสัยที่ครู
จะเป็นผู้ดาเนินการหาคาตอบได้ สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของครูผู้วิจัย เช่น ครูมีความสนใจและ
ความถนัดในการจัดการเรียนรู้ด้วยการแสดงบทบาทสมมติ เมื่อพบปัญหาการออกเสียงคาที่ลงท้ายด้วย ch sh
s ก็นากิจกรรมบทบาทสมมติมาใช้โดยบรรจุคาศัพท์ที่ลงท้ายด้วย ch sh s ในบทที่ใช้ในการแสดง จะทาให้ครู
ทาวิจัยด้วยความสนุก เห็นประโยชน์ ความสาคัญ และเกิดแรงจูงใจที่จะทาให้สาเร็จ แต่ถ้าเป็นปัญหาสาคัญที่
ต้องรีบดาเนินการแก้ไข เพื่อไม่ให้ลุกลามเป็นปัญหาใหญ่จนไม่สามารถแก้ไขได้ ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ครูไม่ถนัด ครู
ก็ต้องศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหานั้นให้ได้
2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
เมื่อเลือกปัญหาได้แล้วต้องวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา เพื่อจะได้
แก้ปัญหาได้ตรงเหตุ ปัญหาจึงจะได้รับการแก้ไขให้ลุล่วงได้ สาเหตุของปัญหาอาจเกิดจากพฤติกรรม การสอน
การใช้สื่อหรือการวัดผลของครู ทัศนคติ พื้นฐานภูมิหลัง นิสัยหรือพฤติกรรมของผู้เรียน ระดับความยากหรือ
ปริมาณของเนื้อหาวิชา หรือบรรยากาศการเรียนรู้ที่ไม่เอื้ออานวย เช่น ห้องเรียนคับแคบ ร้อน แสงสว่างไม่พอ
แหล่งเรียนรู้สาหรับศึกษาค้นคว้าไม่เพียงพอ เป็นต้น
ในกรณีที่พบว่าสาเหตุของปัญหามีหลายสาเหตุ อาจเลือกสาเหตุที่มีความสาคัญซึ่งเป็นสาเหตุต้นตอของ
สาเหตุอื่น ๆ ซึ่งถ้าแก้สาเหตุต้นตอได้ จะทาให้สาเหตุอื่นถูกกาจัดไปด้วย และนาสาเหตุที่เหลือมาวิจัยต่อได้ตาม
ช่วงเวลาต่าง ๆ ทาให้เกิดการทาวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง
3. ศึกษา หาวิธีการในการแก้ปัญหา เมื่อครูได้วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาแล้ว เพื่อที่จะให้ได้
แนวทางในการแก้ปัญหา ครูต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ หลักสูตร ตารา คู่มือ
ผลงานวิจัย เพื่อครูจะได้ทราบว่าปัญหาที่คล้ายกับปัญหาที่ประสบอยู่นั้นมีผู้ใดศึกษาไว้บ้าง
ใช้วธิ ีใดในการ
แก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาเป็นอย่างไร จะทาให้ครูเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งอาจจะเป็น
กิจกรรม หรือสื่อช่วยการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมกลุ่มแบบต่าง ๆ สถานการณ์จาลอง บทเรียนสาเร็จรูป
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ (CAL) เป็นต้น
4. พัฒนานวัตกรรมหรือวิธีการแก้ปัญหา จากการศึกษาในขั้นที่ 3 ครูจะได้ทางเลือกในการแก้ปัญหาที่
เป็นไปได้ ซึ่งครูต้องศึกษาและออกแบบหรือพัฒนานวัตกรรม วิธีการ หรือสื่อช่วยการเรียนรู้ที่จะใช้ในการ
แก้ปัญหา (เช่น เด็กวัยรุ่นบางกลุ่ม หรือบางคน มองภาษาไทยเรื่องการแต่งกลอนว่าเป็นเรื่องที่คร่าครึ ล้า สมัย ทา
ให้ไม่สนใจเรียน เป็นเหตุให้ไม่สามารถบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องการแต่งกลอนได้ดีเท่าที่ควร ครูจึงศึกษา
ว่ามีวิธีการหรือสื่อที่ทันสมัยใดที่จะนามาใช้ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนในเรื่องการแต่งกลอนได้ แล้วครูก็พบสื่อ
ที่น่าสนใจชนิดหนึ่ง คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ซึ่งเป็นสื่อทันสมัยที่ครูคิดว่าน่าจะนามาใช้ในการ
เปลี่ยนทัศนคติของผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ ครูจึงลงมือศึกษาหลักการ การออกแบบการเรียนการสอน และ
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เทคนิคทางคอมพิวเตอร์ที่จะนามาสร้างบทเรียน แล้วลงมือพัฒนาบทเรียนตามที่ออกแบบไว้) แล้วดาเนินการหา
คุณภาพจากผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ โดยนานวัตกรรม วิธีการหรือสื่อต้นแบบที่พัฒนาขึ้นไปให้เพื่อนครู
ศึกษานิเทศก์ หรือนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม และให้
ข้อเสนอแนะ แล้วนามาปรับปรุงแก้ไข เตรียมนาไปใช้กับผู้เรียนของตน
5. นานวัตกรรมหรือวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ ครูนานวัตกรรม วิธีการหรือสื่อที่สร้างขึ้นในขั้นที่ 4 ไปใช้
กับผู้เรียนของตน โดยระบุขั้นตอนการดาเนินการอย่างชัดเจน แล้วเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น สังเกตและบันทึก
พฤติกรรมเบื้องต้นของผู้เรียนก่อนใช้ เมื่อใช้เสร็จแล้วสังเกตและบันทึกพฤติกรรมอีกระยะหนึ่ง เพื่อนาข้อมูลมา
วิเคราะห์หาความเปลี่ยนแปลงของผลที่เกิดขึ้น
โดยครูผู้วิจัยต้องสร้างเครื่องมือหรือกาหนดวิธีการที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล เช่น ใช้แบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินการปฏิบัติงาน แบบทดสอบ เป็นต้น รวมทั้ง
แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล
6. ตรวจสอบและสรุปผล เมื่อรวบรวมข้อมูลได้แล้ว นาข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยอาจใช้การแจงนับหรือ
เลือกใช้สถิติที่เหมาะสม แล้วสรุปและอภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูล
หากยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตามที่
ต้องการ ก็จะต้องทาการปรับปรุงแก้ไข โดยย้อนกลับไปตรวจสอบในขั้นต่างๆ แล้วนากิจกรรมหรือสื่อที่ปรับปรุง
แล้วไปใช้อีก จนกระทั่งสามารถแก้ปัญหาได้ตามที่ต้องการ เขียนสรุปผลการดาเนินงานตั้งแต่ขั้นที่ 1 ถึงขั้นที่ 5
ผลการวิจัยที่ได้ก็จะเป็นผลของการแก้ไขปรับปรุงในวงจรการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วย (เช่น เมื่อครู
นาบทเรียน CAI เรื่องการแต่งกลอนที่สร้างขึ้นในขั้นที่ 4 ไปใช้แล้ว พบว่า ผู้เรียนสามารถผ่านจุดประสงค์การ
เรียนรู้ที่เกี่ยวกับฉันทลักษณ์ของกลอน แต่ก็ยังไม่สามารถแต่งกลอนด้วยตนเองได้ในระดับที่พึงประสงค์ ครูก็
ย้อนกลับไปตรวจสอบในขั้นต่าง ๆ แล้วครูก็พบว่า การใช้แต่สื่อ CAI เพียงอย่างเดียวในการสอนเรื่องการแต่ง
กลอน ไม่เป็นการเพียงพอ เพราะคอมพิวเตอร์สามารถตรวจคาตอบของผู้เรียนจากการตอบคาถามที่อยู่ใน
บทเรียน CAI ได้ แต่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถตรวจผลงานกลอนที่ผู้เรียนแต่งเองได้ เพราะฉะนั้น ครูจึงปรับ
แผนและสื่อการสอนใหม่ โดยใช้สื่อ CAI ในลักษณะผสมผสานกับกิจกรรมกลุ่มในห้องเรียน และผสมผสานกับ
การใช้อินเตอร์เน็ต (Internet) โดยครูเปิดเว็บบอร์ด (Web board) ที่แสดงภาพที่ต้องการให้ผู้เรียนบรรยาย
เป็นกลอน หลังจากผู้เรียนศึกษาจากบทเรียน CAI และทากิจกรรมกลุ่มแล้ว ผู้เรียนจะแต่งกลอนบรรยายภาพ ส่ง
เข้าไปไว้ในเว็บบอร์ด โดยครูได้เชิญเพื่อนกลอนทางอินเตอร์เน็ตมาช่วยตรวจ ให้คาติชม และคาแนะนาในการ
ปรับปรุงแก้ไข ผลจากการแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ ทาให้ผู้เรียนบรรลุเกณฑ์ความสามารถตามสภาพจริงในเรื่องการ
แต่งกลอนได้อย่างงดงาม มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทยและยังสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสาร ฝึกทักษะทางสังคม และสืบค้นข้อมูลอีกด้วย ศึกษาตัวอย่างการใช้สื่อการเรียนการสอนลักษณะนี้ได้
จาก ครูภาทิพ ศรีสุทธิ์ อาจารย์ 3 ระดับ 8 ที่เว็บไซต์ http://203.146.150.99/useit รายการ "ตัวอย่างแผนการ
สอนวิชาภาษาไทย" หรือทีh่ ttp://www.geocities.com/inno_thai รายการ "พบกับการใช้ CAI ร่วมกับ
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Webboard หรือที่ http://board.dserver.org/cgi-bin/index.pl?plearn
ทิพ

