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บทคัดย่อ

การวจิยัในชัน้เรยีน เป็นกระบวนการแก้ปัญหาการจดักจิกรรมการเรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบการสร้าง

องค์ความรู้จากการปฏบิติังานในชัน้เรยีน ด้วยการน�าเอาหลักการวจิยัในชัน้เรยีน และการวจิยัทางการศกึษา

มาประยุกต์เป็นการวิจัยในชั้นเรียน โดยด�าเนินการตามรูปแบบการวิจัยในชั้นเรียนก�าหนดเป็น 5 ระยะ 

ประกอบด้วย ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ระยะที่ 2 การประเมินเพื่อพัฒนาแผนการจัดการ

เรียนรู้ของตนเอง ระยะที่ 3 กรณีศึกษานักเรียนรายบุคคล ระยะท่ี 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�าหนดให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 

(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. 2553 : 2) ซ่ึงสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เน้นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ โดยมุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี  

มปัีญญา มคีวามสุข มีศกัยภาพในการศกึษาต่อ และประกอบอาชพี จะช่วยให้ผูเ้รยีนเกดิสมรรถนะส�าคัญ คือ  

ความสามารถในการสือ่สาร การคิด การแก้ปัญหาการใช้ทักษะชีวติ และการใช้เทคโนโลย ีโดยใช้กระบวนการ

จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติ การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1) และ คุรุสภาได้ก�าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพครูต้องมีมาตรฐานความรู้

ด้านการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน สามารถปฏิบัติการวิจัย และใช้กระบวนการวิจัยในการแก้

ปัญหาการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ (ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา. 2544 : 

12–13) ส่วน สมศ. (องค์การมหาชน) ก็ได้ก�าหนดตัวบ่งชี้คุณภาพครูในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส�าคัญ ด�าเนินการวิจัยและใช้การวิจัยปฏิบัติการในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้ของ

นักเรียนและการสอนของตนเอง (ส�านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กร

มหาชน). 2553 : 40) นอกจากนี้

หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาการประถมศกึษา ได้ก�าหนดให้นกัศึกษาต้องเรยีนรายวชิา ED 

1007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เป็นวิชาบังคับอีกด้วย
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จากการศึกษาเอกสารดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการด�าเนินการวิจัยในชั้นเรียน เป็นเรื่องส�าคัญจ�าเป็น

ทีค่รทูกุคนจะต้องด�าเนนิการเพือ่พัฒนาคณุภาพการเรยีนการสอนของตนเอง และเพือ่ให้สอดคล้องกบัแนว

การจดัการศกึษาตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาต ิพทุธศกัราช 2542 และแนวด�าเนนิการของกระทรวง

ศึกษาธิการ ครูผู้สอนควรจะมีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารุ/ทักษะและมีเจตคติที่ดีต่อการวิจัยใน 

ชั้นเรียน และด�าเนินการวิจัยในชั้นเรียน อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพของผู้เรียนให้สูงยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์

1.  ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน 5 ระยะ

2.  ผู้ศึกษาสารถด�าเนินการวิจัยในชั้นเรียน 5 ระยะ

3.  ผู้ศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการวิจัยในชั้นเรียน 5 ระยะ 

ขอบข่ายของเนื้อเรื่อง

1.  ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน

2.  ความส�าคัญของการวิจัยในชั้นเรียน

3.  จุดมุ่งหมายของการวิจัยในชั้นเรียน

4.  กระบวนการและขั้นตอนการวิจัยในชั้นเรียน 5 ระยะ

5.  การเขียนรายงานการวิจัย

นิยามศัพท์เฉพาะ

การจัดการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่น�ากระบวนการวิจัย

ในชั้นเรียน 5 ระยะมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน 5 ระยะ หมายถึง กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

ของตนเอง โดยด�าเนินการ 5 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การวิเคราะห์เพื่อรู้จักผู้เรียนรายบุคคลระยะท่ี 2  

การประเมินเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง ระยะที่ 3 กรณีศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล ระยะที่ 4 

การวจัิยและพฒันานวตักรรมเพือ่พฒันาการจดัการเรยีนรู ้ระยะที ่5 การเผยแพร่และจดันทิรรศการผลการ

วิจัยปฏิบัติการ

 เนื้อหา : การวิจัยในชั้นเรียน 5 ระยะ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกระบวนการหนึ่ง ของระบบการศึกษาอันเกิดจากการปฏิสัมพันธ์

ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในห้องเรียน นอกห้องเรียน หรือไม่

ใช้ห้องเรียนกไ็ด้ กระบวนการเรยีนการสอนมอีงค์ประกอบต่าง ๆ  ได้แก่ คร ูนกัเรยีน หลกัสูตร สือ่ นวัตกรรม 

วธิกีารสอน แบบทดสอบ สภาพบรรยากาศในห้องเรยีน กลุม่เพือ่นเป็นต้น การวจิยัในช้ันเรยีนเป็นกระบวน

