
ประมวลความรู้ 
การท าวิจัยในชั้นเรียน 

พิชชานันท์ วชิรพงศ์มนัส 
(ประยุกต์และอ้างอิงจาก ดร.อุทุมพร จามรมานและดร.ธีรพนธ์ คงนาวัง) 

 
การวิจัยในชั้นเรียน  

การวิจัยในชั้นเรียน คือ การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยของครู อาจารย์ที่สังเกตพบว่านักเรียน
นักศึกษาบางคนมีปัญหาบางเรื่อง และเมื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาของนักเรียน นักศึกษาบางคน
ดังกล่าวแล้ว ระบุได้หลายสาเหตุ จึงเลือกสาเหตุที่ตนสามารถแก้ไขได้ หาวิธีแก้ไข (ซึ่งไม่ใช่วิธีสอน
แบบเดิม) ด าเนินการแก้ไขไปพร้อม ๆ กับการสอนนักเรียน นักศึกษา จนปัญหาดังกล่าวได้รับการ
คลี่คลาย จึงเขียนรายงานการวิจัยซึ่งมีความยาว 2-3 หน้า 

การท าวิจัยในชั้นเรียน เพื่ออะไร ของใคร 
 การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน มิใช่เพ่ือขอผลงานของผู้ท าวิจัย การพัฒนาผู้เรียน หมายถึง กา ร
แก้ปัญหาให้ผู้เรียนอ่อน หรือผู้เรียนที่มีปัญหา เรียนทันเพ่ือน กับการเสริมผู้เรียนเก่งให้เก่งตามศักยภาพ
ของผู้เรียน 
 การวิจัยเพ่ือน าไปขอผลงาน ควรท าทีหลังและใช้การสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาที่แต่ละสาเหตุ 
หลาย ๆ สาเหตุ จนเกิดองค์ความรู้ ภายใต้ปัญหาวิจัยเดียวกัน 

การวิจัยในสาขาการศึกษา (ศึกษาศาสตร์) แยกได้ 4 ประเภท 
1. การวิจัยในชั้นเรียน 
2. การวิจัยในโรงเรียน 
3. การวิจัยการเรียนการสอน 
4. การวิจัยทางการศึกษา  

 

รายการ 
การวิจัย 

ในชั้นเรียน ในโรงเรียน การเรียนการสอน การศึกษา 
เป็นการวิจัย
หรือไม่ 

    

ใครท า ครู อาจารย์ประจ า ศึกษานิเทศก์ 
ผู้บริหารโรงเรียน 
โรงเรียน 

ครู อาจารย์ที่ว่าง
และผู้เชี่ยวชาญ 

นักวิจัยการศึกษา 
นักการศึกษา 

ท าอะไร แก้ปัญหาผู้เรียน
บางคน หรือบาง
เรื่อง 

แก้ปัญหาครู
อาจารย์บางคน 
บางเรื่อง 

แก้ปัญหาผู้เรียน
ทั้งห้อง หาองค์
ความรู้ 

แก้ปัญหาระดับ
ใหญ่ หาข้อมูลเชิง
นโยบาย 

 
 
 



 

รายการ 
การวิจัย 

ในชั้นเรียน ในโรงเรียน การเรียนการสอน การศึกษา 
เป็นการวิจัย
หรือไม่ 

    

เริ่มที่ไหน อย่างไร สังเกตเห็นผู้เรียน
บางคนมีอาการ
ผิดปกติ 

สังเกตครู อาจารย์
บางคนมีอาการ
ผิดปกติ 

ทบทวนงานวิจัย
และระบุปัญหา
วิจัย 

ทบทวนงานวิจัย 
หรือผลการศึกษา
เกี่ยวกับสภาพทาง
การศึกษาของ
ประเทศ 

ท าท่ีไหน ใน/นอกห้องเรียน ใน/นอกโรงเรียน ใน/นอกห้องเรียน/
โรงเรียน 

ใน/นอกโรงเรียน 

ท าเพ่ืออะไร แก้ปัญหาผู้เรียน
บางคน บางเรื่อง 

แก้ปัญหาครู
อาจารย์บางคน 
บางเรื่อง 

ทดลองแนวคิด
ใหม่ ๆ หาองค์
ความรู้ 

ทดลอง/ปัญหา
ระดับใหญ่ หา
ค าตอบใหม่ เพื่อ
ก าหนดนโยบาย
ใหม่ 

การออกแบบการ
วิจัย 

ไม่เป็นทางการ ไม่เป็นทางการ เป็นทางการ เป็นทางการ 

การระบุประชากร
กลุ่มตัวอย่าง 

ไมต่้องระบุ ไมต่้องระบุ ต้องระบุ ต้องระบุ 

การสุ่มตัวอย่าง ไม่ต้อง ไม่ต้อง ต้องสุ่มตัวอย่าง ต้องสุ่มตัวอย่าง 
การเก็บข้อมูล 2-3 วัน 4-5 วัน ใช้เวลานาน ใช้เวลานาน 
การวิเคราะห์
ข้อมูล 

วิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์เนื้อหา สถิติและทดสอบ
นัยส าคัญ 

สถิติและทดสอบ
นัยส าคัญ 

ใช้เวลาท าวิจัย 2-3 วัน 4-5 วัน ใช้เวลานาน ใช้เวลานาน 
ความยาวของ
รายงาน 1 เรื่อง 

