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ความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียนมีความสําคัญตอวงการวิชาชีพครูเปนอยางยิ่ง เนื่องจากครูจําเปนตองพัฒนา
หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การจูงใจใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเรียน การพัฒนาพฤติกรรม
ผูเรียน การเพิ่มสัมฤทธิผลการเรียน และการสรางบรรยากาศการเรียนรู เพื่อใหเกิดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การวิจัยในชั้นเรียนเปนการเปลี่ยนแปลงบทบาทดั้งเดิมของครูที่มีความเชี่ยวชาญ
และสนใจเรื่องการสอนโดยเนนเนื้อหาสาระของบทเรียน จึงทุมเทการศึกษา คนควา หาขอมูล ทฤษฎี ที่
เปนสวนหนึ่งของหลักสูตร มากกวาการศึกษาวิธีการพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนรูของผูเรียน ผลงานของ
อาจารยสวนใหญจึงเปนผลงานหนังสือ ตํารา บทความหรือเอกสารทางวิชาการมากกวาผลงานวิจัย
ปจจุบัน การวิจัยมีบทบาทเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวทางการศึกษา ที่เปดระดับการศึกษาถึงขั้น
ปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอกในประเทศไทย ทํา ให มีก ารเรี ย นการสอนระเบี ย บวิ ธีวิ จัย ตลอดจนการ
กําหนดใหทําวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา จึงมีผูรูวิธีการทําวิจัยเพิ่มขึ้น ที่สําคัญคือการขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ หรือ การเลื่อนระดับของผูอยูในสายวิชาชีพทางการศึกษา มีขอกําหนดใหสงผลงาน
วิชาการและงานวิจัย เปนสวนหนึ่งของการพิจารณา ผูที่อยูในแวดวงการศึกษาจึงตองหันมาสนใจเรื่องของ
การวิจัยเพิ่มขึ้น ประกอบกับการที่กฎหมายไดกําหนดใหมีการสงเสริมการวิจัยในมาตรา ๒๔ ดังนี้
มาตรา ๒๔ การจัดกระบวนการเรียนรู
….(๕) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม
สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และ
มีความรอบรู รวมทั้งความสามารถใชการวิจัย เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน
จากสื่อการเรียนการสอน และแหลงวิทยาการตางๆ
ดวยปจจัยดังกลาวจึงทําใหครูอาจารยตองเปลี่ยนบทบาทจากผูส อนมาเปนผูว ิจัย
เพื่อมีสวนรวมในการพัฒนาการสอน การเรียนรูของผูเรียน และการพัฒนาวิชาชีพครูเพิ่มขึ้น
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ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยทางการศึกษา (Educational Research) ในความหมายกวางหมายถึงการเสาะแสวงหา
ความรูโดยใชัวิธีการทางวิทยาศาสตร ใชกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ การออกแบบการ
วิจัยเชิงทดลอง กึ่งทดลอง หรือการวิจัยแบบผสมผสาน
การวิจัยปฏิบัติการทางการศึกษา (Action Research in Education )หมายถึงการคนควาหา
คําตอบที่เชื่อมโยงทฤษฎีทางการศึกษาสูการปฏิบัติจริงในสถานศึกษา โดยการคิดสะทอน (Reflective
Thinking) การสอนของครู มีลักษณะสําคัญคือ เปนปรับปรุงการปฏิบัติงานการศึกษา เปนการเพิ่มพลัง
ความสามารถของครู และเปนความกาวหนาในวิชาชีพทางการศึกษา
การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) หมายถึงการสืบสอบเชิงธรรมชาติ
