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การวจิยัในช้ันเรียน 
ดร.สุธาสินี  บุญญาพทิกัษ์* 

1.  มโนทัศน์การวจิยัในชัน้เรียน (Classroom Research) 
1.1 ความหมาย 

 มีการพฒันาการมาจากการวิจยัการสอน เป็นการศกึษาวิจยัโดยครูผู้สอนใต้บริบท
ชัน้เรียนท่ีครูมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึน้ โดยท่ีบทบาทวิจัยของครูจะไม่แยกออก
จากการสอน ดงัจะเห็นได้จากทศันะตอ่ไปนี ้

 กรมวิชาการ (2543) ระบวุ่า “การสอนในชัน้เรียนไม่ใช่การบอกหนงัสือเพียงอย่าง
เดียว ในความเป็นจริงแล้ว มักประสบปัญหา อาทิเช่น ความสามารถแตกต่างกันของนักเรียน 
ดงันัน้ การสอนควบคู่กับการสงัเกต เก็บข้อมูลนกัเรียนในชัน้ มาวิเคราะห์ศกึษาจึงเป็นสิ่งท่ีต้อง
ด าเนินการตลอดเวลา จุดเร่ิมต้นของการวิจัยในชัน้เรียนจึงเร่ิมขึน้เม่ือครูสรุปได้ว่า ปัญหาคือ
อะไร เกิดท่ีไหน มีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไร” การวิจัยในชัน้เรียน จึงหมายรวมถึง กระบวนการ
ค้นหาค าตอบอย่างเป็นระบบและมีจดุเน้นท่ีการแก้ปัญหาในประสิทธิภาพต่อชัน้เรียน สามารถ
พัฒนาทางเลือกในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพท่ีเหมาะสม เกิดประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพต่อชัน้เรียน ทัง้นัน้ ให้ได้ขอบเขตของการท าวิจยัในชัน้เรียนว่า ควรมีลกัษณะอย่าง
ใดอย่างหนึง่ตอ่ไปนี ้1) วิจยัจากปัญหาเก่ียวกบัการเรียนการสอนในชัน้เรียน 2) วิจยัเพ่ือน าผลไป
พัฒนาการเรียนการสอน 3) วิจัยควบคู่การเรียนการสอน คือ สอนไปวิจัยไป แล้วน าผลไปใช้
แก้ปัญหาในชัน้เรียน และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ตอ่ผู้ เรียน 

 ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล (2543) มองว่า การวิจยัในชัน้เรียน อาศยักรอบแนวคิด
จากการวิจยัการสอนโดยให้ความส าคญักบั 1) ตวัแปรพืน้ฐานของครูและนกัเรียน ตวัแปรบริบท
ในชัน้เรียนและนอกชัน้เรียน 2) ตวัแปรกระบวนการ คือ กระบวนการและพฤติกรรมการสอนของ
ครู พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน ซึง่ล้วนส่งผลต่อคณุภาพของนกัเรียน ชีว้ดัได้จาก 3) ตวัแปร
ท่ีสงัเกตได้จากผลระยะใกล้ในระหวา่งและสิน้สดุการเรียนกบัผลระยะยาวในภายหน้า มีกระบวน
ทศัน์ในการแสวงหาความรู้ ครอบคลมุแนวคิดปฏิฐานนิยม ปรากฏการณ์นิยม และเชิงวิพากษ์ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ซึ่งมีเป้าหมายส าคัญ คือ มุ่งท าความเข้าใจปัญหาสถานการณ์เพ่ือน าผลการศึกษาไปสู่การ
ทดลองปฏิบตัิตอ่ไป และมุ่งปฏิบตัิเพ่ือปรับเปลี่ยนแก้ไขสถานการณ์ปัญหานัน้ 

 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม (2538) สรุปว่า การวิจัยในชัน้เ รียน คือ กระบวนการ
แสวงหาความรู้ ซึ่งเป็นความจริงท่ีเช่ือถือได้เก่ียวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน ในบริบทของชัน้เรียน โดยท่ีครูนกัวิจยัจะตัง้ค าถามท่ีมีความหมาย
ในการพฒันาการจดัการเรียนการสอน แล้ววางแผนการปฏิบตัิงานและการวิจัย ด าเนินการสอน
ไปพร้อมกบัการท าการจดัเก็บข้อมลูตามระบบข้อมลูท่ีได้วางแผนไว้ วิเคราะห์ข้อมลู สรุปผลการ
น าวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาข้อความรู้ท่ีได้ให้เป็นประโยชน์ย่ิงขึน้ในการ
จดัการเรียนการสอน จงึช่วยให้ครูท างานเป็นระบบ มีโอกาสคิดใคร่ครวญเก่ียวกบัเหตผุลในการ
ปฏิบตัิ สามารถก ากับและพัฒนาปฏิบตัิงานตนเองได้ เกิดตวับ่งชีเ้ป็นรูปธรรมของผลส าเร็จใน
การปฏิบัติงานของครู คือ ผู้ เรียนจะมีการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึน้ เกิด
นวตักรรมการสอนท่ีสอดคล้องกบัการปฏิบตัิจริงมากขึน้ จึงเป็นประโยชน์ในการพฒันางานตาม
สภาพท่ีเป็นจริง และเป็นผู้แสวงหาความรู้หรือผู้ เรียนรู้ในศาสตร์และศิลปะแห่งการสอน 

 ส. วาสนา ประวาลพฤกษ์ (2541 : 99) กลา่ววา่ เป็นวิธีการศกึษาค้นคว้าท่ีสะท้อน
ตวัครูและกลุ่มผู้ ร่วมปฏิบตัิงานในสถานการณ์สงัคม เพ่ือค้นหาลกัษณะท่ีเหมาะสมของรูปแบบ
การพัฒนาคณุภาพการปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกบัภาวะของสงัคมหรือสถานการณ์ ด้วยความ
ร่วมมือของเพ่ือนครู ผู้ บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนสมาชิกในสังคมท่ีเก่ียวข้อง มี
จดุมุ่งหมายเพ่ือพินิจพิเคราะห์การกระท าของตนเองและกลุม่ เพ่ือพฒันาเพ่ิมพนูความรู้เก่ียวกบั
หลกัสตูรการสอนและการเรียนรู้ อนัเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงแบบมีแผน ดงันัน้ การวิจยัใน
ชัน้เรียน จึงไม่ใช่เป็นเพียงการแก้ปัญหา แต่จะเป็นการตัง้ปัญหาจากแรงกระตุ้นของผู้ วิจัยท่ี
ต้องการเปลี่ยนแปลงพัฒนา แล้วปฏิบัติสังเกต สะท้อนกลับเป็นวฏัจักรของการวิจัยท่ีหมนุไป
เร่ือย ๆ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงท่ียั่งยืนและสร้างภาพลกัษณ์ของการเรียนการสอนให้มีคณุภาพ
ย่ิงขึน้ แนวคิดนีส้อดคล้องกบัท่ี สวุิมล วอ่งวาณิช (2542) สรุปวา่ เป็นการวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียน 
(Classroom action research) 

 สว่น ฟรีแมน (Freeman.  1998) นกัการศกึษาชาวต่างประเทศได้กล่าวถึงการวิจัย
ของครู สรุปได้ดงันี ้เป็นการแสวงหาความรู้เก่ียวกับการสอนและการเรียนรู้ในชัน้เรียนอย่างมี
หลักวิชา โดยอาศัยทัง้เนือ้หาและกระบวนการเป็นระบบชัดเจนในการรวบรวม วิเคราะห์และ
เผยแพร่ข้อค้นพบ มีวงจรท างานแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง ภายใต้บริบทชัน้เรียนของครู ท่ียึด
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หลกัการแสวงหาความรู้ (Inquiry) น าไปสู่ค าถาม การรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ สร้างความ
เข้าใจ การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และก่อให้เกิดค าถามอื่น ๆ ท่ีจะน าไปสูก่ารแสวงหาความรู้
ต่อไป ทัง้นี ้ต้องอาศัยพืน้ฐานการบูรณาการระหว่างการสอนท่ีมุ่งพัฒนาผู้ เรียน และการ
วิจัยค้นคว้าสิ่งท่ียงัไม่รู้ไม่เข้าใจในการปฏิบตัิงานสอน จากการท่ีครูได้ลงมือปฏิบตัิจริง (Doing) 
เฝ้าติดตาม (Seeing) บอกเล่า (Telling) ใช้คุณค่าประสบการณ์ (Valuating) แล้วตัดสินใจ
เก่ียวกับการจัดระบบโครงสร้าง (Organization) และการจัดกระท า ( Intervention) ต่าง ๆ ใน
สถานการณ์ชัน้เรียนอย่างสมดลุ 

 โดยสรุปจากแนวคิดท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงแสดงให้เห็นว่า จุดเน้นของการวิจัยใน  
ชัน้เรียน เน้นความส าคัญของครูผู้สอนเป็นผู้แสวงหาความรู้ในฐานะครูนักวิจัย โดยไม่ได้แยก
ส่วนออกจากการปฏิบัติงานสอน แต่จะด าเนินงานวิจัยควบคู่กันไปกับการเรียนการสอน มี
เป้าหมายหลกัอยู่ท่ีการแก้ปัญหาและพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน มีวิธีการศกึษาวิจยัได้หลาย
รูปแบบ ภายใต้บริบทของชัน้เรียนท่ีมุ่งศึกษา มีอิทธิพลต่อการเป็นครูรูปแบบใหม่ท่ีมีการ
ปรับเปลี่ยนเก่ียวกับการสอนการท างานในลกัษณะเดิม ไปเป็นการสอนท่ีอาศยัห้องเรียนเป็น
สนามส าหรับค้นคว้าวิจัย เพ่ือตอบข้อสงสยัหรือปัญหาต่าง ๆ ในการเรียนการสอน สะท้อนให้
เห็นความสามารถเป็นครูนกัวิจยัท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการสอนและเป็นผู้ เผยแพร่ความรู้
อนัเกิดจากการปฏิบตัิในชัน้เรียน 

