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ครูผู้สอนกับแนวปฏิบัติในการทำาวิจัย : วิจัยในชั้นเรียน
Teachers and the method of researching : classroom research
สหไทย ไชยพันธุ์ ศศ.ม. (Sahathai Chaiyapan, M.A)1

บทคัดย่อ

การวิจัยในชั้นเรียน คือ การวิจัยที่ครูผู้สอนในวิชานั้น ๆ ทำาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนของตนมี
การวางแผนอย่างเป็นระบบและนำาผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวปฏิบัติที่จะนำาไปสู่ความสำาเร็จของการทำาวิจัยในชั้นเรียนนั้น ผู้สอนต้องคิดวิเคราะห์ รู้ความ
ต้องการในการนำาผลการวิจัย ข้อค้นพบไปใช้พัฒนาผู้เรียน คิดวิเคราะห์ทุกขั้นตอนของการวิจัย โดยเฉพาะขั้น
ตอนของการวิจัยในขั้นริเริ่มให้ชัดเจนก่อน นอกจากนี้ ผู้สอนต้องมีคุณลักษณะที่สำาคัญคือ มีการทำางานที่เป็น
ระบบ มีความรับผิดชอบและอดทน ช่างสังเกต ใฝ่หาความรู้ และมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุง พัฒนาทั้งผู้เรียน
และตนเองด้วยการใช้ผลการวิจัยนำาสู่การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
คำาสำาคัญ : ครูผู้สอน แนวปฏิบัติ วิจัยในชั้นเรียน
ABSTRACT
The classroom research is the research which the teachers in that subject were done
for solving the problems in their own class. There is a systematic planning and use the research result to develope their own teaching and learning effectively.
The method of researching which leads into the success of classroom research is
teachers have to think, analyse and know about the need of using the research result or
new points for developing learners. Teachers have to think and analyse in every stages of the
research, especially in the initial stage clearly. Beside, teachers have to have some important
characters such as systematically work, be responsible and patient, observe carefully, seek
for knowledge and attempt to improve and develope both learners and oneself by using the
research result leads into the quality working.
Keywords: Teacher, method of researching , classroom research
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บทนำา

ภายหลังจากการใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ครูผู้สอนในทุกระดับการศึกษา
ต่างตื่นตัว ขานรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ทั้งการปฏิรูปการศึกษาและการปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ แนวคิดในเชิงบวกมีการปรับเปลี่ยนเจตคติ การปฏิบัติตนเพื่อเตรียมตัวไปสู่ความเป็น “ครูนักวิจัย”
มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลให้บทบาทของครูผู้สอน ผู้เรียน ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนแปรเปลี่ยนไปตาม
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคปัจจุบันทั้งทาง ด้านเศรษฐกิจ
ข่าวสาร และสังคม ก่อให้เกิดสรรพวิทยาการในแขนงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่มากมาย ดังนั้น ครูผู้สอนจึงจำาเป็น
ต้องอาศัย “กลยุทธ์” หรือ “ยุทธศาสตร์” ในการพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ ดั่งคำาขวัญที่ว่า เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข ตามความคาดหวังของหลักสูตร
สังคม และประเทศชาติ
แนวความคิดหนึ่งที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน ก็คือ สอนดีต้องมีการวิจัยในชั้น
เรียน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หมวด 4 พ.ศ. 2542 ได้ให้ความสำาคัญเกี่ยวกับการวิจัย
และแนวการจัดการศึกษา มาตรา 24(5) การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำาเนินการดัง ข้อ 5 คือ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ
อำานวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งกำาหนดให้ผู้สอนสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ
ต่าง ๆ และในมาตรา 30 ระบุให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริม
ให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา เพราะฉะนั้น การวิจัย
ในชั้นเรียนจึงเป็นสิ่งที่จำาเป็นและสำาคัญ ที่จะต้องทำาควบคู่ไปกับการพัฒนาการเรียนรู้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว การ
วิจัยในชั้นเรียนก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนและผู้สอนในยุคของการปฏิรูปการศึกษาไทย
การวิจัยในชั้นเรียนคืออะไร
มาถึงช่วงเวลานี้ ครูผู้สอนทุกคนคงตระหนักดีแล้วว่า งานวิจัยในชั้นเรียนนั้นมีความสำาคัญอย่างไร
อยู่ที่ว่าครูผู้สอนมีความเข้าใจการวิจัยในชั้นเรียนมากน้อยเพียงใด ได้มีการทดลองลงมือทำาบ้างแล้วหรือยัง ซึ่ง
มีครูหลายคนเมื่อพูดถึง คำาว่า “วิจัย” (research) ภาพของเอกสาร ตำาราและสถิติ เล่มหนา ๆ ตลอดจนข้อมูล
ต่าง ๆ ที่ยุ่งยากก็ผุดขึ้นในใจเปรียบเสมือนดอกเข็มที่ทิ่มแทงใจ “มีประโยชน์มากมายแต่ก็ทำาได้ยากเสียเหลือ
เกิน เปรียบเหมือนยาขมที่ครูผู้สอนจำาใจ หรือจำาเป็นต้องรับประทานเข้าไป”
“การวิจัยในชั้นเรียน” หรือ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ผู้คิด คือ เคริท ลวิน (Kurt Lewin)
เป็นนักจิตวิทยาทางสังคม ต่อมา สตีเฟน โคเร (Stephen Corey) แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย รัฐนิวยอร์ค เป็น
ผู้ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน จึงหมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู้ เพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน(อยู่ภายในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน)
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อย่างมีระบบ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน โดยมีกระบวนการทำางานอย่างต่อเนื่อง คือ มีการกำาหนดเป้าหมาย
ที่ต้องการปรับปรุง แก้ไข หรือต้องการพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม การวางแผนการดำาเนินงานปฏิบัติตามแผนที่
กำาหนดไว้ สังเกตผลที่เกิดขึ้น และสะท้อนผลหลังจากปฏิบัติตามแผน ถ้ายังไม่บรรลุเป้าหมายให้ดำาเนินการ
ปรับปรุงแผนเสียใหม่ ลงมือปฏิบัติตามแผนที่ปรับแล้ว สังเกตโดยผู้วิจัย คือ ครูผู้สอน ซึ่งวงจรของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียนสรุปได้ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 วงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
จากภาพที่ 1 มีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนดังนี้
การกำาหนดเป้าหมาย คือ การกำาหนดว่าจุดหมายปลายทางหรือผลลัพธ์สุดท้ายที่ผู้วิจัยต้องการคือ
อะไร (สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2547)

