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บทคัดยอ
  การวิจัยในชั้นเรียนเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ครูใชคนควาหาความจริงเพ่ือนํามาใชแกปญหา       
หรือพัฒนากระบวนการเรียนรูในชั้นเรียนอยางเปนระบบ เพ่ือสืบคนสภาพท่ีเปนจริง หาสาเหตุของปญหา แสวงหา
วิธีการแกปญหาเชิงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของครู  การดําเนินการวิจัยดังกลาวจะตองมีการวางแผนและ
ดําเนินงานตามข้ันตอน ประกอบดวย 1) การทบทวนการสอนท่ีผานมา วิเคราะหกระบวนการสอนท่ีดําเนินการอยู
เพ่ือคนหาประเด็นปญหาการวิจัย  2) การกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย  3) การศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
4) การเลือกวิธีการวิจัยท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงคการวิจัย 5) การทําความเขาใจลักษณะขอมูลและแหลงขอมูล        
6) การจัดเตรียมวิธีการและเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 7) การวิเคราะหขอมูล รายงานผล และการนําผลไป
ใช  และ 8) การคิดปญหาท่ีจะทําวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูในแงมุมอื่นตอไป   การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน
รูของผูเรียน ครูผูสอนอาจใชกระบวนการวิจัยในกรณีตางๆ ไดแก การใชกระบวนการวิจัยเพ่ือแกปญหาในกรณีที่      
ผลการเรียนรูไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว  หรือการใชกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูใหดีขึ้น       
ในกรณีที่ครูไมพบปญหาในการจัดการเรียนรู  รวมทั้งการใชกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการสอนเพ่ือ           
ยกระดับของตนเองซ่ึงอาจมผีลตอการยกระดับวิทยฐานะในตําแหนงหนาท่ีของครู  ในดานวิธีการวิจยัเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู ครูตองตัดสินใจเลือกรูปแบบการวิจัยท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงคการวิจัย บางครั้งอาจใชวิธีการวิจัย 2 วิธี    
ผสมผสานกัน ซึ่งในบทความน้ีไดนําเสนอวิธีการวิจัยไว 6 วิธีการ ดังน้ี 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
  ครูที่มีความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาผูเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคของการสอน จะตองวิเคราะหกระบวนการ              
การจดัการเรียนรูของตนเองอยูตลอดเวลาเพ่ือแสวงหาวธีิการท่ีจะนําไปสูวิธีการพัฒนาผูเรยีน   ดงันัน้ครูจะเกิดคาํถาม
ตาง ๆ ขึ้นตลอดเวลาท่ีจําเปนตองหาคําตอบและวิธีการท่ีเปนระบบท่ีจะทําใหไดคําตอบท่ีเช่ือถือได คือ การวิจัย         
ครูหลาย ๆ ทาน ไดใชการวิจัยในการพัฒนาการสอนของตนอยูแลว โดยเม่ือเกิดปญหาการสอนข้ึนก็ตองหาทาง          
แกปญหา หรือแสวงหาวิธีการใหม ๆ มาพัฒนาการสอน แตสวนใหญครูยังใชการพัฒนาไมเต็มรูปแบบ เพียงคิดแลว
ลองทาํ  บางครัง้มกีารตรวจสอบผล มกีารเปรยีบเทียบผลแตขาดการจดัระบบการดาํเนินการวิจยั ไมมกีารดําเนินงาน
อยางเปนระบบ ไมมีการบันทึกการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอน ทายสุดไมมีการรายงานผลการดําเนินงาน                         
จนครูเองไมรูตัววาไดใชการวิจัยในกระบวนการจัดการเรียนรูอยูแลว ถาครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรูอยาง            
เปนระบบ  เม่ือไดตรวจสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนวาบรรลวัุตถุประสงคการเรียนรูหรือไมแลว ครจูะบอก
ไดวาเกิดปญหาหรืออปุสรรคใดในกระบวนการสอนบาง ปญหาน้ันมาจากสาเหตุใดเปนสาํคัญ ครูจะตองรบีหาวิธีการ
แกไขปญหาหรืออปุสรรคนัน้ หรอืครจูะบอกไดวากระบวนการสอนท่ีครใูชเหมาะสมเพียงใด ตองมกีารปรบัปรงุแนวทาง
การจัดกิจกรรมในรูปแบบใหมหรือไม  รวมทั้งจําเปนตองมีการพัฒนาส่ือการสอนลักษณะใหมที่ใหผูเรียนเรียนรู        
ดวยตนเองเพ่ือชวยลดเวลาสอนของครูหรือไม  ซึ่งในกรณีนี้การสรางนวัตกรรมการสอนเพื่อการทดลองใชก็อาจจะ
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เกิดขึน้ หรอืครบูางคนอาจตองการเขาใจความรูสกึหรือความคิดเห็นของผูเรียนก็ตองคดิหาวิธีการท่ีจะทําใหไดคาํตอบ
เหลาน้ัน วิธีการท่ีจะชวยใหครูไดคําตอบเหลาน้ันเร็วท่ีสุดก็คือ “การวิจัย”
  การใชการวิจยัเพ่ือนาํผลมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูนัน้ตองดาํเนินการอยางเปนระบบโดยไมแยกอิสระ
จากการสอน แตจะดําเนินการไปพรอม ๆ  กัน ตัง้แตกําหนดวัตถุประสงคไววาตองการทําอะไร เชน ตองการหาสาเหตุ
ของการไมผานวัตถุประสงคการเรียนรูของผูเรียน หรือตองการทดลองวิธีสอน เปนตน จากน้ันก็วางแผนดําเนินการ 
แลวดําเนินการตามแผน เตรียมเคร่ืองมือเพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินงาน วิเคราะหและสรุปรายงานผล ซึ่งเรียกวา 
“การวิจัยในชั้นเรียน” หรือ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน”

ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
  การวิจยัในชัน้เรยีนเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตรทีค่รใูชคนควาหาความจรงิเพ่ือนาํมาใชแกปญหาหรือ
พัฒนากระบวนการเรียนรูในชั้นเรียนอยางเปนระบบ เพ่ือสืบคนสภาพท่ีเปนจริง หาสาเหตุของปญหา แสวงหาวิธี     
แกปญหาเชิงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของครู อันเปนผลตอการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว และยังเปนกระบวนการท่ีใชตรวจสอบผลสําเร็จของการใชนวัตกรรมการสอนท่ีครูพัฒนาข้ึนเพ่ือสงเสริม
การเรียนรูของผูเรียนใหไดรับการพัฒนาตามวัยอยางเต็มศักยภาพ

ขั้นตอนการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู
  ในการวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู ตองมีการวางแผนและดําเนินการการวางแผนตามข้ันตอน ดังน้ี
  ขัน้ท่ี 1 ทบทวนกระบวนการสอนท่ีผานมา วิเคราะหกระบวนการสอนท่ีกําลังดาํเนินการอยูเพ่ือคนหาประเด็น
ปญหาในการวิจยั  ในขัน้ตอนนีเ้มือ่ครพูบปญหาหลายเร่ือง ครคูวรจดัลาํดบัความสาํคญัของปญหาโดยพิจารณาจาก
ความรุนแรง และความเรงดวนของปญหา  จากน้ันจึงกําหนดใหเปนปญหาในการวิจัย
  ขั้นท่ี 2 กําหนดปญหาท่ีตองการทําวิจัยและกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย
  ขัน้ท่ี 3 ศกึษาเอกสารงานวิจยัของคนอ่ืนท่ีเก่ียวของกับปญหาวิจยัในข้ันท่ี 2 เพ่ือเปนแนวทางในการวางแผน
การวิจยั การสรางนวัตกรรมการสอน การสรางเคร่ืองมอืในการเก็บขอมลูซึง่จะทําใหเกิดกรอบความคิดการวิจยัท่ีชดัเจน
  ขั้นท่ี 4 เลือกวิธีการวิจัยท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการวิจัย
  ขั้นท่ี 5 ทําความเขาใจลักษณะขอมูล และแหลงขอมูล
  ขั้นท่ี 6 จัดเตรียมวิธีการ / เคร่ืองมือที่จะใชเก็บรวบรวมขอมูล
  ขั้นท่ี 7 วิเคราะหขอมูล / รายงานผล และการนําผลไปใช
  ขั้นท่ี 8  คิดปญหาท่ีจะทําวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูในแงมุมอื่นตอไป

การใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
  ในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนน้ัน ครูผูสอนอาจใชกระบวนการวิจัยในกรณีตาง ๆ ดังน้ี
  1. การใชกระบวนการวิจยัเพ่ือแกปญหา ในกรณีทีผ่ลการจัดการเรียนรูไมไดรบัความสําเร็จตามวตัถุประสงค
ที่วางไว ครูสามารถใชการวิจัยในการวิเคราะหหาสาเหตุและแสวงหาวิธีการแกปญหาตามสาเหตุนั้น เชน เด็กบวก
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เลขสองหลักไมได เด็กออกเสียงตัวสะกดไมชัดเจน เด็กจับใจความในเร่ืองที่กําหนดใหอานไมได แมแตเปนปญหา
ดานจิตพิสัย เชน เด็กพูดโกหก เด็กสมาธิสั้น เปนตน ก็สามารถทําการวิจัยเพ่ือแกปญหาได
  2. การใชกระบวนการวิจยัเพ่ือพัฒนาใหดขีึน้ ในกรณีทีค่รูไมพบปญหาในการจัดการเรียนรูโดยท่ีผูเรียนทุกคน
เกิดพฤติกรรมการเรียนรูตามเกณฑที่กําหนดไวในวัตถุประสงค แลวครูก็อาจคิดวาจะทําอยางไรเพ่ือใหผลการเรียนรู
ของผูเรยีนสงูขึน้ หรอืเพ่ือใหบรรยากาศการเรยีนดีขึน้ ใหผูเรียนเปนศนูยกลางของการเรยีนรูมากขึน้โดยพัฒนาปรบัปรงุ
บางประเด็นในกระบวนการจัดการเรียนรูที่ใชอยูเดิม การวิจัยลักษณะน้ีอาจเปนการพัฒนานวัตกรรมการสอนก็ได
  3. การใชกระบวนการวิจยัเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการสอนทีต่องการยกระดับของตนเองซึง่อาจมผีลตอการยก
ระดับวิทยฐานะในตําแหนงหนาท่ีดวย จะตองเปนผูมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค แสวงหาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู
ใหม ๆ เพ่ือใหเกิดการสรางความรูใหมในวงวิชาการ จะตองคิดพัฒนานวัตกรรมการสอนอยูเสมอและตองใช
กระบวนการวิจัยเพ่ือทดลองนวัตกรรมการสอนท่ีคิดขึ้นเพ่ือใหไดผลการศึกษาท่ีนาเช่ือถือและเผยแพรได
  ในการใชกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูทั้งสามประการน้ี  ผูเขียนสรุปเปนแผนภาพ ดังภาพท่ี 1
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  ตัวอยางการวิจัยเพื่อพัฒนาแกปญหา
  1. การแกปญหานักเรียนขาดทักษะการเขียนท่ีถูกตอง
  2. พัฒนาแบบฝกเพ่ือพัฒนาทักษะคณิตศาสตร
  3. การศึกษานักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา
  4. การพัฒนานิสัยในการทํางาน
  5. การพัฒนาลักษณะนิสัยใฝรูใฝเรียน
  ตัวอยางการวิจัยเพื่อพัฒนา
  1. รูปแบบการอภิปรายซักถามท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
  2. การสอนโดยใชหนังสืออานเพ่ิมเติมดานหลักภาษาไทย
  3. รูปแบบการสอนวิธีการทางสถิติสําหรับการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ
  4. การพัฒนาแผนการสอนโดยใชแหลงเรียนรูนอกหองเรียน
  ตัวอยางการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม
  1. การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปเรื่องเสียงภาษาไทย
  2. การพัฒนานวัตกรรม การตูนประกอบแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เร่ืองระบบจํานวนเต็ม
  3. การพัฒนาชุดการทดลองวิทยาศาสตร
  4. รูปแบบการสรางเสริมประชาธิปไตยท่ีเนนเทคนิคการเรียนรูแบบมีสวนรวม
  5. ชุดการสอนเร่ืองทักษะการปฏิบัติขลุยเพียงออ
  6. การพัฒนาหลักสูตรวัฒนธรรมทองถ่ิน

วิธีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
  วิธีการวิจัยมีหลายรูปแบบแตละรูปแบบเหมาะสมกับวัตถุประสงคการวิจัยท่ีตางกัน ครูตองตัดสินใจเลือก
วิธีการวิจัยท่ีเหมาะสม บางคร้ังอาจใชวิธีการวิจัย  2 วิธีผสมผสานกัน ทั้งน้ีจะตองพิจารณาวาวิธีใดท่ีใหคําตอบตาม
วัตถุประสงคการวิจัยไดดีที่สุด และควรใชเคร่ืองมือใดในการเก็บขอมูล ดังท่ีผูเขียนไดสรุปไวในตารางท่ี 1

