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                                              การวิจัยในชั้นเรียน 
 

ศาสตราจารยกิตตคิุณ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
 
ความสําคัญของการวิจัยในช้ันเรียน 
 
         การวิจัยในชั้นเรียนมีความสําคัญตอวงการวิชาชีพครูเปนอยางย่ิง เนื่องจากครูจําเปนตองพัฒนา
หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การจูงใจใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเรียน การพัฒนาพฤติกรรม 
ผูเรียน การเพิ่มสัมฤทธิผลการเรียน และการสรางบรรยากาศการเรียนรู เพ่ือใหเกิดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การวิจัยในชั้นเรียนเปนการเปลี่ยนแปลงบทบาทดั้งเดิมของครูที่มีความเชี่ยวชาญ  
และสนใจเรื่องการสอนโดยเนนเนื้อหาสาระของบทเรียน  จึงทุมเทการศึกษา คนควา หาขอมูล ทฤษฎี ที่
เปนสวนหนึ่งของหลักสูตร มากกวาการศึกษาวิธีการพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนรูของผูเรียน ผลงานของ
อาจารยสวนใหญจึงเปนผลงานหนังสือ ตํารา บทความหรือเอกสารทางวิชาการมากกวาผลงานวิจัย 
          ปจจุบัน  การวิจัยมีบทบาทเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวทางการศึกษา ที่เปดระดับการศึกษาถึงข้ัน
ปริญญาโทและปริญญาเอกในประเทศไทย  ทําใหมีการเรียนการสอนระเบียบวิธีวิจัย ตลอดจนการ
กําหนดใหทําวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา จึงมีผูรูวิธีการทําวิจัยเพิ่มขึ้น ที่สําคัญคือการขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ หรือ การเลื่อนระดับของผูอยูในสายวิชาชีพทางการศึกษา มีขอกําหนดใหสงผลงาน
วิชาการและงานวิจัย เปนสวนหนึ่งของการพิจารณา ผูที่อยูในแวดวงการศึกษาจึงตองหันมาสนใจเรื่องของ
การวิจัยเพิ่มขึ้น  ประกอบกับการที่กฎหมายไดกําหนดใหมีการสงเสริมการวิจัยในมาตรา ๒๔ ดังนี้ 
             
                มาตรา ๒๔ การจัดกระบวนการเรียนรู 
                   ….(๕) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม 
                      ส่ือการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และ 
                      มีความรอบรู รวมทั้งความสามารถใชการวิจัย   เปนสวนหนึ่งของ 
                      กระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกนั  
                      จากสื่อการเรียนการสอน และแหลงวิทยาการตางๆ  
 
                      ดวยปจจัยดังกลาวจึงทําใหครูอาจารยตองเปลี่ยนบทบาทจากผูสอนมาเปนผูวิจัย 
เพ่ือมีสวนรวมในการพฒันาการสอน การเรียนรูของผูเรียน และการพัฒนาวิชาชีพครูเพ่ิมขึ้น 
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ความหมายของการวิจัยในช้ันเรียน  
 
            การวิจัยทางการศึกษา (Educational Research) ในความหมายกวางหมายถึงการเสาะแสวงหา
ความรูโดยใชัวิธีการทางวิทยาศาสตร ใชกระบวนการวจิัยเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ การออกแบบการ
วิจัยเชิงทดลอง  ก่ึงทดลอง หรือการวิจัยแบบผสมผสาน 
            การวิจัยปฏิบัติการทางการศึกษา  (Action Research in  Education )หมายถึงการคนควาหา
คําตอบที่เช่ือมโยงทฤษฎีทางการศึกษาสูการปฏิบัติจริงในสถานศึกษา โดยการคิดสะทอน (Reflective 
Thinking) การสอนของครู มีลักษณะสําคัญคือ เปนปรับปรุงการปฏิบัติงานการศึกษา เปนการเพิ่มพลัง
ความสามารถของครู และเปนความกาวหนาในวิชาชีพทางการศึกษา 
            การวิจัยในชั้นเรียน  (Classroom  Action Research) หมายถึงการสืบสอบเชิงธรรมชาติ  
( Natural Inquiry) จากปรากฎการณที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอน การเรียนรู หรือ พฤติกรรมผูเรียน 
โดยที่ครูเปนผูวิจัยในสิ่งที่ครูปฏิบัติอยู มีผูเรียน  ผูบริหารหรือ ครูในโรงเรียนมีสวนรวมในการวิจัยดวย  
               Patricia Cross ( อางถึงใน Bruce Kochis, nd. www.evergreen.edu ) ผูซึ่งบุกเบิกการวจิยัใน
ช้ันเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดเนนย้ําวา “การวิจัยในช้ันเรียน แตกตางจากการวิจัยทางการศึกษา
แบบดั้งเดิม ในเรื่องจุดมุงหมายของการวิจัย และการออกแบบการวิจัย”  โดยที่การวิจัยแบบดั้งเดิมสวน
ใหญนําไปสูการสรุปในภาพกวาง เนื่องจากตัวแปรบางตัวไดถูกสกัดออกไป ผลการวิจัยจึงไมสามารถนําไป
ปฏิบัติจริงในชั้นเรียนได 
             การวิจัยในช้ันเรียนจึงเปนการสืบสอบเชิงธรรมชาติที่ตองใชความคิดวิเคราะหที่ละเอียดถี่ถวน 
ข้ึนอยูกับเนื้อหาสาระของวิชา การมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน มีจุดเนนที่หลากหลายเชื่อมโยงกัน และเปน
รูปธรรม 
 