แก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ของครูอย่างเป็นระบบตรงตามสภาพปัญหา ใช้กระบวนท่ีเป็น

วิทยาศาสตร์ ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน จึงน�าเสนอสาระเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ดังนี้
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1.  ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน

   การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) ได้มีการบัญญัติเป็นภาษาไทยไว้หลายค�า เช่น 

การวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยปฏิบัติการ การวิจัยด�าเนินการ 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�าไปสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู ผู้วิจัยจะเลือกวิธี

การรายงานตามรปูแบบทีส่ถาบันทีเ่กีย่วข้องก�าหนดหรอืเลอืกการเขียนข้อค้นพบตามสภาพธรรมชาตข้ึินอยู่

กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และขึ้นอยู่กับเป้าหมายของการวิจัยว่าท�าให้ใครอ่าน แต่การวิจัยในชั้นเรียน

ต้องมีลักษณะส�าคัญคือ ผลการวิจัยเป็นการเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพการเรียนการสอน การพัฒนา 

ผู้เรียน ความคิดสะท้อนในการวิจัยตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงการครู

 สวุมิล ว่องวาณชิ (2549 : 21) ให้ความหมายของการวจิยัในชัน้เรยีนไว้ว่า การวจิยัปฏบิตักิาร

ในห้องเรยีน คอื การวจัิยทีป่ฏบิตัโิดยครผููส้อนในห้องเรยีน เพือ่แก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในห้องเรยีนและน�าผลมา

ใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน หรือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดกับผู้เรียน เป็นงานวิจัยที่ท�า อย่างรวดเร็ว น�าผลไปใช้ทันทีและสะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ต่าง ๆ ในชีวิตประจ�าวันของตนให้ทั้งตนเองและกลุ่มเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนได้มีโอกาสวิพากษ์ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแนวทางที่ได้ปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนการรู้ทั้งของครูและผู้เรียน

  สมบัติ ท้ายเรือค�า (2547 : 119) ได้กล่าวไว้ว่า การวิจัยในชั้นเรียน เป็นกระบวนการศึกษา

ค้นคว้าเกีย่วกบัช้ันเรยีน เพือ่ให้เกดิความรูค้วามเข้าใจ และพฒันาการเรยีนการสอน โดยครเูป็นผูด้�าเนนิการ

ไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ขั้นตอนการก�าหนดปัญหา จนสิ้นสุดกระบวนการวิจัย 

  กรมวิชาการ (2546 : 11) กล่าวว่าการใช้การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้ มนุษย์จะมีชีวิตที่ดี  

ที่ประเสริฐ ก็จะต้องเรียนรู้ การเรียนรู้ การฝึกฝนพัฒนานี้เป็นความพิเศษของมนุษย์ที่ฝึกตนหรือมีการเรียนรู ้

จึงมีการเปลี่ยนแปลงไป และท�าให้โลกเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย

  บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 8) ได้ให้ความหมายของการวิจัยไว้ว่าการวิจัย คือกระบวนการ

ค้นคว้าหาความรูท้ีเ่ชือ่ถอืได้ โดยมลีกัษณะ เป็นกระบวนการทีม่รีะบบและแบบแผน มจีดุมุง่หมายทีแ่น่นอน

และชัดเจน ด�าเนินการศึกษาอย่างรอบคอบไม่ล�าเอียง มีหลักเหตุผล และรายงานออกมาอย่างระมัดระวัง

  ประวติ เอราวรรณ์ (2545 : 2) กล่าวว่า การวจิยัเป็นกระบวนการหาความรูใ้หม่โดยอาศยัการ

ท�างานที่มีระบบ เข้ามาช่วยโดยหวังว่าข้อมูลที่ได้จะมีความน่าเชื่อถือสูง และสรุปผลได้ถูกต้อง ซึ่งการวิจัย

จัดได้ว่าเป็นกระบวนการ ได้ความรู้ในลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ สังเกตว่ามีปัญหาหรือข้อสงสัย

อะไรเกดิขึน้บ้าง รวบรวมข้อมลู และศกึษาความจรงิทีส่อดคล้องกับปัญหาหลงัจากนัน้กต้ั็งสมมตฐิานเพือ่ใช้

ในการอธิบายความจรงิทีส่งัเกตได้ ลองท�านายผลจากสมมตฐิานหรอืทฤษฎีโดยการอนมุานในลกัษณะทีค่าด

ถึงส่ิงที่ยังสังเกตไม่ได้ แล้วด�าเนินการพิสูจน์โดยการน�าข้อมูลที่รวบรวมมาทดสอบกับการท�านายท่ีตั้งขึ้น  

หากความรู้ที่ได้ตรงกันข้ามกับสมมติฐาน หรือทฤษฎี ก็รวบรวมข้อมูลมาใหม่ให้กว้างข้ึนหรือตั้งสมมติฐาน
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ใหม่ให้สอดคล้องกับข้อมูลอันใหม่แล้วด�าเนินการพิสูจน์ใหม่ ดังนั้นกระบวนการนี้จึงไม่มีที่สิ้นสุด เพราะ

