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แบบการวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู 
รศ.ดร.พรทพิย ไชยโส 

ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

 
   กระบวนการจดัการเรียนการสอนเปนขั้นตอนสําคัญในการนําหลักสูตรไปปฏิบัติ
เพื่อที่จะใหผลตามความมุงหมายของหลกัสูตรที่กําหนดไว ซึ่งเปาหมายของการจัดการเรียนการ
สอนก็คือผูเรียนที่มีลักษณะและความสามารถตามทีห่ลักสูตรกําหนด  การวิจัยเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรยีนการสอนจงึเปนงานที่ใหคําตอบเกี่ยวเนือ่งกับผูเกีย่วของกับการจัดการศึกษาทุก
ฝาย ทั้งกับครูโดยตรงในการเรียนรูถงึการจัดการเรียนการสอนที่จะพัฒนาผูเรียน และพัฒนาการ
สอนของตนเอง ทัง้กับผูบริหารในการเรียนรูที่จะพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดตาม
หลักสูตรที่กาํหนด และทั้งกับนักการศึกษาและนกัวิจยัในการเรียนรูที่จะพัฒนาหลักสูตร ผูบริหาร
และครู การทีจ่ะไดคําตอบจากการวิจัยเพือ่การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เปนสิ่งจาํเปนที่
ผูวิจัยนอกจากจะพิจารณาเลือกคาํถามการวิจัยไดตรงกับประเด็นแลว ยงัตองเลือกแบบการวิจยัที่
ตรงกับคําถามของการวิจยันัน้ดวย ทัง้นี้เพราะแบบการวิจยัคือแนวทางของการวิจัยที่จะทําให
ผูวิจัยไดสามารถดําเนนิการวิจัยแลวสามารถที่จะตอบคาํถามการวิจัยนั้นๆได  (Kerlinger,1986) 
แบบของการวจิัยทาํใหผูวิจัยดําเนนิงานวิจยัอยางมีระบบผลงานวิจยัมีความตรง สามารถตีความ
ผลการวิจยัและทําใหมัน่ใจไดวา นักวจิัยจะไดมาซึง่ผลการวิจยัทีม่ีคุณภาพและนําไปใชไดตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยในบทความนี้จะขอกลาวถงึแบบการวิจยั ทีม่ีความเกี่ยวของกับการ
พัฒนาการเรียนการสอนตามคําถามการวจิัยของครูผูเปนผูจัดการเรียนการสอนกับผูเรียนโดยตรง 
โดยจะขอกลาวถึงลกัษณะการวิจยัที่ดีในแนวทางของการวิจัยทัง้เชงิปริมาณและงานวิจัยเชงิ
คุณภาพ เพื่อที่จะไดขอสรุปที่เหมาะสมถงึแบบการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนที่
เหมาะสม 
 
ลักษณะของแบบการวิจัยที่ดี 
 
 ลักษณะของแบบการวิจยัทีดี่ (Wiersma, 2000) ประกอบดวยแบบการวิจัยที่  ไมลําเอียง
ในขอมูล   ผลการวิจยัไมมีผลของตัวแปรแทรกซอน งานวิจัยสามารถควบคุมตัวแปรเกินได และใช
วิธีการวิเคราะหขอมูลที่เหมาะสม ซึ่งเปนการเนนที่ความตรงภายในของผลการวิจยั (internal 

validity) คือการที่แบบการวิจัยที่ใชสามารถใหผลการวิจัยที่เปนขอสรุปตอคําถามการวิจยันัน้ได
จริง ซึ่งแบบการวิจยัที่ดีจําเปนตองพิจารณาจากความตรงภายในของการวิจัยกอน
นอกเหนือไปจากทีจ่ะตองตอบคําถามเพือ่สรุปความทัว่ไป ในการคํานงึถงึการนําไปใชในกลุม
ประชากรหรือสถานการณหรือขอบเขตของตัวแปรที่กวางขวางขึ้น ซึง่เกี่ยวกับความตรงภายนอก 
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(external validity) ของการวิจยั  ทัง้นีก้ารวิจยัพฒันาการจัดการเรียนการสอนของครูนัน้ไมมี
ความตองการที่จะสรุปความทั่วไป (generalization) เชนนั้นจงึไมเนนที่การกําหนดประชากรและ
การสุมตัวอยาง แตเปนการเลือกอยางเฉพาะเจาะจงในการศึกษากบักลุมนกัเรียนในชัน้เรียนทีค่รู
สอน 
  