ซึ่งเป็นห้องเรียนสีชมพูของครูภา

ควำมเชื่อถือได้ของงำนวิจัยในชั้นเรียน
งานวิจัยในชั้นเรียนเป็นงานวิจัยปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานในสภาพจริงกับกลุ่มผู้เรียนที่ครู
รับผิดชอบอยู่ ซึ่งอาจมีลักษณะไม่เหมือนผู้เรียนกลุ่มอื่น กระบวนการวิจัยก็มุ่งเน้นการดาเนินงานที่ พยายามให้
สอดคล้องกับสภาพการเรียนการสอนในชีวิตประจาวัน ดังนั้น จึงไม่สมควรนามาตรฐานการประเมินงานวิจัยทั่วไป
ที่มุ่งสรุปผลไปยังประชากรมาใช้กับงานวิจัยในชั้นเรียน
นักวิจัยปฏิบัติการจะให้ความสาคัญกับการนาผลไปปฏิบัติ ดังนั้น ความเชื่อถือได้ของงานวิจัยในชั้นเรียน
จึงอยู่ที่ความสามารถในการชี้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการทางานสาหรับครูผู้ปฏิบัติ
1. กระบวนกำรในกำรทำวิจัยในชั้นเรียนให้น่ำเชื่อถือ
การทาให้การวิจัยในชั้นเรียนมีความน่าเชื่อถือสูง จึงมีกระบวนการ ดังนี้
1.1 ตัวครูเองต้องเป็นผู้ตีความหมายการปฏิบัติงานของตนเองอย่างไตร่ตรอง และตัดสินว่าจะ
ปรับปรุงงานอย่างไรด้วยความตั้งใจ
1.2 เพื่อนร่วมงานช่วยไตร่ตรอง ตรวจสอบข้อมูล เพื่อขยายความคิด และช่วยวิพากษ์วิจารณ์เพื่อให้
ได้ข้อสรุปและตีความหมายสิ่งที่ค้นพบจากหลักฐานที่แสดง โดยกระบวนการวิพากษ์วิจารณ์ที่มีคุณภาพต้องมีลักษณะ
สาคัญ 4 ประการคือ
(1) ต้องทาให้สิ่งที่พูดคุยกันเป็นเรื่องจริง
(2) มีความเข้าใจตรงกันในสิ่งที่กาลังอภิปราย
(3) มีความจริงใจ
(4) เรื่องที่นามาถกกันควรอยู่ในสถานการณ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ปฏิบัติ
1.3 ตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นซ้า โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบด้วย และอาจมีการบันทึก
เทปเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อนามาเป็นหลักฐานในการตรวจสอบภายหลังได้อีก
แนวคิดและขั้นตอนการทาวิจัยในชั้นเรียน
เน้นการทาวิจัยควบคู่กับการปฏิบัติงานโดยไม่เน้นแบบ
แผนการวิจัยที่เคร่งครัด ในการออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนจึงให้ความสาคัญกับกระบวนการวิพากษ์วิจารณ์ และ
การตีความหรือแปลความหมายสิ่งที่ค้นพบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความกระจ่าง เกิดการขยายความรู้ความคิด
ของครูผู้ปฏิบัติ
คุณภาพของงานวิจัยประเภทนี้จึงอยู่ที่การแสดงหลักฐานเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบ
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ผลการวิจัย กระบวนการที่ใช้ในการปรับปรุง วิธีการแก้ไขแนวปฏิบัติของครูผู้วิจัย และความสามารถในการ
อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยที่กระบวนการตรวจสอบผลการวิจัยไม่ใช่การเขียนแสดงความชื่นชมผลงาน
การแสดงความยินดี หรือการให้กาลังใจแก่ครูผู้วิจัย แต่ต้องเป็นการเขียนที่ครูจะได้ประโยชน์ในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
2. เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพงำนวิจัยในชั้นเรียน ควรมีองค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี้
2.1 ระดับของการอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ การวิจัยในชั้นเรียนกาหนดปัญหาจากประสบการณ์และ
การปฏิบัติโดยครูผู้วิจัย ซึ่งเป็นอิสระจากทฤษฎีอื่นๆ ดังนั้น เกณฑ์การประเมินในด้านนี้ คือ ข้อควำมที่เป็นจริง
(true statements) ซึ่งมีความถูกต้อง เหมาะสมตามสภาพจริง น่าเชื่อถือ
2.2 ระดับของการสร้างความกระจ่ างในกลุ่มผู้ตรวจสอบผล ในกระบวนการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และตรวจสอบข้อค้นพบกับเพื่อนร่วมงาน ขอบเขตของการสื่อสาร การอภิปรายร่วมกันต้องเปิดกว้าง
และอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจร่วมกัน
เกณฑ์การประเมินในด้านนี้คือ ควำมเข้ำใจตำมสภำพจริง
(authentic insights)
2.3 ระดับของการจัดระบบในการปฏิบัติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเลือกปัญหา วิธีการแก้ปัญหา การ
เผชิญกับบริบทของสังคมและการเมือง เกณฑ์การประเมินในด้านนี้คือ กำรตัดสินใจที่สุขุมรอบคอบว่ำจะเลือก
วิธีกำรแก้ปัญหำแบบใด เพราะการวิจัยในชั้นเรียนเป็นการปฏิบัติจริง ซึ่งต้องตอบสนองความเป็นปัจจุบันได้
ทันที ครูผู้วิจัยจึงต้องมีความรอบคอบในการเลือกและจัดระบบวิธีการปฏิบัติ
ครูผู้วิจัยในชั้นเรียนต้องไม่กังวลว่า
งานวิจัยในชั้นเรียนของตนจะไม่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพดีเท่า
งานวิจัยของนักวิชาการ
สิ่งที่สะท้อนคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนของครูคือคุณภาพของผู้เรียนอันเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากนวัตกรรมหรือวิธีการที่ครูใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ข้อความรู้ที่ครูได้จากการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบและจัดเก็บอย่างเป็นหมวดหมู่ในแต่ละภาคเรียนที่ผ่าน
ไป อาจทาให้ครูสามารถสร้างทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้อันเกิดจากการปฏิบัติงานของครู
อย่างแท้จริง โดยไม่จาเป็นต้องยึดติดอยู่กับกรอบแนวคิดเดิมเสมอไป
กำรเขียนสรุปรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน
การนาเสนอรายงานการวิจัยในชั้นเรียนสามารถจัดทาได้ 2 แบบ คือ
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1. รายงานการวิจัยที่เขียนตามแบบแผนการวิจัย ส่วนใหญ่มีการนาเสนอที่มีรูปแบบตายตัว โดยมี