( Natural Inquiry) จากปรากฎการณที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอน การเรียนรู หรือ พฤติกรรมผูเรียน
โดยที่ครูเปนผูวิจัยในสิ่งที่ครูปฏิบัติอยู มีผูเรียน ผูบริหารหรือ ครูในโรงเรียนมีสวนรวมในการวิจัยดวย
Patricia Cross ( อางถึงใน Bruce Kochis, nd. www.evergreen.edu ) ผูซึ่งบุกเบิกการวิจยั ใน
ชั้นเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดเนนย้ําวา “การวิจัยในชั้นเรียน แตกตางจากการวิจัยทางการศึกษา
แบบดั้งเดิม ในเรื่องจุดมุงหมายของการวิจัย และการออกแบบการวิจัย” โดยที่การวิจัยแบบดั้งเดิมสวน
ใหญนําไปสูการสรุปในภาพกวาง เนื่องจากตัวแปรบางตัวไดถูกสกัดออกไป ผลการวิจัยจึงไมสามารถนําไป
ปฏิบัติจริงในชั้นเรียนได
การวิจัยในชั้นเรียนจึงเปนการสืบสอบเชิงธรรมชาติที่ตองใชความคิดวิเคราะหที่ละเอียดถี่ถวน
ขึ้นอยูกับเนื้อหาสาระของวิชา การมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน มีจุดเนนที่หลากหลายเชื่อมโยงกัน และเปน
รูปธรรม
ลักษณะสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียน
ลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียนมีจุดเดนที่แตกตางจากการวิจัยอื่นๆ ดังนี้
๑. ครูเปนผูวิจัยเอง เพื่อเพิ่มพูนความรูใหแกวงการวิชาชีพครู
๒. ผลการวิจัยสามารถแกปญ
 หาผูเรียนไดทนั เวลา และตรงจุด
๓. การวิจัยชวยเชื่อมชองวางระหวางทฤษฏีและการปฏิบตั ิ
๔. การเพิ่มศักยภาพการคิดสะทอน(Reflective Thinking) ของครูตอปญหาที่เกิดในหองเรียน
๕. การเพิ่มพลังความเปนครูในวงการการศึกษา
๖. การเปดโอกาสใหครูกาวหนาทางวิชาการ
๗. การพัฒนา และทดสอบการแกปญหาในชั้นเรียน
๘. การเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเรือ่ งการเรียนการสอน และทางแกปญหา
๙. การนําเสนอขอคนพบและการรับฟงขอเสนอแนะจากกลุมครู
๑๐. การวิจัยและพัฒนาเปนวงจร (Cycle) เพื่อทําใหขอคนพบสมบูรณขึ้น

2

โดยที่จุดมุงหมายของการวิจัยเปนการพัฒนาการเรียนรูข องผูเรียน ดังนั้นการเขียนรายงานการ
วิจัยจึงขึ้นอยูกับผูวิจัยวาจะนําผลวิจัยไปทําอะไร แตลักษณะของการวิจัยตองสอดคลองตามที่ไดกลาวแลว
การดําเนินการวิจัย
ผูที่ไม เคยชิ นกับการวิจัยมักจะมองการวิจัยเปนสิ่งที่ยาก ตองใชเวลาในการศึกษาทฤษฎีที่
เกี่ยวของ การออกแบบวิจัย การสรางเครื่องมือสําหรับการวิจัย การใชสถิติในการวิเคราะห การอภิปราย
ผลและขอเสนอแนะ ดังนั้นเพื่อใหการวิจัยในชั้นเรียนเปนเรื่องที่งายขึ้นจึงขอเสนอแนะแนวทางที่เริ่มจาก
การฝกวิจัยไปจนถึงการวิจัยที่มีลําดับขั้นตอนยุงยากขึ้น โดยพิจารณาวัตถุประสงคและผลวิจัยที่จะนําไปใช
การเริ่มตนการวิจัย
สํา หรั บ ผู ที่ ไ ม มี ป ระสบการณ การวิ จัยในชั้น เรี ย นมาก อ นจะเริ่ มการวิจั ย ได โ ดยการย อนนึกถึ ง
ประสบการณ หรือปรากฏการณที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนหรือในสถานศึกษา และกําหนดขอบเขตของการวิจัย
หรือปรับปรุงกอนตามความสนใจที่อยากจะคนควาหาคําตอบในเรื่องนั้น
๑. กําหนดหัวขอของการวิจัย