102

การวางแผนการดำาเนินงาน คือ ครูผู้สอนวางแผนว่าจะทำาวิจัยในชั้นเรียนในหัวข้อใด ใช้เครื่องมือ
อะไร เก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ค่าสถิติแบบใดในการวิจัย ครูผู้สอนอาจตั้งคำาถามว่าใคร (Who) ทำาอะไร (What)
ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) และอย่างไร (How) ก็ได้
การปฏิบัติตามแผนการดำาเนินงาน คือ ครูผู้สอนทำาการวิจัยตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นระบบ
การสังเกต คือ ครูผู้สอน บันทึกผลการสอน หรือสังเกตปฏิกิริยาของผู้เรียนอาจใช้การเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการบันทึก วีดิทัศน์ หรือเทปบันทึกเสียงก็ได้ (ขจิต ฝอยทอง, 2544)
การสะท้อนผล คือ การพิจารณาว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้หรือไม่ ถ้าไม่เป็น
ไปตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ เป็นเพราะอะไร จุดอ่อนหรือประเด็นที่ทำาให้ไม่ประสบผลตามที่กำาหนดไว้ และ
ต้องแก้ไขปรับปรุงคืออะไร และจุดแข็งที่ควรคงไว้หรือประเด็นที่ทำาให้การดำาเนินงานประสบผลสำาเร็จและเป็น
ไปตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ คืออะไร อย่างไร
ตารางที่ 1 ประเด็นและขั้นตอนการวิจัยในชั้นเรียนหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็นดังนี้
ประเด็น
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
1. เป้าหมายของการวิจัย
ได้องค์ความรู้ที่จะนำามาปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนางานที่กำาลังปฏิบัติอยู่
2. วิธีการกำาหนดประเด็นปัญหาหรือคำาถาม ประเด็นปัญหาที่พบในปัจจุบัน
วิจัย
3. วิธีการตรวจสอบเอกสาร
การตรวจเอกสารไม่เข้มข้นมากนัก อนุโลมให้ใช้ข้อมูลจากแหล่งทุติย
ภูมิ (ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ต้นฉบับ)
4. การสุ่มตัวอย่าง
ไม่เน้นการสุ่มตัวอย่าง กลุ่มที่ศึกษา คือ นักเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่
ปฏิบัติงานด้วย
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
เนื่องจากกลุ่มที่ศึกษาคือประชากร เป้าหมายไม่มีการสุ่มตัวอย่าง จึง
ใช้สถิติเชิงบรรยาย เช่น การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น
6. การนำาไปใช้
เน้นความสำาคัญที่เป็นผลจากการปฏิบัติ
ที่มา : สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2547
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การวิจัยในชั้นเรียน คือ การวิจัยที่ครูผู้สอนในวิชานั้น ๆ ทำาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาใน
ชั้นเรียนของตน มีการวางแผนอย่างเป็นระบบและนำาผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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ความสำาคัญของการวิจัยในชั้นเรียน
การที่ครูสามารถทำาวิจัยในชั้นเรียนได้ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับ วงการศึกษา เพราะคุณค่า
หรือผลงานจากการคิดค้นนวัตกรรมทางการศึกษาขึ้นมาใช้ได้ผลนั้น จะก่อประโยชน์ต่อบุคลากรและหน่วย
งานทางการศึกษา ดังนี้
1. นักเรียน จากการที่นักเรียนในชั้นเรียนมีความรู้ความสามารถพื้นฐานแตกต่างกัน บางคนเรียน
รู้ได้เร็วก็ไม่สร้างปัญหากับครูผู้สอน ส่วนนักเรียนที่เรียนช้าและครูผู้สอนคงใช้รูปแบบการสอนแบบเดียว
นั้น นักเรียนกลุ่มนี้จะเรียนตามไม่ทัน และอาจสร้างปัญหากับครู กับโรงเรียน และสังคมส่วนรวม การที่
ครูไม่วางเฉยแต่ได้ใช้ความพยายามวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างมีหลักการแล้วคิดหาทางแก้ปัญหา
จนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักเรียนให้ดีขึ้น นักเรียนเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน จนในที่สุดมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในระดับเป็นที่น่าพอใจ และไม่มีปัญหาการเรียนอีกต่อไป
2. ครู เมื่อครูมีการวางแผนการทำางานอย่างมีระบบ คือ การวางแผนทำางานประจำา ได้แก่ วางแผนการ
สอน เลือกวิธีสอนที่เหมาะสม ประเมินผลการทำางานเป็นระยะโดยมีเป้าหมายชัดเจน จะทำาอะไรกับใคร เมื่อไร
ด้วยเหตุผลอะไร และทำาให้ทราบผลการกระทำาว่าบรรลุเป้าหมายเพียงใดได้อย่างไร โดยการทำาวิจัยในชั้นเรียน
ช่วยให้ครูได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อหาทางแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมในการคิดแก้ปัญหา บางครั้ง
นวัตกรรมชิ้นแรกอาจมีข้อบกพร่อง แต่เมื่อได้มีการปรับปรุงอยู่เสมอ ก็สามารถพัฒนาเป็นผลงานที่มีประโยชน์
เป็นที่ยอมรับได้
3. โรงเรียน เริ่มจากความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มครูมีมากขึ้นทั้งในรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ภายในหมวดวิชา และระหว่างหมวดวิชา ตั้งแต่การร่วมกันคิดหาปัญหา การวิเคราะห์หาสาเหตุ การเขียน
รายงาน เพราะครูในโรงเรียนมีความถนัด หรือชำานาญต่าง ๆ กัน ถ้าได้ระดมสรรพกำาลังจากความถนัดของ
แต่ละคนแล้วก็จะทำาให้งานวิจัยมีคุณภาพยิ่งขึ้น เช่น ครูคณิตศาสตร์ มีความถนัดในการคำานวณ การนำา
เสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ครูบรรณรักษ์ช่วยดูแลการเขียนบรรณานุกรม ครูภาษาไทยช่วยตรวจสอบ
การสะกดคำา ครูภาษาอังกฤษช่วยด้านการอ่านเอกสาร ตำารา/งานวิจัย จากต่างประเทศ เป็นต้น การที่ครู
ต้องศึกษาค้นคว้าเนื้อหาวิชาที่ตนรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อยู่ให้มากขึ้น จะช่วยให้การบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถกำาหนดสาเหตุและชี้ประเด็นปัญหาได้ชัดเจน เพื่อแก้
ปัญหาได้ตรงจุด ยกระดับมาตรฐานวิชาการของโรงเรียนให้สูงขึ้น เช่น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ไม่มีปัญหา
ในการเรียน (วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส, 2545)
รูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน
ครูผู้สอนสามารถทำาการวิจัยในชั้นเรียนได้หลายแบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าจะศึกษาเรื่องใดและเพื่อ
ประโยชน์ใด ในที่นี้ขอนำาเสนอ 5 รูปแบบ ดังนี้
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1. การวิจยั สำารวจ เป็นการศึกษาลักษณะความเป็นจริง ตามสภาพจริงในเรือ่ งต่าง ๆ เพือ่ รวบรวมข้อมูล
และรายงานลักษณะทีม่ อี ยูใ่ นสถานการณ์นน้ั ๆ เช่น สำารวจปัญหาการเรียนการสอน สำารวจการใช้หลักสูตร เป็นต้น
2. การวิจัยหาความสัมพันธ์ เป็นการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ต่าง ๆ ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป
ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ มีอิทธิพลต่อกันหรือไม่ เช่น ศึกษาวิธีสอนของครูกับผลการเรียนของนักเรียน
3. การวิจยั เปรียบเทียบ เป็นการศึกษาเพือ่ เปรียบเทียบระหว่างตัวแปรตัง้ แต่ 2 ตัวขึน้ ไปว่ามีความแตก
ต่างกันหรือไม่ เช่น ศึกษาเปรียบเทียบนักเรียนทีเ่ รียนด้วยชุดการสอนอ่านจับใจความภาษาอังกฤษว่ามีผลสัมฤทธิ์
ทางการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษระหว่างคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียน แตกต่างกันหรือไม่ เป็นต้น
4. การวิจยั ทดลอง มี 2 ประเภท คือ การทดลองในสนามกับการทดลองในสภาพธรรมชาติ เช่น ทดลอง
กับนักเรียนขณะทีน่ กั เรียนอยูใ่ นห้องปกติ และการทดลองในห้องปฏิบตั กิ าร ซึง่ สามารถจัดและควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ได้
ตามต้องการ
5. การวิจยั ทดลองและพัฒนา เป็นการศึกษาผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับผลงานทีต่ อ้ งพัฒนา มีการสร้าง
ผลงานบนรากฐานของผลการวิจยั นำาผลงานทีส่ ร้างขึน้ ไปทดลองภาคสนามทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกับทีน่ าำ ไปใช้จริง
และมีการแก้ไขผลงานเพือ่ แก้ไขข้อบกพร่องจากทีไ่ ด้พบในการทดลองภาคสนาม จนกระทัง่ ผลงานทีส่ ร้างขึน้ บรรลุ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทีก่ าำ หนดไว้ (อนงค์พร สถิตภาคีกลุ , 2543)
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
การวิจยั เป็นกระบวนการทีม่ ขี น้ั ตอนหรือเทคนิคของการทำาอย่างชัดเจนไม่มเี นือ้ หาในตนเอง คือ สามารถ
นำาเนือ้ หาทุกเรือ่ งเข้ากระบวนการตามขัน้ ตอนการวิจยั ได้ การทำาวิจยั ให้สาำ เร็จ ผูว้ จิ ยั ต้องมีกระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผล เป็นวิทยาศาสตร์และต้องเขียนเค้าโครง การวิจยั ทีเ่ ป็นไปตามขัน้ ตอนของการวิจยั หากเขียนเค้าโครงวิจยั
ได้อย่างสมบูรณ์ ผูว้ จิ ยั สามารถปรับเป็นบทนำา คือ บทที่ 1 และเป็นส่วนหนึง่ ของวิธวี จิ ยั หรือบทที่ 3 ได้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการของการคิด วิเคราะห์ หาเหตุผล และมีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ โดยให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำาหนดไว้แล้วนำามาเขียนเค้าโครงการวิจัย ให้เป็นพิมพ์เขียวของการ
ดำาเนินงานเช่นเดียวกับที่สถาปนิกต้องมีพิมพ์เขียวก่อนที่จะให้วิศวกรสร้างบ้าน/อาคาร ตามที่กำาหนดโดยไม่มี
ข้อผิดพลาด และหากมีปัญหาก็สามารถแก้ไขได้ทันการและมีประสิทธิภาพ (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ,
2543)
สำาหรับการวิจัยในชั้นเรียนมีกระบวนการดำาเนินงานเช่นเดียวกับการวิจัยทั่วไป แตกต่างกันที่การวิจัย
ในชั้นเรียน มีเป้าหมาย เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด มิใช่การมุ่งสร้าง
องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาหรือขยายองค์ความรู้ในศาสตร์ของตนเอง ดังนั้น การวิจัยในชั้นเรียนจึงเป็นการทำาวิจัย
ไปพร้อม ๆ กับการจัดการเรียนการสอน ไม่แยกส่วนออกจากกัน นอกจากนั้น การวิจัยในชั้นเรียนไม่มีรูปแบบ
การดำาเนินงานหรือรูปแบบการเขียนรายงานวิจัยที่เป็นทางการมากนักอาจจะทำาเป็นวิจัยง่าย ๆ 4-5 หน้า หรือจะ
ทำาเป็นงานวิจัย 5 บท ก็ได้เช่นกัน ( รัตนา แสงบัวเผื่อน, 2550 )
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แนวปฏิบัติที่ผู้วิจัยในชั้นเรียน โดยเฉพาะผู้สอนเป็นผู้ทำาวิจัยเอง มีกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนที่เป็น
แนวทางในการปฏิบัติ 9 ขั้นตอนหลัก ดังแสดงในภาพที่ 2 ดังนี้
ขั้นที่ 1