หัวข้อสาคัญดังต่อไปนี้
1.1 บทนา
ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา คาถามวิจัย
กรอบความคิดของการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ ข้อตกลง
เบื้องต้นของการวิจัย ข้อจากัดของการวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1.2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
1.3 วิธีดาเนินการวิจัย
ประกอบด้วย เนื้อหาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1.5 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล อภิปราย และข้อเสนอแนะ
1.6 บรรณานุกรม
1.7 ภาคผนวก
ครูผู้ทาการวิจัยในชั้นเรียนที่ต้องการเขียนรายงานการวิจัยแบบนี้ สามารถศึ กษาตัวอย่างการเขียนได้จาก
รายงานการวิจัยทั่วไปของนักวิชาการ คณาจารย์ หรือนิสิต นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
2. รายงานการวิจัยที่เขียนตามขั้นตอนการสร้างสรรค์ของผู้วิจัย เนื้อหาสาระของรายงานการวิจัยในชั้น
เรียนเหมือนรายงานการวิจัยทั่วไป แต่มักนาเสนออย่างสั้นๆ ไม่ยึดรูปแบบตายตัว ขอเพียงให้มีสาระครบถ้วนทาให้
เข้าใจสิ่งที่ศึกษา ขั้นตอนที่ปฏิบัติ และสิ่งที่ค้นพบ นอกจากนี้ รายงานการวิจัยในชั้นเรียนที่ดี ควรแสดง
หลั กฐานเกี่ ย วกั บ กระบวนการตรวจสอบ วิ พากษ์วิ จ ารณ์ เพื่อ เป็น ข้ อมู ล ยืน ยัน ข้ อสรุ ปที่ ไ ด้จ ากการวิ จั ย
เนื่ อ งจากการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นอาศั ย ประสบการณ์ ข องผู้ วิ จั ย และเพื่ อ นร่ ว มงานหรื อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มาช่ว ยใน
กระบวนการวิจัย ซึ่งสามารถให้คาตอบที่นาไปสู่การปฏิบัติจริง ดังนั้น การวิพากษ์วิจารณ์จากผู้มีส่วนร่วม จะ
ทาให้ผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
ตัวอย่ำงงำนวิจัยในชั้นเรียน
โดยทั่ว ไปแล้ ว การท าวิจั ย ในชั้น เรีย นเป็ นการทางานของครู เพื่ อแก้ ปัญหาที่เ กิดขึ้ นในชั้นเรียนที่ค รู
รับผิดชอบ การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน จึงเป็นการบันทึกการทางานของครูอย่างเป็นระบบ เพื่อจัดเก็บไว้
เป็นแฟ้มสะสมงาน เป็นร่องรอยหลั กฐานในการทางาน เป็นเอกสารเพื่อการเผยแพร่แก่เพื่อนครูที่จะใช้เป็น
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แนวทางในการนาไปประยุกต์ใช้ต่อไป หรือเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการเรียนการสอนเชิง
วิชาการซึ่งกันและกันของครู จุดเน้นของการทาวิจัยในชั้นเรียนจึงไม่ใช่เพื่อการอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรหรือเป็น
การทาผลงานเพื่อเลื่อนตาแหน่งของครู แต่เป็นการทางานเพื่อแก้ปัญหาของตนเอง สร้างสมประสบการณ์ และ
สะสมผลงานทางวิชาการ การทางานวิจัยในชั้นเรียนจึงเป็นการบันทึกการทางานของครู เพื่อเผยแพร่แก่เพื่อนครู
และทาในบริบทที่เป็นห้องเรียน โรงเรียน และชุมชนของครู งานวิจัยที่ทาในบริบทที่แตกต่างกันจึงไม่สามารถ
เปรียบเทียบได้ว่างานวิจัยใดดีที่สุด หรือสมบูรณ์ที่สุด หรืองานวิจัยในชั้นเรียนใดน่าจะใช้เป็นตัวอย่างการทาวิจัยใน
ชั้นเรียนของครู เพราะเป็นการทาวิจัยในชั้นเรียนที่มีบริบทที่แตกต่างกันดังกล่าว
แต่เพื่อให้ครูได้ศึกษาแนวคิดการทาวิจัยในชั้นเรียนที่มีผู้ทาสาเร็จมาแล้วเพื่อเป็นตัวอย่างที่จะแสดงถึง
วิธีการคิดและกระบวนการทาวิจัยในชั้นเรียนของครู ผู้เขียนจึงขอยกตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนของครูที่มีวิธีการ
คิดและการทาวิจัยในชั้นเรียนแตกต่างกัน เพื่อให้ครู เกิดความมั่นใจและเข้าใจตรงกันว่าในการทาวิจัยในชั้นเรียน
นั้ น ไม่ มี สิ่ ง ที่ ถู ก หรื อ ผิ ด จะมี เ พี ย งสิ่ ง ที่ เ หมาะสมมากน้ อ ยหรื อ ไม่ เ ท่ า นั้ น เอง ถ้ า ครู ใ ช้ ก ระบวนการวิ จั ย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการแก้ปัญหามาเป็นหลักการในการทาวิจัยในชั้นเรียนแล้วก็น่าจะ
แสดงว่าครูมีวิธีคิดอย่างเป็นระบบและเป็นการทาวิจัยในชั้นเรียนที่เหมาะสมได้
ตัวอย่างการวิจัยในชั้นเรียนที่นาเสนอนี้ เป็นตัวอย่างของการทาวิจัยในชั้นเรียนที่ไม่ใช่การวิจัยเชิงวิชาการ
(Academic Research) ซึ่งเพื่อนครูสามารถศึกษาได้ง่ายจากห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง
แต่ขอนาเสนอตัวอย่างการวิจัยในชั้นเรียนที่ครูทาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้และพฤติกรรมของผู้เรียนในชั้น
เรียนของครู โดยจะนาเสนอในลักษณะของวิธีการคิดเพื่อเป็นแนวทางการทาวิจัยในชั้นเรียนของครู ไม่ใช่การ
ยกตัว อย่า งงานวิจ ัย โดยตรง ซึ่งจากตัว อย่า งงานวิจั ยในชั้น เรีย นที่นาเสนอมานี้ มีทั้งงานวิจัยในชั้นเรียนที่
ครูผู้สอนดาเนินการได้ราบรื่นและประสบความสาเร็จ และงานวิจัยที่ทาแล้วไม่ประสบความสาเร็จ ทั้งหมด แต่ครู
ผู้ทาวิจัยก็ได้เสนอข้อสังเกตที่ทาให้สามารถแก้ไขปัญหานักเรียนของตนได้เพียงบางส่วน ไว้เป็นข้อสังเกตแก่ค รู
ผู้สนใจการทาวิจัยในชั้นเรียน จะได้นาไปเป็นข้อคิดในการวางแผนการพัฒนานักเรียน เช่น ต้องดาเนินการกับ
นักเรียนเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหา และมีจานวนไม่มากนัก รวมทั้งควรทาในเวลาเรียน เพื่อไม่ให้เกิดภาระแก่ครูและ
ผู้เรียนมากเกินไป เป็นต้น
นอกจากนี้ในงานวิจัยที่เป็นการศึ กษารายกรณี เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมของนักเรียนที่มีปัญหาด้าน