1.2 ความส าคัญของการวจิยัในชัน้เรียน 

 คุณภาพครูผู้ สอนเป็นกลไกส าคัญท่ีจะท าให้การปฏิรูปการศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
มาตรา 24(5) และมาตรา 30 ได้ให้ความส าคญักบัการน าวิจยัไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน 
โดยก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ สอน
สามารถจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก
เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรอบรู้และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 
ทัง้นี ้ผู้ สอนและผู้ เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยากร
ประเภทต่าง ๆ นอกจากนี ้สถานศึกษาควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
โดยการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถท าการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนท่ีเหมาะสมกบัผู้ เรียนในแต่ละ
ระดบัการศกึษา 
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 สอดคล้องกบัแนวทางการประกนัคณุภาพการศกึษา ท่ีมุ่งประเมินตรวจสอบโดยยึด
มาตรฐาน ตวับ่งชีท่ี้สามารถตอบค าถาม หรือให้สารสนเทศผลการประเมินเช่ือมโยงกบัหลกัการ
ปฏิรูปการศกึษา กระบวนการประเมินคณุภาพภายนอกจงึมุ่งเน้นประเมิน ตรวจสอบเก่ียวกบัการ
ปฏิรูปการศกึษาท่ีสถานศกึษาแตล่ะแห่งได้ด าเนินการไปมากน้อยเพียงใด 

  

 การวิจยัพฒันาการเรียนรู้หรือการวิจยัในชัน้เรียน นอกจากจะมีความส าคญัตอ่การ
ประกันคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับ อันเป็นแนวทางจัดการศึกษาท่ีจะน าไปสู่การจัด
การศกึษาได้อย่างมีคณุภาพ สอดคล้องกบัความมุ่งหมายท่ีก าหนดในพระราชบญัญัติการศกึษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  ลักษณะของงานวิจัยยังเป็นการ 
บรูณาการระหวา่งวิธีการปฏิบตัิงานกบัการพฒันาความรู้เกิดจากการปฏิบตัิงานสอนหรือจดัการ
เรียนรู้ในระดบัตา่ง ๆ  จงึก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่บคุคล องค์กร สงัคมวิชาการและวิชาชีพทางการ
ศกึษา สรุปได้ ดงันี ้

 1) เป็นการพฒันา ปรับปรุงวิธีการปฏิบตัิงานเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้
วิจัยเป็นฐาน อาศัยกระบวนการแสวงหาความรู้โดยบทบาทครูในฐานะนักวิจัย ท าให้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้
ของผู้ เรียน 

 2) เป็นเคร่ืองมือหรือกลยทุธ์ในการพฒันาวิชาชีพครู การวิจยัในชัน้เรียน ท าให้ครู
ได้ทบทวนความรู้เดิมเพ่ือผลิตความรู้ ข้อค้นพบใหม่ภายใต้บริบทการสอนหรือการจดัการเรียนรู้
นัน้ ๆ ด้วยวิธีท่ีเช่ือถือได้ ท าให้ความรู้ท่ีจะน าไปใช้พฒันากระบวนการสอนของครู การเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนได้อย่างเหมาะสม และสร้างความเข้มแข็งของศาสตร์การสอน ตลอดจนความก้าวหน้า
ของวิชาชีพครู จากการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้อนัเกิดจากการปฏิบตัิจริง 

 3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูมีจิตวิจัย มีวิธีคิดเชิงระบบ มีทักษะในการวางแผน 
ออกแบบ แก้ปัญหา พฒันาหาทางเลือกและตดัสินใจเปลี่ยนแปลงการจดัการเรียนการสอน โดย
มีร่องรอยหลกัฐานข้อมลูสนบัสนนุ อนัก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการวิจยัทางการศกึษาตอ่ไป 

 4) สง่เสริม พฒันาภาวะผู้น าการเรียนรู้ส าหรับครู เป็นกลไกส าคญัท่ีจะน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงสถานศกึษา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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1.3 ข้อเสนอเก่ียวกับการวจิยัของครู (Proposition about Teacher - Research) 
 การวิจัยในชัน้เรียน จ าเป็นต้องมีกรอบแนวคิดท่ียึดเป็นแนวทางปฏิบตัิ ซึง่จะเป็น

พืน้ฐานท่ีมีความเป็นเหตเุป็นผล (Rational) ในการท าวิจยัของครู มีแนวคิดส าคญั 5 ประการ คือ 
(Freeman.  1998) 

 1.3.1  การวิจยัเป็นกิจกรรมส าคญัของการสอน (เป็นงานหลกัของครู)  

    การวิจัยของครู สะท้อนให้เห็นความหมายของค า 2 ค าท่ีสมัพันธ์กัน คือ 
“ครู” กบั “กระบวนการแสวงหาความรู้” ฉะนัน้ ครูท่ีมีกระบวนการวิจยั จงึมีศกัยภาพตา่งจากการ
สอนโดยทัว่ ๆ ไป ครูนกัวิจยัจงึต้องมีความสามารถในการสอนและวิจยั สามารถน าการกระท าทัง้  
2 สว่น มารวมกนัในบทบาทเดียวกนั เป็นการท างานร่วมกนัระหวา่งการสอนและการวิจยั 

 1.3.2 การวิจัยเป็นพืน้ฐานการปฏิบัติของครูท่ีจะน าไปสู่การแสวงหาความรู้
ภายใต้หลกัวิชา 

   การวิจัยของครูเป็นกระบวนการท่ีต้องอาศยัหลกัวิชาในฐานะท่ีเป็นวิธีการ
เพ่ือตอบข้อสงสยัหรือปรากฏการณ์ท่ีต้องการศึกษา และในฐานะท่ีเป็นขอบเขต สาขาความรู้ท่ี
ถูกน ามาใช้ในการแสวงหาความรู้ จึงต้องมีการท าวิจัยในรูปแบบท่ีเป็นกระบวนการท่ีเน้นการ
ปฏิบตัิงาน 

 1.3.3 ครูมีฐานะเป็นผู้ผลิตความรู้ 

   โดยทัว่ไปครูมกัรับรู้ตนเองในฐานะผู้บริโภคความรู้มากกวา่ผู้ผลิตความรู้ จึง
ไม่สามารถสร้างการเรียนรู้ในวงกว้างและหลกัวิชาการสอนใหม่ ๆ การวิจยัของครูและเป็นยทุธวิธี
ทางเลือกท่ีจะน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลง สร้างองค์ความรู้ทางการสอนและชมุชนวิชาชีพ 

 1.3.4 การแสวงหาความรู้ คือ พืน้ฐานการวิจยัของครู 

   ครูท่ีมุ่งให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้โดยไม่สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
สิ่งตนได้ปฏิบัติในการด าเนินการสอน จะแตกต่างจากคุณลักษณะของครูนักวิจัย ซึ่งใช้การ
แสวงหาความรู้ (Inquiry) เป็นพืน้ฐาน โดยเร่ิมจากการวิเคราะห์สภาพการเรียนการสอนท่ีเกิดขึน้ 
เม่ือเกิดปัญหาหรือข้อสงสยัก็มีการตัง้ค าถามวิจัยเพ่ือหาค าตอบจากทางเลือกต่าง ๆ โดยอาศยั
กระบวนการท่ีมีการปฏิบตัิจริงเป็นขัน้ตอนของการวิจยั ซึง่นบัเป็นสิ่งส าคญัต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางการศกึษาเน่ืองจากครูได้เกิดการเรียนรู้วิธีการปฏิบตัิตา่ง ๆ ด้วยความเข้าใจ 
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 1.3.5 การสร้างหลกัวิชาของการสอนต้องเผยแพร่ข้อค้นพบออกสูส่าธารณะ 

   อิทธิพลประการหนึ่งท่ีส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศกึษาและการ
สอน คือ อิทธิพลจากสาธารณชน ดงันัน้ การสร้างหลกัวิชาของการสอนต้องมีการเผยแพร่ต่อ
ชุมชน เพ่ือรับรู้ ตรวจสอบ ครูต้องสามารถน าเสนอสิ่งท่ีได้ปฏิบัติและผลลัพธ์โดยมีการ
วิพากษ์วิจารณ์ข้อค้นพบร่วมกบัชมุชน ท าให้มีมาตรฐานวิชาชีพ 