ไมลําเอียงในขอมูล 
 คุณลักษณะของแบบการวจิยัที่ดีคือใหขอมูลที่เปนอิสระจากความลําเอียงหมายความวา
ขอมูลและวิธกีารวิเคราะหจากขอมูลไมมคีวามแตกตางกันอยางเปนระบบ ความแตกตางที่เกิดขึ้น
เกิดขึ้นจากการสุมและ ความแตกตางใดๆที่ปรากฏในผลการวิจยัเปนผลที่แสดงมาจากตัวแปร
อิสระที่ศึกษา ถามีความลําเอียงเกิดขึ้นในขอมูลจึงไมสามารถที่จะสรุปผลการวจิัยไดชัดเจนวา
ผลการวิจยันี้เปนผลที่เกิดขึ้นมาจากตวัแปรอิสระหรือไม  ความลําเอียงสามารถเกิดขึ้นกับขอมลูได
หลายวิธ ี รวมทั้งการกาํหนดคนเขากลุมอยางลาํเอียงในการดําเนินการศึกษาทดลอง ยกตัวอยาง
เชน หากผูวิจยัตองการศึกษาผลของวธิีการจัดการเรียนการสอน 2 วธิีในวิชาใดวิชาหนึ่ง แตหาก
นักเรียนทีม่ีความสามารถสงูกวาไดรับการกําหนดใหไดรับการสอนวิธทีี่ 1 ทัง้หมด ความลาํเอียงก็
จะเกิดขึ้น ทัง้นี้ความลาํเอยีงของขอมูลอาจจะถกูตัดออกไปโดยการกําหนดนักเรียนเขากลุมในแต
ละวิธีโดยการสุม ประเดน็ของความลาํเอียงขอมูลดังกลาวเกี่ยวของกับงานวิจยัเชิงปริมาณ แต
หากผูวิจัยดาํเนินการตอบคําถามการวิจัยดวยวิธวีิจัยเชงิคณุภาพ การศกึษาในสภาพที่เปน
สถานการณจริงจึงไมตองกงัวลเนื่องจากผูวิจัยตองศึกษาลักษณะของกลุมที่ศึกษาใหชัดเจนวาเปน
อยางไร โดยเฉพาะเมื่อเปนครูทําการวิจยัแลว เปนประเด็นที่ครูจะไดบรรยายไดอยางชัดเจนและ
ครอบคลุมถึงลักษณะของกลุมที่ครูนาํมาศึกษา 
  

