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Post It Activity 
ท่านคดิว่า “การวจิยัปฏิบัตกิารในช้ันเรียน (Classroom 
Action Research) คอือะไร  

• เขียนคาํตอบลงในกระดาษ Post it 1 ใบ/คาํตอบ 
• จดักลุ่มคาํตอบ  เช่น 

• การวจิยั 5 บท 

• การวจิยัหนา้เดียว 

• การวจิยัเพ่ือสร้างนวตักรรม 

• การวจิยัเพ่ือแกปั้ญหาของผูเ้รียนและผูส้อน 



การวจิยัท่ีทาํโดยครูผูส้อนในชั้นเรียน  

เพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน  

และนาํผลมาใชใ้นการปรับปรุงการเรียนการสอน 

หรือส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหดี้ยิง่ข้ึน ทั้งน้ี

เพื่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดกบัผูเ้รียน 

 
(สุวิมล วอ่งวานิช, 2555) 



เป็นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ท่ีเป็นระบบ  

ทาํโดยครู (หรือคนอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นบริบททางการศึกษา)                  

เพ่ือรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัวธีิดาํเนินงานของโรงเรียน  

วธีิสอนของครู และวธีิการเรียนรู้ของนกัเรียน  

ขอ้มูลเหล่าน้ีถูกรวบรวมดว้ยเป้าหมายท่ีจะเพิ่มพนูความรู้ 

พฒันาการปฏิบติังานท่ีสะทอ้นความคิดเห็น  

ใหผ้ลการเปล่ียนแปลงทางบวกกบัสภาพแวดลอ้มโรงเรียน 

ตลอดจนปรับปรุงผลการเรียนรู้ของนกัเรียน  

และพฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

(ศ.ดร.วรรณทิพา รอดแรงคา้, 2556) 



Key Words 

• การวจิยั/ การสืบเสาะหาความรู้ท่ีเป็นระบบ 

• ทาํโดยครูผูส้อน (หรือ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง)  
• เกบ็ขอ้มูล/แกปั้ญหาท่ีเกิดในชั้นเรียน  
   – วธีิสอนของครู หรือ วธีิการเรียนรู้ของเดก็ 

• ปรับปรุงการเรียนการสอน/พฒันาการปฏิบติังาน 

• ส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 





วงจรท่ีหนึง่: การวิเคราะห์สภาพปัญหา 

วงจรท่ีสอง: การทดลองวิธีแก้ปัญหา 

วงจรท่ีสาม: การทดลองซํา้ 

วงจรการวิจยัปฏิบติัการในชัน้เรียน 

ในระยะตา่งๆ 

(สวิุมล วอ่งวานิช, 2555) 



เปรียบเทยีบการวจัิยปฏิบัติการในช้ันเรียนกบัการวจัิยเชิงวชิาการ 

(ดร.ชนะศึก นิชานนท,์ 2556) 

ประเด็น การวจัิยปฏิบัติการในช้ันเรียน 
(Classroom Action Research) 

การวจัิยเชิงวชิาการ  
(Academic Research) 

1.เป้าหมาย มุ่งสร้างความรู้เฉพาะเพื่อใช ้         

ในหอ้งเรียนของครูผูว้ิจยั 

 

มุ่งสร้างขอ้ความรู้ทัว่ไป                  

ซ่ึงสามารถสรุปอา้งอิงได ้

2.ผู้วจัิย ดาํเนินการโดยครูผูส้อนใน

หอ้งเรียน มีลกัษณะการวิจยัแบบ

ร่วมมือ (Collaborative 

research) ใชว้งจรการทาํวิจยั

แบบ PAOR 

ดาํเนินการโดยนกัวิชาการ 

หรือนกัการศึกษาใน 

มหาวิทยาลยัท่ี ไม่ได ้

ปฏิบติังานในหอ้งเรียน 
 



ประเด็น การวจัิยปฏิบัติการในช้ันเรียน 
(Classroom Action Research) 

