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วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่ น
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ชื่องานวิจัย การใช้รางวัลเพื่อส่ งเสริ มเจตคติต่อวิชา การใช้เครื่ องใช้สาํ นักงาน ของนักเรี ยน
ระดับชั้น ปวช 2. สาขาวิชาการบัญชี
ชื่ อผู้วจิ ัย นางอรัญญา เพียยุระ

บทคัดย่อ
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี จุ ด ประสงค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ มเจตคติ ใ นการส่ ง งานของนั ก เรี ยนระดั บ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชา การบัญชี
กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั เป็ น
นักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2554 ของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จํานวน 32 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การส่ งเสริ มเจต
คติโดยการใช้รางวัล ในการส่ งเสริ มเจตคติในการใช้สัญลักษณ์ในสมุดแบบฝึ กหัด วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
ค่าเฉลี่ยของการส่ งงาน ในวิชาการใช้เครื่ องใช้สํานักงาน หลังการส่ งเสริ มเจตคติ พบว่า
การส่ งงานสู งขึ้นกว่าก่อนได้รับการส่ งเสริ มเจตคติ ซึ่ งหมายถึง นักเรี ยนในระดับชั้น ปวช.2 ควร
ได้รับการส่ งเสริ มเจตคติจากครู ผสู ้ อน เพื่อช่วยให้นกั เรี ยนมีความรับผิดชอบในการส่ งงานสู งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการเสริ มแรงและยกย่องชมเชยให้กาํ ลังใจกับนักเรี ยนอย่างสมํ่าเสมอ ในขณะที่ทาํ
การเรี ยนการสอน
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
กระแสและวิวฒั นาการของการเจริ ญก้าวหน้าของโลกได้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ประเทศ
ไทยเป็ นประเทศหนึ่ งที่อยูท่ ่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงนั้น เพื่อให้สังคมไทยก้าวทันโลกยุค
โลกาภิวตั น์ สังคมไทยต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชากรในการสร้างนิสัย ให้คิดเป็ น ทําเป็ น แก้ปัญหาเป็ น มีความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน มีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ให้เป็ นคนยุคใหม่ ก้าวทันโลกแห่งความเจริ ญในปั จจุบนั และอนาคต สามารถปรับตัว
“ ให้อยูร่ อด ก้าวทัน ก้าวหน้า ก้าวนํา ” การเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549 )กําหนดวิสัยทัศน์
ในการพัฒนาประเทศ และกําหนดสภาพสังคมไทยที่พึงประสงค์ โดยมุ่งพัฒนาสู่ สังคมที่เข้มแข็ง
และมีดุลยภาพใน 3 ด้าน คือ 1. สังคมคุณภาพ 2. สังคมแห่ งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู ้ 3. สังคม
สมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน ด้านสังคมแห่ งภูมิปัญญาการเรี ยนรู ้สังคมไทยเป็ นสังคมแห่ งการ
เรี ยนรู้ที่สร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนคิดเป็ น ทําเป็ น มี เหตุผลสามารถเรี ยนรู้ได้ตลอดชีวิต และมี
ยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาคุ ณภาพคนและการคุ ้มครองทางสั งคม แนวทางการพัฒนา การปฏิ รู ป
การศึกษา และการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ
การศึกษาของไทยมีการปฏิ รูปครั้งใหญ่ ได้มีวิวฒั นาการมาจนถึ งการมีรัฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็ นแม่บทสําคัญก่อให้เกิดการปฏิรูปการศึกษา โดยกําหนด
ไว้ในมาตราต่าง ๆ เช่น มาตรา 40 ,42 , 43, 46 , 53 ,54 , 69 โดยเฉพาะมาตรา 81 กําหนดให้มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 เป็ นกฎหมายทางการศึกษาฉบับแรกของ
ประเทศไทย ซึ่ งให้ความสําคัญเรื่ องต่าง ๆ เช่น มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ และสติปัญญา ความรู ้และคุณธรรม มีจริ ยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ ที่สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข ในหมวด ตั้งแต่มาตรา
22 – 30 ได้กล่าวถึ ง หัวใจการปฏิ รูปการเรี ยนรู ้ ที่ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ หรื อเป็ นศูนย์กลางการ
เรี ยนรู้ (Child Centered )
ปัจจุบนั รัฐบาลได้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชี วิตของคนส่ วน
ใหญ่ของประเทศให้เกิ ดการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย ประกอบกับรั ฐบาล
ภายใต้การนําของ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายปฏิรูประบบ
ราชการใหม่ ในส่ วนของกระทรวงศึกษาธิ การ ได้รวม 3 หน่วยงาน คือ กระทรวงศึกษาธิ การ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ และทบวงมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาระบบ
บริ หารให้มีคุณภาพ และได้มีการประกาศใช้หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อ
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พัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริ ยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
จะเห็ นได้ว่า กระแสของการปฏิ รูปการศึกษาได้ส่งผลการปฏิ บตั ิ งานของคนทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพและบรรลุเป้ าหมายตามหลักสู ตรการ
จัดการศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ระบุไว้ในมาตรา 24(5)
มีขอ้ ความสําคัญ ให้ครู สามารถใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู ้ และมาตร 30 ระบุ
โดยสรุ ปว่า ให้สถานศึกษาส่ งเสริ มให้ผสู ้ อน สามารถวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ ที่เหมาะสมกับ
ผูเ้ รี ยน ในแต่ละระดับการศึกษา ดังนั้นครู เป็ นบุคลากร
การวิจยั ในชั้นเรี ยน (Classroom Research) เป็ นเครื่ องมือในการค้นหาคําตอบให้กบั คําถาม
ที่ครู สนใจด้วยวิธีการเชิ งประจักษ์ ครู ทุกคนสามารถทําวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิ บตั ิงานสอนหรื อเพื่อปรับปรุ งและพัฒนางานของตนให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้นได้ ซึ่ งเป็ น
หน้าที่สําคัญประการหนึ่ งของครู ที่ตอ้ งจัดทําควบคู่กบั การจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
อย่างเป็ นระบบที่ครู ตอ้ งใช้การบูรณาการความรู ้ท้ งั ทฤษฎี และการปฏิบตั ิในการคิดค้นวิธีสอน สื่ อ
หรื อนวัตกรรมต่าง ๆ ผสมผสานกับแนวคิดพื้นฐานของการวิจยั ในการประยุกต์ใช้เพื่อการวางแผน
และพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน หรื อแก้ปัญหาที่พบในการจัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน การวิจยั ใน
ชั้นเรี ยนเป็ นทักษะที่ครู ตอ้ งฝึ กฝนให้เกิดความชํานาญการอันเป็ นองค์ประกอบสําคัญประการหนึ่ ง
ของความเป็ นครู มืออาชี พในยุคของการปฏิ รูปการเรี ยนรู ้ ตามนัยแห่ งพระราชบัญญัติการศึ กษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 (5) กําหนดให้ครู ใช้การวิจยั เป็ นส่ วนประกอบหนึ่งของ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ยุทธนา ปฐมวรชาติ (2544 )
จากเหตุผลดังกล่าว ทําให้คณะผูว้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไข
ปั ญหาของการไม่ส่งงานของนักเรี ยนประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี ใน
วิชาการใช้เครื่ องใช้สํานักงาน เพื่อพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่ งเสริ มความรับผิดชอบ การจัด
กระบวนการเรี ยนการสอน ให้การเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพและมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู ง
1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อเสริ มสร้างเจตคติในการส่ งงานของนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่
2 สาขาวิชาการบัญชี จาก 50 % เป็ น 80 %
1.3 ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย เป็ นนัก เรี ย นระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชั้น ปี ที่ 2
สาขาวิชาการบัญชี ปี การศึกษา 2554 ของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
2. ระยะเวลา คือ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554

3
1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ
1. เจตคติ หมายถึ ง ความรู ้ สึก ที่ แสดงออกมาในทางบวก หรื อทางลบ เช่ น ความ
พอใจ – ความไม่พอใจ ในการส่ งงาน ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
2. งาน หมายถึ ง แบบฝึ กหัดที่ ครู ใ ห้ใ นชั่วโมงเรี ย น แบบฝึ กหัดการบ้า น ใบงาน
รวมถึงการทํางานเป็ นกลุ่มหรื อชิ้นงาน
1.5 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับจากงานวิจัย
1. ทําให้ครู ผูส้ อนทราบเจตคติ ของนักเรี ยนที่มีต่อพฤติ กรรมในการส่ งงานวิชาการใช้
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
2. เป็ นแนวทางให้ค รู ผูส้ อนในรายวิช าอื่ น ๆ ได้ศึ ก ษาและนําไปสํา รวจเจตคติ ท าง
นักเรี ยนในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี ในเรื่ องของ
เจตคติต่อการส่ งงาน
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บทที่ 2
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. การวิจัยในชั้นเรียน
1.1 ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
การวิจยั ในชั้นเรี ยนเป็ นรู ปแบบของการวิจยั ทางการศึกษาอีกรู ปแบบหนึ่ งซึ่ งเป็ นการ
วิจยั ที่ดาํ เนิ นการควบคู่ไปกับการปฏิ บตั ิงานของครู โดยมี ครู เป็ นนักวิจยั ทั้งผลิ ตงานวิจยั และ
บริ โภคงานวิจยั หรื อ กล่ า วอี ก นัย หนึ่ ง คื อ ครู เป็ นผูท้ าํ การวิจยั และนําผลการวิจยั ไปใช้ ด้ว ย
ลักษณะของการวิจยั ในชั้นเรี ยนจึงมีนกั ศึกษาและนักวิจยั หลายท่านได้ให้ความหมายของการวิจยั
ในชั้นเรี ยนไว้หลากหลายโดยเน้นการวิจยั ทางการศึกษาและปฏิบตั ิการในห้องเรี ยนดังนี้
สุ วิมล ว่องวานิ ช (2543 ) ได้สรุ ปความหมายของการวิจยั ในชั้นเรี ยนได้ชดั เจนและ
จํา แนกให้ เห็ นองค์ป ระกอบต่ า ง ๆ ว่า การวิจยั ในชั้นเรี ย น คื อ การวิจยั ที่ ท าํ ให้ค รู ผูส้ อนใน
