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การวิจัยในชั้นเรียนท าได้ไม่ยาก 
 * ยมนา ชนะนิล 

 
       การวิจัยในชั้นเรียนมีเป้าหมายส าคัญคือ การพัฒนางานการจัดการเรียนการสอนของครู ลักษณะของ 
การวิจัย เป็นการวิจัยควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริง โดยครูเป็นทั้งผู้ผลิตงานวิจัย  และผู้บริโภคผลการวิจัย  
กล่าวคือครูเป็นนักวิจัยในชั้นเรียน ครูนักวิจัยจะตั้งค าถามที่มีความหมายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
แล้วจะวางแผนการปฏิบัติงานและการวิจัย หลังจากนั้นครูจะด าเนินการจัดการเรียนการสอนไปพร้อมๆ กับ
การจัดเก็บข้อมูลตามระบบข้อมูลที่ได้วางแผนการวิจัยไว้ น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สรุปผลการวิจัย และน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแล้วจึงพัฒนาความรู้ที่ได้จากการวิจัยต่อ เพ่ือให้มีความ
ถูกต้องเป็นสากลและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นต่อการพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพยิ่งๆ  ขึ้นไป 
       การวิจัยในชั้นเรียนจึงมคีวามส าคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากการวิจัยในชั้นเรียนก่อให้เกิดผลดีทั้งต่อผู้เรียน
และครูผู้สอน ผู้เรียนจะมีการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การวิจัยในชั้นเรียนท าให้เกิดองค์
ความรู้และ/หรือนวัตกรรมทางการจัดการเรียนการสอนอันเป็นประโยชน์ต่อครูในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน และกระตุ้นให้ครูพัฒนาไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพ (Professional Teacher) มากยิ่งขึ้นเพราะ      
ครูนักวิจัยจะมีคุณสมบัติของการเป็นผู้แสวงหาความรู้หรือผู้เรียน (Learner) ในศาสตร์แห่งการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง จนในที่สุดก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจที่กว้างขวาง และลึกซึ้งในศาสตร์และศิลป์แห่งการสอน 
 

ลักษณะส าคัญของการวิจัยในชั้นเรียน  
 

      สุวิมล  ว่องวาณิช (2548, หน้า 22) ได้สรุปลักษณะส าคัญของการวิจัยในชั้นเรียนว่าเป็นการวิจัยที่มีการ
ด าเนินงานเป็นวงจรต่อเนื่อง มีกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม และเป็นกระบวนการที่เป็นส่วนหนึ่งของ
การท างานปกติ เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่สามารถปฏิบัติได้จริง ลักษณะส าคัญของการวิจัยใน
ชั้นเรียนสรุปไดดั้งตารางที่ 1 

       ตารางท่ี 1 ลักษณะของการท าวิจัยในชั้นเรียน  
การวิจัยในชั้นเรียนคือ การวิจัยที่มีลักษณะดังนี ้
ใคร ครูผูส้อนในห้องเรียน 
ท าอะไร ท าการแสวงหาวิธีการแกไ้ขปัญหา 
ที่ไหน ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
เมื่อไร ในขณะที่การเรียนการสอนก าลังเกิดขึ้น 
อย่างไร ด้วยวิธีการวิจัยที่มีวงจรการท างานต่อเนื่องและสะท้อนกลับการท างาน 

ของตนเอง (Self – Refection) โดยมีขั้นตอนหลัก คือ การท างานตามวงจร  
PAOR (Plan, Act, Observe, Reflect) 

เพ่ือจุดมุ่งหมายใด มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกดิประโยชน์สูงสดุต่อผู้เรยีน 
ลักษณะเด่นการวิจัย เป็นกระบวนการวิจัยที่ท าอย่างรวดเร็ว  โดยครผูู้สอนน าวิธีการแก้ปญัหาที่ตนเองคิดขึ้นไป