อารมณ์ ซึ่งในบางกรณีอาจจะจาเป็นต้องให้นักจิตวิทยาเป็นผู้ให้การช่วยเหลือเด็ก แต่ในความเป็นจริงแล้ว นักเรียน
ระดับการศึกษาขั้น พื้น ฐานมีอยู่เป็ นจ านวนมาก และกระจายกันอยู่ทั่วประเทศ โอกาสที่ผู้เรียนจะได้พบกับ
นักจิตวิทยาเป็นเรื่องยากมาก ครูผู้สอนจาเป็นที่จะต้องให้ความเชื่อเหลือเบื้องต้นแก่ผู้เรียน ซึ่งพบว่าสามารถที่จะ
ทาได้ดีพอสมควร ในกรณีที่เด็กไม่มีปัญหาทางด้านจิตใจรุนแรงมาก เพราะอย่างน้อยๆ ครูก็เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดเด็ก
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และรู้จักเด็กเป็นอย่างดี ส่วนเด็ กที่มีปัญหาทางด้านจิตใจมากจนครูไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้ การส่งเด็กไป
ปรึกษานักจิตวิทยาก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยเหลือเด็กได้ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อครูพบผู้เรียนที่มีปัญหา ก็ต้อง
ให้การช่วยเหลือด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นเบื้องต้น ก่อนที่จะให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษต่อไป
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ตัวอย่ำงที่ 1
การวิจัยเรื่อง การใช้แบบฝึกในการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ
ของ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
โดย นำงจันฑิตำ กุศลวัฒนะ
อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สานักงานการประถมศึกษาอาเภอเมืองอุทัยธานี สานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี
ข้อมูลพื้นฐำนของผู้วิจัย : นางจันฑิตา กุศลวัฒนะ เป็นผู้ที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนหลายครั้ง
และตัดสินใจทาวิจัยในชั้นเรียนเรื่องนี้เป็นเรื่องแรก โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียนและผู้ เชี่ยวชาญ
ด้านการวิจัยในชั้นเรียนหลายท่าน
วิธีกำรคิดและขั้นตอนกำรทำวิจัย ดำเนินกำรดังนี้
1. ปัญหำในกำรวิจัย
ในการวัดผลระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียนที่ 1 ผู้สอนพบว่า ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /1 ขาด
ทักษะในการอ่านจับใจความในวิชาภาษาอังกฤษ ทาให้ไม่สามารถเล่าเรื่องราวหรือปะติดปะต่อเรื่องราวที่อ่านได้
ถูกต้อง
2. สำเหตุของปัญหำ
ผู้สอนหาสาเหตุของปัญหา พบว่า ผู้เรียนยังขาดแบบฝึกทักษะในการอ่านจับใจความวิชาภาษาอังกฤษที่
เหมาะสมกับวัยและความต้องการของผู้เรียน
3. กำรแสวงหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำ
ผู้สอนศึกษาแนวคิดและหลักการสอนอ่านจับใจความวิชาภาษาอังกฤษจาก Internet สรุปเป็นแนวทางใน
การสร้างแบบฝึกหัดการอ่านจับใจความและการฝึกอ่านจับใจความ ดังนี้
3.1 แบบฝึกหัดการอ่านจับใจความต้องใช้คาศัพท์ที่ผู้เรียนคุ้นเคย
3.2 การฝึกฝนการอ่านต้องเริ่มต้นตั้งแต่เด็กและควรฝึกทุกวัน
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3.3 ควรมีภาพประกอบในแบบฝึกหัดที่ให้อ่าน
3.4 ควรให้ผู้เรียนอ่านเรื่องที่มีความสนุกสนาน
4. กำรพัฒนำนวัตกรรม
ผู้สอนได้สร้างแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยดัดแปลงจากหนังสือ Preparatory Comprehension for
Primary One Book 4 ของ Casco Publications Pte Ltd. ซึ่งมีทั้งหมด 63 เรื่อง ผู้สอนเลือกมา 20 เรื่อง โดย
พิจารณาจากแนวทางในการสร้างแบบฝึกการอ่านจับใจความและการฝึกอ่านจับใจความข้างต้น แล้วนามาสร้าง
เป็นแบบฝึกการอ่านจับใจความ และพิสูจน์ประสิทธิภาพของนวัตกรรม โดยขอความร่วมมือจากครูที่สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ ศึกษานิเทศก์อาเภอและศึกษานิเทศก์จังหวัด ให้ช่วยอ่านเนื้อหาและตรวจสอบความเหมาะสมกับ
ปัญหาของกลุ่มผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 แล้วผู้สอนนาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นมาปรับปรุงแบบ
ฝึก
5. กำรนำนวัตกรรมที่สร้ำงขึ้นมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำผู้เรียน
ผู้สอนนาแบบฝึกที่สร้างขึ้นมาใช้ฝึกผู้เรียนทุกคนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ในภาคเรียนที่ 2 เพราะ
ต้องการให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านจับใจความวิชาภาษาอังกฤษดีขึ้น
6. ผลกำรใช้นวัตกรรม
ผู้สอนได้ศึกษาผลการใช้นวัตกรรม 4 ด้าน คือ
6.1 คะแนนการสอบย่อยของผู้เรียนขณะทาแบบฝึกหัด พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความสามารถใน
การอ่านจับใจความดี
6.2 คะแนนผลการอ่านจับใจความของผู้เรียนหลังการเรียน พบว่า ความสามารถในการอ่านจับ
ใจความของผู้เรียนอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างดี
6.3 การศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมการอ่านจับใจความ พบว่า ผู้เรียนส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม โดยเฉพาะในการที่สามารถตั้งชื่อเรื่องที่อ่านได้เอง การมีภาพประกอบที่สอดคล้อง
กับเนื้อเรื่อง เนื้อหาสนุกสนานเหมาะกับวัยเด็ก
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6.4 การสังเกตความสนใจของผู้เรียนที่มีต่อการทากิจกรรมฝึกทักษะการอ่านจับใจความ พบว่า
ในระยะแรกผู้เรียนสนใจร่วมทากิจกรรม แต่ตอนหลังเมื่อแบบฝึกยากขึ้น ผู้เรียนเริ่มลดความสนใจในบทเรียนแต่ยัง
ร่วมในกิจกรรมที่ครูจัดขึ้น