1.4 บทบาทครูในฐานะนักวจิยั 

 การวิจัยในชัน้เรียนท าให้ครู ผู้ เก่ียวข้องได้ตระหนักถึงความส าคัญของการสอน
และการเรียนรู้มากขึน้ สามารถตรวจสอบผลการปฏิบตัิต่าง ๆ ในกระบวนการจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิผล บทบาทของครูนักวิจัยจึงไม่ เพียงแต่มีทักษะในการด าเนินการวิจัยหรือ
ประเมินงานวิจัยได้เท่านัน้ แต่มีจุดเน้นท่ีส าคัญ คือ ความสามารถในการสะท้อนกลับผลการ
ปฏิบตัิงานในเชิงวิพากษ์ (Critical self-reflection) ซึง่จะส่งผลต่อการประยกุต์ใช้เทคนิค ความรู้ 
ทกัษะวิชาชีพในการสอนและเป็นนกัปฏิบตัิท่ีมีประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างย่ิง การน าข้อค้นพบ
การวิจัยไปสู่การปฏิบัติจริง ฉะนัน้ ในกระบวนการแสวงหาความรู้ จึงควรมุ่งศึกษาในสิ่งท่ีเป็น
วิชาครูมากกว่าเป็นนักระเบียบวิธีวิจัย กล่าวคือ ควรใช้ระเบียบวิธีวิจัยเป็นเพียงเคร่ืองมือใน
การศกึษาประเด็นปัญหา ข้อสงสยัต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกบัสถานการณ์และกระบวนการ
ปฏิบตัิงานของครู ซึง่บทบาทการท างานในฐานะครูนกัวิจยั สรุปได้ดงันี ้

 1.4.1  มีการปฏิบัติการสอนในชัน้เรียนในลักษณะท่ีใช้กระบวนการวิจัยเป็น
พืน้ฐานในการสอน (Inquiry-oriented approach) 

 1.4.2  มองตนเองในฐานะนกัแก้ปัญหา 

 1.4.3  มุ่งแสวงหาความรู้จากประสบการณ์ตา่ง ๆ ในบริบทชัน้เรียน 

 1.4.4  ใช้ข้อมลูเพ่ือตดัสินใจปรับปรุงการสอนของตนเองอย่างเป็นระบบ 
 ลักษณะส าคัญของครูนักวจิยั 
 1) จะมีการสงัเกต วิเคราะห์แผนและการปฏิบตัิในการสอนท่ีมีผลกระทบกบัผู้ เรียน 

โดยท าความเข้าใจทัง้ในแง่พฤตกิรรมของผู้ เรียนและการกระท าของผู้สอน 

 2) จะมีการตัดสินใจเพ่ือน าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึน้ สามารถ
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ โดยอาศัยความรู้เดิมมาสร้างความรู้ใหม่ ๆ ยอมรับความล้มเหลวท่ีอาจ
เกิดขึน้ได้ในฐานะเป็นประสบการณ์ท่ีได้เรียนรู้ 
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 3) มีการตัง้ค าถามและหาค าตอบอย่างเป็นระบบ 

 4) มีการสงัเกต ติดตามผลผู้ เรียน และการปฏิบัติของตนเองในขณะท่ีมีการสอน
และการเรียนรู้ 

 5) ค าถามของครูจะเก่ียวข้องกับการปฏิบัติการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
นกัเรียน 

 6) ใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจและตรวจสอบผลการปฏิบัติการสอน เพ่ือ
น าไปสูก่ารปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

 7) บทบาทของครูในฐานะนกัวิจยั จะช่วยตรวจสอบสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ใน
เชิงประจกัษ์ภายใต้บริบทของชัน้เรียนจากความสามารถในการเป็นนกัปฏิบตัิของครู 

 8) มีการตรวจสอบถึงผลการปฏิบตัิท่ีมีคุณค่า อันเป็นพืน้ฐานส าหรับการพัฒนา
วิชาชีพ 

 9) วิจัยในชัน้เรียน (Classroom Research) โดยท่ีครูเป็นผู้ลงมือปฏิบตัิการวิจัย
ด้วยตนเอง จะมีหลกัการ แนวคิดและการออกแบบ หรือการประเมินผลการวิจยัแตกต่างไปจาก
การวิจยัทางวิชาการ 

 ประโยชน์ที่เกิดขึน้จากบทบาทในฐานะครูนักวจิยั 

 1) การสอนจะเกิดการเปลี่ยนไปในทางท่ีดีขึน้ จากการท่ีครูเป็นนกัทฤษฎี มีเจตนา
อย่างชดัเจนในการตรวจสอบเงื่อนไขตา่ง ๆ และเช่ือมโยงข้อค้นพบไปสูก่ารปฏิบตัิ 

 2) การรับรู้ตนเองของครูจะมีการเปลี่ยนแปลง มีการใช้แหล่งทรัพยากรมากขึน้ 
รวมทัง้การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือและมีความเข้มแขง็ในวิชาชีพมากขึน้ 

 3) ครูจะเป็นบคุคลท่ีมีคณุคา่ท่ีสามารถให้ข้อมลูในวิชาชีพได้อย่างดี ทัง้นี ้จากการ
ท่ีครูสามารถสงัเกตปรากฏการณ์ได้อย่างใกล้ชิด ใช้ระยะเวลานาน และอาศยัความรู้จากตวัครู 
ซึง่ท าให้ครูรู้จกัห้องเรียนและนกัเรียนได้ดีกวา่บคุคลอื่น 

 4) ครูจะเป็นนกัอ่านอย่างมีวิจารณญาณ มีการสะท้อนกลบั สามารถใช้ประโยชน์
จากงานวิจยัในปัจจบุนั และมีความสามารถในการประเมินหลกัสตูร วิธีการและปัจจยัสนบัสนนุ
อื่น ๆ ได้ 
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 5) ครูสามารถเรียนรู้และผลิตงานเขียนของตนเอง และรายงานข้อค้นพบสู่ชมุชนได้ 
โดยไม่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณมาก และอาจศึกษาโดยอาศยัความร่วมมือในการพัฒนาจาก
ผู้ เช่ียวชาญ หรือนกัประเมินจากภายนอก 

 6) ท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างครูกับนักเรียนในการท่ีจะหาค าตอบท่ีส าคัญ
ร่วมกนั มีการใช้ทรัพยากรจากชมุชนมากขึน้ และธรรมชาติของชัน้เรียนจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
จากการแสวงหาความรู้ การท างานของครูจะให้ค าตอบอย่างแท้จริงท่ีจะท าให้ผู้ เรียนเกิด
แรงจูงใจในการเรียนรู้ ท าให้ครูมีศกัยภาพท่ีจะช่วยให้นักเรียนเกิดวฒุิภาวะสมบูรณ์และบรรลุ
ความส าเร็จในทกัษะตา่ง ๆ  

 กลา่วสรุปได้วา่ ครูในยคุใหม่จ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีความสามารถในการท าวิจยั
ในชัน้เรียน (Classroom Research) โดยครูเป็นผู้ ปฏิบตัิการวิจัยด้วยตนเอง ซึง่อาจมีหลกัการ 
แนวคิดหรือการออกแบบการวิจยัต่างไปจากการวิจยัทางวิชาการ (Academic Research) ของ
นกัวิจยัอื่น ๆ แตก่ารวิจยัในชัน้เรียนจะเอือ้ตอ่การจดัการเรียนการสอนโดยตรง 

2.  รูปแบบและการวจิยัในชัน้เรียน 
2.1 กระบวนทัศน์การวจิยัในชัน้เรียน 

 การแสวงหาความรู้เป็นวิธีการท่ีท าให้มนษุย์ได้รู้ความจริง ท าได้หลายวิธี ขึน้อยู่กบั
อิทธิพลของกระบวนทศัน์ อนัเป็นพืน้ฐานความเช่ือของผู้ศกึษาเก่ียวกบัความจริงท่ีด ารงอยู่ หรือ
ถูกสร้างขึน้ในโลกและมีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์ น าไปสู่การตัง้ค าถาม หาวิธีการเพ่ือหา
ค าตอบ กระบวนทัศน์ท่ีแตกต่างกันของมนุษย์น าไปสู่วิธีการศึกษาวิจัยท่ีต่างกัน จ าแนกได้ 3 
กลุม่ คือ (Neuman.  1997 : 60-87) 

 2.1.1  วธีิการตามแนวคดิปฏฐิานนิยม (Positivist Social Science) 
    เป็นการศึกษาเชิงนิรนัย (Deductive) จากข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีมีความ

แม่นย าชดัเจน มีหลกัการพืน้ฐานว่า พฤติกรรมมนุษย์สามารถสงัเกต จ าแนก วดัเชิงปริมาณได้
เท่ียงตรง ทดสอบได้ พฤติกรรมเฉพาะสถานการณ์สามารถสรุปอ้างอิงด้วยวิธีการทางสถิติ วิธี
วิจัยภายใต้แนวคิดนี ้ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างเคร่งครัดในการหาค าตอบ มีแบบแผน
เฉพาะเจาะจง ได้แก่ กลุ่มการวิจยัเชิงปริมาณ ส าหรับการวิจยัในชัน้เรียนได้ใช้วิธีศกึษาดงักล่าว 
เพ่ือทดสอบวิธีการใหม่ ๆ ในการเรียนการสอน เพ่ือให้ค าอธิบายความเป็นเหตเุป็นผลระหว่าง
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กระบวนการและผลลพัธ์ในการจัดการเรียนการสอนท่ีชัดเจน โดยสามารถควบคมุตวัแปรด้วย
วิธีการตา่ง ๆ อย่างกลมกลืนกบัสภาพการณ์ในการสอน 

 2.1.2  วธีิการตามแนวคดิปรากฏการณ์นิยม (Interpretive Social Science)  
    เป็นการศึกษาการให้ความหมายต่อการกระท าทางสังคม โดยศึกษา

