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แบบการวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู
รศ.ดร.พรทิพย ไชยโส
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเปนขั้นตอนสําคัญในการนําหลักสูตรไปปฏิบัติ
เพื่อที่จะใหผลตามความมุงหมายของหลักสูตรที่กําหนดไว ซึ่งเปาหมายของการจัดการเรียนการ
สอนก็คือผูเรียนที่มีลกั ษณะและความสามารถตามทีห่ ลักสูตรกําหนด
การวิจัยเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนจึงเปนงานที่ใหคําตอบเกี่ยวเนือ่ งกับผูเกีย่ วของกับการจัดการศึกษาทุก
ฝาย ทั้งกับครูโดยตรงในการเรียนรูถงึ การจัดการเรียนการสอนที่จะพัฒนาผูเรียน และพัฒนาการ
สอนของตนเอง ทัง้ กับผูบริหารในการเรียนรูที่จะพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดตาม
หลักสูตรที่กาํ หนด และทั้งกับนักการศึกษาและนักวิจยั ในการเรียนรูท ี่จะพัฒนาหลักสูตร ผูบริหาร
และครู การทีจ่ ะไดคําตอบจากการวิจัยเพือ่ การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เปนสิ่งจําเปนที่
ผูวิจัยนอกจากจะพิจารณาเลือกคําถามการวิจัยไดตรงกับประเด็นแลว ยังตองเลือกแบบการวิจยั ที่
ตรงกับคําถามของการวิจยั นัน้ ดวย
ทัง้ นี้เพราะแบบการวิจยั คือแนวทางของการวิจัยที่จะทําให
ผูวิจัยไดสามารถดําเนินการวิจัยแลวสามารถที่จะตอบคําถามการวิจัยนั้นๆได (Kerlinger,1986)
แบบของการวิจัยทําใหผวู ิจัยดําเนินงานวิจยั อยางมีระบบผลงานวิจยั มีความตรง สามารถตีความ
ผลการวิจยั และทําใหมนั่ ใจไดวา นักวิจัยจะไดมาซึง่ ผลการวิจยั ทีม่ ีคุณภาพและนําไปใชไดตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยในบทความนี้จะขอกลาวถึงแบบการวิจยั
ทีม่ ีความเกี่ยวของกับการ
พัฒนาการเรียนการสอนตามคําถามการวิจัยของครูผูเปนผูจัดการเรียนการสอนกับผูเรียนโดยตรง
โดยจะขอกลาวถึงลักษณะการวิจยั ที่ดีในแนวทางของการวิจัยทัง้ เชิงปริมาณและงานวิจัยเชิง
คุณภาพ
เพื่อที่จะไดขอสรุปที่เหมาะสมถึงแบบการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนที่
เหมาะสม
ลักษณะของแบบการวิจัยที่ดี
ลักษณะของแบบการวิจยั ทีด่ ี (Wiersma, 2000) ประกอบดวยแบบการวิจัยที่ ไมลาํ เอียง
ในขอมูล ผลการวิจยั ไมมีผลของตัวแปรแทรกซอน งานวิจัยสามารถควบคุมตัวแปรเกินได และใช
วิธีการวิเคราะหขอมูลที่เหมาะสม ซึ่งเปนการเนนที่ความตรงภายในของผลการวิจยั (internal
validity) คือการที่แบบการวิจัยที่ใชสามารถใหผลการวิจัยที่เปนขอสรุปตอคําถามการวิจย
ั นัน้ ได
จริง
ซึ่งแบบการวิจยั ที่ดีจําเปนตองพิจารณาจากความตรงภายในของการวิจัยกอน
นอกเหนือไปจากทีจ่ ะตองตอบคําถามเพือ่ สรุปความทัว่ ไป
ในการคํานึงถึงการนําไปใชในกลุม
ประชากรหรือสถานการณหรือขอบเขตของตัวแปรที่กวางขวางขึ้น ซึง่ เกี่ยวกับความตรงภายนอก
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ของการวิจยั ทัง้ นีก้ ารวิจยั พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูนนั้ ไมมี
