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การประเมิน

วงจรทีห่นึ่ง การวิเคราะหสภาพปญหา

วงจรทีส่อง การทดลองวิธีแกปญหา

วงจรทีส่าม การทดลองซ้ํา



Teaching and Learning

Researching

Improving and Developing



Problem

Identify

Diagnose Solve

Share



กอนตั้งโจทยปญหาวิจัยตองเขาใจและกอนตั้งโจทยปญหาวิจัยตองเขาใจและ

รูจักนักเรียนกอนรูจักนักเรียนกอน

ภูมิหลังทางครอบครัว บุคลิกภาพ สุขภาพ 

ความสนใจของนักเรียน ความถนัด ลักษณะ

นิสัย  นิสัยทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน วิธีเรียนที่นักเรียนชอบ ฯลฯ



ลักษณะของโจทยปญหาวิจัยที่ดีลักษณะของโจทยปญหาวิจัยทีด่ี

๑.  สอดคลองกับสภาพปญหาที่เกิดขึ้น

๒. จําเปน ชัดเจนดี มคีุณคา

๓. เปนปจจุบัน

๔. อยูในวิสัยจะทําไดสําเร็จ



ระดับของโจทยปญหาวิจัยระดับของโจทยปญหาวิจัย
ระดับที่ ๑ โจทยปญหาวิจัยที่เกี่ยวกับการ

ศึกษาสภาพของผูเรียน 

ระดับที่ ๒ โจทยเกี่ยวกับการวิเคราะหสาเหตุ

ที่ทําใหผูเรียนเกิดปญหา

ระดับที่ ๓ โจทยเกี่ยวกับวิธีแกปญหา 



หลักการตั้งโจทยวิจัยหลักการตั้งโจทยวิจัย
๑. อยาตั้งโจทยวิจัยทีเ่นนแตสภาพปญหา

๒. อยาตั้งโจทยวิจัยเพือ่ตรวจสอบวาปญหานั้นเปนจริง

หรือไม 

๓. ตั้งโจทยวิจัยที่มีความลึกซึ้ง เกี่ยวของกับการเรียนรู

ของผูเรียน

๔. โจทยวิจัยมีความเฉพาะเจาะจง 



สิ่งที่ตองพจิารณาในการออกแบบสิ่งที่ตองพจิารณาในการออกแบบ

การวิจัยในชัน้เรียนการวิจัยในชัน้เรียน

- การใหโอกาส treatment เพียงพอตอการ

สงผลตอผูเรียนในระยะเวลาที่เหมาะสม

- การนิยามตัวแปรผลที่มุงวัด

- การเก็บขอมลู/วิเคราะหขอมูล



ประเด็นที่ตองทําความเขาใจประเด็นที่ตองทําความเขาใจ

งานวิจัยของครูไมใชการตอบคําถามวา

“จะสอนใหดีขึน้กวาเดิมไดอยางไร”

แตตองตอบคําถามวา

“จะจัดระบบความคดิเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนทีจ่ะชวย

ใหเขาใจกระบวนการเรียนรูที่ลึกซึ้งไดอยางไร?” และ

“จะเพิ่มประสทิธิผลของประสบการณดานการสอนทีค่รู

เตรียมมาเพื่อแลกเปลี่ยนกับนกัเรียนไดอยางไร?”



คุณภาพของงานวิจัยในชัน้เรียนคุณภาพของงานวิจัยในชัน้เรียน



ลักษณะลักษณะที่ดีที่ดีของการวิจัยของการวิจัยในชั้นเรียนในชั้นเรียน

• เนนคําถามวิจัยแบบ know how , know why 

มากกวา know what

• เปนการวิจัยที่สรางนวัตกรรมการเรียนการสอน

มากกวาการศึกษาสภาพปญหาหรือวิเคราะหสาเหตุ

• เปนทําวจิัยเปนทีมเพื่อพัฒนาผูเรียนแบบองครวม



คุณภาพของงานวิจัยในชั้นเรียน

1. ความสอดคลองของโจทยวิจัยกับปรากฏการณในชั้นเรียน 

2. กระบวนการทาํวิจัย (Methodology) เหมาะสม

3. ขอมลูถูกตองเชื่อถือได

4. ผลการวิจัยถูกตอง

5. มีการนําผลการวจิัยไปใช 

6. สัมฤทธิผลของการใชผลวิจัย

7. เกิดการเรียนรูของนกัเรียน ครแูละผูเกี่ยวของ



ผลที่ควรเกิดขึ้นจากการทําวิจัยในชั้นเรียนผลที่ควรเกิดขึ้นจากการทําวิจัยในชั้นเรียน

• การแกไขปญหา

• องคความรูจากการปฏิบัติจริง

• การเรียนรูของผูเรียนและผูวิจัย

• ชมุชนแหงการเรียนรู



จะทําอยางไร

ใหครูเกิดการเรยีนรู

จากการทําวิจัย?



