
ทําอยางไร ? 
ครูจึงจะเปนนักวิจัยปฏิบัติการ... 

กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เมษายน  2553



พัฒนาก็ควรเปนผูที่มีความรอบรูในเนื้อหาที่จะพัฒนา 
มีเทคนิคในการถายทอดความรู สามารถทําเรื่องที่ยากให 
เปนเรื่องที่งายได  และการช้ีแนะดําเนินการเปนลําดับ 
เปนขั้น เปนตอน  เปนผูที่รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
มีความเมตตา และผูอยูใกลชิดอบอุนใจ  ถาผูพัฒนา 
มีลักษณะดังกลาวนี้การพัฒนาก็จะประสบผลสําเร็จ 

------------------------------- 
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รายงานได สวนความซื่อสัตยของผูวิจัยจะสงผลตอคุณภาพ 
ของงานวิจัย 

นอกจากนั้น เรื่องที่ ผูรับผิดชอบการพัฒนาครู 
พึงตระหนักในการพัฒนาครู เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการใน 
ช้ันเรียน หรือเรื่องที่ผูรับการพัฒนาตองนําไปสูการปฏิบัติ 
การอบรมเพียง 1 – 2 วัน เปนการยากที่ครูจะนําความรู 
ความเขาใจไปสูการปฏิบัติได ถาหากไมมีพื้นความรูเดิมมา 
กอน แตถาไดมีการใหคําแนะนําตอเนื่องในระหวาง 
การปฏิบัติและผูบริหารใหความสําคัญก็จะประสบ 
ผลสําเร็จได 

สวนวิ ธีการหนึ่งที่ไดผ านการทดลองใชและ 
ประสบผลสํ า เ ร็ จ  คื อการพัฒนาดวยวิธี เ สริมพลั ง 
(Empowered  Development  Approach)  ซึ่งเปนการพัฒนา 
ครูทั้งดานความรู (Head)  ความสามารถในการปฏิบัติ 
(Hand) และความมุงมั่นในการทํางาน (Heart) โดยใชวิธีการ 
ที่หลากหลาย ประกอบดวยการอบรม การเปนพี่ เลี้ยง 
การสอนแนะ และการนิเทศ นอกจากนั้น ผูที่ทําหนาที่ 
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คํานํา 

การสง เสริมใหครูใชการวิ จัยปฏิบัติการใน 
ช้ันเรียน ชวยในการพัฒนาการเรียนการสอน เปนงาน 
สําคัญงานหนึ่งที่ผูเขียนไดดําเนินการมาโดยตลอดตั้งแต 
เ ป นนั ก วิ ช าก ารศึ กษาของกองวิ จั ยท างก ารศึ กษา 
กรมวิชาการ ตราบจนกระทั่งมาปฏิบัติหนาที่ศึกษานิเทศก 
ซึ่งการเปนศึกษานิเทศกงานที่ปฏิบัติมีหลายลักษณะ ทั้งใน 
ดานการเปนผูจัดอบรม การเปนวิทยากร การใหคําปรึกษา 
การเปนพี่เลี้ยง การสอนแนะ และการใหคําแนะนําผาน 
เอกสาร ทั้งนี้โดยมีจุดประสงคที่สําคัญคือ เพื่อพัฒนา 
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูแตละคน 

แตอยางไรก็ตาม หากครูทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการ 
เรียนการสอนใหมีคุณภาพ สอดคลองกับหลักวิชา และ 
สภาพของผูเรียน นอกจากจะทําใหจุดประสงคในการ 
พัฒนาผู เ รี ยนประสบความสํ า เ ร็ จแล ว  ยั งหมายถึ ง 
ความสําเร็จในการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพ 
ของครูอีกดวย



ดวยเหตุผลดังกลาว ผูเขียนจึงไดจัดทําเอกสาร 
ฉบับนี้ขึ้นเพื่อเผยแพรแกครูและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ 
พัฒนาครู ดวยความหวังวา เอกสารฉบับนี้จะมีสวนช้ีนํา 
แนวทางใหครูไดใชการวิจัยชวยพัฒนาการเรียนการสอน 
อันจะสงผลใหเกิดความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาของชาติตอไป 