หัวขอการวิจัยในชั้นเรียนเปนเรื่องของการปรับปรุง พัฒนางานในวงการวิชาชีพครู เชนการพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่นที่ครูอยากไดคําตอบวา การจัดหลักสูตรอยางไรจึงสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
ควรมีรูปแบบการเรียนการสอนใดที่จูงใจใหผูเรียนเกิดความอยากรู อยากเรียน จะมี วิธี การพั ฒนา
พฤติกรรมผูเรียนใหใฝรูใฝเรียนไดอยางไร มีวิธีการเพิ่มสัมฤทธิผลการเรียนของ ผูเรียนไดอยางไร และ
การสรางบรรยากาศการเรียนรู แบบใดเพื่อใหเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอบเขตหัวขอที่สนใจแบงเปนดานตางๆ ดังนี้
๑.๑ ดานผูเรียน ขอบเขตที่คนควาวิจยั เกี่ยวกับผูเรียนแยกเปนดานยอยๆ อีกไดคือ
๑) เรื่องการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนอาจเปนประเด็นที่ผูวิจัยอยากได
คํ า ตอบว า ทํ า ไมนั ก เรี ย นคนนี้ ห รื อ กลุ ม นี้ จึ ง มี สั ม ฤทธิ์ ผ ลทางการเรี ย นสู ง มี ป จ จั ย อะไรบ า งที่ เ สริ ม
ความสามารถในการเรียนของผูเรียนในทางตรงกันขามอาจารยอาจเกิดขอสงสัยวา ทําไมผูเรียนคนนี้หรือ
กลุมนี้จึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ต่ําวิชาเดียวที่อาจารยสอนหรือต่ําทุกวิชา มีปจจัยใดที่ทําใหผูเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนต่ํา
ทํา ไมผูเรี ยนจึ ง ไม ตั้งใจเรียน ไมยอมทํา แบบฝกหั ด ไม ยอมส งงาน มีป ญ หาอะไร ผู เรี ยน
ตองการอะไร ทําไมจึงไมยอมพูดในชั้นเรียน หรือไมยอมทํางานกลุมกับเพื่อน
๒) เรื่องพฤติกรรมผูเรียน อาจารยอาจสนใจแกปญหาพฤติกรรมผูเรียนที่ชอบ
แกลงเพื่อน เกเรชอบทะเลาะวิวาท ชกตอยกับเพื่อน พฤติกรรมที่เปนปฏิปกษกบั อาจารย การเขา
ชั้นเรียนสาย
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การปฏิเสธการเรียน การหนีเรียน การติดเกมส การไมเขาหองเรียนการแอบหนีไปสูบบุหรี่ในหองน้ํา
การประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน การพูดจากาวราว การไมชวยเหลืองานของโรงเรียน
๑.๒ ดานวิธีการสอน ประเด็นทีน่ าสนใจเกี่ยวกับการสอน อาจารยอาจจะสนใจวาการสอน
แบบใดทีผ่ ูเรียนพึงพอใจ การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทําใหผูเรียนพัฒนาดานใดบาง ครูสวนใหญใช
วิธีการสอนแบบใด การสอนแบบใดที่ผูเรียนอยากเรียนและเรียนไดผลดีที่สุด การสอนที่ใหแบบฝกเปน
รายบุคคลกับแบบฝกเปนกลุม จะทําใหผูเรียน เรียนรูแตกตางกันหรือไมการใชสอื่ แบบใดจะทําใหผูเรียน
เขาใจบทเรียนไดดียิ่งขึ้น ทําอยางไรผูเรียนจะมีความสุขในการเรียน การเปรียบเทียบการสอนแบบการให
อิสระในการเลือกหัวขอการเรียนตามลําดับกอนหลังตามความสนใจของผูเรียนกับการสอนปกติ หรือผล
การสอนแบบตางๆ ทีค่ รูทดลองใช
๑.๓ ดานผูสอน อาจารยอาจสนใจวาผูเรียนตองการการสอนที่มีคุณลักษณะอยางไร ผูเรียน
ตองการใหผูสอนปฏิบัติตอผูเรียนอยางไร พฤติกรรมแบบใดของอาจารยที่สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูได
อยางดีที่สุด อาจารยผูสอนดีเดนตองมีพฤติกรรมอยางไร ผูเรียนชอบใหผูสอนปฏิบัติตอผูเรียนอยางไร
ผูเรียนตองการใหผูสอนดูแลอยางไรนอกชั้นเรียน
๑.๔ ดานแหลงเรียนรู วัสดุอุปกรณ และการจัดการตางๆ สําหรับดานนี้ อาจารยควรมีคําถาม