ลักษณะสําคญัของการวิจัยในชั้นเรียน 
             ลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียนมจีุดเดนที่แตกตางจากการวจิัยอื่นๆ ดังนี้  
 
             ๑.  ครูเปนผูวิจัยเอง เพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหแกวงการวิชาชีพครู 
             ๒.  ผลการวิจัยสามารถแกปญหาผูเรียนไดทนัเวลา และตรงจุด 
             ๓.  การวิจัยชวยเชื่อมชองวางระหวางทฤษฏีและการปฏิบตั ิ
             ๔.  การเพิ่มศักยภาพการคิดสะทอน(Reflective Thinking) ของครูตอปญหาที่เกิดในหองเรียน 
             ๕.  การเพิ่มพลังความเปนครูในวงการการศกึษา 
             ๖.  การเปดโอกาสใหครูกาวหนาทางวิชาการ 
             ๗.  การพัฒนา และทดสอบการแกปญหาในชั้นเรียน 
             ๘.  การเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคดิเรือ่งการเรียนการสอน และทางแกปญหา 
             ๙.  การนาํเสนอขอคนพบและการรับฟงขอเสนอแนะจากกลุมครู 
             ๑๐.  การวิจัยและพัฒนาเปนวงจร (Cycle) เพ่ือทําใหขอคนพบสมบูรณข้ึน 
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               โดยที่จุดมุงหมายของการวิจัยเปนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดังนั้นการเขียนรายงานการ
วิจัยจึงข้ึนอยูกับผูวิจัยวาจะนาํผลวิจัยไปทําอะไร  แตลักษณะของการวิจัยตองสอดคลองตามที่ไดกลาวแลว 
 
การดําเนินการวิจัย 
 
              ผูที่ไมเคยชินกับการวิจัยมักจะมองการวิจัยเปนสิ่งที่ยาก ตองใชเวลาในการศึกษาทฤษฎีที่
เก่ียวของ การออกแบบวิจัย การสรางเครื่องมือสําหรับการวิจัย การใชสถิติในการวิเคราะห การอภิปราย
ผลและขอเสนอแนะ ดังนั้นเพื่อใหการวิจัยในชั้นเรียนเปนเรื่องที่งายขึ้นจึงขอเสนอแนะแนวทางที่เร่ิมจาก
การฝกวิจัยไปจนถึงการวิจัยที่มีลําดับขั้นตอนยุงยากขึ้น โดยพิจารณาวัตถุประสงคและผลวิจัยที่จะนําไปใช 
 
การเริ่มตนการวิจัย 
 สําหรับผูที่ไมมีประสบการณการวิจัยในชั้นเรียนมากอนจะเริ่มการวิจัยไดโดยการยอนนึกถึง
ประสบการณ  หรือปรากฏการณที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนหรือในสถานศึกษา และกําหนดขอบเขตของการวิจัย
หรือปรับปรุงกอนตามความสนใจที่อยากจะคนควาหาคําตอบในเรื่องนั้น 
 
๑.  กําหนดหัวขอของการวิจัย          

หัวขอการวิจัยในชั้นเรียนเปนเรื่องของการปรับปรุง พัฒนางานในวงการวิชาชีพครู เชนการพัฒนา
หลักสูตรทองถ่ินที่ครูอยากไดคําตอบวา การจัดหลักสูตรอยางไรจึงสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 
ควรมีรูปแบบการเรียนการสอนใดที่จูงใจใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเรียน    จะมีวิธีการพัฒนา
พฤติกรรมผูเรียนใหใฝรูใฝเรียนไดอยางไร มีวิธีการเพิ่มสัมฤทธิผลการเรียนของ ผูเรียนไดอยางไร และ
การสรางบรรยากาศการเรียนรู แบบใดเพื่อใหเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ขอบเขตหัวขอที่สนใจแบงเปนดานตางๆ ดงันี้ 
๑.๑  ดานผูเรียน  ขอบเขตที่คนควาวิจยั  เก่ียวกับผูเรียนแยกเปนดานยอยๆ อีกไดคือ 

