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การวิจยั ในชั้นเรียน
ดร.สุ ธาสิ นี บุญญาพิทกั ษ์ *
1. มโนทัศน์ การวิจยั ในชัน้ เรี ยน (Classroom Research)
1.1 ความหมาย
มีการพัฒนาการมาจากการวิจยั การสอน เป็ นการศึกษาวิจยั โดยครู ผ้ สู อนใต้ บริ บท
ชัน้ เรี ยนที่ครู มีหน้ าที่ รับผิดชอบ ปรับปรุ งแก้ ไขให้ ดีขึน้ โดยที่บทบาทวิ จัยของครู จะไม่แยกออก
จากการสอน ดังจะเห็นได้ จากทัศนะต่อไปนี ้
กรมวิชาการ (2543) ระบุว่า “การสอนในชันเรี
้ ยนไม่ใช่การบอกหนังสือเพียงอย่าง
เดียว ในความเป็ นจริ งแล้ ว มักประสบปั ญหา อาทิเช่น ความสามารถแตกต่างกันของนักเรี ยน
ดังนัน้ การสอนควบคู่กับการสังเกต เก็บข้ อมูลนักเรี ยนในชัน้ มาวิเคราะห์ศกึ ษาจึงเป็ นสิ่งที่ต้อง
ดาเนินการตลอดเวลา จุดเริ่ มต้ นของการวิจัยในชัน้ เรี ยนจึงเริ่ มขึน้ เมื่อครู สรุ ปได้ ว่า ปั ญหาคือ
อะไร เกิดที่ไหน มีแนวทางแก้ ปัญหาอย่างไร ” การวิจัยในชันเรี
้ ยน จึงหมายรวมถึง กระบวนการ
ค้ นหาคาตอบอย่างเป็ นระบบและมีจดุ เน้ นที่การแก้ ปัญหาในประสิทธิภาพต่อชัน้ เรี ยน สามารถ
พัฒ นาทางเลื อ กในการแก้ ปั ญ หาและพัฒ นาคุณ ภาพที่ เ หมาะสม เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลและมี
ประสิทธิภาพต่อชันเรี
้ ยน ทังนั
้ น้ ให้ ได้ ขอบเขตของการทาวิจยั ในชันเรี
้ ยนว่า ควรมี ลกั ษณะอย่าง
ใดอย่างหนึง่ ต่อไปนี ้ 1) วิจยั จากปั ญหาเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยน 2) วิจยั เพื่อนาผลไป
พัฒนาการเรี ยนการสอน 3) วิจัยควบคู่การเรี ยนการสอน คือ สอนไปวิจัยไป แล้ วนาผลไปใช้
แก้ ปัญหาในชันเรี
้ ยน และเผยแพร่ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ผู้เรี ยน
ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล (2543) มองว่า การวิจยั ในชัน้ เรี ยน อาศัยกรอบแนวคิด
จากการวิจยั การสอนโดยให้ ความสาคัญกับ 1) ตัวแปรพื ้นฐานของครู และนักเรี ยน ตัวแปรบริ บท
ในชันเรี
้ ยนและนอกชันเรี
้ ยน 2) ตัวแปรกระบวนการ คือ กระบวนการและพฤติกรรมการสอนของ
ครู พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน ซึง่ ล้ วนส่งผลต่อคุณภาพของนักเรี ยน ชี ้วัดได้ จาก 3) ตัวแปร
ที่สงั เกตได้ จากผลระยะใกล้ ในระหว่างและสิ ้นสุดการเรี ยนกับผลระยะยาวในภายหน้ า มีกระบวน
ทัศน์ในการแสวงหาความรู้ ครอบคลุมแนวคิดปฏิฐานนิยม ปรากฏการณ์นิยม และเชิงวิพากษ์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์ ,ดร. www.pt.tsu.ac.th
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ซึ่งมีเป้าหมายสาคัญ คือ มุ่งทาความเข้ าใจปั ญหาสถานการณ์ เพื่อนาผลการศึกษาไปสู่การ
ทดลองปฏิบตั ิตอ่ ไป และมุ่งปฏิบตั ิเพื่อปรับเปลี่ยนแก้ ไขสถานการณ์ปัญหานัน้
สุวัฒนา สุวรรณเขตนิ คม (2538) สรุ ปว่า การวิจัยในชัน้ เรี ยน คือ กระบวนการ
แสวงหาความรู้ ซึ่งเป็ นความจริ งที่เชื่อถือได้ เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน ในบริ บทของชันเรี
้ ยน โดยที่ครูนกั วิจยั จะตังค
้ าถามที่มีความหมาย
ในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน แล้ ววางแผนการปฏิบตั ิงานและการวิจัย ดาเนินการสอน
ไปพร้ อมกับการทาการจัดเก็บข้ อมูลตามระบบข้ อมูลที่ได้ วางแผนไว้ วิเคราะห์ข้อมูล สรุ ปผลการ
นาวิจัยไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน พัฒนาข้ อความรู้ ที่ ได้ ให้ เป็ นประโยชน์ ยิ่งขึน้ ในการ
จัดการเรี ยนการสอน จึงช่วยให้ ครู ทางานเป็ นระบบ มีโอกาสคิดใคร่ ครวญเกี่ยวกับเหตุผลในการ
ปฏิบตั ิ สามารถกากับและพัฒนาปฏิบตั ิงานตนเองได้ เกิด ตัวบ่งชีเ้ ป็ นรู ปธรรมของผลสาเร็ จใน
การปฏิ บัติ งานของครู คื อ ผู้เ รี ย นจะมี การเรี ยนรู้ ที่ มี คุณภาพและประสิท ธิ ภ าพมากขึน้ เกิ ด
นวัตกรรมการสอนที่สอดคล้ องกับการปฏิบตั ิจริ งมากขึ ้น จึงเป็ นประโยชน์ในการพัฒนางานตาม
สภาพที่เป็ นจริ ง และเป็ นผู้แสวงหาความรู้หรื อผู้เรี ยนรู้ในศาสตร์ และศิลปะแห่งการสอน
ส. วาสนา ประวาลพฤกษ์ (2541 : 99) กล่าวว่า เป็ นวิธีการศึกษาค้ นคว้ าที่สะท้ อน
ตัวครู และกลุ่มผู้ร่วมปฏิบตั ิงานในสถานการณ์สงั คม เพื่อค้ นหาลักษณะที่เหมาะสมของรู ปแบบ
การพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั ิงานให้ สอดคล้ องกับภาวะของสังคมหรื อสถานการณ์ ด้ วยความ
ร่ วมมื อของเพื่อ นครู ผู้บริ หารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนสมาชิ กในสังคมที่ เกี่ยวข้ อง มี
จุดมุ่งหมายเพื่อพินิจพิเคราะห์การกระทาของตนเองและกลุม่ เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ เกี่ยวกับ
หลักสูตรการสอนและการเรี ยนรู้ อันเป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงแบบมีแผน ดังนัน้ การวิจยั ใน
ชัน้ เรี ยน จึงไม่ใช่เป็ นเพียงการแก้ ปัญหา แต่จะเป็ นการตัง้ ปั ญหาจากแรงกระตุ้นของผู้วิจัยที่
ต้ องการเปลี่ยนแปลงพัฒนา แล้ วปฏิบัติสังเกต สะท้ อนกลับเป็ นวัฏจักรของการวิจัยที่หมุนไป
เรื่ อย ๆ เพื่อ การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนและสร้ างภาพลักษณ์ของการเรี ยนการสอนให้ มีคณ
ุ ภาพ
ยิ่งขึ ้น แนวคิดนี ้สอดคล้ องกับที่ สุวิมล ว่องวาณิช (2542) สรุปว่า เป็ นการวิจยั ปฏิบตั ิการในชันเรี
้ ยน
(Classroom action research)
ส่วน ฟรี แมน (Freeman. 1998) นักการศึกษาชาวต่างประเทศได้ กล่าวถึงการวิจั ย
ของครู สรุ ปได้ ดงั นี ้ เป็ นการแสวงหาความรู้ เกี่ยวกับการสอนและการเรี ยนรู้ ในชัน้ เรี ยนอย่างมี
หลักวิชา โดยอาศัยทัง้ เนือ้ หาและกระบวนการเป็ นระบบชัดเจนในการรวบรวม วิเคราะห์และ
เผยแพร่ข้อค้ นพบ มีวงจรทางานแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ บริ บทชันเรี
้ ยนของครู ที่ยึด
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หลักการแสวงหาความรู้ ( Inquiry) นาไปสู่คาถาม การรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ สร้ างความ
เข้ าใจ การเผยแพร่ความรู้ความเข้ าใจ และก่อให้ เกิดคาถามอื่น ๆ ที่จะนาไปสูก่ ารแสวงหาความรู้
ต่อ ไป ทัง้ นี ้ ต้ อ งอาศัย พื น้ ฐานการบูร ณาการระหว่า งการสอนที่ มุ่ง พัฒ นาผู้เ รี ย น และการ
วิจัยค้ นคว้ าสิ่งที่ยงั ไม่ร้ ู ไม่เข้ าใจในการปฏิบตั ิงานสอน จากการที่ครู ได้ ลงมือปฏิบตั ิจริ ง ( Doing)
เฝ้ าติ ด ตาม ( Seeing) บอกเล่ า ( Telling) ใช้ คุณ ค่ า ประสบการณ์ ( Valuating) แล้ ว ตัด สิ น ใจ
เกี่ ยวกับ การจัด ระบบโครงสร้ าง ( Organization) และการจัด กระท า ( Intervention) ต่า ง ๆ ใน
สถานการณ์ชนเรี
ั ้ ยนอย่างสมดุล
โดยสรุ ปจากแนวคิดที่กล่าวมาข้ างต้ น จึงแสดงให้ เห็นว่า จุดเน้ นของการวิจัยใน
ชัน้ เรี ยน เน้ นความสาคัญของครู ผ้ สู อนเป็ นผู้แสวงหาความรู้ ในฐานะครู นักวิจัย โดยไม่ได้ แยก
ส่วนออกจากการปฏิบัติงานสอน แต่จะดาเนิ นงานวิจัยควบคู่กันไปกับ การเรี ยนการสอน มี
เป้าหมายหลักอยู่ที่การแก้ ปัญหาและพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน มีวิธีการศึกษาวิจยั ได้ หลาย
รู ป แบบ ภายใต้ บ ริ บ ทของชัน้ เรี ย นที่ มุ่ง ศึก ษา มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การเป็ นครู รู ป แบบใหม่ ที่ มี ก าร
ปรั บเปลี่ยนเกี่ยวกับการสอนการทางานในลักษณะเดิม ไปเป็ นการสอนที่อาศัยห้ องเรี ยนเป็ น