กำรจัดทำรำยงำนกำรวิจัย
ผู้สอนได้จัดทารายงานการแก้ปัญหาการสอนอ่านจับใจความ วิชาภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดดัง นี้
1. ชื่อเรื่อง : รายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้แบบฝึกในการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของ
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/1
2. เนื้อหำที่เขียนในรำยงำนกำรวิจัย : ผู้เขียนนาเสนอเป็นหัวข้อตามลาดับ ดังนี้









การสะท้อนความคิดก่อนปฏิบัติการ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า
การวางแผนการปฎิบัติการ
การปฏิบัติการศึกษาทดลอง
การนาเสนอผลการทดลอง
สรุปและอภิปรายผลการทดลอง
อ้างอิง
ภาคผนวก
- แบบฝึกการอ่านจับใจความ 20 ชุด

3. บทวิเครำะห์ของผู้เขียน :
จุดเด่นของงานวิจัยเรื่องนี้อยู่ที่ความพยายามของครู ที่จะนานวัตกรรมที่มีหลักการในการสร้างมารองรับ
มีการศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องแบบฝึกอย่างกว้างขวางและทันสมัยใช้ในการพัฒนางาน งานวิจัยเรื่องนี้เป็น
ตัวอย่างที่ดีในแง่ของการพัฒนานวัตกรรมโดยมีแนวคิดที่เหมาะสมมารองรับ
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ตัวอย่ำงที่ 2
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาการคิดของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ของนำงอุไร เที่ยงอยู่
อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนบ้านวังทับยา
สานักงานการประถมศึกษาอาเภอเมืองพิจิตร สานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร
ข้อมูลพื้นฐำนของผู้วิจัย : นางอุไร วังทับยา เป็นผู้ที่สนใจในการคิดค้นหาวิธีการสอนที่เหมาะสมเพื่อที่จะนามาใช้
ในการพัฒนาผู้เรียนในแต่ละด้าน และเป็นครูคนแรกที่ประกาศเผยแพร่ผลงานการวิจัยในชั้นเรียนของตนเอง ใน
วารสาร “สำนปฏิรูป” ซึ่งทาให้ผู้เขียนสนใจและได้รับรายงานฉบับนี้ นางอุไร วังทับยา เขียนว่า “ดิฉันได้จัดทา
รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้น (โดย
ไม่ยึดรูปแบบการวิจัย)” ปัจจุบันรายงานการวิจัยในชั้นเรียนเล่มนี้ได้รับการพิมพ์เผยแพร่โดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์
วงศ์
วิธีกำรคิดและขั้นตอนกำรทำวิจัย ดำเนินกำรดังนี้
1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในช่วงสัปดาห์แรกของการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สอน
ค้นพบว่าผู้เรียนมีความคุ้นเคยกับการเรียนรู้ด้วยการอ่านหนังสือเรียนสาเร็จรูปที่ซื้อจากสานักพิมพ์ เพราะเวลาที่
ครูเข้าห้องสอนผู้เรียนจะเปิดหนังสือเรียนทันที และมีความกล้าแสดงออกน้อยมาก ผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดความ
มั่นใจในตัวเอง ไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าพูด เวลาครูถามจะพูดตะกุกตะกัก ขาดความต่อเนื่อง เวลาที่ครูสอนโดย
ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ ผู้เรียนไม่กล้าลงมือทา ไม่สามารถคิดตัดสินใจเองได้ ครูต้องบอกให้ทาตามทีละขั้น ไม่คุ้นเคย
กับการทางานกลุ่ม
2. สำเหตุของปัญหำ
ผู้สอนหาสาเหตุของปัญหา พบว่า ผู้เรียนขาดทักษะในการคิด และขาดทักษะในการทางานร่วมกันเป็น
กลุ่ม
3. กำรแสวงหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำ
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ผู้สอนศึกษาหลักการและแนวคิดจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง คือ
3.1 แนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2533)
3.2 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
3.3 แผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 8 ( พ.ศ.2540 - 2544) ของสานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ
3.4 แนวคิดเรื่องการสอนให้เด็กคิด
หลังจากศึกษาเอกสารแล้ว ผู้สอนได้สรุปเป็นควำมคิดของตนเองว่าต้องการพัฒนาการคิดของผู้เรียน ผ่าน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต โดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิดแบบ
ต่าง ๆ โดยเริ่มนาสิ่งที่ใกล้ตัวเด็กมาเป็นเนื้อหาในการสอนที่เชื่อมโยงไปสู่การคิด
4. กำรพัฒนำนวัตกรรมและผลกำรใช้นวัตกรรม
ผู้สอนได้สร้างนวัตกรรม แบบฝึกคิด ฝึกเขียน ฝึกเรียนที่บ้าน โดยดาเนินการดังนี้
4.1 การวางแผนดาเนินงาน ( Planning )
(1) เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรแกนนาเพื่อเป็นต้นแบบการปฏิรูปการเรียนรู้
ของสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร
(2) สังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และบันทึกผลการสังเกต
4.2 การปฏิบัติการในชั้นเรียน (Action)
ทาแบบฝึกคิด ฝึกเขียน ฝึกเรียนที่บ้านโดยออกแบบเป็นแผ่นกระดาษเปล่าและให้ผู้เรียนร่วม
สร้างแบบฝึกกับครู โดยครูตั้งคาถามในเรื่องที่ผู้เรียนอยากรู้ แล้วให้ผู้เรียนนากลับไปฝึกคิดที่
บ้าน ร่วมกับบุคคลในครอบครัวทุกวันตลอดปีการศึกษา 2543
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4.3 การสังเกตประเมินผล (Observation)
(1) ในท้ายชั่วโมงการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตครูซักถามให้ผู้เรียนสะท้อน
ความคิดจากคาถามที่นากลับไปคิดที่บ้านร่วมกัน ครูสังเกตการร่วมอภิปราย และจด
บันทึก พบว่า ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะรับแบบฝึกคิด ฝึกเขียน ฝึกเรียนที่บ้านไป
ปฏิบัติ
(2) การฝึกคิดในช่วงแรกผู้เรียนยังขาดทักษะในการคิด การเขียน จะตอบคาถามไม่ตรง
ประเด็น ผู้สอนนาประเด็นนี้มาร่วมคิดวิเคราะห์กับผู้เรียนในห้อง และเสนอแนะการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ผู้เรียน ในช่วงหลังกระบวนการคิดของผู้เรียนดีขึ้น มีการพัฒนาการ
เขียนหนังสือ การตอบคาถามที่ตรงประเด็น มากขึ้น
(3) สิ่งที่ผู้สอนสังเกตพบจากพฤติกรรมการสนใจแบบฝึก คือ ผู้เรียนหลายคนชอบวาดภาพ
ระบายสี ลงในแบบฝึกคิด ฝึกเขียน ฝึกเรียนที่บ้าน
4.4 การสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflection)
(1) มอบหมายให้ผู้เรียนรวบรวมความคิดที่กลุ่มเพื่อนแสดงความคิดเห็นร่วมกันจัดทาเป็น
รายงาน
(2) สิ้นปีนาผลงานของผู้เรียนมาจัดแสดงให้ผู้ปกครอง ผู้เรียน เพื่อนผู้เรียน คณะครูใน
โรงเรียน และผู้ที่สนใจเข้าชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
5. กำรจัดทำรำยงำนกำรวิจัย
ผู้สอนได้จัดทารายงานการพัฒนาการคิดของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 ชื่อเรื่อง : รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
5.2 เนื้อหาที่เขียนในรายงานการวิจัย : ผู้เขียนนาเสนอเป็นหัวข้อตามลาดับ ดังนี้
 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
 การวางแผนการดาเนินงาน
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 การปฏิบัติการในชั้นเรียน
 การสังเกตประเมินผล
 การสะท้อนผลการปฎิบัติงาน
 สารบัญตาราง
 ภาคผนวก
- แบบฝึกคิดฝึกเขียนฝึกเรียนที่บ้านและแบบประเมินต่าง ๆ
- รายงานผลการจัดนิทรรศการของผู้เรียน
5.3 บทวิเคราะห์ของผู้เขียน :
งานวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยเป็นผู้ที่มองเห็นปัญหาการไม่กล้าคิดหรือไม่กล้าแสดงความคิดเห็นของผู้เรียน จึงได้
จัดทาแบบฝึกคิด ฝึกเขียน ฝึกเรียนที่บ้านขึ้น ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่พยายามให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมใน
การทาการบ้านกับผู้เรียน และพยายามทาวิจัยเรื่องนี้โดยนากระบวนการ P A O R ที่มีนกั วิชาการหลายท่าน
เสนอแนะให้เป็นกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้
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ตัวอย่ำงที่ 3
การพัฒนาผู้เรียน เรื่อง การย่อความ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2543
ของหมวดวิชำภำษำไทย
โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
กองการศึกษาสงเคราะห์ กรมสามัญศึกษา
ข้อมูลพื้นฐำนของผู้วิจัย : คณะอาจารย์หมวดวิชาภาษาไทย โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ มีความสนใจในการทา
วิจัยในชั้นเรียนด้านวิชาภาษาไทยหลายเรื่องและเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ได้รับการเผยแพร่เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์
วิธีกำรคิดและขั้นตอนกำรทำวิจัย
จากการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การย่อความ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ผู้วิจัยพบว่า
ในจานวนผู้เรียนที่ส่งการเขียนย่อความในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 – 4/3 จานวน 54 คน มีคนเขียนย่อความไม่ถูกต้อง
จานวน 45 คน ครูจึงต้องการพัฒนาทักษะการเขียนย่อความของผู้เรียนทั้ง 45 คนนี้ โดยให้ผู้เรียนทากิจกรรม
ตามลาดับ โดยกิจกรรมต้น ๆ ผู้สอนจัดเตรียมให้ กิจกรรมที่ 4 – 5 ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเอง เมื่อเปรียบเทียบ
ความก้าวหน้าในการย่อความก่อนเรียนและหลังเรียน ดังนี้
รายการ
1. ไม่มีปัญหาการย่อความ
2. วางรูปแบบไม่ถูกต้อง
3. ย่อเนื้อเรื่องไม่ถูกต้อง
4. วางรูปแบบและย่อเนื้อเรื่องไม่ถูกต้อง