  ๑)  เร่ืองการเรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนอาจเปนประเด็นที่ผูวิจัยอยากได
คําตอบวาทําไมนักเรียนคนนี้หรือกลุมนี้จึงมีสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนสูง  มีปจจัยอะไรบางที่เสริม
ความสามารถในการเรียนของผูเรียนในทางตรงกันขามอาจารยอาจเกิดขอสงสัยวา ทําไมผูเรียนคนนี้หรือ
กลุมนี้จึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  ต่ําวิชาเดียวที่อาจารยสอนหรือต่ําทุกวิชา  มีปจจัยใดที่ทําใหผูเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนต่ํา 
 ทําไมผูเรียนจึงไมตั้งใจเรียน  ไมยอมทําแบบฝกหัด  ไมยอมสงงาน  มีปญหาอะไร  ผูเรียน
ตองการอะไร  ทําไมจึงไมยอมพูดในชั้นเรียน หรือไมยอมทํางานกลุมกับเพื่อน 
 

๒) เร่ืองพฤติกรรมผูเรียน  อาจารยอาจสนใจแกปญหาพฤติกรรมผูเรียนที่ชอบ 
แกลงเพ่ือน  เกเรชอบทะเลาะวิวาท  ชกตอยกับเพื่อน  พฤติกรรมที่เปนปฏิปกษกับอาจารย  การเขา 
ช้ันเรียนสาย   
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การปฏิเสธการเรียน  การหนีเรียน  การตดิเกมส  การไมเขาหองเรียนการแอบหนไีปสูบบุหร่ีในหองน้ํา  
การประพฤตผิิดระเบียบของโรงเรียน การพูดจากาวราว  การไมชวยเหลืองานของโรงเรียน 
 

๑.๒  ดานวิธีการสอน   ประเด็นทีน่าสนใจเกี่ยวกับการสอน  อาจารยอาจจะสนใจวาการสอน
แบบใดทีผู่เรียนพึงพอใจ  การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทําใหผูเรียนพัฒนาดานใดบาง  ครูสวนใหญใช
วิธีการสอนแบบใด  การสอนแบบใดที่ผูเรียนอยากเรียนและเรียนไดผลดีที่สุด  การสอนที่ใหแบบฝกเปน
รายบุคคลกบัแบบฝกเปนกลุม  จะทําใหผูเรียน เรียนรูแตกตางกันหรือไมการใชส่ือแบบใดจะทาํใหผูเรียน
เขาใจบทเรียนไดดีย่ิงข้ึน ทําอยางไรผูเรียนจะมีความสุขในการเรียน  การเปรียบเทียบการสอนแบบการให
อิสระในการเลือกหัวขอการเรียนตามลําดบักอนหลังตามความสนใจของผูเรียนกับการสอนปกต ิ หรือผล
การสอนแบบตางๆ ทีค่รูทดลองใช 
 

๑.๓  ดานผูสอน  อาจารยอาจสนใจวาผูเรียนตองการการสอนที่มีคุณลักษณะอยางไร  ผูเรียน
ตองการใหผูสอนปฏิบัติตอผูเรียนอยางไร  พฤติกรรมแบบใดของอาจารยที่สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูได
อยางดีที่สุด  อาจารยผูสอนดีเดนตองมีพฤติกรรมอยางไร  ผูเรียนชอบใหผูสอนปฏิบัติตอผูเรียนอยางไร  
ผูเรียนตองการใหผูสอนดูแลอยางไรนอกชั้นเรียน 
 

๑.๔  ดานแหลงเรียนรู  วัสดุอุปกรณ และการจัดการตางๆ สําหรับดานนี้  อาจารยควรมีคําถาม 
ปญหา  หรือขอที่อาจารยอยากทราบวาแหลงเรียนรูประเภทใด  กระตุนความสนใจของผูเรียน  การใชวัสดุ
อุปกรณประกอบการสอนแบบใด  จึงทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรูไดอยางดี  การจัดกิจกรรม
หรือโครงการมีผลตอสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของผูเรียนหรือไม  การจัดตารางเรียนชวงเชาและบายมีผล
ตอพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรหรือไม  การศึกษายังแหลงเรียนรูมีปญหาอุปสรรค  และไดผลดี
ตอการเรียนอยางไร  เมื่ออาจารยสํารวจความสนใจของตนเองไดแลววาอยูในขอบเขตใด ก็ลองพิจารณา
ลึกลงไปแตละดานวามีขอมูลมีความรู  และมีความสนใจจริงหรือไม  เลือกเรื่องที่สนใจ  อยากไดคําตอบ  
หรือแนวทางแกไขปญหาอยางแทจริง  อาจารยตองแนใจ  ๒  ประการ คือ 

๑.  หาเหตุผลที่จะทํา  คือ เปนปญหาที่สําคัญ  จําเปนตองไดคาํตอบ  มีเวลาที่จะทํา  ผลจะเปน
ประโยชนตอลูกศิษย และวงการวิชาชีพครู 