สนามสาหรับค้ นคว้ าวิจัย เพื่อตอบข้ อสงสัยหรื อปั ญหาต่าง ๆ ในการเรี ยนการสอน สะท้ อนให้
เห็นความสามารถเป็ นครู นกั วิจยั ที่ทาให้ เกิด การเปลี่ยนแปลงการสอนและเป็ นผู้เผยแพร่ ความรู้
อันเกิดจากการปฏิบตั ิในชันเรี
้ ยน
1.2 ความสาคัญของการวิจยั ในชัน้ เรี ยน
คุณ ภาพครู ผ้ ูส อนเป็ นกลไกส าคัญ ที่ จ ะท าให้ ก ารปฏิ รู ป การศึก ษาเป็ นไปตาม
เป้าหมายอย่างมี ประสิทธิ ภาพ ประสิทธิ ผล พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
มาตรา 24(5) และมาตรา 30 ได้ ให้ ความสาคัญกับการนาวิจยั ไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน
โดยกาหนดให้ สถานศึกษา และหน่ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ดาเนิ นการส่งเสริ ม สนับสนุน ให้ ผ้ ูส อน
สามารถจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้ อม สื่อ การเรี ยนการสอนและสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ มีความรอบรู้ และใช้ การวิจัยเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู้
ทัง้ นี ้ ผู้ส อนและผู้เ รี ย นอาจเรี ยนรู้ ไปพร้ อมกัน จากสื่ อ การเรี ยนการสอน และแหล่งวิ ทยากร
ประเภทต่าง ๆ นอกจากนี ้ สถานศึกษาควรพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนให้ มี ประสิทธิภาพ
โดยการส่งเสริ มให้ ผ้ สู อนสามารถทาการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนที่ เหมาะสมกับผู้เรี ยนในแต่ละ
ระดับการศึกษา
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สอดคล้ องกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ม่งุ ประเมินตรวจสอบโดยยึด
มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ที่สามารถตอบคาถาม หรื อให้ สารสนเทศผลการประเมินเชื่อมโยงกับหลักการ
ปฏิรูปการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกจึงมุ่งเน้ นประเมิน ตรวจสอบเกี่ยวกับการ
ปฏิรูปการศึกษาที่สถานศึกษาแต่ละแห่งได้ ดาเนินการไปมากน้ อยเพียงใด
การวิจยั พัฒนาการเรี ยนรู้หรือการวิจยั ในชันเรี
้ ยน นอกจากจะมีความสาคัญต่อการ
ประกัน คุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับ อันเป็ นแนวทางจัดการศึกษาที่ จะนาไปสู่การจัด
การศึกษาได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ สอดคล้ องกับความมุ่งหมายที่กาหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ลักษณะของงานวิจัยยังเป็ นการ
บูรณาการระหว่างวิธีการปฏิบตั ิงานกับการพัฒนาความรู้ เกิดจากการปฏิบตั ิงานสอนหรื อจัด การ
เรี ยนรู้ในระดับต่าง ๆ จึงก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ บุคคล องค์กร สังคมวิชาการและวิชาชีพทางการ
ศึกษา สรุปได้ ดังนี ้
1) เป็ นการพัฒนา ปรับปรุ งวิธีการปฏิบตั ิงานเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน โดยใช้
วิ จั ย เป็ นฐาน อาศั ย กระบวนการแสวงหาความรู้ โดยบทบาทครู ใ นฐานะนั ก วิ จั ย ท าให้
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนได้ รับการพัฒนาอย่างเป็ นระบบ ส่งผลโดยตรงต่อการเรี ยนรู้
ของผู้เรี ยน
2) เป็ นเครื่ องมือหรื อกลยุทธ์ ในการพัฒนาวิชาชีพครู การวิจยั ในชัน้ เรี ยน ทาให้ ครู
ได้ ทบทวนความรู้เดิมเพื่อผลิตความรู้ ข้ อค้ นพบใหม่ภายใต้ บริ บทการสอนหรื อการจัด การเรี ยนรู้
นัน้ ๆ ด้ วยวิธีที่เชื่อถือได้ ทาให้ ความรู้ที่จะนาไปใช้ พฒ
ั นากระบวนการสอนของครู การเรี ยนรู้ ของ
ผู้เรี ยนได้ อย่างเหมาะสม และสร้ างความเข้ มแข็งของศาสตร์ การสอน ตลอดจนความก้ าวหน้ า
ของวิชาชีพครู จากการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้อนั เกิดจากการปฏิบตั ิจริ ง
3) ส่งเสริ ม สนับสนุน ให้ ครู มี จิตวิจัย มี วิธีคิดเชิงระบบ มี ทักษะในการวางแผน
ออกแบบ แก้ ปัญหา พัฒนาหาทางเลือกและตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการจัดการเรี ยนการสอน โดย
มีร่องรอยหลักฐานข้ อมูลสนับสนุน อันก่อให้ เกิดความก้ าวหน้ าในการวิจยั ทางการศึกษาต่อไป
4) ส่งเสริ ม พัฒนาภาวะผู้นาการเรี ยนรู้ สาหรับครู เป็ นกลไกสาคัญที่จะนาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงสถานศึกษา เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้
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1.3 ข้ อเสนอเกี่ยวกับการวิจยั ของครู (Proposition about Teacher - Research)
การวิจัยในชัน้ เรี ยน จาเป็ นต้ องมีกรอบแนวคิดที่ยึดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ ซึง่ จะเป็ น
พื ้นฐานที่มีความเป็ นเหตุเป็ นผล (Rational) ในการทาวิจยั ของครู มีแนวคิดสาคัญ 5 ประการ คือ
(Freeman. 1998)
1.3.1 การวิจยั เป็ นกิจกรรมสาคัญของการสอน (เป็ นงานหลักของครู)
การวิจัยของครู สะท้ อนให้ เห็นความหมายของคา 2 คาที่สมั พันธ์ กัน คือ
“ครู” กับ “กระบวนการแสวงหาความรู้ ” ฉะนัน้ ครูที่มีกระบวนการวิจยั จึงมีศกั ยภาพต่างจากการ
สอนโดยทัว่ ๆ ไป ครูนกั วิจยั จึงต้ องมีความสามารถในการสอนและวิจยั สามารถนาการกระทาทัง้
2 ส่วน มารวมกันในบทบาทเดียวกัน เป็ นการทางานร่วมกันระหว่างการสอนและการวิจยั
1.3.2 การวิ จัย เป็ นพื น้ ฐานการปฏิ บัติ ข องครู ที่ จ ะน าไปสู่ก ารแสวงหาความรู้
ภายใต้ หลักวิชา
การวิจัยของครู เป็ นกระบวนการที่ต้องอาศัยหลักวิชาในฐานะที่เป็ นวิธีการ
เพื่อตอบข้ อสงสัยหรื อปรากฏการณ์ ที่ต้องการศึกษา และในฐานะที่เป็ นขอบเขต สาขาความรู้ ที่
ถูกนามาใช้ ในการแสวงหาความรู้ จึงต้ องมีการทาวิจัยในรู ปแบบที่เป็ นกระบวนการที่เน้ นการ
ปฏิบตั ิงาน
1.3.3 ครูมีฐานะเป็ นผู้ผลิตความรู้
โดยทัว่ ไปครูมกั รับรู้ตนเองในฐานะผู้บริ โภคความรู้มากกว่าผู้ผลิตความรู้ จึง
ไม่สามารถสร้ างการเรี ยนรู้ในวงกว้ างและหลักวิชาการสอนใหม่ ๆ การวิจยั ของครูและเป็ นยุทธวิธี
ทางเลือกที่จะนาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลง สร้ างองค์ความรู้ทางการสอนและชุมชนวิชาชีพ
1.3.4 การแสวงหาความรู้ คือ พื ้นฐานการวิจยั ของครู
ครู ที่ม่งุ ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ โดยไม่สามารถสร้ างความรู้ ความเข้ าใจใน
สิ่งตนได้ ปฏิบัติในการดาเนิ นการสอน จะแตกต่างจากคุณ ลักษณะของครู นักวิจัย ซึ่งใช้ การ
แสวงหาความรู้ (Inquiry) เป็ นพื ้นฐาน โดยเริ่ มจากการวิเคราะห์สภาพการเรี ยนการสอนที่เกิดขึ ้น
เมื่อเกิดปั ญหาหรื อข้ อสงสัยก็มีการตังค
้ าถามวิจัยเพื่อ หาคาตอบจากทางเลือกต่าง ๆ โดยอาศัย
กระบวนการที่มีการปฏิบตั ิจริ งเป็ นขันตอนของการวิ
้
จยั ซึง่ นับเป็ นสิ่งสาคัญต่อ การเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาเนื่องจากครูได้ เกิดการเรี ยนรู้ วิธีการปฏิบตั ิตา่ ง ๆ ด้ วยความเข้ าใจ
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1.3.5 การสร้ างหลักวิชาของการสอนต้ องเผยแพร่ข้อค้ นพบออกสูส่ าธารณะ
อิทธิพลประการหนึ่งที่ส่งผลให้ เกิด การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและการ
สอน คือ อิทธิ พลจากสาธารณชน ดังนัน้ การสร้ างหลักวิชาของการสอนต้ องมีการเผยแพร่ ต่อ
ชุม ชน เพื่ อ รั บ รู้ ตรวจสอบ ครู ต้ อ งสามารถน าเสนอสิ่ ง ที่ ไ ด้ ป ฏิ บัติ แ ละผลลัพ ธ์ โ ดยมี ก าร
วิพากษ์ วิจารณ์ข้อค้ นพบร่ วมกับชุมชน ทาให้ มีมาตรฐานวิชาชีพ
1.4 บทบาทครู ในฐานะนักวิจยั
