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บทคัดยอ
การวิจัยในชั้นเรียนเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ครูใชคนควาหาความจริงเพื่อนํามาใชแกปญหา
หรือพัฒนากระบวนการเรียนรูในชั้นเรียนอยางเปนระบบ เพื่อสืบคนสภาพที่เปนจริง หาสาเหตุของปญหา แสวงหา
วิธีการแกปญหาเชิงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของครู การดําเนินการวิจัยดังกลาวจะตองมีการวางแผนและ
ดําเนินงานตามขั้นตอน ประกอบดวย 1) การทบทวนการสอนที่ผานมา วิเคราะหกระบวนการสอนที่ดําเนินการอยู
เพื่อคนหาประเด็นปญหาการวิจัย 2) การกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย 3) การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4) การเลือกวิธีการวิจัยที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคการวิจัย 5) การทําความเขาใจลักษณะขอมูลและแหลงขอมูล
6) การจัดเตรียมวิธีการและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 7) การวิเคราะหขอมูล รายงานผล และการนําผลไป
ใช และ 8) การคิดปญหาที่จะทําวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูในแงมุมอื่นตอไป การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
รูของผูเรียน ครูผูสอนอาจใชกระบวนการวิจัยในกรณีตางๆ ไดแก การใชกระบวนการวิจัยเพื่อแกปญหาในกรณีที่
ผลการเรียนรูไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว หรือการใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูใหดีขึ้น
ในกรณีที่ครูไมพบปญหาในการจัดการเรียนรู รวมทั้งการใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการสอนเพื่อ
ยกระดับของตนเองซึง่ อาจมีผลตอการยกระดับวิทยฐานะในตําแหนงหนาทีข่ องครู ในดานวิธกี ารวิจยั เพือ่ พัฒนาการ
เรียนรู ครูตองตัดสินใจเลือกรูปแบบการวิจัยที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคการวิจัย บางครั้งอาจใชวิธีการวิจัย 2 วิธี
ผสมผสานกัน ซึ่งในบทความนี้ไดนําเสนอวิธีการวิจัยไว 6 วิธีการ ดังนี้ 1) การวิจัยแบบสํารวจ 2) การเปรียบเทียบ
หาสาเหตุ 3) การวิจัยแบบศึกษาความสัมพันธ 4) การวิจัยแบบศึกษารายกรณี 5) การทดลองใชนวัตกรรม และ 6)
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
คําสําคัญ
การวิจัย การพัฒนา กระบวนการเรียนรู
Abstract
A classroom research is a scientific process which teachers use to find truths in order to solve
problems or develop classroom learning process systematically, to search real conditions, to find causes
of problems, to seek problem solutions related to teacher’s learning process development. The mentioned
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research methodology has to be planned and performed based on procedures including 1) reviewing
previous teaching and analyzing current teaching process to find problems of research 2) setting research
objectives 3) studying documents and researches concerned 4) selecting a research method suitable
for research objectives 5) understanding data characteristics and data sources 6) preparing methods
and tools to collect data 7) analyzing data, reporting results and implementing 8) thinking of a new
research to develop learning process in different overviews. According to research and development of
learning process, teachers may use research process in various cases including application of research
process to solve problems in case of learning results irrelevant to research objectives or application of
research process to develop learning process in case of teachers do not find any problems concerning
teaching together with application of research process to develop teaching innovation to enhance
themselves which affect academic standing in position of teachers. Regarding research method for
learning development, teachers have to decide to select method of research appropriate for research
objectives. Sometimes, 2 methods might be combined. In this article, 6 methods of research are
presented as follows: 1) survey of exploratory research 2) causal comparative studies 3) interrelationship
studies 4) case studies 5) experimental studies and 6) action research.
