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การวิจัยในช้ันเรียนเป็นกระบวนการในการแก้ปัญหาหรือพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนที่ครูรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ  เพ่ือสืบค้นให้ได้สาเหตุของ
ปัญหาแล้วหาวิธีแก้ไขหรือพัฒนาที่เช่ือถือได้ เช่น การสังเกต จดบันทึกและวิเคราะห์ 
หรือสังเคราะห์ เพ่ือนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ของครู และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  
เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับ การพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน



การแก้ปัญหาหรือการพัฒนาผู้เรียนในช้ันเรียนด้วยกระบวนการวิจัยที่ครูผู้สอนเป็นผู้ปฏิบัติ เป็นสิ่งที่จะให้ผลดีแก่ผู้เรียนมากกว่าการที่ครู 
แก้ปัญหาในช้ันเรียนของตนตามผลการวิจัยของผู้อื่น เน่ืองจากครูผู้สอนเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุด ครูจึงย่อมรู้ธรรมชาติ  ภูมิหลังและ
สภาพแวดล้อมของผู้เรียนของตนดีกว่าผู้อื่น แต่ครูก็ต้องพยายามศึกษาค้นคว้าหาแนวทางการแก้ปัญหาการเรียนการสอนที่ผู้อื่นทำวิจัยไว้  
เพ่ือนำมาเป็นฐานความคิดในการปรับนำไปใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนของตนและจะได้รู้ถึงข้อควรระวังที่ผู้วิจัยคนก่อนได้นำเสนอไว้ เพ่ือป้องกัน 
ความผิดพลาดซ้ำรอยเดิม รวมทั้งควรปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ภายในโรงเรียน หรือบุคคลภายนอกเพ่ือปรับแนวคิดและ
ประสบการณ์เหล่าน้ัน มาใช้เป็นแนวทางที่นำมาใช้แก้ปัญหาในช้ันเรียนของตนได้อย่างมั่นใจต่อไป 

การวิจัยในช้ันเรียนจึงไม่ใช่สิ่งใหม่ที่แปลกแยกไปจากการพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งเป็นงานในหน้าที่ของครูโดยทั่วไปและไม่ใช่เร่ืองที่ยุ่งยาก
เกินความสามารถของครู แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาการเรียนการสอนเป็นงานที่ต้องใช้เวลาและต้องกระทำอย่างต่อเน่ืองการวิจัยในช้ันเรียน 
จึงไม่ใช่การวิจัยที่ทำเพียงคร้ังเดียว  แต่ควรทำอย่างต่อเน่ืองจนเป็นปกติของงานในหน้าทีใ่นการแก้ปัญหาและพัฒนา ผู้เรียนของครู

ความสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียน



1. ประโยชน์ต่อผู้เรียน เน่ืองจากผู้เรียนในช้ันเรียนมีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานแตกต่างกัน ถ้าครูใช้      
รูปแบบการสอนเพียงแบบเดียวกับผู้เรียนทุกคน อาจทำให้ผู้เรียนบางคนไม่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา   
ซึ่งอาจส่งผลกระทบไปถึงปัญหาอื่น เช่น จากปัญหาพฤติกรรมการเรียนส่งผลกระทบไปถึงปัญหาความประพฤติ  
ส่งผลกระทบไปถึงครูวิชาอื่น ครูที่รับช่วงในช้ันต่อไป  โรงเรียนและสังคมโดยส่วนรวม จึงเป็นหน้าที่ของครูที่จะ
ต้องพยายามวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา  แล้วคิดหาทางแก้ปัญหาจนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้
เรียนให้ดีขึ้น พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และไม่มี
ปัญหาการเรียนอีกต่อไป ซึ่งส่งผลไปถึงการขจัดปัญหาและผลกระทบอื่นๆ ด้วย

การวิจัยในช้ันเรียนมีประโยชน์ต่อผู้เรียน  ครู  โรงเรียน  และวงการการศึกษา  ดังน้ี

