ครูไทยยุคใหม่ สอนได้ วิจัยเป็น
พระมหาสกุล มหาวีโร
บทนา
เมื่ อ กล่ า วถึ ง เรื่ อ ง การวิ จั ย ในอดี ต ก่ อ นพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จะ
ประกาศใช้ ครูซึ่งเป็นบุคลากรที่มีหน้าที่ในการให้ความรู้กับผู้เรียนเน้นการเป็นผู้สอน ครูจึงเป็นเชี่ยวชาญ
ชานาญการเกี่ยวกับศาสตร์ของการสอนมากกว่าศาสตร์ของการวิจัย
การวิจัยมิได้เป็นหน้าที่หลักของครูในอดีตที่ผ่านมา ครูส่วนใหญ่จึงคิดว่าการทาวิจัยเป็นเรื่องที่ยาก
ต้องอาศัยความรู้ความรู้สามารถเฉพาะด้านเกี่ยวกับวิธีดาเนินการวิจัย เพราะในหลักสูตรฝึกหัดครูที่ผ่านมา
เป็นศึกษาวิจัยเชิงวิชาการ (academic research) ซึ่งมีหลักการวิจัยที่เคร่งครัดในแบบแผนของการวิจัย
ดังนั้นจึงทาให้สภาพการณ์ของการเรียน การทาวิจัยจึงแยกส่วนกัน มิใช่แต่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
แม้แต่ต่างประเทศก็พบปัญหาเช่นเดียวกัน ดังที่ Sado-Brown, Welsh, และ Bolton (๑๙๙๕, อ้างใน
สุวิมล ว่องวาณิช, ๒๕๕๕ : ๔) กล่าวว่าการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็นกระบวนการที่ใช้ในการปฏิรูป
โรงเรียน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับครูที่ต้องการทาวิจัยมีหลายประการ ได้แก่
๑.ความกลัวเกี่ยวกับเทคนิคการทาวิจัย
๒.ครูมีแนวโน้มที่จะเชื่อว่างานวิจัยไม่ใช่อยู่ในของเขตงานของครูที่จะปฏิบัติได้
๓.ข้อจากัดด้านเวลาในการทาวิจัยของครูในโรงเรียนที่จะทาวิจัย
๔.มีความกังวลในหัวข้อวิจัยที่อาจกระทบความรู้สึกของพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้อง
๕.การไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
๖.การต่อต้านในการทาวิจัยจากผู้บริหาร เป็นต้น
แนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Sado-Brown, Welsh, และ Bolton ยังเสนอแนะว่า คือ การ
ฝึกอบรมครูและผู้บริหารเหล่านั้นควรเริ่มที่จะพัฒนาการศึกษาเกี่ยวกับครู ประจาการให้มีความรู้เกี่ยวกับ
การทาวิจัย
จากนั้นไม่นานประเทศไทยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติก ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มีการ
กาหนดแนวทางการจัดการเรียนสอนไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักกว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (บัญชา แสนทวี, ๒๕๔๕ : ๑-๒)
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพจึงเป็นหน้าที่ของครู ฉะนั้น ครูจึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทให้ทันกับโลกและการศึกษาสมัยใหม่ ใน
ปัจจุบันการเรียนรู้ไม่ได้จากัดเฉพาะการสอนตามบทเรียนเท่านั้น แต่มีข้อมูลจากแหล่งศึกษาอีกจานวนมาก
โดยเฉพาะจากอินเตอร์เน็ตที่นักเรียนให้ความสนใจมาก ดังนั้น ครูในฐานะเป็นผู้สอนจึงต้องสอนให้ ให้
นักเรียนคิดเป็นทาเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนสาคัญและใช้การวิจัยเข้ามามี
บทบาทในการเรียนการสอน เพื่อครูจะได้เข้าใจผู้เรียนและปรับปรุงสร้างแผนการสอนให้เหมาะกับผู้เรียน
ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ย นแปลงไป การวิจัยจึงเป็นกลไกและเครือข่ายส าคัญในการจัดการศึกษาให้
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้การวิจัยยังช่วยให้ครูพัฒนาทักษะ
วิ ช าชี พ ครู ได้ แ ก่ ออกแบบหลั ก สู ต ร จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใช้ สื่ อ แหล่ ง การเรี ย นรู้ และประเมิ น ที่


อาจารย์ประจาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยามหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เชียงใหม่

๒
หลากหลายให้สามารถสนองความต้องการของผู้เรียนและบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังแสดงในแผนภูมิที่
๑.๑
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แผนภูมิที่ ๑.๑ องค์ประกอบของทักษะวิชาชีพครู