การวจัิยเชิงวชิาการ  
(Academic Research) 

3.วงจรของ 

การวจัิย 

Plan,Act,Observe,Reflect 
โดยขั้นตอน Reflect (สะทอ้น

กลบั) เป็นขั้นตอนท่ีเด่นท่ีทาํให ้

การวิจยัแบบน้ีต่างจากการวิจยัอ่ืน 

 

ใชว้งจรการทาํวิจยัแบบ 

กาํหนดปัญหา ศึกษาเอกสาร 

ท่ีเก่ียวขอ้ง ออกแบบการวิจยั 

(กาํหนดประชากร กลุ่ม 

ตวัอยา่ง สร้างเคร่ืองมือ เกบ็

ขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล) สรุปและ

อภิปรายผลการวิจยั 



ประเด็น การวจัิยปฏิบัติการในช้ันเรียน 
(Classroom Action Research) 

การวจัิยเชิงวชิาการ  
(Academic Research) 

4.วธีิการ

วจัิย 

ไม่เนน้การกาํหนดกรอบแนวคิด

ทฤษฎี แต่ใชป้ระสบการณ์ของ

ผูส้อน ไม่เนน้แบบแผนการวิจยั

มาก ใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ

มากกวา่เชิงปริมาณ 

 

ยดึแบบแผนการวิจยั                     
การออกแบบการวิจยัท่ีรัดกมุ   มี

การกาํหนดกรอบแนวคิด 

ทฤษฎี ตรวจสอบทฤษฎีและ 

พฒันาทฤษฎี ใชก้ารวิจยัเชิง 

ปริมาณมากกวา่ 



ประเด็น การวจัิยปฏิบัติการในช้ันเรียน 
(Classroom Action Research) 

การวจัิยเชิงวชิาการ  
(Academic Research) 

5.กลุ่มเป้า 
หมายทีต้่อง

ทาํการวจิัย 

นกัเรียนในหอ้งเรียนอาจเป็นรายคน

หรือรายหอ้ง 

กลุ่มนกัเรียนท่ีเป็น 

ตวัแทนประชากร 

6. ข้อมูล

วจัิย 

ครูเป็นผูเ้กบ็ขอ้มูล ใชว้ิธีการ 

สงัเกตหลกัฐานการแสดง 

พฤติกรรมของผูเ้รียน ขอ้มูลส่วน

ใหญ่เป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

อาจใชว้ิธีการเกบ็ขอ้มูลแบบ 

เดียวกบัการวิจยัปฏิบติัการเพื่อ

พฒันาการเรียนการสอนแต่

โอกาสใกลชิ้ดกบัแหล่งขอ้มูล

(นกัเรียน) จะมีนอ้ย 



ประเด็น การวจัิยปฏิบัติการในช้ันเรียน 
(Classroom Action Research) 

การวจัิยเชิงวชิาการ  
(Academic Research) 

7. การ 

วเิคราะห์

ข้อมูล 

ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา ไม่เนน้การ

วิเคราะห์ดว้ยสถิติขั้นสูง 

 

ส่วนใหญ่ใชว้ิธีการวิเคราะห์ 

ทางสถิติ เนน้การสรุปอา้งอิง 

 

8. การ

อภิปราย 

แปล 

ความหมาย 

ขอ้คน้พบจากการวิจยั  

ครู นกัวิจยั และเพื่อนครูจะมีการ 

แลกเปล่ียนประสบการณ์การวิจยั 

ร่วมกนั มีการถกอภิปรายถึงวิธีการ

แกปั้ญหาท่ีใช ้และผลท่ีเกิดข้ึน 

นกัวิจยัอภิปรายภายใต ้

กรอบทฤษฎีท่ีใชใ้น 

การวิจยั และใชค้วาม 

คิดเห็นของนกัวิจยั 

ประกอบการอภิปราย 



กจิกรรมฝึกวเิคราะห์รายงานการวจัิย 
ท่านคดิว่า “การวจิยัต่อไปนี ้เป็นการวจิยัปฏิบัตกิารในช้ันเรียน หรือ