ประโยชน์ของการวิจัยในชั้นเรียน



2. ประโยชน์ต่อครู ครูมีการวางแผนการทำงานในหน้าที่ของตนอย่างเป็นระบบ ได้แก่ วางแผนการเรียนการ 
สอน  ออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ประเมินผลการทำงานเป็นระยะ โดยมีเป้าหมาย 
ชัดเจนว่าจะทำอะไรกับใคร เมื่อไร เพราะอะไรและทำให้ทราบผลการกระทำว่าบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร เพียงใด    
ช่วยให้ครูเกิดความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ ในการหาทางแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ได้นวัตกรรมที่ผ่านการปรับปรุง
จนเป็นที่ยอมรับได้และเกิดความมั่นใจในการทำงานมากขึ้น สามารถอธิบายได้ว่าตนเองสามารถจัดการเรียนรู้ให้
เกิดผลแก่ผู้เรียนเป็นรายคนและแต่ละคนอย่างไรบ้าง



3. ประโยชน์ต่อโรงเรียน ครูในโรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นทั้งภายในหมวดวิชา และระหว่างหมวดวิชา  
มีการร่วมกันคิดแก้ปัญหา  ตั้งแต่การวิเคราะห์หาสาเหตุจนถึงการเขียนรายงาน การได้ระดมสรรพกำลังจากความ
ถนัดของแต่ละคนจะทำให้งานวิจัยมีคุณภาพย่ิงขึ้น เช่น ครูคณิตศาสตร์ช่วยในเร่ืองการคำนวณ  การวิเคราะห์และ
นำเสนอข้อมูล  ครูบรรณารักษ์ช่วยดูแลการเขียนบรรณานุกรม  ครูภาษาไทยช่วยตรวจสอบการสะกดคำ             
ครูภาษาอังกฤษช่วยด้านการอ่านเอกสารตำรา หรืองานวิจัยจากต่างประเทศ  เป็นต้น



4. ประโยชน์ต่อวงการการศึกษา ผลงานการวิจัยในช้ันเรียน สามารถนำมาเป็นข้อมูลในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของครูเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนที่ครูแต่ละคนดำเนินการว่ามีความเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร   
ครูผู้สอนแต่ละคนจะประยุกต์นำไปใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนของตนได้อย่างไร เป็นการสร้างสังคมทางการศึกษา และ
กระตุ้นให้มีการพัฒนาผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์อันมีคุณค่าของครูอย่างไม่หยุดย้ัง ทำให้วิชาชีพครู
มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้น



เน่ืองจากการวิจัยในช้ันเรียนเป็นส่วนหน่ึงของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในส่วนของการพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นไปตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ดังน้ันการวิจัยในช้ันเรียนจึงควรดำเนินการให้สอดคล้องกับขั้นตอนการ 
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่โรงเรียนทั่วไปใช้กันอยู่ คือ   

ขั้นตอนการพัฒนาตามวงจรคุณภาพของเดมม่ิง (P-D-C-A)  ซึ่งประกอบด้วย  

• การวางแผน (Plan)   

• การปฏิบัติการ (Do)   

• การตรวจสอบ (Check)  และ 

• การแก้ไขปรับปรุง (Action) 

การวิจัยในชั้นเรียนกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้



ส่วนการวิจัยในชั้นเรียน ประกอบด้วยขั้นตอนการทำงานที่สำคัญ คือ  ศึกษาปัญหาในช้ันเรียน  
จากน้ันเลือกปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งมีความสำคัญในลำดับต้น ๆ มาแก้ปัญหา 

การวิจัยในชั้นเรียนกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้



ขั้นตอนของการแก้ปัญหา คือ หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา แล้วศึกษาหาวิธีการแก้ปัญหาที่คาดว่า 
สามารถนำมาใช้ได้ผล  ซึ่งอาจเป็นสื่อ เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรม ฯลฯ  แล้วเลือกพัฒนานวัตกรรม หรือ
วิธีการที่เหมาะสม ตรวจสอบและปรับปรุง แล้วนำมาทดลองใช ้ รวบรวมข้อมูลจากการทดลอง          
ตรวจสอบ  วิเคราะห์  อภิปราย  และสรุปผลการทดลองให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม   

ในกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นในช้ันเรียนเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างรีบด่วน จะแก้ปัญหาโดยใช้ 
กระบวนการวิจัยก็ไม่ทันการณ์  ครูก็สามารถศึกษาและนำผลงานวิจัยของครูคนอื่นที่ใช้แก้ปัญหาเดียวกัน 
มาใช้แก้ปัญหาในช้ันเรียนของตนได้  ถือเป็นการบริโภคงานวิจัยอย่างคุ้มค่าวิธีหน่ึง