Keywords
Research, Development, Learning Process
บทนํา
ครูที่มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาผูเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคของการสอน จะตองวิเคราะหกระบวนการ
การจัดการเรียนรูข องตนเองอยูต ลอดเวลาเพือ่ แสวงหาวิธกี ารทีจ่ ะนําไปสูว ธิ กี ารพัฒนาผูเ รียน ดังนัน้ ครูจะเกิดคําถาม
ตาง ๆ ขึ้นตลอดเวลาที่จําเปนตองหาคําตอบและวิธีการที่เปนระบบที่จะทําใหไดคําตอบที่เชื่อถือได คือ การวิจัย
ครูหลาย ๆ ทาน ไดใชการวิจัยในการพัฒนาการสอนของตนอยูแลว โดยเมื่อเกิดปญหาการสอนขึ้นก็ตองหาทาง
แกปญหา หรือแสวงหาวิธีการใหม ๆ มาพัฒนาการสอน แตสวนใหญครูยังใชการพัฒนาไมเต็มรูปแบบ เพียงคิดแลว
ลองทํา บางครัง้ มีการตรวจสอบผล มีการเปรียบเทียบผลแตขาดการจัดระบบการดําเนินการวิจยั ไมมกี ารดําเนินงาน
อย า งเป น ระบบ ไม มี ก ารบั น ทึ ก การปฏิ บั ติ ง านในแต ล ะขั้ น ตอน ท า ยสุ ด ไม มี ก ารรายงานผลการดํ า เนิ น งาน
จนครูเองไมรูตัววาไดใชการวิจัยในกระบวนการจัดการเรียนรูอยูแลว ถาครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรูอยาง
เปนระบบ เมือ่ ไดตรวจสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเ รียนวาบรรลุวตั ถุประสงคการเรียนรูห รือไมแลว ครูจะบอก
ไดวา เกิดปญหาหรืออุปสรรคใดในกระบวนการสอนบาง ปญหานัน้ มาจากสาเหตุใดเปนสําคัญ ครูจะตองรีบหาวิธกี าร
แกไขปญหาหรืออุปสรรคนัน้ หรือครูจะบอกไดวา กระบวนการสอนทีค่ รูใชเหมาะสมเพียงใด ตองมีการปรับปรุงแนวทาง
การจัดกิจกรรมในรูปแบบใหมหรือไม รวมทั้งจําเปนตองมีการพัฒนาสื่อการสอนลักษณะใหมที่ใหผูเรียนเรียนรู
ดวยตนเองเพื่อชวยลดเวลาสอนของครูหรือไม ซึ่งในกรณีนี้การสรางนวัตกรรมการสอนเพื่อการทดลองใชก็อาจจะ
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เกิดขึน้ หรือครูบางคนอาจตองการเขาใจความรูส กึ หรือความคิดเห็นของผูเ รียนก็ตอ งคิดหาวิธกี ารทีจ่ ะทําใหไดคาํ ตอบ
เหลานั้น วิธีการที่จะชวยใหครูไดคําตอบเหลานั้นเร็วที่สุดก็คือ “การวิจัย”
การใชการวิจยั เพือ่ นําผลมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูน นั้ ตองดําเนินการอยางเปนระบบโดยไมแยกอิสระ
จากการสอน แตจะดําเนินการไปพรอม ๆ กัน ตัง้ แตกาํ หนดวัตถุประสงคไววา ตองการทําอะไร เชน ตองการหาสาเหตุ
ของการไมผานวัตถุประสงคการเรียนรูของผูเรียน หรือตองการทดลองวิธีสอน เปนตน จากนั้นก็วางแผนดําเนินการ
แลวดําเนินการตามแผน เตรียมเครื่องมือเพื่อตรวจสอบผลการดําเนินงาน วิเคราะหและสรุปรายงานผล ซึ่งเรียกวา
“การวิจัยในชั้นเรียน” หรือ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน”
ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
การวิจยั ในชัน้ เรียนเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตรทคี่ รูใชคน ควาหาความจริงเพือ่ นํามาใชแกปญ
 หาหรือ