เงือ่นไขทีท่ําใหเกดิเงือ่นไขทีท่ําใหเกดิ

• นโยบายการสรางสงัคมฐานความรู

• การสรางเครือขายการวิจัย

• การสนับสนุนจากนกัวิชาการ

• ยุทธศาสตรของหนวยงานที่เกีย่วของ



ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพของ

งานวจิัยในชัน้เรียน คือ การเปด

โอกาสใหมีการสะทอนผลการวจิัย

ในทุกขั้นตอนของการวิจัย



การการสะทอนผลสะทอนผล

การวจิัยการวจิัยในชั้นเรียนในชั้นเรียน



การสะทอนผล (reflection) 
• เปนการเรียนรูจากประสบการณตรงที่กอใหเกิดการเรียนรูและ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

• เปนการเรียนรูที่เกดิจากการคิดใครครวญ มีเหตุผล ใชกระบวนการ

เรียนรูทางอารมณหรือความรูสึกของบุคคล 

• เปนการเรียนรูที่ใชกระบวนการเชิงคิดวิเคราะห  มีการสรางความรู

ขึ้นใหม โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูจากประสบการณของบุคคล

• เปนการเรียนรูที่ชวยพัฒนาทักษะการปฏิบตัิงานของบุคคล



สิ่งที่ควรปฏิบัติสิ่งที่ควรปฏิบัติ

Plan
วางแผนจัดการเรียน
การสอน

Act
นําแผนสูการปฏิบัติ

Observe 
ตรวจสอบผลทีเ่กดิขึ้น

Reflect
สะทอนผล



สิ่งที่ควรปฏิบัติสิ่งที่ควรปฏิบัติ

Plan
วางแผนจัดการเรียน
การสอน

Act
นําแผนสูการปฏิบัติ

Observe 
ตรวจสอบผลทีเ่กดิขึ้น

Reflect
สะทอนผล

สิ่งที่ปฏิบัติอยูจริงสิ่งที่ปฏิบัติอยูจริง

Plan
วางแผนจัดการเรียน
การสอน

Act
นําแผนสูการปฏิบัติ

Observe 
ตรวจสอบผลทีเ่กดิขึ้น

Reflect
ไมมกีารสะทอนผล



ชวงเวลาของการสะทอนผล

1. การสะทอนผลขณะปฏบิัติงาน (reflection-in-
action) เปนการคิดถึงสิ่งที่เกดิขึ้นในขณะที่กําลัง
ปฏิบตัิงานอยู  เกิดความสามารถในการสังเกตอยาง
พินิจพิเคราะหตอเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ให
ความสนใจกับประสบการณสวนบุคคล 



2. การสะทอนผลการปฏิบัติงาน   
(reflection-on-action)

การคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นไปแลว ทําความกระจางใน

เรื่องตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ยอมรบัฟงความคิดเห็น 

ความรูสกึของผูอืน่ และของตนเอง



3. การสะทอนผลเพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต 
(reflection-for-action)

การคิดถึงสิ่งที่จะทําในอนาคต มคีวามยืดหยุน

ทางความคิดในการแสวงหาและเลือก

พฤติกรรม ทางเลือกตางๆ ที่สอดคลองกับ

ความตองการของตนเอง 



4. การปฏิบัติงานหลังการสะทอนผล (action following 

reflection)