ห้องเรี ยนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน และนําผลมาใช้ปรับปรุ งการเรี ยนการสอน เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับผูเ้ รี ยน เป็ นการวิจยั ที่ตอ้ งทําอย่างรวดเร็ ว นําผลไปใช้ทนั ที และสะท้อน
ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ของตนเอง ให้ท้ งั ตนเองและกลุ่มเพื่อนร่ วมงานในสถานศึกษา
ได้มี โ อกาสอภิ ป รายแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ในแนวทางที่ ไ ด้ป ฏิ บ ัติ แ ละผลที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ
พัฒนาการเรี ยนการสอนต่อไป
ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกุล ( 2543 ) ให้ความหมายของการวิจยั ในชั้นเรี ยนว่า การวิจยั ใน
ชั้นเรี ยน หมายถึ ง การวิจยั ที่มีจุดกําเนิ ดจากสภาพปั ญหาหรื อข้อข้องใจในการจัดการเรี ยนการ
สอนที่ครู พบเรื่ องที่วิจยั มี ความเฉพาะเจาะจง เป็ นประเด็นที่ มุ่งเน้นศึ กษาเกี่ ยวกับผูเ้ รี ยน ผูส้ อน
กระบวนการสอน ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาหรื อสภาวะการเรี ยนหนึ่ ง ๆ การ
วิจยั มุ่งผลที่พฒั นาการเรี ยนการสอนของครู ในสภาพแวดล้อมที่ทาํ การวิจยั นั้น ๆ โดยตรง
ทัศนา แสวงศักดิ์ (2543) สรุ ปความหมายของการวิจยั ในชั้นเรี ยนว่า การวิจยั ในชั้น
เรี ยน คือ การศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ใหม่ ๆ เพื่อนํามาใช้ในการแก้ปัญหาการเรี ยนการสอนในชั้น
เรี ยนหรื อเป็ นความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ดียงิ่ ขึ้น
ชาตรี สําราญ (2544) ให้ความเห็นว่า การวิจยั ในชั้นเรี ยน คือ การทดลองวิธีใหม่ ๆ ใน
การแก้ปัญหาของครู ซึ่ งคิ ดค้นมาเพื่อพัฒนากิ จกรรมการเรี ยนการสอนตามปกติ แต่หวังให้เกิ ด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ท้ งั ครู และนักเรี ยนมากที่สุด เพราะฉะนั้นงานวิจยั ในชั้นเรี ยนจะไม่เป็ น
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เรื่ องราวใหญ่โต ที่ตอ้ งใช้เวลาเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลนาน นับเดือน นับปี จนเป็ นผลงานเล่ม
ใหญ่
นภดล เจนอักษร (2544) ได้ให้ความหมายของการวิจยั ในชั้นเรี ยนว่า การวิจยั ในชั้น
เรี ยน หมายถึ ง การวิจยั ประเภทหนึ่ งที่ครู ผสู ้ อนเป็ นผูด้ าํ เนิ นการควบคู่ไปกับการเรี ยนการสอน
ปกติในชั้นเรี ยน ทั้งนี้ เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาที่เกิ ดขึ้นแล้วนําผลที่ได้ไปพัฒนาการเรี ยนการสอน
หรื อใช้ในการแก้ปัญหาการเรี ยนการสอนของตน รวมทั้งเผยแพร่ ให้เกิดประโยชน์แก่ผอู ้ ื่นต่อไป
วาโร เพ็ ง สวัส ดิ์ (2544) กล่ า วว่ า การวิ จ ัย ในชั้ นเรี ยน หมายถึ ง วิ ธี ก ารหรื อ
กระบวนการที่ให้ได้มาซึ่ งความรู ้ หรื อคําตอบซึ่ งครู เป็ นผูจ้ ดั ทําขึ้นเอง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะนํา
ผลการวิจยั ไปใช้ในการแก้ปัญหาการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนของตน
ประวิต เอราวรรณ์ (2545) ได้กล่าวถึ งการวิจยั ในชั้นเรี ยนว่า การวิจยั ในชั้นเรี ยนเป็ น
การวิจยั ประยุกต์ที่ดาํ เนิ นการวิจยั ควบคู่ไปกับการปฏิ บตั ิงานของครู ซึ่ งต้องใช้ก ระบวนการที่
น่าเชื่ อถื อและเป็ นระบบในการแสวงหาคําตอบในสภาพการณ์ หรื อบริ บทของนักเรี ยนโดยมีครู
เป็ นผูท้ าํ การวิจยั และนําผลการวิจยั ไปใช้
รัตนา ศรี เหรัญ (2547) กล่าวว่า การวิจยั ในชั้นเรี ยน เป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการ (Action Research) ซึ่ งเป็ นการวิจยั ที่มุ่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเป็ นครั้ง ๆ ไป
หรื อเป็ นเรื่ องใด เรื่ องหนึ่ งในช่วงระยะเวลาหนึ่ ง ผลการวิจยั ที่คน้ พบนี้ ไม่สามารถนําไปใช้อา้ งอิง
กับกลุ่มอื่น ๆ ได้ เพราะเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นในวงจํากัด หรื อเป็ นปัญหาเฉพาะที่
ชัยพจน์ รักงาม (2544) กล่าวว่า การวิจยั ในชั้นเรี ยนเป็ นการศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับ
การเรี ย นการสอนในห้อ งเรี ย น เพื่ อการพัฒนาปรั บ ปรุ ง คุ ณภาพการเรี ย นการสอนทั้ง ในส่ ว น
หลักสู ตร วิธีสอน การจัดกิจกรรม สื่ อ แบบฝึ ก รวมทั้งการวัดผลและประเมินผล เพื่อประโยชน์
ต่อการพัฒนา ประสิ ทธิ ภาพการสอนและคุณภาพการเรี ยน
บัญชา อึ๋งสกุล (2544) ให้ความหมายไว้วา่ การทําวิจยั ในชั้นเรี ยน หมายถึ ง การวิจยั
ปฏิบตั ิการที่มุ่งแก้ปัญหาที่เป็ นปั ญหาที่เกิดจากการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนเป็ นครั้งๆไป
เพื่อพัฒนางานและพัฒนาคน รวมถึงพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
พิมพ์พนั ธ์ เดชะคุปต์; และคณะ (2544) ได้ให้ความหมายของการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนว่า
เป็ นวิจยั ประเภทปฏิบตั ิการ ใช้วธิ ี ทางวิทยาศาสตร์ ค้นคว้าเพื่อสร้างความรู ้ใหม่ทางการศึกษาและ
สิ่ งประดิษฐ์ใหม่ทางการศึกษา ความรู ้ใหม่ทางการศึกษา เช่น วิธีสอน เทคนิคการสอน รู ปแบบ
การสอนใหม่ หลักการสอนใหม่ ทฤษฎีการสอนใหม่ ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรี ยนให้เกิดความรู ้ตาม
เป้ าหมายอีกทั้งเป็ นการพัฒนาตนเองเป็ นผูส้ ร้างความรู ้เป็ น
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ประนอม เจริ ญชนม์ (2545) ได้ให้ความหมายของการวิจยั ในชั้นเรี ยนหรื อวิจยั
ปฏิบตั ิการ หมายถึง การหาความรู ้หรื อวิธีการใหม่เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการ
เรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน ซึ่ งจะช่วยพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอน หรื อเพื่อแก้ปัญหาที่เป็ น
อุปสรรคต่อการเรี ยนการสอน โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งครู เป็ นผูว้ จิ ยั และเป็ นผูใ้ ช้
ผลงานวิจยั
ไพจิตร สะดวกการ (2545) ได้ให้ความหมายของการวิจยั ในชั้นเรี ยนวิจยั ในชั้นเรี ยนว่า
การวิจยั ในชั้นเรี ยนเป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนที่ครู รับผิดชอบอย่างเป็ นระบบ เพื่อ
สื บค้นให้ได้สาเหตุของปั ญหา แล้วหาวิธีแก้ไขหรื อพัฒนาที่เชื่อถือได้ เช่น การสังเกต จดบันทึก
และวิเคราะห์หรื อสังเคราะห์ เพื่อนําไปสู่ การแก้ปัญหาหรื อพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนการ
สอนของครู และพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้เพื่อส่ งเสริ ม
ผูเ้ รี ยนให้ได้รับการพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
วนิดา แก้วกุลบุตร(2547) กล่าวว่า การวิจยั ในชั้นเรี ยนหมายถึง การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
ที่ครู ได้แสวงหาความรู ้ วิธีการใหม่ ๆ หรื อนวัตกรรม ในการแก้ไขปั ญหาหรื อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูเ้ รี ยน โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งครู เป็ นผูว้ จิ ยั และ
เป็ นผูใ้ ช้ผลงานวิจยั
ศิริพร สลี วงศ์ (2548) กล่ า วว่า การทําวิจยั ในชั้นเรี ยน หมายถึ ง กระบวนการที่ ค รู
ศึกษาค้นคว้าเพื่อแก้ปัญหาหรื อเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรี ยนการสอน
เริ่ มจากการสํารวจปั ญหาและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยนโดยการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการ
จัด การเรี ยนการสอน และการทํา การทดลองกับ นั ก เรี ยนในความรั บ ผิ ด ชอบของครู ทั้ง
กระบวนการวิจยั ได้นาํ มาปรับปรุ งการปฏิบตั ิการสอนในชั้นเรี ยนของครู ซึ่ งส่ งผลให้ครู มีทกั ษะ มี
ความสามารถในการจัดกิ จกรรมนัก เรี ยน มี ความรู ้ ค วามสามารถในการวิเคราะห์ ปั ญหาจนหา
ทางแก้ไขได้สําเร็ จทําให้เป็ นคนมีความเชื่ อมัน่ และภาคภูมิใจในอาชี พครู เป็ นการวิจยั ที่ตอ้ งทําใน
ระยะเวลาสั้นนําผลไปใช้ได้ทนั ที
สรุ ป การวิจยั ในชั้นเรี ยน คือ วิธีการแก้ปัญหาการเรี ยนการสอนของครู ผสู ้ อนด้วยการหา
ความรู ้ วิธีการใหม่ ๆ และกระบวนการศึกษาเพื่อแสวงหาความรู ้อนั เป็ นความจริ งที่เชื่ อถือได้ใน
บริ บทของการเรี ยนการสอนที่ เกิ ดขึ้นในชั้นเรี ยนซึ่ งเกี่ ยวกับพฤติกรรมการสอนของครู ลกั ษณะ
และพฤติ ก รรมของนัก เรี ย น ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนัก เรี ย น การจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้
กระบวนการเรี ยนรู้ การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา หรื อสร้างหลักสู ตรสถานศึกษา เพื่อความ
เข้าใจในบริ บทของงานตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยนหรื อปรับปรุ งและ
พัฒนางานการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของครู อย่างเป็ นระบบ อันจะนําไปสู่ เป้ าหมายที่สําคัญ
คือ การพัฒนาการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนให้เต็มศักยภาพ
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1.2 ความสาคัญของการวิจัยในชั้นเรียน
ได้มีนกั การศึกษาและหน่วยงาน กล่าวถึงความสําคัญของการวิจยั ในชั้นเรี ยนไว้ ดังนี้
ประกอบ มณี โรจน์ (2544) ได้กล่าวถึงความสําคัญของการวิจยั ในชั้นเรี ยนไว้ดงั นี้ คือ
1. ช่วยให้ครู ได้พฒั นาวิธีการจัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
2. ช่วยให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างมีคุณภาพ
3. ช่ วยให้วงการวิชาการของการเรี ยนการสอนก้าวหน้ามีนวัตกรรมในการจัดการ
เรี ยนการสอนเพิม่ ขึ้น ส่ งผลต่อเนื่องต่อการจัดการเรี ยนการสอนของครู
4. ช่วยให้วงการวิชาชีพครู เป็ นวิชาชีพชั้นสู งมากขึ้น เป็ นที่ยอมรับของสังคมทัว่ ไป
5. ช่วยพัฒนาตัวครู และวิชาชีพครู ไปพร้อม ๆ กัน
ครุ รักษ์ ภิรมย์รักษ์ (2544) ได้กล่าวถึง ความสําคัญของการวิจยั ในชั้นเรี ยนไว้ ดังนี้
1. เป็ นเครื่ องมือสําคัญของครู ในการพัฒนาวิถีชีวิตความเป็ นครู ไปสู่ ความเป็ นครู มือ
อาชีพเพราะการวิจยั ในชั้นเรี ยนจะช่วยให้ครู เป็ นนักแสวงหาความรู ้และวิธีการใหม่ ๆ อยูเ่ สมอซึ่ ง
จะช่วยให้ครู มีความรู ้อย่างกว้างขวางและลุ่มลึก ทํางานอย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์และเป็ นระบบ
2. เป็ นเครื่ องมือสําคัญในการพัฒนาหลักสู ตร และการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ทําให้งานของครู มีลกั ษณะเป็ นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวไปข้างหน้าไม่หยุดนิ่ งอยูก่ บั ที่