การวิจัยในชัน้ เรี ยนทาให้ ครู ผู้เกี่ยวข้ องได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการสอน
และการเรี ยนรู้ มากขึ ้น สามารถตรวจสอบผลการปฏิบตั ิต่าง ๆ ในกระบวนการจัดการศึกษาได้
อย่างมี ประสิทธิ ผ ล บทบาทของครู นักวิจัยจึง ไม่ เพี ยงแต่มี ทักษะในการดาเนิ นการวิจัยหรื อ
ประเมินงานวิจัยได้ เท่านัน้ แต่มีจุดเน้ นที่สาคัญ คือ ความสามารถในการสะท้ อนกลับผลการ
ปฏิบตั ิงานในเชิงวิพากษ์ (Critical self-reflection) ซึง่ จะส่งผลต่อการประยุกต์ใช้ เทคนิค ความรู้
ทักษะวิชาชีพในการสอนและเป็ นนักปฏิบตั ิที่มี ประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนาข้ อค้ นพบ
การวิจัยไปสู่การปฏิบัติจริ ง ฉะนัน้ ในกระบวนการแสวงหาความรู้ จึงควรมุ่งศึกษาในสิ่งที่เป็ น
วิชาครู ม ากกว่าเป็ นนักระเบียบวิธีวิจัย กล่าวคือ ควรใช้ ระเบียบวิธีวิจัยเป็ นเพียงเครื่ องมือใน
การศึกษาประเด็นปั ญหา ข้ อสงสัยต่าง ๆ ให้ มีความสอดคล้ องกับสถานการณ์และกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานของครู ซึง่ บทบาทการทางานในฐานะครูนกั วิจยั สรุปได้ ดงั นี ้
1.4.1 มี ก ารปฏิ บัติ ก ารสอนในชัน้ เรี ย นในลัก ษณะที่ ใ ช้ ก ระบวนการวิ จัย เป็ น
พื ้นฐานในการสอน (Inquiry-oriented approach)
1.4.2 มองตนเองในฐานะนักแก้ ปัญหา
1.4.3 มุ่งแสวงหาความรู้จากประสบการณ์ตา่ ง ๆ ในบริ บทชันเรี
้ ยน
1.4.4 ใช้ ข้อมูลเพื่อตัดสินใจปรับปรุงการสอนของตนเองอย่างเป็ นระบบ
ลักษณะสาคัญของครู นักวิจยั
1) จะมีการสังเกต วิเคราะห์แผนและการปฏิบตั ิในการสอนที่มีผลกระทบกับผู้เรี ยน
โดยทาความเข้ าใจทังในแง่
้
พฤติกรรมของผู้เรี ยนและการกระทาของผู้สอน
2) จะมี การตัด สิน ใจเพื่ อ นาไปสู่ความเปลี่ย นแปลงสิ่ง ต่าง ๆ ให้ ดีขึน้ สามารถ
แก้ ปัญหาที่เกิ ดขึน้ โดยอาศัยความรู้ เดิมมาสร้ างความรู้ ใหม่ ๆ ยอมรั บความล้ มเหลวที่ อาจ
เกิดขึ ้นได้ ในฐานะเป็ นประสบการณ์ที่ได้ เรี ยนรู้
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3) มีการตังค
้ าถามและหาคาตอบอย่างเป็ นระบบ
4) มีการสังเกต ติดตามผลผู้เรี ยน และการปฏิบัติของตนเองในขณะที่มีการสอน
และการเรี ยนรู้
5) คาถามของครู จะเกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติการสอนและผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ ของ
นักเรี ยน
6) ใช้ ข้อมูล เป็ นฐานในการตัดสินใจและตรวจสอบผลการปฏิบัติการสอน เพื่ อ
นาไปสูก่ ารปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
7) บทบาทของครู ในฐานะนักวิจยั จะช่วยตรวจสอบสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ใน
เชิงประจักษ์ ภายใต้ บริ บทของชันเรี
้ ยนจากความสามารถในการเป็ นนักปฏิบตั ิของครู
8) มีการตรวจสอบถึงผลการปฏิบตั ิที่มีคุณค่า อันเป็ นพืน้ ฐานสาหรั บการพัฒนา
วิชาชีพ
9) วิจัยในชัน้ เรี ยน (Classroom Research) โดยที่ครู เป็ นผู้ลงมือปฏิบตั ิการวิจัย
ด้ วยตนเอง จะมีหลักการ แนวคิดและการออกแบบ หรื อการประเมินผลการวิจยั แตกต่างไปจาก
การวิจยั ทางวิชาการ
ประโยชน์ ท่ เี กิดขึน้ จากบทบาทในฐานะครู นักวิจยั
1) การสอนจะเกิดการเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ ้น จากการที่ครู เป็ นนักทฤษฎี มีเจตนา
อย่างชัดเจนในการตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ และเชื่อมโยงข้ อค้ นพบไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
2) การรั บรู้ ตนเองของครู จะมีการเปลี่ยนแปลง มีการใช้ แหล่งทรั พยากรมากขึน้
รวมทังการสร้
้
างเครื อข่ายความร่วมมือและมีความเข้ มแข็งในวิชาชีพมากขึ ้น
3) ครูจะเป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ ค่าที่สามารถให้ ข้อมูลในวิชาชีพได้ อย่างดี ทังนี
้ ้ จากการ
ที่ครู สามารถสังเกตปรากฏการณ์ได้ อย่างใกล้ ชิด ใช้ ระยะเวลานาน และอาศัยความรู้ จากตัวครู
ซึง่ ทาให้ ครูร้ ูจกั ห้ องเรี ยนและนักเรี ยนได้ ดีกว่าบุคคลอื่น
4) ครู จะเป็ นนักอ่านอย่างมีวิจารณญาณ มีการสะท้ อนกลับ สามารถใช้ ประโยชน์
จากงานวิจยั ในปั จจุบนั และมีความสามารถในการประเมินหลักสูตร วิธีการและปั จจัยสนับสนุน
อื่น ๆ ได้
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5) ครูสามารถเรี ยนรู้และผลิตงานเขียนของตนเอง และรายงานข้ อค้ นพบสู่ชมุ ชนได้
โดยไม่จาเป็ นต้ องใช้ งบประมาณมาก และอาจศึกษาโดยอาศัยความร่ วมมือในการพัฒนาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ หรื อนักประเมินจากภายนอก
6) ทาให้ เกิดความร่ วมมื อระหว่างครู กับ นักเรี ยนในการที่จะหาคาตอบที่สาคัญ
ร่ วมกัน มีการใช้ ทรัพยากรจากชุมชนมากขึ ้น และธรรมชาติของชันเรี
้ ยนจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
จากการแสวงหาความรู้ การท างานของครู จะให้ ค าตอบอย่ า งแท้ จ ริ งที่ จ ะท าให้ ผ้ ูเ รี ย นเกิ ด
แรงจูงใจในการเรี ยนรู้ ทาให้ ครู มีศกั ยภาพที่จะช่วยให้ นักเรี ยนเกิดวุฒิภาวะสมบูรณ์และบรรลุ
ความสาเร็จในทักษะต่าง ๆ
กล่าวสรุปได้ วา่ ครูในยุคใหม่จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีความสามารถในการทาวิจยั
ในชันเรี
้ ยน (Classroom Research) โดยครู เป็ นผู้ปฏิบตั ิการวิจัยด้ วยตนเอง ซึง่ อาจมีหลักการ
แนวคิดหรื อการออกแบบการวิจยั ต่างไปจากการวิจยั ทางวิชาการ (Academic Research) ของ
นักวิจยั อื่น ๆ แต่การวิจยั ในชันเรี
้ ยนจะเอื ้อต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยตรง
2. รู ปแบบและการวิจยั ในชัน้ เรี ยน
2.1 กระบวนทัศน์ การวิจยั ในชัน้ เรี ยน
การแสวงหาความรู้เป็ นวิธีการที่ทาให้ มนุษย์ได้ ร้ ูความจริ ง ทาได้ หลายวิธี ขึ ้นอยู่กบั
อิทธิพลของกระบวนทัศน์ อันเป็ นพื ้นฐานความเชื่อของผู้ศกึ ษาเกี่ยวกับความจริ งที่ดารงอยู่ หรื อ
ถูกสร้ างขึน้ ในโลกและมีความสัมพันธ์ กับชีวิต มนุษย์ นาไปสู่การตัง้ คาถาม หาวิธีการเพื่อหา
คาตอบ กระบวนทัศน์ที่แตกต่างกันของมนุษย์ นาไปสู่วิธีการศึกษาวิจัยที่ต่างกัน จาแนกได้ 3
กลุม่ คือ (Neuman. 1997 : 60-87)
2.1.1 วิธีการตามแนวคิดปฏิฐานนิยม (Positivist Social Science)
เป็ นการศึก ษาเชิ ง นิ ร นัย ( Deductive) จากข้ อ มูล เชิ ง ประจัก ษ์ ที่ มี ค วาม
แม่นยาชัดเจน มีหลักการพื ้นฐานว่า พฤติกรรมมนุษย์สามารถสังเกต จาแนก วัดเชิงปริ มาณได้
เที่ยงตรง ทดสอบได้ พฤติกรรมเฉพาะสถานการณ์สามารถสรุ ปอ้ างอิงด้ วยวิธีการทางสถิติ วิธี
วิจัยภายใต้ แนวคิด นี ้ ใช้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ อย่างเคร่ งครั ดในการหาคาตอบ มีแบบแผน
เฉพาะเจาะจง ได้ แก่ กลุ่มการวิจยั เชิงปริ มาณ สาหรับการวิจยั ในชันเรี
้ ยนได้ ใช้ วิธีศกึ ษาดังกล่าว
เพื่อทดสอบวิธีการใหม่ ๆ ในการเรี ยนการสอน เพื่อให้ คาอธิบายความเป็ นเหตุเป็ นผลระหว่าง
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กระบวนการและผลลัพธ์ ในการจัดการเรี ยนการสอนที่ชัดเจน โดยสามารถควบคุมตัวแปรด้ วย
วิธีการต่าง ๆ อย่างกลมกลืนกับสภาพการณ์ในการสอน
2.1.2 วิธีการตามแนวคิดปรากฏการณ์ นิยม (Interpretive Social Science)
เป็ นการศึก ษาการให้ ค วามหมายต่อ การกระท าทางสัง คม โดยศึก ษา
สั ง เกตในสภาพแวดล้ อมของบุ ค คลโดยตรง เพื่ อ อธิ บ ายเชิ ง พรรณนา ท าความเข้ าใจ
ปรากฏการณ์และตีความหมายวิธีการและสิ่งที่บุคคลสร้ างความจริ งทางสังคม ไม่ม่งุ ควบคุม