การวิจัยคืออะไร
คาว่าวิจัย ตรงภาษาอังกฤษว่า Research เกิดจากคา 2 คามารวมกัน คือคาว่า Re+Search จาก
รากศัพท์เดิมว่า การค้นหาซ้าแล้วซ้าอีกให้เกิดความมั่นใจ
ส าหรั บ ความหมายวิ จั ย มี ผู้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ ห ลากหลายด้ ว ยกั น เช่ น พจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ นงลักษณ์ วิรัชชัย (๒๕๓๗ : ๓๑) สมเจตน์ ไวทยาการณ์ (๒๕๔๔ : ๗)
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (๒๕๔๖ : ๑๒) ได้กล่าวถึงความหมายของการวิจัยซึ่งมีเนื้อหาใกล้เคียงกันเป็น
แนวทางเดียวกัน สรุปได้ว่า การวิจัย หมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู้อย่างมีระบบ และมีจุดหมาย
แน่นอน ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ผลวิจัยเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และสังคม
ขอบเขตของการวิจัยเป็นอย่างไร
เมื่อการวิจัยเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้อย่างมีระบบ และมีจุดหมายแน่นอน คือ การพัฒนาการ
เรียนการสอน โดยมีการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้ดีขึ้นกว่าเดิม ครูผู้ทาการวิจัยต้องทราบขอบเขตของ
การวิจัยในชั้นเรียนก่อน
ขอบเขตของการวิจัยในชั้นเรียนขึ้นอยู่กับว่าจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ซึ่งมี ๒ ประเภทดังนี้
๑. ใช้นวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการเรียนการสอนเป็นเกณฑ์ แบ่งออกได้ ๒ ประเภท
คือ
๑.๑ สื่อการเรียนการสอนที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ (Invention)
๑.๒ กิจกรรมการพัฒนาหรือเทคนิควิธีการสอน (Instruction)
๒. ใช้สภาพการณ์ทางการศึกษาเป็นเกณฑ์ แบ่งออกได้ ๓ ประเภท คือ
๒.๑ สภาพการณ์ที่ครูเกี่ยวข้อง เช่น ในห้องเรียน
๒.๒ ความเข้าใจของครูในสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติ
๒.๓ บทบาทที่ครูเกี่ยวข้อง

๓
ส่วน วาโร เพ็งสวัสดิ์ (๒๕๔๖ : ๒) ได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยในชั้นเรียน ดังนี้
๑.เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักเรียน ซึ่งแบ่งออกเป็น
๑.๑ พฤติกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า เรียนรู้ในเนื้อหาวิชา
บางเรื่องช้า เป็นต้น
๑.๒ พฤติกรรมส่วนตัวที่เป็นปัญหา เช่นพฤติกรรมความก้าวร้าว พฤติกรรมไม่กล้าแสดงออก เป็น
ต้น
๒. เป็นเรื่องเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน หรือกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งแบ่งออกเป็น
๒.๑ สื่อการสอนประเภทวัสดุอุปกรณ์ เช่น ชุดการสอน บทเรียนสาเร็จรูป เป็นต้น
๒.๒ สื่อการสอนประเภทวิธีการ เช่น วิธีสอนแบบต่าง ๆ เป็นต้น
ลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียนเป็นอย่างไร
เนื่องจากการวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยที่นาแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาใช้ดังนั้นจึงเป็นการ
วิจัยที่เน้นกระบวนการและนาผลการวิจัยไปใช้จริงทันทีในทางปฏิบัติโดยเน้น การปรับปรุง แก้ไขและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูนั้นเรียน นักวิจัยทางการศึกษามีความเห็นสอดคล้องกันว่าการวิจัย
ในชั้นเรียนเป็นการวิจัยที่มีความเฉพาะเจาะจงและแตกต่างไปจากการวิจัยทางการศึกษาทั่วไป ซึ่งผ่อง
พรรณ ตรัยมงคลกูล (๒๕๔๓ : ๓๕-๓๖) และสุวิมล ว่องวาณิช (๒๕๔๔ :๑๒) และวาโร เพ็งสวัสดิ์
(๒๕๔๖ : ๓-๔) ได้สรุปไว้ดังนี้
๑. ครูเห็นปัญหาด้วยตนเอง และครูต้องการปรับปรุง แก้ไขปัญหานั้นด้วยตนเอง
๒. ประเด็นปัญหาวิจัยจะเล็กหรือใหญ่ก็ได้ แต่มีความหมายสาหรับการเรียนการสอนโดยตรง
๓. บริบทของการวิจัยเป็นสภาพจริงของห้องเรียน มุ่งเน้นการศึกษากับผู้เรียน ผู้สอน กระบวนการ