พัฒนากระบวนการเรียนรูในชั้นเรียนอยางเปนระบบ เพื่อสืบคนสภาพที่เปนจริง หาสาเหตุของปญหา แสวงหาวิธี
แกปญหาเชิงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของครู อันเปนผลตอการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว และยังเปนกระบวนการที่ใชตรวจสอบผลสําเร็จของการใชนวัตกรรมการสอนที่ครูพัฒนาขึ้นเพื่อสงเสริม
การเรียนรูของผูเรียนใหไดรับการพัฒนาตามวัยอยางเต็มศักยภาพ
ขั้นตอนการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู
ในการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู ตองมีการวางแผนและดําเนินการการวางแผนตามขั้นตอน ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ทบทวนกระบวนการสอนทีผ่ า นมา วิเคราะหกระบวนการสอนทีก่ าํ ลังดําเนินการอยูเ พือ่ คนหาประเด็น
ปญหาในการวิจยั ในขัน้ ตอนนีเ้ มือ่ ครูพบปญหาหลายเรือ่ ง ครูควรจัดลําดับความสําคัญของปญหาโดยพิจารณาจาก
ความรุนแรง และความเรงดวนของปญหา จากนั้นจึงกําหนดใหเปนปญหาในการวิจัย
ขั้นที่ 2 กําหนดปญหาที่ตองการทําวิจัยและกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย
ขัน้ ที่ 3 ศึกษาเอกสารงานวิจยั ของคนอืน่ ทีเ่ กีย่ วของกับปญหาวิจยั ในขัน้ ที่ 2 เพือ่ เปนแนวทางในการวางแผน
การวิจยั การสรางนวัตกรรมการสอน การสรางเครือ่ งมือในการเก็บขอมูลซึง่ จะทําใหเกิดกรอบความคิดการวิจยั ทีช่ ดั เจน
ขั้นที่ 4 เลือกวิธีการวิจัยที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคของการวิจัย
ขั้นที่ 5 ทําความเขาใจลักษณะขอมูล และแหลงขอมูล
ขั้นที่ 6 จัดเตรียมวิธีการ / เครื่องมือที่จะใชเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้นที่ 7 วิเคราะหขอมูล / รายงานผล และการนําผลไปใช
ขั้นที่ 8 คิดปญหาที่จะทําวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูในแงมุมอื่นตอไป
การใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนนั้น ครูผูสอนอาจใชกระบวนการวิจัยในกรณีตาง ๆ ดังนี้
1. การใชกระบวนการวิจยั เพือ่ แกปญ
 หา ในกรณีทผี่ ลการจัดการเรียนรูไ มไดรบั ความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ที่วางไว ครูสามารถใชการวิจัยในการวิเคราะหหาสาเหตุและแสวงหาวิธีการแกปญหาตามสาเหตุนั้น เชน เด็กบวก
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เลขสองหลักไมได เด็กออกเสียงตัวสะกดไมชัดเจน เด็กจับใจความในเรื่องที่กําหนดใหอานไมได แมแตเปนปญหา
ดานจิตพิสัย เชน เด็กพูดโกหก เด็กสมาธิสั้น เปนตน ก็สามารถทําการวิจัยเพื่อแกปญหาได
2. การใชกระบวนการวิจยั เพือ่ พัฒนาใหดขี นึ้ ในกรณีทค่ี รูไมพบปญหาในการจัดการเรียนรูโ ดยทีผ่ เู รียนทุกคน
เกิดพฤติกรรมการเรียนรูตามเกณฑที่กําหนดไวในวัตถุประสงค แลวครูก็อาจคิดวาจะทําอยางไรเพื่อใหผลการเรียนรู
ของผูเ รียนสูงขึน้ หรือเพือ่ ใหบรรยากาศการเรียนดีขนึ้ ใหผเู รียนเปนศูนยกลางของการเรียนรูม ากขึน้ โดยพัฒนาปรับปรุง