ก่อนเรียน(คน)
9
33
5
37

หลังเรียน(คน)
21
15
3
12

จากผลการทดลอง ผู้วิจัยได้ข้อสรุป ดังนี้
1. การที่ให้ผู้เรียนประเมินการย่อความ รวมทั้งการให้ผู้เรียนฝึกย่อความที่ถูกต้อง เป็นการกระตุ้นให้
ผู้เรียนมีทักษะการย่อความเพิ่มมากขึ้น
2. การให้ผู้เรียนได้ประเมินการย่อความจากสถานการณ์ที่กาหนดให้ ทาให้ผู้เรียนฝึกคิดและเขียนแนว
ทางการย่อความที่ถูกต้อง เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาและหาทางแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาการ
ย่อความ
3. ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการย่อความ สังเกตได้จากการค้นหาข้อความที่ต้องการย่อ
4. ผู้เรียนย่อความจากเรื่องที่ต้องการได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
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5.

ครูมีความภูมิใจที่สามารถทาให้ผู้เรียนที่มีปัญหาในการย่อความให้สามารถย่อความได้ถูกต้องเพิ่ม
มากขึ้น
6. ผู้เรียนที่ไม่มีปัญหาการย่อความเพิ่มขึ้นเพียง 12 คน อาจจะเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้
6.1 เวลาที่ให้ผู้เรียนทากิจกรรมฝึกย่อความเป็นเวลาหลังเลิกเรียนแล้ว เวลา 15.30 – 16.20 น.
ทาให้ผู้เรียนรีบกลับบ้าน กลัวรถติดทาให้มีเวลาเขียนน้อย
6.2 ผู้เรียนมาเรียนไม่ต่อเนื่องกัน บางวันมา บางวันไม่มา ทาให้ไม่เข้าใจขั้นตอนการย่อความที่
ถูกต้อง
6.3 ผู้สอนรวมผู้เรียนที่มีปัญหาการย่อความมาฝึกพร้อมกันตั้งแต่ ม.4/1 – 4/3 ทาให้ผู้เรียนที่ฝึกมี
จานวนมาก ทาให้การดูแลและการให้คาแนะนาไม่ทั่วถึง
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ตัวอย่ำงที่ 4
รายงานการศึกษาเด็กเป็นรายกรณี เด็กหญิงเตย (จันทรารัตน์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ของนำงสิริมำ กลิ่นกุหลำบ
อาจารย์ 3 ระดับ 9 โรงเรียนวัดไทรใหญ่
สานักงานการประถมศึกษาอาเภอไทรน้อย สานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ครูต้นแบบสานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ ปี 2542
ข้อมูลพื้นฐำนของผู้วิจัย : นางสิริมา กลิ่นกุหลาบเป็นครูที่มีผลงานการศึกษาเด็กเป็นรายกรณีค่อนข้างมากและ
เป็นผู้ที่ทาวิจัยในชั้นเรียนด้วยวิธีนี้อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
ปัญหำทำงพฤติกรรมของเตย
1 . เตย มุมมองที่ครูพบ
ผู้สอนศึกษาพฤติกรรมของเตยโดยการสังเกต การบันทึกพฤติกรรม การศึกษาจากประวัติของเตย การ
สัมภาษณ์ แล้วสรุปสิ่งที่พบเป็นหลายหมวดหมู่ เช่น ด้านครอบครัว ด้านอารมณ์ ด้านการเรียน ด้านนิสัย ด้าน
ความต้องการ ด้านร่างกาย ขอยกตัวอย่างสิ่งที่ครูสรุปจากการสังเกตด้านครอบครัว ด้านอารมณ์ ด้านการเรียน
และด้านนิสัยของเตย ดังนี้
1.1 ด้านครอบครัว
 อยู่กับยาย ลุงส่งเงินให้เรียนหนังสือ
 พ่อฟ้องหย่าแม่
 พ่อมีภรรยาใหม่
 แม่มีสามีใหม่ มีลูก
 เมื่ออายุได้ 6 ปี แม่เลี้ยงนาไปทิ้งไว้กลางทุ่งนา
 ยายไปรับมาอยู่ด้วย
1.2 ด้านอารมณ์
 เกลียดพ่อ
 ใจน้อย เอาแต่ใจตนเอง
 ท้ารบ ใจร้อน อารมณ์รุนแรง
 ควบคุมอารมณ์ไม่ได้
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 ไม่ชอบความรุนแรงจากคนอื่น
1.3 ด้ำนกำรเรียน
 ชอบวิชาสังคมศึกษา ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์
 เรียนรู้ได้ดีจากการค้นคว้า
 ทางานกลุ่มไม่ดี ทางานเดี่ยวได้ดีมาก
 สมาธิสั้น
 ชอบกีฬา
1.4 ด้านนิสัย
 ชอบหนีเที่ยวห้างสรรพสินค้า
 คบเพื่อนผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
 ไม่มีระเบียบไม่อยู่ในกติกา
 ทาตัวห้าวหาญเหมือนชาย
 ชอบคบเพื่อนรุ่นน้อง ข่มขู่
 หยิบของผู้อื่นโดยพลการ
 ช่วยงานอาสาดีมาก ช่วยเพื่อนดี
2. สรุปพฤติกรรมของเตย
เตยมีปัญหาด้านพฤติกรรม คือ เป็นคนค่อนข้างก้าวร้าว ชอบทะเลาะกับเพื่อน ทาร้าย แย่งของเพื่อนโดย
การกระชากจากมือ ไม่เชื่อฟัง ต่อต้าน ชอบออกคาสั่ง ตะโกนเสียงดัง ชอบขโมย
3. สำเหตุของปัญหำ
จากการศึกษาประวัติและพฤติกรรมของเตย ครูสรุปว่ามีสำเหตุมำจำกปัญหำทำงบ้ำน เพราะถูก
ทอดทิ้งจากพ่อ แม่ และแม่เลี้ยงตั้งแต่อายุ 5 ขวบ จนถึงปัจจุบัน
ตัวอย่ำงกำรบันทึกพฤติกรรมของเตยบำงตอน
“ ตอนเช้าสังเกตเห็นเตยใส่เสื้อผ้าไม่ถูกต้องตามระเบียบสอบถามได้ความว่าไฟไหม้ห้องพัก ตารวจยังไม่ให้
เข้าไปหยิบสิ่งของจึงไม่มีเสื้อนักเรียนใส่”
ครูสิริมา ครูประจาชั้น
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“หนูเกลียดผู้ชายทั้งโลก พ่อทาให้แม่เจ็บ หนูเกลียดพ่อ”
เตย
“หนูเกลียดวิชาเลข ครูไม่เข้าใจเด็ก ครูก็รู้ ครูคนอื่นหนูยอมหมดแล้ว แต่ครูเลขหนูรับไม่ได้ เขาน่าจะรู้หนู
มีปัญหา ร้องไห้ไป ราพันไป”
ครูสิริมากับเตย
4. ครูแก้ปัญหำโดยกำรปรับพฤติกรรมของเตย โดยใช้เทคนิค
4.1 การหยุดยั้ง
เมื่อเตยมีพฤติกรรมก้าวร้าว ขว้างกล่องดินสอในห้อง ครูจ้องมองนิ่ง ๆ เมื่อเตยสงบลง ครูบอก
ว่าอย่างนี้จะน่ารักกว่ามาก
4.2 การแก้ไขให้ถูกต้องเกินกว่าที่ทาผิด ครูใช้วิธีปรับพฤติกรรม 2 วิธี คือ
(1) ให้เก็บของให้เรียบร้อย หลังจากที่เตยมีอารมณ์ดีขึ้นแล้ว เพราะเตยมีอารมณ์รุนแรงมาก ถ้า
สั่งขณะเกิดเหตุจะมีปฏิกริริยาตอบโต้รุนแรงกว่าเติมมาก
(2)