ทดลองใช้กับผู้เรียนทันทีและสังเกตผลการแก้ปัญหานั้น มีการสะท้อนผลและแลกเปลีย่น
ประสบการณ์กับเพื่อนครูในโรงเรยีนเป็นการวิจัยแบบร่วมมือ (Collaborative Research) 
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รูปแบบของการวิจัยในชั้นเรียน 
         กิจกรรมการเรียนการสอนมีองค์ประกอบมากมายที่เข้ามามีส่วนท าให้การเรียนการสอนสามารถ
ด าเนินการได้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา  การวิจัยในชั้นเรียนจึงมีรูปแบบ หรือ
แนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

1. เป็นการศึกษาเก่ียวกับวิธีการ หรือรูปแบบเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยด้านนี้มุ่งศึกษา
เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน และพัฒนาวิธีการสอน ทดลองสอนด้วยเทคนิค และวิธีการต่าง ๆ ค้นหาวิธีการใหม่ ๆ 
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียน สร้างแบบฝึกทักษะต่าง ๆ เทคนิค วิธีการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และ  
หาแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน 
          2. เป็นการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของการเรียนการสอน  การวิจัยด้านนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับ      
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ความรู้เดิมกับพัฒนาการของการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนของ
ผู้เรียน การวิเคราะห์หลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการวัดประเมินผล 
บรรยากาศในห้องเรียนกับผลการเรียนรู้ของนักเรียน 

   3. เป็นการศึกษาเก่ียวกับลักษณะและรูปแบบของหลักสูตร การวิจัยด้านนี้มุ่งศึกษาเก่ียวกับการ 
ประเมินหลักสูตร การติดตามการใช้หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาเทคนิคการวัดและประเมินผล 
วิเคราะห์ความเหมาะสมของรายวิชาต่าง ๆ 
         4. เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัยด้านนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการประเมิน   
ติดตามการใช้แผนการสอน การทดลองใช้วิธีการสอนหรือชุดการสอน การสร้างสื่อ แบบฝึก ชุดการสอน 
หนังสือ นวัตกรรม ผลการใช้สื่อหรือใช้รูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอน  เจตคติของครู - อาจารย์ 
นักเรียนที่มีต่อรายวิชาต่าง ๆ บรรยากาศในห้องเรียนและโรงเรียน การจัดห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
         5. เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการ และรูปแบบของการวัดและประเมินผล  การวิจัยด้านนี้       
มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบ       
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การหาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ 
การหาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
         6. เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  การวิจัยด้านนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับ              
การพัฒนาสื่อการสอน การหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน การเปรียบเทียบวิธีสอนแบบต่าง ๆ               
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสื่อการสอน ศึกษาผลการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน ศึกษาผล
การเรียนรู้ที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาต่าง ๆ ที่เกิดจาก
การใช้สื่อ 
รูปแบบของการวิจัยท่ีเหมาะในการน าไปวิจัยในชั้นเรียน 
          1. การวิจัยเชิงส ารวจ เช่น ส ารวจว่านักเรียนแต่งกายไม่เรียนร้อยนั้นมีกี่คนใครบ้าง ส ารวจความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ส ารวจนักเรียนว่าใครเคยสูบบุหรี่บ้าง 
          2. การวิจัยหาความสัมพันธ์ เช่น นักเรียนกลุ่มที่เรียนเก่งกับกลุ่มเรียนอ่อนมีความสัมพันธ์กับอาชีพ
ผู้ปกครองหรือไม ่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์กับภาษาไทยหรือไม ่
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          3. การวิจัยเปรียบเทียบ เช่น การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาเรื่องการ เลือกตั้งระหว่าง 
การสอนแบบแสดงบทบาท สมมติกับการสอนแบบบรรยาย 
          4. การวิจัยทดลองเชิงเหตุผล จะแบ่งกลุ่มทดลองเป็นกลุ่มๆ แล้วเปรียบเทียบว่าใคร ดีกว่ากัน เช่น 
ทดลองวิธีสอนสองวิธี โดยใช้นักเรียนห้อง ก. และห้อง ข. มีจุดอ่อนคือนักเรียน อาจแอบดูกัน หรือสอบถามกัน
นอกห้องมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งได้ผลดี แต่อีกกลุ่มยังอ่อนเหมือนเดิม 
          5. การวิจัยเชิงทดลองและพัฒนา วิธีนี้ใช้นักเรียนกลุ่มเดียวไม่ต้องเปรียบเทียบวิธีสอนแบบดั้งเดิมกับ
วิธีสอนใหม่ แต่น าวิธีสอนแบบใหม่มาใช้ได้เลย หรือพัฒนาสื่ออุปกรณ์มาใช้สอนหรือจัดท าแผนการสอนให้ดี
แล้วน าไปสอนนักเรียนจะสอน 1 ห้อง 5 ห้อง หรือ 10 ห้องก็ได ้
          สถิติที่ใช้ไม่จ าเป็นต้องใช้ T -Test หรือ F - test ใช้เพียงค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน      
โดยอาจจะมีการทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ซ่ึงการวิจัยในชั้นเรียนนิยมมากที่สุด คือ รูปแบบที่ 5 เป็นการวิจัยเชิง
พัฒนา ซ่ึงใช้กับนักเรียนกลุ่มเดียวเหมาะกับการเรียนการสอนมากที่สุด 
ขั้นตอนของการวิจัยในชั้นเรียน 
      การวิจัยในชั้นเรียนมีขั้นตอนเช่นเดียวกับการวิจัยตามรูปแบบ แบ่งขั้นตอนของการวิจัยในชั้นเรียน       
ได้  6 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การศึกษาสภาพปัญหาที่ต้องการศึกษา (Focusing your Inquiry) เป็นขั้นตอนแรกของการวิจัย 
ซึ่งครูต้องท าความเข้าใจ และศึกษาสภาพของปัญหาที่ต้องการศึกษาว่ามีความเป็นมาอย่างไร  และมีความ
เกี่ยวข้องกับเรื่อง (ตัวแปร) ใดบ้าง วิธีการอาจใช้การประชุมร่วมกันระหว่างครูที่พบปัญหาคล้ายๆกัน  โดย
สภาพปัญหาต้องมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในห้องเรียน 