บางประเด็นในกระบวนการจัดการเรียนรูที่ใชอยูเดิม การวิจัยลักษณะนี้อาจเปนการพัฒนานวัตกรรมการสอนก็ได
3. การใชกระบวนการวิจยั เพือ่ พัฒนานวัตกรรมการสอนทีต่ อ งการยกระดับของตนเองซึง่ อาจมีผลตอการยก
ระดับวิทยฐานะในตําแหนงหนาที่ดวย จะตองเปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค แสวงหาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู
ใหม ๆ เพื่อใหเกิดการสรางความรูใหมในวงวิชาการ จะตองคิดพัฒนานวัตกรรมการสอนอยูเสมอและตองใช
กระบวนการวิจัยเพื่อทดลองนวัตกรรมการสอนที่คิดขึ้นเพื่อใหไดผลการศึกษาที่นาเชื่อถือและเผยแพรได
ในการใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูทั้งสามประการนี้ ผูเขียนสรุปเปนแผนภาพ ดังภาพที่ 1
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ตัวอยางการวิจัยเพื่อพัฒนาแกปญหา
1. การแกปญหานักเรียนขาดทักษะการเขียนที่ถูกตอง
2. พัฒนาแบบฝกเพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร
3. การศึกษานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า
4. การพัฒนานิสัยในการทํางาน
5. การพัฒนาลักษณะนิสัยใฝรูใฝเรียน
ตัวอยางการวิจัยเพื่อพัฒนา
1. รูปแบบการอภิปรายซักถามที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
2. การสอนโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติมดานหลักภาษาไทย
3. รูปแบบการสอนวิธีการทางสถิติสําหรับการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
4. การพัฒนาแผนการสอนโดยใชแหลงเรียนรูนอกหองเรียน
ตัวอยางการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม
1. การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปเรื่องเสียงภาษาไทย
2. การพัฒนานวัตกรรม การตูนประกอบแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องระบบจํานวนเต็ม
3. การพัฒนาชุดการทดลองวิทยาศาสตร
4. รูปแบบการสรางเสริมประชาธิปไตยที่เนนเทคนิคการเรียนรูแบบมีสวนรวม
5. ชุดการสอนเรื่องทักษะการปฏิบัติขลุยเพียงออ
6. การพัฒนาหลักสูตรวัฒนธรรมทองถิ่น
วิธีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
วิธีการวิจัยมีหลายรูปแบบแตละรูปแบบเหมาะสมกับวัตถุประสงคการวิจัยที่ตางกัน ครูตองตัดสินใจเลือก
วิธีการวิจัยที่เหมาะสม บางครั้งอาจใชวิธีการวิจัย 2 วิธีผสมผสานกัน ทั้งนี้จะตองพิจารณาวาวิธีใดที่ใหคําตอบตาม
วัตถุประสงคการวิจัยไดดีที่สุด และควรใชเครื่องมือใดในการเก็บขอมูล ดังที่ผูเขียนไดสรุปไวในตารางที่ 1
ตารางที่ 1
ตัวอยางการเลือกวิธีการวิจัยเพื่อหาคําตอบตามวัตถุประสงคและเครื่องมือที่จะใชในการเก็บขอมูล
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ตารางที่ 1
ตัวอยางการเลือกวิธีการวิจัยเพื่อหาคําตอบตามวัตถุประสงคและเครื่องมือที่จะใชในการเก็บขอมูล (ตอ)