และเกิดนวัตกรรมที่ทนั สมัย นําไปใช้ในการแก้ปัญหาการเรี ยนการสอนได้ทนั ท่วงที
3. เป็ นเครื่ องมือสําคัญที่จรรโลงวิชาชีพครู ให้มีความเข้มแข็ง เพราะผลจากการวิจยั
ในชั้นเรี ยนจะเป็ นตัวบ่งชี้ ถึงความสําเร็ จในการทํางานของครู ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม นัน่ คื อการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่พึงประสงค์ ของผูเ้ รี ยนตามที่ครู ตอ้ งการ และเป็ นไปตามความคาดหวัง
ของสังคมทั้งตัวครู และผูเ้ รี ยน
สุ วมิ ล ว่องวานิช (2546) ได้กล่าวถึงความสําคัญของการวิจยั ในชั้นเรี ยนไว้ ดังนี้
1. ให้โอกาสครู ในการสร้างองค์ความรู้ ทักษะการทําวิจยั การประยุกต์ใช้ ตระหนัก
ถึงทางเลือกที่เป็ นไปไดที่จะเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาให้ดีข้ ึน
2. เป็ นการสร้างชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงหรื อสะท้อนผล
การทํางาน
3. เป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ฏิบตั ิโดยตรง เนื่องจากช่วยตนเองด้านวิชาชีพ
4. ช่ วยทําให้เกิ ดการพัฒนาที่ต่อเนื่ องและเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงผ่านกระบวนการวิจยั
ในที่ ท าํ งาน ซึ่ ง เป็ นประโยชน์ ต่อองค์ก ร เนื่ องจากนํา ไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง การเปลี่ ยนแปลงการ
ปฏิบตั ิการและการแก้ปัญหา
5. เป็ นการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่ วมของผูป้ ฏิบตั ิในการทําวิจยั ให้
กระบวนการวิจยั มีความเป็ นประชาธิ ปไตย ทําให้เกิดการยอมรับในความรู ้ของผูป้ ฏิบตั ิ
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6. ช่วยตรวจสอบวิธีการทํางานของครู ที่มีประสิ ทธิ ผล
7. ทําให้ครู เป็ นผูน้ าํ แห่งการเปลี่ยนแปลง
พิมพ์พนั ธ์ เตชะคุปต์ (2544) ได้ให้ความสําคัญของการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนไว้ว่าการทํา
วิ จ ัย ในชั้ น เรี ยนเกิ ด จากการพัฒ นาองค์ ค วามรู ้ ที่ เ กิ ด จากการบู ร ณาการวิ ธี ก ารปฏิ บ ัติ โ ดยมี
ความสําคัญใน 4 ลักษณะ คือ 1. เป็ นการพัฒนาหลักสู ตรและการปรับปรุ งวิธีการปฏิบตั ิงานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนด้วยการวิจยั 2. เป็ นการพัฒนาวิชาชีพครู 3. เป็ นการแสวงหา
ความก้า วหน้า ทางวิช าชี พ ครู ด้วยการเผยแพร่ ค วามรู ้ ที่ ไ ด้จากการปฏิ บ ตั ิ 4. เป็ นการส่ ง เสริ ม
สนับสนุนความก้าวหน้าของการวิจยั ทางการศึกษา
กองวิจยั ทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2545) ได้กล่าวถึงความสําคัญของการวิจยั
เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ ไว้วา่ เป็ นการพัฒนาหลักสู ตร ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน ปรับปรุ งคุณภาพการ
เรี ยนการสอน พัฒนาวิชาชีพครู และแสดงความก้าวหน้าจากรายงานผลการปฏิบตั ิ
ไพจิตร สดวกการ (2545) ได้กล่ าวถึ งความสําคัญของการวิจยั ชั้นเรี ยนไว้ว่าเป็ นการ
แก้ปัญหาหรื อการพัฒนาผูเ้ รี ยนในชั้นเรี ยนด้วยกระบวนการวิจยั ที่ครู ผสู ้ อนเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ เป็ นสิ่ งที่
จะให้ ผ ลดี แ ก่ ผู ้เ รี ย นมากกว่า การที่ ค รู แ ก้ปั ญ หาในชั้น เรี ย นของตนตามผลการวิ จ ัย ของผู ้อื่ น
เนื่ อ งจากครุ ผู ้ส อนเป็ นครู ที่ ใ กล้ชิ ด กับ ผู ้เ รี ย นมากที่ สุ ด ครู จึ ง ย่ อ มรู ้ ธ รรมชาติ ภู มิ ห ลัง และ
สภาพแวดล้อมของนักเรี ยนของตนเองดีกว่าผูอ้ ื่น แต่ครู ก็ตอ้ งพยายามศึกษาค้นคว้าหาแนวทาง
แก้ปัญหาการเรี ยนการสอนที่ ผอู ้ ื่ นทําวิจยั ไว้ เพื่อนํามาเป็ นฐานความคิ ดในการปรั บนําไปใช้ให้
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนของตนและจะได้รู้ถึงข้อควรระวังที่ผวู ้ ิจยั คนก่อนได้นาํ เสนอไว้ เพื่อป้ องกัน
ความผิดพลาดซํ้ารอยเดิ ม รวมทั้งควรปรึ กษาแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ก ับผูร้ ู ้ ผูม้ ี ป ระสบการณ์ ภายใน
โรงเรี ยน หรื อบุคคลภายนอก
ศิริพร สลี วงศ์ (2548) กล่ า วว่า การวิจยั มี ความสําคัญและจําเป็ นในการพัฒนาการ
เรี ยนรู ้เพราะการวิจยั เป็ นบทบาทเสริ มของครู ในฐานะนักวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการในระดับชั้นเรี ยน ใน
กรณี ที่ผสู ้ อนพบว่ากระบวนการพัฒนาการเรี ยนการสอนที่กาํ ลังดําเนิ นการอยูม่ ีปัญหามาก หรื อมี
ความจําเป็ นต้องพัฒนาอย่างเร่ ง ด่ วนผลการวิจยั เป็ นคํา ตอบหรื อแนวทางในการแก้ปัญหาหรื อ
ปรับ ปรุ งและพัฒนาการเรี ยนการสอน และด้านผลผลิ ตคื อผูเ้ รี ยน ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล
ทฤษฎี สุ ขยอด (2549) กล่าวว่า การทําวิจยั ในชั้นเรี ยนมี ความสําคัญต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้ เพราะทําให้ครู สามารถแก้ปัญหาหรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนในชั้นเรี ยนด้วยกระบวนการวิจยั ของ
ครู ผสู ้ อน ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและด้านพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน เนื่ องจากครู ผสู้ อนเป็ น
ครู ที่ใกล้ชิดกับผูเ้ รี ยนมากที่สุด ครู จึงย่อมรู ้ธรรมชาติ ภูมิหลังและสภาพแวดล้อมของนักเรี ยนของ
ตนดีกว่าผูอ้ ื่น และทราบว่าปั ญหาใดควรแก้ไขอย่างเร่ งด่วน โดยครู สามารถศึกษาค้นคว้าหาแนว
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ทางการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรี ยนการสอนที่ผอู ้ ื่นทําวิจยั ไว้ เพื่อนํามาเป็ นฐานความคิดในการ
ปรับนําไปใช้ให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนของตนและจะได้รู้ถึงข้อควรระวังที่ผวู ้ ิจยั คนอื่นได้นาํ เสนอไว้
เพื่ อ ป้ องกัน ความผิ ด พลาดซํ้ ารอยเดิ ม รวมทั้ง ควรปรึ กษาแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ ก ั บ ผู ้รู้ ผู ้มี
ประสบการณ์ภายในโรงเรี ยน หรื อบุคคลภายนอก เพื่อปรับแนวคิดและประสบการณ์ เหล่านั้น
มาใช้เป็ นแนวทางที่ นาํ มาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาคุ ณภาพการจัดการเรี ยนรู ้ ในชั้นเรี ย นของตน
เพื่อให้เกิดผลดีต่อผูเ้ รี ยนอย่างสู งสุ ด
จากความสํ า คัญ ของงานวิ จ ัย ในชั้น เรี ย นที่ ก ล่ า วมาสรุ ป ได้ว่า การวิ จ ัย ในชั้น เรี ย นมี
ความสําคัญต่อวิชาชีพครู ครู ผสู ้ อนต้องทําการวิจยั กันทุกระดับอย่างแพร่ หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเรื่ องของการวิจยั ในชั้นเรี ยน การพัฒนากิ จกรรมการเรี ยนการสอน การพัฒนากระบวนการ
เรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการสอน และการพัฒนาการเรี ยนรู ้ ที่เหมาะสมกับ
ผูเ้ รี ยนในทุกระดับทุกเพศทุก วัย ดังนั้นบทบาทของครู ยุคใหม่จึงจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องเรี ยนรู ้ทาํ
ความเข้า ใจ และตระหนักในความสํา คัญของการวิจยั ในชั้นเรี ยนให้มากยิ่ง ขึ้ น รวมทั้งจะต้อง
ปฏิ บตั ิการวิจยั ในชั้นเรี ยนของตนเองได้ ผลการวิจยั ในชั้นเรี ยนจะเป็ นแนวทางในการพัฒนาครู
ไปสู่ ความเป็ นครู มืออาชีพ
1.3 รู ปแบบและลักษณะของการวิจัยในชั้ นเรียน
จากความหมายของการวิจยั ในชั้นเรี ยนที่ได้กล่ าวไว้แล้วนั้นมีบุคคลได้กล่าวถึ งรู ปแบบ
และลักษณะของการวิจยั ในชั้นเรี ยนไว้ ดังนี้
จะเห็ นได้ว่า รู ปแบบของการวิจยั ในชั้นเรี ยนเป็ นการวิจยั เพื่ อพัฒนาการเรี ยนการสอน
โดยมีลกั ษณะที่สาํ คัญคือ
1. เพื่อกําหนดวัตถุ ประสงค์ของการแก้ปัญหา หรื อการพัฒนาระดับคุ ณภาพการเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยน
2. เพื่ อศึ กษาแนวทางหรื อนวัตกรรมต่ าง ๆ ที่ จะสามารถแก้ปั ญหาหรื อช่ วยยกระดับ
คุณภาพการเรี ยนการสอน
3. เพื่อนํานวัตกรรมที่เหมาะสมมาพัฒนา และทดลองใช้ ตามกระบวนการวิจยั จะเห็น
ได้วา่ กระบวนการวิจยั ในชั้นเรี ยนมีรูปแบบทํานองเดียวกับการวิจยั ทางการศึกษา คือ เริ่ มจากการ
กําหนดปั ญหา ตั้งสมมุติฐานดําเนินการวิจยั มีขอ้ มูลเพียงพอและมีคุณภาพที่จะสามารถพิสูจน์และ
สรุ ปผลแต่แตกต่างกันที่ การวิจยั ในชั้นเรี ยนมี ขอบเขตการศึ กษาในชั้นเรี ยน และมุ่งเน้นที่ การ
คิดค้นพัฒนานวัตกรรมมากกว่าการวิจยั เพื่อรู ้ ปัญหาอย่างเดี ยว ซึ่ งครู ผสู ้ อนเป็ นผูท้ าํ วิจยั และ
นักเรี ยนเป็ นแหล่งข้อมูล
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กานดา พูนลาภทวี(2545) กล่าวถึง ลักษณะของการวิจยั ในชั้นเรี ยน มีดงั นี้
1. ผูท้ าํ วิจยั ชั้นเรี ยน ส่ วนใหญ่ผทู ้ าํ วิจยั คือครู ที่ทาํ หน้าที่สอนในชั้นเรี ยน ทั้งนี้ อาจเป็ น
การวิจยั โดยครู เพียงคนเดียว หรื อครู หลายคนร่ วมกันทําวิจยั ภายนอกก็ได้
2. วัตถุ ป ระสงค์ข องการวิจยั ในชั้นเรี ยน การวิจยั ในชั้นเรี ยนมี วตั ถุ ประสงค์ เพื่ อนํา
ผลการวิจยั ไปใช้แก้ปัญหาการเรี ยนการสอนเป็ นหลัก นอกจากนี้ ยงั มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาวิธีการ
เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน ส่ วนการทําวิจยั ทางการศึกษาทัว่ ไป มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อค้นหาองค์
ความรู้เป็ นหลัก
3. ที่มาของปั ญหาวิจยั ในชั้นเรี ยน ปั ญหาที่นาํ มาทําวิจยั ได้จากสภาพปั ญหาการเรี ยนการ
สอนในห้องเรี ยนที่ครู พบและต้องการจะแก้ไข การวิจยั ในชั้นเรี ยนมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อแก้ปัญหา
การเรี ย นการสอนที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชั้น เรี ย น หรื อ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ หาวิ ธี ก ารที่ จ ะทํา ให้ ผูเ้ รี ย น
พัฒนาการเรี ยนได้มากขึ้นกว่าเดิม
4. ขอบเขตของการวิจยั ในชั้นเรี ยน งานวิจยั ในชั้นเรี ยนเป็ นงานวิจยั ขนาดเล็ก ขอบเขต
ของปั ญหาการวิจยั ในชั้นเรี ยนค่อนข้างแคบและเฉพาะเจาะจง กล่าวคือเป็ นการทําวิจยั ในประเด็น
ปั ญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยน
5. แบบแผนการวิจยั การวิจยั ในชั้นเรี ยนใช้วิธีการวิจยั ปฏิ บตั ิการ ซึ่ งมีองค์ประกอบ
หลัก 4 ประการคือ 1. การวางแผน 2. การปฏิบตั ิตามแผน 3. การประเมินผลการปฏิบตั ิ 4.