2. การก าหนดปัญหาวิจัย (Formulating a Question) เป็นการก าหนดหัวข้อของเรื่องที่ต้องการท า
วิจัย หรือชื่อวิจัย ซึ่งมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่ได้ท าการศึกษามาก่อนหน้านี้ ปัญหาวิจัยในชั้นเรียนแต่
ละเรื่องไม่ควรใช้ระยะเวลาในการศึกษานานเกินไป โดยทั่วไปมักไม่เกิน 1 ภาคเรียน หรือ 1 ปีการศึกษา 
ปัญหาวิจัยในชั้นเรียนที่ดีจะประกอบด้วยลักษณะที่ส าคัญ 3 อย่าง คือ 

    2.1 ต้องเป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อการเรียนการสอน และนักเรียน ซึ่งอาจเป็นปัญหาที่ครูต้องการ
แก้ไข ต้องการปรับปรุง หรือประเมินผลที่เกิดข้ึนจากการท ากิจกรรมการเรียนการสอน 

    2.2 มีความสัมพันธ์กับปัญหาที่ต้องการศึกษา ถ้าครูท าการศึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีมากกว่าหนึ่ง
ปัญหาแล้ว ทุกปัญหาที่ท าการศึกษาต้องมีความสัมพันธ์กันที่มีลักษณะเป็นชุดวิจัย (Batteries of Research)  
          2.3 เป็นปัญหาที่สามารถหาค าตอบได้ เนื่องจาก ปัญหาวิจัยในชั้นเรียนเป็นปัญหาที่ใช้ข้อมูล          
ซึ่งรวบรวมได้จากห้องเรียนในการตอบค าถามวิจัย ซึ่งต้องเป็นปัญหาที่ไม่กว้างมากเกินไป เพราะมิฉะนั้นจะหา
ข้อมูลมาตอบค าถามวิจัยไม่ได้ หรือตอบได้ไม่สมบูรณ์ 

 3. ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Review of literature and resources related to 
your question) การท าวิจัยในชั้นเรียนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยผลงานการศึกษาค้นคว้า         
เป็นแนวทางในการวิจัย โดยผู้วิจัยค้นคว้าหาความรู้ที่เก่ียวข้องกับปัญหาวิจัยจากแหล่งความรู้ต่างๆ 



การวิจัยในช้ันเรียนท าไดไ้ม่ยาก / ปีท่ีผลิตพ.ศ. 2556               หน้า 4  
*อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