๒.  ความชัดเจนของหัวขอ  อาจารยตองพิจารณาวาหัวขอกวางไป หรือแคบไป  พอที่จะศึกษาได
ในกําหนดเวลาของทาน 
 
๒.  การฝกสงัเกตและบันทึก 
 ผูเร่ิมวิจัย  ตองฝกฝนการสังเกต และการจดบนัทึกโดยเริ่มจากเหตุการณประจําวันในชั้นเรียน  
ผูวิจัยฝกการจดงายๆทุกวันหลักจากเลิกการสอน 
 
ตัวอยาง วันนี้สังเกตเห็นนายพันพร  นั่งหลับในชั้นเรียน ครูไดเดินไปปลุก เพ่ือนๆ ในชั้นเรียน
หัวเราะชอบใจ  ครูไมไดดุนักเรียนที่หัวเราะ  และไมไดดุพันพรที่หลับอยู 
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 การสะทอนความคิดของครูในวันนี้ ครูนาจะใหพันพรมาพบตอนเลิกเรียนแลว  เพ่ือคุยกันถึง
สาเหตุการหลับในชั้นเรียน  อีกประการหนึ่ง  ครูนาจะหาหนังสือมาอานที่เก่ียวกับเรื่องเด็กหลับใน
หองเรียน  หรือคุยกับอาจารยทานใดดี ตองไปถามเพื่อนอาจารย 
 ทําไมเมื่อครูเดินไปปลุกพันพร  เพ่ือนๆ ในชั้นเรียนหัวเราะ ครูนาจะดุนักเรียนที่หัวเราะหรือเปลา  
วาเปนมารยาทที่ไมดี  แตครูไมไดสอนผูเรียนเมื่อสถานการณนั้นเกิดขึ้น 
 ครูควรฝกการสังเกต  และจดบันทึกส่ิงที่สังเกตไดทุกวัน เพ่ือใหเคยชินกับการมองสถานการณ
หรือผูเรียนอยางวิเคราะหทุกครั้งที่จดเหตุการณ ตองพยายามคิดสะทอน เพ่ือหาเหตุผล หรือวิธีการ  
ตลอดจนทฤษฏีทางการศึกษา  
 
๓.  วางแผนการทําวิจัย 
 หลักจากการฝกสังเกต จดบันทึกขอมูลไดระยะหนึ่งผูวิจัยจะคอยๆ เคยชินกับการวิเคราะห และ
การเขียนจนแนใจวาอาจารยสนใจจริงในเรื่องที่อาจารยมักจะสังเกตและจดบันทึกเร่ืองไดมากวาเร่ืองอ่ืน
อาจารยคงคิดวาส่ิงที่อาจารยจะทํานั้นเปนแนวคิดใหมที่ตอบคําถามของอาจารยหรือเปลา และจะพัฒนาไป
อยางไร 
 การศึกษาของอาจารยจะเปนที่จุดใด มีขอบเขตเพียงใด และใชเวลาในการศึกษาเทาใด 
 