ปญหา หรือขอที่อาจารยอยากทราบวาแหลงเรียนรูประเภทใด กระตุนความสนใจของผูเรียน การใชวัสดุ
อุปกรณประกอบการสอนแบบใด จึงทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรูไดอยางดี การจัดกิจกรรม
หรือโครงการมีผลตอสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของผูเรียนหรือไม การจัดตารางเรียนชวงเชาและบายมีผล
ตอพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรหรือไม การศึกษายังแหลงเรียนรูมีปญหาอุปสรรค และไดผลดี
ตอการเรียนอยางไร เมื่ออาจารยสํารวจความสนใจของตนเองไดแลววาอยูในขอบเขตใด ก็ลองพิจารณา
ลึกลงไปแตละดานวามีขอมูลมีความรู และมีความสนใจจริงหรือไม เลือกเรื่องที่สนใจ อยากไดคําตอบ
หรือแนวทางแกไขปญหาอยางแทจริง อาจารยตองแนใจ ๒ ประการ คือ
๑. หาเหตุผลที่จะทํา คือ เปนปญหาที่สําคัญ จําเปนตองไดคาํ ตอบ มีเวลาที่จะทํา ผลจะเปน
ประโยชนตอลูกศิษย และวงการวิชาชีพครู
๒. ความชัดเจนของหัวขอ อาจารยตองพิจารณาวาหัวขอกวางไป หรือแคบไป พอที่จะศึกษาได
ในกําหนดเวลาของทาน
๒. การฝกสังเกตและบันทึก
ผูเริ่มวิจัย ตองฝกฝนการสังเกต และการจดบันทึกโดยเริ่มจากเหตุการณประจําวันในชั้นเรียน
ผูวิจัยฝกการจดงายๆทุกวันหลักจากเลิกการสอน
ตัวอยาง
วันนี้สังเกตเห็นนายพันพร นั่งหลับในชั้นเรียน ครูไดเดินไปปลุก เพื่อนๆ ในชั้นเรียน
หัวเราะชอบใจ ครูไมไดดุนักเรียนที่หัวเราะ และไมไดดุพันพรที่หลับอยู
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การสะทอนความคิดของครูในวันนี้ ครูนาจะใหพันพรมาพบตอนเลิกเรียนแลว เพื่อคุยกันถึง
สาเหตุก ารหลั บ ในชั้ น เรี ย น อีก ประการหนึ่ ง ครู น า จะหาหนัง สือ มาอ า นที่ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งเด็ ก หลั บ ใน
หองเรียน หรือคุยกับอาจารยทานใดดี ตองไปถามเพื่อนอาจารย
ทําไมเมื่อครูเดินไปปลุกพันพร เพื่อนๆ ในชั้นเรียนหัวเราะ ครูนาจะดุนักเรียนที่หัวเราะหรือเปลา
วาเปนมารยาทที่ไมดี แตครูไมไดสอนผูเรียนเมื่อสถานการณนั้นเกิดขึ้น
ครูควรฝกการสังเกต และจดบันทึกสิ่งที่สังเกตไดทุกวัน เพื่อใหเคยชินกับการมองสถานการณ
หรือผูเรียนอยางวิเคราะหทุกครั้งที่จดเหตุการณ ตองพยายามคิดสะทอน เพื่อหาเหตุผล หรือวิธีการ
ตลอดจนทฤษฏีทางการศึกษา
๓. วางแผนการทําวิจัย
หลักจากการฝกสังเกต จดบันทึกขอมูลไดระยะหนึ่งผูวิจัยจะคอยๆ เคยชินกับการวิเคราะห และ
การเขียนจนแนใจวาอาจารยสนใจจริงในเรื่องที่อาจารยมักจะสังเกตและจดบันทึกเรื่องไดมากวาเรื่องอื่น
อาจารยคงคิดวาสิ่งที่อาจารยจะทํานั้นเปนแนวคิดใหมที่ตอบคําถามของอาจารยหรือเปลา และจะพัฒนาไป
อยางไร
การศึกษาของอาจารยจะเปนที่จุดใด มีขอบเขตเพียงใด และใชเวลาในการศึกษาเทาใด
ตัวอยางแผนการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียนอยางงายๆ เริ่มตนดังนี้
๑. เดือนแรก ซึ่งอาจจะเริ่มเดือนพฤษภาคม ในภาคเรียนที่ ๑ หรือเดือนพฤศจิกายน ในภาค
เรียนที่ ๒ เริ่มสํารวจขอมูลทั่วไปที่เกี่ยวของกับนักเรียน ทะเบียน ระเบียนสะสม ลักษณะของผูเรียน
คะแนนเฉลี่ยที่ผานมา ตารางเรียน หองเรียน ปายประกาศ สิ่งแวดลอมรอบหองเรียน ลักษณะการเรียน
การสอนของอาจารย พฤติกรรมของผูเรียน อาจารยใชการสํารวจนี้เปนการกําหนดความสนใจของ