การวจิยัเชิงวชิาการ เพราะเหตุใด” 

• อ่านรายงานการวิจยัท่ีกาํหนดให ้1 เร่ือง  
• อภิปรายร่วมกนัวา่งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนหรือ

การวิจยัเชิงวิชาการ  



แนวทางในการทาํวจิัย 
• กาํหนดปัญหา 

• กําหนดความเป็นมา ปัญหาและวตัถปุระสงค์ของการวจิยั 

• สาํรวจตรวจสอบเก็บรวบรวมข้อมูล 

• พิจารณากรอบแนวคดิหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนํามาเป็นแนวทาง
ในการดําเนินวิจยั 

• วางแผน ออกแบบเคร่ืองมือวิจยั และวิธีเก็บข้อมลู 

• ลงมือตามแผน และเก็บรวบรวมข้อมลู 

• สร้างคาํอธิบาย และเช่ือมโยงคาํอธิบาย 

• วิเคราะห์ สรุป และอภิปรายผล  

• ส่ือสารให้เหตุผล 

• รายงานผลการวิจยั   



“ปัญหาหรือคาํถามของการวจิยัปฏิบัตกิารในช้ันเรียน”  

ได้มาอย่างไร 

ประเด็นพจิารณา 

• เราอยากรู้อะไร หรือเรามีปัญหาอะไร 

• ทาํไมเราจึงอยากจะแกปั้ญหาในเร่ืองนั้น 

• เรารู้ไดอ้ยา่งไรวา่เร่ืองนั้นเป็นปัญหา มีหลกัฐานอะไรยนืยนั 

• ปัญหานั้นสาํคญัหรือไม่ แค่ไหน  

• ปัญหานั้นจาํเป็นตอ้งถึงกบัใชก้ารวิจยัเพื่อแกปั้ญหาหรือไม่ 



กจิกรรมฝึกวเิคราะห์ปัญหาและกาํหนดคาํถามการวจิัยในช้ันเรียน 
• ทาํใบกิจกรรมท่ี 1: การวเิคราะห์ปัญหาเพ่ือการวจิยัในชั้นเรียน 

• นาํเสนอปัญหาการวจิยัในชั้นเรียนท่ีสาํคญัท่ีสุด 1 ปัญหา พร้อมอธิบาย             

ในประเดน็ต่อไปน้ี 
• ทาํไมจึงอยากจะแกปั้ญหาในเร่ืองนั้น  

• รู้ไดอ้ยา่งไรวา่เร่ืองนั้นเป็นปัญหา  

         มีหลกัฐานอะไรยนืยนั 

• ปัญหานั้นสาํคญัแค่ไหนท่ีตอ้งแกไ้ข  

         และจาํเป็นตอ้งใชก้ารวจิยัเพื่อแกปั้ญหา 

         หรือไม่ อยา่งไร 



ทาํอย่างไรเพือ่ให้ได้มาซ่ึงคาํตอบของปัญหาการวจิยั 

ประเด็นพจิารณา 

• ฉนัรู้อะไรบา้งเก่ียวกบัแนวทางในการแกไ้ขปัญหาน้ี 

• จะนาํกรอบแนวคิดอะไรมาใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหา 

• จะทาํอะไร กบัใคร ท่ีไหน เม่ือไหร่ อยา่งไร เพื่อแกปั้ญหา 

• จะเกบ็ขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งไร 



กจิกรรมฝึกออกแบบวางแผนการดาํเนินการวจิยัปฏิบัตกิารในช้ันเรียน 

• ทาํใบกิจกรรมท่ี 2: การออกแบบวางแผนการดาํเนินการวจิยั

ในชั้นเรียน 

         ข้อท่ี 1 กาํหนดกรอบแนวคิดท่ีจะใช้ในการแก้ปัญหา/หา 

        คาํตอบของคาํถามการวิจัย 

• นาํเสนอและวพิากษก์รอบแนวคิดร่วมกนั 

• ทาํใบกิจกรรมท่ี 2: การออกแบบวางแผนการดาํเนินการวจิยั

ในชั้นเรียน 

         ข้อท่ี 2 กาํหนดแนวทางในการแก้ปัญหาหรือหาคาํตอบ 

         ของคาํถามการวิจัย 

• นาํเสนอและวพิากษแ์นวทางร่วมกนั 

 