พิสจู น์ความสัมพันธ์เชิงสถิติระหว่างตัวแปร แต่ใช้ วิธีการที่ยืดหยุ่น อาศัยผู้วิจยั เป็ นเครื่ องมือ ให้
ความสาคัญต่อการได้ ภาพรวมทุกแง่มมุ (Holistic) โดยเฉพาะข้ อมูลด้ านความรู้ สกึ นึกคิด การให้
ความหมาย คุณค่า ค่านิยม อุดมการณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับปรากฏการณ์นนั ้ ใช้ วิธีวิเคราะห์
ข้ อ มูล แบบตี ความ สร้ างข้ อ สรุ ป แบบอุปนัย เป็ นหลัก ยึด ความเที่ ยงตรงเชิ ง บริ บ ท ( Context
Validity) เป็ นสิ่งบ่งชีค้ ณ
ุ ภาพของงานวิจยั วิธีวิจยั กลุ่มนี ้ ได้ แก่ การวิจยั เชิงคุณภาพ การนามาใช้ ใน
การวิจัยในชัน้ เรี ยน มักพบในรู ปแบบวิจัย การศึกษาเฉพาะกรณี ( Case-Study) การวิเคราะห์
นิเวศวิทยาในชันเรี
้ ยน (Classroom Ecology) เป็ นต้ น ซึ่งจะช่วยให้ ครู เข้ าใจสภาวะที่เป็ นอยู่ของ
ห้ องเรี ยนและนักเรี ยน รวมทังปฏิ
้ สมั พันธ์ในชันเรี
้ ยนได้ ดีขึ ้น
2.1.3 วิธีการตามแนวคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Social Science)
เป็ นการแสวงหาความรู้ แนววิพากษ์ เพื่อช่วยให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ต่างๆ ทางสังคมให้ ดีขึ ้น ให้ ความสาคัญต่อศักยภาพบุคคลและบริ บทแวดล้ อม กระตุ้นให้ เกิดการ
เผชิญหน้ าหรื อข้ อขัดแย้ ง โดยใช้ กระบวนการวิพากษ์ วิจารณ์เป็ นหลัก เพื่อถกเถียง อภิปราย ขจัด
สิ่งที่ไม่ร้ ูไปสูก่ ารสร้ างความรู้ ภายใต้ บริ บทที่ศกึ ษา การศึกษาภายใต้ แนวคิดนี ้มีหลากหลายตาม
พื ้นฐานทฤษฎีสงั คมวิทยาที่นามาใช้ ซึง่ ล้ วนค้ นหาความจริ งที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพัฒนา
สังคม สาหรั บ การวิจัยในชัน้ เรี ยนได้ นาแนวคิดนีม้ าใช้ ในกระบวนการวิจั ยเชิงปฏิบัติการทาง
การศึกษา อาทิ ในการพัฒนาหลักสูตร การวิจัยปฏิบัติการในชัน้ เรี ยนโดยมีครู เป็ นผู้แสวงหา
วิธีการแก้ ปัญหาในห้ องเรี ยนและนาผลมาใช้ ปรั บปรุ ง แก้ ปัญหาทันที มีวงจรการทางาน เป็ น
วงจรต่อเนื่ อง ( Spiral Cycle) คือ การวางแผน ( Plan) ปฏิบัติ ( Act) สังเกตและสะท้ อนกลับ
(Observe & Reflect) มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั เพื่อนครูหรื อผู้เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
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2.2 กระบวนการวิจยั ในชัน้ เรี ยน
ทางเลือกในกระบวนการแสวงหาความรู้ ของครู ในชัน้ เรี ยนสามารถทาได้ หลาย
วิธีการ ซึง่ ทุกวิธีการล้ วนอยู่บนพื ้นฐานกระบวนการ ดังนี ้ (Freeman. 1998)
2.2.1 ตังข้
้ อสงสัยเกี่ยวกับสภาพที่เกิดขึ ้น
2.2.2 กาหนดคาถามวิจยั
2.2.3 รวบรวมข้ อมูล
2.24 วิเคราะห์ข้อมูล
2.2.5 ทาความเข้ าใจสิ่งที่เกิดขึ ้น
2.2.6 เผยแพร่ข้อค้ นพบ
2.2.1 ตัง้ ข้ อสงสัยเกี่ยวกับสภาพที่เกิดขึน้ (วิเคราะห์ ปัญหา)
ขันนี
้ เ้ ป็ นขัน้ ที่ครู เกิดความรู้ สึกไตร่ ตรอง ต้ องการค้ นหาบางสิ่งบางอย่าง
เกี่ยวกับชันเรี
้ ยน ทังในแง่
้
ของตัวผู้เรี ยน การสอน การทางานของครู โดยเริ่ มต้ นวิเคราะห์สภาพ
ปั ญหาหรื อปรากฏการณ์ ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ในห้ องเรี ยน ซึ่งจะทาให้ เห็นว่ากลุ่ม เป้าหมายใดควร
ได้ รับการศึกษาวิจยั เพื่อแก้ ไข พัฒนาและปั ญหาที่พบมี ลกั ษณะกว้ างหรื อแคบเพียงใด มีลาดับ
ความสาคัญแตกต่างกันอย่างไร เพื่อเลือกปั ญหามาวางแผนแก้ ปัญหาได้ อย่างเหมาะสม
2.2.2 กาหนดคาถามวิจยั
ในขันนี
้ ้หลังจากได้ วิเคราะห์ปัญหาแล้ ว ครู นาปั ญหาสาคัญมากาหนดเป็ น
คาถามที่เฉพาะเจาะจง สามารถวิจยั ได้ โดยอาจพิจารณาความสาคัญของคาถามที่จะช่วยให้ ได้
สารสนเทศที่นาไปสูก่ ารปรับปรุงได้ จริ งมากกว่าคาถามที่มีคาตอบในเชิงทฤษฎีอยู่แล้ ว
2.2.3 รวบรวมข้ อมูล
เป็ นการรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวกับปั ญหา/คาถามต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ โดย
คานึงถึงชนิดข้ อมูลและวิธีการรวบรวมข้ อมูล โดยครู จาเป็ นต้ องตัดสินใจเพื่อให้ มาซึ่งข้ อมูลที่
ตอบคาถามการวิจยั
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2.2.4 วิเคราะห์ ข้อมูล
มีกระบวนการสาคัญ คือ การจาแนกข้ อมูลเพื่อค้ นหาสาระที่สาคัญ และ
การรวบรวมสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ เกิดมุมมองใหม่หรื อสารสนเทศที่ตา่ งจากเดิม ซึง่ จะก่อให้ เกิด
คาอธิบายใหม่ ๆ ในสิ่งที่กาลังค้ นหา
2.2.5 ทาความเข้ าใจสิ่งที่เกิดขึน้
เป็ นการให้ ความหมายข้ อค้ นพบที่ได้ จากการกระบวนการวิจยั เพื่อเข้ าใจ
รับรู้เกี่ยวกับปั ญหานัน้ ๆ ซึง่ อาจไม่ใช่การตอบคาถามหรื อแก้ ปัญหาได้ ทงหมด
ั้
แต่สามารถทาให้
ครูเกิดความชัดเจน แก้ ปัญหาได้ ระดับหนึง่ มีแนวทางการศึกษาค้ นคว้ าต่อไป
2.2.6 เผยแพร่ ข้อค้ นพบ
เป็ นการเผยแพร่ ค วามเข้ า ใจ อัน เกิ ด จากการศึก ษาวิ จัย ของครู อ อกสู่
สาธารณะ อาจใช้ วิธีอภิปราย แลกเปลี่ยน นาเสนอผลงาน ตีพิมพ์ เผยแพร่ สะท้ อนการสร้ าง
ความรู้ ในการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในฐานะสมาชิกสังคมวิจัยทางการศึกษา ก่อให้ เกิดพลังทาง
วิชาการ ให้ สงั คมเข้ าใจการศึกษาได้ ดีขึ ้น สร้ างค่านิยมใหม่ในการเผยแพร่ ผลการปฏิบตั ิงานครู
ออกสูส่ งั คม ซึง่ อาจมีผลต่อนโยบายและการปฏิบตั ิทางการศึกษาต่อไป
อย่ างไรก็ดี แม้ ว่าครู จ ะคุ้นเคยกับ การใช้ ก ระบวนการวิจัยอยู่ใ นวิ ถีก ารทางาน
(กระบวนการสอน) แต่ยงั ปรากฏว่า ส่วนใหญ่กลับมีเจตคติที่ไม่ดีตอ่ การวิจยั มองการวิจยั ว่าเป็ น
เรื่ อ งยุ่ง ยาก ต้ อ งใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย อย่ า งเคร่ ง ครั ด เพื่ อ หาค าตอบ และแยกส่ ว นออกจาก
กระบวนการสอน เหตุผลส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากการมีมุมมองที่หลากหลายต่องานวิจัยชัน้ เรี ยน
ของนักวิจัยภายนอกที่ขาดความเข้ าใจในหน้ าที่ “ครู ” อย่างแท้ จริ ง การวิจัยในชัน้ เรี ยนมีความ
แตกต่างกับวิจัยเชิงวิชาการ ( Academic Research) ในขณะเดียวกันก็มีความเหมือน คือ เป็ น
กระบวนการแสวงหาความรู้ (Inquiry) เป็ นระบบ
2.3 กรอบแนวคิดการวางแผนออกแบบการวิจยั
การวางแผนการวิจยั เป็ นกระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมในการวิจัยที่สาคัญ
หลายประการ นับแต่วิเคราะห์ปัญหา จนกระทัง่ การออกแบบการวิจยั เพื่อนาแผนวิจยั ไปสู่การ
ปฏิบตั ิจริ ง แนวคิดหนึง่ ที่ใช้ ในการออกแบบการวิจยั อาศัยหลักการทางาน 2 ประการ คือ
2.3.1 หลัก การจัด ระบบ ( Organization) คื อ นักวิ จัย จะตัดสิ นใจว่าจะกาหนด
โครงสร้ างต่า ง ๆ ในบริ บ ทที่ ศึก ษาวิ จัย อย่ า งไร ซึ่ง จะมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ผู้มี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ ง
กลุม่ เป้าหมายในการวิจยั และการควบคุมสภาพการณ์วิจยั
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2.3.2 หลักการจัดกระทา (Intervention) คือ นักวิจยั จะตัดสินใจในบริ บทที่ศกึ ษา
ว่าจะจัดกระทาสิ่งต่าง ๆ ให้ เกิดขึน้ (แทรกสิ่งทดลอง) ในกระบวนการดาเนินการวิจัยอย่างไร
มากน้ อยเพียงใด
การดาเนินการวิจยั ของครู ภายใต้ หลักความสมดุลในการทางานข้ างต้ น ก่อให้ เกิด
การออกแบบการวิจยั ลักษณะต่าง ๆ ดังภาพประกอบ 1
แกนจัดระบบ (Organization)
+
วิจยั เชิงสารวจ
- ปรับโครงสร้ าง
- ไม่จดั กระทา

