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บทน า 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช ปรับปรุงแกไ้ข (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2545  เน้ือหาส าคญั
คือ เพื่อการปฏิรูปการศึกษาของประเทศทั้งระบบ และท่ีส าคญัในหมวดท่ี 4แนวการจดัการศึกษา มาตรา 25 
(5) ไดก้  าหนดให้สถานศึกษาไดส่้งเสริมสนบัสนุนให้คณาจารยแ์ละครูผูส้อนทุกคนตอ้งท าวิจยัในชั้นเรียน 
เพื่อพฒันาการเรียนการสอนและสร้างนวตักรรมท่ีเหมาสมกบัระดบัผูเ้รียน( กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) ซ่ึง
เป็นเง่ือนไขในการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นท่ีแน่ใจว่าสถานศึกษาได้มีการ
พฒันาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน และแกปั้ญหาการเรียนรู้ของนกัเรียนอยูต่ลอดเวลา(คุรุรักษ ์ภิรมย์
รักษ์, 2544) นอกจากนั้น ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาไดร้ะบุไวเ้ป็นหน่ึงใน
กิจกรรมในมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านมาตรฐานด้านการจดัการศึกษา ข้อ 7 ครูปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยระบุวา่ให้ครูใชก้ารวิจยัปฏิบติัการในการพฒันา
นวตักรรมเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของนักเรียนและการสอนของตนเอง(ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547) ดงันั้น การท าวิจยัในชั้นเรียนจึงเป็นภาคบงัคบัท่ีครูผูส้อนจะตอ้งท าวิจยั
ควบคู่ไปกบัการเรียนการสอนดว้ย ถา้ไม่ท าวจิยัอาจไม่ผา่นเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งครูเองและ
สถานศึกษาดว้ย  แต่ในทางปฏิบติัครูไม่ตระหนกัในความส าคญัของงานวิจยัในชั้นเรียน ส่วนใหญ่เกิดจาก
การท่ีครูขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองการท าวิจยัในชั้นเรียน ครูมองเห็นงานวิจยัเป็นเร่ืองยาก ขาด
แนวทางหรือผูใ้ห้คาแนะนาในการท าวิจยัในชั้นเรียน ขาดเอกสารตวัอย่างท่ีชดัเจนเก่ียวกบังานวิจยัในชั้น
เรียน และครูไม่มีเวลาในการท าวิจยั เพราะแยกงานวิจยัออกจากการเรียนการสอน (สุภาภรณ์ มัน่เกตุวิทย,์ 
2544)  
 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง ไดป้ระสานกบัทางสถาบนัวิจยัญาณสังวร 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ไดมี้ความคิดริเร่ิมในการจดัโครงการฝึกอบรมหลกัสูตร “การวิจยัในชั้น
เรียน” ข้ึนเป็นคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 17 – 18 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมเลยออร์คิด อ าเภอเมือง จงัหวดัเลยถือไดว้า่
มีประโยชน์มาก และจากความรู้และประสบการณ์ท่ีผูเ้ขียนไดรั้บจากการอบรม และความรู้ความเขา้ใจท่ีมีจึง
ไดเ้ขียนบทความ “การวิจยัในชั้นเรียน”น้ี ผูเ้ขียนมีความตั้งใจท่ีจะช้ีให้เห็นว่า การวิจยัในชั้นเรียนกบัวิจยั
ทัว่ไปมีความแตกต่างกนัอยา่งไรและไม่ยุง่ยากอยา่งท่ีคิด เพื่อให้ผูส้นใจอยากจะท าวิจยัในชั้นเรียนไดเ้ร่ิมตน้
ดว้ยการท าความเขา้ใจ และมีทศันคติท่ีดีต่อการท าวจิยัในชั้นเรียน 
 

                                                           
1 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง 



ความหมายของวจัิยในช้ันเรียน 
 การวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน เรียกช่ือไดห้ลายอยา่ง คือ 

 การวิจัยในชั้ นเรียน การวิจัยชั้ นเรียน หรือการวิจัยในห้องเรียน (Classroom 
Research) 

 การวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) 
 การวจิยัของครู (Teacher Research) 

 แต่ก็หมายถึงวจิยัชนิดเดียวกนั โดยมีผูใ้หค้วามหมายหลากหลาย ดงัน้ี 
 วาโร เพง็สวสัด์ิ (2546) กล่าววา่ การวจิยัในชั้นเรียน หมายถึงวธีิการหรือกระบวนการท่ีไดม้าซ่ึง 
ความรู้หรือค าตอบท่ีครูเป็นผูจ้ดัท าข้ึนเอง โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะน าผลการวิจยัไปใช้ในการแกปั้ญหาการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนของตน 
 สุวมิล วอ่งวานิช (2544) กล่าววา่ การวจิยัในชั้นเรียนคือการวจิยัท่ีท าโดยครูผูส้อนในชั้นเรียนเพื่อ 
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน และน าผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน หรือส่งเสริมพฒันาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนใหดี้ยิง่ข้ึน ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน เป็นการวิจยัท่ีตอ้งท าอยา่งรวดเร็ว น า
ผลไปใชท้นัที และสะทอ้นขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติังานต่างๆในชีวิตประจ าวนัของตนเอง ให้ทั้งตนเองและ
กลุ่มเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนไดมี้โอกาสวิพากษว์ิจารณ์ อภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ในแนวทางท่ีไดป้ฏิบติั
และผลท่ีเกิดข้ึน เพื่อพฒันาการเรียนรู้ทั้งของผูส้อนและผูเ้รียน 
 สรุปแลว้ การวจิยัในชั้นเรียนเป็นการวจิยัปฏิบติัการท่ีครูผูส้อนเป็นผูด้  าเนินการวจิยั โดยด าเนินการ 
ควบคู่ไปกบัการเรียนการสอน เพื่อการแกปั้ญหาหรือพฒันาผูเ้รียน โดยมีการน านวตักรรมเขา้มาใชใ้นการ
แกปั้ญหาหรือการพฒันาดงักล่าวเพื่อท าใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีดี ตามกระบวนการ PDCA ของเดมม่ิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปภาพ แสดงกระบวนการ PDCA ของเดมม่ิง โดยการน านวตักรรมเขา้สู่กระบวนการ 
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 โดย นวตักรรม (Innovation) ในท่ีน้ี หมายถึง บรรดาส่ิงท่ีครูไดคิ้ดคน้ หรือน าเอาวิธีการท่ีผูอ่ื้นสร้าง
ข้ึนมาใช้แกปั้ญหาการเรียนรู้ของนกัเรียนในชั้นเรียน นอกเหนือจากส่ือการเรียนการสอนปกติ เพื่อเสริม
ทกัษะท่ีผูเ้รียนยงัขาดอยู่ เป็นการแกปั้ญหาการเรียนการสอนให้บรรลุตามแผนการเรียนรู้ เช่น ส่ือการสอน
ต่างๆ เกม กลุ่มกิจกรรม กระบวนการ ฯลฯ 
 
รูปแบบการวจัิยในช้ันเรียน 
 การท าวิจยัในชั้นเรียนมีความยืดหยุน่มากกวา่วิจยัทัว่ไป ตรงท่ีเนน้ให้เกิดการสะดวกต่อการท าวิจยั
ของครูผูส้อน ท่ีตอ้งการค าตอบของการวิจยัเพียงแค่การแกปั้ญหาการเรียนรู้ของผูเ้รียนในชั้นเรียน ซ่ึงเป็น
การวิจยัแบบไม่เป็นทางการ ซ่ึงการวิจยัสามารถจ าแนกเป็น 3 ประเภทคือ การวิจยัเชิงวิชาการ การวิจยั
สถาบนั และการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 