สําหรับวิธีการวิจัยที่จะนําผลการวิจัยไปพัฒนากระบวนเรียนรู ในที่นี้จะนําเสนอวิธีการวิจัย 6 วิธี ดังนี้
1. การวิจัยแบบสํารวจ (Survey of Exploratory Studies)
เปนการวิจยั ทีม่ งุ คนหาสภาพความเปนจริงในประเด็นตางๆ เพือ่ นําขอคนพบมาพัฒนาวิธกี ารสอน โดย
กําหนดประเด็นที่ตองการรู แลวออกแบบเครื่องมือไปหาคําตอบ เพื่อใหไดขอมูลและการนําผลการวิเคราะหขอมูล
มารายงานลักษณะที่มีอยูในสภาพนั้น ๆ วิธีการวิจัยนี้อาจเปนการเริ่มตนเพื่อนําไปสูการวิจัยเพื่อแกปญหาหรือ
การวิจัยเพื่อพัฒนา เชน สํารวจปญหาการเรียนการสอน สํารวจความตองการของนักเรียน สํารวจลักษณะกิจกรรม
ที่นกั เรียนพึงพอใจ สํารวจเจตคติตอวิชาใดวิชาหนึ่ง สํารวจสภาพครอบครัวของนักเรียน
2. การเปรียบเทียบหาสาเหตุ (Causal Comparative Studies)
ใชเพื่อศึกษาหาความสัมพันธของสาเหตุและผลโดยสังเกตจากผลแลวสืบเสาะไปหาสาเหตุโดยการ
เปรียบเทียบความแตกตางและความคลายคลึงระหวางปรากฏการณหรือคุณลักษณะเพื่อตรวจสอบดูวามีสิ่งใดควร
จะเปนสาเหตุ หรือทําใหเกิดเหตุการณนั้น เชน ศึกษาสาเหตุของนักเรียนที่ตกซํ้าชั้น ศึกษาสาเหตุของการขาดเรียน
ศึกษาสาเหตุที่ทําใหนักเรียนทะเลาะวิวาทกัน ศึกษาสาเหตุของการออกเสียงภาษาไทยไมชัด เปนตน
3. การวิจัยแบบศึกษาความสัมพันธ (Interrelationship Studies)
เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ ตัง้ แตสองตัวขึน้ ไป เพือ่ ใชในการวางแผนการสอนหรือ
ออกแบบนวัตกรรมการสอน เชน ศึกษาความสัมพันธระหวางวิธีสอนของครูกับผลการเรียนของนักเรียน ศึกษาความ
สัมพันธระหวางผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกับเจตคติตอ การเรียนของนักเรียน ศึกษาปจจัยทีส่ ง ผลตอผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนของนักเรียน เปนตน
4. การวิจัยแบบศึกษารายกรณี (Case Studies)
เปนการวิจยั ทีม่ งุ ศึกษาเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ อยางเฉพาะเจาะจง อยางละเอียดลึกซึง้ โดยศึกษากับเด็กคนหนึง่
หรือกลุมหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อใหเกิดความเขาใจถึงสภาพปญหา สาเหตุแหงปญหาที่จะนําไปสูการแกปญหา
ที่ตรงประเด็น หรืออาจศึกษากรณีแหงความสําเร็จเพื่อเปนตัวอยางของรูปแบบการดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เชน ศึกษากรณีเด็กติดอาง หรือเด็กมีปญหาเรื่องอื่น ๆ หรือ กรณีศึกษาเด็กอัจฉริยะดานตาง ๆ เปนตน
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5. การทดลองใชนวัตกรรม (Experimental Studies)
ครูพฒ
ั นานวัตกรรมการสอนชนิดใดชนิดหนึง่ แลวนําไปทดลองใชจริงกับนักเรียนในชัน้ เพือ่ ตรวจสอบผล
ของการใชนวัตกรรมชนิดนั้น ลักษณะเชนนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Design) ซึ่งสามารถ
จัดกระทําไดหลายวิธีการ ในการอธิบายกรณีทดลองตอไปนี้ ไดใชอักษรยอเพื่อแทนความหมาย ดังนี้
X หมายถึง
การใชนวัตกรรม
O หมายถึง การวัดผลหรือการทดสอบเพื่อเก็บขอมูล