ผลการวิจัยไมมีผลของตวัแปรแทรกซอน 
 กรณีของการจาํกัดความลําเอียงของขอมูลดวยวิธกีารสุมนักเรียนเขากลุมโดยคํานึงถงึ
ความนาจะเปนทีทุ่กคนมีสิทเฺทาเทียมกนัในการถูกเลือกเพื่อใหมพีืน้ฐานของผูเรียนแตละกลุม
เทียบเทากัน อยางไรก็ตามความลาํเอียงก็อาจจะเกิดขึ้นได นอกเหนือจากวิธกีารกําหนดนักเรียน
เขากลุมอยางสุม เชนถาแตละวิธีใชครูสอนคนละคนกนั และครูแตละคนมีประสิทธิภาพในการ
สอนแตกตางกัน ผลการวิจัยก็ไมสามารถที่จะสรุปไดวา ความแตกตางของผลการเรียนของ
นักเรียนสองกลุมเกิดมาจากวิธีการจัดการเรียนการสอนทีแ่ตกตางกนั เนื่องจากมีตัวแปรแทรกซอน
คือ ประสิทธภิาพในการสอนของครูทัง้สองกลุมนั้นไมเทากัน ผลการวิจัยที่เกิดจากตัวแปรแทรก
ซอนก็คือวธิีการที่ทาํใหเกิดความลาํเอียงในขอมูลโดยผานตัวแปร  มีตัวแปรอิสระ 2 ตัวหรือ
มากกวา ที่เขามาปะปนตอผลการวิจยั ถาผลของตัวแปรอิสระดังกลาวไมสามารถถูกแยกออกได  
ดังนัน้ แบบการวิจยัที่ดีควรกําจัดตัวแปรแทรกซอนเหลานี้ออก หรือใหมีผลนอยลงที่สุดเพื่อวา
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ผลการวิจยัสามารถทีจ่ะตีความหมายโดยไมมีส่ิงใดมาแทรกซอน ในตวัอยาง ครู 2 คน แตละคนใช
วิธีการสอนคนละวิธี ผลของประสิทธิภาพของครูและวิธกีารสอนอาจจะแทรกซอนกนั ถานกัเรียนที่
อยูในกลุมวิธทีี่หนึ่งไดคะแนนสงูกวาแลว เราไมรูวาคะแนนที่สูงกวาเกี่ยวของกับวธิีการสอน หรือ
เกี่ยวของมาจากครูที่สอน ผลจากครูและวธิีสอนไมสามารถแยกอออกจากกนั  
 นอกจากผลทีเ่กดิขึ้นจากประสิทธิภาพการสอนของครูเปนตัวแปรแทรกซอนแลว ยังมีผล
อ่ืนๆที่เกิดขึน้กับผลการวจิัยที่ผูวิจยัควรพจิารณาคือ เหตุการณที่เกดิขึ้นระหวางการทดลองวิธีการ
สอน  ที่อาจจะสงเสริมตอผลการวิจยัหรอืไมสงเสริมซึง่ผูวิจยัควรจะบันทกึไวในระหวางการวิจยัวา
มีเหตุการณใดบางที่เกิดขึ้นและมีผลตอการวิจัย ในกรณีการพฒันาการคิดวิเคราะหนักเรียน
อาจจะไมใชครูที่เปนผูวิจัยเทานั้นที่เห็นความสาํคัญ ครูในรายวิชาอืน่ๆก็เหน็ความสําคัญที่จะ
พัฒนาการคิดวิเคราะหของผูเรียนในรายวิชาของตนดวย จงึจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันา
ความคิดวิเคราะหของผูเรียนเชนกัน ผลการวิจยัจึงไมใชเกิดมาจากระบวนการจัดของครูผูวิจัย
เทานัน้  นอกจากนี้ หากการดําเนินการจดัแผนการเรียนรูของครูเปนระยะเวลาทีย่าวนานมากกวา
การสอนปกติผลที่เกิดจากความเหนื่อยลาในการเรียนกจ็ะมีผลตอผลการวิจยั เชนเดียวกับการที่
ผูเรียนทีม่ีสวนรวมในการวิจยัทราบวาตนเองไดรับการทดลองและครูมีความตั้งใจสอนเปนพิเศษ
เนื่องจากทําวจิัย ทําใหเกดิความลําเอยีงจากผูวิจยัเองและผูมีสวนรวมในการวิจยัคือผูเรียน เชน
ต้ังใจเรียนมากเปนพิเศษ จงึทาํใหผลการวิจัยเปลีย่นแปลงไป นอกจากนี้คุณภาพของเครื่องมือและ
กระบวนการในการรวบรวมขอมูลก็มีผลโดยตรงตอคุณภาพของขอมลูของการวิจยัที่รวบรวมมาได 
ซึ่งผูวิจยัตองออกแบบการรวบรวมขอมูลใหไดขอมูลที่มคุีณภาพ ในการวิจัยเชงิปริมาณแสดง
คุณภาพของเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลดวยการแสดงแนวทางการสรางเครื่องมือในการวิจัยให
มีความตรง (validity) และความเที่ยง (reliability) ในขณะที่ในงานวิจัยเชงิคุณภาพ นอกจาก
เนนที่ความตรงของขอมูลที่รวบรวมมาไดยงัเนนที่ การใชขอมูลจากหลายแหลง ดวยวิธกีาร
รวบรวมหลายวิธี และรวบรวมในชวงเวลาตางๆกนั เพื่อจะไดสามารถมั่นใจถงึขอมลูที่จะนํามาสรปุ
ผลการวิจยั 
 