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ขึ้นเรื่อย ๆ

 กล่าวโดยสรุป การวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการหาความรู้ใหม่ โดยอาศัยการท�างานอย่าง

เป็นกระบวนการท่ีมรีะบบ และแบบแผน มจุีดมุง่หมายท่ีแน่นอนและชัดเจน ด�าเนนิการศกึษาอย่างรอบคอบ 

ไมล่�าเอยีง มหีลักเหตผุล บนัทกึและรายงานออกมาอย่างระมดัระวังโดยครผููส้อนในห้องเรยีน เพือ่แก้ปัญหา

ทีเกิดขึ้นในห้องเรียน และน�าผลมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน หรือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน เป็นงานวิจัยท่ีท�าอย่างรวดเร็ว น�าผลไปใช้ทันทีและ

สะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของตน ให้ทั้งตนเอง และกลุ่มเพื่อนร่วมงานในโรงเรียน ได้มี

โอกาสวิพากษ์ อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในแนวทางที่ได้ปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาการเรียนการ

รู้ทั้งของครูและผู้เรียน

 2.  ความส�าคัญของการวิจัยในชั้นเรียน

  การวิจัยในชั้นเรียน เป็นการวิจัยที่เกิดจากการศึกษาโดยครู ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ของห้องเรียน ในขณะที่ท�ากิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง แล้วท�าการ

เขยีนรายงานผลการศกึษาออกมา ในรปูแบบของงานวจิยัในชัน้เรยีน เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการศกึษาปัญหา

ที่เกิดขึ้นในคร้ังต่อไป ดังน้ันจึงมีนักวิชาการได้อธิบายถึงลักษณะและความส�าคัญของการวิจัยในช้ันเรียน 

ซึ่งพอจะสรุปได้ ดังนี้ 

  สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม (2552) กล่าวว่า การท�าวิจัยในชั้นเรียนนั้นจะช่วยให้ครูมีวิถีชีวิต

ของการท�างานอย่างเป็นระบบ เห็นภาพของงานตลอดแนว มีการตัดสินใจที่มีคุณภาพ เพราะจะมองเห็น

ทางเลือกต่าง ๆ ได้กว้างขวางและลึกซึ้งข้ึน แล้วจะตัดสินใจเลือกทางเลือกต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลและ

สร้างสรรค์ ครูนักวิจัยจะมีโอกาสมากขึ้นในการคิดใคร่ครวญเก่ียวกับเหตุผลของการปฏิบัติงานและครูจะ

สามารถบอกได้ว่า งานการจัดการเรียนการสอนที่ปฏิบัติไปนั้นได้ผลหรือไม่เพราะอะไร นอกจากนี้ ครูที่ใช้

กระบวนการวิจยัในการพฒันากระบวนการเรยีนการสอนนี ้จะสามารถควบคมุ ก�ากบั และพฒันาการปฏบัิติ

งานของตนเองได้อย่างดี เพราะการท�างาน และผลของการท�างานนั้นล้วนมีความหมาย และคุณค่าส�าหรับ

ครูในการพัฒนานักเรียน ผลจากการท�าวิจัยในชั้นเรียน จะช่วยให้ครูได้ตัวบ่งชี้ที่เป็นรูปธรรมของผลส�าเร็จ

ในการปฏิบัติงานของครูอันจะน�ามาซึ่งความรู้ในงาน และความปิติสุขในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องของครู  

เป็นที่คาดหวังว่า เมื่อครูผู้สอนได้ท�าการวิจัยในชั้นเรียน ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานสอนอย่างเหมาะสม  

แล้วจะก่อให้เกิดผลดีต่อวงการศึกษา และวิชาชีพครูอย่างน้อย ประการ คือ 1) นักเรียนจะมีการเรียนรู้ที่มี

คุณภาพและประสทิธภิาพยิง่ข้ึน 2) วงวชิาการการศกึษาจะมข้ีอความรูแ้ละ/หรอืนวตักรรมทาง การจัดการเรยีน 

การสอนทีเ่ป็นจรงิเกดิมากขึน้อนัจะเป็นประโยชน์ต่อครแูละเพือ่นครใูนการพฒันาการจดัการเรยีนการสอน

เป็นอย่างมาก และ 3) วิถีชีวิตของครู หรือวัฒนธรรมในการท�างานของครู จะพัฒนาไปสู่ความเป็นครูมือ

อาชพีมากยิง่ขึน้ ทัง้นีเ้พราะครนูกัวจิยัจะมคีณุสมบตัขิองการเป็นผูแ้สวงหาความรู้หรอื ผูเ้รยีนในศาสตร์แห่ง

การสอนอย่างต่อเนือ่ง และมชีวีติชวีา จนในทีส่ดุกจ็ะเป็นผูท่ี้มคีวามรู ้ความเข้าใจท่ีกว้างขวาง และลกึซึง้ใน

