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บทคัดย่อ
การวิจยั ในชัน้ เรียน เป็นกระบวนการแก้ปญ
ั หาการจัดกิจกรรมการเรียนรูอ้ ย่างเป็นระบบการสร้าง
องค์ความรูจ้ ากการปฏิบตั งิ านในชัน้ เรียน ด้วยการน�ำเอาหลักการวิจยั ในชัน้ เรียน และการวิจยั ทางการศึกษา
มาประยุกต์เป็นการวิจัยในชั้นเรียน โดยด�ำเนินการตามรูปแบบการวิจัยในชั้นเรียนก�ำหนดเป็น 5 ระยะ
ประกอบด้วย ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ระยะที่ 2 การประเมินเพื่อพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ของตนเอง ระยะที่ 3 กรณีศึกษานักเรียนรายบุคคล ระยะที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ และระยะที่ 5 จัดนิทรรศการและการเผยแพร่ผลการวิจัย อันจะส่งผลต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ของครู และคุณภาพของนักเรียน
หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4
แนวการจัดการศึกษา มาตรา 30 ก�ำหนดให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา
(ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2553 : 2) ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เน้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ โดยมุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี
มีปญ
ั ญา มีความสุข มีศกั ยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จะช่วยให้ผเู้ รียนเกิดสมรรถนะส�ำคัญ คือ
ความสามารถในการสือ่ สาร การคิด การแก้ปญ
ั หาการใช้ทกั ษะชีวติ และการใช้เทคโนโลยี โดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติ การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1) และ คุรุสภาได้ก�ำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพครูต้องมีมาตรฐานความรู้
ด้านการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน สามารถปฏิบัติการวิจัย และใช้กระบวนการวิจัยในการแก้
ปัญหาการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ (ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. 2544 :
12–13) ส่วน สมศ. (องค์การมหาชน) ก็ได้ก�ำหนดตัวบ่งชี้คุณภาพครูในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ด�ำเนินการวิจัยและใช้การวิจัยปฏิบัติการในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนและการสอนของตนเอง (ส�ำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กร
มหาชน). 2553 : 40) นอกจากนี้
หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา ได้กำ� หนดให้นกั ศึกษาต้องเรียนรายวิชา ED
1007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เป็นวิชาบังคับอีกด้วย
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จากการศึกษาเอกสารดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการด�ำเนินการวิจัยในชั้นเรียน เป็นเรื่องส�ำคัญจ�ำเป็น
ทีค่ รูทกุ คนจะต้องด�ำเนินการเพือ่ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของตนเอง และเพือ่ ให้สอดคล้องกับแนว
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแนวด�ำเนินการของกระทรวง
ศึกษาธิการ ครูผู้สอนควรจะมีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารุ/ทักษะและมีเจตคติที่ดีต่อการวิจัยใน
ชั้นเรียน และด�ำเนินการวิจัยในชั้นเรียน อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพของผู้เรียนให้สูงยิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์
1. ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน 5 ระยะ
2. ผู้ศึกษาสารถด�ำเนินการวิจัยในชั้นเรียน 5 ระยะ
3. ผู้ศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการวิจัยในชั้นเรียน 5 ระยะ
ขอบข่ายของเนื้อเรื่อง
1. ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
2. ความส�ำคัญของการวิจัยในชั้นเรียน
3. จุดมุ่งหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
4. กระบวนการและขั้นตอนการวิจัยในชั้นเรียน 5 ระยะ
5. การเขียนรายงานการวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
การจัดการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่น�ำกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียน 5 ระยะมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
การวิจัยในชั้นเรียน 5 ระยะ หมายถึง กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ของตนเอง โดยด�ำเนินการ 5 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การวิเคราะห์เพื่อรู้จักผู้เรียนรายบุคคลระยะที่ 2
การประเมินเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง ระยะที่ 3 กรณีศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล ระยะที่ 4
การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมเพือ่ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ระยะที่ 5 การเผยแพร่และจัดนิทรรศการผลการ
วิจัยปฏิบัติการ
เนื้อหา : การวิจัยในชั้นเรียน 5 ระยะ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกระบวนการหนึ่ง ของระบบการศึกษาอันเกิดจากการปฏิสัมพันธ์
ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในห้องเรียน นอกห้องเรียน หรือไม่
ใช้หอ้ งเรียนก็ได้ กระบวนการเรียนการสอนมีองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ครู นักเรียน หลักสูตร สือ่ นวัตกรรม
วิธกี ารสอน แบบทดสอบ สภาพบรรยากาศในห้องเรียน กลุม่ เพือ่ นเป็นต้น การวิจยั ในชัน้ เรียนเป็นกระบวน
แก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูอย่างเป็นระบบตรงตามสภาพปัญหา ใช้กระบวนที่เป็น
วิทยาศาสตร์ ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน จึงน�ำเสนอสาระเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ดังนี้
380 Vol.4 No.1 January - June 2015

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

1. ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) ได้มีการบัญญัติเป็นภาษาไทยไว้หลายค�ำ เช่น
การวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยปฏิบัติการ การวิจัยด�ำเนินการ การวิจัยสถานการณ์ การวิจัยเชิงกระบวนการ
แก้ปัญหาในชั้นเรียน และการวิจัยของครู เป็นต้น เพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึง “Classroom Research”
มีผู้ให้ความหมายไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2552 : 12) การวิจัยในชั้นเรียน เป็นการสืบสอบเชิงธรรมชาติ
(Natural Inquiry) ซึ่งพึ่งพิงเนื้อหาสาระของรายวิชาที่จะสอน โดยครูผู้สอนเป็นผู้วิจัยงานที่ครูปฏิบัติอยู่ใน
ชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการสอน การเรียนรู้และผู้เรียนอันน�ำไปสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู ผู้วิจัยจะเลือกวิธี
การรายงานตามรูปแบบทีส่ ถาบันทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนดหรือเลือกการเขียนข้อค้นพบตามสภาพธรรมชาติขนึ้ อยู่
กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และขึ้นอยู่กับเป้าหมายของการวิจัยว่าท�ำให้ใครอ่าน แต่การวิจัยในชั้นเรียน
ต้องมีลักษณะส�ำคัญคือ ผลการวิจัยเป็นการเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพการเรียนการสอน การพัฒนา
ผู้เรียน ความคิดสะท้อนในการวิจัยตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงการครู
สุวมิ ล ว่องวาณิช (2549 : 21) ให้ความหมายของการวิจยั ในชัน้ เรียนไว้วา่ การวิจยั ปฏิบตั กิ าร
ในห้องเรียน คือ การวิจยั ทีป่ ฏิบตั โิ ดยครูผสู้ อนในห้องเรียน เพือ่ แก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ในห้องเรียนและน�ำผลมา
ใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน หรือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับผู้เรียน เป็นงานวิจัยที่ท�ำ อย่างรวดเร็ว น�ำผลไปใช้ทันทีและสะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ�ำวันของตนให้ทั้งตนเองและกลุ่มเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนได้มีโอกาสวิพากษ์ อภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแนวทางที่ได้ปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนการรู้ทั้งของครูและผู้เรียน
สมบัติ ท้ายเรือค�ำ (2547 : 119) ได้กล่าวไว้ว่า การวิจัยในชั้นเรียน เป็นกระบวนการศึกษา
ค้นคว้าเกีย่ วกับชัน้ เรียน เพือ่ ให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจ และพัฒนาการเรียนการสอน โดยครูเป็นผูด้ ำ� เนินการ
ไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ขั้นตอนการก�ำหนดปัญหา จนสิ้นสุดกระบวนการวิจัย
กรมวิชาการ (2546 : 11) กล่าวว่าการใช้การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้ มนุษย์จะมีชีวิตที่ดี
ที่ประเสริฐ ก็จะต้องเรียนรู้ การเรียนรู้ การฝึกฝนพัฒนานี้เป็นความพิเศษของมนุษย์ที่ฝึกตนหรือมีการเรียนรู้
จึงมีการเปลี่ยนแปลงไป และท�ำให้โลกเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย
บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 8) ได้ให้ความหมายของการวิจัยไว้ว่าการวิจัย คือกระบวนการ
ค้นคว้าหาความรูท้ เี่ ชือ่ ถือได้ โดยมีลกั ษณะ เป็นกระบวนการทีม่ รี ะบบและแบบแผน มีจดุ มุง่ หมายทีแ่ น่นอน
และชัดเจน ด�ำเนินการศึกษาอย่างรอบคอบไม่ล�ำเอียง มีหลักเหตุผล และรายงานออกมาอย่างระมัดระวัง
ประวิต เอราวรรณ์ (2545 : 2) กล่าวว่า การวิจยั เป็นกระบวนการหาความรูใ้ หม่โดยอาศัยการ
ท�ำงานที่มีระบบ เข้ามาช่วยโดยหวังว่าข้อมูลที่ได้จะมีความน่าเชื่อถือสูง และสรุปผลได้ถูกต้อง ซึ่งการวิจัย
จัดได้ว่าเป็นกระบวนการ ได้ความรู้ในลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ สังเกตว่ามีปัญหาหรือข้อสงสัย
อะไรเกิดขึน้ บ้าง รวบรวมข้อมูล และศึกษาความจริงทีส่ อดคล้องกับปัญหาหลังจากนัน้ ก็ตงั้ สมมติฐานเพือ่ ใช้
ในการอธิบายความจริงทีส่ งั เกตได้ ลองท�ำนายผลจากสมมติฐานหรือทฤษฎีโดยการอนุมานในลักษณะทีค่ าด
ถึงสิ่งที่ยังสังเกตไม่ได้ แล้วด�ำเนินการพิสูจน์โดยการน�ำข้อมูลที่รวบรวมมาทดสอบกับการท�ำนายที่ตั้งขึ้น