กำาหนดประเด็นของการแกป ญหาหรือการพัฒนา

ขั้นที่ 2

กำา หนดวัต ถุป ระสงคแ ละเปาหมายการวิจัย

ขั้นที่ 3

ศึกษาแนวทางปฏิบัติเพื่อกำาหนดทางเลือก

ขั้นที่ 4

วางแผนการวิจ ัย

ขั้นที่ 5

ปฏิบัติต ามแผนและรวบรวมขอมูล

ขั้นที่ 6

วิเคราะหข อมูล

ขั้นที่ 7

สะทอนผลการ
วิจัย

ไมสามารถแกไ ข
ปญหาได

สามารถแกไขปญหาได
ขั้นที่ 8

สรุปผลและเขียนรายงานการวิจัย

ขั้นที่ 9

แลกเปลี่ยนขอคนพบกับ ผูอื่นหรือเผยแพรผลงาน

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการทำาวิจัยแผ่นเดียว
ครูต้องไม่ลืมว่าการดำาเนินงานตามขั้นตอนเหล่านี้ เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียน ถ้าครูจัดการทำางานเป็นระบบ ครูจะพบว่ากระบวนการวิจัยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนการสอน
อยู่แล้วตามธรรมชาติ ซึ่งรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนมีดังต่อไปนี้
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ขั้นที่ 1 กำาหนดประเด็นของการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาจะกำาหนดประเด็นปัญหาอย่างไร
ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ครูต้องจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีการกำาหนดจุดประสงค์
การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ แนวทางหรือวิธีการเรียนรู้ ตลอดจนการประเมิน
ผลสิ่งเหล่านี้ครูต้องทำาไว้ล่วงหน้า เมื่อครูเข้าสอนในชั้นเรียน ครูอาจจะพบว่ามีปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นใน
กระบวนการเรียนการสอน เช่น นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอที่จะเรียนบทเรียนนั้นๆ นักเรียนไม่มี
ทักษะในบางเรื่อง ไม่สามารถสอนได้ครบถ้วนตามแผนที่กำาหนดไว้เพราะเวลาไม่เพียงพอด้วยสาเหตุบาง
ประการ นักเรียนไม่สนใจเรียน นักเรียนไม่นำาวัสดุอุปกรณ์มาให้ครบ นักเรียนบางคนมาสายเป็นประจำา
นักเรียนบางคนเป็นตัวปัญหาประจำาห้องทำาให้เกิดอุปสรรคในการเรียนรู้ และปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่ง
ครูผู้อยู่ในสถานการณ์นั้นย่อมรู้ดี
จากประสบการณ์นี้เองที่ครูควรจะบันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น ที่ครูพบว่าเป็นปัญหาสมควร
แก้ไข ซึ่งบันทึกหลังการสอนจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ขอให้บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ๆ โดยไม่ลำาเอียงเข้า
ข้างตัวเองว่าครูสอนประสบความสำาเร็จทุกครั้ง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นทั้งเรื่องราวที่เป็นปัญหาและ
เรื่องราวที่เป็นตามความคาดหวัง เรื่องใดเป็นปัญหาเขียนรวมไว้พวกหนึ่ง เรื่องใดที่เป็นผลดีเขียนรวมไว้
พวกหนึ่งนี้เป็นการรวบรวมประเด็นปัญหาและประเด็นที่ควรพัฒนา อาจกล่าวได้ว่า การกำาหนดประเด็น
ปัญหานั้นเป็นการกำาหนดประเด็นที่ต้องการคำาตอบหรือคำาอธิบาย หรือข้อสรุป โดยใช้กระบวนการวิจัย
ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลักด้วยกัน คือ
1. ประเด็นที่ต้องการแก้ไขปัญหา
2. ประเด็นที่ต้องการพัฒนา
หลังจากที่ครูเขียนรายการปัญหาที่เกิดขึ้น หรือเขียนรายการเรื่องที่ควรพัฒนาการเรียนรู้แล้วนำามาจัด
ลำาดับความสำาคัญ ความจำาเป็น และจะหาคำาตอบได้อย่างไร บางเรื่องครูอาจจะหาคำาตอบได้โดยไม่ต้องทำาวิจัย
เพราะได้คำาตอบจากเพื่อนครู จากการอ่านเอกสารต่าง ๆ หรือจากงานวิจัยที่มีผู้อื่นได้ศึกษาไว้แล้ว แต่บางเรื่อง
ครูต้องใช้กระบวนการวิจัยเพื่อหาคำาตอบ
ขั้นที่ 2 การกำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการวิจัย
เมื่อครูเลือกปัญหาการวิจัยแล้ว ครูควรจะระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา
เป็นวัตถุประสงค์การวิจัย คือ การระบุว่าครูต้องการจะทำาอะไรเพื่อแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนา ซึ่งนิยมเขียน
เป็นประโยคบอกเล่า โดยระบุถึงสิ่งที่ครูจะทำาเพื่อให้ได้คำาตอบ
หลังจากที่ครูได้กำาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้ว ขอให้ครูพิจารณาถึงผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายหรือ
จุดหมายปลายทางว่าครูต้องการให้เป็นอะไร นั่นคือเป้าหมายของการวิจัย นั่นเอง ซึ่งนิยมเขียนเป็นประโยค
บอกเล่า
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ขั้นที่ 3 การศึกษาแนวทางปฏิบัติเพื่อกำาหนดทางเลือก
เมื่อได้ประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไข หรือประเด็นที่ต้องการพัฒนาแล้ว ครูควรสืบค้นข้อมูลเพื่อช่วย
ในการกำาหนดแนวทางปฏิบัติซึ่งอาจจะหาข้อมูลได้จากการอ่านเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นปัญหา ประเด็น
ที่จะพัฒนา เช่น ตำาราที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ครูต้องการศึกษาเอกสารการ
สัมมนาหรือประชุมวิชาการ วารสาร หนังสือพิมพ์หรือการสัมภาษณ์ผู้รู้ เพื่อนครูที่มีความรู้ในเรื่องนั้นหรือจาก
ประสบการณ์ที่ได้มีการสังเกตและบันทึกไว้ ทั้งนี้เพื่อจะได้ข้อมูลมาใช้เป็นทางเลือกในการปฏิบัติต่อไป
ครูอาจจะรู้สึกว่าเป็นภาระที่ต้องไปศึกษาเอกสารต่าง ๆ และครูไม่มีเวลาพอที่จะตรวจเอกสารเหล่านั้น
อย่างไรก็ตามครูส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ต้องเคยได้เรียนหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การเรียนรู้มาแล้วไม่มากก็น้อย เช่น ทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎีการเสริมแรง เป็นต้น อย่างน้อยครูควรจะทบทวน
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะศึกษา จะช่วยทำาให้ครูมีวิธีการปฏิบัติที่มีหลักเกณฑ์ที่เชื่อถือได้ หรือ
แม้แต่จากการสังเกตที่พบเหตุการณ์ซ้ำา ๆ กันหลายครั้ง
ขั้นที่ 4 การวางแผนการวิจัย
การวางแผนการวิจัยเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สำาคัญ ๆ หลายประการ เริ่มตั้งแต่
การวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียน แล้วตั้งเป็นคำาถามวิจัย กำาหนดแนวทางการแก้ปัญหาแล้ว
จึงออกแบบการวิจัยเพื่อวางแผนกำาหนดวิธีการและเทคนิคในการวิจัยไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้ยังทำาให้รู้ว่า
นวัตกรรมวิธีการที่สร้างขึ้นมีทฤษฎีรองรับมากน้อยเพียงใด การออกแบบการวิจัยช่วยให้ทราบว่าจะเก็บข้อมูล
อะไร เก็บอย่างไร เก็บกับใคร เก็บเมื่อใด จึงเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สำาคัญในการวิจัยแบบง่าย ซึ่งจะเป็นแนวทาง
ในการศึกษาก่อนนำาแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติจริง
การวางแผนการวิจยั จะต้องมีรายละเอียดทีค่ รอบคลุมการดำาเนินการอย่างเป็นขัน้ ตอน ซึง่ ประกอบด้วย
1. การตั้งคำาถามกับตนเองหลังจากการสังเกตเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อกำาหนดเป็นคำาถามวิจัยซึ่งได้
กล่าวแล้วในขั้นตอนที่ 1
2. วิธีการ โดยระบุรายละเอียดดังนี้
2.1 จะดำาเนินการวิจัยกับใคร จำานวนเท่าใด เพื่อนำามาใช้ในการวิจัยแบบง่าย ถ้าใช้จำานวนคน
ทั้งหมด ก็เรียกว่า ประชากร ถ้าเลือกมาบางกลุ่มโดยถือเป็นตัวแทนของคนทั้งหมด ก็เรียกว่า กลุ่มตัวอย่างถ้า
เลือกมาเฉพาะบางคน ก็เรียกว่า กรณีศึกษาเฉพาะราย
2.2 จะใช้เครื่องมืออะไรในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อสรุป
สำาหรับการตอบคำาถามวิจัย ดังนั้นผู้วิจัยต้องคำานึงถึงลักษณะของข้อมูล ประเภทและลักษณะของเครื่องมือที่จะ
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้