การสะท้อนผลหลังการปฏิ บ ตั ิ วิธี การวิจยั ที่ ใช้ไ ม่ ยึดแบบแผนเคร่ ง ครั ดนัก สามารถปรั บ ให้
เหมาะสมตามสภาพการเรี ยนการสอนได้
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล การวิจยั ในชั้นเรี ยนส่ วนใหญ่ศึกษาข้อมูลจากนักเรี ยนทุกคนใน
ห้องที่ครู นกั วิจยั สอน ซึ่ งเป็ นการศึกษากลุ่มนักเรี ยนเป้ าหมายทั้งหมดที่ไม่ใช่ ศึกษาจากนักเรี ยน
บางคนที่เป็ นตัวแทนของกลุ่มนักเรี ยนเป้ าหมาย การวิเคราะห์ขอ้ มูลจึงใช้สถิติเชิงบรรยาย
กนิษฐา เติมธนะศักดิ์ (2545)
กล่าวว่า การวิจยั ในชั้นเรี ยนแตกต่างจากการวิจยั
โดยทัว่ ไปที่กลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก ศึกษาในห้องเรี ยน กระทําโดยครู และมีเป้ าหมายคือพัฒนา
กิจกรรมการเรี ยนการสอน แต่แสวงหาความรู ้และตีพิมพ์เผยแพร่ ได้เช่นเดียวกัน มีการสะท้อน
กลับผลการปฏิบตั ิงานของตนเองและผลที่เกิดขึ้น การวิพากษ์วจิ ารณ์ผลที่ได้รับจากเพื่อนร่ วมงาน
กระบวนการเป็ นวงจรต่อเนื่องผลที่ได้นาํ ไปสู่ การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิงาน อาจวิจยั จากปั ญหา
ที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยนหรื อวิจยั ควบคู่กบั การเรี ยนการสอนก็ได้ ให้ความสําคัญกับการคิดค้นพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรื อพัฒนาการเรี ยนการสอน
จากที่ กล่ าวข้างต้น อาจสรุ ปได้ว่า ลักษณะของการจัดทํา การวิจยั ในชั้นเรี ยนเป็ นการ
แก้ปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนของครู ที่เกิดขึ้นกับนักเรี ยนซึ่ งอาจเป็ น
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รายบุคคล เป็ นกลุ่มหรื อทั้งห้องเรี ยนโดยเน้นให้ครู ผสู ้ อนเป็ นผูจ้ ดั ทําวิจยั ควบคู่กบั การจัดการเรี ยน
การสอนซึ่ งเนื้ อหาของการวิจยั ก็จะเป็ นเรื่ องต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอน เช่ น
ด้านหลักสู ตร สื่ อการสอน หรื อการวัดผลประเมินผล เพื่อแก้ไขปรับปรุ งและพัฒนาการเรี ยนการ
สอนของตนเองให้นกั เรี ยนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.4 ปัญหาและอุปสรรคในการทาวิจัยในชั้ นเรียน
มีนกั การศึกษาได้กล่าวถึงปั ญหาและอุปสรรคในการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนไว้ดงั นี้
ปราณี นุ่นน้อย (2540 : 4; อ้างอิงมาจาก สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู .
2534) ได้สรุ ปข้อบกพร่ องของผลงานวิชาการประเภทงานวิจยั ไว้ดงั นี้
1. เกี่ยวกับหัวข้องานวิจยั และการกําหนดปั ญหา พบว่างานวิจยั ไม่สอดคล้องกับการ
ปฏิบตั ิหน้าที่และการกําหนดตําแหน่งของ ก.ค. กําหนดจุดประสงค์ของการวิจยั กว้างมากและเป็ น
เรื่ องที่มีประโยชน์ต่อนักเรี ยน นักศึกษาและงานในหน้าที่น้อย ไม่อาจนําไปใช้ปฏิ บตั ิได้ ขาดภูมิ
หลังของปั ญหาและผูว้ จิ ยั ไม่สามารถเสนอปั ญหาให้ผอู ้ ่านเห็นความสําคัญของปั ญหา
2. เกี่ยวกับการออกแบบงานวิจยั พบว่าการออกแบบการวิจยั ไม่เหมาะสม ทําให้ไม่
บรรลุ จุดมุ่งหมายของการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ ขาดองค์ประกอบที่สําคัญของการวิจยั และไม่มีความใหม่
หรื อขาดความคิดสร้างสรรค์
3. เกี่ยวกับเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบว่าไม่มีเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
หรื อถ้ามี ก็ไม่สัมพันธ์ กบั งานวิจยั เรื่ องนั้น ๆ ไม่มีขอ้ สรุ ป ไม่วิจารณ์ ไม่ขยายต่อหรื อไม่มีความ
คิดเห็นของผูว้ จิ ยั
4. เกี่ ย วกับ การตั้ง สมมติ ฐาน พบว่า การตั้ง สมมติ ฐานไม่ ถู ก ต้อ งหรื อขาดเหตุ ผ ล
ประกอบ
5. เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล พบว่าการเลื อกกลุ่มตัวอย่างไม่เหมาะสม ลําเอียง ใช้
เครื่ องมือไม่เหมาะสม ไม่รายงานคุณภาพของเครื่ องมือ
6. เกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่าใช้สถิติไม่ถูกต้อง ทําให้ไม่น่าเชื่อถือ
7. เกี่ยวกับสรุ ปผลการวิจยั และรายงานการวิจยั พบว่าเสนอผลงานวิจยั ไม่ชดั เจน การ
อภิปรายยังไม่สนับสนุ นประเด็นสําคัญ ข้อเสนอแนะมี ลกั ษณะไม่เฉพาะเจาะจงและไม่เป็ นผล
สื บ เนื่ องจากการวิจยั การเขี ย นรายงานการวิจยั ขาดความเชื่ อมโยง ไม่ มี ก ารอ้า งอิ ง ข้อมู ล ที่
นํามาใช้ในการวิจยั หรื ออ้างอิงผิดพลาด
จากการศึกษางานวิจยั ของ เลอชัย โชคสวัสดิ์ (2546) ได้สรุ ปปั ญหาการวิจยั ในชั้นเรี ยน
แบ่งออกเป็ นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 4 ด้าน คือ
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1. ปั ญหาด้านการดําเนินงานวิจยั ทัว่ ไป
2. ปั ญหาด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการวิจยั คือครู ผวู ้ จิ ยั และผูบ้ ริ หาร
3. ปัญหาด้านงบประมาณสนับสนุนการวิจยั
4. ปั ญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ และแหล่งข้อมูลในการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน
สมชาย ลื อสกุลกิจ (2548 ) ได้ศึกษาปั ญหาและแนวทางส่ งเสริ มการวิจยั ในชั้นเรี ยน
ของครู ใ นสถานศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน ช่ วงชั้นที่ 1-2 อําเภอกระนวน สั ง กัดสํา นัก งานเขตพื้ นที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 4 ได้สรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
1. ปั ญหาการวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู โดยรวมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูใ่ นระดับ
มากเมื่ อพิจารณารายด้าน พบว่าปั ญหาสองอันดับแรกคื อ ปั ญหาด้านงบประมาณการวิจยั และ
ปั ญหาการเขียนรายการวิจยั อยูใ่ นระดับมาก ตามลําดับ
2. ปั ญ หาการวิ จ ัย ได้แ ก่ การขาดหน่ ว ยงานที่ จ ัด สรรงบประมาณโดยตรง ขาด
ผูเ้ ชี่ยวชาญให้คาํ ปรึ กษาและฝึ กอบรมด้านการวิจยั ขาดเอกสารการวิจยั ในชั้นเรี ยนซึ่ งไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของครู ขาดการสนับสนุ นส่ งเสริ มการวิจยั ในชั้นเรี ยนอย่างชัดเจนและเป็ นไปใน
ทิศทางเดี ยวกัน ขาดการให้ความรู ้ เกี่ ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนรายงาน การนําเสนอ
งานวิจยั ในชั้นเรี ยน
นิ ค ม กลางหนองแสง (2549) ได้ศึ กษาสภาพและปั ญหาการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของครู ผสู ้ อน ศูนย์เครื อข่ายจตุรมิตร อําเภอนํ้าพอง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่ การศึกษาขอนแก่ น เขต 4 ได้สรุ ปผลการวิจยั ว่า ปั ญหาการวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ผสู ้ อน
ครู ผสู ้ อนมีปัญหาในภาพรวมและในรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาปั ญหาในแต่ละ
ด้าน พบว่ามีปัญหาสู งสุ ดในด้านงบประมาณในการําวิจยั รองลงมาคือ เวลาทําการวิจยั ที่ปรึ กษา
ในการทําวิจยั ความรู้ความเข้าใจในการทําวิจยั และแหล่งความรู ้สาํ หรับค้นคว้า
จากการนําเสนอปั ญหาและอุปสรรคในการวิจยั ในชั้นเรี ยนของนักวิจยั และหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้อง สรุ ปได้วา่ ปั ญหาที่ประสบในการดําเนิ นการวิจยั ทางการศึกษาหรื อการวิจยั ในชั้นเรี ยน
นั้นจะเป็ นปั ญหาที่สืบเนื่องมาจากการขาดปั จจัยที่เอื้อต่อการวิจยั ในชั้นเรี ยน ได้แก่ ปั ญหาเกี่ยวกับ
ตัวผูว้ ิจยั ที่ขาดพื้นฐานความรู ้เกี่ยวกับวิจยั ครู ผวู ้ ิจยั ไม่มีเวลาเพียงพอ หรื อแม้กระทัง่ ครู ไม่เข้าใจ
ในความมุ่งหมายของการวิจยั ในชั้นเรี ยน โดยมุ่งนําผลการวิจยั ที่ได้เพื่อเสนอขอเลื่อนตําแหน่ง แต่
ไม่ได้นาํ ผลการวิจยั ไปใช้เพื่อแก้ปัญหาหรื อพัฒนาการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน เป็ นต้น ปั ญหา
งบประมาณสนับ สนุ นไม่ เพี ย งพอ ปั ญหาขาดแคลนวัส ดุ อุป กรณ์ ที่ ใ ช้และสนับ สนุ นการวิจยั
ตลอดจนปั ญหาการไม่ได้รับความร่ วมมือหรื อเห็นความสําคัญของการวิจยั ในชั้นเรี ยนจากบุคคลที่
เกี่ยวข้อง เช่น ผูบ้ ริ หาร เพื่อนร่ วมงาน หรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
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จรู ญ บุ ญ ธรรม(2549) ได้ ศึ ก ษาปั ญ หาการทํา วิ จ ัย ในชั้ น เรี ยนของครู ผู ้ส อนใน
สถานศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน ระดับ ช่ วงชั้นที่ 1-3 ของครู ผูส้ อน ศู นย์เครื อข่ า ยกระนวน อํา เภอ
กระนวน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 ได้สรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
1. ในการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนครู ผสู ้ อนมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งในภาพรวม
และรายด้าน โดยครู ผสู ้ อนมีปัญหาส่ วนตัวสู งกว่าปั ญหาในการดําเนิ นการวิจยั
2. ครู ผสู ้ อนมีปัญหาส่ วนตัวโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่ามีปัญหามากอยู่ 1 ข้อ คือ ขาดงบประมาณการสนับสนุนการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน ส่ วนข้ออื่น
ๆ มีปัญหาในระดับปานกลางทุกข้อได้แก่ อยูไ่ กลแหล่งเรี ยนรู ้ที่จะศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน มีภาระงานสอนมากทําให้ไม่มีเวลาในการทํา
วิจยั ในชั้นเรี ยน มีภาระงานพิเศษมากทําให้ไม่มีเวลาในการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน ขาดที่ปรึ กษาหรื อ
ผูใ้ ห้คาํ แนะนํา เกี่ยวกับการ
วิจยั ในชั้นเรี ยน ขาดตัวอย่างงานวิจยั ในชั้นเรี ยน ส่ วนข้อที่ มีปัญหาตํ่าสุ ดคือ ขาดความรู ้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการวิจยั ในชั้นเรี ยน
3. ครู ผสู ้ อนมีปัญหาในการดําเนินการวิจยั ในชั้นเรี ยนในระดับปานกลางทั้งในภาพรวม
และในรายขั้นตอนโดยขั้นตอนที่มีปัญหาสู งสุ ดคือ การสรุ ปผลแลการสะท้อนผลการดําเนิ นการ
วิจยั ขั้นตอนที่มีระดับปั ญหารองลงมาตามลําดับคือ การดําเนิ นการวิจยั การวางแผนการวิจยั การ