วิจยั เชิงทดลอง/กึ่งทดลอง
- ปรับโครงสร้ าง
- จัดกระทา
+ แกนจัดกระทา
(Intervention)

- ไม่ปรับโครงสร้ าง
- ไม่จดั กระทา
วิจยั เชิงคุณภาพ/เชิงธรรมชาติ

- ไม่ปรับโครงสร้ าง
- จัดกระทา
วิจยั ปฏิบัตกิ าร

โดยสรุ ป ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างแกนทังสองจะเป็
้
นทางเลือกในการศึกษาวิจยั ของครู
ให้ เหมาะสมกับการนาไปใช้ ในสถานการณ์ จริ งต่อไป สะท้ อนให้ เห็นถึงบทบาทของครู ในการ
แสวงหาความรู้ตามแกนการออกแบบวิจยั ทัง้ 4 ส่วนที่แตกต่างกัน คือ
ส่วนที่ 1 รูปแบบการวิจยั เชิงสารวจ ครู นกั วิจยั จะเน้ นบทบาทที่เกี่ยวข้ องกับการวัด
(Measuring)
ส่วนที่ 2 รู ปแบบการวิจัยเชิงทดลอง ครู นักวิจัยจะเน้ นบทบาทที่เกี่ยวข้ องกับการ
ควบคุม (Controlling)

1144

ส่วนที่ 3 รู ปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ครู นกั วิจัยจะเน้ นบทบาทที่เกี่ยวข้ องกับการ
เฝ้ าติดตาม (Watching)
ส่วนที่ 4 รู ปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ครู นักวิจัยจะเน้ นบทบาทที่เกี่ยวข้ องกับ
การค้ นหาและปฏิบตั ิ (Asking and doing)
ทิศทางวิจยั ในชันเรี
้ ยน โดยทั่วไปมีลกั ษณะปั ญหาวิจยั ขนาดเล็ก (Small Scale)
สอดคล้ องกับ กระบวนการปฏิบัติงานของครู สามารถศึกษาหลายประเด็นพร้ อมกัน อยู่บ น
พื ้นฐานกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (วิธีการเชิงระบบ) มีเป้าหมายสร้ างความรู้เฉพาะห้ องเรี ยน
มากกว่าการสร้ างความรู้ แบบนัยทัว่ ไปเพื่อสรุ ปอ้ างอิง ( Generalization) ไปยังประชากรนักเรี ยน
วงกว้ าง มีจดุ เน้ นการแก้ ปัญหามากกว่าการสร้ างองค์ความรู้ ใหม่ หรื อพิสจู น์ทฤษฎีทางศาสตร์
การสอน แต่ไม่ปฏิเสธวิธีการสร้ างความรู้ จากทฤษฎี องค์ความรู้ จากงานวิจัยของครู ที่มาจาก
ประสบการณ์ และการปฏิบัติที่ก่อให้ เกิดทฤษฎีจากฐานราก ( Grounded Theory) ที่อาจจะมี
ความเที่ยงตรงเฉพาะบริ บทนัน้ ๆ
การออกแบบการวิจยั ของครู จาแนกได้ 3 กลุ่มใหญ่ คือ
1. วิจยั เพื่อทาความเข้ าใจปั ญหา สถานการณ์ ข้ อเท็จจริ ง การวิจัย ลักษณะนีเ้ ป็ น
การศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานในระดับชันเรี
้ ยน เช่น ข้ อมูลส่วนตัว ความคิดเห็น ความรู้ สกึ ผู้เรี ยน หรื อ
อธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรบางตัวที่สนใจ อาทิ ความฉลาดทางอารมณ์กบั ความรับผิดชอบ
เป็ นต้ น วิจัยกลุ่มนีจ้ ึงมักปรากฏในรู ปแบบการวิจัยเชิงสารวจ เชิงสหสัมพันธ์ การศึกษาเฉพาะ
กรณี นิเวศวิทยาในชันเรี
้ ยน เป็ นต้ น
2. การวิจยั เชิงทดลองเพื่อแก้ ปัญหาหรื อพัฒนา อาทิเช่น การวิจยั พัฒนานวัตกรรม
การเรี ยนรู้ ประเภทวิธีการสอน และสื่อต่าง ๆ ซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่การวิิ จัยเชิงวิชาการใน
ลักษณะการวิจยั และพัฒนาได้ (Research and Development)
3. การวิจัยเชิงปฏิบตั ิการในชันเรี
้ ยน ( Classroom Action Research) ดาเนินการ
โดยครู เพื่อแก้ ปัญหาในกระบวนการปฏิบัติ (การสอน) ซึ่งต้ องทาอย่างรวดเร็ วเพื่อนาผลไปใช้
ทันที มีการดาเนินการเป็ นขันตอนต่
้
อเนื่องกัน คือ วางแผน (Plan) นาแผนไปปฏิบตั ิ (Act) สังเกต/
เก็บข้ อมูล (Observe) และสะท้ อนกลับเพื่อปรับปรุ ง ( Reflect) และทาซ ้าขันตอนแรก
้
จนกว่าการ
แก้ ปัญหาจะบรรลุผ ลสาเร็ จ มี ข้อสังเกตการวิจัยในกลุ่มนี พ้ บว่า สอดคล้ องกับ กระบวนการ
ปฏิบตั ิงานของครูมากที่สดุ
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3. นวัตกรรมการเรี ยนการสอนกับการวิจยั ในชัน้ เรี ยน
เมื่ อ ครู เ ผชิ ญ กับ ปั ญ หาในชัน้ เรี ย น จ าเป็ นต้ อ งแสวงหาวิ ธี ก ารบางอย่ า งเพื่ อ แก้ ไ ข
พัฒนา ปรับปรุ งสถานการณ์ชนั ้ เรี ยน และทาให้ สภาพที่ต้องการเกิดขึ ้น นวัตกรรมเป็ นสิ่งใหม่ที่
ทาขึ ้น ซึง่ อาจจะอยู่ในรู ปของความคิด การกระทา หรื อสิ่งประดิษฐ์ ต่าง ๆ ดังนัน้ นวัตกรรมการ
เรี ยนการสอน จึงหมายถึง แนวคิด วิธีการ หรื อสิ่งประดิษฐ์ ใหม่ ๆ ที่ส ามารถนามาใช้ ในการ
จัดการเรี ยนการสอน ซึง่ อาจจะเป็ นสิ่งใหม่ทงหมด
ั้
หรื อใหม่เพียงบางส่วน หรื ออาจเป็ นสิ่งใหม่ใน
บริ บทหนึ่ง หรื ออาจเป็ นสิ่งใหม่ที่กาลังอยู่ในกระบวนการพิสจู น์ ทดสอบ หรื อได้ รับการยอมรั บ
นาไปใช้ แต่ยังไม่แพร่ หลาย ยังคงเป็ นส่วนหนึ่งของระบบงานปกติ ทังนี
้ ม้ ่งุ หวังที่จะเปลี่ยนแปลง
สิ่งที่มีอยู่เดิมให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
ฉะนัน้ ทางเลือกในการออกแบบการวิจยั คือ การมุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ ปัญหาการ
เรี ยนรู้ ในชัน้ เรี ยน ในการพัฒนานวัตกรรมต้ องอาศัยวิธีการเชิงระบบ เพื่อให้ มีการพัฒนาอย่าง
เป็ นลาดับขันตอนผ่
้
านการทดลองใช้ มี คณ
ุ ภาพเป็ นที่ยอมรับ เพื่อให้ มั่นใจว่าส่งผลต่อผลลัพธ์
การเรี ยนรู้ (Learning outcome) ของผู้เรี ยนจากการใช้ นวัตกรรมนัน้ ๆ กล่าวอีกนัยหนึ่งการวิจยั
พัฒนานวัตกรรมการเรี ยนการสอน นับเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการวิจัยในชัน้ เรี ยน ที่นอกจากจะ
สะท้ อนถึงคุณภาพของนวัตกรรมแล้ ว ยังสะท้ อนถึงผลการแก้ ปัญหาผู้เรี ยนอีกประการหนึง่ ด้ วย
ประเภทของนวัตกรรมการเรี ยนการสอนที่ครู ควรนามาใช้ แก้ ปัญหา หรื อพัฒนาผู้เรี ยน
มีหลากหลาย ขึ ้นอยู่กับ ธรรมชาติของปั ญหาที่ พบ ซึ่งครู ควรมีความรู้ เกี่ยวกับนวัตกรรมต่าง ๆ
และเลือกใช้ ให้ เหมาะสม สอดคล้ องกันโดยคานึงถึงจุดเด่น ข้ อจากับของนวัตกรรมและบริ บทที่
นามาใช้ ในที่นี ้อาจจาแนกได้ เป็ น 2 กลุม่ ใหญ่ ๆ คือ
1. นวัต กรรมประเภทสื่ อสิ่ ง พิ มพ์ ห รื อ โสตทัศ นูป กรณ์ เช่ น คอมพิ วเตอร์ ช่ว ยสอน
บทเรี ยนโปรแกรม ชุดการสอน ชุดการเรี ยน ชุดการนิเทศ เป็ นต้ น
2. นวัต กรรมด้ า นการสอน เช่ น การสอนแบบใช้ ปั ญ หาเป็ นหลัก การสอนโดยใช้
เทคนิ คการสอนซ่อมเสริ ม การสอนโดยเน้ นกระบวนการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง กระบวนการวิจัย
กระบวนการกลุม่ กระบวนการคิด เป็ นต้ น
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3.1 แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนรู้ มีลาดับขัน้ ตอนสรุ ปได้ ดังนี ้
3.1.1 สร้ างกรอบแนวคิดในการพัฒนา
1) พัฒนาศึกษาหลักสูตร เนือ้ หา/เนือ้ เรื่ องที่สอนกับสภาพความต้ องการ
จาเป็ น ความสาคัญของนวัตกรรม
2) พัฒนาสภาพปั ญหาการเรี ยนการสอนกับความสอดคล้ องเหมาะสมกับ
นวัตกรรม
3) พัฒนาวิธีการพัฒนาและคุณภาพของนวัตกรรมการนาไปใช้ ปฏิบตั ิจริ ง
3.1.2 วิเคราะห์หลักสูตรในประเด็น
1) โครงสร้ างเนื ้อหา/สาระที่จะนาไปพัฒนานวัตกรรม เน้ นความเหมาะสม
สมบูรณ์ ทันสมัย ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2) ระยะเวลาที่ใช้
3) ผู้เรี ยน
3.1.3 กาหนดวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ เพื่อเป็ นแนวทางพัฒนานวัตกรรม
1) ความรู้ (Knowledge)
2) ทักษะ/กระบวนการ (Process)
3) เจตคติ (Attitude)
3.1.4 กาหนดลักษณะนวัตกรรมการเรี ยนรู้
1) ประเภท
2) ลาดับขันการเรี
้
ยนรู้
3) ประสิทธิภาพในการสร้ างการเรี ยนรู้ให้ ผ้ เู รี ยน
3.1.5 พิ จ ารณาปั จ จั ย ทรั พ ยากรในการพั ฒ นานวั ต กรรม เช่ น ผู้ เชี่ ย วชาญ
งบประมาณ เครื่ องมือ/วัสดุ/สถานที่
3.1.6 ออกแบบนวัตกรรมการเรี ยนรู้ คานึงถึง
1) หลักการและทฤษฎีการเรี ยนรู้ จิตวิทยาการเรี ยนรู้ เพื่อประโยชน์ดงั นี ้
- วางแผนการเรี ยนรู้ : กาหนดเงื่อนไขการเรี ยนรู้
- การจัดการเรี ยนรู้ : กระตุ้นความสนใจ เงื่อนไขการเรี ยนรู้ ในเนื ้อหาที่
สอน
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- การสอน : จัดสภาพการเรี ยนรู้ตามเป้าหมาย
- ทิศทางในการทาวิจยั ชันเรี
้ ยน : นาทฤษฎีสกู่ ารปฏิบตั ิ
2) หลักการออกแบบ
3) หลักการสื่อสาร
4) หลักการเรี ยนรู้
3.1.7 วางแผนนาไปใช้ และดาเนินการ
3.1.8 ตรวจสอบคุณภาพหรื อประสิทธิภาพนวัตกรรมการเรี ยนรู้
1) ตรวจสอบคุณภาพ
ด้ านรูปแบบ เนื ้อหา ความเหมาะสม ก่อนนาไปใช้ จริ ง โดยผู้พฒ
ั นาและ
ผู้เชี่ยวชาญ
2) หาเกณฑ์ประสิทธิภาพนวัตกรรม โดยการวิเคราะห์ คะแนนที่ได้ จากการ
ทดลองใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่าง
3.1.9 สรุปและประเมินผลการพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนรู้
1) ประสิทธิภาพ (Efficiency)
2) ประสิทธิผล (Productivity)
3) คุณลักษณะที่ดี (Goodness)
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สรุ ปความสัมพันธ์ ระหว่ างกระบวนการวิจยั ในชัน้ เรี ยน
กับกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนรู้
การสอน