(นางสาวมณนิภา  ชุติบุตร) 
ศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ 

3. สรุป 

การที่ครูจะสามารถทําวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 
ไดนั้น มีปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของหลายประการ ทั้งในสวน 
ของตัวครูเองคือ ครูจะตองมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ 
เทคนิควิธีหรือขั้นตอนในการทําวิจัย โดยเฉพาะอยางยิง่การ 
นําเสนอผลการวิจัย นอกจากนั้น ถาเปนการวิจัยปฏิบัติการ 
ในช้ันเรียนควรศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หรือวิธีการที่จะใชใน 
การแกปญหา หรือพัฒนานักเรียน รวมทั้งเนื้อหาของเรื่องที่ 
จะวิจั ย  สวนในเรื่องของความสามารถ  ที่สํ าคัญคือ 
ความสามารถใน เรื่อง การสังเกต การขยันจดบันทึก 
การวิเคราะห สังเคราะห การประเมินคา และการใชหลัก 
เหตุผล นอกจากนั้นคุณลักษณะสําคัญยิ่งที่ครูผูจะทําวิจัย 
ปฏิบัติการพึงมีคือ เรื่องความขยัน อดทน รอบคอบ และ 
ซื่อสัตย เพราะถาหากไมมีความขยัน และอดทน การทําวิจัย 
ปฏิบัติก ารในช้ันเรียนจะไมประสบผลสํา เร็ จ  หรือ 
ในบางครั้งอาจจะทําสําเร็จ แตไมสามารถนําเสนอเปน



3)  มีความรูเกี่ยวกับเทคนิควิธีการที่จะใชในการ 
พัฒนาและสามารถนํามาปรับใชไดสอดคลองกับความ 
ตองการของผูรับการพัฒนา 

4)  เปนผูรับฟงที่ดีสามารถทําใหการพูดคุยเปน 
ธรรมชาติ ไมเกิดความเครียด 

5)  พูดจาชัดเจน ตรงประเด็น สามารถพูดเรื่อง 
ที่ยากใหเปนเรื่องงายได 

6)  ใจกวางและใจเย็นรับฟงความคิดเห็นของ 
ผูรับการพัฒนาดวยความยินดี 

7)  เปนผูมีเมตตา ผูที่อยูใกลชิดอบอุนใจ 
8)  ทํางานรวมกับผูอื่นได โดยรับฟงความคดิเหน็ 

ของผูอื่น 
9)  การสอนแนะดําเนินการเปนลําดับ เปนขั้น 

เปนตอน และเขาใจงาย 
10)  ไมใชคําพูดที่เปนการสั่ง หรือการสอน แตใช 

วิธีการกระตุนใหผูรับการพัฒนาไดคิดและมีกําลังใจที่จะ 
ดําเนินการ 
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สารบัญ 

หนา 
คํานํา 
นําเรื่อง  1 
1.  การเตรียมตัวของครูในการทําวิจัยปฏิบัติการ 
ในช้ันเรียน 

3 

2.  วิธีการพัฒนาครูใหสามารถทําวิจัยปฏิบัติการ 
ในช้ันเรียน 
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3.  สรุป  19



สามารถนําความรู ความเขาใจที่มีอยูและ/หรือไดรับจาก 
การอบรมสู การปฏิบัติ  ทีละประเด็น  การสอนแนะ 
ดําเนินการเปนรายบุคคล และกลุมยอย ตลอดชวงเวลาของ 
การพัฒนา 

4.  การนิเทศ  เปนกิจกรรมที่ดําเนินการกับผูเขา 
รับการพัฒนาทุกคนพรอมกัน เพื่อชวยเหลือ อํานวยการ 
ดูแลใหสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายที่กําหนด โดย 
การประชุม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู  เพื่อใหเกิดความรู 
และมีแนวคิดในการปรับปรุงแกไข สรางสรรคผลงาน 
การนิเทศควรดําเนินการอยางตอเนื่องระหวางการพัฒนา 
จนสิ้นสุดการพัฒนา 