การทาํตามสิ่งที่ไดคดิไว  ปฏิบตัิงานใหสอดคลองกับสิ่งที่

ตองการใหเกิดขึ้นจนสําเร็จตามที่ตั้งใจ เปนแรงกระตุน

ภายในที่ทาํใหเกิดการแสดงออก ทําใหการปฏบิัติงานมี

เปาหมายทีช่ัดเจน มีการวางแผนอยางเปนระบบ จนทําให

เกิดทักษะ ความชํานาญ/เชี่ยวชาญในการปฏิบัตงิาน



รูปแบบของการสะทอนผล

1. การสะทอนผลโดยตนเอง 

ครูอาจทําวิจัยคนเดยีว กระบวนการสะทอนผลการ

ปฏิบัติงานอาจเกิดขึ้นเองตามลําพัง การสราง

ปฏิสัมพันธระหวางกลุมครนูกัวิจัยจะไมเกิด



2. การสะทอนผลของกลุมผูวิจัย 
ครใูชกระบวนการกลุมในการเรียนรูรวมกัน  มีการ

สะทอนผลในทุกขั้นตอนของการวิจัย งานวิจัยของ

กลุมครูอาจเปนเรื่องเดยีวกัน แตชวยกันทํา หรือตาง

คนตางทํา แลวนําประสบการณมาแลกเปลี่ยนกัน 

เพื่อขยายความคดิหรือสรางความกระจางในขอ

คนพบจากการวิจัยไดลึกซึ้งขึ้น



3. การสะทอนผลแบบผสม 

ครูใชวิธีการสะทอนผลงานวิจัยเปนรายบุคคล มี
กระบวนการกลุมเกิดขึ้นในการรวมวิพากษ
งานวิจัยของแตละคน ครูแตละคนจะเรียนรูใน
สิ่งที่ตนเองวิจัย โดยมีเพื่อนสมาชิกชวยกัน
วิพากษ



ตัวอยางการสะทอนผล

และการสะทอนผลอภิมาน



•ที่ผานมาทําไมอาจารยตองทําวจิัยในชั้นเรียน?

•เพราะเปนนโยบายของผูบรหิารตองทําวจิัยคนละ 1 เรื่อง ใน 

1 ป

•ถาไมเปนนโยบาย อาจารยไมคิดจะทําวิจัยในชั้นเรียนหรอื?

•คิดจะทํา แตเปนเรื่องที่ยุงยาก ตองใชเวลามาก

•มนัยุงยากอยางไร ตองใชเวลามากแคไหน?

•ยุงยากซิ ตองไปหาปญหาของเด็ก วิเคราะหปญหา ตองคิดหา

นวตักรรมใหมมาแกปญหา



•แลวในชั้นเรียนจริง ๆ เด็กไมมีปญหา และอาจารย

ไมไดแกไขปญหาเหลานี้บางหรอื?

•ก็มีปญหา ก็แกไข กส็อนซอมเสริม มีใบงาน มีแบบ

ฝกมาใหเด็กทํา

•พอทาํแบบนี้เด็กมีพฤตกิรรมอยางไรบาง?

•เด็กก็ดีขึ้น แกปญหาไดดีขึ้น



•แลวอาจารยลองยอนกลับมาทีก่ารทาํวิจัยในชั้น

เรียน เปาหมายของการทําวิจัยในชั้นเรียนคืออะไร 

อาจารยชวยบอกหนอยไดไหม?

•เพื่อแกปญหา

•ลองเปรียบเทยีบการแกปญหาปกติ กบัการวิจัย 

เหมือนหรือตางกนัอยางไร?

•เออ .... จรงิ ๆ ก็คือเรื่องเดียวกัน 



•พี่ไปทดลองการสอนใหมแลว ไดผลดีขึ้นเยอะเลย

•เชื่อไดอยางไรวาผลถูกตอง นาเชื่อถือ?

•ดูจาก pretest posttest 

•แลวอาจารยคิดวาคะแนนจาก pretest posttest จะเชื่อมัน่ได

อยางไรวาดีจริง?

•ก็พี่ใชเครื่องมือที่เปนขอสอบเกา ใชมาหลายครั้งแลว

•ถาขอสอบนัน้ใชมาหลายครั้ง แปลวามีคุณภาพหรือ?

•นาจะดีนะ ก็เด็กของพี่ที่ทําคะแนนสอบไดดี ก็ไปสอบเขา

เรียนตอที่อื่นไดดวย



•แสดงวาอาจารยคิดวาขอสอบของอาจารยดี โดยอาจารยเอาไปเทียบกับ
การที่นักเรียนสอบเขาไดที่อื่น ขอถามตอวาถาเครื่องมือที่อาจารยใชมี
คุณภาพดี อาจารยคิดวาดีทีต่รงไหน อาจารยมีวิธีการสรางมาไดอยางไร มี
ขั้นตอนอยางไร?
•ก็ใชทั้งขอสอบอัตนัย ปรนัย สามารถวัดนักเรียนไดครอบคลุมครบเนื้อหา
หมด
•รูไดอยางไรวาขอสอบวัดไดครอบคลุมเนื้อหา การใชเครื่องมือหลายแบบ
ดีจริงหรือ?
•มันก็นาจะดี  ถาออกปรนัยอยางเดียวก็ไดไมลึก นามีอัตนัยดวย  
•ถาใชแตขอสอบปรนัยอยางเดียว จะวัดไดไมลึกซึ้งหรือ?
•นาวัดได แตฉันไมมีความรูในเรื่องนี้เทาไหร