อาจารย และยืนยันความคิดของอาจารย
๒. เดือนที่ ๒ หลังจากสํารวจสภาพหรือปญหาในชั้นเรียนของอาจารยแลว ใหจับประเด็นที่
อาจารยคิดวาสําคัญที่สุดเขียนอธิบายในเรื่องนั้นวาเปนปญหาอยางไร นาสนใจเพียงใด มีประโยชนใน
การวิจัยเพียงใด มีขอมูลเพียงพอหรือไมจะใชเวลาศึกษาในเรื่องนั้นมากนอยเพียงใด
๓. เดือนที่ ๓ ตั้งคําถามที่ตองการอยากรูมากที่สุด เพื่อใหแนใจวา อยากศึกษาจริงๆ จะมีขอมูล
อยูที่ใดบาง นักเรียนเปนผูใหขอมูลและมีสวนรวมในการศึกษาครั้งนี้อยางไร จะทําอะไรกับขอมูลที่ได
๔. เดือนที่ ๔ พิจารณาวาเมื่อศึกษาเบื้องตนเรียนรูอะไรบาง ทบทวนประเด็นที่สังเกตไวใน ๓
เดือนที่ผานมา จะศึกษาทฤษฏีทางการศึกษาเพิ่มเติมเพียงใด จะปรึกษาใคร แนใจวาทําเรื่องนั้นจริง
๕. เดือนที่ ๕ กําหนดแผนการทําวิจัยใหชัดเจน เชน จะตองทําแบบเรียนใหมหรือไม ใชเวลาทํา
นานเทาใด จะเริ่มทดลองเมื่อใด เวลาที่ทํานั้นเหมาะสมหรือไม เชนการเก็บขอมูลใกลสอบปลายภาค
อาจไมสะดวกหรือการทดลองสอนโดยวิธีการใด หากใชเพียงครั้งเดียวอาจจะสรุปไมได ควรจะใชการ
สังเกตดวยตนเองหรือใหใครสังเกต แผนควรกําหนดใหชัดเจน ดังแผนภาพ
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สํารวจปญหา

กําหนดหัวขอ

เขียนขอคนพบ

วางแผน

สะทอนความคิด

ดําเนินการ

นําเสนอ

แผนภาพที่ ๑ ลําดับการวิจยั ในชั้นเรียน
๖. เดือนที่ ๖ เลือกชวงเวลาที่วิจัยอยางเหมาะสมเชน ควรเลือกการสังเกต หลังจากเปดภาค
การศึกษาไดประมาณ ๑ เดือน ที่ผูเรียนตองไมมีการสอบหรือไมมกี ิจกรรมเสริมหลักสูตร กีฬาสี ที่ทาํ
ใหการสังเกตหรือการทดลองบทเรียนในชั้นเรียนไมสามารถทําได
๗. เดือนที่ ๗ เขียนขอคนพบที่ได และเขียนสะทอนความคิด ทีไ่ ดจากขอคนพบการเขียนให
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงควาจะนําขอเขียนไปทําอะไร กรณีที่นําขอเขียนนําเสนอในวงวิชาชีพครูอาจนําเสนอ
ในรูปของบทความที่มีหัวขอ มีวัตถุประสงควิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ขอคนพบ ความคิดสะทอนจากขอ
คนพบ และขอเสนอแนะ
กรณีที่จะนําสงเปนผลงานเพื่อขอเลื่อนระดับ วิธีการเขียนจะตองเปนไปตามขอกําหนดของ
หนวยงานซึ่งสวนใหญ ใชรูปแบบของการวิจัยทั่วไป
หมายเหตุ
ตัวอยางระยะเวลาอาจจะเลื่อนไดเหลือเพียง ๓ เดือน ตัง้ แตสํารวจปญหา จนถึงการ
นําเสนอทั้งนี้ขนึ้ อยูกับหัวขอและการออกแบบการวิจัยของผูนั้น
๔. การดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัย ผูวิจัย จะตองพิจารณาวาจะเก็บขอมูลประเภทใด จึงตอบคําถามการวิจัยที่
กําหนดไวไดแหลงขอมูลมาจากไหน จะไดกรอบคําถามอยางไรจึงชวยใหคิดวิเคราะหไดถูกตอง
การเก็บขอมูลไดแลว ทานเรียนรูอะไรใหมจากขอมูลที่ได ผลจากการเรียนรูใหประโยชนตอ
ผูเรียนของทานหรือสําหรับวงการวิชาชีพครูอยางไร
ทานมีหลักทางการศึกษาในการวิเคราะหขอมูลทานวิจัยไดหรือไม สิ่งทานพบเปนการปดชองวาง
ระหวางทฤษฏีและการปฏิบตั ิหรือเปลา
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๕. การเขียนขอคนพบ
บางที่การวิจัยที่ดูเหมือนยากเมื่อดําเนินไปแลวก็ดไู มยาก กลับเปนผลจากการวิจัยทีผ่ ูวิจัยไมทราบ
วาจะเริ่มตนอยางไร และจะเขียนอยางไร