4. การรวบรวมข้อมูล (Collecting relevant data) เป็นสิ่งที่จะช่วยให้ครูตอบค าถามการวิจัยในชั้น
เรียนได้ถูกต้อง ลักษณะของข้อมูลที่ดีต้องมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปัญหาวิจัย ข้อมูลที่ใช้ส าหรับการวิจัยใน 
ชั้นเรียนได้มาจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ จากแบบบันทึกที่ได้การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แบบทดสอบ 
แบบสอบถาม จากกลุ่มทดลองที่ครูจัดขึ้น ข้อมูลที่รวบรวมได้ต้องอยู่ภายใต้กรอบของปัญหา การรวบรวม
ข้อมูลครูต้องยึดถือคุณธรรมและจริยธรรมของผู้วิจัย (Ethical Issues) อย่างเข้มงวด ไม่มีความล าเอียง  
หรืออคติใด ๆ ทั้งสิ้น มิฉะนั้น ผลการศึกษาจะเกิดความผิดพลาดได้ง่าย 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล (Analyzing and interpreting the data) เป็นขั้นตอนท า
การประมวลผลข้อมูลที่รวบรวมได้น าเสนอในรูปของแผนภูมิ ตารางต่าง ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของข้อมูลดิบ
รูปแบบของข้อมูลที่น าเสนออาจมีลักษณะเป็นกลุ่ม เป็นรายบุคคล  หรือผลการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ     
ซึ่งประกอบด้วยสถิติพรรณนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาวิจัยในชั้นเรียน การแปลผลการวิเคราะห์นั้น          
ครูต้องท าการอ่านผลการวิเคราะห์และท าการแปลผลออกมาเพ่ือให้บุคคลอ่ืนสามารถท าความเข้าใจในผลการ
วิเคราะห์ได ้โดยไม่ควรแสดงความคิดเห็นใด ๆ แปลผลตามผลการวิเคราะห์ที่ได้รับอย่างแท้จริง  

6. การเขียนรายงานการวิจัย (Reporting Results) เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญต่อการเผยแพร่ผล
การศึกษา รายงานการวิจัยในชั้นเรียนมี 3 ส่วน คือ 

   6.1 ส่วนหัว (Heading) เป็นส่วนที่ประกอบด้วย ปก ค าน า สารบัญ สารบัญตาราง (ถ้ามี) บัญชี
ภาพประกอบ (ถ้ามี) 
         6.2 ส่วนตัวรายงาน (Reporting) ส่วนประกอบของตัวรายงานมี 5 ส่วน ตามข้ันตอนของการวิจัยในชั้น
เรียน แต่ละส่วนมีจ านวนหน้า ดังนี้ 

          6.2.1 การศึกษาสภาพปัญหาที่ต้องการศึกษา 1 - 2 หน้า 
          6.2.2 การก าหนดปัญหาวิจัย 1 - 2 หน้า 
          6.2.3 ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 3 - 5 หน้า 
          6.2.4 การรวบรวมข้อมูล 2 - 4 หน้า 
          6.2.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล 2 - 4 หน้า จ านวนหน้าของงานวิจัยในชั้นเรียนส่วนนี้

ของแต่ละเรื่องรวมแล้วไม่เกิน 17 หน้า แต่ถ้ามีเอกสารหรือรายการใด ๆ ที่ต้องการเพ่ิมเติมสามารถใส่ลงไปได้
ในส่วนของภาคผนวก 

          6.3 ส่วนท้าย (Tailing) เป็นส่วนที่ประกอบด้วย บรรณานุกรม และภาคผนวก 
สรุป 
 การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
ต่อผู้เรียน เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นกระบวนการวิจัยที่ท าอย่างรวดเร็ว โดยครูผู้สอน
และสามารถด าเนินการไปพร้อมกับการปฏิบัติงาน มีการด าเนินการได้หลายรูปแบบขึ้นกับเป้าหมายของ    
การวิจัย ซ่ึงผลการวิจัยที่ได้เป็นการเพ่ิมความรูและประสิทธิภาพการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ความคิด
สะท้อนในการวิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในวงการครู   
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