สํารวจปั ญหาและกําหนดปั ญหา เป็ นต้น
1.5 ประโยชน์ ของการวิจัยในชั้นเรียน
จากบทความทางวิช าการเรื่ อง การวิจยั ในชั้นเรี ย น : ทางเลื อกใหม่ ที่น่า สนใจ ใน
วารสารวิชาการปี ที่ 3 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2543 ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การได้
กล่าวถึงคุณค่าและประโยชน์ของการวิจยั ในชั้นเรี ยนไว้ดงั นี้
1. ประโยชน์ต่อนักเรี ยนเอง
การวิจยั ในชั้นเรี ยนมีประโยชน์แก่นกั เรี ยนเพราะนักเรี ยนมีความรู ้ พ้ืนฐานในด้านการ
เรี ย นหลากหลายและแตกต่ า งกัน ครู ผู ้ส อนจะต้อ งจัด การเรี ย นการสอนให้ ห ลากหลายและ
เหมาะสมกับนักเรี ยน การวิจยั ในชั้นเรี ยนจะทําให้ครู รู้วา่ จะใช้การเรี ยนการสอนเป็ นกลุ่ม (Group)
หรื อเป็ นรายบุ คคลจะทําให้ค รู คน้ พบนวัตกรรม (Innovation) เพื่ อใช้สอนนักเรี ยนจะส่ งผลให้
นักเรี ยนมีศกั ยภาพในด้านการเรี ยนอย่างสู งสุ ด นอกจากนี้จะช่วยให้ครู ผสู ้ อนแก้ปัญหาในด้านการ
เรี ยนการสอนแก่ นักเรี ยนอย่างเป็ นระบบมี หลักเกณฑ์ส่งผลให้นกั เรี ยนเป็ นคนดี คนเก่ ง และมี
ความสุ ข
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2. ประโยชน์ต่อครู ผสู ้ อน
การวิจยั ในชั้นเรี ยนมีประโยชน์ต่อครู ผสู ้ อน จะทําให้ครู มีการวางแผนการทํางานที่จะ
ช่วยแก้ปัญหานักเรี ยนอย่างเป็ นระบบมีหลักเกณฑ์ ครู ผสู ้ อนจะจัดทําแผนการสอนเพื่อเตรี ยมการ
สอนเป็ นอย่างดี มีการสังเกตเพื่อบันทึกผลหลังการสอนสําหรับแก้ไขปั ญหานักเรี ยนในชั้นเรี ยน
เป็ นรายบุ คคลหรื อรายกลุ่ ม การจัดทํา แผนการสอนและทํา วิจยั ในชั้นเรี ย นจะช่ วยให้ค รู ป รั บ
แผนการสอนให้ดียิ่งขึ้น การวิจยั ในชั้นเรี ยนทําให้ครู มีความคิดสร้ างสรรค์ เตรี ยมการสอนและ
พัฒนาการสอนของตนเองตลอดเวลา ครู ผูส้ อนสามารถใช้การวิจยั ในชั้นเรี ยนเป็ นผลงานทาง
วิชาการ ครู ผสู้ อนจะเป็ นนักวิจยั รุ่ นใหม่ เมื่อผลิตผลงานวิจยั ในชั้นเรี ยนออกมาในครั้งแรกอาจมี
ข้อบกพร่ องอยูบ่ า้ ง ครั้งต่อไปก็สามารถปรับปรุ งแก้ไขให้ดีกว่าเดิมและเผยแพร่ ผลงานของตนเอง
ได้
3. ประโยชน์ต่อวงการศึกษา
โรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาที่มีครู ทาํ การวิจยั ในชั้นเรี ยนมากจะส่ งผลให้โรงเรี ยนหรื อ
สถานศึกษามีมาตรฐานทางวิชาการสู ง เพราะการวิจยั ในชั้นเรี ยนจะทําให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของนักเรี ยนสู งขึ้ น การทําวิจยั ในชั้นเรี ยนจะส่ งผลให้ครู มีปฏิ สัมพันธ์ กนั มี การปรึ กษาหารื อ
ทางการเรี ยนการสอนมากขึ้น โรงเรี ยนและสถานศึกษาจะมีครู ร่วมกันแก้ไขปั ญหานักเรี ยนโดย
การระดมความคิด (Brain Strom) แก้ไขปั ญหานักเรี ยนอย่างหลากหลายและมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ครู ผสู ้ อนในวิชาต่าง ๆ จะช่วยเหลือการทํางาน เช่น ครู ภาษาไทย ช่วยตรวจตัวสะกดความถูกต้อง
ของภาษา ครู ค ณิ ต ศาสตร์ จ ะช่ ว ยเหลื อ ในด้า นการคํา นวณค่ า สถิ ติ ใ นด้า นการวิ จยั ครู ที่ ส อน
ภาษาอังกฤษอาจช่วยเหลือในด้านการแปลบทความและอ่านงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ในชั้น
เรี ยนที่เป็ นภาษาอังกฤษเป็ นต้น การที่ครู ผสู ้ อนทําการวิจยั ในชั้นเรี ยนจะส่ งผลให้ครู ขวนขวายหา
ความรู ้อยูเ่ สมอ สนใจในด้านการวิจยั ต่าง ๆ เพื่อนํามาปรับปรุ งการเรี ยนการสอนของชั้นเรี ยนตน
ส่ งผลให้โรงเรี ยนหรื อสถานศึกษามีชื่อเสี ยงมากยิ่งขึ้น โรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาที่มีผลงานวิจยั ที่
ดีเผยแพร่ ออกไปในโรงเรี ยนต่าง ๆ สามารถศึกษางานวิจยั ในชั้นเรี ยนที่ดีน้ นั มาประยุกต์ (Apply)
ใช้ในชั้นเรี ยนของตนได้ ทําให้การจัดการศึกษาของชาติมีประสิ ทธิ ภาพ การทําวิจยั ในชั้นเรี ยนจะ
กระตุน้ ให้มีการพัฒนางานวิชาการทางด้านการศึกษาอยู่เสมอส่ งผลให้วิชาชี พครู มีมาตรฐานและ
เป็ นครู มืออาชีพโดยมีพ้นื ฐานของการวิจยั เป็ นเครื่ องมือเพื่อใช้สําหรับการพัฒนาการเรี ยนการสอน
ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อวงการศึกษา สุ วฒั นา สุ วรรณเขตนิ คม ( 2542) ได้กล่าวถึงประโยชน์และ
ความสําคัญของการวิจยั ในชั้นเรี ยนพอสรุ ปได้ดงั นี้
การทําวิจยั ในชั้นเรี ยนนั้นจะช่วยให้ครู มีวถิ ีชีวติ ของการทํางานครู อย่างเป็ นระบบเห็นภาพ
ของงานตลอดแนว มีการตัดสิ นใจที่มีคุณภาพเพราะจะมองเห็นทางเลือกต่าง ๆ ได้กว้างขวางและ
ลึกซึ้ งแล้วจะตัดสิ นใจเลือกทางต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ ครู นกั วิจยั จะมีโอกาสมากขึ้น
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ในการคิดใคร่ ครวญเกี่ยวกับเหตุผลของการปฏิบตั ิงานและครู จะสามารถบอกได้วา่ การจัดการเรี ยน
การสอนที่ปฏิบตั ิไปนั้นได้ผลหรื อไม่เพราะอะไร นอกจากนี้ครู ที่ใช้กระบวนการวิจยั ในการพัฒนา
กระบวนการเรี ยนการสอนนี้จะสามารถควบคุม กํากับ และพัฒนาการปฏิบตั ิงานของตนได้อย่างดี
เพราะการทํางาน และผลของการทํางานนั้นล้วนมีความหมาย และคุณค่าสําหรับครู ในการพัฒนา
นักเรี ยนผลจากการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนจะช่วยให้ครู ได้ตวั บ่งชี้ ที่เป็ นรู ปธรรมของผลสําเร็ จในการ
ปฏิบตั ิงานของครู อนั จะนํามาซึ่งความรู้ในงานและความปี ติสุขในการปฏิบตั ิงานที่ถูกต้องของครู
เป็ นที่คาดหวังว่า เมื่ อครู ผสู ้ อนได้ทาํ การวิจยั ในชั้นเรี ยนควบคู่ไปกับการปฏิ บตั ิงานสอนอย่าง
เหมาะสมแล้วจะก่อให้เกิดผลดีต่อวงการศึกษา และวิชาชีพครู อย่างน้อย 3 ประการ คือ
1. นักเรี ยนจะมีการเรี ยนรู ้ที่มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
2. วงวิชาการศึกษาจะมีขอ้ ความรู้และ/หรื อนวัตกรรมทางการจัดการเรี ยนการสอนที่
เป็ นจริ งเกิดมากขึ้นอันจะเป็ นประโยชน์ต่อครู และเพื่อนครู ในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
เป็ นอย่างมาก และ
3. วิถีชีวติ ของครู หรื อวัฒนธรรมในการทํางานของครู จะพัฒนาไปสู่ ความเป็ นครู มือ
อาชีพ(Professional Teacher) มากยิง่ ขึ้นทั้งนี้เพราะครู นกั วิจยั จะมีคุณสมบัติของการเป็ นผูแ้ สวงหา
ความรู้หรื อผูเ้ รี ยน(Learner) ในศาสตร์ แห่ งการสอนอย่างต่อเนื่ องและมีชีวิตชี วา จนในที่สุดก็จะ
เป็ นผูท้ ี่มีความรู้ความเข้าใจที่กว้างขวาง และลึกซึ้ งในศาสตร์ และศิลป์ แห่งการสอนเป็ นครู ที่มีวิทยา
ยุทธ์ แกร่ งกล้า ในการสอนสามารถที่ จะสอนนักเรี ยนให้พฒั นาก้าวหน้าในด้านต่า ง ๆ ในหลาย
บริ บทหรื อที่เรี ยกว่าเป็ นครู ผรู ้ อบรู ้ หรื อครู ปรมาจารย์(Master Teacher) ซึ่ งถ้ามีปริ มาณครู นกั วิจยั
ดังกล่าวมากขึ้นจะช่วยให้การพัฒนาวิชาชีพครู เป็ นไปอย่างสร้างสรรค์และมัน่ คงในปั จจุบนั ซึ่ งเป็ น
ที่ยอมรับกันว่าการวิจยั ในชั้นเรี ยนจะเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการพัฒนาวิถีชีวิตครู เพื่อให้ครู พฒั นา
ไปสู่ ความเป็ นครู มืออาชีพในสังคมวิชาการของวิชาชีพครู
โดยสรุ ป ประโยชน์ของการวิ จยั ในชั้นเรี ย นนั้นมี ป ระโยชน์ ต่อนัก เรี ย น ต่ อครู ผูส้ อน
ประโยชน์ต่อโรงเรี ยน หรื อสถานศึกษาต่อวงการศึกษาของชาติ นอกจากนี้ การวิจยั ในชั้นเรี ยนยัง
เป็ นการสร้างนักวิจยั รุ่ นใหม่ให้เกิดขึ้นในวงการศึกษา ทําให้ครู มีพ้นื ฐานของการวิจยั มีความมัน่ ใจ
เพื่อเป็ นนักวิจยั มืออาชี พต่อไปในอนาคต
ได้มีนกั ศึกษาและหน่วยงาน กล่าวถึง ประโยชน์การทําวิจยั ในชั้นเรี ยนไว้ดงั นี้
สุ วิมล ว่องวานิ ช (2546) กล่าวถึงประโยชน์ของการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนว่าการ
วิจยั ปฏิบตั ิการ ในชั้นเรี ยนเป็ นเครื่ องมือสําคัญที่ช่วยในการพัฒนาวิชาชี พครู เนื่ องจากข้อค้นพบที่
ได้มาจากกระบวนการสื บค้นที่เป็ นระบบและเชื่อถือได้ ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการพัฒนาการเรี ยนรู ้ และ
ครู เกิดการพัฒนาการเรี ยนการสอน นอกจากนี้ ยงั เป็ นการพัฒนาผูท้ ี่มีส่วนร่ วมนําไปสู่ การพัฒนา
ชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ และด้วยหลักการสําคัญของการวิจยั ปฏิบตั ิการที่เน้นการสะท้อนผล ทําให้
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การวิจยั แบบนี้ ส่งเสริ มบรรยากาศของการทํางานแบบประชาธิ ปไตยที่ทุกฝ่ ายเกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และยอมรับในข้อค้นพบร่ วมกัน
ภัทรา นิ คมานนท์ (2544 : อ้างอิงใน เพลิ นพิศ ดาศักดิ์. 2546 ) กล่าวว่า การวิจยั มี
ประโยชน์ต่อด้านการเรี ยนการสอน ดังนี้
1. ช่วยเพิ่มพูนวิทยาการให้กว้างขวางมากยิง่ ขึ้น เนื่ องจากปั ญหาหรื อเรื่ องที่ทาํ การวิจยั
นั้นจะต้องไม่ซ้ าํ ซ้อนกัน ดังนั้นการวิจยั จึงเป็ นการแสวงหาความรู ้หรื อในสิ่ งที่ยงั ไม่รู้แต่ผลยังไม่
ชัด ผลการวิจยั จึงก่อให้เกิดความรู ้ใหม่ ๆ
2. ช่วยให้มีเครื่ องมือเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ซึ่ งเป็ นผลจากการศึกษาค้นคว้าทางการวิจยั
ทําให้การเรี ยนการสอนทันสมัยยิง่ ขึ้น
3. ช่วยให้ครู สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง โดยวิธีการวิจยั ทําให้เป็ นผู ้
ทันสมัยอยูเ่ สมอ
4. ช่วยให้ครู สามารถปรับปรุ งวิธีการเรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยวิธีการ
วิจยั ทําให้เป็ นผูท้ นั สมัยอยูเ่ สมอ
5. ช่ ว ยให้ค รู ส ามารถประเมิ น ผลการสอนของตนได้ว่า มี ค วามสํา เร็ จ เพี ย งไร มี
จุดบกพร่ องที่ควรแก้ไข และสามารถแก้ไขจุดบกพร่ องได้โดยใช้เทคนิคการวิจยั
สถาบันพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2548 ) ได้กล่าวถึงประโยชน์และคุณค่าของการวิจยั
ในชั้นเรี ยนไว้หลายประการ ดังนี้
1. ผลการวิ จ ัย สามารถนํา ไปใช้ ใ นการกํา หนดปั ญ หาหรื อ พัฒ นางาน(Identifying
problems or opportunities)
2. ผลการวิจยั สามารถใช้เป็ นทางเลือกและปฏิบตั ิตามทางเลือกที่ดีที่สุด (Selecting and