ดังที่ไดกลาวแลว หากเปนการเพิ่มพูนขอคิดเห็น ความรูที่ประมวลได จากปฏิบตั กิ ารของอาจารย
ก็อาจเขียนในรูปของการอธิบายปรากฏการณตามแผนการวิจัยของอาจารย
๖. การสะทอนความคิด
ลักษณะเดนของการวิจัยในชั้นเรียน คือการสะทอนความคิดที่ไดจากขอคนพบ ความคิดทีไ่ ดอาจ
เปนการนําเสนอหลักการใหมทางการศึกษา ดังนัน้ ทานจะตองฝกฝนการสะทอนความคิดใหชัดเจนใน
ผลงานของทาน
๗. การขยายผลการวิจันสูชุมชนนักปฏิบัติ
การวิจัยในชั้นเรียนจะไมครบถวนหากไมมีการนําเสนอขอคนพบในวงการวิชาชีพครู แตละหมวด
สาระการเรียนรู ดังนัน้ โรงเรียนหรือกลุมโรงเรียนจะตองจัดเวทีใหอาจารยไดเสนอผลการวิจัย และชวยให
ขอมูลยอนกลับเพื่อใหอาจารยไดพัฒนาขอคนพบใหดีขนึ้
๘. การศึกษากรณีตัวอยาง
การวิจัยในชั้นเรียนของอาจารยโดยวิธีการศึกษากรณีตัวอยางไดมาจากปรากฏการณที่
เกิดขึ้นในชัน้ เรียนซึ่งการเก็บเรื่องราวเปนลักษณะ “เรื่องเลาของครู ที่มีการทําแบบฟอรมของ
กระบวนการธรรมชาติ โดยวิเคราะหและเขียน” นักการศึกษาชื่อวา (Compoy, Renee., 2005:5) เรื่อง
เลาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเปนเครื่องมือที่สําคัญที่ครูสามารถใชเปนการเรียนรูเกี่ยวกับการสอนของครูและ
นักเรียนที่ครูสอนดังกรณีตัวอยาง
การตัดสินใจของครู ดัดแปลงจาก หนา ๑-๒ (Compoy, Renee., 2005:2)
เรื่องที่ ๑ เด็กหญิงมะลิ เปนเด็กที่มีวุฒิภาวะดอยกวาเด็กคนอื่นๆ ในชั้นเรียนประถมปที่ ๑ แต
ก็เรียนไปไดเรื่อยๆ วันหนึ่ง คุณแมของเด็กหญิงมะลิมาพบและบอกวาเธอกําลังจะแตงงานใหม คุณพอ
ของเด็กหญิงมะลิเสียตั้งแตเธอยังอยูในครรภ คุณแมเลี้ยงดูเธอมาจนในปนี้จึงไดตัดสินใจแตงงาน ดู
เหมือนคุณพอใหมเอ็นดูเมตตามะลิอยางดี
หลังจากนั้นมา เด็กหญิงมะลิ มักนั่งเหมอลอยในชั้นเรียน ไมทําการบาน ไมสนใจเรียน หยุกหยิก
ไมอยูเปนที่ ครูถามวาเปนอะไร มะลิบอกวา “นองชายปวย กําลังจะตายหนูเลยทําอะไรไมได” ครูตอง
หาคําตอบใหไดวาจริงหรือไม ครูกําลังคิดวาจะลงโทษหนูมะลิดวยวิธีการใดดี จะตีรึก็ขัดกับทฤษฏีนักการ
ศึกษาไทย เชนทานเจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรีกลาวไววา “ไมเรียว มีโทษมากกวามีคุณ” จะใหหนูมะลิ
คัด ๑๐๐ จบวา “หนูจะตั้งใจเรียน”ก็อาจจะไมไดผล แตทฤษฏีการเรียนรูบอกวาใหทําซ้ําๆ บอยๆจะเกิด
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การเรียนรูเอง ครูเลยชักงงๆ กับทฤษฏีตางๆ ที่จะนํามาปฏิบัติในชั้นเรียน จะยังไมตัดสินใจที่จะลงโทษ
หรือจัดการกับหนูมะลิอยางไร ตอนเย็นครูก็เดินไปสงเด็กหญิงมะลิ พบคุณพอคนใหมของหนูมะลิ ก็ถาม
วา ลูกชายนองของหนูมะลิปวยเปนอะไรคะ คุ ณพอทําหนางง “มะลิยังไมมีนองครับ” ฝายหนูมะลิ
หัวเราะชอบอกชอบใจ ไมรูสึกวาตัวเองทําผิดอะไร ครูชักเดือดปุดๆ ทําไมตัวแคนี้พูดปดเปนเรื่องเปนราว
พรุงนี้จะตองทําโทษใหเข็ดหลาบ
คุณครูกลับมานั่งทบทวนทฤษฏีพัฒนาการเด็กที่เรียนมาวา “เด็กจะมีจินตนาการสูง บางครั้งก็จะ
คิดฝนในเรื่องตางๆไปเอง” เด็กทีต่ องปรับตัวกับครอบครัว หรือกําลังรูสึกวาตนเองไมมีความปลอดภัย
มั่นคง ตามทฤษฏีของมาสโลวก็เปนไปไดที่จะทําใหเด็กเกิดความไมมนั่ คงในชีวติ มีผลกระทบตอจิตใจ