สังเกตในสภาพแวดล้อมของบุคคลโดยตรง เ พ่ืออธิบายเชิงพรรณนา ท าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์และตีความหมายวิธีการและสิ่งท่ีบุคคลสร้างความจริงทางสังคม ไม่มุ่งควบคุม 
พิสจูน์ความสมัพนัธ์เชิงสถิติระหว่างตวัแปร แต่ใช้วิธีการท่ียืดหยุ่น อาศยัผู้วิจยัเป็นเคร่ืองมือ ให้
ความส าคญัตอ่การได้ภาพรวมทกุแงม่มุ (Holistic) โดยเฉพาะข้อมลูด้านความรู้สกึนึกคิด การให้
ความหมาย คณุคา่  คา่นิยม อดุมการณ์ของบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัปรากฏการณ์นัน้ ใช้วิธีวิเคราะห์
ข้อมูลแบบตีความ สร้างข้อสรุปแบบอุปนัยเป็นหลัก ยึดความเท่ียงตรงเชิงบริบท (Context 

Validity) เป็นสิ่งบ่งชีค้ณุภาพของงานวิจยั วิธีวิจยักลุ่มนี ้ได้แก่ การวิจยัเชิงคณุภาพ การน ามาใช้ใน
การวิจัยในชัน้เรียน มักพบในรูปแบบวิจัยการศึกษาเฉพาะกรณี (Case-Study) การวิเคราะห์
นิเวศวิทยาในชัน้เรียน (Classroom Ecology) เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ครูเข้าใจสภาวะท่ีเป็นอยู่ของ
ห้องเรียนและนกัเรียน รวมทัง้ปฏิสมัพนัธ์ในชัน้เรียนได้ดีขึน้ 

 
 2.1.3  วธีิการตามแนวคดิเชิงวพิากษ์ (Critical Social Science) 

    เป็นการแสวงหาความรู้แนววิพากษ์เพ่ือช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข
ตา่งๆ ทางสงัคมให้ดีขึน้ ให้ความส าคญัตอ่ศกัยภาพบคุคลและบริบทแวดล้อม กระตุ้นให้เกิดการ
เผชิญหน้าหรือข้อขดัแย้ง โดยใช้กระบวนการวิพากษ์วิจารณ์เป็นหลกั เพ่ือถกเถียง อภิปราย ขจดั
สิ่งท่ีไม่รู้ไปสูก่ารสร้างความรู้ภายใต้บริบทท่ีศกึษา การศกึษาภายใต้แนวคิดนีมี้หลากหลายตาม
พืน้ฐานทฤษฎีสงัคมวิทยาท่ีน ามาใช้ ซึง่ล้วนค้นหาความจริงท่ีจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฒันา
สังคม ส าหรับการวิจัยในชัน้เรียนได้น าแนวคิดนีม้าใช้ในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการทาง
การศึกษา อาทิ ในการพัฒนาหลักสูตร การวิจัยปฏิบัติการในชัน้เรียนโดยมีครูเป็นผู้ แสวงหา
วิธีการแก้ปัญหาในห้องเรียนและน าผลมาใช้ปรับปรุง แก้ปัญหาทันที มีวงจรการท างาน เป็น
วงจรต่อเน่ือง (Spiral Cycle) คือ การวางแผน (Plan) ปฏิบัติ (Act) สังเกตและสะท้อนกลับ 
(Observe & Reflect) มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบัเพ่ือนครูหรือผู้ เก่ียวข้อง เป็นต้น 
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2.2 กระบวนการวจิยัในชัน้เรียน 

 ทางเลือกในกระบวนการแสวงหาความรู้ของครูในชัน้เรียนสามารถท าได้หลาย
วิธีการ ซึง่ทกุวิธีการล้วนอยู่บนพืน้ฐานกระบวนการ ดงันี ้(Freeman.  1998) 

 2.2.1  ตัง้ข้อสงสยัเก่ียวกบัสภาพท่ีเกิดขึน้ 

 2.2.2  ก าหนดค าถามวิจยั 

 2.2.3  รวบรวมข้อมลู 

 2.24  วิเคราะห์ข้อมลู 

 2.2.5  ท าความเข้าใจสิ่งท่ีเกิดขึน้ 

 2.2.6  เผยแพร่ข้อค้นพบ 

  
 2.2.1  ตัง้ข้อสงสัยเก่ียวกับสภาพที่เกิดขึน้ (วเิคราะห์ปัญหา) 

    ขัน้นีเ้ป็นขัน้ท่ีครูเกิดความรู้สึกไตร่ตรอง ต้องการค้นหาบางสิ่งบางอย่าง
เก่ียวกบัชัน้เรียน ทัง้ในแง่ของตวัผู้ เรียน การสอน การท างานของครู โดยเร่ิมต้นวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในห้องเรียน ซึ่งจะท าให้เห็นว่ากลุ่ม เป้าหมายใดควร
ได้รับการศกึษาวิจยัเพ่ือแก้ไข  พฒันาและปัญหาท่ีพบมีลกัษณะกว้างหรือแคบเพียงใด มีล าดบั
ความส าคญัแตกตา่งกนัอย่างไร เพื่อเลือกปัญหามาวางแผนแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 
 2.2.2  ก าหนดค าถามวจิยั 

    ในขัน้นีห้ลงัจากได้วิเคราะห์ปัญหาแล้ว ครูน าปัญหาส าคญัมาก าหนดเป็น
ค าถามท่ีเฉพาะเจาะจง สามารถวิจยัได้ โดยอาจพิจารณาความส าคญัของค าถามท่ีจะช่วยให้ได้
สารสนเทศท่ีน าไปสูก่ารปรับปรุงได้จริงมากกวา่ค าถามท่ีมีค าตอบในเชิงทฤษฎีอยู่แล้ว 

 2.2.3  รวบรวมข้อมูล 

    เป็นการรวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวกบัปัญหา/ค าถามตา่ง ๆ อย่างเป็นระบบ โดย
ค านึงถึงชนิดข้อมูลและวิธีการรวบรวมข้อมูล โดยครูจ าเป็นต้องตัดสินใจเพ่ือให้มาซึ่งข้อมูลท่ี
ตอบค าถามการวิจยั 
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 2.2.4  วเิคราะห์ข้อมูล 

    มีกระบวนการส าคญั คือ การจ าแนกข้อมลูเพ่ือค้นหาสาระท่ีส าคญั และ
การรวบรวมสงัเคราะห์ข้อมลูเพ่ือให้เกิดมมุมองใหม่หรือสารสนเทศท่ีตา่งจากเดิม ซึง่จะก่อให้เกิด
ค าอธิบายใหม่ ๆ ในสิ่งท่ีก าลงัค้นหา 

 2.2.5  ท าความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึน้ 

    เป็นการให้ความหมายข้อค้นพบท่ีได้จากการกระบวนการวิจยั เพ่ือเข้าใจ 
รับรู้เก่ียวกบัปัญหานัน้ ๆ ซึง่อาจไม่ใช่การตอบค าถามหรือแก้ปัญหาได้ทัง้หมด แต่สามารถท าให้
ครูเกิดความชดัเจน แก้ปัญหาได้ระดบัหนึง่ มีแนวทางการศกึษาค้นคว้าตอ่ไป 

 2.2.6  เผยแพร่ข้อค้นพบ 

    เป็นการเผยแพร่ความเข้าใจ อันเกิดจากการศึกษาวิจัยของครูออกสู่
สาธารณะ อาจใช้วิธีอภิปราย แลกเปลี่ยน น าเสนอผลงาน ตีพิมพ์เผยแพร่ สะท้อนการสร้าง
ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ของครูในฐานะสมาชิกสงัคมวิจัยทางการศึกษา ก่อให้เกิดพลงัทาง
วิชาการ ให้สงัคมเข้าใจการศกึษาได้ดีขึน้ สร้างค่านิยมใหม่ในการเผยแพร่ผลการปฏิบตัิงานครู
ออกสูส่งัคม ซึง่อาจมีผลตอ่นโยบายและการปฏิบตัิทางการศกึษาตอ่ไป 

 อย่างไรก็ดี แม้ว่าครูจะคุ้ นเคยกับการใช้กระบวนการวิจัยอยู่ในวิถีการท างาน 
(กระบวนการสอน) แตย่งัปรากฏวา่ สว่นใหญ่กลบัมีเจตคติท่ีไม่ดีตอ่การวิจยั มองการวิจยัว่าเป็น
เร่ืองยุ่งยาก ต้องใช้ระเบียบวิธีวิจัยอย่างเคร่งครัดเพ่ือหาค าตอบ และแยกส่วนออกจาก
กระบวนการสอน เหตผุลส่วนหนึ่งอาจเน่ืองมาจากการมีมุมมองท่ีหลากหลายต่องานวิจัยชัน้เรียน
ของนักวิจัยภายนอกท่ีขาดความเข้าใจในหน้าท่ี “ครู” อย่างแท้จริง การวิจัยในชัน้เรียนมีความ
แตกต่างกับวิจัยเชิงวิชาการ (Academic Research) ในขณะเดียวกันก็มีความเหมือน คือ เป็น
กระบวนการแสวงหาความรู้ (Inquiry) เป็นระบบ 

2.3 กรอบแนวคดิการวางแผนออกแบบการวจิยั 

 การวางแผนการวิจยั เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมในการวิจัยท่ีส าคญั
หลายประการ นับแต่วิเคราะห์ปัญหา จนกระทัง่การออกแบบการวิจยั เพ่ือน าแผนวิจยัไปสู่การ
ปฏิบตัิจริง แนวคิดหนึง่ท่ีใช้ในการออกแบบการวิจยัอาศยัหลกัการท างาน 2 ประการ คือ 