ตารางที่ 1 
ตัวอยางการเลือกวิธีการวิจัยเพ่ือหาคําตอบตามวัตถุประสงคและเคร่ืองมือที่จะใชในการเก็บขอมูล
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  สําหรับวิธีการวิจัยท่ีจะนําผลการวิจัยไปพัฒนากระบวนเรียนรู  ในที่นี้จะนําเสนอวิธีการวิจัย 6 วิธี ดังน้ี
  1.  การวิจัยแบบสํารวจ (Survey of Exploratory Studies)
   เปนการวิจยัท่ีมุงคนหาสภาพความเปนจรงิในประเด็นตางๆ เพ่ือนาํขอคนพบมาพัฒนาวิธีการสอน โดย
กําหนดประเด็นท่ีตองการรู แลวออกแบบเคร่ืองมือไปหาคําตอบ เพ่ือใหไดขอมูลและการนําผลการวิเคราะหขอมูล  
มารายงานลักษณะท่ีมีอยูในสภาพน้ัน ๆ วิธีการวิจัยน้ีอาจเปนการเร่ิมตนเพ่ือนําไปสูการวิจัยเพ่ือแกปญหาหรือ          
การวิจัยเพ่ือพัฒนา เชน สํารวจปญหาการเรียนการสอน สํารวจความตองการของนักเรียน สํารวจลักษณะกิจกรรม   
ที่นกัเรียนพึงพอใจ สํารวจเจตคติตอวิชาใดวิชาหน่ึง สํารวจสภาพครอบครัวของนักเรียน
  2.  การเปรียบเทียบหาสาเหตุ (Causal Comparative Studies)
   ใชเพ่ือศึกษาหาความสัมพันธของสาเหตุและผลโดยสังเกตจากผลแลวสืบเสาะไปหาสาเหตุโดยการ
เปรียบเทียบความแตกตางและความคลายคลึงระหวางปรากฏการณหรือคุณลักษณะเพ่ือตรวจสอบดูวามีสิ่งใดควร
จะเปนสาเหตุ หรือทําใหเกิดเหตุการณนั้น เชน ศึกษาสาเหตุของนักเรียนท่ีตกซํ้าชั้น ศึกษาสาเหตุของการขาดเรียน 
ศึกษาสาเหตุที่ทําใหนักเรียนทะเลาะวิวาทกัน ศึกษาสาเหตุของการออกเสียงภาษาไทยไมชัด เปนตน
  3.  การวิจัยแบบศึกษาความสัมพันธ (Interrelationship Studies)
   เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ  ตัง้แตสองตวัข้ึนไป เพ่ือใชในการวางแผนการสอนหรือ
ออกแบบนวัตกรรมการสอน เชน ศึกษาความสัมพันธระหวางวิธีสอนของครูกับผลการเรียนของนักเรียน ศึกษาความ
สมัพันธระหวางผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับเจตคติตอการเรียนของนักเรียน ศกึษาปจจยัท่ีสงผลตอผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน เปนตน
  4.  การวิจัยแบบศึกษารายกรณี (Case Studies)
   เปนการวิจยัท่ีมุงศกึษาเร่ืองใดเรือ่งหน่ึงอยางเฉพาะเจาะจง อยางละเอียดลึกซ้ึง โดยศึกษากับเด็กคนหน่ึง
หรือกลุมหนึ่งท่ีมีลักษณะเฉพาะเพ่ือใหเกิดความเขาใจถึงสภาพปญหา สาเหตุแหงปญหาท่ีจะนําไปสูการแกปญหา
ที่ตรงประเด็น หรืออาจศึกษากรณีแหงความสําเร็จเพ่ือเปนตัวอยางของรูปแบบการดําเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง    
เชน ศึกษากรณีเด็กติดอาง หรือเด็กมีปญหาเร่ืองอื่น ๆ หรือ กรณีศึกษาเด็กอัจฉริยะดานตาง ๆ เปนตน

ตารางที่ 1 
ตัวอยางการเลือกวิธีการวิจัยเพ่ือหาคําตอบตามวัตถุประสงคและเคร่ืองมือที่จะใชในการเก็บขอมูล (ตอ)
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  5. การทดลองใชนวัตกรรม (Experimental Studies)
   ครพัูฒนานวัตกรรมการสอนชนดิใดชนดิหน่ึงแลวนําไปทดลองใชจรงิกับนกัเรียนในชัน้เพ่ือตรวจสอบผล
ของการใชนวัตกรรมชนิดน้ัน ลักษณะเชนน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi - Experimental Design) ซึ่งสามารถ         
จัดกระทําไดหลายวิธีการ ในการอธิบายกรณีทดลองตอไปนี้ ไดใชอักษรยอเพ่ือแทนความหมาย ดังน้ี
   X    หมายถึง   การใชนวัตกรรม
   O หมายถึง การวัดผลหรือการทดสอบเพ่ือเก็บขอมูล
   5.1 กรณีนักเรียน กลุมเดียว (Single - Group Designs)
    วิธีที่ 1   One - Shot Case Study