กระบวนการวิจยั ในชันเรี
้ ยน

1. เป้าหมายการเรียนรู้
2. ดาเนินงานเพื่อการ
เรี ยนรู้
3. พบปั ญหา/ความ
ต้ องการพัฒนา
4. ทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน 1. วิเคราะห์ปัญหา/การพัฒนา
2. วางแผนแก้ ปัญหา/การพัฒนา
3. เลือกวิธีแก้ ปัญหาโดยการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

5. ปรับปรุงพัฒนา

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้

1. สร้ างกรอบแนวคิดในการ
พัฒนา
2. วิเคราะห์หลักสูตร
3. กาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้
4. กาหนดลักษณะนวัตกรรมการ
เรี ยนรู้
5. พิจารณาปั จจัย ทรัพยากร
ความพร้ อม
4. จัดกิจกรรมแก้ ปัญหา/พัฒนา 6. วางแผนการนาไปใช้ และ
5. เก็บข้ อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล
ดาเนินการ
7. ตรวจสอบคุณภาพหรื อ
ประสิทธิภาพนวัตกรรม
6. สรุปผลการแก้ ไขปั ญหา/พัฒนา 8. สรุป ประเมินผลการพัฒนา
นวัตกรรมการเรี ยนรู้
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3.2 การหาประสิทธิภาพนวัตกรรม
หลังจากผู้สอนพิจารณาเลือกนวัตกรรมเพื่อแก้ ปัญหา/พัฒนาแล้ ว ต้ องดาเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพ หรื อหาเกณฑ์ ประสิทธิ ภาพของนวัตกรรมที่ พัฒนาขึน้ เพื่ อให้ มี คุณภาพ
มาตรฐาน เป็ นที่ยอมรั บสาหรั บนาไปใช้ ในการพัฒนาผู้เรี ยนต่อไป ซึ่งวิธีการตรวจสอบคุณภาพ
นวัตกรรมทาได้ หลายวิธีการ อาทิเช่น การใช้ สถิติทดสอบความก้ าวหน้ าในการเรี ยนรู้ สาหรับในที่นี ้
นาเสนอวิธี การตรวจสอบคุณภาพเบือ้ งต้ นก่อนการนาไปใช้ และวิธีการหาเกณฑ์ ประสิทธิ ภาพ
นวัตกรรม ดังนี ้
3.2.1 วิธีการตรวจสอบคุณภาพเบื ้องต้ นก่อนการนาไปใช้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
ตรวจสอบด้ านเนื ้อหาและรู ปแบบของนวัตกรรม/เครื่ องมือ/วิธีการ โดยผู้เชี่ ยวชาญอย่างน้ อย 3
คน เกณฑ์การพิจารณาอาจใช้ สถิติพื ้นฐานคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง หรื อ IOC (Index
of Item objective congruence) ถ้ าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้ องกันตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป หรื อ
มีคา่ ตังแต่
้ 0.5-1.00 ขึ ้นไป แสดงว่า เนื ้อหา รูปแบบนวัตกรรมมีความถูกต้ องเหมาะสม ครอบคลุม
ดังนี ้
X
IOC =
N
X = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
N
= จานวนผู้เชี่ยวชาญ
โดยกาหนดคะแนน +1 ถ้ าผู้เชี่ยวชาญแน่ใจว่านวัตกรรมสอดคล้ องเหมาะสมกับ
จุดประสงค์
0
ถ้ าผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่านวัตกรรมสอดคล้ องเหมาะสม
กับจุดประสงค์
-1
ถ้ าผู้เชี่ยวชาญแน่ใจว่านวัตกรรมไม่สอดคล้ องเหมาะสม
กับจุดประสงค์
นอกจากนัน้ อาจตรวจสอบความสอดคล้ องเหมาะสม โดยใช้ แบบประเมิน
นวัตกรรมที่มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ เหมาะสมมากที่สดุ เหมาะสมมาก
เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้ อย และเหมาะสมน้ อยที่สดุ (ควรปรับปรุ ง) ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญอย่าง
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น้ อย 3 คนประเมินแล้ วนามาคานวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทียบกับ
เกณฑ์การตัดสินค่าเฉลี่ย คือ
ความหมาย
X
4.51 – 5.00
เหมาะสมมากที่สดุ
3.51 – 4.50
เหมาะสมมาก
2.51 – 3.50
เหมาะสมปานกลาง
1.51 – 2.50
เหมาะสมน้ อย
1.00 – 1.50
เหมาะสมน้ อยที่สดุ
X
สูตร X =
N
เมื่อ X = ผลรวมคะแนนการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ
N = จานวนผู้เชี่ยวชาญ

n X 2  (  X )
S.D. =
n(n  1)
เมื่อ X = ผลรวมคะแนนแต่ละตัว
N = จานวนข้ อมูลทังหมด
้
2