ความตองการที่จะสรุปความทั่วไป (generalization) เชนนั้นจึงไมเนนที่การกําหนดประชากรและ
การสุมตัวอยาง แตเปนการเลือกอยางเฉพาะเจาะจงในการศึกษากับกลุมนักเรียนในชัน้ เรียนทีค่ รู
สอน

(external validity)

ไมลําเอียงในขอมูล
คุณลักษณะของแบบการวิจยั ที่ดีคือใหขอมูลที่เปนอิสระจากความลําเอียงหมายความวา
ขอมูลและวิธกี ารวิเคราะหจากขอมูลไมมคี วามแตกตางกันอยางเปนระบบ ความแตกตางที่เกิดขึ้น
เกิดขึ้นจากการสุมและ ความแตกตางใดๆที่ปรากฏในผลการวิจยั เปนผลที่แสดงมาจากตัวแปร
อิสระที่ศึกษา ถามีความลําเอียงเกิดขึ้นในขอมูลจึงไมสามารถที่จะสรุปผลการวิจัยไดชัดเจนวา
ผลการวิจยั นี้เปนผลที่เกิดขึ้นมาจากตัวแปรอิสระหรือไม ความลําเอียงสามารถเกิดขึ้นกับขอมูลได
หลายวิธี รวมทั้งการกําหนดคนเขากลุมอยางลําเอียงในการดําเนินการศึกษาทดลอง ยกตัวอยาง
เชน หากผูวิจยั ตองการศึกษาผลของวิธีการจัดการเรียนการสอน 2 วิธีในวิชาใดวิชาหนึ่ง แตหาก
นักเรียนทีม่ ีความสามารถสูงกวาไดรับการกําหนดใหไดรบั การสอนวิธที ี่ 1 ทัง้ หมด ความลําเอียงก็
จะเกิดขึ้น ทัง้ นี้ความลําเอียงของขอมูลอาจจะถูกตัดออกไปโดยการกําหนดนักเรียนเขากลุม ในแต
ละวิธีโดยการสุม ประเด็นของความลําเอียงขอมูลดังกลาวเกี่ยวของกับงานวิจยั เชิงปริมาณ แต
การศึกษาในสภาพที่เปน
หากผูว ิจัยดําเนินการตอบคําถามการวิจัยดวยวิธวี ิจัยเชิงคุณภาพ
สถานการณจริงจึงไมตองกังวลเนื่องจากผูวิจัยตองศึกษาลักษณะของกลุมที่ศึกษาใหชัดเจนวาเปน
อยางไร โดยเฉพาะเมื่อเปนครูทําการวิจยั แลว เปนประเด็นที่ครูจะไดบรรยายไดอยางชัดเจนและ
ครอบคลุมถึงลักษณะของกลุมที่ครูนาํ มาศึกษา
ผลการวิจัยไมมีผลของตัวแปรแทรกซอน
กรณีของการจํากัดความลําเอียงของขอมูลดวยวิธกี ารสุมนักเรียนเขากลุมโดยคํานึงถึง
ความนาจะเปนทีท่ ุกคนมีสิทเฺ ทาเทียมกันในการถูกเลือกเพื่อใหมพี นื้ ฐานของผูเรียนแตละกลุม
เทียบเทากัน อยางไรก็ตามความลําเอียงก็อาจจะเกิดขึ้นได นอกเหนือจากวิธกี ารกําหนดนักเรียน
เขากลุมอยางสุม เชนถาแตละวิธีใชครูสอนคนละคนกัน และครูแตละคนมีประสิทธิภาพในการ
สอนแตกตางกัน ผลการวิจัยก็ไมสามารถที่จะสรุปไดวา ความแตกตางของผลการเรียนของ
นักเรียนสองกลุมเกิดมาจากวิธีการจัดการเรียนการสอนทีแ่ ตกตางกัน เนื่องจากมีตวั แปรแทรกซอน
คือ ประสิทธิภาพในการสอนของครูทงั้ สองกลุมนั้นไมเทากัน ผลการวิจัยที่เกิดจากตัวแปรแทรก
ซอนก็คือวิธีการที่ทาํ ใหเกิดความลําเอียงในขอมูลโดยผานตัวแปร มีตัวแปรอิสระ 2 ตัวหรือ
มากกวา ที่เขามาปะปนตอผลการวิจยั ถาผลของตัวแปรอิสระดังกลาวไมสามารถถูกแยกออกได
ดังนัน้ แบบการวิจยั ที่ดีควรกําจัดตัวแปรแทรกซอนเหลานี้ออก หรือใหมีผลนอยลงที่สุดเพื่อวา
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ผลการวิจยั สามารถทีจ่ ะตีความหมายโดยไมมีสิ่งใดมาแทรกซอน ในตัวอยาง ครู 2 คน แตละคนใช