2-3 หน้า 2-3 หน้า 5 บท มากกว่า 5 บท 

ท าเม่ือไร ท าไปสอนไป
พร้อมกัน 

ท าไปนิเทศ/
บริหารไปพร้อม
กัน 

ต้องมีเวลาว่าง ต้องมีเวลาว่าง 

เสียค่าใช้จ่าย
หรือไม่ 

ไม่ ไม่ มีค่าใช้จ่าย มีค่าใช้จ่าย 

อนาคตของผู้ท า ครู อาจารย์มือ
อาชีพ 

ศึกษานิเทศก์ 
ผู้บริหารมืออาชีพ 

นักวิจัยการศึกษา นักวิจัยการศึกษา 

 
 
 



รายการ 
การวิจัย 

ในชั้นเรียน ในโรงเรียน การเรียนการสอน การศึกษา 
เป็นการวิจัย
หรือไม่ 

    

ท าเพ่ือใคร ผู้เรียน คร ู ตนเอง ตนเอง/ประเทศ 
จ านวนเรื่อง/ป ี มากกว่า 100 

เรื่อง 
มากกว่า 50 เรื่อง 1 เรื่อง 1/2 – 1 เรื่อง 

ผลงานเอาไปท า
อะไร 

ความเป็นครู ความเป็น
ศึกษานิเทศก์/
ผู้บริหาร 

ผลงานเพ่ือเลื่อน
ขั้น/ต าแหน่ง 

ตอบปัญหาของ
ประเทศ/ผลงาน
ของต าแหน่ง 

ขอบเขตท่ีท า ในห้องเรียน ในโรงเรียน ใน-นอกห้องเรียน หลาย ๆ ห้อง 
หลาย ๆ โรงเรียน 

เงื่อนไข ต้องเป็นครู 
อาจารย์ที่ดี เตรียม
สอนอย่างดี 

ต้องการเน้น
ศึกษานิเทศก์  
ผู้บริหารที่ดีเตรียม
ตัวอย่างดี 

ต้องการหาองค์
ความรู้เพิ่ม 

ต้องการหาค าตอบ
ใหม่ 

ตัวอย่างงานวิจัย การแก้ปัญหา
นักเรียน 7 คน 
ขาดทักษะการคิด 

การแก้ปัญหาครู 1 
คน สอนไม่เป็น 

ผลการใช้เทคนิค
ใหม่ในการสอน
การงานอาชีพ 

ผลปฏิรูป
การศึกษา 

 
ลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

1. ผู้วิจัยยังคงท างานตามปกติ 
2. ไม่ต้องสร้างเครื่องมือวิจัย 
3. ไม่มีข้อมูลจ านวนมาก และไม่ต้องใช้สถิติ 
4. ข้อมูลส่วนใหญ่มาจากการสังเกต การพูดคุย และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
5. ไม่ตอ้งทบทวนรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
6. ใช้เวลาท าวิจัยไม่นาน ขึ้นอยู่กับสาเหตุของปัญหาและจ านวนบุคคลที่ต้องการแก้ไข 
7. ความยาว 2-3 หน้าต่อเรื่อง 
8. ผู้เรียนได้รับการแก้ไขหรือพัฒนา 
9. ไม่มีการระบุประชากร กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง 
10. ไม่ต้องใช้สถิติสรุปอ้างอิง และไม่มีระดับนัยส าคัญ 
11. ไม่มีการทดสอบก่อนหลัง 
12. ไม่มีตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม (ตัวแปร คือ สิ่งที่ศึกษา) 
13. ไม่มีกลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
14. เป็นการวิจัยเชิงคุณลักษณะ (Qualitative research) มากกว่าการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative research) 
15. เน้นการแก้ไขท่ีสาเหตุของปัญหาของผู้เรียนบางคน บางเรื่อง 

 



วิธีท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 
 

วงจรการท าวิจัยในชั้นเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะปัญหาแท้ 
1. เป็นปัญหามานานหลายวัน 
2. เป็นปัญหาของผู้เรียนบางคน 
3. เป็นปัญหาการเรียน/ปัญหาความประพฤติ 
4. ปัญหานั้นสามารถอธิบายเชิงพฤติกรรมได้ 
5. ปัญหานั้นหาสาเหตุได้ 

 
 
 

สังเกตอาการผิดปกติทางการเรียน 
ความประพฤติของผู้เรียนเพื่อระบุปัญหาแท้ 

ซักถามถึงสาเหตุแท้ เขียนรายงาน 

หาวิธีแก้ที่ตรงกับสาเหตุ ลงมือแก้และจดบันทึก 



วิธีการระบุปัญหา 
1. บรรยายสภาพการเรียนการสอนก่อนพบปัญหา 
2. ระบุว่าพบปัญหาได้อย่างไร โดยใคร 
3. เป็นปัญหาของผู้เรียนกี่คนจากท้ังหมด 
4. เป็นปัญหาเฉพาะวิชานี้หรือทุกวิชา 
5. บรรยายลักษณะของปัญหา 

หัวข้อในรายงานวิจัย 
1. ปัญหาและสาเหตุของการวิจัยหรือนวัตกรรม 
2. วัตถุประสงค์ 
3. แนวทางการด าเนินงาน 
4. ผลการด าเนินงาน 
5. สรุปผลการวิจัย (รูปแบบนวัตกรรมที่ได้) และการเผยแพร่ 