3.2.2 หาเกณฑ์ ประสิทธิ ภาพของนวัตกรรม โดยวิเคราะห์ คะแนนที่ได้ จากการ
ทดลองใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่าง ใช้ สตู รคานวณ ดังนี ้

E1

=

X1
x100
A

เมื่อ E1 = ประสิทธิภาพกระบวนการ
X 1 = คะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนที่ได้ จากการประเมินในระหว่างเรี ยน
A = คะแนนเต็มจากการทาแบบประเมินระหว่างเรี ยน
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E2

=

X2
x100
A

เมื่อ E2 = ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
X 2 = คะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนที่ได้ จากการประเมินหลังเรี ยน
A = คะแนนเต็มจากการทาแบบประเมินหลังเรี ยน
เกณฑ์ ยอมรั บประสิทธิภาพนวัตกรรม
ด้ านความรู้
E1/E2 มีคา่ 80/80 ขึ ้นไป
ด้ านทักษะการปฏิบตั ิ
E1/E2 มีคา่ 70/70 ขึ ้นไป
4. ข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 ลักษณะข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจัยชัน้ เรี ยน ต้ องเป็ นข้ อมูลที่แสดงให้
เห็นถึงข้ อเท็จจริ ง (Fact) คุณลักษณะหรื อรายละเอียดของสิ่งที่ครู ม่งุ ศึกษาหาคาตอบ ทัง้ นีต้ ้ องมี
การเก็บรวบรวมอย่างมี กระบวนการ เป็ นระบบ และน่าเชื่ อถื อ ลักษณะข้ อมูลอาจจาแนกได้ 2
ประเภท คือ
4.1.1 ข้ อมูลเชิงปริ มาณ จะอยู่ในรู ปของตัวเลข เช่น คะแนนผลการสอบ ระดับผล
การเรี ยน จานวนความถี่ของพฤติกรรม ปริ มาณเวลาที่ใช้ ในการทางานกลุ่ม เป็ นต้ น การวิเคราะห์
ข้ อมูล ใช้ วิธีการทางสถิติคือ สถิติการบรรยาย หรื อสถิติอ้างอิง(ทดสอบ )
สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) บรรยายให้ เห็นคุณลักษณะ คุณสมบัติ
ของสิ่งที่ต้องการศึกษาจากกลุม่ ใดกลุม่ หนึ่ง ไม่สามารถนาผลไปสรุ ปอ้ างอิง ทานายคาของกลุ่มอื่น
ได้ ได้ แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็ นต้ น
สถิ ติ อ้ างอิ ง (Inferential Statistics) ใช้ สรุ ปคุณลักษณะกลุ่มตัวอย่ างไปสู่
คุณลักษณะของประชากร สามารถสรุ ปอ้ างอิงไปยังกลุ่มประชากรได้ ได้ แก่ t-test F-test 2-test
เป็ นต้ น
4.1.2 ข้ อมูลเชิงคุณภาพ จะอยู่ในรู ปข้ อมูลไม่ใช่ตวั เลข บ่งชี เ้ กี่ยวกับคุณลักษณะ
ต่างๆ ที่ศกึ ษา เช่น ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้เรี ยน บรรยากาศใน
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ชัน้ เรี ยน นิสยั การเรี ยน เป็ นต้ น การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้ การตีคามหมายและหาข้ อสรุ ป ทาได้
หลายวิธี สรุปได้ ดงั นี ้
1) การวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานราก (Grounded data analysis) คือ
1.1) พิ จ ารณาข้ อ มูล ที่ ไ ด้ แล้ วอ่ านเพื่ อค้ นหาประเด็นส าคัญ ตัง้ ชื่ อ
ประเด็นแล้ วกาหนดเป็ นคาสาคัญ (Key idea & concepts)
1.2) จัด กลุ่ม ประเภทของค าส าคัญ ( Grouping/categories) หากพบ
ข้ อมูลที่ไม่สามารถเข้ ากลุม่ ได้ ก็จะแยกต่างหาก
1.3) หารูปแบบ (Patterns) ความสัมพันธ์ของคาสาคัญ
1.4) นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
2) การวิเคราะห์แบบจัดกลุม่ ข้ อมูลไว้ ลว่ งหน้ า (Priori data analysis) คือ
2.1) จัดกลุม่ ประเภทของคาสาคัญของข้ อมูลไว้ ล่วงหน้ า อาจจัดทาใน
รูปตารางแสดงความสัมพันธ์ของคาสาคัญต่าง ๆ
2.2) พิ จ ารณาข้ อ มูล ที่ เ ก็ บ รวบรวมได้ แล้ ว อ่า นเพื่ อ ค้ น หาประเด็ น
สาคัญ ที่ ตรงกับค าสาคัญที่ กาหนดไว้ ล่วงหน้ า ส่วนประเด็นที่ ไม่ส ามารถเข้ ากลุ่ม ได้ จ ะแยก
ต่างหาก
2.3) เขียนประเด็นลงในตารางคาสาคัญเพื่อหารูปแบบความสัมพันธ์
2.4) นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
4.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูลและเครื่ องมือวัดตัวแปรในการวิจยั
การวิจัยในชัน้ เรี ยนมีเป้ าหมายในการค้ นหาความรู้ ข้ อเท็จจริ งจากการเรี ยนการ
สอน เพื่อเป็ นสารสนเทศที่จะนาไปสู่การปฏิบตั ิ ดังนัน้ คุณภาพของข้ อมูลจึงขึ ้นอยู่กบั วิธีการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล ที่ดี เครื่ องมื อเก็บรวบรวมข้ อมูล เหมาะสมกับการวัดตัวแปรและธรรมชาติของ
ข้ อมูลนัน้ ๆ ในที่นี ้กล่าวถึงเครื่ องมือที่นามาใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูล พอสรุปได้ 4 ชนิดใหญ่ ๆ ดังนี ้
4.2.1 แบบสอบถาม
เป็ นชุดคาถามเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ใช้ รวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับข้ อเท็จจริ ง
ความคิดเห็น ความสนใจ ฯลฯ ผู้เรี ยนเป็ นผู้ตอบด้ วยตนเองโดยการเขี ยนตอบ อยู่ในรู ปแบบ
ปลายปิ ดหรื อปลายเปิ ด สาหรับแบบสอบถามปลายเปิ ดมีข้อดีในแง่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ แสดง
ความคิดเห็นเต็มที่ แต่คาตอบอาจจะกระจัดกระจาย บางครัง้ อาจจะยากต่อการวิเคราะห์และลง
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ข้ อสรุ ป โครงสร้ างโดยทั่วไปของแบบสอบถามประกอบด้ วย 3 ส่วน คือ 1) คาชีแ้ จง 2) ข้ อมูล
ส่วนตัวของนักเรี ยน 3) ข้ อมูลในประเด็นที่ต้องการศึกษา อาจแบ่งเป็ นตอนย่อย ๆ ตามความ
เหมาะสม ข้ อดีของแบบสอบถาม คือ ประหยัดเวลาและแรงงาน เก็บรวบรวมข้ อมูลได้ จานวน
มาก ผู้ตอบมีโอกาสใช้ เวลาในการตอบได้ อย่างอิสระ ปั จจุบนั สามารถนาข้ อมูลไปวิเคราะห์โดย
ใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ สะดวก รวดเร็ว มีข้อพึงระมัดระวังในการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม
คือ
1) การเห็นคุณค่าในการตอบ บุคคลที่ต้องการข้ อมูล
2) จานวนข้ อความกับความครอบคลุมเนื ้อหา
3) จานวนการตอบกลับคืน
4.2.2 การสังเกต
ใช้ ศกึ ษาเพื่อทาความเข้ าใจบุคคล โดยใช้ ทกั ษะครูผ้ เู ก็บรวบรวมข้ อมูลเฝ้าดู
บันทึกพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ผ้ เู รี ยนแสดงออกมาตามลักษณะที่เป็ นจริ งตามธรรมชาติ มีหลักการ
สังเกตที่ดี ดังนี ้
1) กาหนดจุดมุ่งหมายการสังเกตให้ ชดั เจน เช่น พฤติกรรม ปรากฏการณ์
ต่าง ๆ เป็ นต้ น
2) วางแผนการสังเกต
3) ฝึ กทัก ษะการสัง เกตและการใช้ เ ครื่ องมื อ ประกอบการสัง เกต ไม่ ใ ส่
ความรู้สกึ ส่วนตัวของผู้สงั เกต
4) วิธีการสังเกตและวิธีบนั ทึกข้ อมูลต้ องเป็ นระบบ มีหลักเกณฑ์ แน่นอน
ไม่ควรให้ ผ้ ถู กู สังเกตรู้ตวั และเห็นการบันทึก
5) ควรสังเกตหลายครัง้ หลายคน ก่อนลงสรุป
ในการสังเกตอย่างเป็ นทางการจะมี เครื่ องมือใช้ ประกอบการสังเกต เช่น
แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า แบบบันทึกพฤติกรรม เป็ นต้ น ข้ อดีของการ
สังเกต คือ ทาให้ ครู ได้ ข้อมูลจริ งระหว่างที่เกิ ดเหตุการณ์ นัน้ ๆ ซึ่งไม่สามารถรวบรวมโดยใช้
เครื่ องมือชนิดอื่นได้ ทาได้ ง่าย สะดวก มีข้อจากัด คือ เวลาที่ ใช้ ในการสังเกตอาจมีผลต่อความ
ครบถ้ วนของข้ อมูล
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4.2.3 การสัมภาษณ์
เป็ นการสนทนาเพื่อค้ นหาความรู้สกึ ความสนใจ ความคิดเห็น ทัศนคติ ฯลฯ
ระหว่างฝ่ ายผู้เ ก็บ ข้ อมูล (ผู้สัม ภาษณ์ ) และฝ่ ายผู้ให้ ข้อ มูล (ผู้ให้ สัม ภาษณ์ ) อาจใช้ วิ ธีก าร
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้ าง ( Structured interview) คือ มีข้อคาถามแน่นอนกาหนดไว้ ล่วงหน้ า
สามารถบันทึกคาตอบได้ ทนั ที หรื อแบบไม่มีโครงสร้ าง (Unstructured interview) คือ ไม่ต้องใช้
แบบสัมภาษณ์ ที่ระบุคาถามแน่นอน แต่ให้ ผ้ ูตอบแสดงความคิดเห็นโดยอิสระตามประเด็นที่
สนทนา
หลักการสัมภาษณ์ที่ดี
1) กาหนดจุดมุ่งหมายการสัมภาษณ์
2) ศึกษาสภาพแวดล้ อม สร้ างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สร้ างความคุ้นเคยกับผู้ที่
จะให้ สมั ภาษณ์
3) วางแผนการสัมภาษณ์ ด้ านวิธีการ เวลา สถานที่
4) ดาเนินการสัมภาษณ์ แบ่งระยะเริ่ มต้ นสัมภาษณ์ ระยะสัมภาษณ์ และ
ระยะปิ ดการสัมภาษณ์ มีการบันทึกเป็ นระบบ
5) ใช้ ภาษาง่าย ๆ มีคาดคันหรื
้ อเร่ งคาตอบ ไม่ชี ้แนะคาตอบ ไม่ขดั จังหวะ
โต้ แย้ ง แต่ควรถามเพื่อความชัดเจน
6) ไม่ควรนาคาตอบจากการสัมภาษณ์ ผ้ เู รี ยนมาคิดเป็ นคะแนน แต่ควรใช้
เป็ นสารสนเทศเพื่อการปรับปรุง พัฒนา
4.2.4 แบบทดสอบ
เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ โดยทัว่ ไปในงานวิจยั ชันเรี
้ ยน มีเกณฑ์ในการจาแนกหลาย
ประเภท เช่น จาแนกตามสมรรถภาพที่ม่งุ วัด แบ่งได้ 3 กลุม่ คือ
1) วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ใช้ วดั ความรู้ ในเนื ้อหา จุดประสงค์รายวิชา
ต่าง ๆ
2) วัดเชาวน์ปัญญาและความถนัด เป็ นการวัดสมรรถภาพทางสมองเพื่อ
พยากรณ์ความถนัด ความสาเร็จ
3) วัดบุคคลและสังคม เป็ นการวัดคุณลักษณะในตัวบุคคล เช่น เจตคติ
ความสนใจ บุคลิกภาพ การปรับตัว ฯ มักนิยมเรี ยกว่า “แบบวัด”
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ลักษณะเครื่ องมือที่ดีในการวัดตัวแปร
1) ความเที่ยงตรง
2) ความเชื่อมัน่ หรื อความสอดคล้ องของผลการวัด
3) อานาจจาแนก
4) เป็ นปรนัย
5) มีประสิทธิภาพ