วิจัยเชิงวิชาการ(Academic research) กล่าวถึงงานวิจยัในความคิดแรกของคนทัว่ไปมกัจะนึกภาพ
ถึงงานวิจยัท่ีเป็นเล่มหนาๆ ปกแข็งสีทึบๆ เช่น สีด า สีเขียวเขม้ สีแดงเขม้ วางอยูบ่นห้ิง หรือชั้นวางหนงัสือ 
บางหอ้งสมุดยมืไดเ้ลย บางแห่งตอ้งลงทะเบียนกนัอยา่งรัดกุม หากน ามาเปิดดูพบวา่มีรูปแบบเดียวกนัเกือบ
ทั้งหมด คือประกอบดว้ย 5 บท ไดแ้ก่ บทท่ี 1 บทน า บทท่ี 2 การศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
บทท่ี 3 วธีิด าเนินการ บทท่ี 4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล และบทท่ี 5 สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ งานวิจยั
ในลกัษณะดงักล่าวท่ีสามารถพบไดโ้ดยทัว่ไปน้ี 

งานวิจัยที่เป็นกึ่งทางการ (Semiformal research ) งานวิจยัท่ีมีขอบเขตการอา้งอิงแคบลงเป็น
การศึกษาคน้ควา้ใหไ้ดส้ารสนเทศ(Information)ส าหรับผูบ้ริหารสถาบนัน าไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจ
ภายในสถาบนัเท่านั้น ไม่มีเป้าหมายในการอา้งอิงไปสู่นอกสถาบนัแต่อย่างใด อาจท ากบักลุ่มตวัอย่างใน
สถาบนั หรือท ากบัประชากรของสถาบนัเลย เรียกวา่งานวิจยัสถาบนั(Institute research) งานวิจยัประเภทน้ี
ใช้อา้งอิงเฉพาะภายในสถาบนั ไม่เน้นบทท่ี 2 อาจเป็นงานวิจยัประเภทพฒันาระบบบางอย่างข้ึนมาใช้ใน
สถาบนั ผลงานวจิยัสถาบนัน าไปสู่การปรับปรุง พฒันางานในสถาบนัใหมี้ความกา้วหนา้ ทนัเหตุการณ์ 

งานวิจัยไม่เป็นทางการ(Informal research) หรือ วิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนClassroom Action 
research เป็นงานวจิยัท่ีไม่ใชใ้นการอา้งอิงไปสู่สังคมระดบักวา้ง เป็นการด าเนินการกบัประชากรโดยตรงคือ
ตวันกัเรียนท่ีครูพบปัญหา เป็นงานขนาดเล็กนบัเป็นงานวิจยัปฏิบติัการ (Action research) ใชว้ิธีการประยุกต์
แนวทางการวิจยัและพฒันา (Research and Development) เป็นเพียงการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจริง คือผูเ้รียน 
เป็นงานท่ีง่าย ๆท าควบคู่ไปกบัการเรียนการสอน มุ่งพฒันาผูเ้รียน การท าวิจยัในชั้นเรียนจึงลดปัญหาผูส้อน
ทิ้งห้องเรียนไปท าวิจยั โดยวิจยัในชั้นเรียนมีลกัษณะส าคญัคือ ครูท่ีมีชัว่โมงสอนเท่านั้นจึงจะท าวิจยัในชั้น
เรียนได ้ลกัษณะงานวจิยัเป็นเหมือนการรายงานการปฏิบติังานของครูเองแต่ในท่ีน้ีใชก้ารวิจยัเชิงปฏิบติัการ
ในชั้นเรียน (Classroom Action Research = CAR) เพราะ 

 1. เป็นลกัษณะการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) ท่ีผูว้ิจยัท าวิจยัไปด้วยและ
แกปั้ญหาในชั้นเรียนไปพร้อม ๆ กนัดว้ย 



 2. เป็นประเภทการวิจยัประยุกต ์ (Applied  Research)  คือน าผลการวิจยัไปประยุกตห์รือ
แกปั้ญหาหรือพฒันาคุณภาพการศึกษาได ้

 3. เป็นวิธีการวิจยัก่ึงทดลอง  (Quasi  Experimental  Research)   ท่ีผูว้ิจยัมีการทดลอง 
(treatment) แลว้ท าการทดสอบหลงัการทดลอง (Postest) วา่ก่อนการทดลองกบัหลงัการทดลองเพิ่มมากข้ึน
หรือลดลง เป็นตน้ 
 พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2545) กล่าววา่ การเขียนรายงานวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนสามารถเขียนไดห้ลาย 
รูปแบบท่ีน าเสนอไวใ้นท่ีน้ีขอเสนอ 3 รูปแบบ โดยมีรูปแบบของการเขียนวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนซ่ึง
ประกอบไปดว้ย 

รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ีไม่เนน้วชิาการ เรียกวา่ “แบบลูกทุ่ง” 
รูปแบบท่ี 2 รูปแบบก่ึงวชิาการ เรียกวา่ “แบบลูกกรุง” ซ่ึงรูปแบบน้ีอาจจ าแนกการเขียนอีก 2 

ลกัษณะไดแ้ก่ รูปแบบท่ีเสนอการสะทอ้นผลการวจิยั และรูปแบบตามท่ี ก.ค.เสนอแนะ 
รูปแบบท่ี 3 รูปแบบเชิงวชิาการ เรียกวา่ “แบบสากล” ดงัแสดงตามตารางขา้งล่าง 

รูปแบบการเขียนรายงานวจัิยในช้ันเรียน 
รูปแบบไม่เน้นวิชาการ รูปแบบกึ่งวิชาการ รูปแบบเชิงวิชาการ 

(แบบลูกทุ่ง)  (แบบลูกกรุง)  (แบบสากล) 
1. เป็นรูปแบบที่ยึดหยุ่น 
2. น าเสนอเนื้อหาโดย
สรุป 
สั้นๆเพียง 1-3 หน้า โดย 
น าเสนอเก่ียวกับ 
- ปัญหาที่ต้องแก้ไขหรือ 
พัฒนา 
- วิธีการแก้ไขหรือพัฒนา 
- ผลการแก้ไขหรือผล 
การวิจัย 

รูปแบบที่น าเสนอการ 
สะท้อนผลวิจัยโดย 
น าเสนอสาระส าคัญ 
ตามหัวข้อต่อไปนี้ 
1. ชื่อเรื่องวิจัย 
2. ความส าคัญของ 
ปัญหา การวิจัย 
3. ปัญหาการวิจัย 
4. วัตถุประสงค์ของ 
การวิจัย 
5. ประโยชน์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 
6. วิธีด าเนินการวิจัย 
7. ผลการวิจัย 
8. การสะท้อน 
ผลการวิจัย 

รูปแบบตามที่ ก.ค. 
เสนอแนะ โดยน าเสนอ 
สาระส าคัญตามหัวข้อ 
ต่อไปนี้ 
1. คุณภาพที่จะต้อง 
พัฒนา 
2. กระบวนการ / 
เทคนิค / วิธีการ 
พัฒนาผู้เรียน 
3. ผลที่เกิดขึ้นจริง 
4. แนวทางการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง 

1. ประกอบด้วยส่วนน า 
ส่วนเนื้อหา และส่วน 
อ้างอิง 
2. เนื้อหามี 5 บทคือ 
บทที่ 1 บทน า 
บทที่ 2 เอกสารและ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
บทที่ 3 วิธีด าเนินการ 
วิจัย 
บทที่ 4 ผลการ 
วิเคราะห์ข้อมูล 
บทที่ 5 สรุป อภิปราย 
ผลและข้อเสนอแนะ 
3. ส่วนอ้างอิงคือ 
บรรณานุกรมและ 
ภาคผนวก 

   ตาราง แสดงรูปแบบการเขียนรายงานวจิยัในชั้นเรียน 
 
 



ลกัษณะส าคัญของการวจัิยในช้ันเรียน 
 จากความหมายและรูปแบบการวิจยัในชั้นเรียนเราสามารถสรุปลกัษณะส าคญัของการวิจยัในชั้น
เรียน ไดด้งัน้ี 

1. ผูส้อนเป็นผูว้จิยัเอง เพื่อเพิ่มพนูความรู้ใหแ้ก่วงการวชิาชีพครู 
2. ผลการวจิยัสามารถแกปั้ญหาผูเ้รียนไดท้นัเวลา และตรงจุด 
3. การวจิยัช่วยเช่ือมช่องวา่งระหวา่งทฤษฏีและการปฏิบติั 
4. การเพิ่มศกัยภาพการคิดสะทอ้น(Reflective Thinking) ของผูส้อนต่อปัญหาท่ีเกิดในหอ้งเรียน 
5. ก่อใหเ้กิดนวตักรรมการศึกษา 