การวิจัยในชั้นเรียนกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้



การวางแผน

วงจรการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

การปฏิบัติ

การตรวจสอบ

การแก้ไข/ปรับปรุง

สืบค้นวิธีแก้ปัญหาด้วยการวิจัย

ศึกษาปัญหา

หาสาเหตุ

หาวิธีแก้ปัญหา

ตรวจสอบผล

ทดลองใช้

พัฒนานวัตกรรม/ 

วิธีการแก้ปัญหา

วงจรการวิจัยในช้ันเรียน

นำข้อค้นพบจากการวิจัยสู่การปฏิบัติ

ภาพความสัมพันธ์ระหว่างวงจรการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และการวิจัยในช้ันเรียน



ดังนั้น กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนจึงบูรณาการอยู่ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้   
เป็นงานของครูที่มุ่งศึกษากระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ได้ผลตรงตามความต้องการ และ      
ทันเหตุการณ์  จัดทำได้ง่าย   

เป็นการวิจัยที่ครูผู้สอนจัดกระทำกับกลุ่มผู้เรียนที่ตนรับผิดชอบอยู่ ผลการวิจัยจึงไม่จำเป็นต้องสรุปอ้างอิง
ไปถึงผู้เรียนกลุ่มอื่น และไม่จำเป็นต้องใช้สถิติขั้นสูง เพราะการวิจัยใน ช้ันเรียนเป็นการวิจัยที่ครู ทำเพ่ือแก้
ปัญหาในช้ันเรียนของตนเอง และทำกับกลุ่มผู้เรียนกลุ่มเล็กที่ครูต้องการพัฒนาหรือแก้ปัญหา บางประการ 
บางเร่ือง เพ่ือพัฒนา (ปรับปรุงผู้เรียนอ่อน เสริมผู้เรียนเก่ง) ผู้เรียนคนน้ัน กลุ่มน้ัน เพ่ือจะ  ได้เรียนทัน
เพ่ือนกลุ่มใหญ่หรือได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของเขา



เนื่องจากการวิจัยในชั้นเรียนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
จุดเน้นของการวิจัยในช้ันเรียนจึงอยู่ทีข่ั้นตอนการทำวิจัยที่จะแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน ซึ่งได้แก่ การศึกษา
ถึงปัญหาและจุดที่ต้องการพัฒนา ศึกษาถึงสาเหตุของปัญหา ศึกษานวัตกรรมหรือวิธีการแก้ปัญหา สร้าง
และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ นำนวัตกรรมการเรียนรู้ไปใช้แก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือปัญหาการ 
สอนของครู ประมวลผลการแก้ปัญหา สรุปผลการทดลองและเขียนรายงานเพ่ือเผยแพร่

วิธีการวิจัยในชั้นเรียน



จากภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวงจรการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และการวิจัยในชั้นเรียน จะเห็นว่า  
จุดเร่ิมต้นของการวิจัยในช้ันเรียนเร่ิมขึ้นที่การพบปัญหาจากขั้นการตรวจสอบของวงจรการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ ซึ่งครูจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนและปัญหาที่เกิดขึ้นจากขั้นการตรวจสอบน้ัน  

ในกรณีที่ครูมีข้อมูลของผู้เรียนเกี่ยวกับปัญหาที่ตรวจพบอย่างเพียงพอและมีแนวทางว่าควรทำการปรับปรุงแก้ไข
อย่างไร ก็สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ทันทีโดยไม่ต้องทำการวิจัย แต่ถ้าหากว่าครูยังมีข้อมูลไม่เพียงพอและยังไม่แนวทาง 
ที่จะแก้ไขปรับปรุง ก็จำเป็นต้องใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนมาช่วย  โดยการค้นหาข้อมูลอันเป็นสาเหตุของปัญหา
และแนวทางแก้ไข และทำการวิจัยให้เป็นส่วนหน่ึงของการทำงานปกติ  โดยครูอาจเร่ิมต้นด้วยงานวิจัยขนาดเล็กที่     
มุ่งแก้ปัญหาที่เฉพาะเจาะจง  เพ่ือให้สามารถควบคุมกระบวนการวิจัยให้อยู่ในวิสัยที่ครูสามารถดำเนินการได้

1. จุดเร่ิมต้นของการวิจัยในชั้นเรียน



การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการนำรูปแบบกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มาแก้ปัญหาของผู้เรียน 
โดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้หรือนวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน ดังกรณีตัวอย่าง ต่อไปน้ี 