หากความรู้ที่ได้ตรงกันข้ามกับสมมติฐาน หรือทฤษฎี ก็รวบรวมข้อมูลมาใหม่ให้กว้างขึ้นหรือตั้งสมมติฐาน
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ใหม่ให้สอดคล้องกับข้อมูลอันใหม่แล้วด�ำเนินการพิสูจน์ใหม่ ดังนั้นกระบวนการนี้จึงไม่มีที่สิ้นสุด เพราะ
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ขึ้นเรื่อย ๆ
กล่าวโดยสรุป การวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการหาความรู้ใหม่ โดยอาศัยการท�ำงานอย่าง
เป็นกระบวนการทีม่ รี ะบบ และแบบแผน มีจดุ มุง่ หมายทีแ่ น่นอนและชัดเจน ด�ำเนินการศึกษาอย่างรอบคอบ
ไม่ลำ� เอียง มีหลักเหตุผล บันทึกและรายงานออกมาอย่างระมัดระวังโดยครูผสู้ อนในห้องเรียน เพือ่ แก้ปญ
ั หา
ทีเกิดขึ้นในห้องเรียน และน�ำผลมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน หรือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน เป็นงานวิจัยที่ท�ำอย่างรวดเร็ว น�ำผลไปใช้ทันทีและ
สะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของตน ให้ทั้งตนเอง และกลุ่มเพื่อนร่วมงานในโรงเรียน ได้มี
โอกาสวิพากษ์ อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในแนวทางที่ได้ปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาการเรียนการ
รู้ทั้งของครูและผู้เรียน
2. ความส�ำคัญของการวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียน เป็นการวิจัยที่เกิดจากการศึกษาโดยครู ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ของห้องเรียน ในขณะที่ท�ำกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง แล้วท�ำการ
เขียนรายงานผลการศึกษาออกมา ในรูปแบบของงานวิจยั ในชัน้ เรียน เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาปัญหา
ที่เกิดขึ้นในครั้งต่อไป ดังนั้นจึงมีนักวิชาการได้อธิบายถึงลักษณะและความส�ำคัญของการวิจัยในชั้นเรียน
ซึ่งพอจะสรุปได้ ดังนี้
สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม (2552) กล่าวว่า การท�ำวิจัยในชั้นเรียนนั้นจะช่วยให้ครูมีวิถีชีวิต
ของการท�ำงานอย่างเป็นระบบ เห็นภาพของงานตลอดแนว มีการตัดสินใจที่มีคุณภาพ เพราะจะมองเห็น
ทางเลือกต่าง ๆ ได้กว้างขวางและลึกซึ้งขึ้น แล้วจะตัดสินใจเลือกทางเลือกต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลและ
สร้างสรรค์ ครูนักวิจัยจะมีโอกาสมากขึ้นในการคิดใคร่ครวญเกี่ยวกับเหตุผลของการปฏิบัติงานและครูจะ
สามารถบอกได้ว่า งานการจัดการเรียนการสอนที่ปฏิบัติไปนั้นได้ผลหรือไม่เพราะอะไร นอกจากนี้ ครูที่ใช้
กระบวนการวิจยั ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนนี้ จะสามารถควบคุม ก�ำกับ และพัฒนาการปฏิบตั ิ
งานของตนเองได้อย่างดี เพราะการท�ำงาน และผลของการท�ำงานนั้นล้วนมีความหมาย และคุณค่าส�ำหรับ
ครูในการพัฒนานักเรียน ผลจากการท�ำวิจัยในชั้นเรียน จะช่วยให้ครูได้ตัวบ่งชี้ที่เป็นรูปธรรมของผลส�ำเร็จ
ในการปฏิบัติงานของครูอันจะน�ำมาซึ่งความรู้ในงาน และความปิติสุขในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องของครู
เป็นที่คาดหวังว่า เมื่อครูผู้สอนได้ท�ำการวิจัยในชั้นเรียน ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานสอนอย่างเหมาะสม
แล้วจะก่อให้เกิดผลดีต่อวงการศึกษา และวิชาชีพครูอย่างน้อย ประการ คือ 1) นักเรียนจะมีการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ 2) วงวิชาการการศึกษาจะมีขอ้ ความรูแ้ ละ/หรือนวัตกรรมทาง การจัดการเรียน
การสอนทีเ่ ป็นจริงเกิดมากขึน้ อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ ครูและเพือ่ นครูในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
เป็นอย่างมาก และ 3) วิถีชีวิตของครู หรือวัฒนธรรมในการท�ำงานของครู จะพัฒนาไปสู่ความเป็นครูมือ
อาชีพมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นีเ้ พราะครูนกั วิจยั จะมีคณ
ุ สมบัตขิ องการเป็นผูแ้ สวงหาความรูห้ รือ ผูเ้ รียนในศาสตร์แห่ง
การสอนอย่างต่อเนือ่ ง และมีชวี ติ ชีวา จนในทีส่ ดุ ก็จะเป็นผูท้ มี่ คี วามรู้ ความเข้าใจทีก่ ว้างขวาง และลึกซึง้ ใน
ศาสตร์ และศิลป์แห่งการสอนเป็นครูทมี่ วี ทิ ยายุทธ์แกร่งกล้าในการสอนสามารถทีจ่ ะสอนนักเรียนให้พฒ
ั นา
ก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ในหลายบริบทหรือที่เรียกว่าเป็นครูผู้รอบรู้ หรือครูปรมาจารย์ ซึ่งถ้ามีปริมาณครูนัก
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วิจัยดังกล่าว มากขึ้นจะช่วยให้การพัฒนาวิชาชีพครูเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมั่นคง
สุวิมล ว่องวานิช และคณะ (2549 : 24–25) ได้กล่าวถึงความส�ำคัญและความจ�ำเป็นของการ
วิจัยในชั้นเรียน ไว้คือ 1) เป็นการให้โอกาสครูในการสร้างองค์ความรู้ ทักษะการท�ำวิจัย การประยุกต์ใช้
การตระหนักถึงทางเลือกที่เป็นไปได้ ที่จะเปลี่ยนแปลงโรงเรียนให้ดีขึ้น 2) เป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
นอกเหนือการเปลี่ยนแปลงหรือสะท้อนผลงาน 3) เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติโดยตรง เนื่องจากช่วยพัฒนา