สรุปแนวทางการทาํวจิยั  

PLAN 

• ศกึษาสภาพปัญหา: ทาํไม (เดก็ทาํไม่ได้) หรือ ปัญหาเป็นอย่างไร 

– สงัเกตพฤติกรรมเดก็อย่างตอ่เน่ือง  

– บนัทกึข้อมลู 

– ลงความคิดเห็นและลงข้อสรุปถึงพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา 

– บรรยายสภาพปัญหาและบริบท 

• ศกึษากรอบแนวคดิและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง: ทาํอย่างไรได้บ้าง (ให้เดก็
ทาํได้) 

– ค้นคว้าอ่านเอกสาร, สอบถาม, สมัภาษณ์ หาข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆ 

– ศกึษางานวิจยัตา่งๆ 

– เลือกกรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีจะเอามาใช้ 

– ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามกรอบแนวคิดและทฤษฎี 



Act --Observe--Reflect 
Act& Observe: 
ลงมือทาํและศกึษาผลที่เกดิขึน้: ทาํอะไร, ทาํแล้วมีผลเป็นอย่างไร 

– นําวิธีการแก้ปัญหาท่ีออกแบบตามกรอบแนวคิดทฤษฎีมาใช้ 

– สงัเกต เก็บข้อมลู บนัทกึข้อมลู อย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

– วิเคราะห์ข้อมลู ลงความคิดเห็นและลงข้อสรุปถึงพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ 

Reflect: 
• ประเมนิและสะท้อนความคดิ: จากผลที่ได้ จะทาํอะไรต่อไป 

– ทําซํา้เพ่ือให้ได้ผลท่ีชดัเจน คงทน หรือ  

– ทําตอ่เพ่ือแก้ปัญหาตอ่ไป หรือ 

– ปรับเปลี่ยนวิธีการเพ่ือทําให้ดีขึน้ หรือ 

– เกิดปัญหาใหม่ ศกึษาเพ่ิมเติมและทําใหม่ หรือ 

– ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว จบโครงการวิจยั 

• สรุปและรายงานผลการวจัิย: จะทาํอย่างไรให้ผู้อ่ืนได้รับรู้และเข้าใจ  
– เขียนรายงานการวิจยัตามรูปแบบของหน่วยงานท่ีจะไปนําเสนอ 



จะรายงานผลอย่างไรเพือ่ให้ผู้อืน่รับรู้เข้าใจ 

ประเด็นพจิารณา 

• ควรเขียนหรือนาํเสนอหวัขอ้อะไรบา้ง 

• ควรเขียนหรือนาํเสนออยา่งไร (Style การเขียน) 



กจิกรรมวเิคราะห์หัวข้อและลกัษณะการเขยีนรายงาน                      

การวจิยัปฏิบัตกิารในช้ันเรียน 
ท่านคดิว่า “รายงานการวจัิยต่อไปนี ้ประกอบไปด้วยหัวข้ออะไรบ้าง และมี

รูปแบบของการเขียนรายงานการวจัิยเป็นอย่างไร” 

• อ่านรายงานการวิจยัท่ีกาํหนดให ้1 เร่ือง  
• อภิปรายร่วมกนัวา่รายงานการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนควร

ประกอบไปดว้ยหวัขอ้อะไรบา้ง และควรมีรูปแบบของการเขียน

เป็นอยา่งไร 



สรุปหัวข้อรายงานการวจิัยปฏิบตัิการในช้ันเรียน 

(ของกลุ่มแกนนํา STEM ปฐมวยั สสวท.) 