    ผูวิจัยใชนวัตกรรมกับนักเรียนกลุมหนึ่งแลวตรวจสอบผลหลังการใชนวัตกรรมน้ัน
    X       O
    ตัวอยาง   ใหนกัเรียนท่ีเรยีนเกงคณติศาสตรสอนกลุมนกัเรียนท่ีเรยีนออน (Peer Tutoring)
     X  คือ การใหนักเรียนเกงสอนกลุมนักเรียนท่ีเรียนออน
     O      คือ ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนคณิตศาสตรของกลุมนักเรียนออน
    วิธีที่ 2   One Group Pretest - Posttest Design
    ผูวิจัยจัดใหมีการสอบกอนและหลังการใชนวัตกรรม
    O       X       O   

    ตัวอยางใชตัวอยางเดียวกับวิธีที่ 1 โดยจัดใหมีการวัดผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตรกอน ใหนักเรียน
ทีเ่รียนเกงลงมอืสอนและเมือ่สอนเสรจ็ ใชขอสอบฉบบัเดยีวกันวัดผลสมัฤทธ์ิอกีคร้ังหน่ึง แลวนําคะแนนจากการสอบ
กอนและหลังมาเปรียบเทียบกัน
    วิธีที่  3   Time Series Design
    ผูวิจัยจัดใหมีการสอบหลายคร้ังเปนชวงเวลาท้ังกอนและหลังการทดลอง
          O

1
       O

2
       O

3
      X      O

1
      O

2
       O

3
  
    โดยใชตัวอยางเดียวกับวิธีที่ 1 ผูวิจัยวัดผลสัมฤทธ์ิกอนการทดลอง อาทิตยละ 1 คร้ัง และวัดหลัง
การทดลองอีกอาทิตยละคร้ัง โดยมีเหตุผลในการตรวจสอบความคงท่ีของผลสัมฤทธ์ิทั้งกอนและหลังการทดลอง
    วิธีนี้เหมาะสําหรับการทดลองท่ีมีจุดประสงคเก่ียวกับการพัฒนาความคงทนของการเรียนรู              
หรือพัฒนาความจํา
  5.2 กรณมีีกลุมเปรยีบเทยีบ (Control Group Design)
   รปูแบบน้ีผูวิจยัตองจดันักเรียนเปน 2 กลุม ทาํหนาท่ีเปนกลุมทดลอง คอื กลุมทีจ่ะนํานวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึน
ไปทดลองใช และอีกมมุหนึง่ทําหนาท่ีเปนกลุมเปรยีบเทียบหรือกลุมควบคมุ คอื กลุมทีไ่มไดรบันวัตกรรมหรือกลุมทีม่ี
การสอนโดยวธีิเดิม การจดักลุมมกัจะไมสามารถใชวิธีสุม (Random) จาํเปนตองใชกลุมนกัเรียนท่ีมอียู จงึไมจดัเปน      
การวิจยัท่ีสมบรูณ จดัเปนการวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi  - Experimental Designs)
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    วิธีที ่1   Static - Group Design
    X       O กลุมทดลอง                          
      กลุมเปรยีบเทียบ
     วิธีที ่2   Nonequivalent Control Group Design
    O        X       O กลุมทดลอง             
    O               O           กลุมเปรยีบเทียบ
    วิธีที ่3    Ordering Effects
                   จดันักเรียนใหเปน 2 กลุม
                  กลุมที ่1    เรียนโดยนวัตกรรมทีพั่ฒนาข้ึน แลวใหเรียนแบบเดิม
                  กลุมที ่2    เรียนแบบเดิมกอนแลวเรียนโดยนวัตกรรมตอภายหลัง
    วิธีที ่4  Matching
    เน่ืองในการทดลองนวัตกรรมการสอนในหองเรยีนปกติผูวิจยัไมสามารถใชวิธีสุมในการจดักลุมตวัอยาง
ไดแตผูวิจยัสามารถใชวิธี Matching โดยจับคูนกัเรียนท่ีมคุีณลักษณะบางประการท่ีคาดวานาจะมีผลตอการทดลอง     
เชน เพศ อายุ ระดับความสามารถท่ีใกลเคียงกันเปนคูๆ  แลวแยกแตละคูใหอยูในกลุมทดลองและกลุมเปรยีบเทียบ        
แลวจงึพิจารณากําหนดรูปแบบการทดลองท่ีตองการ
  6. การวจัิยเชงิปฏบิตักิาร (Action Research)
         ใชเพ่ือแกปญหาและพัฒนางานของผูวิจยัเอง เปนการศึกษาคนควาเก่ียวกับการปฏิบตังิานของตนโดยการ
รวบรวม รวมมอืการสะทอนตนเอง การใชวิจารณญาณ โดยผูวิจยัท่ีตองเปนผูปฏบิตังิานเอง  กรณีของการวจิยัในชัน้เรยีน 
ผูวิจัยคือครูผูสอนเองที่มุงศึกษาในภาคปฏิบัติเก่ียวกับการแกปญหาท่ีประสบอยู และมุงสูการบรรลุเปาหมายของ           
การเรียนการสอน โดยใชกระบวนการความรวมมอืของผูเก่ียวของ  อาจเปนนักเรียน ผูปกครอง หรอืบคุคลในชมุชน           
โดยมีลกัษณะสําคัญ ดงัน้ี
         6.1 ใชงานท่ีตนเองปฏิบตัอิยู ลงมอืปฏบิตักิารดวยเทคนิควิธีทีค่ดิวาจะนําไปสูการปรับปรงุแกไข
   6.2 ดาํเนินการเปนชวงๆ ในแตละชวงตองดาํเนินการครบวงจร คอื วางแผน ลงมอืปฏิบตั ิสงัเกต รวบรวม
ขอมลูและสะทอนเพ่ือการพัฒนาปรบัปรงุ ในการดําเนินงานในข้ันตอไป หรือวงจรตอไป ดงัอธิบายดวยภาพน้ี