ตนเองด้านวิชาชีพ 4) เป็นการช่วยให้เกิดพัฒนาการที่ต่อเนื่อง และเกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านกระบวนการ
วิจัยในที่ท�ำงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เนื่องจากน�ำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ และ
การแก้ปัญหา 5) เป็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติในการวิจัย ท�ำให้กระบวนการวิจัยมี
ความเป็นประชาธิปไตย และเกิดการยอมรับในความรู้ของผู้ปฏิบัติ 6) ช่วยตรวจสอบกระบวนการท�ำงาน
ของครูที่มีประสิทธิผล และ 7) ท�ำให้ครูเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ศิริกาญจน์ โกสุม (2545 : 4) กล่าวถึงความส�ำคัญของการวิจัยในชั้นเรียน ว่าเป็น
การแก้ปัญหาหรือการพัฒนาผู้เรียนในชั้นเรียน ด้วยกระบวนการวิจัยที่ครูผู้สอนเป็นผู้ปฏิบัติ เป็นสิ่งที่จะให้
ผลดีแก่ผเู้ รียนมากกว่าการทีค่ รูแก้ปญ
ั หาในชัน้ เรียน ของตนตามผลการวิจยั ของผูอ้ นื่ เนือ่ งจากครูผสู้ อนเป็น
ผูท้ ใ่ี กล้ชดิ กับผูเ้ รียนมากทีส่ ดุ ครูจงึ ย่อมรูธ้ รรมชาติ ภูมหิ ลังและสภาพแวดล้อมของผูเ้ รียนของตนดีกว่าผูอ้ นื่
แต่ครูกต็ อ้ งพยายามศึกษา ค้นคว้าหาแนวทางการแก้ปญ
ั หาการเรียนการสอนทีผ่ อู้ นื่ ท�ำวิจยั ไว้ เพือ่ น�ำมาเป็น
ฐานความคิดในการปรับน�ำไปใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนของตน และจะได้รู้ถึงข้อควรระวังที่ผู้วิจัยคนก่อนได้
น�ำเสนอไว้ เพือ่ ป้องกันความผิดพลาดซ�ำ้ รอยเดิม รวมทัง้ ควรปรึกษาแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั ผูร้ ู้ ผูม้ ปี ระสบการณ์
ภายในโรงเรียน หรือบุคคลภายนอกเพื่อปรับแนวคิดและประสบการณ์เหล่านั้น มาใช้เป็นแนวทางที่น�ำมา
ใช้แก้ปัญหาในชั้นเรียนของตนได้อย่างมั่นใจต่อไป
กรมวิชาการ (2545 : 3) การวิจัยในชั้นเรียนเกิดจากแนวคิดพื้นฐานการบูรณาการวิธีการ
ปฏิบัติงานกับการพัฒนาองค์ความรู้ ที่เกิดจากการปฏิบัติ โดยมีความส�ำคัญ คือ 1) เป็นการพัฒนาหลักสูตร
และการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยการวิจัย 2) เป็นการพัฒนา
วิชาชีพของครู 3) เป็นการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู ด้วยการเผยแพร่ความรู้ท่ีได้จากการปฏิบัติ
4) เป็นการส่งเสริม สนับสนุนความก้าวหน้าของการวิจัยทางการศึกษา
สรุปได้ว่า การวิจัยในชั้นเรียนมีความส�ำคัญ คือ ต้องมีการด�ำเนินงานที่เป็นวงจรต่อเนื่อง มี
กระบวนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม และเป็นกระบวนการหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ได้ข้อค้น
พบเกีย่ วกับการแก้ไขปัญหาทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง การน�ำแนวทางการวิจยั ในชัน้ เรียนไปใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของตนเอง ให้บังเกิดสัมฤทธิผลในทางปฏิบัติสูงสุดนั้น ครูหรือครูนักวิจัยต้องท�ำความ
เข้าใจให้ชัดเจนและตอบประเด็นค�ำถามส�ำคัญที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นได้ จะท�ำให้การด�ำเนินงานตาม
กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารประสบความส�ำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาวิชาชีพครูด้วย
3. จุดมุ่งหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความ
สามารถด้วยวิธีการอันหลากหลาย การวิจัยในชั้นเรียนเป็นวิธีการหนึ่งที่ครูจะน�ำมาใช้
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สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2548 : 9) สรุปว่า การท�ำวิจัยในชั้นเรียน มีจุดหมายที่จะพัฒนาตัว
ครูให้เป็นคนใฝ่รู้ สามารถท�ำงานพร้อมกับผู้อื่น ปรับปรุงการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ 		
ประกอบ มณีโรจน์ (2548 : 2) สรุปถึงจุดมุ่งหมายของการท�ำวิจัยในชั้นเรียนไว้ดังนี้ 1) เพื่อ
แก้ปัญหาการเรียนการสอน หรือแก้ปัญหาของนักเรียน 2) เพื่อปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 3) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด�ำเนินงานบางอย่างหรือเฉพาะด้าน
4) เพื่อประเมินผล และพัฒนาการปฏิบัติงานของครู หรือหน่วยงาน และ 5) เพื่อพัฒนาวิชาชีพของครู
กรมวิชาการ (2545 : 3) การวิจัยในชั้นเรียนมีจุดหมายที่ส�ำคัญ คือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนให้เกิดผลดีที่สุดด้วยตัวครูเอง
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2545 : 10) ให้ขอ้ สรุปว่า การวิจยั ในชัน้ เรียนเพือ่ พัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนให้เกิดผลดีที่สุดด้วยตัวครูเอง
ประวิต เอราวรรณ์ (2545 : 3) ก�ำหนดเป้าหมายไว้ 3 ประการ คือ วิจยั เพือ่ แก้ปญ
ั หาการเรียน
การสอน หรือพฤติกรรมของนักเรียน วิจัยเพื่อหาค�ำตอบต่อข้อสงสัยในการปฏิบัติงานของครู และวิจัยเพื่อ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
สรุปได้วา่ การวิจยั ในชัน้ เรียนมีความมุง่ หมาย เพือ่ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้เกิดผล
ดีทสี่ ดุ ด้วยตัวครูเอง โดยมีเป้าหมายทีส่ ำ� คัญเพือ่ แก้ปญ