 6. ตวัแปรอิสระคือนวตักรรมท่ีน ามาใช้ ตวัแปรตามคือผลของการใช้นวตักรรมนั้นท่ีส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพ แสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระคือนวตักรรมท่ีน ามาใช ้ตวัแปรตามคือผลของการ
ใชน้วตักรรมนั้นท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 
ความมุ่งหวงัของการท าวจัิยในช้ันเรียน 
  การเพิ่มศกัยภาพการคิดสะทอ้น(Reflective Thinking) ของผูส้อนต่อปัญหาท่ีเกิดในห้องเรียนและ
นวตักรรมท่ีน ามาพฒันาผูเ้รียนในชั้นเรียน 3 ดา้น คือ ดา้นพุทธิพิสัย  ดา้นจิตพิสัย และดา้นทกัษะพิสัย(ธเนศ 
ต่วนชะเอม และ  ปัญญา  ธีระวทิยเลิศ, 2556) 

1. พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) คืออะไร 
 คือพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัสติปัญญา ความรู้ ความจ า ความคิด ความเฉลียวฉลาดหรือเป็นพฤติกรรม
ทางด้านสมองของมนุษย์ เป็นการเรียนการสอนท่ีเน้นด้านพุทธพิสัยน้ีอย่างมาก สอนด้านพุทธิพิสัยน้ี 
แบ่งเป็น 6 ระดบั คือ 

1. ความรู้ สอนใหรู้้จริง รู้ถูก จ  าได ้(เหมือนอดัเทปไว)้ ในพระพุทธศาสนาเรียกวา่ “สัญญา” 
คือจ าได-้หมายรู้ 

2. ความเขา้ใจ สอนใหจ้บัใจความ ตึความ ขยายผลได ้

 

                  ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม   

 
นวตักรรม การเรียนรู้ 

ของผู้เรียน 



3. การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ ครูต้องสอนให้ผูเ้รียนน าไปแก้ปัญหา/ไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได ้

4. การวิเคราะห์สอนให้สามารถแยกแยะเร่ืองต่าง ๆ ออกเป็นส่วนย่อยท่ีส าคญัได้ คือ
สามารถวพิากย-์วจิารณ์ไดอ้ยา่งแม่นย  า 

5. การสังเคราะห์ สอนใหผู้เ้รียนสามารถรวบรวมและสรุปประเด็นท่ีเด่น ๆ แลว้น ามาสร้าง
เป็นองคค์วามรู้ใหม่ท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 

6. การประเมินผล สอนให้สามารถตดัสินใจไดว้า่ ดี – ไม่ดี มีคุณค่า มีประโยชน์ หรือไม่มี
ประโยชน์ ควรท าต่อไปหรือใหย้ติุ เป็นตน้ 

2. จิตพิสัย (Affective Domain) คืออะไร 
คือพฤติกรรมทางดา้นจิตใจของมนุษย ์ท่ีเก่ียวกบัค่านิยมความรู้สึกนึกคิด ความซาบซ้ึง ทศันคติ  
ความเช่ือ ความเล่ือมใส ความสนใจ ความปรารถนา คุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม เป็นตน้ การจดัการ
เรียนการสอนดา้นจิตพิสัยน้ีอาจไม่เกิดข้ึนทนัที ดงันั้น ครูควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนจะตอ้งใชว้ิธีปลูก
ผงั สอดแทรกส่ิงดีงามอยู่ตลอดเวลาและท าอย่างต่อเน่ืองหรือจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมศีลธรรมโดยตรงก็ยิ่งดี 
ซ่ึงจะเปล่ียนพฤติกรรมของผูเ้รียนไปในแนวทางท่ีพึงประสงคไ์ด ้พฤติกรรมดา้นจิตพิสัยน้ี แบ่งออกเป็น 5 
ระดบั คือ 
  1. การรับรู้ สอนใหมี้ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนต่อส่ิงเร้าอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
  2. การตอบสนอง สอนใหผู้เ้รียนเตม็ใจ พอใจ หรือยนิยอมต่อส่ิงเร้านั้น 
  3. การเกิดค่านิยม สอนจนให้ผูเ้รียนมีการปฏิบัติตามในส่ิงท่ียอมรับกันในสังคม จน
กลายเป็นความเช่ือ ความเล่ือมใส 
  4. การจัดรวบรวม เป็นการสร้างแนวคิดท่ีมีความสัมพนัธ์กับส่ิงท่ียึดถือแล้วจะยึดถือ
ตลอดไป ถา้ขดัแยง้ก็จะยกเลิก 
  5. สร้างลกัษณะนิสัยตามค่านิยมท่ียึดถือ สอนให้ผูเ้รียนควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบติั
แต่ส่ิงท่ีถูกตอ้งดีงามได ้