5.1 กรณีนักเรียน กลุมเดียว (Single - Group Designs)
วิธีที่ 1 One - Shot Case Study
ผูวิจัยใชนวัตกรรมกับนักเรียนกลุมหนึ่งแลวตรวจสอบผลหลังการใชนวัตกรรมนั้น
X
O
ตัวอยาง
ใหนกั เรียนทีเ่ รียนเกงคณิตศาสตรสอนกลุม นักเรียนทีเ่ รียนออน (Peer Tutoring)
X
คือ การใหนักเรียนเกงสอนกลุมนักเรียนที่เรียนออน
O
คือ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตรของกลุมนักเรียนออน
วิธีที่ 2 One Group Pretest - Posttest Design
ผูวิจัยจัดใหมีการสอบกอนและหลังการใชนวัตกรรม
O X O
ตัวอยางใชตัวอยางเดียวกับวิธีที่ 1 โดยจัดใหมีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตรกอน ใหนักเรียน
ทีเ่ รียนเกงลงมือสอนและเมือ่ สอนเสร็จ ใชขอ สอบฉบับเดียวกันวัดผลสัมฤทธิอ์ กี ครัง้ หนึง่ แลวนําคะแนนจากการสอบ
กอนและหลังมาเปรียบเทียบกัน
วิธที ี่ 3 Time Series Design
ผูวิจัยจัดใหมีการสอบหลายครั้งเปนชวงเวลาทั้งกอนและหลังการทดลอง
O 1 O 2 O 3 X O 1 O2 O 3
โดยใชตัวอยางเดียวกับวิธีที่ 1 ผูวิจัยวัดผลสัมฤทธิ์กอนการทดลอง อาทิตยละ 1 ครั้ง และวัดหลัง
การทดลองอีกอาทิตยละครั้ง โดยมีเหตุผลในการตรวจสอบความคงที่ของผลสัมฤทธิ์ทั้งกอนและหลังการทดลอง
วิธีนี้เหมาะสําหรับการทดลองที่มีจุดประสงคเกี่ยวกับการพัฒนาความคงทนของการเรียนรู
หรือพัฒนาความจํา
5.2 กรณีมกี ลุม เปรียบเทียบ (Control Group Design)
ั นาขึน้
รูปแบบนีผ้ วู จิ ยั ตองจัดนักเรียนเปน 2 กลุม ทําหนาทีเ่ ปนกลุม ทดลอง คือ กลุม ทีจ่ ะนํานวัตกรรมทีพ่ ฒ
ไปทดลองใช และอีกมุมหนึง่ ทําหนาทีเ่ ปนกลุม เปรียบเทียบหรือกลุม ควบคุม คือ กลุม ทีไ่ มไดรบั นวัตกรรมหรือกลุม ทีม่ ี
การสอนโดยวิธเี ดิม การจัดกลุม มักจะไมสามารถใชวธิ สี มุ (Random) จําเปนตองใชกลุม นักเรียนทีม่ อี ยู จึงไมจดั เปน
การวิจยั ทีส่ มบูรณ จัดเปนการวิจยั กึง่ ทดลอง (Quasi - Experimental Designs)
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วิธที ี่ 1 Static - Group Design
X
O
กลุม ทดลอง
กลุม เปรียบเทียบ
วิธที ี่ 2 Nonequivalent Control Group Design
O X
O
กลุม ทดลอง
O
O
กลุม เปรียบเทียบ
วิธที ี่ 3 Ordering Effects
จัดนักเรียนใหเปน 2 กลุม
กลุม ที่ 1 เรียนโดยนวัตกรรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ แลวใหเรียนแบบเดิม
กลุม ที่ 2 เรียนแบบเดิมกอนแลวเรียนโดยนวัตกรรมตอภายหลัง
วิธที ี่ 4 Matching
เนือ่ งในการทดลองนวัตกรรมการสอนในหองเรียนปกติผวู จิ ยั ไมสามารถใชวธิ สี มุ ในการจัดกลุม ตัวอยาง
ไดแตผวู จิ ยั สามารถใชวธิ ี Matching โดยจับคูน กั เรียนทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะบางประการทีค่ าดวานาจะมีผลตอการทดลอง
เชน เพศ อายุ ระดับความสามารถทีใ่ กลเคียงกันเปนคูๆ แลวแยกแตละคูใ หอยูใ นกลุม ทดลองและกลุม เปรียบเทียบ
แลวจึงพิจารณากําหนดรูปแบบการทดลองทีต่ อ งการ
6. การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (Action Research)
ใชเพือ่ แกปญ
 หาและพัฒนางานของผูว จิ ยั เอง เปนการศึกษาคนควาเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านของตนโดยการ
รวบรวม รวมมือการสะทอนตนเอง การใชวจิ ารณญาณ โดยผูว จิ ยั ทีต่ อ งเปนผูป ฏิบตั งิ านเอง กรณีของการวิจยั ในชัน้ เรียน
ผูวิจัยคือครูผูสอนเองที่มุงศึกษาในภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการแกปญหาที่ประสบอยู และมุงสูการบรรลุเปาหมายของ
การเรียนการสอน โดยใชกระบวนการความรวมมือของผูเ กีย่ วของ อาจเปนนักเรียน ผูป กครอง หรือบุคคลในชุมชน
โดยมีลกั ษณะสําคัญ ดังนี้
6.1 ใชงานทีต่ นเองปฏิบตั อิ ยู ลงมือปฏิบตั กิ ารดวยเทคนิควิธที คี่ ดิ วาจะนําไปสูก ารปรับปรุงแกไข
6.2 ดําเนินการเปนชวงๆ ในแตละชวงตองดําเนินการครบวงจร คือ วางแผน ลงมือปฏิบตั ิ สังเกต รวบรวม
ขอมูลและสะทอนเพือ่ การพัฒนาปรับปรุง ในการดําเนินงานในขัน้ ตอไป หรือวงจรตอไป ดังอธิบายดวยภาพนี้
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ภาพที่ 2 วงจรการวิจยั ปฏิบตั กิ าร
ทีม่ า: กิตพิ ร ปญญาภิญโญผล, 2549
35

6.3 ใหความสําคัญกับขอมูลเชิงคุณภาพ คือ ขอมูลจากการสังเกตระหวางปฏิบัติการ ที่ตองนํามา
วิเคราะห และตอบสนองใหทันเหตุการณในขณะปฏิบัติงาน
6.4 กิจกรรมทุกชวงเวลาตองเปดโอกาสใหมสี ว นรับผิดชอบทีเ่ กีย่ วของกับงานเขามีสว นรวมแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานและผลที่ไดจากการปฏิบัติงาน เปนการชวยควบคุมกระบวนงานใหมีความเหมาะสม
กับการปฏิบัติยิ่งขึ้น อีกทั้งตองใหความสนใจตอปจจัยอื่นๆ ที่มีผลเกี่ยวของกับการวิจัยที่ไดคาดหมายไวกอน
ตัวอยางงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ
1. การพัฒนาหองสมุดมีชีวิตในโรงเรียน
2. การพัฒนาโรงเรียนใหเปนแหลงทองเที่ยวของชุมชน
3. การบริหารจัดการหอพักนักเรียนแบบมีสวนรวม
4. การสงเสริมความรวมมือของผูปกครองในการพัฒนาความพรอมทางการเรียนของเด็กปฐมวัย
สรุป
กระบวนการวิจยั เปนเครือ่ งมือทีช่ ว ยใหครูไดคน ควาหาความจริงเพือ่ ใชเปนขอมูลในการแกปญ
 หาหรือพัฒนา
กระบวนการเรียนรูในชั้นเรียนอยางเปนระบบ ทั้งนี้การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูตองมีการวางแผนและดําเนินงาน
ตามขั้นตอน รวมทั้งมีการเลือกใชกระบวนการวิจัยและวิธีการวิจัยที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคการวิจัย เมื่อครูได
ทําการวิจยั ในชัน้ เรียนควบคูไ ปกับการปฏิบตั กิ ารสอนอยางเหมาะสมแลวจะสงผลใหสามารถออกแบบวิธกี ารสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น วงวิชาการการศึกษามีองคความรูและ
นวัตกรรมการสอนเพิม่ ขึน้ ตลอดจนสงผลใหเกิดวัฒนธรรมการทํางานทีด่ ขี องครู และพัฒนาไปสูค วามเปนครูมอื อาชีพ
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