สามารถควบคุมตัวแปรเกนิ 
 ตัวแปรเกินเปนตัวแปรที่ผูวจิัยไมใหความสนใจแตแรกของการวิจัย แตก็เปนตัวแปรที่
อาจจะใหผลตอผลการวิจัยหรือตัวแปรตามที่เราศึกษา เพื่อทีจ่ะควบคุมตัวแปรเกินดังกลาว
สามารถทําไดโดยการบงชี้วาอะไรคือตัวแปรเกิน แลวทําใหผลที่เกิดขึ้นเทยีบเทากนัในกลุมตางๆ 
หรือทําใหลดลง หรือกาํจัดผลของมันออกไป จากตวัอยางที่กลาวมาในการศึกษาผลของวิธีการ
จัดการเรียนการสอน 2 วิธี พื้นฐานทางการเรียนของนกัเรียน ไดรับการพิจารณาวาเปนตัวแปรเกนิ 
สามารถกําจัดออกไดหลายวธิี วิธกีารสุมนกัเรียนเขากลุมโดยคํานึงถงึความนาจะเปนทีทุ่กคนมีสิทฺ
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เทาเทียมกนัในการถูกเลือก ในกรณีของการลดความลาํเอียงของขอมูลเปนวิธีหนึง่ในการควบคุม
ตัวแปรเกินดังกลาว นอกเหนือจากนีห้ากตวัแปรเกนิทีพ่ิจารณาเปนตัวแปรทีน่าจะนํามาศึกษา
รวมกับตัวแปรอิสระที่สนใจเพื่อทาํใหผลการวิจัยชัดเจนขึ้นนักวิจัยสามารถออกแบบในการเพิ่มตัว
แปรเกินนัน้เขามาศึกษารวมกับตัวแปรอิสระที่กําหนดไวแตแรก  หรือกําจัดตัวแปรเกินนั้น โดยการ
เลือกศึกษาเฉพาะกลุมที่มีลักษณะใกลเคยีงกนัเชนในกรณีนี้คือกลุมทีม่ีพื้นฐานการเรียนปานกลาง
หรือออนหรือเกงเหมือนกันเทานั้น  ปญหาเกี่ยวกับการควบคุมตัวแปรเกินอยางเครงครัดเพื่อให
ผลการวิจยัสามารถสรุปไดชัดเจนวาเปนผลมาจากตัวแปรอิสระที่ทําวจิัย เปนปญหากับแนว
ทางการตอบปญหาการวิจยัดวยวิธีเชงิปริมาณ แตในการตอบปญหาการวิจยัดวยวิธีการเชิง
คุณภาพ เปนการศึกษาผลที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนในสถานการณธรรมชาติในประเดน็ที่
เกี่ยวของกนัโดยการศึกษาในภาพรวม ซึ่งเปนประเดน็ที่ผูวิจัยจะไมแยกการศึกษาออกเพยีงหนึ่ง
หรือสองตัวแปร ในบริบทของการจัดการเรียนการสอน จําเปนที่จะตองศึกษาประเด็นที่เกี่ยวของ
กันนั้นไปในเวลาพรอมกนัในระหวางทีท่าํการวิจยั  
 

ใชวิธกีารวิเคราะหขอมลูที่เหมาะสม 
 การวิเคราะหขอมูลวิจัยในเชงิปริมาณเกีย่วของกับวิธกีารทางสถิติเพราะงานวจิัยเชงิ
ปริมาณเกี่ยวของกับจํานวนตัวเลขและสมมติฐานที่ตองการบรรยายสรุปขอมูลหรือการทดสอบ
ทางสถิติ จงึเปนความสําคญั ที่จะมีขอมูลที่เหมาะสมที่ใหความแมนยาํพอสาํหรับสมมติฐานที่
สามารถทําการทดสอบไดอยางมั่นใจ  สําหรับขอมูลในเชงิคุณภาพ การวิเคราะหขอมูลเปน
กระบวนการทีแ่สดงใหเหน็ถงึการจัดกลุม จัดพวก เพือ่การแปลความ ตีความจากขอมูลที่ไดมา
ดวยวิธกีารตางๆในการรวบรวมหรือกลุมตางๆ ในระยะเวลาตางๆ เพื่อที่ใหคําตอบตอคําถามการ
วิจัยที่เชื่อถือได ดวยกระบวนการตรวจสอบภายในจากแหลงขอมลู วธิีการ หรือแนวทางทีจ่ะ
นํามาใชในการสรุปและตีความหมายขอมลู ผูวิจัยจงึตองออกแบบการใชวิธกีารวเิคราะหขอมูลที่
เหมาะสมกับขอมูลของการวจิัยและตอบคําถามการวิจัย 
 
แบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู 
 คําถามการวจิยัที่สําคัญของครูก็คือจะจัดการเรียนการสอนอยางไรจึงจะทาํใหผูเรียนเกดิ
การเรียนรูตามที่กาํหนด การตอบคาํถามดังกลาวหากตอบดวยกระบวนการวจิัยก็จะทําใหครูได
ขอมูลเชิงประจักษทีจ่ะพฒันาการสอนของตนเองที่จะสงผลตอการพฒันาผูเรียนโดยตรง งานวจิยั
ดังกลาวมีแบบการวิจยัที่เปนการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ซึง่เริ่มจากการวิเคราะหการเรียนการ
สอนของตนเอง วามีประเดน็ใดที่ตองการปรับปรุงใหดีข้ึน กาํหนดประเด็นที่จะปรับปรุง และศึกษา
หาแนวทางที่จะปรับปรุง ดําเนนิการตามแนวทางทีว่างแผนการปรับปรุงไว และรวบรวมขอมูลถึง
ผลการปรับปรุงที่ดําเนนิการวาเปนอยางไร ยังมปีระเด็นใดที่ตองการแกไขหรือปรับปรุงหรือ
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ประเด็นใดที่คงไวตอไป ผลการวิจยัคือประเด็นหรือขอเรียนรูที่ครูเรียนรูวาจะดําเนนิการอยางไรกับ
ชั้นเรียนของตนเองจงึจะทําใหสามารถดําเนินการเรียนการสอนอยางไดผล 

แบบของการวจิัยในการพัฒนาการเรียนการสอนของครคืูอการออกแบบในการใช
แนวทางในการแกปญหาหรือแนวทางในการปรับปรุงที่ครูไดเลือกไววาจะดําเนนิการในการสอน
ของครูเพื่อที่จะศึกษาวาแนวทางดังกลาวเมื่อนําไปใชแลวสามารถแกไขปญหาไดอยางไร เชน 
หลังจากที่ครูวเิคราะหการจดัการเรียนการสอนของตนเองแลวพบวาผูเรียนยงัขาดทักษะในการคิด
วิเคราะห   ครูจึงหาแนวทางที่จะจัดประสบการณใหกับผูเรียนเพื่อจะใหผูเรียน มีความสามารถใน
การคิดดังกลาว กระบวนการในการหาแนวทางเพื่อพฒันาผูเรียนนีค้รูอาจจะไดมาจากการศึกษา
ตํารา หรือผลงานวิจยั การไดรับคําแนะนาํจากผูทรงคณุวุฒิถงึแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
และนํามาทําเปนแผนการจดัการเรียนรูในรายวิชาที่ครูสอน หลังจากนัน้จงึดําเนนิการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรูดังกลาว และรวบรวมขอมูลเพื่อหาคําตอบวาแนวทางดงักลาวสามารถ
พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการคดิวิเคราะหไดหรือไม การนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชมี
แบบการวิจัยที่ครูสามารถทาํไดดังนี ้

1) แบบการวจิัยเชิงปริมาณ ประกอบดวย 
1.1)  การศกึษาวิจัยกับนกัเรียนกลุมเดยีว โดยมกีารทดสอบกอนและทดสอบหลัง