สวนผูที่ทําหนาที่พัฒนาครู ควรมีคุณลักษณะดังนี้ 
1)  เปนผูที่ผูรับการพัฒนาศรัทธา 
2)  เปนผูมีความรอบรูในเนื้อหาที่จะพัฒนา และ 

เนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
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อนึ่ง การพัฒนาครูใหเกิดพลังทั้ง 3 ชนิด จากการ 
วิจัยไดใชวิธีดําเนินการใน 4 ลักษณะดังนี้ 

1.  การอบรม  เปนกิจกรรมแรกที่ดําเนินการกับ 
ผูเขารับการพัฒนาทุกคน เพื่อสรางจิตใจใหมีความพรอม 
ทั้งในการรับความรูและสิ่งที่จะตองนําไปปฏิบัติ สราง 
ความตระหนัก  ช้ีให เห็นความสําคัญของการพัฒนา 
เปาหมายของการพัฒนา บทบาทของผูรับการพัฒนา และ 
ผูพัฒนา  และองคความรูที่จะนําไปสูการปฏิบัต ิ

2.  การเปนพี่เลี้ยง  เปนการใหคําปรึกษาแกผูรับ 
การพัฒนาเปนรายบุคคล และกลุมยอย ติดตาม กํากับ 
กระตุน เพื่อใหทํางานสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว เรียนรู 
รวมกัน รวมวิเคราะห และสะทอนความคิดและความจริง 
ของการกระทําที่ เปนระบบ ดวยบรรยากาศสรางสรรค 
ทั้งทางโทรศัพท หรือไปพบผูรับการพัฒนาที่สถานศึกษา 
โดยดําเนินการตลอดชวงเวลาของการพัฒนา 

3.  การชี้แนะ  เปนการดําเนินการควบคูกับ 
การเปนพี่ เลี้ยง โดยการแนะนําผู เขารับการพัฒนาให 
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นําเรื่อง 

เอกสารนี้จัดทําขึ้นเพื่ออะไร 

เอกสารนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนเอกสารประกอบการ 
นิเทศ การพัฒนาครูใหสามารถทําวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 
ได  สํ าหรับสถานศึกษา หนวยงานที่ เกี่ ยวของ รวมทั้ ง 
ศึกษานิเทศกสามารถใช เปนแนวทางในการพัฒนาครู 
สวนตัวครูเองก็จะไดทราบวาควรจะปฏิบัติตนอยางไร จึงจะ 
เปนนักวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนได ขอมูลสวนหนึ่งที่ 
นํามาใชในการเรียบเรียงเอกสารฉบับนี้ไดมาจากผลการวิจัย 
เรื่อง การวิ จัยและพัฒนาการจัดการเรี ยนรูที่นํ าไปสู 
คุณลักษณะของผูเรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เอกสารนี้กลาวถึงอะไรบาง 

สาระสําคัญของการนําเสนอในเอกสารฉบับนี้ 
ประกอบดวย



1.  การเตรียมตัวของครูในการทําวิจัยปฏิบัติการ 
ในช้ันเรียน 

2.  วิธีการพัฒนาครูใหสามารถทําวิจัยปฏิบัติการ 
ในช้ันเรียน 

2 

วิธีการพัฒนาแบบเสริมพลัง เปนวิธีการสราง 
เสริมใหครูไดพัฒนาศักยภาพของตนเองที่มีอยูแลวใหเกิด 
เปนพลัง 3 ชนิดคือ พลังใจ (heart) พลังสมอง (head) และ 
พลังการปฏิบัติ (hand) โดยพลังทั้ง 3 ชนิด เมื่อรวมกันแลว 
จะสงผลใหการทํางานประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่ 
กําหนดไว ดังนี้ 

1.  พลังใจ (Heart) เปนการสรางจิตใจใหมีความ 
พรอม เกิดความสนใจ เห็นคุณคา รักที่จะทําและมุงมั่นที่จะ 
ทํางานใหบรรลุจุดมุงหมาย 