implementing a course of action )
3. ผลการวิจ ัย สามารถชี้ ใ ห้ เห็ น ผลการปฏิ บ ตั ิ ง านได้ 2 ลัก ษณะ คื อ การวิจ ัย เชิ ง
ประเมิ น ผล(Evaluation
research) และการวิจยั เพื่ อ ติ ด ตามผลการทํา งาน(Performancemonitoring)
4. ผลการวิจยั สามารถนําไปใช้กาํ หนดนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. ผลการวิจยั นําไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
6. ผลการวิจยั สามารถนําไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทําระบบสารสนเทศ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
สรุ ป ได้ว่า ประโยชน์ ในการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนช่ วยปรั บ ปรุ ง การเรี ยนการสอนให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ มีประโยชน์ต่อการบริ หารการเรี ยนการสอนและการดําเนินชีวติ ผลจากการวิจยั
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นําไปพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคมและพัฒนาการเรี ยนการสอน นอกจากนั้นยังนําไปประยุกต์ใช้ใน
การทํางานให้มีประสิ ทธิภาพ
1.6 การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
การเขียนรายงานการวิจยั ในชั้นเรี ยน เป็ นขั้นตอนหนึ่ งของกระบวนการวิจยั ในชั้นเรี ยน
มีนกั ศึกษาหลายท่านได้กล่าวไว้ดงั นี้
สุ วิมล ว่องวานิ ช (2543 ; อ้างอิงใน ครู รักษ์ ภิรมย์รักษ์. 2544 ) ได้สรุ ปเกี่ยวกับการ
เขียนรายงานการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนไว้วา่ การวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนไม่ใช่เรื่ องยากเกิน
ความสามารถของครู ทุกคน สามารถทําได้ถา้ มีความมุ่งมัน่ ที่จะทํา และเมื่อตัดสิ นใจที่จะทําแล้วก็
ไม่ตอ้ งไปกังวลว่าวิธีการวิจยั ที่ใช้จะไม่ถูกต้องตามหลักวิชา เพราะหลักการของการปฏิบตั ิการวิจยั
ในชั้นเรี ยน คือการนําเสนอลการวิจยั เพื่อแก้ไขปั ญหาในห้องเรี ยนให้หมดไป ถ้ารายงานการวิจยั
ในชั้นเรี ยนของครู เป็ นรายงานที่ให้ความรู ้ ใหม่ในการแก้ปัญหา และใช้กระบวนการวิจยั ที่เชื่ อถื อ
ได้ รายงานการวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู เป็ นรายงานการวิจยั ที่ควรยอมรับได้ การเขียนรายงานการ
วิจยั ในชั้นเรี ยนควรมีองค์ประกอบ ดังนี้
1. ชื่อเรื่ องของการวิจยั
2. ปัญหาและความสําคัญของปัญหา
3. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
4. วิธีการวิจยั
กลุ่มเป้ าหมาย
วิธีการหรื อนวัตกรรมที่ใช้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สรุ ปและสะท้อนผล
ครุ รักษ์ ภิรมย์รักษ์ (2544) การเขียนรายงานการวิจยั ในชั้นเรี ยนเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของ
กระบวนการวิจยั ในชั้นเรี ย น หลัง จากที่ ไ ด้ดาํ เนิ นการวิเคราะห์ ข ้อมู ล ที่ เก็บ รวบรวมมาจนได้
ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์แล้ว การรายงานการวิจยั โดยทัว่ ไปมีวตั ถุประสงค์เพื่อสรุ ปผลการวิจยั
เผยแพร่ ให้ผสู ้ นใจได้ศึกษาหาความรู ้ และนํารู ปแบบวิธีดาํ เนิ นงานและผลการวิจยั ไปใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานรวมทั้งเพื่อเป็ นผลงานทางวิชาการของครู สาํ หรับการเลื่อนตําแหน่งที่สูงขึ้น
ประวิต เอราวรรณ์ (2545) กล่ า วว่า การวิจ ัย ในชั้นเรี ย นมี โครงสร้ า งของการเขี ย น
รายงานเหมือนกับการวิจยั ทัว่ ไป ซึ่ งประกอบด้วย
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1. ส่ ว นนํา ประกอบด้ว ย ปกหน้า ปกใน บทคัด ย่อ กิ ตติ ก รรมประกาศ สารบัญ
สารบัญตาราง สารบัญแผนภูมิ และรายการสัญลักษณ์ที่ใช้(ถ้ามี)
2. ส่ วนเนื้อหา ประกอบด้วย
2.1 บทที่ 1 บทนํา ได้แก่ ความเป็ นมาและความสําคัญ วัตถุประสงค์ของการ
วิจยั ขอบเขตของการวิจยั สมมุติฐานการวิจยั (ถ้ามี) ข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ามี) นิ ยามศัพท์เฉพาะ
(นิยามปฏิบตั ิการ) และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
2.2 บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง ได้แก่ แนวคิ ดทฤษฎี
เกี่ยวข้องกับประเด็นปั ญหาการวิจยั งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิดในการวิจยั
2.3 บทที่ 3 วิธีดาํ เนิ นการวิจยั ได้แก่ กลุ่มเป้ าหมายในการวิจยั เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.4 บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูล (กําหนด
หัวข้อในการนําเสนอตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั )
2.5 บทที่ 5 สรุ ป อภิ ป รายผลการวิ จ ัย และข้อ เสนอแนะ ได้ แ ก่ สรุ ป
ผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ
3. ส่ วนอ้างอิง ประกอบด้วย บรรณานุกรม และภาคผนวก เช่น ตัวอย่างเครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั ตัวอย่างการวิเคราะห์ขอ้ มูล รายนามผูท้ รงคุณวุฒิต่าง ๆ และข้อมูลอ้างอิงอื่น ๆ
ยุทธ ไกยวรรณ์ (2545) กล่ าวว่า การเขี ยนรายงานการวิจยั เป็ นการพรรณนาอธิ บาย
หรื อชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดของงานวิจยั ชิ้นนั้น ๆ อย่างตรงไปตรงมาครบถ้วน เพื่อเป็ นหลักฐาน
อันหนักแน่นของการทําวิจยั ต่อความสําเร็ จอย่างสมบูรณ์ของงานวิจยั ชิ้นนั้น ๆ ส่ วนประกอบของ
การรายงานการวิจยั ส่ วนใหญ่จะประกอบด้วย 4 ส่ วน คือ
1. ส่ วนตอนต้น
2. ส่ วนเนื้อเรื่ อง
3. ส่ วนบรรณานุกรม
4. ส่ วนภาคผนวก
มนสิ ช สิ ทธิ สมบูรณ์ (2543) กล่าวว่าการเขียนรายงานฉบับย่อ เป็ นการเขียนสรุ ปความ
สั้น ๆ ความยาวประมาณ 1-5 หน้ากระดาษ A 4 ซึ่ งเป็ นการสรุ ปย่อในประเด็นสําคัญ ๆ คื อ
หัวข้อ / ชื่ อเรื่ องการวิจยั ปั ญหาสาเหตุ วิธีการแก้ ผลการแก้ไข และการสะท้อนผลการเขียน
รายงานการวิจยั ในชั้นเรี ยนฉบับเต็มโดยทัว่ ๆ ไป การเขียนรายงานการวิจยั ในชั้นเรี ยนฉบับเต็ม
แบ่งส่ วนสําคัญออกได้ 3 ส่ วน คือ
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1. ส่ วนนา ประกอบด้วย ส่ วนสําคัญดังนี้
1.1 หน้าชื่อเรื่ อง ซึ่ งเป็ นหน้าแรกของรายงานการวิจยั ประกอบด้วย ชื่อเรื่ อง
ชื่อผูท้ าํ การวิจยั และหน่วยงานที่ผวู ้ จิ ยั สังกัด
1.2 บทคัดย่อ เป็ นบทสรุ ปสั้น ๆ เกี่ ยวกับการดําเนิ นงานวิจยั ทั้งหมด โดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้ผอู ้ ่านได้อ่านเนื้ อเรื่ องย่อ ๆ ก่อนที่จะตัดสิ นใจว่าควรจะอ่านผลการวิจยั
นั้นทั้งฉบับหรื อไม่บทคัดย่อที่ดีมกั จะประกอบด้วยประกอบด้วยปั ญหา วิธีดาํ เนิ นการวิจยั และ
ข้อสรุ ปที่สาํ คัญ ๆ
1.3 กิตติกรรมประกาศเป็ นข้อความสั้น ๆ กล่าวขอบคุณผูใ้ ห้ความช่วยเหลือหรื อ
ให้ความร่ วมมือในการค้นคว้าวิจยั
1.4 สารบัญ ประกอบด้วยหัวเรื่ องประจําบท หัวข้อย่อยในแต่ละบท และเลข
หน้าของหัวข้อนั้น ๆ ปรากฏอยู่
1.5 สารบัญตาราง ประกอบด้วยเลขที่ของตาราง หัวเรื่ องตาราง ดังเช่นที่ปรากฏ
อยูใ่ นส่ วนเนื้อความ และเลขหน้าที่ตารางนั้น ๆ ปรากฏอยู่
2. ส่ วนเนือ้ ความ
ในการเขียนรายงานการวิจยั มักนิยมแบ่งเนื้อหาออกเป็ น 5 บท ด้วยกันคือ
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดาํ เนินการวิจยั
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
บทที่ 5 สรุ ปผล การอภิปราย และข้อเสนอแนะ
บทที่ 1 บทนํา ควรจะประกอบด้วยหัวข้อย่อย ๆ ดังนี้
1. ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหาการวิจยั เขียนแนวคิดกว้าง ๆ ในสิ่ งที่
เป็ นเหตุ เป็ นผลของเรื่ องที่ ศึ กษาระบุ ใ ห้เห็ นความสํา คัญ ประโยชน์ และคุ ณค่ า ที่ จะได้รับ จาก
งานวิจยั ในเรื่ องนี้
2. วัตถุประสงค์ในการค้นคว้า โดยการเขียนชัดเจนเป็ นข้อ ๆ และสอดคล้องปั ญหา
การวิจยั
3. สมมติฐาน เป็ นการเขียนคาดคะเนผลการวิจยั ว่าเป็ นอย่างไรให้ชดั เจนสอดคล้อง
กับ ความมุ่งหมายในการวิจยั เป็ นข้อ ๆ
3.1 ข้อตกลงเบื้องต้น
3.2 ขอบเขตของการค้นคว้า
3.3 คํานิยามศัพท์เฉพาะ
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3.4 ประโยชน์และคุณค่าของการวิจยั
บทที่ 2 เป็ นบทที่ เ กี่ ย วกับ เอกสารและงานวิ จยั ที่ เกี่ ย วข้อ งเป็ นส่ ว นที่ จ ะช่ ว ยให้ เห็ น
ภาพพจน์ของปั ญหาให้เด่นชัดยิง่ ขึ้น ช่วยชี้ ให้เห็นเหตุผลที่นาํ ไปสู่ จุดหมายของการวิจยั และช่วยชี้
ให้ท ราบว่า ส่ วนที่ เกี่ ย วข้อ งกับ โครงการวิจ ัย ส่ วนใดบ้า ง ที่ มี ผู ้ ดํา เนิ นการไปแล้ว และส่ วนที่
เกี่ ยวข้องสัมพันธ์ กบั งานวิจยั ที่ เราสนใจ ในการสรุ ปเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้อง ควรเลื อก
กล่าวถึงเฉพาะสิ่ งที่สาํ คัญ เช่น วัตถุประสงค์การวิจยั วิธีการที่ผวู ้ ิจยั ใช้ในการแก้ปัญหา ผลที่ได้รับ
ข้อสรุ ปและความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าของการวิจยั นั้น ๆ ความคิดเห็นจากเอกสารและงานวิจยั
ต่าง ๆ ที่นาํ มากล่าวถึง ควรจะนําความคิดจากแหล่งต่าง ๆ มารวมกัน และเขียนเสนอเป็ นคําพูดของ
ผูเ้ รี ยนเอง
บทที่ 3 เป็ นบทที่กล่าวถึงวิธีดาํ เนินการวิจยั ซึ่ งมักจะกล่าวถึงหัวข้อย่อย ๆ ดังนี้
1. ประชากร / กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา โดยการกล่าวถึง ลักษณะของประชากรที่จะใช้
ในการวิจยั วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จาํ เป็ น
2. เครื่ องมือที่ใช้ โดยกล่าวถึง เครื่ องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา และเครื่ องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
3. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล บอกถึงเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เริ่ มตั้งแต่
การสร้างเครื่ องมือการหาคุณสมบัติที่ดีของเครื่ องมือ และการใช้เครื่ องมือนั้นเก็บรวบรวมข้อมูล
4. วิธีจดั กระทําข้อมูล บอกสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล สิ่ งที่สาํ คัญในการนําเสนอ