ั หาการเรียนการสอน วิจยั เพือ่ หาค�ำตอบต่อข้อสงสัย
ในการปฏิบัติงานของครู และเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
4. การวิจัยในชั้นเรียน 5 ระยะ
การวิจัยในชั้นเรียน 5 ระยะ เป็นการน�ำกระบวนการ และวิธีการด�ำเนินการตามขั้นตอนการ
วิจยั ในชัน้ เรียน และการวิจยั ปฏิบตั กิ าร มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจักการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียน ซึง่ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (2551 : 1) กล่าวว่า การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเป็นรูปแบบของวิธกี ารศึกษา
ค้นคว้าแบบส่องสะท้อนตนเอง เป็นหมูค่ ณะของกลุม่ ผูป้ ฏิบตั งิ านในสถานการณ์ทางสังคม เพือ่ ต้องการทีจ่ ะ
พัฒนาลักษณะที่ชอบธรรมและความชอบด้วยเหตุผลของวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้รูปแบบหรือเป็นทาง
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ทั้งเป็นการพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนั้น ๆ ให้
สอดคล้องกับภาวะของสังคมและสถานการณ์ทเี่ กีย่ วข้อง และพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก�ำหนดให้ครูต้องท�ำวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (มาตรา
ที่ 30) และให้ครูใช้การวิจัยเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนและครู (มาตราที่ 24 (5)) นอกจากนั้น
ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (2553 : 40) ได้ก�ำหนดตัวบ่งชี้
ด้านคุณภาพครู ในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ ไว้ว่าในการ
ปฏิบัติงานสอนนั้น ครูจะต้องศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย การใช้เทคโนโลยีเป็นแหล่งและสื่อการเรียนรู้ของตนเอง และนักเรียน การวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงอย่างรอบด้าน การใช้ผลการประเมินเพื่อแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน วิจัยและใช้การวิจัยปฏิบัติการในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและ
การสอนของตนเอง และเสนอ ภิรมณ์จิตผ่อง (2550 : 25) ได้กล่าวถึงการวิจัยในชั้นเรียนว่า ครูผู้สอนต้อง
ด�ำเนินการวิจยั ในชัน้ เรียนทุกคน ด้วยกระบวนการวิเคราะห์เพือ่ รูจ้ กั ผูเ้ รียนรายบุคคล การประเมินการสอน
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ของตนเอง การศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และการน�ำเสนอ
ผลการวิจัยต่อวงวิชาการ จะด�ำเนินการเป็นเล่มเดียว หรือแบ่งเป็นระยะก็ได้
การวิจัยในชั้นเรียน 5 ระยะ เป็นกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูด้วยวิธี
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อย่างเป็นระบบในการด�ำเนินการ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ของคุรุสภา เพื่อท�ำให้งานที่ปฏิบัติมีความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา
4.1 แนวคิด หลักการ และคุณค่าของการท�ำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
		 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551 : 2–5) ได้กล่าวถึงแนวคิดหลักการ
และคุณค่าของการท�ำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ไว้ดังนี้
		 1) การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และสร้างความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน ยังผลให้ครูเกิดความเข้าใจในสภาพ ผลส�ำเร็จ และปัญหาการปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอน
ของตนเอง อันน�ำไปสู่การพัฒนาความสามารถในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ของครู
		 2) เมื่อครูเผชิญกับ ปัญหา ในการจัดการเรียนการสอน ครูสามารถเปลี่ยน ปัญหาให้
เป็นปัญญา และการสร้างสรรค์ ได้ด้วยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
		 3) ครูนกั วิจยั จะเรียนรูต้ ลอดเวลา สามารถนิเทศตนเองและเปลีย่ นแปลงตนเองได้อย่าง
ถูกต้องและสร้างสรรค์
		 4) การวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารในชั้ น เรี ย นเพิ่ ม พลั ง อ� ำ นาจให้ ค รู ส ามารถพึ่ ง ตนเองในการ
พัฒนาทักษะ กระบวนการคิด และกระบวนการท�ำงานของตนเองให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูช่วยให้ครู
ได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง
4.2 หลักการ
		 1) การวิจัยชั้นเรียน ต้องเป็น “งานที่เล็กๆ ง่ายๆ และมีคุณค่า” ที่บูรณาการอยู่ในการ
ปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนปกติของครู
		 2) เราทั้งผองสามารถเรียนรู้จากกันและกัน
4.3 คุณค่าของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
		 คุณค่าของการวิจยั ในชัน้ เรียน คือ การเรียนรูแ้ ละสร้างความรูเ้ พือ่ การเปลีย่ นแปลงตนเอง
ของครู ใ นการพั ฒ นาจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ให้ แ ก่ ผู ้ เ รี ย นอั น จะส่ ง ผลต่ อ การยกระดั บ คุ ณ ภาพของ
ผู้เรียนให้สูงยิ่ง ๆ ขึ้น