 2.3.1  หลักการจัดระบบ (Organization) คือ นักวิจัยจะตัดสินใจว่าจะก าหนด
โครงสร้างต่าง ๆ ในบริบทท่ีศึกษาวิจัยอย่างไร ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง 
กลุม่เป้าหมายในการวิจยัและการควบคมุสภาพการณ์วิจยั  
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 2.3.2  หลกัการจดักระท า (Intervention) คือ นกัวิจยัจะตดัสินใจในบริบทท่ีศกึษา
ว่าจะจัดกระท าสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึน้ (แทรกสิ่งทดลอง) ในกระบวนการด าเนินการวิจัยอย่างไร 
มากน้อยเพียงใด 

 การด าเนินการวิจยัของครูภายใต้หลกัความสมดลุในการท างานข้างต้น ก่อให้เกิด
การออกแบบการวิจยัลกัษณะตา่ง ๆ ดงัภาพประกอบ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 โดยสรุป ปฏิสมัพันธ์ระหว่างแกนทัง้สองจะเป็นทางเลือกในการศกึษาวิจยัของครู 

ให้เหมาะสมกับการน าไปใช้ในสถานการณ์จริงต่อไป สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของครูในการ
แสวงหาความรู้ตามแกนการออกแบบวิจยัทัง้ 4 สว่นท่ีแตกตา่งกนั คือ 

 สว่นท่ี 1 รูปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ ครูนกัวิจยัจะเน้นบทบาทท่ีเก่ียวข้องกบัการวดั 
(Measuring) 

 สว่นท่ี 2 รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง ครูนักวิจัยจะเน้นบทบาทท่ีเก่ียวข้องกับการ
ควบคมุ (Controlling) 

แกนจดัระบบ (Organization) 
+ 

วจิยัเชิงส ารวจ 
 

วจิยัเชิงทดลอง/กึ่งทดลอง 
 

แกนจดักระท า 
(Intervention) 

 

+ - 

- ปรับโครงสร้าง 

- ไม่จดักระท า 

- ปรับโครงสร้าง 

- จดักระท า 

- ไม่ปรับโครงสร้าง 

- ไม่จดักระท า 

- ไม่ปรับโครงสร้าง 

- จดักระท า 

วจิยัปฏบิัตกิาร 
 

วจิยัเชิงคุณภาพ/เชิงธรรมชาต ิ
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 สว่นท่ี 3 รูปแบบการวิจัยเชิงคณุภาพ ครูนกัวิจัยจะเน้นบทบาทท่ีเก่ียวข้องกบัการ
เฝ้าติดตาม (Watching) 

 สว่นท่ี 4 รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ครูนักวิจัยจะเน้นบทบาทท่ีเก่ียวข้องกับ
การค้นหาและปฏิบตัิ (Asking and doing) 

 ทิศทางวิจยัในชัน้เรียน  โดยทั่วไปมีลกัษณะปัญหาวิจยัขนาดเล็ก (Small Scale) 
สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงานของครู สามารถศึกษาหลายประเด็นพร้อมกัน อยู่บน
พืน้ฐานกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (วิธีการเชิงระบบ) มีเป้าหมายสร้างความรู้เฉพาะห้องเรียน
มากกว่าการสร้างความรู้แบบนยัทัว่ไปเพ่ือสรุปอ้างอิง (Generalization) ไปยงัประชากรนักเรียน
วงกว้าง มีจดุเน้นการแก้ปัญหามากกว่าการสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือพิสจูน์ทฤษฎีทางศาสตร์
การสอน แต่ไม่ปฏิเสธวิธีการสร้างความรู้จากทฤษฎี องค์ความรู้จากงานวิจัยของครูท่ีมาจาก
ประสบการณ์และการปฏิบัติท่ีก่อให้เกิดทฤษฎีจากฐานราก (Grounded Theory) ท่ีอาจจะมี
ความเท่ียงตรงเฉพาะบริบทนัน้ ๆ  

 การออกแบบการวจิยัของครู จ าแนกได้ 3 กลุ่มใหญ่ คือ 

 1. วิจยัเพ่ือท าความเข้าใจปัญหา สถานการณ์ ข้อเท็จจริง การวิจัยลกัษณะนีเ้ป็น
การศกึษาข้อมลูพืน้ฐานในระดบัชัน้เรียน เช่น ข้อมลูส่วนตวั ความคิดเห็น ความรู้สกึผู้ เรียน หรือ
อธิบายความสมัพนัธ์ของตวัแปรบางตวัท่ีสนใจ อาทิ ความฉลาดทางอารมณ์กบัความรับผิดชอบ 
เป็นต้น วิจัยกลุ่มนีจ้ึงมกัปรากฏในรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ เชิงสหสมัพันธ์ การศึกษาเฉพาะ
กรณี นิเวศวิทยาในชัน้เรียน เป็นต้น 

 2. การวิจยัเชิงทดลองเพ่ือแก้ปัญหาหรือพฒันา อาทิเช่น การวิจยัพฒันานวตักรรม
การเรียนรู้ประเภทวิธีการสอน และสื่อต่าง ๆ ซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่การว ิิจัยเชิงวิชาการใน
ลกัษณะการวิจยัและพฒันาได้ (Research and Development) 

 3. การวิจัยเชิงปฏิบตัิการในชัน้เรียน (Classroom Action Research) ด าเนินการ
โดยครูเพ่ือแก้ปัญหาในกระบวนการปฏิบัติ (การสอน) ซึ่งต้องท าอย่างรวดเร็วเพ่ือน าผลไปใช้
ทนัที มีการด าเนินการเป็นขัน้ตอนตอ่เน่ืองกนั คือ วางแผน (Plan) น าแผนไปปฏิบตัิ (Act) สงัเกต/
เก็บข้อมลู (Observe) และสะท้อนกลบัเพ่ือปรับปรุง (Reflect) และท าซ า้ขัน้ตอนแรก จนกว่าการ
แก้ปัญหาจะบรรลุผลส าเร็จ มีข้อสังเกตการวิจัยในกลุ่มนีพ้บว่า สอดคล้องกับกระบวนการ
ปฏิบตัิงานของครูมากท่ีสดุ 
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3.  นวัตกรรมการเรียนการสอนกับการวจิยัในชัน้เรียน 
เม่ือครูเผชิญกับปัญหาในชัน้เรียน จ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการบางอย่างเพ่ือแก้ไข 

พฒันา ปรับปรุงสถานการณ์ชัน้เรียน และท าให้สภาพท่ีต้องการเกิดขึน้ นวตักรรมเป็นสิ่งใหม่ท่ี
ท าขึน้ ซึง่อาจจะอยู่ในรูปของความคิด การกระท า หรือสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ดงันัน้ นวตักรรมการ
เรียนการสอน จึงหมายถึง แนวคิด วิธีการ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ท่ีสามารถน ามาใช้ในการ
จดัการเรียนการสอน ซึง่อาจจะเป็นสิ่งใหม่ทัง้หมด หรือใหม่เพียงบางสว่น หรืออาจเป็นสิ่งใหม่ใน
บริบทหนึ่ง หรืออาจเป็นสิ่งใหม่ท่ีก าลงัอยู่ในกระบวนการพิสจูน์ทดสอบ หรือได้รับการยอมรับ
น าไปใช้แต่ยังไม่แพร่หลาย ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานปกติ ทัง้นีมุ้่งหวงัท่ีจะเปลี่ยนแปลง
สิ่งท่ีมีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 

ฉะนัน้ ทางเลือกในการออกแบบการวิจยั คือ การมุ่งพฒันานวตักรรมเพ่ือแก้ปัญหาการ
เรียนรู้ในชัน้เรียน ในการพัฒนานวตักรรมต้องอาศยัวิธีการเชิงระบบ เพ่ือให้มีการพัฒนาอย่าง
เป็นล าดบัขัน้ตอนผ่านการทดลองใช้ มีคณุภาพเป็นท่ียอมรับ เพ่ือให้มั่นใจว่าส่งผลต่อผลลพัธ์
การเรียนรู้ (Learning  outcome) ของผู้ เรียนจากการใช้นวตักรรมนัน้ ๆ กล่าวอีกนยัหนึ่งการวิจยั
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน นับเป็นรูปแบบหนึ่งของการวิจัยในชัน้เรียน ท่ีนอกจากจะ
สะท้อนถงึคณุภาพของนวตักรรมแล้ว ยงัสะท้อนถงึผลการแก้ปัญหาผู้ เรียนอีกประการหนึง่ด้วย 

ประเภทของนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีครูควรน ามาใช้แก้ปัญหา หรือพฒันาผู้ เรียน 
มีหลากหลาย ขึน้อยู่กับธรรมชาติของปัญหาท่ีพบ ซึ่งครูควรมีความรู้เก่ียวกับนวัตกรรมต่าง ๆ 
และเลือกใช้ให้เหมาะสม สอดคล้องกันโดยค านึงถึงจุดเด่น ข้อจ ากบัของนวตักรรมและบริบทท่ี
น ามาใช้ ในท่ีนีอ้าจจ าแนกได้เป็น 2 กลุม่ใหญ่ ๆ คือ 