และพฤติกรรมของเด็กได
ครูจึงไดเรียนรูจากมะลิ วาการตัดสินใจลงโทษนักเรียนควรมีการคิดสะทอนกลับใหดกี อนจะตัดสิน
สรุปพฤติกรรมของผูเรียน
คุณคาของการศึกษากรณีตัวอยาง อยูที่ครูไดคิดใครครวญหรือคิดสะทอน (Reflective Thinking)
ในเหตุการณที่เกิดขึ้นและสามารถหาขอสรุปในการแกปญ
 หาไดอยางถูกตองและเหมาะสม
เรื่องที่ ๒ (ดัดแปลงจาก E-mail)
เด็กชายทองดี นักเรียนประถมศึกษาปที่ ๓ ที่ครูนิตยาเปนครูประจําชั้นเปนเด็กที่เหมอลอย ไม
สนใจเรียน ชอบรังแกเพื่อน ครูนิตยาสังเกตพฤติกรรมของเด็กชายทองดี ที่เพื่อนๆ มักจะมาฟองเธอ
บอยๆ วา ชอบแกลงผลักเพื่อน แยงของเลน และแหยเพื่อนบอยๆ
เธอเขียน F สีแดงตัวโตบนกระดาษสอบกลางภาคของเด็กชายทองดี นึกสมน้ําหนาที่ไมตั้งใจ
เรียนแลวยังเกเรอีก แตธรรมชาติของการเปนครู เธออยากรูวาเด็กคนนี้มีพฤติกรรมอยางนี้มาตั้งแตเมื่อใด
และครูประจําชั้น ป.๑ ป.๒ ไดวิจารณหรือแกปญหาอะไรมาบาง เธอจึงกลับไปดูทะเบียนสมุดประจําตัว
ของนักเรียนพบวา ป.1 ครูประจําชั้นเขียนไววา เด็กชายทองดี เรียบรอยตั้งใจเรียนและผลการเรียนอยูใน
ระดั บ ดี ม าก ครู ป ระจํ า ชั้ น ป.๒ เขี ย นไว ว า เด็ ก ชายทองดี เ รี ย บร อ ยตั้ ง ใจเรี ย น ร า เริ ง อั ธ ยาศั ย ดี
เอื้อเฟอเผื่อแผ ตอนภาคปลายเขียนไววา คุณแมของทองดีปวยเปนมะเร็ง และเสียชีวิตลง
ครู นิต ยารู สึ ก ตกใจที่ไ ด ขอมู ลเช น นั้น จึง เปลี่ย นพฤติ กรรมใหม โ ดยดู แ ลเอาใจใส พู ด จาให
กําลังใจ เด็กชายทองดีมากขึ้น ผลคือ เด็กชายทองดี ตั้งใจเรียน ผลการเรียนดีขึ้น เมื่อจบชั้นประถมศึกษา
ไป ก็สามารถไปเขาโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีชื่อเสียงตอมาอีกไมนาน เด็กชายทองดี ก็สงจดหมายมาขอบ
คุณครูวาครูเปนครูที่ดีที่สุดที่เขาพบมา บัดนี้เขาสําเร็จการศึกษาเปนนายแพทย ครูนิตยาดีใจมาก และ
รูสึกขอบคุณเด็กชายทองดีที่ทําใหครูเรียนรูที่จะเปนครูที่ดีไดสมบูรณขึ้น
๙. การแกไขปญหาในชั้นเรียน
ปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนมีความหลากหลายแตกตางกัน อาจารยผูสอนอาจจะคิดหาวิธีการ
ตามที่ครูเห็นวาเหมาะสมกับวัยของผูเรียน ธรรมชาติของวิชาที่สอน และปญหาที่เกิดขึ้น
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ตัวอยางการเก็บขอมูลและการแกไขพฤติกรรมการเขาหองเรียนชา
อาจารยผูสอนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ สังเกตวามีนักเรียนเกินกวา ๑๐ คน มักจะ
เขาหองเรียนชาเสมอ ตั้งแตเขาหองชา ๕ นาที่ ไปจนเกือบ ๒๐ นาที ในคาบการสอน ๕๐ นาที
อาจารยเห็นวา การเขาหองเรียนชา เปนปญหาตอผูเรียนที่จะไมไดรับประโยชนในการเรียน แลว
ยังเปนปญหาตอสวนรวม ที่รบกวนสมาธิของผูเรียน และทําใหผูสอนตองชะงักไปดวย จึงคิดหาวิธีแกไข
ปญหาดังกลาวโดยที่ เมื่ออาจารยเขาชั้นเรียน อาจารยไดกะเวลาการเปลี่ยนชั้นเรียนของนักเรียน ๕ นาที
แลว จึงเริ่มดวยการแจกใบงานใหเฉพาะนักเรียนที่มา คนละ ๑ แผน อาจารยบอกใหนักเรียนเขียน
ศัพท ๕ คํา ใหนักเรียนทีม่ าเวลาในชั้นเรียน เขียนตามคําบอกโดยอาจารยบอกนักเรียนวาใหเขียนไป
ตามทีไ่ ดยิน และไมหักคะแนนหากเขียนศัพทผดิ วัตถุประสงคเพียงเพื่อใหผานตา เมื่อนักเรียนเขามาชา