ตัวอยางแผนการวิจัย  การวิจัยในชั้นเรียนอยางงายๆ เร่ิมตนดังนี้ 
 ๑.  เดือนแรก  ซึ่งอาจจะเริ่มเดือนพฤษภาคม ในภาคเรียนที่ ๑  หรือเดือนพฤศจิกายน ในภาค
เรียนที่ ๒  เร่ิมสํารวจขอมูลทั่วไปที่เก่ียวของกับนักเรียน  ทะเบียน ระเบียนสะสม  ลักษณะของผูเรียน  
คะแนนเฉลี่ยที่ผานมา  ตารางเรียน หองเรียน  ปายประกาศ  ส่ิงแวดลอมรอบหองเรียน  ลักษณะการเรียน  
การสอนของอาจารย  พฤติกรรมของผูเรียน  อาจารยใชการสํารวจนี้เปนการกําหนดความสนใจของ
อาจารย  และยืนยันความคิดของอาจารย 
 ๒.  เดือนที่ ๒  หลังจากสํารวจสภาพหรือปญหาในชั้นเรียนของอาจารยแลว ใหจับประเด็นที่
อาจารยคิดวาสําคัญที่สุดเขียนอธิบายในเรื่องนั้นวาเปนปญหาอยางไร  นาสนใจเพียงใด  มีประโยชนใน
การวิจัยเพียงใด  มีขอมูลเพียงพอหรือไมจะใชเวลาศึกษาในเรื่องนั้นมากนอยเพียงใด 
 ๓.  เดือนที่ ๓ ตั้งคําถามที่ตองการอยากรูมากที่สุด เพ่ือใหแนใจวา อยากศึกษาจริงๆ  จะมีขอมูล
อยูที่ใดบาง  นักเรียนเปนผูใหขอมูลและมีสวนรวมในการศึกษาครั้งนี้อยางไร  จะทําอะไรกับขอมูลที่ได 
 ๔.  เดือนที่ ๔  พิจารณาวาเมื่อศึกษาเบื้องตนเรียนรูอะไรบาง ทบทวนประเด็นที่สังเกตไวใน ๓ 
เดือนที่ผานมา จะศึกษาทฤษฏีทางการศึกษาเพิ่มเติมเพียงใด จะปรึกษาใคร แนใจวาทําเร่ืองนั้นจริง 
 ๕.  เดือนที่ ๕  กําหนดแผนการทําวิจัยใหชัดเจน เชน  จะตองทําแบบเรียนใหมหรือไม ใชเวลาทํา
นานเทาใด  จะเริ่มทดลองเมื่อใด  เวลาที่ทํานั้นเหมาะสมหรือไม  เชนการเก็บขอมูลใกลสอบปลายภาค  
อาจไมสะดวกหรือการทดลองสอนโดยวิธีการใด  หากใชเพียงครั้งเดียวอาจจะสรุปไมได  ควรจะใชการ
สังเกตดวยตนเองหรือใหใครสังเกต  แผนควรกําหนดใหชัดเจน ดังแผนภาพ 
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 ๖.  เดือนที่ ๖  เลือกชวงเวลาที่วิจัยอยางเหมาะสมเชน  ควรเลือกการสังเกต  หลังจากเปดภาค
การศึกษาไดประมาณ  ๑  เดือน  ที่ผูเรียนตองไมมีการสอบหรือไมมกิีจกรรมเสริมหลักสูตร  กีฬาสี  ที่ทาํ
ใหการสังเกตหรือการทดลองบทเรียนในชั้นเรียนไมสามารถทําได 
 ๗. เดือนที่  ๗  เขียนขอคนพบที่ได  และเขียนสะทอนความคดิ  ทีไ่ดจากขอคนพบการเขียนให
ข้ึนอยูกับวัตถปุระสงควาจะนําขอเขียนไปทําอะไร  กรณทีี่นําขอเขียนนาํเสนอในวงวิชาชีพครูอาจนาํเสนอ
ในรูปของบทความที่มีหัวขอ มีวัตถุประสงควิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ขอคนพบ  ความคดิสะทอนจากขอ
คนพบ  และขอเสนอแนะ 
 กรณีที่จะนําสงเปนผลงานเพื่อขอเลื่อนระดับ  วธิีการเขยีนจะตองเปนไปตามขอกําหนดของ
หนวยงานซึ่งสวนใหญ ใชรูปแบบของการวจิัยทั่วไป 
 
หมายเหตุ ตัวอยางระยะเวลาอาจจะเลื่อนไดเหลือเพียง  ๓ เดือน ตัง้แตสํารวจปญหา จนถึงการ
นําเสนอทั้งนี้ข้ึนอยูกับหัวขอและการออกแบบการวิจัยของผูนั้น 
 
๔.  การดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัย  ผูวิจัย จะตองพิจารณาวาจะเก็บขอมูลประเภทใด จึงตอบคําถามการวิจัยที่
กําหนดไวไดแหลงขอมูลมาจากไหน  จะไดกรอบคําถามอยางไรจึงชวยใหคิดวิเคราะหไดถูกตอง 
 การเก็บขอมูลไดแลว  ทานเรียนรูอะไรใหมจากขอมูลที่ได  ผลจากการเรียนรูใหประโยชนตอ
ผูเรียนของทานหรือสําหรับวงการวิชาชีพครูอยางไร 
 ทานมีหลักทางการศึกษาในการวิเคราะหขอมูลทานวิจัยไดหรือไม ส่ิงทานพบเปนการปดชองวาง
ระหวางทฤษฏีและการปฏิบตัิหรือเปลา 

สํารวจปญหา 

กําหนดหัวขอ วางแผน ดําเนนิการ 

นําเสนอ สะทอนความคิด เขียนขอคนพบ 

แผนภาพที่ ๑  ลําดับการวิจยัในชั้นเรียน 
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๕.  การเขียนขอคนพบ 
 บางที่การวิจัยที่ดูเหมือนยากเมื่อดําเนนิไปแลวก็ดไูมยาก กลับเปนผลจากการวิจัยทีผู่วิจัยไมทราบ
วาจะเริ่มตนอยางไร และจะเขียนอยางไร 
 ดังที่ไดกลาวแลว หากเปนการเพิ่มพูนขอคิดเห็น  ความรูที่ประมวลได จากปฏิบตักิารของอาจารย 
ก็อาจเขียนในรูปของการอธิบายปรากฏการณตามแผนการวิจัยของอาจารย 
 