วิธีการสอนคนละวิธี ผลของประสิทธิภาพของครูและวิธกี ารสอนอาจจะแทรกซอนกัน ถานักเรียนที่
อยูในกลุมวิธที ี่หนึ่งไดคะแนนสูงกวาแลว เราไมรูวา คะแนนที่สูงกวาเกี่ยวของกับวิธีการสอน หรือ
เกี่ยวของมาจากครูที่สอน ผลจากครูและวิธีสอนไมสามารถแยกอออกจากกัน
นอกจากผลทีเ่ กิดขึ้นจากประสิทธิภาพการสอนของครูเปนตัวแปรแทรกซอนแลว ยังมีผล
อื่นๆที่เกิดขึน้ กับผลการวิจัยที่ผูวิจยั ควรพิจารณาคือ เหตุการณที่เกิดขึ้นระหวางการทดลองวิธีการ
สอน ที่อาจจะสงเสริมตอผลการวิจยั หรือไมสงเสริมซึง่ ผูวิจยั ควรจะบันทึกไวในระหวางการวิจยั วา
มีเหตุการณใดบางที่เกิดขึ้นและมีผลตอการวิจัย
ในกรณีการพัฒนาการคิดวิเคราะหนักเรียน
อาจจะไมใชครูที่เปนผูว ิจัยเทานั้นที่เห็นความสําคัญ
ครูในรายวิชาอืน่ ๆก็เห็นความสําคัญที่จะ
พัฒนาการคิดวิเคราะหของผูเรียนในรายวิชาของตนดวย
จึงจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ความคิดวิเคราะหของผูเรียนเชนกัน ผลการวิจยั จึงไมใชเกิดมาจากระบวนการจัดของครูผูวิจัย
เทานัน้ นอกจากนี้ หากการดําเนินการจัดแผนการเรียนรูของครูเปนระยะเวลาทีย่ าวนานมากกวา
การสอนปกติผลที่เกิดจากความเหนื่อยลาในการเรียนก็จะมีผลตอผลการวิจยั เชนเดียวกับการที่
ผูเรียนทีม่ ีสวนรวมในการวิจยั ทราบวาตนเองไดรับการทดลองและครูมีความตั้งใจสอนเปนพิเศษ
เนื่องจากทําวิจัย ทําใหเกิดความลําเอียงจากผูวิจยั เองและผูมีสวนรวมในการวิจยั คือผูเรียน เชน
ตั้งใจเรียนมากเปนพิเศษ จึงทําใหผลการวิจัยเปลีย่ นแปลงไป นอกจากนี้คุณภาพของเครื่องมือและ
กระบวนการในการรวบรวมขอมูลก็มีผลโดยตรงตอคุณภาพของขอมูลของการวิจยั ที่รวบรวมมาได
ซึ่งผูวิจยั ตองออกแบบการรวบรวมขอมูลใหไดขอมูลที่มคี ุณภาพ
ในการวิจัยเชิงปริมาณแสดง
คุณภาพของเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลดวยการแสดงแนวทางการสรางเครื่องมือในการวิจัยให
มีความตรง (validity) และความเที่ยง (reliability) ในขณะที่ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ นอกจาก
เนนที่ความตรงของขอมูลที่รวบรวมมาไดยงั เนนที่ การใชขอมูลจากหลายแหลง ดวยวิธกี าร
รวบรวมหลายวิธี และรวบรวมในชวงเวลาตางๆกัน เพื่อจะไดสามารถมั่นใจถึงขอมูลที่จะนํามาสรุป
ผลการวิจยั
สามารถควบคุมตัวแปรเกิน
ตัวแปรเกินเปนตัวแปรที่ผวู จิ ัยไมใหความสนใจแตแรกของการวิจัย
แตก็เปนตัวแปรที่
เพื่อทีจ่ ะควบคุมตัวแปรเกินดังกลาว
อาจจะใหผลตอผลการวิจัยหรือตัวแปรตามที่เราศึกษา
สามารถทําไดโดยการบงชี้วา อะไรคือตัวแปรเกิน แลวทําใหผลที่เกิดขึ้นเทียบเทากันในกลุม ตางๆ
หรือทําใหลดลง หรือกําจัดผลของมันออกไป จากตัวอยางที่กลาวมาในการศึกษาผลของวิธีการ
จัดการเรียนการสอน 2 วิธี พื้นฐานทางการเรียนของนักเรียน ไดรับการพิจารณาวาเปนตัวแปรเกิน
สามารถกําจัดออกไดหลายวิธี วิธกี ารสุมนักเรียนเขากลุม โดยคํานึงถึงความนาจะเปนทีท่ ุกคนมีสิทฺ