ศาสตร์ และศลิป์แห่งการสอนเป็นครทีูม่วีทิยายทุธ์แกร่งกล้าในการสอนสามารถทีจ่ะสอนนกัเรยีนให้พฒันา

ก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ  ในหลายบริบทหรือที่เรียกว่าเป็นครูผู้รอบรู้ หรือครูปรมาจารย์ ซึ่งถ้ามีปริมาณครูนัก
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วิจัยดังกล่าว มากขึ้นจะช่วยให้การพัฒนาวิชาชีพครูเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมั่นคง

 สุวิมล ว่องวานิช และคณะ (2549 : 24–25) ได้กล่าวถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นของการ

วิจัยในชั้นเรียน ไว้คือ 1) เป็นการให้โอกาสครูในการสร้างองค์ความรู้ ทักษะการท�าวิจัย การประยุกต์ใช้  

การตระหนักถึงทางเลือกที่เป็นไปได้ ที่จะเปลี่ยนแปลงโรงเรียนให้ดีขึ้น 2) เป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  

นอกเหนือการเปลี่ยนแปลงหรือสะท้อนผลงาน 3) เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติโดยตรง เนื่องจากช่วยพัฒนา

ตนเองด้านวิชาชีพ 4) เป็นการช่วยให้เกิดพัฒนาการที่ต่อเนื่อง และเกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านกระบวนการ

วิจัยในที่ท�างาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เนื่องจากน�าไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ และ

การแก้ปัญหา 5) เป็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติในการวิจัย ท�าให้กระบวนการวิจัยมี

ความเป็นประชาธิปไตย และเกิดการยอมรับในความรู้ของผู้ปฏิบัติ 6) ช่วยตรวจสอบกระบวนการท�างาน

ของครูที่มีประสิทธิผล และ 7) ท�าให้ครูเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

  ศิริกาญจน์ โกสุม (2545 : 4) กล่าวถึงความส�าคัญของการวิจัยในชั้นเรียน ว่าเป็น 

การแก้ปัญหาหรือการพัฒนาผู้เรียนในชั้นเรียน ด้วยกระบวนการวิจัยที่ครูผู้สอนเป็นผู้ปฏิบัติ เป็นสิ่งที่จะให้

ผลดแีก่ผู้เรยีนมากกว่าการทีค่รแูก้ปัญหาในชัน้เรยีน ของตนตามผลการวจิยัของผูอ้ืน่เนือ่งจากครผููส้อนเป็น

ผูท้ีใ่กล้ชดิกับผูเ้รยีนมากทีส่ดุ ครจูงึย่อมรูธ้รรมชาต ิภมูหิลงัและสภาพแวดล้อมของผูเ้รยีนของตนดกีว่าผูอ้ืน่ 

แต่ครูกต้็องพยายามศกึษา ค้นคว้าหาแนวทางการแก้ปัญหาการเรยีนการสอนทีผู่อ้ืน่ท�าวจิยัไว้ เพือ่น�ามาเป็น

ฐานความคิดในการปรับน�าไปใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนของตน และจะได้รู้ถึงข้อควรระวังที่ผู้วิจัยคนก่อนได้

น�าเสนอไว้ เพือ่ป้องกนัความผดิพลาดซ�า้รอยเดิม รวมทัง้ควรปรกึษาแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัผูรู้ ้ผูม้ปีระสบการณ์

ภายในโรงเรียน หรือบุคคลภายนอกเพื่อปรับแนวคิดและประสบการณ์เหล่านั้น มาใช้เป็นแนวทางที่น�ามา

ใช้แก้ปัญหาในชั้นเรียนของตนได้อย่างมั่นใจต่อไป

  กรมวิชาการ (2545 : 3) การวิจัยในชั้นเรียนเกิดจากแนวคิดพื้นฐานการบูรณาการวิธีการ

ปฏิบัติงานกับการพัฒนาองค์ความรู้ ที่เกิดจากการปฏิบัติ โดยมีความส�าคัญ คือ 1) เป็นการพัฒนาหลักสูตร 

และการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยการวิจัย 2) เป็นการพัฒนา

วิชาชีพของครู 3) เป็นการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู ด้วยการเผยแพร่ความรู้ท่ีได้จากการปฏิบัติ  

4) เป็นการส่งเสริม สนับสนุนความก้าวหน้าของการวิจัยทางการศึกษา

  สรุปได้ว่า การวิจัยในชั้นเรียนมีความส�าคัญ คือ ต้องมีการด�าเนินงานที่เป็นวงจรต่อเนื่อง มี

กระบวนการท�างานแบบมีส่วนร่วม และเป็นกระบวนการหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ได้ข้อค้น

พบเกีย่วกบัการแก้ไขปัญหาทีส่ามารถปฏบิติัได้จรงิ การน�าแนวทางการวจิยัในช้ันเรยีนไปใช้ในการพฒันาการ

จัดการเรียนการสอนของตนเอง ให้บังเกิดสัมฤทธิผลในทางปฏิบัติสูงสุดนั้น ครูหรือครูนักวิจัยต้องท�าความ