5. การเผยแพร่ และใช้ ประโยชน์ ผลงานวิจยั ในชัน้ เรี ยน
5.1 การเขียนรายงานการวิจยั
รายงานการวิจยั เป็ นการนาเสนอความรู้ ข้ อค้ นพบออกสู่สาธารณชน ซึ่งนอกจาก
จะท าให้ เ กิ ดประโยชน์ ในวงกว้ า งแล้ ว ยัง แสดงถึง ความรู้ ความสามารถเชิ ง วิ ช าการของครู
โดยทัว่ ไปพบว่า มีการเขียนใน 2 รูปแบบ คือ
5.1.1 รายงานวิจยั แบบไม่เป็ นทางการ ซึง่ เหมาะกับครู นกั วิจยั ในระยะเริ่ มต้ นที่ยงั
มีทกั ษะในการวิจยั ไม่มาก มุ่งเสนอข้ อค้ นพบตามสภาพจริ งที่เกิดขึ ้น มากกว่าการยึดรู ปแบบการ
เขียนรายงานวิจยั ที่เป็ นสากล ไม่เน้ นคาศัพท์ทางวิชาการ ประกอบด้ วยประเด็นสาคัญ เช่น ชื่อ
เรื่ อง ชื่อผู้วิจยั ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาวิจยั วัตถุประสงค์ การวิจยั ประโยชน์ที่
ได้ รับจากการวิจยั ตัวแปรในการวิจยั วิธีดาเนินการวิจยั การวิเคราะห์ข้อมูล และผลการวิจยั
การนาเสนองานวิจยั ชันเรี
้ ยนแบบไม่เป็ นทางการ มีข้อดีในแง่ความต้ องการ
ใช้ ผลการวิจัยอย่างรวดเร็ ว มุ่งนาเสนอภาพความมีชีวิตชีวาของชัน้ เรี ยนจากผลการแก้ ปัญหา
ของครู อย่างไรก็ดี ในการนาเสนอรายงานวิจัยแบบไม่เป็ นทางการนี ้ มักพบจุดอ่อนที่ไม่แสดง
หลักฐาน ขันตอน
้
กระบวนการวิจัยอย่างชัดเจน เพื่อยืนยันข้ อสรุ ปจากการวิจัย อาจส่งผลต่อ
ความน่าเชื่อถือและการนาผลวิจยั ไปใช้ หากครู มี ทกั ษะความชานาญมากขึ ้น ควรเขียนรายงาน
วิ จัย ในรู ป แบบเป็ นทางการ เพื่ อ ให้ ถูก ต้ อ งตามหลัก การ เป็ นสากลในกลุ่ม วิ ช าชี พ มากขึน้
ยกระดับเป็ นงานวิจยั เชิงวิชาการได้ เช่นกัน
5.1.2 รายงานวิจัยแบบเป็ นทางการ มี ลักษณะเหมือนรายงานวิจัย เชิงวิชาการ
ทัว่ ๆ ไป ที่ใช้ กนั ในหมู่นกั วิจยั มักนาเสนอในรูป 5 บท คือ
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บทที่ 1

บทนา
- ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาวิจยั
- วัตถุประสงค์การวิจยั
- ขอบเขตการวิจยั
- กลุม่ ประชากร/กลุม่ ตัวอย่าง
- เนื ้อหา
- ตัวแปร
- ระยะเวลา
- ประโยชน์ที่ได้ รับจากการวิจยั
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการวิจยั
- แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
- กรอบแนวคิดในการวิจยั
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจยั
- รูปแบบการวิจยั
- ขันตอนการด
้
าเนินการ
- เครื่ องมือการวิจยั
- การเก็บรวบรวมข้ อมูล
- วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
- สรุปผลการวิจยั
- อภิปรายผลการวิจยั
- ข้ อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
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โดยสรุป หลักการเขียนรายงานการวิจยั ที่ดี ครู นกั วิจยั ควรตระหนักถึงความสอดคล้ อง
เชื่อมโยงกันของเนื ้อหาสาระ แสดงหลักฐานที่สะท้ อนการแสวงหาความรู้ เป็ นกระบวนการ เป็ น
ระบบ สาระที่นาเสนอจะต้ องเป็ นข้ อเท็จจริ ง ไม่บิดเบือน ตรงไปตรงมา ตอบคาถามการวิจัย
ตรงตามวัต ถุป ระสงค์ ก ารวิ จัย โดยใช้ ภ าษาที่ อ่านเข้ า ใจได้ ง่า ย ไม่ วกวน ชัด เจน ก่อ ให้ เ กิ ด
สารสนเทศที่มีคณ
ุ ค่าต่อการนาไปใช้ ปรับปรุงหรื อพัฒนาผู้เรี ยนได้ แท้ จริ ง
5.2 คุณภาพของงานวิจยั ในชัน้ เรี ยน
คุณภาพของงานวิจัยในชัน้ เรี ยนอยู่ที่กระบวนการวิจัยและคุณค่าของข้ อค้ นพบ
โดยมุ่งดาเนินงานให้ สอดคล้ องกับสภาพการเรี ยนการสอนตามธรรมชาติจริ ง โดยไม่ม่งุ ควบคุม
สถานการณ์ห้องเรี ยน และมีเป้าหมายต่างจากวิจัยเชิงวิชาการ ( Academic Research) ดังนัน้
การประเมินคุณภาพงานวิจยั ในชัน้ เรี ยนจึงไม่เหมาะสมในการนามาตรฐานการวิจยั เชิงวิชาการ
มาใช้ ตดั สินประเมิน อย่างไรก็ดีงานวิจยั ชันเรี
้ ยนที่มีมาตรฐานควรมีลกั ษณะสาคัญ สรุปได้ ดังนี ้
5.2.1 สร้ าง ผลิตความรู้ให้ กบั สาขาวิชา
5.2.2 มีความเหมาะสมในแง่การแสวงหาความรู้ โดยมีคาถามการวิจยั นาไปสู่การ
วางแผนออกแบบเพื่อหาคาตอบ
5.2.3 วิธีการรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล
5.2.4 คุณค่าของการศึกษาค้ นคว้ านาไปสู่การปรับปรุ งการปฏิบตั ิทางการศึกษา
(คุณค่าภายนอก) และมีจรรยาของการวิจยั (คุณค่าภายใน)
5.2.5 สามารถสรุ ป ผลโดยรวมให้ เ ป็ นที่ เ ข้ า ใจได้ โดยมี ค วามสมดุล ระหว่ า ง
คุณภาพของเทคนิควิธีการ คุณค่าการศึกษาค้ นคว้ า กับข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ ้น และคานึงถึงการ
ใช้ ความรู้เชิงทฤษฎีมาอธิบายข้ อมูล
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