4.5 กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 5 ระยะ ในการพัฒนาการการเรียนการสอนโดย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนควรด�ำเนินการ 5 ระยะ (Phase) คือ (ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2550 : 15)
		 ระยะที่ 1 การวิเคราะห์เพื่อรู้จักผู้เรียนรายบุคคล
		 ระยะที่ 2 การประเมินเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง
		 ระยะที่ 3 กรณีศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล
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		 ระยะที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
		 ระยะที่ 5 การเผยแพร่และจัดนิทรรศการผลการวิจัยปฏิบัติการ
รายละเอียดการด�ำเนินการวิจัยในชั้นเรียน 5 ระยะ มีดังนี้
		 ระยะที่ 1 การวิเคราะห์เพื่อรู้จักผู้เรียนรายบุคคล
		 เมื่อเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนได้มอบหมายความรับผิดชอบให้ครูจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพให้กับนักเรียนกลุ่มใหม่ ดังนั้นครูแต่ละคนจึงต้องเรียนรู้ วิเคราะห์ เพื่อรู้จักนักเรียนเป็นราย
บุคคลให้เพียงพอที่จะสามารถวางแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
		 1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
			 1.1 เพื่อศึกษาลักษณะส�ำคัญของนักเรียน
			 1.2 เพื่อศึกษาจุดน่าสนใจที่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาของนักเรียน		
			 1.3 เพือ่ ศึกษาการออกแบบการจัดการเรียนรูใ้ ห้สามารถพัฒนาคุณภาพของนักเรียน
		 2. การจัดเก็บข้อมูล
		
2.1 เรื่อง / ด้านของข้อมูลที่ต้องการเก็บ
				 2.1.1 ภูมิหลังทางครอบครัว
				 2.1.2 ผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร / NT ฯลฯ
				 2.1.3 พัฒนาการทุกด้าน (ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ค่านิยม)
				 2.1.4 ความสนใจ ความถนัด ศักยภาพ และความต้องการจ�ำเป็น
			 2.2 แหล่งข้อมูล
				 2.2.1 แหล่งข้อมูลเอกสาร เช่น ระเบียน สมุดพก ฯลฯ
				 2.2.2 แหล่งข้อมูลบุคคล เช่น ครูประจ�ำชั้นและครูที่เคยสอนนักเรียนในปีการ
ศึกษาที่ผ่านมา ผู้ปกครอง เพื่อนของนักเรียน ตัวนักเรียนเอง ฯลฯ
				 2.2.3 แหล่งข้อมูลเหตุการณ์ เช่น พฤติกรรมการเข้าแถว พฤติกรรมในห้องเรียน
พฤติกรรมนอกห้องเรียน ฯลฯ
			 2.3 วิธีการจัดเก็บข้อมูล
				 2.3.1 การบันทึก
				 2.3.2 การสังเกต
				 2.3.3 การสัมภาษณ์
				 2.3.4 แบบสอบถาม ฯลฯ
			 2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
				 2.4.1 วิเคราะห์โดยใช้ SWOT analysis
				 2.4.2 วิเคราะห์โดยใช้ PMIA (Plus, Minus, Interesting point, Approach)
		3. เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วย
			 3.1 แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนแต่ละคน ที่ครูควรเก็บเพื่อวิเคราะห์นักเรียน
เป็นรายบุคคล เช่น ภูมิหลังของครอบครัว พัฒนาการด้านต่าง ๆ ผลการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ข้อมูลด้าน
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มาตรฐานคุณภาพผูเ้ รียน ความสามารถด้านการอ่าน การคิด การวิเคราะห์ และการเขียนแนวทางการพัฒนา
			 3.2 แบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศของผูเ้ รียนเป็นรายบุคคล เพือ่ การพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ เช่นจุด เด่นจุดด้อย จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาแนวทางการ
เขียนการวิเคราะห์ผเู้ รียนเป็นรายบุคคล เน้นการการเขียนเพือ่ ตอบค�ำถามวิจยั ทีเ่ ป็นผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
นักเรียนเป็นรายบุคคล และผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลนักเรียนทัง้ กลุม่ สรุปผลการวิจยั (ตอบค�ำถามวิจยั ทุกข้อ)
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยบทเรียนความคิดใหม่และประโยชน์ที่ได้จากการท�ำงานครั้งนี้ และข้อเสนอแนะ
ส�ำหรับตนเองในการปรับปรุงและพัฒนา การจัดเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพือ่ รูจ้ กั นักเรียนรวมทัง้
การพัฒนาตนเอง
		 ระยะที่ 2 การประเมินเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง
		 เมือ่ ครูนำ� แผนการจัดการเรียนรูส้ กู่ ารปฏิบตั จิ ริงในห้องเรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ครูตอ้ งประเมิน
เพื่อปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ และพฤติกรรมการสอนของตนเองให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน
การเรียนรูข้ องนักเรียนแต่ละคนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพือ่ ให้ทราบว่า สิง่ บ่งชีแ้ ละสภาพ
ความส�ำเร็จของการสอนมีอะไรบ้าง และเหตุและปัจจัยแห่งความส�ำเร็จคืออะไรปัญหาและอุปสรรคของการ
สอนมีอะไรบ้างและมีสาเหตุและปัจจัยมาจากอะไรแนวทางแก้ไขปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ และ
พฤติกรรมการสอนของตนเอง ของครูในหน่วยการเรียนรู้ต่อไปควรมีอะไรบ้าง
		 1. วัตถุประสงค์
			 1.1 เพื่อศึกษาศึกษาผลการสอนของตนเอง