2.  พลังสมอง  (Head)  เปนการสรางใหเกิด 
ความรู  ความคิด มีมุมมอง และมีความสามารถในการ 
วิเคราะห การวิจัย การเช่ือมโยง และเห็นภาพรวมของงาน 
ที่จะปฏิบัต ิ

3.  พลังการปฏิบัติ (Hand) หรือการลงมือปฏิบัติ 
ดวยการใหทดลอง ฝกฝน สรางวินยั ลงมอืปฏบิตัิ ตรวจสอบ 
ปรับปรุง แกไข พัฒนาและสรางสรรคงาน 
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2.  เ รื่ อ งการทํ าวิ จั ยปฏิบัติก ารใน ช้ัน เรี ยน 
ถาสถานศึกษาไมมีนโยบายใหครูทุกคนตองดําเนินการ 
รวมทั้งจัดใหมีการกํากับ ติดตาม อาจจะมีครูที่ดําเนินการ 
เพียงไมกี่ เปอร เซ็นต  เพราะครูมีภาระงานมากอยูแลว 
ถาการไมทํา ไม เกิดผลอะไร ครูก็จะเลือกที่ จะไมทํ า 
แตอยางไรก็ตามครูสวนใหญถึงแมวาจะไมทําแตเมื่อ 
มีปญหาเกิดขึ้น ก็จะแกไขปญหานั้น ๆ เพียงแตขาดการ 
จดบันทึกและนําขอมูลมาวิเคราะห เรียบเรียงเปนรายงาน 
เพื่อใชเปนหลักฐานของการทําวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 

ดังนั้น ถาผูบริหารสถานศึกษาหรือผูที่ทําหนาที่ 
พัฒนาครู มีความประสงคจะพัฒนาครูที่ไมไดจบการศึกษา 
ในระดับปริญญาโท ใหสามารถทํ าวิจั ยปฏิบัติก าร 
ในช้ันเรียนได ผูเขียนขอเสนอแนะวิธีการที่ไดผานการวิจัย 
แล ว คือ  การพัฒนาดวยวิธี เ สริ มพลั ง  (Empowered 
Development Approach) 
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1. การเตรียมตัวของครูในการ 
ทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งถือเปนกรอบ 
ทิศทาง นโยบายและแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาของ 
ประเทศ มาตราที่ 24 ระบุไวชัดเจนวา การจัดกระบวนการ 
เรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ สงเสริม 
สนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม 
สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการ 
เรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปน 
สวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียน 
อาจเรียนรูไปพรอม ๆ กันจากสื่อการเรียนการสอนและ 
แหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ 

นอกจากนั้น ผลงานทางวิชาการที่จะใชในการ 
เลื่อนวิทยฐานะของครูตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.



ประกาศใชตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2552  เปนตนไปนั้น 
ไดระบุไวชัดเจนวา  ผลงานทางวิชาการ เปนรายงาน 
การศึกษา คนควา หรือผลการวิจัยในชั้นเรียน หรือผลงาน 
ทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่มีจุดมุงหมายในการแกปญหา 
ดานการเรียนของผูเรียนและสอดคลองกับแผนการจัดการ 
เรียนรู มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองคความรูตาง ๆ 
เพื่อแกไขปญหาและนําไปสูการสรุปองคความรูเพื่อพัฒนา 
ผูเรียน ดังนั้น ในการจัดการเรียนรูของครูคงจะหนีไมพน 
เรื่องที่จะตองทําวิจัยควบคูไปดวย และเมื่อพูดถึงการทําวจิยั 
จะเห็นวาวิจัยนั้นมีหลายประเภท แตวิจัยที่เหมาะสมสาํหรบั 
ครูคือ วิจัยปฏิบัติการ ซึ่งเปนวิจัยที่อยูในวิสัยที่ครูสามารถ 
ทํ า ไ ด   อ ย า ง เ ช น   ใ นก า รส อน วิ ธี ใ หม ครั้ ง ที่ หนึ่ ง 
ครูตั้งขอสังเกตวาในการสอนครั้งนี้ลูกศิษยของเรามีคําถาม 
กี่คําถาม มีผูที่แสดงวาไมเขาใจกี่คนและมีผูที่แสดงความ 
สนใจกี่คน เมื่อสอนไปแลวก็สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
ตามที่เราตั้งขอสังเกตไว หลังจากนั้นก็นําขอมูลไปทําการ 
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2. วิธีการพัฒนาครูใหสามารถทําวิจัย 
ปฏิบัติการในชั้นเรียน 