ให้จัดห้องเรียนให้เรียบร้อย เป็นการลงโทษให้ทางานเพิ่มขึ้น

4.3 การทาสัญญากับเตย
เมื่อเหตุการณ์สงบลง ครูขอพบเป็นการส่วนตัว ถามสาเหตุของการกระทาที่รุนแรงขว้างปา
สิ่งของ จากนั้นขอสัญญาจะไม่ทาอีก
4.4 ให้ความเป็นกันเอง ความรักความอบอุ่น
ดูแล เอาใจใส่ โอบไหล่ พูดคุยด้วย เตยยอมเรียกครูประจาชั้นว่าแม่ เข้ามากอด ครูถือโอกาส
อบรม ปลูกฝังความเป็นคนดี มีสติ การใช้เหตุผล
ตัวอย่ำงกำรบันทึกพฤติกรรมของเตยของครูประจำชั้น
“ วันนี้เตยมากอด ซบอยู่ ถามว่าแม่ไปไหนเมื่อวานไม่พบเลย" เด็กเปลี่ยนทีท่าอ่อนโยนลง
ครูสิริมา ครูประจาชั้น ป. 6/1
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5.

ผลของกำรปรับพฤติกรรม

เตยมีความก้าวร้าวลดลง มีเพื่อนมากขึ้น รับผิดชอบงานดีขึ้นระดับหนึ่ง ตั้งใจทางานให้สาเร็จแต่มีข้อแม้ว่า
ต้องเป็นหัวหน้ากลุ่ม ชอบทางานกับผู้เรียนชายมากกว่าผู้เรียนหญิง โดยให้เหตุผลกับครูว่าเพื่อนผู้ชายไม่เรื่องมาก
แต่พฤติกรรมของเตยที่ดีขึ้นไม่คงทน นาน ๆ ครั้งจะก้าวร้าวอีก ถ้ามีเหตุการณ์กระทบใจ ห้องเรียนสงบขึ้น
กว่าเดิมจนสิ้นปีการศึกษา
6. พฤติกรรมของเตยหลังจำกปรับพฤติกรรม และเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6







เลิกเกลียดผู้ชาย มีแฟน
เล่นกีฬา
ยิ้มแย้มแจ่มใส
ไม่ยอมใคร
ปกป้องเพื่อน
พบกระเป๋าสตางค์นาไปมอบให้ครู

7. กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย
7.1 ชื่อเรื่อง : รายงานการศึกษาเด็กเป็นรายกรณี เด็กหญิงเตย (จันทรารัตน์) ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6
7.2 หัวข้อการเขียนรายงาน