ในกรณีเมื่อครูพบว่าผู้เรียนในห้องเรียนมีปัญหาด้านการเรียนรู้ในกลุ่มประสบการณ์หรือวิชาใด วิชาหน่ึง เฉพาะด้าน 
เช่น ทำโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ไม่ได้หรืออ่านคำที่มีตัวสะกดบางมาตราไม่ได้ ครูอาจคิดนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาของผู้เรียน
เป็นรายคน รายกลุ่มย่อย นำไปทดลองใช้หรือให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเบ้ืองต้น แล้วนำมาแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้
เรียน และสามารถแก้ปัญหาได้ การวิจัยแบบน้ีจึงเป็นการวิจัยจากปัญหาในช้ันเรียนและแก้ปัญหาทันทีที่ครูพบปัญหา 

ในกรณีที่ครูพบว่าผู้เรียนมีปัญหาด้านพฤติกรรมเป็นรายคน รายกลุ่ม หรือทั้งช้ัน ครูอาจศึกษาผู้เรียนเป็นรายกรณี ซึ่งอาจ
จะเป็นรายคน รายกลุ่ม รายช้ัน แล้วแก้ปัญหาให้ผู้เรียนจนเกิดพฤติกรรมใหม่ที่พึงประสงค์ที่คงทน ถือว่าครูได้ทำวิจัยเพ่ือ
แก้ปัญหาด้านพฤติกรรมของผู้เรียนแล้ว

2. รูปแบบและขั้นตอนการทำวิจัยในชั้นเรียน



  ขั้นตอนการทำวิจัยในชั้นเรียน

สามารถดำเนินการดังต่อไปน้ี



การวิเคราะห์สภาพปัญหาในชั้นเรียนเป็นขั้นตอนสำคัญที่ครูต้องสำรวจว่า มีอะไรเกิดขึ้น สิ่งน้ันเป็น
ปัญหาหรือไม่ และหากสภาพที่เกิดขึ้นแสดงถึงปัญหาที่ต้องแก้ไขหลายประการ ครูก็ต้องจัดลำดับความ
สำคัญก่อนหลังของปัญหาเหล่าน้ัน โดยพิจารณาจากความรุนแรงของปัญหา ว่าปัญหาใดควรได้รับการ 
แก้ไขก่อน 

ครูสามารถสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาได้หลายลักษณะ เช่น วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนในแง่มุม
ต่างๆ ตรวจสมุดแบบฝึกหัด สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน ศึกษาข้อมูล จากการประเมินของผู้ที่เกี่ยวข้อง  
เป็นต้น  ครูจะพบปัญหา  ข้อสงสัยที่เกิดจากผู้เรียน  ครู  และกระบวนการเรียนการสอน

  1. วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน  



• ผู้เรียนมีความสามารถในการทำโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ต่ำ 

• ผู้เรียนไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ 

• ผู้เรียนไม่มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

• ผู้เรียนอ่านออกเสียงควบกล้ำ ร ล ไม่ชัดเจน 

• ผู้เรียนยังไม่ได้ปฏิบัติตนเกี่ยวกับความรับผิดชอบให้เป็นนิสัย 

• ครูสอนอย่างเคร่งเครียด  ผู้เรียนไม่สนุกและไม่มีความสุขในการเรียน 

• ครูใช้สื่อไม่เหมาะสมกับวัย  วุฒิภาวะ และความสามารถของผู้เรียน 

• ครูไม่ได้จัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง   

ตัวอย่าง...เช่น



ควรมีความหมายและเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ อยู่ในวิสัยที่ครูจะเป็นผู้ดำเนินการหาคำตอบได้สอดคล้อง
กับความสนใจและความถนัดของครูผู้วิจัย เช่น ครูมีความสนใจและความถนัดในการจัดการเรียนรู้ด้วย
การแสดงบทบาทสมมติ เมื่อพบปัญหาการออกเสียงคำที่ไม่ชัดเจน นำกิจกรรมบทบาทสมมติมาใช้ในบทที่
ใช้ในการแสดง  จะทำให้ครูทำวิจัยด้วยความสนุก  เห็นประโยชน์ ความสำคัญและเกิดแรงจูงใจที่จะทำให้
สำเร็จ แต่ถ้าเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องรีบดำเนินการแก้ไข  เพ่ือไม่ให้ลุกลามเป็นปัญหาใหญ่จนไม่สามารถ
แก้ไขได้ ถึงแม้จะเป็นเร่ืองที่ครูไม่ถนัด ครูก็ต้องศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  เพ่ือหาวิธีแก้ไข
ปัญหาน้ันให้ได้