ระดับของการสะทอนผล

1. ระดับการบรรยายสภาพที่เกิดขึ้น วิพากษเนือ้หาที่เกี่ยวกับสภาพที่
เกดิขึ้นในชัน้เรียน และขอคนพบตาง ๆ 

2. ระดับการประเมินขอคนพบ วิพากษเชิงประเมนิในสิ่งที่ดาํเนินการ
หรือคนพบวาดีหรือไมดอียางไร เพราะอะไร  

3. ระดับการอธิบายขอคนพบ วิพากษเพื่อหาคําอธิบายตอสิ่งที่คนพบ  

4. ระดับการประยุกตใชสิง่ที่คนพบ  วิพากษเพื่อนาํผลที่คนพบไปใช
ประโยชน ปรับปรุงแนวปฏิบัติครั้งตอไป



การเตรียมการเพื่อสะทอนผลการวิจัย

1. การเตรียมการของครูนักวิจัย  เตรียมนําเสนอผลการวิจัยที่ตนเองคนพบ 

– สภาพปญหาที่เกดิขึ้น ประเด็นวิจัย 

– กลุมเปาหมายของการวิจัย 

– นวัตกรรมหรือวิธีการที่ใชในการพัฒนา แนวคิดพื้นฐานของ
นวัตกรรม

– วิธีการวิจัย

– ขอคนพบ  ขอมูลหลักฐานที่ไดจากการวิจัย  การบรรยายภาพถาย 
การบันทึกวิดีโอ



2. การเตรียมการของสมาชิกที่อยูในกระบวนการ
กลุม

• การกําหนดเพื่อนครทูี่มีประสบการณและเปนผูรูในสิ่งที่
ตนเองทําวจิัย 

• สมาชิกผูมหีนาที่สะทอนควรไดมโีอกาสศึกษางานของ
ครนูกัวิจัยลวงหนา 

• ควรมกีารจดประเด็นที่นํามาใชในการวิพากษ 



แนวทางสงเสริมใหเกิด

การคิดสะทอน/การคิดสะทอนอภิมาน



– การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกัน นําเสนอผลการ
ปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

– การใหครูบรรยายภาพเหตุการณโดยเขียนบนกระดาษเปน
รายบุคคล

– การใหครูดูวีดิโอเพื่อกระตุนใหสะทอนผลการคิดออกมา

– การจําลองสถานการณจริงขึ้นมา โดยใหครูอภิปรายรวมกัน

– การใหครูสังเกตปรากฏการณที่เกดิขึ้นรอบตัว ตั้งประเดน็คําถาม
ในเชิงวเิคราะหวิพากษ เพื่อใหเกดิการเรียนรูและไดคิดอยาง
ใครครวญ 

– การใชวิธีการเรียนรูดวยการระดมสมอง

– การมอบหมายงานใหครูปฏิบัติ โดยมีพี่เลี้ยงเปนผูดําเนนิการ/
อํานวยความสะดวก 



ประโยชนของการสะทอนผล

• ทําใหผูวิจัยเกิดการเรียนรูรวมกันจากการวิจัย 

• ทําใหครูทีท่ําวิจัยไดมีโอกาสพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ 

• การวิพากษวิจารณงานวิจัยซึ่งสามารถนําไปปรับปรุง
แกไขกระบวนการวิจัย คุณภาพของงานวิจัย

• ทําใหเกิดการพัฒนาความคิดสรางสรรค หรือ
จินตนาการ



ดร. อุทัย ดุลยเกษม

• The Teachers that learn.

• Classroom research is not the activity that 

promotes professional teachers, it is in fact for the 

promotion of learning process.



“การทําวิจยัในชัน้เรียนคือการ

กระบวนการพัฒนา

กระบวนการเรียนรูของ

นักเรียนและผูทาํวิจัย”



ปญหาที่ผานมา งานวิจัยของครูไมมีผลกระทบตอ

วัฒนธรรมของโรงเรียน หรือวัฒนธรรมการเรียนรูของ

โรงเรียน (culture of learning in school)

จุดมุงหมายของการวิจัยของครู คือ การวิจัยไมเพียงแต

เปลี่ยนหรือปรับปรุงครูแตละคนและนักเรียนของครู แต

รวมถึงวัฒนธรรมของโรงเรียนดวย
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