1. ความเป็นมาและปัญหาการวจิยั 

2. กรอบแนวคดิหรือทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
3. วตัถุประสงค์ของการวจิยั  
4. คาํถามของการวจิยั 
5. กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา 

6. ระยะเวลา 

7. วธีิการดาํเนินการวจิยั 

7.1 เคร่ืองมือในการวจิยั–ประกอบดว้ยเคร่ืองมือหรือวธีิการท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา และเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล (ไม่ตอ้งระบุเร่ืองการหาคุณภาพ IOC) 

7.2 ขั้นตอนในการวจิยั 

8. ผลการวจิยั (เขียนเชิงคุณภาพใชก้ารพรรณนา โดยไม่ใส่ความคิดเห็น อาจมีขอ้มูลเชิงปริมาณแทรกบา้ง อธิบายเพื่อตอบคาํถามการวิจยั

หรือวตัถุประสงคข์องการวิจยั) 

9. สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะในการนําการวจิยันีไ้ปใช้ 

10. เอกสารอ้างองิ (รูปแบบท่ีคงเสน้คงวาในทั้งรายงาน เช่น รูปแบบของสพฐ. การอา้งอิงจาก website ตอ้งมาจากแหล่งขอ้มูลท่ี

เช่ือถือไดแ้ละเขียนใหถ้กูรูปแบบ) 

11. ภาคผนวก  



สรุป Style การเขียนรายงานการวจิัย CAR 

• เขียนใหน่้าสนใจ น่าติดตาม แต่อยูใ่นกรอบของการวิจยั และไม่วิชาการ
มากเกินไป 

• เขียนแบบบอกเล่าขอ้เทจ็จริงเชิงประจกัษท่ี์เก่ียวขอ้งกบัผูว้ิจยั  

• เป็นลกัษณะการพรรณนา บรรยายบริบทและพฤติกรรม 

• ไม่ตอ้งใส่ภาพประกอบในรายงาน ภาพประกอบใหอ้ยูใ่นภาคผนวกโดย
เอาเฉพาะภาพท่ีสะทอ้นเหตุการณ์สาํคญัๆ สะทอ้นใหเ้ห็นผลจากการ
วิจยั ควรมีการอธิบายภาพดว้ย ภาพควรทาํใหค้นเห็นพฒันาการของเดก็  

• แต่ไม่ drama มากเกินไป 

• หลกัในการเขียนคือเขียนไปก่อนแลว้ค่อยมา screen ภายหลงั 

• เขียนใหค้นอ่านสามารถมองเห็นภาพเหมือนไปนัง่อยูด่ว้ย จินตนาการ
ตามได ้คิดตามได ้และมีหลกัฐานเช่ือถือได ้ใหค้นมัน่ใจวา่เป็น
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง 

 



กจิกรรมฝึกเขยีนรายงานการวจิยั (โครงร่างการวจิยั) 1 ช้ิน/ร.ร. 

• ฝึกเขียนรายงานการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน ในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. ความเป็นมาและปัญหาการวจิยั 

2. กรอบแนวคิดหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. วตัถุประสงคข์องการวจิยั  
4. คาํถามของการวจิยั 
5. กลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษา 

6. ระยะเวลา 



สะท้อนความคดิเกีย่วกบัการอบรม 

1. โดยภาพรวมการอบรมน้ีสามารถช่วยพฒันาการความรู้ความ
เขา้ใจของท่านได ้มากหรือนอ้ยเพียงใด 

1 คะแนน : นอ้ยท่ีสุด – 5 คะแนน: มากท่ีสุด 

 

2. เขียนสะทอ้นความคิดเห็น 

2.1 ท่านไดเ้รียนรู้หรือไดรั้บการพฒันาอะไรจากการอบรมใน
คร้ังน้ี 

2.2 ท่านอยากเรียนรู้หรือไดรั้บการพฒันาอะไรเพ่ิมเติม 
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