ปัญหาที่จะนำมาทำการวิจัยในช้ันเรียน  



      เม่ือเลือกปัญหาได้แล้วต้องวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา  เพ่ือจะได้แก้ปัญหาได้ตรงเหตุ ปัญหาจึง
จะได้รับการแก้ไขให้ลุล่วงได้ สาเหตุของปัญหาอาจเกิดจากพฤติกรรมการสอน การใช้สื่อหรือการวัดผล
ของครู ทัศนคติ พ้ืนฐานภูมิหลัง นิสัยหรือพฤติกรรมของผู้เรียน ระดับความยากหรือปริมาณของเน้ือหา
วิชา หรือบรรยากาศการเรียนรู้ที่ไม่เอื้ออำนวย เช่น ห้องเรียนคับแคบ ร้อน แสงสว่างไม่พอแหล่งเรียนรู้
สำหรับศึกษาค้นคว้าไม่เพียงพอ เป็นต้น 

ในกรณีที่พบว่าสาเหตุของปัญหามีหลายสาเหต ุอาจเลือกสาเหตุที่มีความสำคัญซึ่งเป็นสาเหตุต้นตอ
ของสาเหตุอื่น ๆ ซึ่งถ้าแก้สาเหตุต้นตอได้  จะทำให้สาเหตุอื่นถูกกำจัดไปด้วย  และนำสาเหตุที่เหลือมา
วิจัยต่อได้ตามช่วงเวลาต่าง ๆ   ทำให้เกิดการทำวิจัยในช้ันเรียนอย่างต่อเน่ือง

2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา   



    เม่ือครูได้วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาแล้ว เพ่ือที่จะให้ได้แนวทางในการแก้ปัญหา ครูต้อง 
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ หลักสูตร ตำรา คู่มือ ผลงานวิจัย เพ่ือครูจะได้
ทราบว่าปัญหาที่คล้ายกับปัญหาที่ประสบอยู่น้ันมีผู้ใดศึกษาไว้บ้าง ใช้วิธีใดในการแก้ปัญหาผลการ   
แก้ปัญหาเป็นอย่างไร  จะทำให้ครูเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นกิจกรรม หรือ      
สื่อช่วยการเรียนรู้  เช่น  กิจกรรมกลุ่มแบบต่าง ๆ สถานการณ์จำลอง บทเรียนสำเร็จรูป บทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้  (CAL)  เป็นต้น

3. ศึกษา หาวิธีการในการแก้ปัญหา 



     จากการศึกษาในขั้นที่ 3 ครูจะได้ทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ ซึ่งครูต้องศึกษาและออกแบบหรือพัฒนานวัตกรรม วิธีการ 
หรือสื่อช่วยการเรียนรู้ที่จะใช้ในการแก้ปัญหา (เช่น เด็กวัยรุ่นบางกลุ่ม หรือบางคน มองภาษาไทยเร่ืองการแต่งกลอนว่าเป็นเร่ืองที่คร่ำ
ครึ ล้าสมัย ทำให้ไม่สนใจเรียน เป็นเหตุให้ไม่สามารถบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ในเร่ืองการแต่งกลอนได้ดีเท่าที่ควร ครูจึงศึกษาว่า
มีวิธีการหรือสื่อที่ทันสมัยใดที่จะนำมาใช้ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนในเร่ืองการแต่งกลอนได้ แล้วครูก็พบส่ือที่น่าสนใจชนิดหนึ่ง คือ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ซึ่งเป็นสื่อทันสมัยที่ครูคิดว่าน่าจะนำมาใช้ในการเปลี่ยนทัศนคติของผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ ครู 
จึงลงมือศึกษาหลักการ การออกแบบการเรียนการสอน และเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ที่จะนำมาสร้างบทเรียน แล้วลงมือพัฒนาบทเรียน
ตามที่ออกแบบไว้) แล้วดำเนินการหาคุณภาพจากผู้รู้ หรือผู้เช่ียวชาญในเร่ืองน้ันๆ โดยนำนวัตกรรม วิธีการหรือสื่อต้นแบบที่พัฒนาขึ้น
ไปให้เพ่ือนครู  ศึกษานิเทศก์  หรือนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่ศึกษา  ตรวจสอบความถูกต้อง  เหมาะสม  และให้ข้อเสนอแนะ  
แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข  เตรียมนำไปใช้กับผู้เรียนของตน