ผลการวิจยั ก็คือ ต้องเสนอผลอย่างกระจ่างรั ดกุม และตามข้อเท็จจริ ง และในลักษณะที่ได้จดั
เรี ยงลําดับไว้เป็ นอย่างดี การใช้ตารางในการนําเสนอจึงเป็ นเครื่ องมือที่สาํ คัญ โดยเฉพาะการวิจยั ที่
ต้องใช้สถิติมากจะต้องเตรี ยม ตาราง แผนภูมิ รู ปภาพ หรื ออื่น ๆ ที่ตอ้ งการจะใช้ให้เรี ยบร้อย
เสี ยก่อนแล้วจึงจัดเรี ยงตามลําดับความสําคัญ ตารางหรื อภาพ ควรจะมีคาํ อธิ บายไว้ขา้ งท้ายด้วย
ทุกครั้ง วิธีการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ควรประกอบด้วยหัวข้อย่อย ๆ ดังนี้ สัญลักษณ์และ
อักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับขั้นของสมมติฐาน ทั้ง
แปลความหมายจากตัวเลขต่าง ๆ นั้นด้วย
บทที่ 5 เป็ นบทสรุ ปผลการวิจยั การอภิปราย และการให้ขอ้ เสนอแนะในบทสุ ดท้ายนี้
ถื อว่า เป็ นหัวใจสําคัญที่ สุดของการเขี ยนรายงานการวิจยั เพราะจะต้องตี ค วามและสรุ ปผลการ
ค้นพบทั้งหมด ในบทนี้ จึงมักจะเป็ นการทบทวนปั ญหาอย่างสั้น ๆ และนําสู่ ก ารสรุ ป และการ
อภิปรายผลทันที การสรุ ปผลไม่ควรจะกล่าวกว้างเกินไป ควรสรุ ปตามข้อเท็จจริ งที่พบในการวิจยั
และให้ได้ครบตามวัตถุประสงค์การวิจยั ในส่ วนของการอภิปรายผลควรจะมีลกั ษณะที่สร้างสรรค์
ซึ่ งต้องอาศัยความเข้าใจเกี่ ยวกับขอบเขตการวิจยั และงานวิจยั ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องเป็ นอย่างดี การ
อภิปรายผลควรจะรวมถึงการประยุกต์ทฤษฎี การคํานึงถึงจุดอ่อนของวิธีดาํ เนินการวิจยั และควร
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จะมีการทบทวนแนวคิดในการวิจยั ขอบเขตการวิจยั เพื่อนําไปสู่ การเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจยั อื่น
ๆ ต่อไปในการสรุ ปผล การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะควรจะประกอบด้วยหัวข้อย่อย ๆ ดังนี้
คือ
1. สรุ ปโดยย่อเกี่ ยวกับความมุ่งหมาย กลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. ข้อยุติ สรุ ปผลการวิจยั เฉพาะประเด็นที่สําคัญ ๆ อภิ ปรายผล โดยบอกว่า
ผลการวิจยั สอดคล้องหรื อขัดแย้งกับสมมติฐาน ทฤษฎี หรื อผลการวิจยั ของผูอ้ ื่ นที่ ทาํ การวิจยั มา
ก่อนอย่างไรและผลการวิจยั สมเหตุสมผลอย่างไร
3. ข้อเสนอแนะ เป็ นการเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจยั ไปใช้ และข้อเสนอแนะ
ปั ญหาการวิจยั ที่น่าจะทําการวิจยั ต่อไป
3. ส่ วนอ้างอิง
ส่ วนอ้างอิงประกอบด้วยบรรณานุกรม ภาคผนวก และประวัติผวู ้ จิ ยั
1. บรรณานุ กรม คือรายการหลักฐานของเอกสารทั้งหมด รวมทั้งวัสดุทุกประเภทที่
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาค้นคว้า ได้แนวความคิดมาหรื ออ้างอิงถึงในการทําวิ จยั เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ผอู ้ ่าน
ต่อไป
จากที่กล่าวมาข้างต้น อาจสรุ ปได้วา่ การวิจยั ในชั้นเรี ยน หมายถึงการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน
ซึ่ งเป็ นกระบวนการแสวงหาความรู ้หรื อวิธีการใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากบริ บทในชั้นเรี ยน
ของตนเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนโดยดําเนิ นการวิจยั ควบคู่ไปกับการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนการสอนพร้ อม ๆ การจัดเก็บข้อมูลตามที่ได้วางแผนไว้อย่างเป็ นระบบ โดยมุ่งแก้ปัญหา
และพัฒนานักเรี ยนของตนเอง ซึ่งจัดทําโดยครู ผสู้ อน
พิชิต ฤทธิ์ จรู ญ (2547) กล่ าวว่า การเขียนรายงานการวิจยั ในชั้นเรี ยน ครู นกั วิจยั ควร
ยึดถือหลักการปฏิบตั ิที่สาํ คัญ ๆ ดังนี้
1. ความถู กต้อง เนื้ อหาสาระทุ กรายการที่ เขี ยน รวบรวม หรื อนํามาเรี ยบเรี ยงต้องมี
ความถูกต้องตามหลักวิชา ตามหลักการใช้ภาษา
2. ความครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้ อหาสาระที่ เรี ยบเรี ยงต้องมี ความครบถ้วนสมบูรณ์ ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ตามกรอบโครงสร้าง หรื อส่ วนประกอบของรายงานที่ควรจะเป็ นหรื อ
ตามรู ปแบบที่กาํ หนดไว้
3. ความเป็ นเอกภาพ เนื้ อหาสาระในแต่ละบท แต่ละตอน หรื อแต่ละเรื่ องจะต้องมีความ
เป็ นเอกภาพหรื อเป็ นเรื่ องเดียวกัน
4. ความสอดคล้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั เนื้ อหาสาระระหว่างหัวข้อ ระหว่างตอนจะต้อง
มีความสอดคล้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั
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5. ความคงเส้นคงวา การใช้คาํ วลี หรื อข้อความในรายงานการวิจยั จะต้องเป็ นรู ปแบบ
เดียวกันหรื อมีความสมํ่าเสมอตลอดทั้งฉบับ
6. ความตรงประเด็น เขียนเนื้อหาสาระให้มุ่งตอบปั ญหาการวิจยั หรื อวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั ที่กาํ หนดไว้เป็ นหลัก หลีกเลี่ยงการเขียนกวนหรื อยืดยาวที่มีสาระไม่ตรงประเด็น
7. ความชัดเจน ใช้ภาษาในการเขียนให้ผอู ้ ่านเข้าใจง่าย ไม่กาํ กวมหรื อคลุมเครื อ
สรุ ปได้ว่า การเขี ยนรายงานการวิจยั ในชั้นเรี ยน เป็ นการเขี ยนเพื่อบันทึ กรวบรวมองค์
ความรู ้เกี่ยวกับวิธีการหรื อนวัตกรรมที่คิดค้นแสวงหามาใช้ในการแก้ปัญหาการเรี ยนการสอนของ
ครู และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั เพื่อนครู ดว้ ยกัน กรอบแนวคิดจึงเรี ยบง่าย ไม่มีรูปแบบโครงสร้างหรื อ
แบบแผนที่เป็ นมาตรฐานเหมือนรายงานวิจยั ทัว่ ไป
1.7 การส่ งเสริมสนับสนุนการวิจัยในชั้ นเรียน
การส่ งเสริ มให้มีการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน ประกอบด้วยปั จจัย 2 ด้านคือ
1.7.1 ปั จจัยด้านนัก วิจยั ได้แก่ ความรอบรู ้ ในสั งคมรอบด้า นความรู ้ เชิ งทฤษฎี วิจยั
ความรอบรู ้เกี่ยวกับระเบียบการวิจยั ความสามารถเชิงวิเคราะห์ ดังนี้
1. มีความสามารถและรู้จกั หาความรู้มาสรุ ป
2. มีความรู ้ความสามารถในการปรับปรุ งวิธีการหาความรู ้ดว้ ยวิธีต่าง ๆ
3. มีความชํานาญ มีทกั ษะในการปรับปรุ งเครื่ องมือวัดผลต่าง ๆ
4. มีค วามชํานาญ มีทกั ษะการวิเคราะห์ขอ้ มูล และใช้วิธีการทางสถิ ติ ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล การนําเสนอข้อมูลและการแปลข้อมูล
5. นําผลในการสื บค้นไปใช้ในการสื บอ้างว่าจะใช้เมื่อใดและอย่างไร
6. มีความสามารถในการสรุ ป วิเคราะห์และทํานาย
7. มีความสามารถในการเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื อเขียนรายงานวิจยั
1.7.2 ปั จจัยด้านหน่วยงาน มีองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างของหน่ วยงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ ปั จจัยป้ อนในแง่ต่าง ๆ คือมี
ศูนย์ขอ้ มูลที่ดีและพร้อมที่จะหยิบมาใช้
2. ด้านระบบบริ หารของหน่วยงานมีการจัดการและกระจายบุคลากรตลอดจน
ทรัพยากรต่าง ๆ สําหรับการวิจยั อย่างเหมาะสมมีการแบ่งงานและความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม
มีผนู ้ าํ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีช่องทางหรื อเผยแพร่ และติดต่อในงานวิจยั
3. ปั จจัยเกี่ ยวกับบริ บทของการวิจยั ปั จจัยด้านนี้ มีความเป็ นนามธรรมซึ่ งอาจ
ตัดสิ นใจได้ไม่ง่ายนักว่ามีความสมบูรณ์ มากน้อยเพียงใด เป็ นส่ วนที่มีอิทธิ พลอย่างยิ่งต่อการวิจยั
ปั จจัยเหล่านี้ ได้แก่ แบบแผนการแสวงหาความจริ งที่มีมาแต่โบราณ ความใจกว้างในการรับฟั งคํา
ติชม การเปลี่ยนแปลงค่านิยมในการศึกษา ความต้องการงานวิจยั
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2.1 ความหมายของเจตคติ
เจตคติ หมายถึ ง ความรู ้ สึกที่แสดงออกมาในทางบวก หรื อทางลบ เช่น พอใจ ไม่พอใจ
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ชอบหรื อไม่ชอบต่อบุคคลหรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง
เจตคติ หมายถึง ความรู สึกโน้มเอียงของจิตใจที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง หรื อ เรื่ องใด เรื่ องหนึ่ ง
หรื อแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ เชิงนิมาน และเชิงนิเสธ
2.2 ลักษณะของเจตคติ
กฤษณา ศักดิ์ศรี ( 2530 :185 – 188 ) ได้กล่าวถึงลักษณะที่สาํ คัญของเจตคติ สรุ ปได้ดงั นี้
1. เจตคติเกิ ดจากการเรี ยนรู ้ หรื อประสบการณ์ ของบุคคลที่ไม่ใช่ เป็ นสิ่ งที่ติดตัวมา
แต่กาํ เนิด
2. เจตคติ เ ป็ นสิ่ ง ที่ เ ปลี่ ย นแปลงได้ข้ ึ น อยู่ ก ับ สภาพแวดล้อ ม สถานการณ์ แ ละ
เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. เจตคติเป็ นตัวกําหนดพฤติกรรมทั้งภายนอกและภายใน เราจะสังเกตได้วา่ บุคคลมี
เจตคติในทางยอมรับหรื อไม่ยอมรับ โดยสังเกตพฤติกรรมที่บุคคลนั้นแสดงออกมา
4. เจตคติเป็ นสิ่ งซับซ้อน มีที่มาสลับซับซ้อน เพราะเจตคติข้ ึนอยูก่ บั หลายประการ
เช่น ประสบการณ์การรับรู ้ ความรู ้สึก ความคิดเห็น อารมณ์ สิ่ งแวดล้อม ฯลฯ ฉะนั้นจึงผันแปรได้
5. เจตคติเกิดจากการเลียนแบบ สามารถถ่ายทอดไปสู่ บุคคลอื่นๆได้
6. ทิศทางของเจตคติ มี 2 ทิศทาง คือ สนับสนุ นหรื อต่อต้านและปริ มาณของเจตคติ
มีต้ งั แต่พอใจอย่างยิง่ ปานกลาง จนถึงไม่พอใจอย่างยิง่ เจตคติของบุคคลแต่ละคนจะมีความรุ นแรง
ต่างกันไป
7. เจตคติอาจเกิดขึ้นมาจากความมีจิตสํานึก หรื อจากจิตไร้สาํ นึกก็ได้
8. เจตคติ มีลกั ษณะคงทนถาวรพอสมควร กว่าบุคคลจะมี เจตติต่อสิ่ งใดได้ตอ้ งใช้
เวลานาน ใช้ความคิดลึ กซึ้ ง พิจารณาละเอียดรอบคอบแล้จึงเกิ ดเจตคติ ต่อสิ่ งนั้น เจตคติ อาจเกิ ด
เปลี่ยนแปลงได้ แต่ไม้ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนได้ในเวลาอันรวดเร็ ว
9. บุคคลแต่ละบุคคลย่อมมีเจตคติต่อบุคคล สถานการณ์ สิ่งเดียวกัน แตกต่างกันได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ประสบการณ์ของบุคคลนั้น
2.3 องค์ ประกอบของเจตคติ
ประภาเพ็ญ สุ วรรณ ( 2526 : 34 ) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของเจตคติไว้ดงั นี้