108

ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดของสิง่ ทีต่ อ้ งการศึกษา ข้อมูลอาจเป็นข้อความหรือตัวเลข
ก็ได้ ข้อมูลในการวิจยั แผ่นเดียวแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
ก. ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นตัวเลขแสดงปริมาณของสิ่งที่เราต้องการ
ศึกษา หรือเรียกว่า ตัวแปร เช่น อายุ น้ำาหนัก ส่วนสูง รายได้ คะแนน ระดับผลการเรียน เป็นต้น
ข. ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข แต่มีลักษณะเป็นข้อความหรือสิ่งที่แสดง
คุณลักษณะของสิ่งที่เราต้องการศึกษา เช่น ความคิดเห็น ลักษณะพฤติกรรม การแสดงออก เป็นต้น
2.3 ประเภทและลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งการเลือกเครื่อง
มือแต่ละชนิดต้องเลือกให้เหมาะสมกับข้อมูลแต่ละลักษณะ เครื่องมือในการวิจัยแผ่นเดียวที่นิยมใช้ มี
หลายประเภทดังต่อไปนี้
ก. แบบทดสอบเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดด้านความรู้ ความถนัด ซึ่งมีได้หลายลักษณะ เช่น
แบบทดสอบแบบอัตนัย แบบทดสอบแบบปรนัย แบบทดสอบวัดความถนัดในการเรียน เป็นต้น
ข. แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความเห็น ความสนใจ มี 2 ลักษณะ เช่น แบบสอบถาม
แบบปลายเปิด แบบสอบถามปลายปิด เป็นต้น
ค. แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความคิดเห็น ความรู้สึก ความสนใจ ทัศนคติ โดย
อาศัยการโต้ตอบทางวาจาเป็นหลัก มี 2 ลักษณะ คือ แบบสัมภาษณ์ที่มีประเด็นคำาถามแต่ไม่มีคำาตอบและแบบ
ที่มีทั้งคำาถามและคำาตอบให้เลือก
ง. แบบวัดเจตคติ เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความเชื่อ ความรู้สึก ซึ่งมีหลายลักษณะ เช่น แบบ
วัดเจตคติของลิเครท (Likert) แบบวัดความรู้สึกของออสกู้ด (Osgood) เป็นต้น
จ. แบบสังเกตเป็นเครื่องมือที่ใช้ศึกษาคุณลักษณะพฤติกรรมของบุคคล ที่ใช้ศึกษา
คุณลักษณะพฤติกรรมของบุคคลอาจมีหลายลักษณะ เช่น แบบตรวจรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า
เป็นต้น
3. กำาหนดแผนการดำาเนินการ โดยระบุรายละเอียดว่าจะทำาอะไร เมื่อไร เป็นต้น ซึ่งแสดงให้ทราบถึง
ช่วงระยะเวลาในการดำาเนินการวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
การกำาหนดแผนการวิจัยในชั้นเรียน ได้แนวทางจากผลการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา ซึ่งพบ
ปัญหาหรือข้อบกพร่องแล้วนำาปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นมาพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นในภาคการศึกษาต่อไป
ดังนั้น ขั้นตอนการวิจัยจะกำาหนดควบคู่กับการกำาหนดหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
แผนวิจัยที่กำาหนดจะได้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้จริง หรือทำาให้สามารถดำาเนินการ
วิจัยกับการจัดการเรียนรู้ควบคู่ไปด้วยกันได้อย่างดีและเป็นเรื่องเดียวกัน
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ขั้นที่ 5 การปฏิบัติตามแผนและรวบรวมข้อมูล
จากแผนในขัน้ ที่ 4 มาสูก่ ารปฏิบตั ติ ามแผนเป็นการปฏิบตั กิ ารจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ ารวัดและประเมิน
ผลการเรียนรูค้ วบคูไ่ ปกับการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมกัน เนือ่ งจากระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ อ้ งมีการ
บันทึกเหตุการณ์และข้อมูลต่าง ๆ ทีก่ าำ หนดไว้อย่างต่อเนือ่ ง ความเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ทีอ่ าจเกิดจากการปฏิบตั ใิ น
การจัดการเรียนการสอนครูควรสังเกตและบันทึก
การปฏิบตั ติ ามแผน มีความสำาคัญอย่างยิง่ เพราะเป็นจุดเริม่ ต้นของการแก้ไขปัญหาโดยใช้การเรียนรู้
ใหม่เป็นเครือ่ งมือ การปฏิบตั ติ อ้ งตรงตามแผนทีก่ าำ หนดไว้ ควรระมัดระวังมิให้เกิดความลำาเอียง ทีอ่ าจจะเกิดจาก
การไม่ปฏิบตั ติ ามทีว่ างแผนไว้ รวมทัง้ ท่าทีทใ่ี ช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ งั กล่าว เช่น ท่าทีเป็นมิตร ท่าทีคกุ คาม
หรือข่มขู่ เป็นต้น ครูผวู้ จิ ยั ต้องตระหนักในทุกสิง่ ทีป่ ฏิบตั แิ ละแสดงออก ซึง่ อาจจะส่งผลต่อการเรียนรูแ้ ละการแก้ไข
ปัญหา
การรวบรวมข้อมูล ต้องกระทำาพร้อมไปกับการปฏิบตั กิ ารจัดการเรียนรู้ สิง่ ทีจ่ ะช่วยให้การรวบรวมข้อมูล
มีประสิทธิภาพ คือ
- ความชัดเจนในการปฏิบตั ิ จะช่วยให้การบันทึกได้ตรง
- ความชัดเจนในสิง่ ทีจ่ ะต้องรวบรวม จะช่วยให้การรวบรวมข้อมูลได้อย่างครบถ้วน