 
 
                                                                                           
 
                                                               
 
                                                       

ภาพที ่2 วงจรการวิจยัปฏิบตักิาร 
ท่ีมา: กิตพิร ปญญาภิญโญผล, 2549
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   6.3 ใหความสําคัญกับขอมูลเชิงคุณภาพ คือ ขอมูลจากการสังเกตระหวางปฏิบัติการ ที่ตองนํามา
วิเคราะห และตอบสนองใหทันเหตุการณในขณะปฏิบัติงาน
       6.4 กิจกรรมทกุชวงเวลาตองเปดโอกาสใหมสีวนรับผดิชอบทีเ่ก่ียวของกับงานเขามสีวนรวมแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานและผลท่ีไดจากการปฏิบัติงาน เปนการชวยควบคุมกระบวนงานใหมีความเหมาะสม
กับการปฏิบัติย่ิงขึ้น อีกท้ังตองใหความสนใจตอปจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลเก่ียวของกับการวิจัยท่ีไดคาดหมายไวกอน
   ตัวอยางงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ
        1.  การพัฒนาหองสมุดมีชีวิตในโรงเรียน
        2.  การพัฒนาโรงเรียนใหเปนแหลงทองเท่ียวของชุมชน
        3.  การบริหารจัดการหอพักนักเรียนแบบมีสวนรวม
        4. การสงเสริมความรวมมือของผูปกครองในการพัฒนาความพรอมทางการเรียนของเด็กปฐมวัย

สรุป
  กระบวนการวิจยัเปนเคร่ืองมอืทีช่วยใหครไูดคนควาหาความจรงิเพ่ือใชเปนขอมลูในการแกปญหาหรือพฒันา
กระบวนการเรียนรูในชั้นเรียนอยางเปนระบบ ทั้งนี้การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูตองมีการวางแผนและดําเนินงาน
ตามข้ันตอน รวมท้ังมีการเลือกใชกระบวนการวิจัยและวิธีการวิจัยท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงคการวิจัย  เม่ือครูได
ทาํการวิจยัในชัน้เรียนควบคูไปกบัการปฏิบตักิารสอนอยางเหมาะสมแลวจะสงผลใหสามารถออกแบบวธีิการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีการเรียนรูและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  วงวิชาการการศึกษามีองคความรูและ
นวัตกรรมการสอนเพ่ิมขึน้ ตลอดจนสงผลใหเกิดวัฒนธรรมการทํางานท่ีดขีองครู และพัฒนาไปสูความเปนครมูอือาชพี
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