ไมทันเขียนคําที่ ๑ อาจารยจะทําเครื่องหมายผิดไวตามชองที่ทําไวในใบงาน สวนคนที่เขาไมทันทั้ง ๕ คํา
อาจารยจะขีดผิดไวในใบทีแ่ จกใหนักเรียนที่มาชา ดังตัวอยางแบบฟอรมที่สําหรับบันทึกการมาชาของ
ผูเรียนตามกิจกรรมที่อาจารยดาํ เนินในใบงาน ๕ นาทีแรก
ตัวอยาง
และเก็บสะสมใบบันทึก ผูเรียนก็จะปรับตัวเองใหมาเร็วขึ้น
ใบงาน....
เพื่อใหทํางานในใบงานได
วันที่.................
ชื่อ..........................................................
๑........................... ..........................
๒......................... ...........................
๓......................... ..........................
๔ ........................

...........................

๕ ........................

..........................

ใบบันทึกการเขาชั้นเรียนและคําที่เขียนถูก
จํานวนคําที่เขียน
ชื่อ...................................................................................
ครั้งที่
คํา
คําที่ถูก
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑
๑
๒
๓
๔
๕

๐
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ขอสังเกต
๑. อาจารยไมดุวา หรือตําหนิทนี่ ักเรียนเขาชั้นชา อาจารยจะสอนตามปกติทุกอยาง
๒. อาจารยเก็บระเบียนการเขาชัน้ เรียนเปนรายบุคคลเพื่อดูพฤติกรรมที่ทําซ้ําๆ ไม
เปลี่ยนแปลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
๓. อาจารยพบปะพูดคุยเปนรายบุคคลหากเห็นวามีพฤติกรรมเขาหองเรียนชาเปนประจํา
๔. กิจกรรมที่อาจารยทําในใบงานจะเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของบทเรียน อาจ
เปนการใหคัดลายมือที่สวยงาม การใหคาํ จํากัดความของศัพท หรือการอธิบาย
อื่นๆ
๕. จากการใชกิจกรรมนี้อาจารยพบวาแกไขพฤติกรรมการเขาหองเรียนชาไดโดยไมตอ ง
ดุวา หรือบอกใหแกไขพฤติกรรม และสิ่งที่เปนผลดีในวิธีการนี้คือการทําใหนักเรียน
สนใจเรื่องที่จะเรียนเพิ่มขึ้น มีคําศัพทที่ผา นสายตาผูเรียนที่อาจทําใหนักเรียนสะกด
คําถูก และเขาใจความหมายของเรื่องเรียนมากขึ้น
จากตัวอยางดังกลาวก็สามารถนํามาเปนการวิจัยในชั้นเรียนไดวา อาจารยแกปญหาผูเ รียนอยางไร
ผูเรียนปรับพฤติกรรมหรือไม มีความคิดสะทอนในเรื่องดังกลาวอยางไร
สรุป
การวิจัยในชั้นเรียนเปนการสืบสอบเชิงธรรมชาติ (Natural Inquiry) ซึ่งพึ่งพิงเนื้อหาสาระของ
รายวิชาที่จะสอน โดยอาจารยเปนผูวิจัย งานที่อาจารยปฏิบัติอยูในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการสอน การเรียนรู
และผูเรียนอันนําไปสูความกาวหนาในวิชาชีพครู ผูวิจัยจะเลือกวิธีการรายงานตามรูปแบบที่สถาบันที่
เกี่ยวของกําหนดหรือเลือกการเขียนขอคนพบตามสภาพธรรมชาติขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการวิจัย และ
ขึ้นอยูกับเปาหมายของการวิจัยวาทําใหใครอาน แตการวิจัยในชั้นเรียนตองมีลักษณะสําคัญคือ ผลการวิจัย
เปนการเพิ่มความรูและประสิทธิภาพการเรียนการสอน การพัฒนาผูเรียน ความคิดสะทอนในการวิจัย
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในวงการครู
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