- การเตรียมพร้อมทัง้ ผูร้ วบรวมและเครือ่ งมือทีใ่ ช้รวบรวม อาจจะเป็นแบบสังเกต แบบวัด แบบทดสอบ
หรือแบบสำารวจ ที่สำาคัญคือ การบันทึกหลังสอนทุกครั้งอย่างละเอียด จะช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ของข้อมูล
ด้านอื่น
ขั้นที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลในการวิจัยนั้นมี 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังนั้นใน
การวิเคราะห์และนำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย จึงเป็นการจัดกระทำาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเก็บ
รวบรวมมาให้อยู่ในลักษณะที่สามารถแปลความหมายและสื่อความหมายของข้อมูลนั้นๆ ให้มีความชัดเจน
กะทัดรัด และสามารถเข้าใจได้ง่าย ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลให้เลือกใช้
สถิติที่เหมาะสมกับข้อมูล ไม่จำาเป็นต้องเลือกใช้สถิติที่ซับซ้อน โดยอาจนำาเสนอในรูปแบบของกราฟ ตาราง
แผนภูมิ โดยอธิบายความหมายของกราฟ แผนภูมิ และค่าตัวเลขต่างๆ ที่แสดงในตารางเพื่อให้ผู้อ่านมี
ความเข้าใจความหมายของผลการวิเคราะห์ได้ถูกต้อง
ลักษณะของข้อมูลเชิงปริมาณจะเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปของตัวเลข เช่น คะแนนจากการทดสอบคะแนน
ที่แปลงมาจากมาตราวัดแบบประมาณค่า เป็นต้น ดังนั้น การวิเคราะห์และนำาเสนอ ข้อมูลเชิงปริมาณต้อง
วิเคราะห์ข้อมูลให้ตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัยโดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสำ าหรับการ
วิจัยในชั้นเรียน จะใช้สถิติพื้นฐานที่ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากนัก โดยทั่วไปจะใช้ค่าการแจกแจงความถี่
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ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในส่วนของการนำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ควรนำา
เสนอในรูปแบบต่าง ๆ ที่น่าสนใจ สื่อความหมายและสามารถเข้าใจได้ง่าย อาจนำาเสนอในรูปของตาราง กราฟ
หรือแผนภาพประกอบคำาบรรยาย
ลักษณะของข้อมูลเชิงคุณภาพหรือเชิงคุณลักษณะเป็นข้อมูลที่บรรยายหรืออธิบายคุณลักษณะของสิ่ง
ที่ต้องการศึกษา โดยเป็นข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์เชิงสนทนากับกลุ่มเป้าหมาย
แล้วจดบันทึกเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่สังเกตได้เอาไว้ เช่น การสัมภาษณ์พูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับความ
รู้สึกที่มีต่อนวัตกรรมที่ครูใช้ในการสอน การบันทึกพฤติกรรม เฉพาะเจาะจง การวิเคราะห์ข้อมูลมักใช้วิธีการ
วิเคราะห์เชิงเหตุผล หรือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้ เช่น วิเคราะห์ความถี่ของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
บ่อย วิเคราะห์คำาตอบการแสดงความรู้สึกและการแสดงความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์เชิงสนทนาในส่วนของ
การนำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพหรือเชิงคุณลักษณะเป็นการนำาเสนอในรูปแบบของการบรรยาย
สรุปคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย หรือความสามารถที่เกิดขึ้นภายหลังจากการใช้นวัตกรรมกับ
กลุ่มเป้าหมาย
ขั้นที่ 7 การสะท้อนผลการวิจัย
หลังจากทีผ่ วู้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลเรียบร้อยแล้ว ผูว้ จิ ยั ควรจะนำาผลทีไ่ ด้มาพิจารณาเทียบกับเป้าหมายว่าผล
ทีไ่ ด้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าำ หนดไว้หรือไม่ ซึง่ การพิจารณาในครัง้ นีอ้ าจจะพิจารณาด้วยตนเอง หรือพิจารณาร่วม
กับเพือ่ นครู หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ถ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าำ หนดไว้ ผูว้ จิ ยั ต้องพิจารณาว่าประเด็นใดบ้างทีท่ าำ ให้ผล
การวิจยั หรือผลการดำาเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมาย
ผู้วิจัยต้องปรับแผนการดำาเนินงานใหม่เพื่อแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นและดำาเนินการตาม
แผนงานที่ปรับปรุงแล้ว รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนำาผลที่ได้มาพิจารณาเทียบกับเป้าหมายอีก ดำาเนิน
การเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้ หลังจากที่บรรลุเป้าหมายแล้วผู้วิจัยควรดำาเนินการซ้ำาจน
แน่ใจผลที่ได้นั้นเป็นไปตามเป้าหมาย และเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ใช่ว่าเป็นไปตามเป้า
หมายเพียงครั้งเดียว แล้วกลับสู่สภาพเดิมอีก