1. นวัตกรรมประเภทสื่อสิ่งพิมพ์หรือโสตทัศนูปกรณ์  เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
บทเรียนโปรแกรม ชดุการสอน ชดุการเรียน ชดุการนิเทศ เป็นต้น 

2. นวัตกรรมด้านการสอน เช่น การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก  การสอนโดยใช้
เทคนิคการสอนซ่อมเสริม การสอนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  กระบวนการวิจัย 
กระบวนการกลุม่ กระบวนการคิด เป็นต้น 

 
 
 
 



111666   

   

3.1 แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ มีล าดับขัน้ตอนสรุปได้ ดังนี ้

 3.1.1 สร้างกรอบแนวคิดในการพฒันา 

   1)  พัฒนาศึกษาหลกัสตูร เนือ้หา/เนือ้เร่ืองท่ีสอนกับสภาพความต้องการ
จ าเป็น ความส าคญัของนวตักรรม 

   2) พฒันาสภาพปัญหาการเรียนการสอนกบัความสอดคล้องเหมาะสมกบั
นวตักรรม 

   3) พฒันาวิธีการพฒันาและคณุภาพของนวตักรรมการน าไปใช้ปฏิบตัิจริง 

 3.1.2 วิเคราะห์หลกัสตูรในประเดน็ 

   1) โครงสร้างเนือ้หา/สาระท่ีจะน าไปพฒันานวตักรรม เน้นความเหมาะสม 
สมบรูณ์ ทนัสมยั ตรงตามวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 

   2) ระยะเวลาท่ีใช้ 

   3) ผู้ เรียน 

 3.1.3 ก าหนดวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ เพ่ือเป็นแนวทางพฒันานวตักรรม 

   1) ความรู้ (Knowledge) 

   2) ทกัษะ/กระบวนการ (Process) 

   3) เจตคติ (Attitude) 

 3.1.4 ก าหนดลกัษณะนวตักรรมการเรียนรู้ 

   1) ประเภท 

   2) ล าดบัขัน้การเรียนรู้ 

   3) ประสิทธิภาพในการสร้างการเรียนรู้ให้ผู้ เรียน 

 3.1.5 พิจารณาปัจจัย ทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรม เช่น ผู้ เ ช่ียวชาญ 
งบประมาณ เคร่ืองมือ/วสัด/ุสถานท่ี 

 3.1.6 ออกแบบนวตักรรมการเรียนรู้ ค านงึถงึ 

   1) หลกัการและทฤษฎีการเรียนรู้ จิตวิทยาการเรียนรู้ เพ่ือประโยชน์ดงันี ้

      - วางแผนการเรียนรู้ : ก าหนดเง่ือนไขการเรียนรู้ 

      - การจดัการเรียนรู้ : กระตุ้นความสนใจ เง่ือนไขการเรียนรู้ในเนือ้หาท่ี
สอน 
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      - การสอน : จดัสภาพการเรียนรู้ตามเป้าหมาย 

      - ทิศทางในการท าวิจยัชัน้เรียน : น าทฤษฎีสูก่ารปฏิบตัิ 

   2) หลกัการออกแบบ 

   3) หลกัการสื่อสาร 

   4) หลกัการเรียนรู้ 

 3.1.7 วางแผนน าไปใช้และด าเนินการ 

 3.1.8 ตรวจสอบคณุภาพหรือประสิทธิภาพนวตักรรมการเรียนรู้  

   1) ตรวจสอบคณุภาพ 

      ด้านรูปแบบ เนือ้หา ความเหมาะสม ก่อนน าไปใช้จริง โดยผู้พฒันาและ 
ผู้ เช่ียวชาญ 

   2) หาเกณฑ์ประสิทธิภาพนวตักรรม โดยการวิเคราะห์คะแนนท่ีได้จากการ
ทดลองใช้กบักลุม่ตวัอย่าง 

 3.1.9 สรุปและประเมินผลการพฒันานวตักรรมการเรียนรู้ 

   1) ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

   2) ประสิทธิผล (Productivity) 

   3) คณุลกัษณะท่ีดี (Goodness) 
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สรุปความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการวจิยัในชัน้เรียน 
กับกระบวนการพฒันานวัตกรรมการเรียนรู้ 

 
การสอน กระบวนการวิจยัในชัน้เรียน กระบวนการพฒันานวตักรรม 

การเรียนรู้ 
1. เป้าหมายการเรียนรู้ 
2. ด าเนินงานเพื่อการ

เรียนรู้ 
3. พบปัญหา/ความ

ต้องการพฒันา 
4. ท าวิจยัในชัน้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ปรับปรุงพฒันา 
 

 
 
 
 
 
1. วิเคราะห์ปัญหา/การพฒันา 
2. วางแผนแก้ปัญหา/การพฒันา 
3. เลือกวิธีแก้ปัญหาโดยการ

พฒันานวตักรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
4. จดักิจกรรมแก้ปัญหา/พฒันา 
5. เก็บข้อมลู/วิเคราะห์ข้อมลู 
 
 
6. สรุปผลการแก้ไขปัญหา/พฒันา 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. สร้างกรอบแนวคิดในการ

พฒันา 
2. วิเคราะห์หลกัสตูร 
3. ก าหนดวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ 
4. ก าหนดลกัษณะนวตักรรมการ

เรียนรู้ 
5. พิจารณาปัจจยั ทรัพยากร 

ความพร้อม 
6. วางแผนการน าไปใช้ และ

ด าเนินการ 
7. ตรวจสอบคณุภาพหรือ

ประสิทธิภาพนวตักรรม 
8. สรุป ประเมินผลการพฒันา

นวตักรรมการเรียนรู้ 
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3.2 การหาประสิทธิภาพนวัตกรรม 

 หลงัจากผู้สอนพิจารณาเลือกนวตักรรมเพ่ือแก้ปัญหา/พฒันาแล้ว ต้องด าเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพ หรือหาเกณฑ์ประสิทธิภาพของนวัตกรรมท่ีพัฒนาขึน้ เพ่ือให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน เป็นท่ียอมรับส าหรับน าไปใช้ในการพัฒนาผู้ เรียนต่อไป ซึ่งวิธีการตรวจสอบคุณภาพ
นวตักรรมท าได้หลายวิธีการ อาทิเช่น การใช้สถิติทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ส าหรับในท่ีนี ้
น าเสนอวิธีการตรวจสอบคุณภาพเบือ้งต้นก่อนการน าไปใช้ และวิธีการหาเกณฑ์ประสิทธิภาพ
นวตักรรม ดงันี ้

 3.2.1 วิธีการตรวจสอบคณุภาพเบือ้งต้นก่อนการน าไปใช้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการ
ตรวจสอบด้านเนือ้หาและรูปแบบของนวตักรรม/เคร่ืองมือ/วิธีการ โดยผู้ เช่ียวชาญอย่างน้อย 3 
คน เกณฑ์การพิจารณาอาจใช้สถิติพืน้ฐานค านวณหาค่าดชันีความสอดคล้อง หรือ IOC (Index 
of Item objective congruence) ถ้าผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป หรือ
มีคา่ตัง้แต ่0.5-1.00 ขึน้ไป แสดงวา่ เนือ้หา รูปแบบนวตักรรมมีความถกูต้องเหมาะสม ครอบคลมุ 
ดงันี ้

   IOC =  
N

X
 

   X  = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นจากผู้ เช่ียวชาญ 

   N   = จ านวนผู้ เช่ียวชาญ 

โดยก าหนดคะแนน +1 ถ้าผู้ เช่ียวชาญแน่ใจวา่นวตักรรมสอดคล้องเหมาะสมกบั 

         จดุประสงค์ 

        0 ถ้าผู้ เช่ียวชาญไม่แน่ใจว่านวตักรรมสอดคล้องเหมาะสม 

         กบัจดุประสงค์ 

        -1 ถ้าผู้ เช่ียวชาญแน่ใจวา่นวตักรรมไม่สอดคล้องเหมาะสม 

         กบัจดุประสงค์ 

   นอกจากนัน้ อาจตรวจสอบความสอดคล้องเหมาะสม โดยใช้แบบประเมิน
นวตักรรมท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั คือ เหมาะสมมากท่ีสดุ เหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และเหมาะสมน้อยท่ีสดุ (ควรปรับปรุง)   ให้ผู้ เช่ียวชาญอย่าง
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E1 = 100x
A
X 1

 

น้อย 3 คนประเมินแล้วน ามาค านวณหาค่าเฉลี่ย  ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทียบกับ
เกณฑ์การตดัสินคา่เฉลี่ย คือ 

   X             ความหมาย 

  4.51 – 5.00   เหมาะสมมากท่ีสดุ 

  3.51 – 4.50   เหมาะสมมาก 

  2.51 – 3.50   เหมาะสมปานกลาง 

  1.51 – 2.50   เหมาะสมน้อย 

  1.00 – 1.50   เหมาะสมน้อยท่ีสดุ 

  สตูร  X  = 
N

X  

  เมื่อ  X =  ผลรวมคะแนนการประเมินของผู้ เช่ียวชาญ 

    N  =  จ านวนผู้ เช่ียวชาญ 

 

  S.D.  = 
1)n(n

)X(Xn
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  เมื่อ   X =  ผลรวมคะแนนแตล่ะตวั 

    N  =  จ านวนข้อมลูทัง้หมด 

 