จากการที่ผูเขียนไดศึกษาและทําวิจัยเพื่อหาวิธีที่ 
จะพัฒนาครูใหสามารถทําวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนควบคู 
กับการจัดการเรียนรู โดยมุงเนนที่การพัฒนาคุณลักษณะ 
ของผูเรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชเวลา 
ในการศึกษา  2  รุ น  ๆ ละ  1  ปการศึกษา  ผลจากการ 
ศึกษาวิจัยครั้งนี้  ไดขอคนพบที่สําคัญหลายประการ ดังนี้ 

1.  การพัฒนาครูใหสามารถทําวิจัยปฏิบัติการใน 
ช้ันเรียน ถาใชการอบรมเพียง  1  – 2  วัน ผูที่ไมไดจบ 
การศึกษาระดับปริญญาโท มีโอกาสนอยมากจะสามารถ 
ดําเนินการได ทั้งนี้ เพราะเมื่อนําความรู ความเขาใจที่ไดรับ 
ไปสูการปฏิบัติ เวลาที่ไมเขาใจหรือสงสัยจะไมมีผูให 
คําปรึกษา ดังนั้น เมื่อสถานศึกษาจัดอบรมหรือสงครูเขารับ 
การอบรมเสร็จแลวควรจัดผูใหคําแนะนําหรือเปนที่ปรึกษา 
ภายหลังการอบรมหรือในระหวางที่ครูทําวิจัยฯ



วิชาทักษะ ดังนั้นจึงควรเริ่มจากทําวิจัยงาย ๆ ลองเก็บขอมูล 
งาย ๆ ลองวิเคราะหงาย ๆ ลองแปลผลงาย ๆ  ถาเราทํา 
อยางนี้ได หลังจากนั้น จึงไปทําในเรื่องที่ยากและซับซอน 
ขึ้น เริ่มแรกถายังไมคลองก็อาจจะไปไดชาหนอย แตถาเรา 
มีความขยัน อดทน ก็จะทําไดสําเร็จ 

อนึ่ง การวิจัยที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน 
มากที่สุด คือการวิจัยที่ทําโดยครูผูสอน  เพราะผลของ 
การวิจัยจะตรงกับปญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน 
ของตัวเราเอง นอกจากนั้น การวิจัยยังทําใหการพัฒนาไปสู 
ทิ ศท างที่ ถู ก ต อ ง  ถ า ครู ทุ กคนทํ า ได ก็ จ ะ ได ช่ื อ ว า 
ไดพัฒนาวิชาชีพของตนเองอีกดวย 

12 

ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูใหม  คราวตอไปเมื่อ 
ไปสอนก็ตั้งขอสังเกตวาลูกศิษยของเราสนใจเพิ่มขึ้น 
มากหรือไม  มีคําถามมากนอยแคไหน นั่งหลับกี่คน 
ตอบคําถามไมไดกี่คน ก็จดเอาไว วิธีการเชนนี้เรียกวา 
เราวิจัยแบบพัฒนาไปเรื่อย ๆ การทําเชนนี้ เราก็จะไดขอมูล 
มาปรับปรุงบทเรียนของเราตอเนื่องในหนึ่งภาคเรียน 
วิธีการทําเชนนี้ถือวาเปนการพัฒนาการเรียนการสอน 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน พัฒนาวิธีสอนโดยใชระเบียบ 
วิธีวิ จัยและเมื่อวิ จัยจบแลว  จะไดชิ้นงาน  1  ชิ้น  ซึ่งมี 
คุณภาพดี 