1. องค์ป ระกอบด้า นพุ ทธปั ญญา หรื อ องค์ประกอบด้านความคิ ด ( Cognitive
component) ได้แก่ ความคิดซึ่ งเป็ นองค์ประกอบที่มนุ ษย์ใช้ในการวัด ความคิดนี้ อาจอยูใ่ นรู ปใด
รู ปหนึ่ง ที่ต่างกันขึ้นอยูก่ บั ความคิดของแต่ละบุคคลที่มีต่อสิ่ งเร้า
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2. องค์ประกอบทางด้านท่าทีความรู ้สึก ( Affective component ) เป็ นส่ วนประกอบ
ในด้า นอารมณ์ ความรู ้ สึ ก ซึ่ ง เป็ นตัวเร้ า ความคิ ดอี ก ต่ อหนึ่ ง ถ้า บุ ค คลมี ค วามรู ้ สึ ก ที่ ดีหรื อไม่ ดี
ในขณะที่คิดสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง แสดงว่าบุคคลนั้นมีความรู ้สึกในด้านบวก หรื อด้านลบตามลําดับต่อสิ่ ง
นั้น
3. องค์ป ระกอบด้า นปฏิ บ ัติ หรื อ องค์ป ระกอบด้า นพฤติ ก รรม ( Beharioral
component) เป็ นองค์ประกอบที่มีแนวโน้มในทางปฏิบตั ิ ถ้ามีสิ่งเร้าที่เหมาะสมจะเกิดการปฏิบตั ิ
หรื อปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่ง
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิ จ ัย เรื่ อง “การส่ ง เสริ มเจตคติ
ในการส่ ง งานของนั ก เรี ยนระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี ”
โดยมีรายละเอี ยดเกี่ ยวกับการ
ดําเนินการวิจยั ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนระดับ ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชา
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 ของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จํานวน 32 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจยั คือ นักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชา
การบัญชี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 ของวิทยาลัยการอาชี พขอนแก่น โดยเลือกการสุ่ ม
ตัวอย่างเจาะจงเฉพาะนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี
3.2 ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยั ตลอดภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554
3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
- การส่ งเสริ มเจตคติ เป็ นรายบุคคล การให้รางวัล
3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บ รวบรวมข้อมู ล คณะผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บ รวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองกับ กลุ่ ม
ตัวอย่าง จํานวน 32 คน โดยจัดทําตารางส่ งงานของนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่
2 สาขาวิชาการบัญชี ในรายวิชาการใช้เครื่ องใช้สํานักงาน และจัดทําเป็ นตารางกราฟแสดง
ข้อมูลเปรี ยบเทียบ
3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
3.5.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูล คณะผูว้ จิ ยั ดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) ทําตารางบันทึกการส่ งงาน แบบฝึ กหัดในเวลา แบบฝึ กหัดการบ้าน ใบงาน รวมถึ ง
ผลงานเป็ นกลุ่ม ในช่วงต้นภาคเรี ยนที่ 2 ของรายวิชาการใช้เครื่ องใช้สาํ นักงาน
(2) รวบรวมหาเป็ นค่าเฉลี่ยร้อยละ
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(3) บันทึกการส่ งงานอย่างต่อเนื่ อง หลังจากการส่ งเสริ มเจตคติ และนํามาหาเป็ นค่าเฉลี่ย
ร้ อยละนําค่าเฉลี่ ยร้ อยละของการส่ งงานช่ วงต้นภาคเรี ยนที่ 2 ของรายวิชาการใช้
เครื่ องใช้สาํ นักงาน มาเปรี ยบเทียบกับค่าเฉลี่ยของการส่ งงาน ช่วงปลายภาคเรี ยนที่ 2
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บทที่ 4
ผลการวิจัยและอภิปรายข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ เพื่อส่ งเสริ มเจตคติในการส่ งงานของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชี พขอนแก่น ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554ได้
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลจะนําเสนอผลการวิจยั และอภิปรายผลต่อไปดังนี้
4.1 ผลการวิจัย
แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิวงกลมบันทึกการส่ งงานในรายวิชา การใช้เครื่ องใช้สํานักงาน ของ
นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี ก่อนได้รับการส่ งเสริ มเจตคติ
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554
ตารางแสดงการส่ งงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ ชั้ นปี ที่ 2 สาขาวิชาการ
บัญชี ก่อนเสริมเจตคติ
สาขา
การบัญชี

วิชาการใช้เครื่ องใช้สาํ นักงาน
จํานวนนร.ที่ส่ง
เปอร์เซ็นต์
24 คน

75%

1 นักศึกษาที่สง่ งาน
2 นักศึกษาที่ไม่สง่ งาน
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จากตารางที่ 1 การส่ งงานของนักเรี ยนสาขาวิชาการบัญชี ในรายวิชา การใช้เครื่ องใช้
สํานักงาน มีนกั เรี ยนส่ งงานคิดเป็ น 75 %
แผนภู มิที่ 2 แผนภูมิวงกลมเปรี ยบเที ยบบันทึ กการส่ งงานในรายวิชาการใช้เครื่ องใช้
สํานักงาน ของนักเรี ยนชั้น ปวช. 2 หลังจากได้รับการส่ งเสริ มเจตคติ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2554
ตารางแสดงการส่ งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 หลังเสริมเจตคติ
สาขา
การบัญชี

การใช้เครื่ องใช้สาํ นักงาน
จํานวน นร.ที่ส่ง

เปอร์เซ็นต์

30 คน

94%

1
2

นักศึกษาที่สง่ งาน
นักศึกษาที่ไม่สง่ งาน

จากแผนภู มิ ที่ 2 การส่ ง งานในรายวิ ช า การใช้เ ครื่ อ งใช้สํา นัก งาน ของนัก เรี ย น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี นักเรี ยนร้อยละ 94 % มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป
ในทางบวก คือเมื่อคิดเป็ นร้ อยละการส่ งงาน หลังไดรับการส่ งเสริ มเจตคติ สู งกว่าก่อนได้รับการ
ส่ งเสริ มเจตคติสูงขึ้นจาก 75 %เป็ น 94 %
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4.2 อภิปรายผล
การส่ งเสริ มเจตคติ เพื่ อกระตุ น้ ให้นักเรี ยนส่ งงานตามที่ ครู ในรายวิชา การใช้เครื่ องใช้
สํานักงาน ได้มอบหมายงานหรื อแบบฝึ กหัดให้นกั เรี ยนทําส่ งครู เพื่อเป็ นการตรวจสอบความเข้าใจ
ของนัก เรี ย นว่า นัก เรี ย นมี ค วามเข้า ใจมากน้อยเพี ย งใด พบว่า หลัง จากการที่ ค รู ผูส้ อนให้ ก าร
เสริ มแรงเป็ นการให้คาํ พูดชมเชย การให้รางวัลหรื อสัญลักษณ์ ต่าง ๆ ในสมุ ดงานของนักเรี ยน
พบว่าร้อยละ 94 % มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป คือมีการส่ งงานเพิ่มขึ้นจากเดิม
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง ” การส่ งเสริ มเจตคติในการส่ งงานของนักเรี ยนระดับ ปวช. 2 สาขาวิชาการ
บัญชี ปี การศึกษา 2554 ” คณะผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการวิจยั สรุ ปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ
จะนําเสนอรายละเอียดดังนี้
5.1 สรุ ปผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ สร้ า งเจตคติ ใ นการส่ ง งานของนัก เรี ย นระดับ ประกาศนี ย บัตรวิ ช าชี พ ชั้นปี ที่ 2
สาขาวิชาการบัญชีจาก 50 % เป็ น 80 %
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนระดับ ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชา
การบัญชี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 ของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จํานวน 32 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจยั คือ นักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชา
การบัญชี ของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น โดยเลือกการสุ่ มตัวอย่าง 32 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
- การส่ งเสริ มเจตคติ เป็ นรายบุคคล การให้รางวัล
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บ รวบรวมข้อมู ล คณะผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บ รวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองกับ กลุ่ ม
ตัวอย่าง จํานวน 32 คน โดยคณะผูว้ ิจยั ได้มีแบบบันทึกการส่ งงานเป็ นรายบุคคลของนักเรี ยน
และแสดงผลในรู ปของกราฟเปรี ยบเที ยบ ร้ อยละการส่ งงานของนัก เรี ยน ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2554
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การหาค่าเฉลี่ยร้อยละ ก่อนการส่ งเสริ มเจตคติ
2. การหาค่าเฉลี่ยร้อยละ หลังการส่ งเสริ มเจตคติ
3. นําค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบความก้าวหน้าในรู ปกราฟเพื่อใช้ในการแปลความหมาย
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1.การส่ งงานรายวิชาการใช้เครื่ องใช้สํานักงาน ของนักเรี ยนระดับชั้น ประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพ ปี ที่ 2 อยูใ่ นเกณฑ์ ร้อยละ 75
2. ค่าเฉลี่ยของการส่ งงานหลังการส่ งเสริ มเจตคติพบว่าสู งขึ้นกว่าเดิม ทําให้สรุ ปได้วา่ การ
ที่ครู ผสู ้ อนได้ศึกษานักเรี ยนเป็ นรายบุคคลเพื่อถามถึงสาเหตุการไม่ส่งงาน และให้แรงเสริ มเป็ นเจต
คติในด้านการใช้รางวัลเพื่อเสริ มเจตคติ พบว่านักเรี ยนในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 2
สาขาวิชาการบัญชี มีการส่ งงานสู งขึ้น จากร้อยละ 75 เป็ นร้อยละ 94
5.2 ข้ อเสนอแนะ
1. ครู ผูส้ อนในวิชาอื่น ๆ ควรมีการสํารวจถึงเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อพฤติกรรมใน
การส่ งงานของนักเรี ยน เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
2. ในการสอนรายวิช าการใช้เ ครื่ อ งใช้สํา นัก งาน ครู ผูส้ อนต้องเอาใจใส่ อ ย่า ง
ใกล้ชิด เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ซกั ถามข้อสงสัยในขณะทําการเรี ยนการสอนให้มากที่สุด
3. ควรมี ก ารเสริ ม แรง ยกย่องชมเชย และให้ก าํ ลัง ใจกับ นักเรี ย นอย่างสมํ่าเสมอ
ในขณะที่ทาํ การเรี ยนการสอน
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