เข้าใจให้ชัดเจนและตอบประเด็นค�าถามส�าคัญท่ีกล่าวไว้ในเบ้ืองต้นได้ จะท�าให้การด�าเนินงานตาม

กระบวนการวจิยัปฏบิตักิารประสบความส�าเรจ็ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ส่งผลต่อคณุภาพการศกึษาและการ

พัฒนาวิชาชีพครูด้วย

 3.  จุดมุ่งหมายของการวิจัยในชั้นเรียน

 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูมีความมุ่งหวังท่ีจะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความ

สามารถด้วยวิธีการอันหลากหลาย การวิจัยในชั้นเรียนเป็นวิธีการหนึ่งที่ครูจะน�ามาใช้
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  สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2548 : 9) สรุปว่า การท�าวิจัยในชั้นเรียน มีจุดหมายที่จะพัฒนาตัว

ครูให้เป็นคนใฝ่รู้ สามารถท�างานพร้อมกับผู้อื่น ปรับปรุงการท�างานให้มีประสิทธิภาพ     

 ประกอบ มณีโรจน์ (2548 : 2) สรุปถึงจุดมุ่งหมายของการท�าวิจัยในชั้นเรียนไว้ดังนี้ 1) เพื่อ

แก้ปัญหาการเรียนการสอน หรือแก้ปัญหาของนักเรียน 2) เพื่อปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ

เรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 3) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด�าเนินงานบางอย่างหรือเฉพาะด้าน  

4) เพื่อประเมินผล และพัฒนาการปฏิบัติงานของครู หรือหน่วยงาน และ 5) เพื่อพัฒนาวิชาชีพของครู

  กรมวิชาการ (2545 : 3) การวิจัยในชั้นเรียนมีจุดหมายที่ส�าคัญ คือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการ

เรียนการสอนให้เกิดผลดีที่สุดด้วยตัวครูเอง

 พิมพนัธ์ เดชะคปุต์ (2545 : 10) ให้ข้อสรปุว่า การวจิยัในชัน้เรยีนเพือ่พัฒนาคณุภาพการเรยีน

การสอนให้เกิดผลดีที่สุดด้วยตัวครูเอง

   ประวติ เอราวรรณ์ (2545 : 3) ก�าหนดเป้าหมายไว้ 3 ประการ คอื วจิยัเพือ่แก้ปัญหาการเรยีน

การสอน หรือพฤติกรรมของนักเรียน วิจัยเพื่อหาค�าตอบต่อข้อสงสัยในการปฏิบัติงานของครู และวิจัยเพื่อ

พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

  สรปุได้ว่า การวจิยัในช้ันเรียนมคีวามมุง่หมาย เพือ่พฒันาคุณภาพการเรยีนการสอนให้เกดิผล

ดทีีสุ่ดด้วยตวัครเูอง โดยมเีป้าหมายทีส่�าคญัเพือ่แก้ปัญหาการเรยีนการสอน วจิยัเพือ่หาค�าตอบต่อข้อสงสยั

ในการปฏิบัติงานของครู และเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

4.  การวิจัยในชั้นเรียน 5 ระยะ 

  การวิจัยในชั้นเรียน 5 ระยะ เป็นการน�ากระบวนการ และวิธีการด�าเนินการตามขั้นตอนการ

วจิยัในชัน้เรยีน และการวจัิยปฏบิติัการ มาประยกุต์ใช้ในการพฒันาการจกัการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน ซึง่ส�านกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2551 : 1) กล่าวว่า การวจิยัเชิงปฏบัิตกิารเป็นรปูแบบของวธิกีารศกึษา

ค้นคว้าแบบส่องสะท้อนตนเอง เป็นหมู่คณะของกลุม่ผูป้ฏิบตังิานในสถานการณ์ทางสงัคม เพือ่ต้องการทีจ่ะ

พัฒนาลักษณะที่ชอบธรรมและความชอบด้วยเหตุผลของวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้รูปแบบหรือเป็นทาง

ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ทั้งเป็นการพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนั้น ๆ ให้

สอดคล้องกบัภาวะของสงัคมและสถานการณ์ทีเ่กีย่วข้อง และพระราชบัญญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก�าหนดให้ครูต้องท�าวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (มาตรา

ที่ 30) และให้ครูใช้การวิจัยเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนและครู (มาตราที่ 24 (5)) นอกจากนั้น 

ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (2553 : 40) ได้ก�าหนดตัวบ่งชี้

ด้านคุณภาพครู ในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญอย่างมีประสิทธิภาพ ไว้ว่าในการ

ปฏิบัติงานสอนนั้น ครูจะต้องศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล การจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ที่หลากหลาย การใช้เทคโนโลยีเป็นแหล่งและสื่อการเรียนรู้ของตนเอง และนักเรียน การวัดและ

ประเมินผลตามสภาพจริงอย่างรอบด้าน การใช้ผลการประเมินเพื่อแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน วิจัยและใช้การวิจัยปฏิบัติการในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและ

การสอนของตนเอง และเสนอ ภิรมณ์จิตผ่อง (2550 : 25) ได้กล่าวถึงการวิจัยในชั้นเรียนว่า ครูผู้สอนต้อง

ด�าเนินการวจิยัในชัน้เรยีนทกุคน ด้วยกระบวนการวเิคราะห์เพือ่รูจั้กผูเ้รียนรายบคุคล การประเมนิการสอน
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ของตนเอง การศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และการน�าเสนอ

ผลการวิจัยต่อวงวิชาการ จะด�าเนินการเป็นเล่มเดียว หรือแบ่งเป็นระยะก็ได้

 การวิจัยในชั้นเรียน 5 ระยะ เป็นกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูด้วยวิธี

และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อย่างเป็นระบบในการด�าเนินการ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ

ศกึษาแห่งชาตแิห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 และมาตรฐานวชิาชพีทางการศกึษา

ของคุรุสภา เพื่อท�าให้งานที่ปฏิบัติมีความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา

 4.1  แนวคิด หลักการ และคุณค่าของการท�าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

  ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551 : 2–5) ได้กล่าวถึงแนวคิดหลักการ 

และคุณค่าของการท�าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ไว้ดังนี้

  1)  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และสร้างความรู้ในการ

ปฏิบัติงาน ยังผลให้ครูเกิดความเข้าใจในสภาพ ผลส�าเร็จ และปัญหาการปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอน

ของตนเอง อันน�าไปสู่การพัฒนาความสามารถในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานวิชาชีพ

ของครู

  2)  เมื่อครูเผชิญกับ ปัญหา ในการจัดการเรียนการสอน ครูสามารถเปลี่ยน ปัญหาให้

เป็นปัญญา และการสร้างสรรค์ ได้ด้วยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

   3)  ครนูกัวจิยัจะเรยีนรูต้ลอดเวลา สามารถนเิทศตนเองและเปลีย่นแปลงตนเองได้อย่าง

ถูกต้องและสร้างสรรค์

  4)  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพ่ิมพลังอ�านาจให้ครูสามารถพึ่งตนเองในการ 

พัฒนาทักษะ กระบวนการคิด และกระบวนการท�างานของตนเองให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูช่วยให้ครู

ได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง

 4.2  หลักการ

   1)  การวิจัยชั้นเรียน ต้องเป็น “งานที่เล็กๆ ง่ายๆ และมีคุณค่า” ที่บูรณาการอยู่ในการ

ปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนปกติของครู

   2)  เราทั้งผองสามารถเรียนรู้จากกันและกัน 

 4.3  คุณค่าของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

   คุณค่าของการวจัิยในช้ันเรยีน คอื การเรยีนรูแ้ละสร้างความรูเ้พือ่การเปลีย่นแปลงตนเอง

ของครูในการพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ให้แก่ผู ้เรียนอันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพของ 

ผู้เรียนให้สูงยิ่ง ๆ ขึ้น

  4.5 กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 5 ระยะ ในการพัฒนาการการเรียนการสอนโดย

กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนควรด�าเนินการ 5 ระยะ (Phase) คือ (ส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2550 : 15) 

  ระยะที่ 1 การวิเคราะห์เพื่อรู้จักผู้เรียนรายบุคคล

  ระยะที่ 2 การประเมินเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง

  ระยะที่ 3 กรณีศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล
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  ระยะที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

  ระยะที่ 5 การเผยแพร่และจัดนิทรรศการผลการวิจัยปฏิบัติการ

 รายละเอียดการด�าเนินการวิจัยในชั้นเรียน 5 ระยะ มีดังนี้

   ระยะที่ 1 การวิเคราะห์เพื่อรู้จักผู้เรียนรายบุคคล 

    เมื่อเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนได้มอบหมายความรับผิดชอบให้ครูจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพให้กับนักเรียนกลุ่มใหม่ ดังนั้นครูแต่ละคนจึงต้องเรียนรู้ วิเคราะห์ เพื่อรู้จักนักเรียนเป็นราย

บุคคลให้เพียงพอที่จะสามารถวางแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

   1.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

   1.1 เพื่อศึกษาลักษณะส�าคัญของนักเรียน

   1.2  เพื่อศึกษาจุดน่าสนใจที่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาของนักเรียน  

   1.3  เพือ่ศึกษาการออกแบบการจัดการเรียนรูใ้ห้สามารถพฒันาคณุภาพของนกัเรยีน

   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�าเป็น

   2.2 แหล่งข้อมูล

     2.2.1  แหล่งข้อมูลเอกสาร เช่น ระเบียน สมุดพก ฯลฯ

     2.2.2  แหล่งข้อมูลบุคคล เช่น ครูประจ�าชั้นและครูที่เคยสอนนักเรียนในปีการ

ศึกษาที่ผ่านมา ผู้ปกครอง เพื่อนของนักเรียน ตัวนักเรียนเอง ฯลฯ

    2.2.3  แหล่งข้อมลูเหตกุารณ์ เช่น พฤติกรรมการเข้าแถว พฤตกิรรมในห้องเรยีน 

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 ท่ีครูควรเก็บเพื่อวิเคราะห์นักเรียน