 3.2.2 หาเกณฑ์ประสิทธิภาพของนวัตกรรม โดยวิเคราะห์คะแนนท่ีได้จากการ
ทดลองใช้กบักลุม่ตวัอย่าง ใช้สตูรค านวณ ดงันี ้

 

 

 

 

เมื่อ E1  =  ประสิทธิภาพกระบวนการ 

 X 1 =  คะแนนเฉลี่ยของนกัเรียนท่ีได้จากการประเมินในระหวา่งเรียน 

 A  =  คะแนนเตม็จากการท าแบบประเมินระหวา่งเรียน 



222111   

   

E2 = 100x
A
X 2

 
 

 

 

เมื่อ E2  =  ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 

 X 2 =  คะแนนเฉลี่ยของนกัเรียนท่ีได้จากการประเมินหลงัเรียน 

 A  =  คะแนนเตม็จากการท าแบบประเมินหลงัเรียน 

 
เกณฑ์ยอมรับประสิทธิภาพนวัตกรรม 
ด้านความรู้      E1/E2 มีคา่  80/80 ขึน้ไป 

ด้านทกัษะการปฏิบตั ิ  E1/E2 มีคา่  70/70 ขึน้ไป 

4.  ข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
4.1 ลักษณะข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมลูท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจัยชัน้เรียน ต้องเป็นข้อมลูท่ีแสดงให้
เห็นถึงข้อเท็จจริง (Fact) คณุลกัษณะหรือรายละเอียดของสิ่งท่ีครูมุ่งศึกษาหาค าตอบ ทัง้นีต้้องมี
การเก็บรวบรวมอย่างมีกระบวนการ เป็นระบบ และน่าเช่ือถือ ลักษณะข้อมูลอาจจ าแนกได้ 2 
ประเภท คือ 

 4.1.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ จะอยู่ในรูปของตวัเลข เช่น คะแนนผลการสอบ ระดับผล
การเรียน จ านวนความถ่ีของพฤติกรรม ปริมาณเวลาท่ีใช้ในการท างานกลุ่ม เป็นต้น การวิเคราะห์
ข้อมลู ใช้วิธีการทางสถิติคือ สถิติการบรรยาย หรือสถิติอ้างอิง(ทดสอบ ) 

   สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) บรรยายให้เห็นคณุลกัษณะ คณุสมบตัิ
ของสิ่งท่ีต้องการศกึษาจากกลุม่ใดกลุม่หนึ่ง ไม่สามารถน าผลไปสรุปอ้างอิง ท านายค าของกลุ่มอื่น
ได้ ได้แก่ ร้อยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น 

   สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) ใช้สรุปคุณลักษณะกลุ่มตัวอย่างไปสู่
คณุลกัษณะของประชากร สามารถสรุปอ้างอิงไปยงักลุ่มประชากรได้ ได้แก่ t-test   F-test   2-test 

เป็นต้น 

 4.1.2 ข้อมลูเชิงคณุภาพ จะอยู่ในรูปข้อมลูไม่ใช่ตวัเลข บ่งชีเ้ก่ียวกบัคณุลกัษณะ
ตา่งๆ  ท่ีศกึษา เช่น  ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ สงัเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้ เรียน บรรยากาศใน



222222   

   

ชัน้เรียน นิสยัการเรียน เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมลูจะใช้การตีคามหมายและหาข้อสรุป ท าได้
หลายวิธี สรุปได้ดงันี ้

   1) การวิเคราะห์ข้อมลูจากฐานราก (Grounded data analysis) คือ  

      1.1) พิจารณาข้อมูลท่ีได้ แล้วอ่านเพ่ือค้นหาประเด็นส าคัญ ตัง้ช่ือ
ประเดน็แล้วก าหนดเป็นค าส าคญั (Key idea & concepts) 

      1.2) จัดกลุ่มประเภทของค าส าคัญ (Grouping/categories) หากพบ
ข้อมลูท่ีไม่สามารถเข้ากลุม่ได้ก็จะแยกตา่งหาก 

      1.3) หารูปแบบ (Patterns) ความสมัพนัธ์ของค าส าคญั 

      1.4) น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

   2) การวิเคราะห์แบบจดักลุม่ข้อมลูไว้ลว่งหน้า (Priori data analysis) คือ  

      2.1) จดักลุม่ประเภทของค าส าคญัของข้อมลูไว้ล่วงหน้า อาจจดัท าใน
รูปตารางแสดงความสมัพนัธ์ของค าส าคญัตา่ง ๆ  

      2.2) พิจารณาข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้ แล้วอ่านเพ่ือค้นหาประเด็น
ส าคัญท่ีตรงกับค าส าคัญท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า ส่วนประเด็นท่ีไม่สามารถเข้ากลุ่มได้จะแยก
ตา่งหาก 

      2.3) เขียนประเดน็ลงในตารางค าส าคญัเพ่ือหารูปแบบความสมัพนัธ์ 

      2.4) น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลและเคร่ืองมือวัดตัวแปรในการวจิยั 

 การวิจัยในชัน้เรียนมีเป้าหมายในการค้นหาความรู้ ข้อเท็จจริงจากการเรียนการ
สอน เพ่ือเป็นสารสนเทศท่ีจะน าไปสู่การปฏิบตัิ ดงันัน้ คณุภาพของข้อมลูจึงขึน้อยู่กบัวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลท่ีดี เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลเหมาะสมกับการวัดตัวแปรและธรรมชาติของ
ข้อมลูนัน้ ๆ ในท่ีนีก้ลา่วถงึเคร่ืองมือท่ีน ามาใช้เก็บรวบรวมข้อมลู พอสรุปได้ 4 ชนิดใหญ่ ๆ ดงันี  ้

 4.2.1 แบบสอบถาม 

   เป็นชดุค าถามเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ ใช้รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัข้อเท็จจริง 
ความคิดเห็น ความสนใจ ฯลฯ ผู้ เรียนเป็นผู้ตอบด้วยตนเองโดยการเขียนตอบ อยู่ในรูปแบบ
ปลายปิดหรือปลายเปิด ส าหรับแบบสอบถามปลายเปิดมีข้อดีในแง่เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้แสดง
ความคิดเห็นเตม็ท่ี แตค่ าตอบอาจจะกระจดักระจาย บางครัง้อาจจะยากต่อการวิเคราะห์และลง
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ข้อสรุป โครงสร้างโดยทั่วไปของแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ค าชีแ้จง 2) ข้อมูล
ส่วนตัวของนักเรียน 3) ข้อมลูในประเด็นท่ีต้องการศึกษา อาจแบ่งเป็นตอนย่อย ๆ ตามความ
เหมาะสม ข้อดีของแบบสอบถาม คือ ประหยัดเวลาและแรงงาน เก็บรวบรวมข้อมลูได้จ านวน
มาก ผู้ตอบมีโอกาสใช้เวลาในการตอบได้อย่างอิสระ ปัจจบุนัสามารถน าข้อมลูไปวิเคราะห์โดย
ใช้คอมพิวเตอร์ได้สะดวก รวดเร็ว มีข้อพงึระมดัระวงัในการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยแบบสอบถาม 
คือ 

   1) การเห็นคณุคา่ในการตอบ บคุคลท่ีต้องการข้อมลู 

   2) จ านวนข้อความกบัความครอบคลมุเนือ้หา 

   3) จ านวนการตอบกลบัคืน 

 4.2.2 การสงัเกต 

   ใช้ศกึษาเพ่ือท าความเข้าใจบคุคล โดยใช้ทกัษะครูผู้ เก็บรวบรวมข้อมลูเฝ้าด ู
บนัทึกพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีผู้ เรียนแสดงออกมาตามลกัษณะท่ีเป็นจริงตามธรรมชาติ มีหลกัการ
สงัเกตท่ีดี ดงันี ้

   1) ก าหนดจดุมุ่งหมายการสงัเกตให้ชดัเจน เช่น พฤติกรรม ปรากฏการณ์
ตา่ง ๆ เป็นต้น 

   2) วางแผนการสงัเกต 

   3) ฝึกทักษะการสังเกตและการใช้เคร่ืองมือประกอบการสังเกต ไม่ใส่
ความรู้สกึสว่นตวัของผู้สงัเกต 

   4) วิธีการสงัเกตและวิธีบนัทึกข้อมลูต้องเป็นระบบ มีหลกัเกณฑ์แน่นอน 
ไม่ควรให้ผู้ถกูสงัเกตรู้ตวัและเห็นการบนัทกึ 

   5) ควรสงัเกตหลายครัง้ หลายคน ก่อนลงสรุป 

   ในการสังเกตอย่างเป็นทางการจะมีเคร่ืองมือใช้ประกอบการสังเกต เช่น 
แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราสว่นประมาณคา่ แบบบนัทึกพฤติกรรม เป็นต้น ข้อดีของการ
สังเกต คือ ท าให้ครูได้ข้อมูลจริงระหว่างท่ีเกิดเหตุการณ์นัน้ ๆ ซึ่งไม่สามารถรวบรวมโดยใช้
เคร่ืองมือชนิดอื่นได้ ท าได้ง่าย สะดวก มีข้อจ ากดั คือ เวลาท่ีใช้ในการสงัเกตอาจมีผลต่อความ
ครบถ้วนของข้อมลู 
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 4.2.3 การสมัภาษณ์ 