			 1.2 เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเอง
		 2. การจัดเก็บข้อมูล
			 2.1 บันทึกระหว่างสอนและ หลังสอน
			 2.2 การสังเกตพฤติกรรมนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน
			 2.3 การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
			 2.4 ตรวจผลงานนักเรียน
			 2.5 การประชุมระดับชั้น และประชุมกลุ่มสาระ
		 3. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
			 3.1 แบบประเมินการสอนของตนเอง
			 3.2 แบบสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้
		 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
			 4.1 ด�ำเนินการประเมินการสอนการสอนชองตนเอง
			 4.2 สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้ในรายวิชาที่ผู้วิจัยสอน
				 แนวทางการเขียน การประเมินเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และการสอน
ของตนเอง เน้นการการเขียนเพื่อตอบค�ำถามวิจัย ที่เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการเรียน การสอน
ตามแผนการสอนของครู ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจยั (ตอบค�ำถามวิจัยทุกข้อ) ข้อเสนอแนะเพื่อ
การแก้ไขปรับปรุง พัฒนาและ/หรือขยายผลแผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียน ความคิดใหม่ และแรงบันดาล
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ใจที่เกิดขึ้นจากการวิจัย
		 ระยะที่ 3 กรณีศึกษานักเรียนรายบุคคล
		 กรณีศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นกระบวนการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลอย่าง
ละเอียด ต่อเนื่อง โดยใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลายในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของ
ปัญหา อันจะน�ำไปสู่การด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนานักเรียนให้สามารถปรับตัวและ
ด�ำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นักเรียนที่ครูควรศึกษาเป็นรายกรณีเช่น นักเรียนที่มีปัญหาด้าน
พฤติกรรม ด้านอารมณ์ ด้านการปรับตัว ด้านการเรียนและด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น หรือนักเรียน
ปัญญาเลิศ และนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษเฉพาะทางเพือ่ เป็นการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนา
ตามศักยภาพ ให้นักเรียนสามารถปรับตัว และด�ำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
		 1. วัตถุประสงค์
			 1) เพื่อศึกษานักเรียนมีปัญหา
			 2) เพื่อศึกษาสาเหตุและปัจจัยของปัญหา
			 3) เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไข เป้าหมาย และขั้นตอนการแก้ปัญหา
			 4) เพื่อศึกษาผลการแก้ไข ปัญหาและแนวทางการพัฒนา
		 2. การจัดเก็บข้อมูล
			 1) การสังเกตในสภาพต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
			 2) การสัมภาษณ์ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง
			 3) วิเคราะห์เอกสารต่าง ๆ
			 แนวทางการเขียนกรณีศึกษานักเรียน เน้นการศึกษานักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนรู้
มีปัญหาด้านพฤติกรรม การให้ความช่วยเหลือ และการติดตามดูแลช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน
		ระยะที่ 4 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
		 เมื่อผู้วิจัย ด�ำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ผ่านมา และมีการบันทึกผล
การสอนของตนเอง พบว่านักเรียนมีปญ
ั หาด้านต่าง ๆ ครูจงึ ต้องการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้ และน�ำไปใช้ในการจัดกิจกรรมเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
ตนเอง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส�ำหรับนักเรียนทุกคน
		 1. วัตถุประสงค์
			 1.1 เพื่อศึกษาแนวคิดและแนวทางในการสร้างและใช้นวัตกรรม
			 1.2 เพือ่ ศึกษาผลการทดลองใช้นวัตกรรม ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการเรียนรูข้ องนักเรียน
			 1.3 เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงนวัตกรรม
		 2. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
			 2.1 นวัตกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
			 2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
			 2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

		 3. การจัดเก็บข้อมูล
			 3.1 ข้อมูลสภาวะเริ่มต้น (Baseline)
			 3.2 ข้อมูลพัฒนาทางพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
			 3.3 ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
			 แนวทางการเขียน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เน้น
การเขียนผลการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมที่ครูสร้างขึ้น ให้ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้
ทั้ง 3 ด้าน คือด้านความรู้ ด้านกระบวนการ และด้านจิตพิสัย สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการ
รายงานผล และเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
		ระยะที่ 5 จัดนิทรรศการ และการเผยแพร่ผลการวิจัย
		 เมื่อครูได้ด�ำเนินการตามขั้นตอนการวิจัยปฏิบัติการทั้ง 4 ระยะแล้ว ครูผู้วิจัยสรุปผล
การด�ำเนินการวิจัย เป็นเอกสารสรุปเป็นรูปเล่ม เป็นเอกสารแผ่นพับ เป็นแผน ภูมิป้ายนิเทศและเอกสาร
เผยแพร่อื่นๆ น�ำเสนอในการจัดนิทรรศการทางวิชาการ ของโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษา และ
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจ�ำปี
		 1. วัตถุประสงค์
			 1.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้าชมนิทรรศการ
			 1.2 เพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
		 2. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
			 2.1 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการ
			 2.2 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เข้าชมนิทรรศการ
		 3. การจัดเก็บข้อมูล
			 3.1 สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เข้าชมนิทรรศการ
			 3.2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการ
		 แนวทางการเขียน จัดนิทรรศการและการเผยแพร่ผลการวิจยั เน้นการเขียนความคิดเห็น
ที่ได้จากการสัมภาษณ์และสอบถามผู้เข้าร่วมชมการจัดนิทรรศการ เพื่อเป็นการรายงานผลการรายงานผล
การจัดนิทรรศการ และเป็นแนวทางในการพัฒนางานในโอกาสต่อไป
		 5. การเขียนรายงานการวิจัย
		 การเขียนรายงานการวิจัย เป็นการเสนอความรู้ และเผยแพร่ผลงานของตนเองที่ได้
พัฒนาขึน้ ให้ผอู้ นื่ ได้ทราบ และน�ำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้ และยังเป็นการแสดงถึงความรูค้ วาม
สามารถทางด้านวิชาการของผู้ท�ำการวิจัยด้วย รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เป็นสื่อกลางในการขยายองค์
ความรูใ้ นสาขาวิชาซึง่ ผูอ้ า่ น สามารถเลือกใช้ประโยชน์จากการรายงานการวิจยั ได้หลายส่วน เช่น ข้อค้นพบ
แนวคิดทฤษฎี เครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แนวทางการด�ำเนินการวิจยั ส่วนประกอบของรายงานการ
วิจัยในชั้นเรียน ประกอบด้วย

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2558 389

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

			 5.1 ส่วนหน้า
			 5.2 ส่วนเนื้อหา
			 5.3 ส่วนเอกสารอ้างอิง
				1. ส่วนหน้า ประกอบด้วย ปกหน้า ปกใน บทคัดย่อ ใบแสดงความขอบคุณ
สารบัญ รายการตาราง รายการภาพประกอบ
				2. ส่วนเนื้อหา การเขียนรายงานการวิจัยโดยทั่วไปจะมีทั้งหมด 5 บท คือ
					 บทที่ 1 หรือบทน�ำ
					 บทที่ 2 ทฤษฎี เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
		 			 บทที่ 3 วิธีด�ำเนินการวิจัย
					 บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
					 บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายและข้อเสนอแนะ
			
3. ส่วนเอกสารอ้างอิง ประกอบด้วย
		 			 - บรรณานุกรม
					 - ภาคผนวก
สรุป

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 5 ระยะ เป็นการด�ำเนินการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ชัน้ เรียนของครูผสู้ อน โดยใช้กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียน คือการวางแผนการปฏิบตั ติ ามแผน
การเก็บรวบรวมข้อมูล การสะท้อนผลและการปรับปรุงพัฒนา ซึ่งด�ำเนินการตั้งแต่วันแรกของปีการศึกษา
คือ ระยะที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ผู้เรียนจ�ำแนกเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล
สารสนเทศ ข้อมูลด้านสมรรถภาพพื้นฐานของผู้เรียน และข้อมูลด้านผลการเรียนรู้ เพื่อให้รู้จักนักเรียน
ทุกคน รวมทัง้ การน�ำมาใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ระยะที่ 2 การประเมิน
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง เป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ และ
พฤติกรรมการสอนของตนเองให้สามารถส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระยะที่ 3 กรณีศึกษานักเรียนรายบุคคล เป็นกระบวนการศึกษานักเรียนเป็น
รายบุคคลที่มีประเด็นที่ต้องศึกษาอย่างละเอียด ต่อเนื่อง โดยใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลายในการรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของปัญหา อันจะน�ำไปสู่การด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และ
พัฒนานักเรียนให้ สามารถปรับตัวและด�ำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ระยะที่ 4 การพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เป็นการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ น�ำไปใช้ในการจัด
กิจกรรมเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะที่ 5 จัดนิทรรศการ และการเผยแพร่ผลการวิจัย เป็นการน�ำเสนอและเผยแพร่ผลการวิจัยของตนเอง
ด้วยกระบวน-การจัดนิทรรศการ จนส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และการเรียนรู้ของผู้เรียน
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