ปัญหาทางพฤติกรรม เตยมุมมองที่ครูพบ
ลักษณะของเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม
วิธีศึกษา
ภาพฉายของเตย (การบันทึกพฤติกรรม คาพูด และการแสดงออกของเตย ที่ครู
ผู้สอนสังเกตเห็นหรือมีเพื่อนครู หรือเพื่อนของเตยมาเล่าให้ครูฟัง)
 กระบวนการปรับพฤติกรรม
 ภาพฉายของเตยหลังการปรับพฤติกรรม
 ภาพฉายของเตยหลังจากเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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7.3 บทวิเคราะห์ของผู้เขียน :
การศึกษารายกรณีเรื่องนี้ ผู้ทาวิจัยมีการศึกษาข้อมูลของเตยอย่างรอบด้าน แม้แต่ข้อมูลที่เป็น
คาบอกเล่าของเพื่อนครู หรือของผู้เรียนบางคนที่ใกล้ชิดกับเตยก็จะถูกผู้วิจัยบันทึกไว้ เป็นแบบบันทึกสั้น ๆ ในวันที่
ได้รับข้อมูล ซึ่งจากการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบนี่เอง ทาให้ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ปัญหาของเตยและแก้ปัญหา
ให้เตยได้ในระดับหนึ่ง ส่วนการทารายงานการวิจัยผู้วิจัยเขียนเป็นรายงานสั้นประมาณ 6 หน้า และนาเสนอเป็น
ภาพฉายและแผนผังมโนภาพ ทาให้สามารถเปรียบเทียบพฤติกรรมของเตยก่อนการปรับพฤติกรรมและหลังการ
ปรับพฤติกรรมชัดเจนขึ้น
กำรใช้และกำรเผยแพร่ผลงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน
เนื่องจากการทางานวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนของครูเป็นการสร้างความรู้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการพัฒนานวัตกรรมที่หลากหลายของครู โดยที่ครูแต่ละคน และผู้เรียนแต่ละ
คนหรือแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะแตกต่างกัน ผลการแก้ปัญหาของครู ความรู้ที่ครูพบจากการทาวิจัยในชั้นเรียน หรือ
แม้แต่นวัตกรรมที่ครูใช้และได้จากการวิจัยในชั้นเรียนต่างก็เป็นประโยชน์สาหรับครูในกลุ่มอื่นที่พบผู้เรียนที่มีปัญหา
เดียวกันหรือต้องการพัฒนาจะได้เลือกไปใช้กับผู้เรียนของตนเอง ครูไม่จาเป็นต้องหาวิธีการแก้ปัญหาของตนเองใหม่
ทุกครั้ง การศึกษา การเผยแพร่หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยในชั้นเรียนซึ่งกันและกัน จะทาให้ครูมีมุมมองใน
การทางานและการแก้ปัญหาในชั้นเรียนที่หลากหลายจากประสบการณ์ของความเป็นครูที่สั่งสมกันมา มีความมั่นใจ
ที่จะคิดริเริ่มแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางของตนเองเพิ่มขึ้น มีความภูมิใจในวิชาชีพความเป็นครูของ
ตนเองมากขึ้น และที่สาคัญ คือ ครูจะมีผลงานการสร้างความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น และมีฐานะของการเป็นครูที่ใช้
ความรู้ที่ตนเองสร้างขึ้นร่วมกัน มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนของแต่ละคนมากกว่าการนาความรู้ที่ลอก
แบบหรือจามาจากนักวิชาการหรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การเป็นครูมาใช้สอน หรือการนานวัตกรรมต่างประเทศมา
ใช้โดยไม่คานึงถึงบริบทของสังคมและวัฒนธรรมไทย
กำรนำผลกำรวิจัยในชั้นเรียนไปใช้
ครูสามารถนาผลการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้ได้ในหลายลักษณะ คือ
1. การแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพและเป็นไปตามธรรมชาติ ผู้เรียนในแต่ละ
ห้องเรียนหรือชั้นเรียนหรือรายคนต่างก็มีปัญหา มีศักยภาพในการเรียนรู้แตกต่างกัน มีความถนัด มีความสามารถ
และมีธรรมชาติของตนเองแตกต่างกันไปด้วย การวิจัยในชั้นเรียนจะช่วยให้ครูสามารถนาผลที่ได้จากการวิจัย การ
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แก้ปัญหา หรือการพัฒนา หรือการปรับพฤติกรรมผู้เรียนมาใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนได้ และงานวิจัยในชั้นเรียนที่
หลากหลายที่ครูทาขึ้น ก็จะช่วยให้ครูมีนวัตกรรมที่จะเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนได้มากขึ้น
2. การสร้างองค์ความรู้ของครูเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาของผู้เรียน หากครูทางานวิจัยในชั้น
เรียนอย่างมีระบบจะทาให้ได้ผลงานที่มีความหนักแน่น สามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของตนเองได้ เช่น ครูที่ทาวิจัย
ในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาหรือการแก้ปัญหาการอ่านสะกดคาด้วยนวัตกรรมต่างๆ หากครูทาอย่างต่อเนื่อง ใช้
นวัตกรรมในการแก้ปัญหาแต่ละครั้งแตกต่างกันออกไป เช่น ใช้แบบฝึก หรือ บทเรียนโปรแกรม หรือ คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน หรือการให้ผู้เรียนสร้างบัตรคาการอ่านสะกดคาที่ตนเองอ่านไม่ได้มาฝึกอ่าน หรือครูกับผู้เรียนช่วยกันทา
หนังสือเล่มเล็ก หรือหนังสือเสริมการอ่านมาฝึกให้ผู้เรียนอ่านสะกดคา ก็จะทาให้ครูได้ชุดของนวัตกรรมเพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคาของผู้เรียน ทาให้ครู มีองค์ความรู้ที่จะใช้สอนผู้เรียนหรือแก้ปัญหา
ของผู้เรียนหรือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่านสะกดคาได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายคน และมี
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพไว้ใช้ในการสอน การพัฒนาหรือการแก้ปัญหาของผู้เรียน เป็นองค์ความรู้ที่ครู
สร้างขึ้นจากพื้นฐานของผู้เรียนของตนเอง
ซึ่งครูก็สามารถสร้างและพัฒนาชุดนวัตกรรมนี้ให้มีคุณภาพต่อไปได้
และบทเรียนจากการสร้างองค์ความรู้ที่ใช้สอนเรื่องการอ่านสะกดคานี้ยังช่วยให้ครูได้แนวทางในการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ โดยสามารถนาบทเรียนและประสบการณ์การทาวิจัยในชั้นเรียนช่วงต้น ๆ นี้ ไปใช้เป็นพื้นฐานในการสร้าง
และพัฒนาองค์ความรู้เรื่องใหม่ของครูต่อไปได้
ครูก็จะเป็นผู้สร้างองค์ความรู้และใช้องค์ความรู้ที่ตนเองสร้างขึ้น
เพื่อใช้ในการสอน การพัฒนา การแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนของตนเอง เป็นผู้ผลิตความรู้ไม่ใช่ผู้ใช้ความรู้ของผู้อื่นมา
สอนผู้เรียนของตนเองเพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไป
3. การพัฒนาครูผู้ทาวิจัยในชั้นเรียนไปสู่ความเป็นครูนักวิชาการและครูมืออาชีพ
จากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่กาหนดให้ครูต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทาให้ครูมีความจาเป็นต้องทางาน
ของตนเองให้มีระบบ เช่น ต้องพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดีมากที่สุด คือ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชนมากที่สุด
หรือสามารถพัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนมากที่สุด จากการที่ครูต้องจัด
การศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถในการพึ่งพา ตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณได้ ทาให้ครูต้องพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองในการ
สร้างความรู้ หรือการพัฒนาประสบการณ์ของตนเองมาเป็นวิธีการในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนอย่างมีระบบ
ซึ่งวิธีการที่ครูควรจะต้องนามาใช้คือการทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาตนเองสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
4. การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ทาให้ครูจาเป็นต้องใช้ผลการวิจัยในชั้นเรียนมาเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน เพราะ
ครูต้องพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน ทั้งในแง่ของการเรียนรู้ตามหลักสูตรและการมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมใน
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แง่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม คือ การเป็นคนดี คนเก่ง คนมีความสุข และภาคภูมิใจในความเป็นไทย ซึ่ง
ผู้เรียนจาเป็นต้องใช้ทักษะในการดารงชีวิตบางประการ เช่น ทักษะการคิดแบบต่าง ๆ ทักษะการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข และที่สาคัญ คือ การมีทักษะในการพึ่งพาตนเอง ทักษะในการเป็นผู้ผลิตงานมากกว่าการ
เป็นผู้บริโภคงาน รวมทั้งมีทักษะในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานด้วย
กำรเผยแพร่ผลงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน
การเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียนของครูสามารถทาได้หลายลักษณะ ซึ่งในที่นี้ ขอจาแนกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนของครูที่ทาวิจัยในชั้นเรียนและส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. ส่วนของครูที่ทางานวิจัยในชั้นเรียน ครูที่ทางานวิจัยในชั้นเรียนสามารถเผยแพร่งานวิจัยของตนเองได้
หลายทาง เช่น
1.1 การเผยแพร่โดยใช้เอกสาร สิ่งพิมพ์ เช่น การส่งรายงานการวิจัยในชั้นเรียนของตนเองให้ ผู้ที่
สนใจแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ หรือการปรับพฤติกรรมของผู้เรียนร่วมกัน
1.2
เขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนใหม่ให้เป็นรูปแบบของบทความหรือเรื่องเล่าหรือการเล่า
ประสบการณ์ เพื่อส่งไปเผยแพร่ทางวารสาร ทางรายการวิทยุหรือโทรทัศน์เพื่อการศึกษา หรือคอลัมน์ที่เกี่ยวกับ
งานทางการศึกษาหรือทางวิชาการต่างๆ
1.3 การสร้างเครือข่ายเพื่อนครูนั กวิจัยในชั้นเรียน เพื่อช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการวิจัยในชั้นเรียนร่วมกัน
2. ส่วนที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานต้นสังกัดระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน อาเภอ จังหวัด
กรม กระทรวง สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ รวมทั้ง หน่วยงานภาคเอกชน เช่น องค์กรพัฒนาเอกชนที่สนใจการพัฒนา
การศึกษา ชมรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ควรให้การสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนของครูโดยการจัดเวทีให้ครูได้
เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียนของตนเองโดยการจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
2.1 การเสวนาเชิงวิชาการกลุ่มเล็กในพื้นที่ เพื่อให้ครูนาผลงานการวิจัยในชั้นเรียนของตนเองมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทางานและการทาวิจัยในชั้นเรียนร่วมกัน
2.2 จัดประชุมเชิงวิชาการเพื่อการนาเสนอผลงานการวิจัยในชั้นเรียน เป็นเรื่องเฉพาะด้าน หรือเป็น
ระดับชั้น หรือนาเสนอรวมกันทั้งหมด การนาเสนอเฉพาะด้าน เช่น
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(1) ด้านการศึกษาผู้เรียนเป็นรายกรณีและการปรับปรุงแก้ไข
(2) ด้านการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มวิชาต่าง ๆ เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ศิลปะ สุขศึกษา
และพลศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น
(3) การนาเสนอเป็นระดับชั้น เช่น ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับอาชีวศึกษา
2.3 การจัดตั้งศูนย์หรือสถาบันการพัฒนาการทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
งานวิจัยในชั้นเรียนของครูและเป็นแหล่งเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียนของครู โดยครูที่ทาผลงานการวิจัยสามารถส่ง
งานมาเผยแพร่ในศูนย์หรือสถาบันแห่งนี้ ในขณะเดียวกันครูที่ต้องการศึกษางานวิจัยในชั้นเรียนก็สามารถมาศึกษาที่
ศูนย์หรือสถาบันแห่งนี้ได้ โดยอาจจัดทาเป็นศูนย์หรือสถาบันในระดับกลุ่มโรงเรียน อาเภอ จังหวัด หรือระดับชาติก็
ได้
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