เหมาะสมตามเหตุผล ซึ่งอาจขอความร่วมมือจากเพื่อนและ
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นช่วยพิจารณาความเหมาะสมลักษณะที่สอง
เป็นการทดลองใช้สอนนักเรียนรูปแบบของการทดลองในระยะ
นี้ อาจเป็นแบบการทดลองกลุ่มเดียวโดยมีการสังเกตพฤติกรรม
เริ่มต้นของนักเรียนในช่วงเวลาหนึ่งแล้วทดลองใช้นวตกรรมหรือ
วิธีการสอนที่สร้างขึ้นมาใหม่ แล้วสังเกตพฤติกรรมสิ้นสุดอีกระยะ
หนึ่ง ต่อจากนั้นนาข้อมูลที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรมเริ่มต้น มา
เปรียบเทียบกับพฤติกรรมสิ้นสุด เพื่อวิเคราะห์กาเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของนักเรียนว่า เป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือไม่
- ระยะที่สาม เป็นระยะที่ครูนักวิจัยต้องการพิสูจน์ความ
จริ งที่ ถูก ต้อ งมากยิ่งขึ้น เกี่ ยวกับ ผลหรื อวิ ธีก ารหรื อนวตกรรมที่
พัฒนาขึ้นมาต่อการเรียนของนักเรียน ในขั้นนี้ครูจะทาการวิจัยเชิง
ทดลอง โดยจะมีกลุ่มควบคุมและมีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน
ต่างๆ ให้มากขึ้นเพื่อให้ผลการพิสูจน์มีความตรงความตรงภายนอก
มากยิ่งขึ้นถ้าต้องการให้ความรู้ที่ได้มีความเป็นสากลภายในและ
มากยิ่งขึ้นควรทาการทดลองในหลายบริบท

แนวปฏิบัติที่ดี
1. เป็นงานวิจัยที่ต้องศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบเพื่อ
แก้ไขปัญหาผู้เรียนภายในบริบทของห้องเรียนที่ประกอบด้วย
องค์ประกอบ คือ ผู้สอน ผูเ้ รียน สือ่ การสอน วิธีการสอบ เนื้อหา
2. เป็นวิธีการแก้ปัญหาผู้เรียนภายในชั้นเรียน ใช้เวลาใน
การทาไม่นานนัก เก็บข้อมูลไม่มาก ใช้สถิติไม่ยากแต่ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการทาวิจัยและสอนไปวิจัยไป
3. เป็นงานวิจัยที่มี 5 ขั้นตอน คือ
3.1 หาปัญหา/สื่อที่จะพัฒนา
3.2 การวางแผนแก้ไขปัญหา/พัฒนา
3.3 การจัดกิจกรรมการแก้ปญ
ั หา/พัฒนา
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
3.5 สรุปผลการแก้ปญ
ั หา/พัฒนา
4. มีกระบวนการสะท้อนความคิดที่อาศัยการมีส่วนร่วม
จากผู้เรียน เพื่อน อาจารย์
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการวิจัย

ลองพิจารณาสักนิด แล้วจะรู้ว่าง่ายกว่าที่คิด

การจัดการความรู้

มาทา วิจัยในชัน้ เรียนกันเถอะ

จัดทาโดย ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ความหมายของ การวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียน คือ กระบวนการแสวงหาความรู้อัน
เป็นความจริงที่เชื่อถือได้ในเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาจัดการเรียน
การสอน เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในบริบทของชั้น
เรียน การวิจัยในชั้นเรียนมีเป้าหมายสาคัญอยู่ที่
การพัฒนา
งานการจัดการเรียนการสอนของครู ลักษณะของ การวิจัยเป็น
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ คือ เป็นการวิจัยควบคู่ไปกับการปฏิบัติงาน
จริง
โดยทั่ ว ไปแล้ ว ประชากรเป้ า หมายของการวิ จั ย ในชั้ น
เรี ย นจะถู ก จ ากั ด เป็ น กลุ่ ม นั ก เรี ย นในความรั บ ผิ ด ชอบของครู
นั ก วิ จั ย เท่ า นั้ น และข้ อ ความรู้ ที่ ไ ด้ มั ก จะมี ค วามเฉพาะคื อ จะ
เกี่ยวกับสภาพปัญหาและผลการพัฒนานักเรียนในชั้นเรียนของครู
นักวิจัยเป็นสาคัญ

การวิจัยในชั้นเรียนมีความสาคัญอย่างไร
การทาวิจัยในชั้นเรียนนั้นจะช่วยให้ครูมีวิถีชีวิตของการ
ทางานครู อย่างเป็น ระบบเห็น ภาพของงานตลอดแนว มีการ
ตัดสินใจที่มีคุณภาพเพราะจะมองเห็นทางเลือกต่างๆ ได้กว้างขวาง
และลึกซึ้งขึ้น แล้วจะตัดสินใจเลือกทางเลือกต่างๆอย่างมีเหตุผล
และสร้างสรรค์ นอกจากนี้ครูที่ใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนา
กระบวนการเรี ย นการสอนนี้ จ ะสามารถควบคุ ม ก ากั บ และ
พัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างดี เพราะการทางาน และ
ผลของการทางานนั้นล้วนมีความหมาย

รูปแบบของการวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียนนั้นมีลักษณะเฉพาะที่เป็นการวิจัย
เพื่อพัฒนางานการจัดการเรียนการสอน รูปแบบของการวิจัยในชั้น
เรียนนั้นเป็นโปรแกรมการวิจัย แบบการวิจัยและการพัฒนา โดย
เน้นสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเข้าใจสภาพปัญหาและ
วิธีการแก้ไข ตลอดจนนวตกรรมในการพัฒนางานตามสภาพที่เป็น
จริงในกระบวนการของการพัฒ นางานนั้น มีขั้น ตอนใหญ่ๆ 4
ขั้นตอนกล่าวคือ
(1) การกาหนดเป้าหมายของการพัฒนาที่ต้องการหรือ
กาหนดสภาวะที่เรียกว่าพัฒนาแล้วให้ชัดเจน
(2) การประเมินสภาวะเริม่ ต้น เพื่อดูสภาพหรือสภาวะ
ในปัจจุบันนี้ว่ามีลักษณะอย่างไรและแตกต่างจากสภาวะเป้าหมาย
ที่ต้องการในลักษณะใด
(3) การวางกระบวนการและการดาเนินการพัฒนา และ
ปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆ โดยมีขั้นตอนย่อย คือ
(3.1)
การพิ จ ารณาทางเลื อ กต่ า งๆ ในการ
เปลี่ยนแปลงจากสภาวะเริ่มต้นไปสู่สภาวะเป้าหมาย
(3.2) การประเมินทางเลือกต่างๆ เพื่อตัดสินใจ
เลือกทางที่ดีที่สุดและเหมาะสมทีส่ ุดในการพัฒนา
(3.3) การดาเนินการพัฒนาตามแผนของทางเลือก
ที่เลือกไว้
(3.4) การติดตามกากับและประเมินการดาเนินงาน
เพื่อให้รู้ว่า การพัฒนากาลังเป็นไปในทิศทาง และลักษณะที่
ต้องการใช่หรือไม่ และเพื่อให้รู้ว่าจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรอีก
เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(3.5) การดาเนินการพัฒนาตามแผนฉบับที่
ปรับปรุง

(3.6) ติดตามกากับและประเมินการทางานตาม
แผนฉบับปรับปรุง
(4) การประเมินผลรวมสรุป ว่า ได้บรรลุเป้าหมายของ
การพัฒนามากน้อยเพียงใด
โปรแกรมการวิจัยมีระยะของการทาวิจัยอย่างน้อย 3
ระยะ ดังนี้คือ
- ระยะแรก เป็นการวิจัยเพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
ปัญหาของการเรียนและการจัดการเรียน การสอนการวิจัย ใน
ระยะนี้ ครูควรมองภาพเป้าหมายของการพัฒนาซึ่งอาจมีลักษณะ
เป็นขั้นหรือเส้นพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่างๆ
ให้ชัดเจน
ความรู้ส่วนนี้จะมาจากการศึกษาเอกสารหลักสูตร คู่มือการสอน
แบบเรียนต่างๆ เป้าหมายของการพัฒนา และเส้นพัฒนาการนี้จะ
เป็นกรอบทฤษฎีที่สาคัญที่จะใช้เป็นเกณฑ์ หรือเป็นกรอบในการ
วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาอันเป็นสภาวะเริ่มต้นก่อนการ
พัฒนา (baseline) การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหานี้ อาจใช้
การวิ จัย เข้ า สารวจ โดยใช้ ข้อ มูล ทุติ ย ภูมิ ในระบบข้ อมู ลของ
ห้องเรียนและในโรงเรียนที่มีอยู่แล้ว เช่นคะแนนผลการเรียน และ
ข้อมูลต่างๆ จากสมุดพก หรือข้อมูลภูมิหลังของนักเรียนที่โรงเรียน
ได้บันทึกไว้แล้วเป็นต้น
- ระยะที่สอง เป็นการวิจัยเพื่อทดลองวิธีการพัฒนา
หรือนวตกรรมทางการเรียนการสอนจากผลการวิจัยในระยะที่ 1
นักวิ จัยจะสามารถระบุ ปัญหาจริงที่ สมควรได้รั บการแก้ไขและ
พัฒนา ทางเลือกในการแก้ไ ขและพั ฒนานี้อาจจะเป็นวิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบใหม่หรือการใช้นวตกรรมเข้ามาช่วยใน
การจัดกิจกรรม ในระยะที่สองนี้ นักวิจัยจะสร้างวิธีการ และ
เครื่องมือ หรือนวตกรรมที่จะใช้ในการพัฒนาแล้วทาการศึกษา
คุณภาพของวิธีการหรือ นวตกรรม ดังกล่าวใน 2 ลักษณะ คือ
ลั ก ษณะแรกเป็ น การศึ ก ษาคุ ณ ภาพ โดยการพั ฒ นาความ