เรียน แบบการวิจัยนี้ ครูจะตองวัดหรือประเมินความสามารถที่ครูตองการพัฒนาผูเรียนในการคิด
วิเคราะหไวกอน แลวดําเนินการสอนตามแผนการเรียนรูทีจ่ัดเมื่อดําเนนิการแลวจึงประเมนิ
ความสามารถผูเรียนหลงัเรียน และนาํผลการประเมินกอนและหลังเรียนมาเปรยีบเทยีบกนัวา
ผูเรียนมพีฒันาข้ึนหรือไม หากมีพฒันาขึ้นครูก็พอที่จะอางองิไดวาเปนผลมาจากการจัดการเรียน
การสอนของครู แบบการวิจยัดังกลาวนี้มจีุดออนที่ขอสรุปผลการวิจัยยังไมสามารถสรุปไดแนชัดวา
ความสามารถที่นกัเรียนพัฒนาขึ้นเปนผลมาจากการจัดการเรียนการสอนของครูโดยตรง อัน
เนื่องมาจากผลของตัวแปรเกินหรือตัวแปรแทรกซอนในระหวางที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอน 
เนื่องจากไมมกีลุมควบคุม ที่จะนําผลมาเปรียบเทียบ และโดยธรรมชาติของการวิจยัเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน หากจะมกีลุมควบคุมซึ่งหมายถึงการสอนดวยวธิีการปกติหรือที่ครูเคยใช 
จะเปนการผิดจริยธรรมในการวิจัย  เพราะจากการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นพบวาเมื่อครูใชวิธกีาร
สอนแบบเดิมนั้นยังพบวาผูเรียนยงัขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห นักเรียนในกลุมควบคุมก็
จะเสียเปรียบในวิธกีารสอนที่ครูใชต้ังแตเร่ิมแรกของแบบที่ทาํการวิจัย การดําเนนิการโดยการจดั
กลุมควบคุมดังกลาวถงึแมวาจะทําใหผลการวิจัยตอบคําถามถงึผลของการจัดการเรยีนการสอน
ของครูไดชัดเจนกวาแตก็ไมเหมาะสมที่จะนํามาเปนแบบการวิจยัในสถานการณนี้  

1.2) การศึกษากับนกัเรียนกลุมเดยีวและมีการวัดกอนและหลังเรียนโดยการวัดหลงั
เรียนมีการวัดเปนระยะๆมากกวา 1 คร้ัง เพื่อที่จะตรวจสอบถึงความคงทนของการเรียนรูหลงัจากที่
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ไดจัดการเรียนการสอนไปแลววาผูเรียนยงัคงมีความสามารถในการคดิวิเคราะหหรือไม หรือในการ
วัดกอนเรียนมกีารดําเนินการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหเปนระยะๆมากอนที่จะเริ่มทํา
การเรียนการสอน เพื่อทีจ่ะหาแบบแผนหรือระดับความคิดวิเคราะหของผูเรียน วามพีื้นฐาน
ความสามารถอยางไร  การเปรียบเทยีบระดับความสามารถการคิดวเิคราะห โดยการเปรียบเทยีบ
พื้นฐานความคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนนี้จะชวยใหผูวิจัยมคีวามมัน่ใจขึน้ถงึวิธกีาร
จัดการเรียนการสอนดังกลาวทีน่ํามาใชวาชวยพัฒนาความคิดวิเคราะหของผูเรียน แตเปนเรื่อง
ยากสาํหรับแบบการวิจยัดังกลาวที่จะนํามาใชกับตัวแปรที่ศึกษานี ้ เนือ่งจากการวัดซ้ําใน
ความสามารถเดียวกนัเปนระยะก็จะชวยสนับสนนุการเรียนรูของผูเรียนในสิง่ทีว่ัดดวย แทนที่จะ
เปนผลมาจากการเรียนการสอนที่ครูจัดให 

2) แบบการวิจยัเชิงคุณภาพ 
สําหรับแบบการวิจัยในเชิงปริมาณทัง้ 2 แบบที่กลาวมาพรอมขออภิปรายถงึจุดออน