เป็นรายบุคคล เช่น ภูมิหลังของครอบครัว พัฒนาการด้านต่าง ๆ ผลการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ข้อมูลด้าน
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มาตรฐานคณุภาพผูเ้รยีน ความสามารถด้านการอ่าน การคดิ การวเิคราะห์ และการเขียนแนวทางการพฒันา

   3.2  แบบบนัทกึข้อมลูสารสนเทศของผูเ้รยีนเป็นรายบคุคล เพ่ือการพฒันาแผนการ

จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ เช่นจุด เด่นจุดด้อย จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาแนวทางการ

เขยีนการวเิคราะห์ผูเ้รยีนเป็นรายบคุคล เน้นการการเขยีนเพือ่ตอบค�าถามวจิยั ทีเ่ป็นผลการวิเคราะห์ข้อมลู

นักเรยีนเป็นรายบคุคล และผลการวเิคราะห์ข้อมลูนกัเรยีนทัง้กลุม่ สรุปผลการวจิยั (ตอบค�าถามวิจยัทกุข้อ) 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยบทเรียนความคิดใหม่และประโยชน์ที่ได้จากการท�างานครั้งนี้ และข้อเสนอแนะ

ส�าหรับตนเองในการปรบัปรงุและพฒันา การจดัเกบ็ข้อมลู และการวเิคราะห์ข้อมลู เพือ่รูจ้กันกัเรยีนรวมทัง้

การพัฒนาตนเอง

   ระยะที่ 2 การประเมินเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 

    เมือ่ครนู�าแผนการจดัการเรยีนรูสู้ก่ารปฏบิตัจิรงิในห้องเรยีนทีม่คีณุภาพ ครตู้องประเมนิ

เพื่อปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ และพฤติกรรมการสอนของตนเองให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน

การเรียนรู้ของนกัเรยีนแต่ละคนอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และเพือ่ให้ทราบว่า สิง่บ่งชีแ้ละสภาพ

ความส�าเร็จของการสอนมอีะไรบ้าง และเหตุและปัจจยัแห่งความส�าเรจ็คอือะไรปัญหาและอปุสรรคของการ

สอนมอีะไรบ้างและมสีาเหตุและปัจจยัมาจากอะไรแนวทางแก้ไขปรบัปรงุพฒันาแผนการจดัการเรยีนรู ้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�าเนินการประเมินการสอนการสอนชองตนเอง

   4.2  สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้ในรายวิชาที่ผู้วิจัยสอน

    แนวทางการเขียน การประเมินเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และการสอน 

ของตนเอง เน้นการการเขียนเพื่อตอบค�าถามวิจัย ที่เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการเรียน การสอน

ตามแผนการสอนของคร ูผลการวเิคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจยั (ตอบค�าถามวิจัยทุกข้อ) ข้อเสนอแนะเพื่อ

การแก้ไขปรับปรุง พัฒนาและ/หรือขยายผลแผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียน ความคิดใหม่ และแรงบันดาล
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ใจที่เกิดขึ้นจากการวิจัย 

  ระยะที่ 3 กรณีศึกษานักเรียนรายบุคคล 

  กรณีศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นกระบวนการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลอย่าง

ละเอียด ต่อเนื่อง โดยใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลายในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาสาเหตุของ

ปัญหา อันจะน�าไปสู่การด�าเนินการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนานักเรียนให้สามารถปรับตัวและ

ด�าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นักเรียนที่ครูควรศึกษาเป็นรายกรณีเช่น นักเรียนท่ีมีปัญหาด้าน

พฤติกรรม ด้านอารมณ์ ด้านการปรับตัว ด้านการเรียนและด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น หรือนักเรียน

ปัญญาเลศิ และนักเรียนท่ีมคีวามสามารถพเิศษเฉพาะทางเพือ่เป็นการให้ความช่วยเหลอื ส่งเสรมิ และพฒันา

ตามศักยภาพ ให้นักเรียนสามารถปรับตัว และด�าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

  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 เน้นการศึกษานักเรียนท่ีมีปัญหาในการเรียนรู ้ 

มีปัญหาด้านพฤติกรรม การให้ความช่วยเหลือ และการติดตามดูแลช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน

  ระยะที่ 4 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

   เมื่อผู้วิจัย ด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในภาคเรียนท่ีผ่านมา และมีการบันทึกผล

การสอนของตนเอง พบว่านกัเรยีนมปัีญหาด้านต่าง ๆ  ครจูงึต้องการสร้างและพฒันานวตักรรมในการจัดการ

เรียนรู้ และน�าไปใช้ในการจัดกิจกรรมเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ

ตนเอง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส�าหรับนักเรียนทุกคน

  1.  วัตถุประสงค์

   1.1 เพื่อศึกษาแนวคิดและแนวทางในการสร้างและใช้นวัตกรรม 

   1.2 เพือ่ศกึษาผลการทดลองใช้นวัตกรรม ช่วยเพ่ิมประสทิธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรยีน

    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

การเขียนผลการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมท่ีครูสร้างข้ึน ให้ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้

ทั้ง 3 ด้าน คือด้านความรู้ ด้านกระบวนการ และด้านจิตพิสัย สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการ

รายงานผล และเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

  ระยะที่ 5 จัดนิทรรศการ และการเผยแพร่ผลการวิจัย

  เมื่อครูได้ด�าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยปฏิบัติการท้ัง 4 ระยะแล้ว ครูผู้วิจัยสรุปผล 

การด�าเนินการวิจัย เป็นเอกสารสรุปเป็นรูปเล่ม เป็นเอกสารแผ่นพับ เป็นแผน ภูมิป้ายนิเทศและเอกสาร

เผยแพร่อื่นๆ น�าเสนอในการจัดนิทรรศการทางวิชาการ ของโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษา และ

ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจ�าปี

  1.  วัตถุประสงค์

   1.1  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้าชมนิทรรศการ

   1.2  เพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

  2.  เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

    2.1  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการ

    2.2  แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เข้าชมนิทรรศการ

  3.  การจัดเก็บข้อมูล

    3.1  สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เข้าชมนิทรรศการ

    3.2  สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการ

  แนวทางการเขยีน จดันทิรรศการและการเผยแพร่ผลการวจิยั เน้นการเขยีนความคดิเหน็

ที่ได้จากการสัมภาษณ์และสอบถามผู้เข้าร่วมชมการจัดนิทรรศการ เพื่อเป็นการรายงานผลการรายงานผล

การจัดนิทรรศการ และเป็นแนวทางในการพัฒนางานในโอกาสต่อไป

  5.  การเขียนรายงานการวิจัย

    การเขียนรายงานการวิจัย เป็นการเสนอความรู้ และเผยแพร่ผลงานของตนเองที่ได้

พัฒนาขึน้ให้ผู้อืน่ได้ทราบ และน�าไปใช้ประโยชน์ในการเรยีนการสอนได้ และยงัเป็นการแสดงถึงความรูค้วาม

สามารถทางด้านวิชาการของผู้ท�าการวิจัยด้วย รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เป็นสื่อกลางในการขยายองค์

ความรูใ้นสาขาวชิาซึง่ผูอ่้าน สามารถเลอืกใช้ประโยชน์จากการรายงานการวจิยัได้หลายส่วน เช่น ข้อค้นพบ 

แนวคดิทฤษฎ ีเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลู แนวทางการด�าเนนิการวจิยัส่วนประกอบของรายงานการ

วิจัยในชั้นเรียน ประกอบด้วย 
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    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�า

     บทที่ 2 ทฤษฎี เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

      บทที่ 3 วิธีด�าเนินการวิจัย 

     บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

     บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายและข้อเสนอแนะ

     3.  ส่วนเอกสำรอ้ำงอิง ประกอบด้วย

      - บรรณำนุกรม 

     - ภำคผนวก

สรุป

การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 5 ระยะ เป็นการด�าเนินการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน 

ชัน้เรยีนของครผูู้สอน โดยใช้กระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารในชัน้เรยีน คอืการวางแผนการปฏบิตัติามแผน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล การสะท้อนผลและการปรับปรุงพัฒนา ซึ่งด�าเนินการตั้งแต่วันแรกของปีการศึกษา 

คือ ระยะที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ผู้เรียนจ�าแนกเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล

สารสนเทศ ข้อมูลด้านสมรรถภาพพื้นฐานของผู้เรียน และข้อมูลด้านผลการเรียนรู้ เพ่ือให้รู้จักนักเรียน 

ทกุคน รวมทัง้การน�ามาใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการในการวางแผนการจดัการเรยีนรู ้ระยะที ่2 การประเมนิ

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง เป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ และ

พฤติกรรมการสอนของตนเองให้สามารถส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู ้ของนักเรียนแต่ละคนอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระยะที่ 3 กรณีศึกษานักเรียนรายบุคคล เป็นกระบวนการศึกษานักเรียนเป็น

รายบุคคลที่มีประเด็นที่ต้องศึกษาอย่างละเอียด ต่อเนื่อง โดยใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลายในการรวบรวม

และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของปัญหา อันจะน�าไปสู่การด�าเนินการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และ

พัฒนานักเรียนให้ สามารถปรับตัวและด�าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ระยะที่ 4 การพัฒนา

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เป็นการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ น�าไปใช้ในการจัด

กิจกรรมเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระยะที่ 5 จัดนิทรรศการ และการเผยแพร่ผลการวิจัย เป็นการน�าเสนอและเผยแพร่ผลการวิจัยของตนเอง 

ด้วยกระบวน-การจัดนิทรรศการ จนส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และการเรียนรู้ของผู้เรียน
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