ขั้นที่ 8 สรุปผลและเขียนรายงานการวิจัย
หลังจากที่ผู้วิจัยพิจารณาผลการวิจัยว่าเป็นไปตามเป้าหมาย และผลการวิจัยนั้นมีความคงทนพอ
สมควรแล้ว ผู้วิจัยควรเขียนรายงานการวิจัย ซึ่งรายงานการวิจัยในชั้นเรียนนั้น ผู้วิจัยควรเขียนในลักษณะ
ของผลงานที่จะใช้นำาเสนอในที่ประชุมวิชาการ หรือผลงานที่จะใช้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ซึ่งมีจำานวน
หน้าไม่มากนัก รายงานการวิจัยในชั้นเรียนนั้นประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
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1. ชื่อเรื่อง
2. ชื่อผู้วิจัย
3. ความเป็นมาของการวิจัย
4. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัย
5. วิธีดำาเนินการวิจัย
6. ผลการวิจัย
7. ข้อเสนอแนะ
8. เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
การเขียนรายละเอียดของแต่ละหัวข้อมีดังต่อไปนี้
ชื่อเรื่อง
การเขียนชื่อเรื่อง ผู้วิจัยควรเขียนชื่อเรื่องให้กะทัดรัด สื่อความหมายให้ชัดเจน เพื่อตอบคำาถามให้
ชัดเจนว่า ทำาอะไร กับใคร ประเด็นสำาคัญที่ต้องการจะศึกษาต้องปรากฏอยู่ในชื่อเรื่อง
ชื่อผู้วิจัย
ระบุชื่อผู้ทำาการวิจัย พร้อมทั้งสถานศึกษาที่สังกัด
ความเป็นมาของการวิจัย
การเขียนความเป็นมาของการวิจัย คือ การระบุให้ผู้อ่านได้ทราบว่าเหตุใดจึงต้องทำางานวิจัยเรื่อง
นี้ มีที่มาที่ไปอย่างไร ดังนั้นผู้วิจัยควรจะกล่าวถึงสภาพปัญหาหรือสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งสภาพดัง
กล่าวก่อให้เกิดปัญหาอะไรบ้าง หรือสภาพดังกล่าวถ้าได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรบ้าง และใครคือผู้ได้รับผลประโยชน์ดังกล่าว มีแนวคิดอย่างไรในการแก้ปัญหา
หรือแนวทางการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข และแนวคิดดังกล่าวได้มาอย่างไร (แนวคิดดังกล่าวอาจได้มาจากการ
ศึกษาจากเอกสาร หรือจากประสบการณ์ตรงที่ได้จากการสังเกตการณ์ สัมภาษณ์ เป็นต้น) พร้อมระบุแหล่ง
อ้างอิง (ถ้ามี)
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัย
การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ การระบุให้ผู้อ่านได้ทราบว่างานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยต้องการทำา
อะไร และจุดหมายปลายทางหรือผลลัพธ์สุดท้ายที่ผู้วิจัยต้องการคืออะไร
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วิธีดำาเนินการวิจัย
การเขียนวิธีดำาเนินการวิจัยควรระบุกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการทำาการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การ
รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ผู้วิจัยควรระบุให้ชัดเจนว่าใครคือกลุ่มที่ผู้วิจัยต้องการปรับปรุงแก้ไขหรือ
พัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยควรระบุให้ชัดเจนว่าการวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการรวบรวมข้อมูล มีวิธีการสร้างและ
หาประสิทธิภาพของเครื่องมืออย่างไร
ผลการวิจัย
การเขียนผลการวิจัย ผู้วิจัยต้องสะท้อนให้เห็นว่า กว่าที่จะบรรลุเป้าหมายของการวิจัยนั้น ผู้วิจัยต้อง
ดำาเนินการทั้งหมดกี่รอบ ในแต่ละรอบมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง และผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร (เขียน
เน้นที่ผลการวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้)
ข้อเสนอแนะ
การเขียนข้อเสนอแนะนั้นต้องเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นผลสืบเนื่องจากข้อค้นพบของการวิจัยในครั้งนี้
ไม่ใช่ข้อเสนอแนะทางทฤษฎีโดยทั่ว ๆ ไป
เอกสารอ้างอิง
เอกสารทุกเล่มที่มีการอ้างอิงในรายงานการวิจัยต้องปรากฏอยู่ในเอกสารอ้างอิงท้ายรายงาน
ขั้นที่ 9 แลกเปลี่ยนข้อค้นพบกับผู้อื่นหรือเผยแพร่ผลงาน
หลังจากที่ผู้วิจัยเขียนรายงานการวิจัยเรียบร้อยแล้ว ควรจะได้นำาเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการ
เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนข้อค้นพบซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้วิจัยเอง
หรือต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพเดียวกัน จากการแลกเปลี่ยนผลงานซึ่งกันและกัน จะทำาให้ผู้วิจัยหรือผู้เข้าร่วมสัมมนา
วิชาการได้มองเห็นแนวทางในการวิจัยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น (สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2547)
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สรุป