3. ทกัษะพิสัย (Psychomotor Domain)  คืออะไร 
คือ พฤติกรรมการเรียนรู้ ท่ีบ่งบอกถึงความสามารถในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งคล่องแคล่วช านิ 
ช านาญ ดงัจะเห็นไดจ้ากการกระท าโดยตรง ในการเรียนการสอนดา้นทกัษะพิสัยน้ีจะตอ้งให้ผูเ้รียนพร้อมท่ี
จะใชอ้วยัวะต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงทกัษะพิสัยน้ี ประกอบดว้ยพฤติกรรมยอ่ย 5 ขั้น ดงัน้ี 
  1. การับรู้สอนให้ผูเ้รียนไดรั้บรู้หลกัการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งและสนใจเพื่อให้เป็นตวัอยา่งท่ีดี
ตลอดไป 
  2. กระท าตามแบบ/เคร่ืองช้ีแนะ ใหผู้เ้รียนฝึกตามแบบท่ีสนใจและท าซ ้ า ๆ เพื่อให้เกิดความ
คล่องแคล่วช านิช านาญและวอ่งไว  



  3. การหาความถูกตอ้ง สอนให้ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานได้ดว้ยตนเอง ให้ท าซ ้ า แลว้หา
ความถูกตอ้งในการปฏิบติัดว้ยตนเอง 
  4. การกระท าอยา่งต่อเน่ือง สอนให้ผูเ้รียนปฏิบติัตามรูปแบบนั้น ๆ อย่างต่อเน่ืองท่ียุง่ยาก
ซบัซอ้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็วและคล่องแคล่วโดยฝึกฝนและกระท าอยา่งสม ่าเสมอ 
  5. การกระท าได้อย่างเป็นธรรมชาติ เม่ือผูเ้รียนได้ฝึกปฏิบัติกระท าอย่างต่อเน่ือง จน
สามารถปฏิบติังานไดโ้ดยอตัโนมติัดูเป็นธรรมชาติไม่ขดัเขิน ซ่ึงถือว่าเป็นความสามารถของการปฏิบติัใน
ระดบัสูง (สรุปจาก Attpongasn-blogspot.com) 
 ดงัท่ีกล่าวอย่างสรุปมาแล้ว ย่อมแสดงให้เห็นว่าการท าวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน ครูผูส้อน
จะตอ้งท าวิจยัใน 3 ดา้นน้ี ในเม่ือเกิดปัญหาหรือประสบกบัปัญหาในการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตน 
ตอ้งลงมือท าวจิยัทนัทีในภาคเรียนนั้น ๆ หรือในปีการศึกษานั้น ๆ ในแต่ละวชิาท่ีตนรับผดิชอบ 
 