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เทาเทียมกันในการถูกเลือก ในกรณีของการลดความลําเอียงของขอมูลเปนวิธีหนึง่ ในการควบคุม
ตัวแปรเกินดังกลาว นอกเหนือจากนีห้ ากตัวแปรเกินทีพ่ ิจารณาเปนตัวแปรทีน่ า จะนํามาศึกษา
รวมกับตัวแปรอิสระที่สนใจเพื่อทําใหผลการวิจัยชัดเจนขึ้นนักวิจัยสามารถออกแบบในการเพิ่มตัว
แปรเกินนัน้ เขามาศึกษารวมกับตัวแปรอิสระที่กําหนดไวแตแรก หรือกําจัดตัวแปรเกินนั้น โดยการ
เลือกศึกษาเฉพาะกลุมที่มีลกั ษณะใกลเคียงกันเชนในกรณีนี้คือกลุมทีม่ ีพื้นฐานการเรียนปานกลาง
หรือออนหรือเกงเหมือนกันเทานั้น ปญหาเกี่ยวกับการควบคุมตัวแปรเกินอยางเครงครัดเพื่อให
ผลการวิจยั สามารถสรุปไดชัดเจนวาเปนผลมาจากตัวแปรอิสระที่ทําวิจัย
เปนปญหากับแนว
ทางการตอบปญหาการวิจยั ดวยวิธีเชิงปริมาณ
แตในการตอบปญหาการวิจยั ดวยวิธีการเชิง
คุณภาพ เปนการศึกษาผลที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนในสถานการณธรรมชาติในประเด็นที่
เกี่ยวของกันโดยการศึกษาในภาพรวม ซึ่งเปนประเด็นที่ผวู ิจัยจะไมแยกการศึกษาออกเพียงหนึ่ง
หรือสองตัวแปร ในบริบทของการจัดการเรียนการสอน จําเปนที่จะตองศึกษาประเด็นที่เกี่ยวของ
กันนั้นไปในเวลาพรอมกันในระหวางทีท่ าํ การวิจยั
ใชวิธกี ารวิเคราะหขอมูลที่เหมาะสม
การวิเคราะหขอ มูลวิจัยในเชิงปริมาณเกีย่ วของกับวิธกี ารทางสถิติเพราะงานวิจัยเชิง
ปริมาณเกี่ยวของกับจํานวนตัวเลขและสมมติฐานที่ตองการบรรยายสรุปขอมูลหรือการทดสอบ
ทางสถิติ จึงเปนความสําคัญ ที่จะมีขอมูลที่เหมาะสมที่ใหความแมนยําพอสําหรับสมมติฐานที่
สามารถทําการทดสอบไดอยางมั่นใจ
สําหรับขอมูลในเชิงคุณภาพ การวิเคราะหขอมูลเปน
กระบวนการทีแ่ สดงใหเห็นถึงการจัดกลุม จัดพวก เพือ่ การแปลความ ตีความจากขอมูลที่ไดมา
ดวยวิธกี ารตางๆในการรวบรวมหรือกลุมตางๆ ในระยะเวลาตางๆ เพื่อที่ใหคําตอบตอคําถามการ
วิจัยที่เชื่อถือได ดวยกระบวนการตรวจสอบภายในจากแหลงขอมูล วิธีการ หรือแนวทางทีจ่ ะ
นํามาใชในการสรุปและตีความหมายขอมูล ผูวิจัยจึงตองออกแบบการใชวิธกี ารวิเคราะหขอมูลที่
เหมาะสมกับขอมูลของการวิจัยและตอบคําถามการวิจัย
แบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู
คําถามการวิจยั ที่สําคัญของครูก็คือจะจัดการเรียนการสอนอยางไรจึงจะทําใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูตามที่กาํ หนด การตอบคําถามดังกลาวหากตอบดวยกระบวนการวิจัยก็จะทําใหครูได
ขอมูลเชิงประจักษทจี่ ะพัฒนาการสอนของตนเองที่จะสงผลตอการพัฒนาผูเ รียนโดยตรง งานวิจยั
ดังกลาวมีแบบการวิจยั ที่เปนการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ซึง่ เริ่มจากการวิเคราะหการเรียนการ
สอนของตนเอง วามีประเด็นใดที่ตองการปรับปรุงใหดีขึ้น กําหนดประเด็นที่จะปรับปรุง และศึกษา
หาแนวทางที่จะปรับปรุง ดําเนินการตามแนวทางทีว่ างแผนการปรับปรุงไว และรวบรวมขอมูลถึง
ผลการปรับปรุงที่ดําเนินการวาเปนอยางไร
ยังมีประเด็นใดที่ตอ งการแกไขหรือปรับปรุงหรือ