๖.  การสะทอนความคิด 
 ลักษณะเดนของการวิจัยในชั้นเรียน คือการสะทอนความคิดที่ไดจากขอคนพบ  ความคิดทีไ่ดอาจ
เปนการนาํเสนอหลักการใหมทางการศึกษา ดังนัน้ทานจะตองฝกฝนการสะทอนความคิดใหชัดเจนใน
ผลงานของทาน 
 
๗.  การขยายผลการวิจันสูชุมชนนักปฏิบัต ิ
 การวิจัยในชั้นเรียนจะไมครบถวนหากไมมีการนําเสนอขอคนพบในวงการวิชาชีพครู  แตละหมวด
สาระการเรียนรู  ดังนัน้โรงเรียนหรือกลุมโรงเรียนจะตองจัดเวทีใหอาจารยไดเสนอผลการวิจัย และชวยให
ขอมูลยอนกลับเพื่อใหอาจารยไดพัฒนาขอคนพบใหดีข้ึน 
 
๘.   การศึกษากรณีตัวอยาง 
  การวิจัยในชั้นเรียนของอาจารยโดยวิธีการศึกษากรณีตัวอยางไดมาจากปรากฏการณที่
เกิดข้ึนในชัน้เรียนซึ่งการเก็บเรื่องราวเปนลักษณะ  “เร่ืองเลาของครู ที่มีการทําแบบฟอรมของ
กระบวนการธรรมชาติ  โดยวิเคราะหและเขียน”  นักการศึกษาช่ือวา (Compoy, Renee., 2005:5) เร่ือง
เลาที่เกิดข้ึนในชั้นเรียนเปนเครื่องมือที่สําคัญที่ครูสามารถใชเปนการเรียนรูเก่ียวกับการสอนของครูและ
นักเรียนที่ครูสอนดังกรณีตัวอยาง 
 