ขั้นตอนการท าวจัิยในช้ันเรียน 
 การวิจัยเป็นกระบวนการและขั้นตอนท่ีเป็นระบบและเป็นวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Method) ท่ีครูผูส้อนจะตอ้งด าเนินการวิจยัตามนั้น ก็จะประสบผลส าเร็จอยา่งแน่นอนซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีง่าย
และสะดวกในการท าวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนมี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ข้ันที ่1  ส ารวจปัญหา วเิคราะห์สาเหตุทีก่่อให้เกดิปัญหาแล้วตั้ง Topic วจัิย 
 ครูผูส้อนตอ้งส ารวจดูว่าในชั้นเรียนท่ีตนสอนอยูน่ั้นมีปัญหาอะไรบา้งเกิดข้ึนในการเรียนการสอน
ของภาคเรียนนั้น ๆ อาจเป็นปัญหาดา้นพุทธิพิสัย หรือจิตพิสัย หรือทกัษะพิสัย โดยใหเ้รียงล าดบัความส าคญั
จากปัญหามาไปหานอ้ยแลว้เลือกมาเพียง 1 ปัญหาท่ีมีความส าคญัมาเพื่อท าวจิยั  
 เม่ือไดปั้ญหาท่ีแทจ้ริงแลว้ ครูผูส้อนตอ้งวิเคราะห์ว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้น มีสาเหตุมาจากอะไรบา้ง 
เม่ือวเิคราะห์สาเหตุไดแ้ลว้ให้พิจารณาวา่จะหาวิธีการหรือเทคนิคหรือนวตักรรมอะไรมาแกส้าเหตุเหล่านั้น 
เม่ือไดว้ธีิหรือนวตักรรมแลว้ จึงน าปัญหาและสาเหตุรวมทั้งนวตักรรมมาตั้ง Topic วจิยัต่อไป 
 ข้ันที ่2  ก าหนดประเด็นปัญหา วตัถุประสงค์ สมมติฐาน และออกแบบวจัิย 
 ในขั้นท่ี 2น้ี ครูผูท้  าวิจยั ตอ้งทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อท ากรอบแนวคิดในการท าวิจยั ซ่ึง
ผูส้อนตอ้งกระท าครบทั้ง 4 อยา่งคือ 
             1. การก าหนดประเด็นปัญหาคืออะไร เป็นการตั้งโจทยว์ิจยั  การตั้งค  าถามวิจยั การตั้ง
ประเด็นท่ีจะวจิยั 
              2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั ตั้งเพื่ออะไร เป็นการตั้งเป้าหมายวา่ ท าวิจยัเพื่อให้ไดผ้ลผลิต 
คือ ผูเ้รียนสอบผา่นตามหลกัสูตร 
              3. สมมติฐานการวจิยั คืออะไร เป็นการตอบค าถามล่วงหนา้อยา่งสมเหตุสมผล 
               4. การออกแบบวิจยัคืออะไร เป็นการก าหนดตวัแปรอิสระอะไร ท่ีทีผลต่อตวัแปรตาม
อะไร  



 ขั้นที ่3  พฒันาเทคนิค วธีิการ หรือนวตักรรม 
 ผูว้จิยัตอ้งพิจารณาวา่จะหา หรือพฒันาเทคนิค หรือวิธีการอะไรบา้งหรือสร้างนวตักรรมอะไรมาใช้
ในการแกปั้ญหาการเรียนการสอนนั้นๆ  
 ขั้นที ่4  น าเทคนิค วธีิการ หรือนวตักรรมไปทดลองใช้ 
 เม่ือเลือกหรือพฒันาส่ือหรือนวตักรรมไดแ้ลว้ จึงน าไปทดลองใชก้บัผูเ้รียนท่ีประสบปัญหา โดยให้
ระบุ ขั้นตอน หรือแผนการปฏิบติัไวใ้ห้ชดัเจนและเป็นรูปธรรม เช่น จะใชก้บัใคร เม่ือไร ใชเ้วลานานเท่าไร 
และอยา่งไร แลว้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้รียนดว้ยวธีิการอะไรและท าการวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งไร 
 ข้ันที ่5  สรุปผลวจัิย 
  เม่ือผูว้ิจยัได้ท าทดลองใช้และเก็บรวบรวมขอ้มูลรวมทั้งวิเคราะห์ขอ้มูลมาตามล าดบัแลว้ พบว่า 
วธีิการแกปั้ญหาในชั้นเรียนบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ก็สามารถสรุปผลการวจิยัได ้ 
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