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ประเด็นใดที่คงไวตอไป ผลการวิจยั คือประเด็นหรือขอเรียนรูที่ครูเรียนรูวาจะดําเนินการอยางไรกับ
ชั้นเรียนของตนเองจึงจะทําใหสามารถดําเนินการเรียนการสอนอยางไดผล
แบบของการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอนของครูคือการออกแบบในการใช
แนวทางในการแกปญหาหรือแนวทางในการปรับปรุงที่ครูไดเลือกไววาจะดําเนินการในการสอน
ของครูเพื่อที่จะศึกษาวาแนวทางดังกลาวเมื่อนําไปใชแลวสามารถแกไขปญหาไดอยางไร
เชน
หลังจากที่ครูวเิ คราะหการจัดการเรียนการสอนของตนเองแลวพบวาผูเรียนยังขาดทักษะในการคิด
วิเคราะห ครูจึงหาแนวทางที่จะจัดประสบการณใหกับผูเรียนเพื่อจะใหผูเรียน มีความสามารถใน
การคิดดังกลาว กระบวนการในการหาแนวทางเพื่อพัฒนาผูเ รียนนีค้ รูอาจจะไดมาจากการศึกษา
ตํารา หรือผลงานวิจยั การไดรับคําแนะนําจากผูท รงคุณวุฒิถงึ แนวทางในการจัดการเรียนการสอน
และนํามาทําเปนแผนการจัดการเรียนรูในรายวิชาที่ครูสอน หลังจากนัน้ จึงดําเนินการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรูดังกลาว
และรวบรวมขอมูลเพื่อหาคําตอบวาแนวทางดังกลาวสามารถ
พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะหไดหรือไม การนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชมี
แบบการวิจัยที่ครูสามารถทําไดดังนี้
1) แบบการวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบดวย
1.1) การศึกษาวิจัยกับนักเรียนกลุมเดียว โดยมีการทดสอบกอนและทดสอบหลัง
เรียน แบบการวิจัยนี้ ครูจะตองวัดหรือประเมินความสามารถที่ครูตองการพัฒนาผูเรียนในการคิด
วิเคราะหไวกอน
แลวดําเนินการสอนตามแผนการเรียนรูทจี่ ัดเมื่อดําเนินการแลวจึงประเมิน
ความสามารถผูเรียนหลังเรียน
และนําผลการประเมินกอนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบกันวา
ั นาขึ้นครูก็พอที่จะอางอิงไดวาเปนผลมาจากการจัดการเรียน
ผูเรียนมีพฒ
ั นาขึ้นหรือไม หากมีพฒ
การสอนของครู แบบการวิจยั ดังกลาวนี้มจี ุดออนที่ขอสรุปผลการวิจัยยังไมสามารถสรุปไดแนชัดวา
ความสามารถที่นกั เรียนพัฒนาขึ้นเปนผลมาจากการจัดการเรียนการสอนของครูโดยตรง
อัน
เนื่องมาจากผลของตัวแปรเกินหรือตัวแปรแทรกซอนในระหวางที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอน
เนื่องจากไมมกี ลุมควบคุม
ที่จะนําผลมาเปรียบเทียบ
และโดยธรรมชาติของการวิจยั เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน หากจะมีกลุมควบคุมซึ่งหมายถึงการสอนดวยวิธีการปกติหรือที่ครูเคยใช
จะเปนการผิดจริยธรรมในการวิจัย เพราะจากการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นพบวาเมื่อครูใชวิธกี าร
สอนแบบเดิมนั้นยังพบวาผูเรียนยังขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห นักเรียนในกลุมควบคุมก็
จะเสียเปรียบในวิธกี ารสอนที่ครูใชตั้งแตเริ่มแรกของแบบที่ทาํ การวิจัย การดําเนินการโดยการจัด