การเรียนการสอนในชั้นเรียน เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างครูกับนักเรียน บทบาทของครู คือ การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรให้กับนักเรียนทั้งชั้น การสอนคงไม่ใช่เรื่องยาก ถ้านักเรียนทั้งหมดมีพื้น
ฐานความรู้เหมือนกัน มีความสามารถทัดเทียมกัน และพร้อมจะเรียนรู้ได้จากวิธีการสอนของครูคนเดียวได้ทุก
เวลา แต่ในความเป็นจริงนักเรียนทั้งชั้นมีความรู้ความสามารถพื้นฐานแตกต่างกัน จึงมักเกิดปัญหาในการเรียน
การสอนกับครู ครูจึงควรเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนโดยส่วนรวม ครูต้องพยายามคิดค้นวิธีสอน
สื่อตลอดจนเครื่องมือใหม่ ๆ มาช่วยในการเรียนการสอน เพื่อแก้ปัญหาและเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน
การสอนในชั้นเรียนไม่ใช่การอธิบายจากหนังสืออย่างเดียว การสอนในห้องเรียนครูจะต้องจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ให้กบั นักเรียนทัง้ ชัน้ ซึง่ มีความสามารถพืน้ ฐานแตกต่างกันออกไปทำาให้บางครัง้ เกิดปัญหา
กับผูส้ อนทีต่ อ้ งจัดกิจกรรมหลากหลายสนองตอบต่อผูเ้ รียนแต่ละคน การสอนควบคู่กับการสังเกต เก็บรวบรวม
ข้อมูลนักเรียนในชั้นมาวิเคราะห์ ศึกษาสภาพ จึงเป็นสิ่งจำาเป็นต้องดำาเนินการตลอดเวลา การวิจัยในชั้นเรียนจะ
เริ่มขึ้นหลังจากครูสรุปได้ว่าปัญหาคืออะไร เกิดที่ไหนและมีแนวทางจะแก้ปัญหานั้นได้อย่างไร กล่าวคือ ครูคิด
หาวิธีแก้ปัญหาทดลองใช้จนได้ผลแล้วพัฒนาเป็นนวัตกรรม สามารถนำาไปเผยแพร่ได้ต่อไป
การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการพัฒนาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพได้อย่างเหมาะสม
เกิดประสิทธิผล มีประสิทธิภาพที่สุดในชั้นเรียน เพราะการวิจัยในชั้นเรียนไม่เพียงแต่เป็นกระบวนการค้นหาคำา
ตอบอย่างเป็นระบบ หรือเป็นการศึกษาหาคำาตอบโดยอาศัยวิธีที่น่าเชื่อถือได้เท่านั้นแต่ยังเน้นการแก้ปัญหาใน
ชั้นเรียนอีกด้วย
กล่าวโดยสรุป การวิจัยในชั้นเรียนเป็นงานที่ท้าทายความสามารถของครูผู้สอนในโรงเรียน ดังนั้น
ตราบใดก็ตามที่กระบวนการเรียนการสอนยังมีอยู่ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนก็มีเช่นเดียวกัน การทำาวิจัยใน
ชั้นเรียนจึงเริ่มมาจากการคิดถึงปัญหาของครูผู้สอน แล้วเตรียมการไปสู่การปฏิบัติและสรุปผล รายงานผล
การวิจัยตามลำาดับ ชั้นเรียน การวิจัยในควรมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
1. เป็นการวิจัยจากปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน
2. ทำาการวิจัยเพื่อนำาผลวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอน
3. ทำาการวิจัยควบคู่กับการเรียนการสอน คือ สอนไปวิจัยไป แล้วนำาผลการวิจัยไปใช้แก้
ปัญหาในชั้นเรียน และทำาการเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น
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