ของงานวิจยันัน้ ทําใหพบวาแบบการวจิัยที่จะนํามาใชในการพัฒนาการการเรียนการสอน นั้นจะ
ใชแบบการวิจยัเชิงปริมาณแบบทดลองดั้งเดิมที่ดําเนินการนั้นจะไมเหมาะสมกับกระบวนการวิจัย
ของครูซึ่งเปนผูดําเนนิการสอนพรอมกับการทําการวจิัย เนื่องจากกระบวนการวิจัยเปนไปในสภาพ
จริงที่ครูดําเนนิการ แมจุดประสงคหลักของการวิจัยก็คือเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหของผูเรียน แต
วัตถุประสงคดังกลาวก็เปนไปพรอมกับวัตถุประสงคของการสอนตามบทเรียนที่ครูไดนํามาใชใน
การสอน และยังคงใชวิธีการวัดและการประเมินผลทั้งในระหวางการสอนเพื่อการปรับปรุงการเรียน
การสอน และการวัดประเมนิผลหลงัเรียนเพื่อการประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผูเรียน แบบ
การวิจยัจึงตองเปนการดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลที่เกีย่วของกับผูเรียน โดยเฉพาะ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห และความสามารถอื่นๆตามวัตถุประสงคของการเรียนรู เปน
ระยะๆดวยวิธกีารวัดทีห่ลากหลาย และนําผลมาประเมินผูเรียนเปนระยะๆเมื่อแผนการจัดการ
เรียนรูดังกลาวยังอยูในระหวางการดําเนนิการ แบบของการวิจยัจึงมีลักษณะเปนกระบวนการที่
เปนวงจรตอเนื่องไปจนสิ้นสุดการเรียนการสอน ทีท่ําใหครูไดเรียนรูไปพรอมกับการสอนของตนเอง
วาจะจัดการเรยีนการสอนอยางไร ใหสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหผูเรียนได 
ดังแผนภาพ กระบวนการวิจยัในชัน้เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู  
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การออกแบบการวิจยัเกิดขึน้ในขั้นตอนของการดําเนนิการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการ
สอนของครู ซึง่มีคําถามตางๆที่เกิดขึ้นที่ผูวจิัยคือครูเปนผูหาคําตอบดงันี ้

1) สํารวจปญหาในการจัดการเรียนการสอนทีท่ําใหการจัดการเรียนการสอนไม
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค และกําหนดคําถามหลกัของการวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนการ
สอนทีย่ังไมประสบความสาํเร็จ 

2) วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นวาเปนปญหาอยางไร ปญหาตางๆนั้นมีความเกี่ยวของ
กันอยางไร ปญหาใดเปนปญหาที่สําคัญ มีแนวทางในการแกไขปญหานั้นอยางไร แนวทางในการ
แกไขปญหานัน้มีความเปนไปไดมากนอยเพียงไร 

3) ตรวจสอบแนวคิดในการแกไขปญหานัน้วาสอดคลองกบัแนวคิด หลักการใด
หรือไม มีใครเคยใชแนวคิดนั้นแลวหรือไมอยางไร เลือกแนวทางการแกไขปญหาทีเ่ปนไปได และ
ดําเนนิการจัดทําแผนการจดัการเรียนรู ซึง่ประกอบดวย วัตถุประสงคการเรียนรู สาระหรือมโนทัศน
การเรียนรูที่สําคัญ กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือ/อุปกรณ วิธีการวัดและการประเมนิผล 

4) ออกแบบการวิจัยวาจะนําแนวคิดนัน้มาใชในการแกไขปญหาที่เกิดขึน้ไดอยางไร 
อะไรคือหลักฐานที่แสดงวาเมื่อใชแนวคิดนั้นมาแกปญหาแลวสามารถแกไขปญหาได  

5) ดําเนนิการวิจยัไปพรอมกับการจัดการเรียนการสอนในกลุมของผูเรียนที่ครู
ตองการพฒันา  

6) มีวิธีการรวบรวมหลกัฐานหรือขอมูลเหลานั้นอยางไร วางแผนการรวบรวมขอมูล 
ทั้งในเรื่องของเครื่องมือวาจะใชเครื่องมือใด จะไดเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลมาอยางไร จะตอง
สรางเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล เชน แบบสังเกต แบบสัมภาษณ แบบทดสอบ หรือไม และมี
แนวทางในการใชเครื่องมือเพื่อรวบรวมขอมูลอยางไร 

วิเคราะหปญหา
กําหนดปญหาวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการ

สอน 

ออกแบบหาแนวทางแกไขปญหา

ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่วางรวบรวมขอมูล

วิเคราะหขอมูลและ
ตีความหมาย 

สรุปการเรียนรูในการ
จัดการเรียนการสอน 
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7) เมื่อรวบรวมขอมูลมาแลวจะวิเคราะหและแปลความหมายเพื่อสรุปผลการวิจยั
อยางไร  
 แบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคร ู จึงควรใชแนวทางการวจิัยเชิง
คุณภาพ ที่ดําเนินการในสถานการณจริงที่ครูสอนกบัชั้นเรียนของครู เพื่อที่ครูจะไดเรียนรูถึง
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม นําผลการเรียนรูดังกลาวอยางตอเนื่องไปสูการ
พัฒนาวชิาชพีครูตอไป 
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