กลุมควบคุมดังกลาวถึงแมวา จะทําใหผลการวิจัยตอบคําถามถึงผลของการจัดการเรียนการสอน
ของครูไดชัดเจนกวาแตก็ไมเหมาะสมที่จะนํามาเปนแบบการวิจยั ในสถานการณนี้
1.2) การศึกษากับนักเรียนกลุมเดียวและมีการวัดกอนและหลังเรียนโดยการวัดหลัง
เรียนมีการวัดเปนระยะๆมากกวา 1 ครั้ง เพื่อที่จะตรวจสอบถึงความคงทนของการเรียนรูหลังจากที่
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ไดจัดการเรียนการสอนไปแลววาผูเ รียนยังคงมีความสามารถในการคิดวิเคราะหหรือไม หรือในการ
วัดกอนเรียนมีการดําเนินการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหเปนระยะๆมากอนที่จะเริ่มทํา
การเรียนการสอน เพื่อทีจ่ ะหาแบบแผนหรือระดับความคิดวิเคราะหของผูเรียน วามีพื้นฐาน
ความสามารถอยางไร การเปรียบเทียบระดับความสามารถการคิดวิเคราะห โดยการเปรียบเทียบ
พื้นฐานความคิดวิเคราะหกอ นเรียนและหลังเรียนนี้จะชวยใหผวู ิจัยมีความมัน่ ใจขึน้ ถึงวิธกี าร
จัดการเรียนการสอนดังกลาวทีน่ ํามาใชวา ชวยพัฒนาความคิดวิเคราะหของผูเรียน แตเปนเรื่อง
ยากสําหรับแบบการวิจยั ดังกลาวที่จะนํามาใชกับตัวแปรที่ศึกษานี้
เนือ่ งจากการวัดซ้ําใน
ความสามารถเดียวกันเปนระยะก็จะชวยสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนในสิง่ ทีว่ ัดดวย แทนที่จะ
เปนผลมาจากการเรียนการสอนที่ครูจัดให
2) แบบการวิจยั เชิงคุณภาพ
สําหรับแบบการวิจัยในเชิงปริมาณทัง้ 2 แบบที่กลาวมาพรอมขออภิปรายถึงจุดออน
ของงานวิจยั นัน้ ทําใหพบวาแบบการวิจัยที่จะนํามาใชในการพัฒนาการการเรียนการสอน นั้นจะ
ใชแบบการวิจยั เชิงปริมาณแบบทดลองดั้งเดิมที่ดําเนินการนั้นจะไมเหมาะสมกับกระบวนการวิจัย
ของครูซึ่งเปนผูดําเนินการสอนพรอมกับการทําการวิจัย เนื่องจากกระบวนการวิจัยเปนไปในสภาพ
จริงที่ครูดําเนินการ แมจุดประสงคหลักของการวิจัยก็คือเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหของผูเรียน แต
วัตถุประสงคดงั กลาวก็เปนไปพรอมกับวัตถุประสงคของการสอนตามบทเรียนที่ครูไดนํามาใชใน
การสอน และยังคงใชวิธีการวัดและการประเมินผลทั้งในระหวางการสอนเพื่อการปรับปรุงการเรียน
การสอน และการวัดประเมินผลหลังเรียนเพื่อการประเมินผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเรียน แบบ
การวิจยั จึงตองเปนการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลที่เกีย่ วของกับผูเ รียน
โดยเฉพาะ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห และความสามารถอื่นๆตามวัตถุประสงคของการเรียนรู เปน
ระยะๆดวยวิธกี ารวัดทีห่ ลากหลาย และนําผลมาประเมินผูเรียนเปนระยะๆเมื่อแผนการจัดการ
เรียนรูดังกลาวยังอยูในระหวางการดําเนินการ แบบของการวิจยั จึงมีลักษณะเปนกระบวนการที่
เปนวงจรตอเนื่องไปจนสิ้นสุดการเรียนการสอน ทีท่ ําใหครูไดเรียนรูไปพรอมกับการสอนของตนเอง
วาจะจัดการเรียนการสอนอยางไร ใหสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหผูเรียนได
ดังแผนภาพ กระบวนการวิจยั ในชัน้ เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู
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สรุปการเรียนรูในการ
จัดการเรียนการสอน

วิเคราะหปญหา
กําหนดปญหาวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการ
สอน
ออกแบบหาแนวทางแกไขปญหา

วิเคราะหขอมูลและ
ตีความหมาย
รวบรวมขอมูล

ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่วาง

การออกแบบการวิจยั เกิดขึน้ ในขั้นตอนของการดําเนินการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนของครู ซึง่ มีคําถามตางๆที่เกิดขึ้นที่ผูวจิ ัยคือครูเปนผูห าคําตอบดังนี้
1)
สํารวจปญหาในการจัดการเรียนการสอนทีท่ ําใหการจัดการเรียนการสอนไม
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค และกําหนดคําถามหลักของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนทีย่ ังไมประสบความสําเร็จ
2)
วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นวาเปนปญหาอยางไร ปญหาตางๆนั้นมีความเกี่ยวของ
กันอยางไร ปญหาใดเปนปญหาที่สําคัญ มีแนวทางในการแกไขปญหานั้นอยางไร แนวทางในการ
แกไขปญหานัน้ มีความเปนไปไดมากนอยเพียงไร
3)
ตรวจสอบแนวคิดในการแกไขปญหานัน้ วาสอดคลองกับแนวคิด
หลักการใด
หรือไม มีใครเคยใชแนวคิดนั้นแลวหรือไมอยางไร เลือกแนวทางการแกไขปญหาทีเ่ ปนไปได และ
ดําเนินการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ซึง่ ประกอบดวย วัตถุประสงคการเรียนรู สาระหรือมโนทัศน
การเรียนรูท ี่สาํ คัญ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ/อุปกรณ วิธีการวัดและการประเมินผล
4)
ออกแบบการวิจัยวาจะนําแนวคิดนัน้ มาใชในการแกไขปญหาที่เกิดขึน้ ไดอยางไร
อะไรคือหลักฐานที่แสดงวาเมื่อใชแนวคิดนั้นมาแกปญหาแลวสามารถแกไขปญหาได
5)
ดําเนินการวิจยั ไปพรอมกับการจัดการเรียนการสอนในกลุมของผูเรียนที่ครู
ตองการพัฒนา
6)
มีวิธีการรวบรวมหลักฐานหรือขอมูลเหลานั้นอยางไร วางแผนการรวบรวมขอมูล
ทั้งในเรื่องของเครื่องมือวาจะใชเครื่องมือใด จะไดเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลมาอยางไร จะตอง
สรางเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล เชน แบบสังเกต แบบสัมภาษณ แบบทดสอบ หรือไม และมี
แนวทางในการใชเครื่องมือเพื่อรวบรวมขอมูลอยางไร
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7)

เมื่อรวบรวมขอมูลมาแลวจะวิเคราะหและแปลความหมายเพื่อสรุปผลการวิจยั

อยางไร
แบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู จึงควรใชแนวทางการวิจัยเชิง
คุณภาพ ที่ดําเนินการในสถานการณจริงที่ครูสอนกับชั้นเรียนของครู เพื่อที่ครูจะไดเรียนรูถึง
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม นําผลการเรียนรูด ังกลาวอยางตอเนื่องไปสูการ
พัฒนาวิชาชีพครูตอไป
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