4. พัฒนานวัตกรรมหรือวิธีการแก้ปัญหา 



    ครูนำนวัตกรรม วิธีการหรือส่ือที่สร้างขึ้นในขั้นที่ 4  ไปใช้กับผู้เรียนของตน  โดยระบุขั้นตอนการดำเนินการ
อย่างชัดเจน แล้วเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น สังเกตและบันทึกพฤติกรรมเบ้ืองต้นของผู้เรียนก่อนใช้  เมื่อใช้เสร็จแล้ว
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมอีกระยะหน่ึง  เพ่ือนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาความ เปลี่ยนแปลงของผลที่เกิดขึ้น  โดย
ครูผู้วิจัยต้องสร้างเคร่ืองมือหรือกำหนดวิธีการที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เช่น ใช้แบบสังเกตพฤติกรรม            
แบบประเมินการปฏิบัติงาน แบบทดสอบ เป็นต้น รวมทั้งแนว ทางการวิเคราะห์ข้อมูล

5. นำนวัตกรรมหรือวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ 



        เม่ือรวบรวมข้อมูลได้แล้ว นำข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยอาจใช้การแจงนับหรือเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม  แล้วสรุป
และอภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูล หากยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตามที่ต้องการ ก็จะต้องทำการปรับปรุงแก้ไข โดย
ย้อนกลับไปตรวจสอบในขั้นต่างๆ แล้วนำกิจกรรมหรือสื่อที่ปรับปรุงแล้วไปใช้อีก  จนกระทั่งสามารถแก้ปัญหาได้ตาม
ที่ต้องการ  
       เขียนสรุปผลการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นที่ 1  ถึงขั้นที่ 5 ผลการวิจัยที่ได้ก็จะเป็นผลของการแก้ไขปรับปรุงในวงจร
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วย 

6. ตรวจสอบและสรุปผล



การเขียนสรุปรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

การนำเสนอรายงานการวิจัยในช้ันเรียนสามารถจัดทำได้  2  แบบ  คือ



1.1 บทนำ ประกอบด้วย 
     เน้ือหาเกี่ยวกับ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา คำถามวิจัย กรอบความคิดของการวิจัย  วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
ขอบเขตของการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ ข้อตกลงเบ้ืองต้นของการวิจัย ข้อจำกัดของการวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
1.2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
1.3 วิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย  
    เน้ือหาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย กลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.5 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
1.6 บรรณานุกรม 
1.7 ภาคผนวก

1.รายงานการวิจัยที่เขียนตามแบบแผนการวิจัย  

ส่วนใหญ่มีการนำเสนอที่มีรูปแบบตายตัว โดยมีหัวข้อสำคัญดังต่อไปน้ี



     เนื้อหาสาระของรายงานการวิจัยในช้ันเรียนเหมือนรายงานการวิจัยทั่วไป แต่มักนำเสนออย่างสั้นๆ ไม่ยึด 
รูปแบบตายตัว ขอเพียงให้มีสาระครบถ้วนทำให้เข้าใจสิ่งที่ศึกษา ขั้นตอนที่ปฏิบัติ และสิ่งที่ค้นพบ     
     นอกจากนี้ รายงานการวิจัยในช้ันเรียนที่ดี ควรแสดงหลักฐานเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบ วิพากษ์
วิจารณ์ เพ่ือเป็นข้อมูลยืนยันข้อสรุปที่ได้จากการวิจัย     
     เนื่องจากการวิจัยในชั้นเรียนอาศัยประสบการณ์ของผู้วิจัยและเพ่ือนร่วมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาช่วยใน   
กระบวนการวิจัย ซึ่งสามารถให้คำตอบที่นำไปสู่การปฏิบัติจริง  ดังน้ัน การวิพากษ์วิจารณ์จาก ผู้มีส่วนร่วม  
จะทำให้ผลการวิจัยมีความน่าเช่ือถือมากขึ้น

2.  รายงานการวิจัยที่เขียนตามขั้นตอนการสร้างสรรค์ของผู้วิจัย