การตัดสินใจของครู  ดดัแปลงจาก หนา ๑-๒ (Compoy, Renee., 2005:2) 
 เร่ืองที่  ๑  เด็กหญิงมะลิ  เปนเด็กที่มีวุฒิภาวะดอยกวาเด็กคนอื่นๆ ในชั้นเรียนประถมปที่ ๑  แต
ก็เรียนไปไดเร่ือยๆ  วันหนึ่ง คุณแมของเด็กหญิงมะลิมาพบและบอกวาเธอกําลังจะแตงงานใหม  คุณพอ
ของเด็กหญิงมะลิเสียตั้งแตเธอยังอยูในครรภ  คุณแมเล้ียงดูเธอมาจนในปนี้จึงไดตัดสินใจแตงงาน ดู
เหมือนคุณพอใหมเอ็นดูเมตตามะลิอยางดี 
 หลังจากนั้นมา  เด็กหญิงมะลิ มักนั่งเหมอลอยในชั้นเรียน ไมทําการบาน ไมสนใจเรียน หยุกหยิก
ไมอยูเปนที่  ครูถามวาเปนอะไร มะลิบอกวา  “นองชายปวย กําลังจะตายหนูเลยทําอะไรไมได”  ครูตอง
หาคําตอบใหไดวาจริงหรือไม  ครูกําลังคิดวาจะลงโทษหนูมะลิดวยวิธีการใดดี  จะตีรึก็ขัดกับทฤษฏีนักการ
ศึกษาไทย  เชนทานเจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรีกลาวไววา “ไมเรียว มีโทษมากกวามีคุณ” จะใหหนูมะลิ
คัด ๑๐๐ จบวา “หนูจะตั้งใจเรียน”ก็อาจจะไมไดผล แตทฤษฏีการเรียนรูบอกวาใหทําซ้ําๆ บอยๆจะเกิด
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การเรียนรูเอง  ครูเลยชักงงๆ กับทฤษฏีตางๆ ที่จะนํามาปฏิบัติในชั้นเรียน  จะยังไมตัดสินใจที่จะลงโทษ
หรือจัดการกับหนูมะลิอยางไร  ตอนเย็นครูก็เดินไปสงเด็กหญิงมะลิ พบคุณพอคนใหมของหนูมะลิ  ก็ถาม
วา ลูกชายนองของหนูมะลิปวยเปนอะไรคะ  คุณพอทําหนางง “มะลิยังไมมีนองครับ”  ฝายหนูมะลิ
หัวเราะชอบอกชอบใจ ไมรูสึกวาตัวเองทําผิดอะไร  ครูชักเดือดปุดๆ ทําไมตัวแคนี้พูดปดเปนเรื่องเปนราว  
พรุงนี้จะตองทําโทษใหเข็ดหลาบ   
 คุณครูกลับมานั่งทบทวนทฤษฏีพัฒนาการเด็กที่เรียนมาวา  “เด็กจะมจีินตนาการสูง  บางครั้งก็จะ
คิดฝนในเรื่องตางๆไปเอง”  เด็กทีต่องปรับตัวกับครอบครัว  หรือกําลังรูสึกวาตนเองไมมีความปลอดภัย
มั่นคง  ตามทฤษฏีของมาสโลวก็เปนไปไดที่จะทําใหเด็กเกิดความไมมัน่คงในชีวติ  มีผลกระทบตอจิตใจ
และพฤติกรรมของเด็กได 
 ครูจึงไดเรียนรูจากมะลิ วาการตัดสนิใจลงโทษนักเรียนควรมีการคิดสะทอนกลับใหดกีอนจะตดัสิน
สรุปพฤติกรรมของผูเรียน 
 คุณคาของการศึกษากรณีตัวอยาง อยูที่ครูไดคิดใครครวญหรือคิดสะทอน (Reflective Thinking)  
ในเหตุการณที่เกิดขึ้นและสามารถหาขอสรุปในการแกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 
เร่ืองที่  ๒  (ดดัแปลงจาก E-mail) 
 เด็กชายทองดี  นักเรียนประถมศึกษาปที่ ๓  ที่ครูนิตยาเปนครูประจําช้ันเปนเด็กที่เหมอลอย  ไม
สนใจเรียน ชอบรังแกเพื่อน  ครูนิตยาสังเกตพฤติกรรมของเด็กชายทองดี ที่เพ่ือนๆ มักจะมาฟองเธอ
บอยๆ วา ชอบแกลงผลักเพ่ือน แยงของเลน และแหยเพ่ือนบอยๆ 
 เธอเขียน F สีแดงตัวโตบนกระดาษสอบกลางภาคของเด็กชายทองดี  นึกสมน้ําหนาที่ไมตั้งใจ
เรียนแลวยังเกเรอีก แตธรรมชาติของการเปนครู เธออยากรูวาเด็กคนนี้มีพฤติกรรมอยางนี้มาตั้งแตเมื่อใด  
และครูประจําช้ัน ป.๑ ป.๒ ไดวิจารณหรือแกปญหาอะไรมาบาง เธอจึงกลับไปดูทะเบียนสมุดประจําตัว
ของนักเรียนพบวา ป.1 ครูประจําช้ันเขียนไววา เด็กชายทองดี เรียบรอยตั้งใจเรียนและผลการเรียนอยูใน
ระดับดีมาก  ครูประจําช้ัน ป.๒ เขียนไววา เด็กชายทองดีเรียบรอยตั้งใจเรียน ราเริง  อัธยาศัยดี  
เอ้ือเฟอเผื่อแผ  ตอนภาคปลายเขียนไววา คุณแมของทองดีปวยเปนมะเร็ง และเสียชีวิตลง 
 ครูนิตยารูสึกตกใจที่ไดขอมูลเชนนั้น  จึงเปลี่ยนพฤติกรรมใหมโดยดูแลเอาใจใส  พูดจาให
กําลังใจ เด็กชายทองดีมากขึ้น  ผลคือ เด็กชายทองดี ตั้งใจเรียน ผลการเรียนดีข้ึน เมื่อจบชั้นประถมศึกษา
ไป  ก็สามารถไปเขาโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีช่ือเสียงตอมาอีกไมนาน  เด็กชายทองดี ก็สงจดหมายมาขอบ
คุณครูวาครูเปนครูที่ดีที่สุดที่เขาพบมา  บัดนี้เขาสําเร็จการศึกษาเปนนายแพทย ครูนิตยาดีใจมาก  และ
รูสึกขอบคุณเด็กชายทองดีที่ทําใหครูเรียนรูที่จะเปนครูที่ดีไดสมบูรณข้ึน 
  
๙.  การแกไขปญหาในชั้นเรียน 
 ปญหาที่เกิดขึ้นในช้ันเรียนมีความหลากหลายแตกตางกัน  อาจารยผูสอนอาจจะคิดหาวิธีการ
ตามที่ครูเห็นวาเหมาะสมกับวัยของผูเรียน  ธรรมชาติของวิชาที่สอน และปญหาที่เกิดขึ้น 
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ตัวอยางการเก็บขอมูลและการแกไขพฤติกรรมการเขาหองเรียนชา 
 อาจารยผูสอนวิชาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๓  สังเกตวามีนักเรียนเกินกวา  ๑๐  คน  มักจะ
เขาหองเรียนชาเสมอ  ตั้งแตเขาหองชา  ๕  นาที่ ไปจนเกือบ  ๒๐  นาที ในคาบการสอน ๕๐  นาที 
 อาจารยเห็นวา  การเขาหองเรียนชา เปนปญหาตอผูเรียนที่จะไมไดรับประโยชนในการเรียน แลว
ยังเปนปญหาตอสวนรวม  ที่รบกวนสมาธิของผูเรียน และทําใหผูสอนตองชะงักไปดวย  จึงคดิหาวิธีแกไข
ปญหาดังกลาวโดยที่ เมื่ออาจารยเขาช้ันเรียน อาจารยไดกะเวลาการเปลี่ยนชั้นเรียนของนักเรียน  ๕  นาที 
แลว  จึงเร่ิมดวยการแจกใบงานใหเฉพาะนักเรียนที่มา  คนละ  ๑  แผน  อาจารยบอกใหนักเรียนเขียน
ศัพท  ๕  คํา  ใหนักเรียนทีม่าเวลาในชั้นเรียน  เขียนตามคําบอกโดยอาจารยบอกนกัเรียนวาใหเขียนไป
ตามทีไ่ดยิน  และไมหักคะแนนหากเขียนศัพทผดิ วตัถุประสงคเพียงเพื่อใหผานตา เมื่อนักเรียนเขามาชา
ไมทันเขียนคําที่ ๑ อาจารยจะทําเครื่องหมายผิดไวตามชองที่ทําไวในใบงาน สวนคนที่เขาไมทันทั้ง ๕ คํา  
อาจารยจะขีดผิดไวในใบทีแ่จกใหนักเรียนที่มาชา  ดังตัวอยางแบบฟอรมที่สําหรับบนัทึกการมาชาของ 