จากที่กลาวมาแลวข างตน  จะเห็นวาการวิจัย 
ปฏิบัติการในช้ันเรียน เปนการวิจัยที่ใชรูปแบบไมซับซอน 
หรือใชสถิติสูงอะไร เริ่มตนใหระบุปญหาใหไดวาปญหาคือ 
อะไร ปญหาเกิดจากสาเหตุอะไร เชน นักเรียนไมมีทักษะ 
การคิด  สาเหตุของปญหาอาจเกิดจากวิธีสอนที่ใชอยู 
ไมเหมาะสมกับนักเรียนของเรา ตองปรับปรุงใหม ดังนั้น 
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ก็ระบุจุดประสงควาตองการปรับปรุงอะไร ปรับปรุง 
วิธีสอน หรือปรับปรุงสื่อ แลวก็แสวงหาวิธีการแกไข ศึกษา 
วามีวิธีการใดที่แกไขไดบางก็ลงมือพัฒนาสรางแนวปฏิบัติ 
คือสรางบทเรียน แลวจึงนําไปสูการจัดการเรียนรู เมื่อสราง 
สื่อขึ้นมาก็ เอาไปทดลองสอน หลังจากนั้น จึงนําผล 
การทดลองสอนไปปรับปรุง สุดทายก็สรุปผลวาปรับปรุง 
มาถึงขั้นนี้แลว ผลเปนอยางไรบาง นักเรียนมีทักษะการคิด 
ดีขึ้นกวาเดิมหรือไม นักเรียนมีความรูดีเพียงใด นักเรียน 
ชอบหรือวาสนใจการเรียนดีขึ้นหรือไม ผูปกครองชอบใจ 
หรือไม ดูทุก ๆ ดาน ทั้งดานความรู ทักษะ และคุณธรรม 
จริยธรรม แลวจึงนําขอมูลทั้งหมดมาเขียนรายงาน โดย 
แสดงกระบวนการทําตั้งแตตนจนไดผลสุดทาย 
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-  ผลการแกปญหาใหประโยชนอะไรบาง 
-  การแปลความ เหมาะสม ถูกตองหรือไม 

(ผลการวิจัยตอบวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม) 
-  ขอเสนอแนะ หมายความวาอยางไร นําไปใช 

อะไรไดบาง 
-  ถาเราเปนผูเสนอแนะ จะเสนอแนะอยางเขา 

หรือเสนอแนะอยางอื่น 
-  วิธีที่ใชในการแกปญหา มีจุดออน จุดแข็ง 

ตรงไหน ควรจะปรับสวนไหน 
ถาเราไดฝกทําอยางนี้เปนประจํา อานหนังสือเปน 

ประจํา ความสามารถดานวิจารณก็จะสูงขึ้น คุณสมบัติ 
ในขอนี้จะเปนประโยชนอย างมากสําหรับผูที่ จะนํา 
ผลการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน  เรียบเรียงเปนผลงาน 
ทางวิชาการ 

ขอ  3  ลงมือทําวิจัยเอง 
การลงมือทําวิจัยในที่นี้ อาจจะเริ่มจากการทําวิจัย 

ปฏิบัติการในช้ันเรียนงาย ๆ กอน เพราะการวิจัยเปน 
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ขอ  1  เรียนรูเทคนิคและวิธีวิจัย 
สามารถทําไดโดยไปอบรม ไปหาผูรู หรืออาน 

หนังสือเพื่อใหเห็นภาพวาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนคือ 
อะไร มีขั้นตอนในการทําอยางไร 

ขอ  2  วิจารณวิจัย 
ขอนี้ทานตองทําเอง โดยอาจจะไปหาผลงานทาง 

วิชาการ หรือผลงานวิจัยของครูมาอาน แลวลองวิจารณตาม 
สิ่งที่รู ดังนี้ 

-  วิจัย/ผลงานนี้  มีวิธีการทําอยางไร 
-  ปญหาคืออะไร สาเหตุของปญหามีอะไรบาง 
-  วิธีการที่ใชในการแกปญหาคืออะไร 
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การเรียนรูการวิจัย 
1.  เรียนรูเทคนิคและวิธีวิจยั 
2.  วิจารณวจิัย 
3.  ลงมอืทําวิจยั 
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ในสวนของตัวครบูทเรียนที่ผูเขียนไดรบัจากการ 
ทําหนาที่พัฒนาครูเรื่องการวจิัยปฏบิัติการในช้ันเรยีน 
2 ปการศึกษา ไดขอสรุปคุณสมบัติของการเปนนักวจิัย 
ที่ดี ดังนี้