   เป็นการสนทนาเพ่ือค้นหาความรู้สกึ ความสนใจ ความคิดเห็น ทศันคติ ฯลฯ 
ระหว่างฝ่ายผู้ เก็บข้อมูล (ผู้ สัมภาษณ์) และฝ่ายผู้ ให้ข้อมูล (ผู้ ให้สัมภาษณ์) อาจใช้วิธีการ
สมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) คือ มีข้อค าถามแน่นอนก าหนดไว้ล่วงหน้า 
สามารถบนัทกึค าตอบได้ทนัที หรือแบบไม่มีโครงสร้าง  (Unstructured interview) คือ ไม่ต้องใช้
แบบสัมภาษณ์ท่ีระบุค าถามแน่นอน แต่ให้ผู้ ตอบแสดงความคิดเห็นโดยอิสระตามประเด็นท่ี
สนทนา 

   หลกัการสมัภาษณ์ท่ีดี 

   1) ก าหนดจดุมุ่งหมายการสมัภาษณ์ 

   2) ศกึษาสภาพแวดล้อม สร้างมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี สร้างความคุ้นเคยกบัผู้ ท่ี
จะให้สมัภาษณ์ 

   3) วางแผนการสมัภาษณ์ ด้านวิธีการ เวลา สถานท่ี 

   4) ด าเนินการสมัภาษณ์ แบ่งระยะเร่ิมต้นสมัภาษณ์ ระยะสมัภาษณ์ และ
ระยะปิดการสมัภาษณ์ มีการบนัทกึเป็นระบบ 

   5) ใช้ภาษาง่าย ๆ มีคาดคัน้หรือเร่งค าตอบ ไม่ชีแ้นะค าตอบ ไม่ขดัจังหวะ 
โต้แย้ง แตค่วรถามเพื่อความชดัเจน 

   6) ไม่ควรน าค าตอบจากการสมัภาษณ์ผู้ เรียนมาคิดเป็นคะแนน แต่ควรใช้
เป็นสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุง พฒันา 

 4.2.4 แบบทดสอบ 

   เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้โดยทัว่ไปในงานวิจยัชัน้เรียน มีเกณฑ์ในการจ าแนกหลาย
ประเภท เช่น จ าแนกตามสมรรถภาพท่ีมุ่งวดั แบง่ได้ 3 กลุม่ คือ 

   1) วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ใช้วดัความรู้ในเนือ้หา จุดประสงค์รายวิชา
ตา่ง ๆ  

   2) วดัเชาวน์ปัญญาและความถนดั เป็นการวดัสมรรถภาพทางสมองเพ่ือ
พยากรณ์ความถนดั ความส าเร็จ 

   3) วัดบุคคลและสังคม เป็นการวัดคุณลักษณะในตัวบุคคล เช่น เจตคติ 
ความสนใจ บคุลิกภาพ การปรับตวั ฯ มกันิยมเรียกวา่ “แบบวดั” 
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   ลกัษณะเคร่ืองมือท่ีดีในการวดัตวัแปร 

1) ความเท่ียงตรง  

2) ความเช่ือมัน่หรือความสอดคล้องของผลการวดั 

3) อ านาจจ าแนก 

4) เป็นปรนยั 

5) มีประสิทธิภาพ  

5.  การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ผลงานวจิยัในชัน้เรียน 
5.1 การเขียนรายงานการวจิยั 

 รายงานการวิจยัเป็นการน าเสนอความรู้ ข้อค้นพบออกสู่สาธารณชน ซึ่งนอกจาก
จะท าให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างแล้ว ยังแสดงถึงความรู้ความสามารถเชิงวิชาการของครู 
โดยทัว่ไปพบวา่ มีการเขียนใน 2 รูปแบบ คือ  

 5.1.1 รายงานวิจยัแบบไม่เป็นทางการ ซึง่เหมาะกบัครูนกัวิจยัในระยะเร่ิมต้นท่ียงั
มีทกัษะในการวิจยัไม่มาก มุ่งเสนอข้อค้นพบตามสภาพจริงท่ีเกิดขึน้ มากกว่าการยึดรูปแบบการ
เขียนรายงานวิจยัท่ีเป็นสากล ไม่เน้นค าศพัท์ทางวิชาการ ประกอบด้วยประเด็นส าคญั เช่น ช่ือ
เร่ือง ช่ือผู้ วิจยั ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาวิจยั วตัถปุระสงค์การวิจยั ประโยชน์ท่ี
ได้รับจากการวิจยั ตวัแปรในการวิจยั วิธีด าเนินการวิจยั การวิเคราะห์ข้อมลู และผลการวิจยั 

   การน าเสนองานวิจยัชัน้เรียนแบบไม่เป็นทางการ มีข้อดีในแง่ความต้องการ
ใช้ผลการวิจัยอย่างรวดเร็ว มุ่งน าเสนอภาพความมีชีวิตชีวาของชัน้เรียนจากผลการแก้ปัญหา
ของครู อย่างไรก็ดี ในการน าเสนอรายงานวิจัยแบบไม่เป็นทางการนี ้มักพบจุดอ่อนท่ีไม่แสดง
หลกัฐาน ขัน้ตอน กระบวนการวิจัยอย่างชัดเจน เพ่ือยืนยันข้อสรุปจากการวิจัย อาจส่งผลต่อ
ความน่าเช่ือถือและการน าผลวิจยัไปใช้ หากครูมีทกัษะความช านาญมากขึน้ ควรเขียนรายงาน
วิจัยในรูปแบบเป็นทางการ เพ่ือให้ถูกต้องตามหลักการ เป็นสากลในกลุ่มวิชาชีพมากขึน้ 
ยกระดบัเป็นงานวิจยัเชิงวิชาการได้เช่นกนั 

 5.1.2 รายงานวิจัยแบบเป็นทางการ มีลักษณะเหมือนรายงานวิจัยเชิงวิชาการ 
ทัว่ๆ ไป ท่ีใช้กนัในหมู่นกัวิจยั มกัน าเสนอในรูป 5 บท คือ 
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     บทท่ี 1  บทน า 

        - ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาวิจยั 

        - วตัถปุระสงค์การวิจยั 

        - ขอบเขตการวิจยั 

         -  กลุม่ประชากร/กลุม่ตวัอย่าง 

         -  เนือ้หา 

         -  ตวัแปร 

         -  ระยะเวลา 

        - ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจยั 

    บทท่ี  2 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยั 

        - แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

        - กรอบแนวคิดในการวิจยั 

    บทท่ี 3 วิธีด าเนินการวิจยั 

        - รูปแบบการวิจยั 

        - ขัน้ตอนการด าเนินการ 

        - เคร่ืองมือการวิจยั 

        - การเก็บรวบรวมข้อมลู 

        - วิธีวิเคราะห์ข้อมลู 

    บทท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

    บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

        - สรุปผลการวิจยั 

        - อภิปรายผลการวิจยั 

        - ข้อเสนอแนะ 

    บรรณานกุรม 

    ภาคผนวก 
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โดยสรุป หลกัการเขียนรายงานการวิจยัท่ีดี ครูนกัวิจยัควรตระหนกัถึงความสอดคล้อง 
เช่ือมโยงกนัของเนือ้หาสาระ แสดงหลกัฐานท่ีสะท้อนการแสวงหาความรู้เป็นกระบวนการ เป็น
ระบบ สาระท่ีน าเสนอจะต้องเป็นข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือน ตรงไปตรงมา ตอบค าถามการวิจัย   
ตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้ภาษาท่ีอ่านเข้าใจได้ง่าย ไม่วกวน ชัดเจน ก่อให้เกิด
สารสนเทศท่ีมีคณุคา่ตอ่การน าไปใช้ปรับปรุงหรือพฒันาผู้ เรียนได้แท้จริง 

5.2 คุณภาพของงานวจิยัในชัน้เรียน 

 คุณภาพของงานวิจัยในชัน้เรียนอยู่ท่ีกระบวนการวิจัยและคุณค่าของข้อค้นพบ 
โดยมุ่งด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการเรียนการสอนตามธรรมชาติจริง โดยไม่มุ่งควบคมุ
สถานการณ์ห้องเรียน และมีเป้าหมายต่างจากวิจัยเชิงวิชาการ (Academic Research) ดงันัน้ 
การประเมินคณุภาพงานวิจยัในชัน้เรียนจึงไม่เหมาะสมในการน ามาตรฐานการวิจยัเชิงวิชาการ
มาใช้ตดัสินประเมิน อย่างไรก็ดีงานวิจยัชัน้เรียนท่ีมีมาตรฐานควรมีลกัษณะส าคญั สรุปได้ ดงันี ้

 5.2.1 สร้าง ผลิตความรู้ให้กบัสาขาวิชา 

 5.2.2 มีความเหมาะสมในแงก่ารแสวงหาความรู้ โดยมีค าถามการวิจยัน าไปสู่การ
วางแผนออกแบบเพ่ือหาค าตอบ 

 5.2.3 วิธีการรวบรวมข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลูเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

 5.2.4 คณุค่าของการศึกษาค้นคว้าน าไปสู่การปรับปรุงการปฏิบตัิทางการศึกษา 
(คณุคา่ภายนอก) และมีจรรยาของการวิจยั (คณุคา่ภายใน) 

 5.2.5 สามารถสรุปผลโดยรวมให้เป็นท่ีเข้าใจได้ โดยมีความสมดุลระหว่าง
คณุภาพของเทคนิควิธีการ  คณุค่าการศกึษาค้นคว้า กบัข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ และค านึงถึงการ
ใช้ความรู้เชิงทฤษฎีมาอธิบายข้อมลู 
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