     ผูเรียนตามกิจกรรมที่อาจารยดาํเนนิในใบงาน ๕ นาทีแรก 
ตัวอยาง         และเก็บสะสมใบบันทึก  ผูเรียนก็จะปรับตัวเองใหมาเร็วข้ึน 

ใบงาน....  เพ่ือใหทํางานในใบงานได 
 วันที่.................

ช่ือ..........................................................
  

   

๑........................... 
 

..........................  
 

๒......................... 
 

...........................  
 

๓......................... 
 

..........................  
 

๔ ........................ 
 

...........................  
 

๕ ........................ 
 

..........................  

 
ใบบันทึกการเขาช้ันเรียนและคําที่เขียนถูก 

จํานวนคําที่เขียน 
ช่ือ................................................................................... 

ครั้งที่ คํา คําที่ถูก 
 ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ 
๑             
๒             
๓             
๔             
๕             
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ขอสังเกต 

๑. อาจารยไมดุวาหรือตําหนิทีน่ักเรียนเขาช้ันชา  อาจารยจะสอนตามปกติทุกอยาง 
๒. อาจารยเก็บระเบียนการเขาช้ันเรียนเปนรายบุคคลเพื่อดพูฤติกรรมที่ทําซ้ําๆ ไม

เปลี่ยนแปลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 
๓. อาจารยพบปะพูดคุยเปนรายบุคคลหากเห็นวามีพฤติกรรมเขาหองเรียนชาเปนประจํา 
๔. กิจกรรมที่อาจารยทําในใบงานจะเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของบทเรียน  อาจ

เปนการใหคัดลายมือที่สวยงาม  การใหคาํจํากัดความของศัพท  หรือการอธิบาย
อ่ืนๆ 

๕. จากการใชกิจกรรมนี้อาจารยพบวาแกไขพฤติกรรมการเขาหองเรียนชาไดโดยไมตอง
ดุวา หรือบอกใหแกไขพฤตกิรรม  และส่ิงที่เปนผลดใีนวิธีการนี้คือการทําใหนักเรียน
สนใจเรื่องที่จะเรียนเพิ่มขึ้น มีคําศัพทที่ผานสายตาผูเรียนที่อาจทําใหนักเรียนสะกด
คําถูก  และเขาใจความหมายของเรื่องเรียนมากขึ้น 

จากตัวอยางดงักลาวก็สามารถนํามาเปนการวิจัยในชั้นเรยีนไดวาอาจารยแกปญหาผูเรียนอยางไร   
ผูเรียนปรับพฤติกรรมหรือไม มีความคดิสะทอนในเรื่องดังกลาวอยางไร 
 
สรุป 
 การวิจัยในชั้นเรียนเปนการสืบสอบเชิงธรรมชาติ (Natural Inquiry) ซึ่งพ่ึงพิงเนื้อหาสาระของ
รายวิชาที่จะสอน โดยอาจารยเปนผูวิจัย งานที่อาจารยปฏิบัติอยูในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการสอน การเรียนรู
และผูเรียนอันนําไปสูความกาวหนาในวิชาชีพครู  ผูวิจัยจะเลือกวิธีการรายงานตามรูปแบบที่สถาบันที่
เก่ียวของกําหนดหรือเลือกการเขียนขอคนพบตามสภาพธรรมชาติข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการวิจัย และ
ข้ึนอยูกับเปาหมายของการวิจัยวาทําใหใครอาน แตการวิจัยในชั้นเรียนตองมีลักษณะสําคัญคือ ผลการวิจัย
เปนการเพิ่มความรูและประสิทธิภาพการเรียนการสอน การพัฒนาผูเรียน  ความคิดสะทอนในการวิจัย  
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในวงการครู 
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