1.  มีความรู 
�  เทคนิควิธีวิจยั 
�  แนวคิด ทฤษฎี หรือวิธีการทีจ่ะใชในการ 

แกปญหา  และเนื้อหาของเรื่องที่จะวิจยั 
2.  มีความสามารถ 
�  ในการสังเกต จดบนัทึก วเิคราะห 

สังเคราะห และประเมินคา 
�  การใชหลักเหตุและผล 

3.  ขยัน อดทน รอบคอบ และซือ่สัตย



การเปนนักวิจัยปฏิบัติการที่ดีในขอแรก  เรื่อง 
เทคนิควิธีวิจัย แนวคิด ทฤษฎีและเนื้อหาของเรื่องที่จะวิจัย 
ไมจําเปนที่จะตองใชทฤษฎีลึกซึ้งอะไรมากนัก สถิติที่จะใช 
ในการวิจัยก็ไมจําเปนตองใชสถิติขั้นสูง ใชเพียงเปอรเซ็นต 
คาเฉลี่ยเลขคณิต และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานก็เพียงพอแลว 
สวนเทคนิควิธีสอน เราก็ควรจะตองเรียนรูหรือหาความรู 
เพิ่มเติม แตก็คงไมตองลึกซึ้งถึงขนาดเปนวิทยากร ดังนั้น 
ขอนี้ก็ไมนาจะเปนปญหาสําหรับการวิจัยในระดับการเรียน 
การสอน 

ขอสอง มีความสามารถในการสังเกต จดบันทึก 
วิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา ตลอดจนการใช 
หลักเหตุและผล  ดังนั้น ผูที่จะทําวิจัยตองดูตัวเองวามี 
คุณสมบัติดังกลาวนี้หรือไม ถาไมมีก็ตองฝกฝน เพราะ 
คุณสมบัติดังกลาวเปนคุณสมบัติที่นักวิจัยทุกคนตองม ีไมมี 
หรือมีนอยก็สามารถสรางหรือฝกฝนได 
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ขอสาม ขยัน อดทน รอบคอบ และซื่อสัตย เปน 
คุณลักษณะสําคัญของผูที่จะทําวิจัยตองมี ถาไมมี หรือ 
มีนอย คงจะตองปรับปรุงขึ้นมา แตถาไมมีเสียเลยก็คง 
จะทํางานใหสําเร็จไดยาก แตอยางไรก็ตามความขยัน 
อดทน รอบคอบ  และซื่อสัตย  เปนสิ่ งที่ เ ราฝกฝนให 
เกิดขึ้นกับตัวเราได คุณสมบัติขอ 1 คือความรู หาที่พึ่งได 
แตขอ 2 และขอ 3 เปนสวนของตัวเราเอง โดยเฉพาะขอ 3 
เปนตัวบอกใหทราบวา วิจัยไมใชไปเรียนเสร็จเรียบรอย 
แลวจะทําไดเลย คงจะตองใชความขยัน ความอดทน และ 
ความพยายาม เพราะการเรียนรูการวิจัยมีขัน้ตอนพอสมควร 

แตอยางไรก็ตามสําหรับผูที่ไมไดจบการศึกษา 
ปริญญาโท หรือปริญญาเอก อยาเพิ่งทอใจ จะขอนําเสนอ 
การเรียนรูการวิจัยดวยวิธีงาย ๆ สําหรับนําไปใชทําวิจัย 
ปฏิบัติการในชั้นเรียนและพัฒนาทําเปนผลงานทางวิชาการ 
ตอไป 
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