เรียนการสอน ตลอดจนสภาพแวดล้อมในห้องเรียน
๔. เป้ า หมายการวิจั ย เพื่อมุ่งผลการวิจั ยไปพัฒ นาการเรียนการสอนให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ดและ
ทันทีทันใด
๕. ทุกขั้นตอนของการวิจัยทาควบคู่ไปกับการสอนปกติครูต้องทาหน้าที่ “สอนได้ วิจัยเป็น”
๖. ผลการวิจัย ครูนาไปใช้แก้ไขปัญหาการเรียนการสอนโดยตรง และผลวิจัยยังเป็นการเชื่อมโยงกัน
ระหว่างการคิดเชิงสะท้อน (reflective thinking)
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นอย่างไร
Kemmis, S. and Mctaggart (๑๙๘๘ : ๑๐) ได้สร้างแบบจาลองกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ของ เพื่อใช้เป็นต้นแบบของการวิจัยในชั้นเรียน มี ลักษณะสาคัญ ๔ ขั้นตอน ดังนี้
๑. การวางแผน (Plan) เป็นการกาหนดการทางานที่ใช้ผลของการวิเคราะห์และกาหนดประเด็น
ปัญหาที่ต้องการแก้ไข ป้ องกัน หรือพัฒนา มาจัดทาเป็นแผนการปฏิบัติงาน เช่น ครูกาหนดประเด็น
ปัญหาที่ต้องการทาวิจัยได้แล้ว ก็ทาการวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริงเลือกแนวทางการแก้ปัญหา รวมทั้ง
พัฒนานวัตกรรมสาหรับใช้ในการแก้ปัญหา หลังจากนั้นจึงจัดทาแผนการสอนที่มีการนานวัตกรรมไปใช้
แก้ปัญหา แล้วจึงทาการวัดและประเมินผลการใช้นวัตกรรม เป็นต้น ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า ในขั้นการ
วางแผนนี้ ครูต้องคิดวางแผนเพื่อทากิจกรรมต่อไปนี้ คือ กาหนดปัญหา เลือกนวัตกรรมและนานวัตกรรม
และนานวัตกรรมไปใช้

๔
๒. ปฏิบัติตามแผน (Act) หลังจากที่ครูจัดทาแผนการวิจัยเสร็จเรียนร้อยแล้ว ครูนาแผนที่กาหนดไว้
ไปปฏิบัติซึ่งในกรณีของครูหมายถึงการนาแผนที่ได้ในข้อ ๑) ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือจัดการ
เรียนการสอนที่มีการใช้นวัตกรรมที่เลือกแล้วไปแก้ปัญหาขณะที่จัดการเรียนการสอน
๓. สังเกตผลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน (Observe) ขั้นตอนนี้ครูจะทาการสังเกตผลการปฏิบัติงานของ
ตน พร้ อ มทั้ งมี การเก็บ รวบรวม ข้อ มูล ผลการใช้ น วัต กรรมวิเ คราะห์ ข้ อมู ล และน าผลที่ ได้ จากการใช้
นวัตกรรมในการแก้ปัญหานั้น ๆ
๔. สะท้อนความคิด (Reflect ) ในขั้นตอนนี้ ครูจะทาการสังเกตผลการใช้นวัตกรรมมา แปลผล
อภิปรายผล โดยให้ผู้มีส่วนร่วมได้พิพากษ์วิจารณ์ ผลสรุปที่ได้จากขั้นตอนนี้จะนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบัติงานของครู ซึ่งครูสามารถนาผลที่ได้ไปวางแผนการปฏิบัติงานของตนได้ต่อไป
วาโร เพ็งสวัสดิ์ (๒๕๔๖ : ๔-๕) ได้กล่าวถึงกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมี ๕ ขั้นตอน ดังนี้
๑. สารวจและวิเคราะห์ปัญหา การสารวจและวิเคราะห์ปัญหาเป็นจุดเริ่มต้นในการวางแผนแก้ปัญหา
เพื่ อพั ฒ นาคุ ณภาพการเรี ย นการสอน ซึ่ง ในตอนนี้ ครู ผู้ ส อนสามารถดาเนิ นการได้ ห ลายลั ก ษณะ เช่ น
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสารวจพฤติกรรมของผู้เรียน เป็นต้น ถ้าหากครูพบปัญหาจากการ
สารวจและวิเคราะห์ปัญหามีหลายปัญหา ครูควรจัดลาดับความสาคัญของปัญหาโดยพิจารณาความรุนแรง
ของปัญหา หากพบว่าปัญหาใดมีความรุนแรงมากก็ควรได้รับการแก้ไขหรือพัฒนาก่อน
๒. ก าหนดวิธี การในแก้ปั ญ หา เมื่อ ครูผู้ ส อนได้ปัญ หาจากการศึ กษาในขั้ นที่ ๑ แล้ ว จะต้ องหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ ซึ่งวิธีการในขั้นตอนนี้ครูผู้สอนจะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจัย เช่น จากตารา วารสาร บทความ หลักสูตร คู่มือครู รายงานการวิจัย เป็นต้น เพื่อที่จะทาให้ครูผู้ สอนได้
ทราบว่า ปัญหาที่คล้าย ๆ กับปัญหาของตนมีผู้ใดได้ศึกษาไว้บ้าง ใช้วิธีการใดในการแก้ไขปัญหา ผลการ
แก้ปัญหาเป็นอย่างไร ซึ่งจะทาให้ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาชัดเจนยิ่งขึ้น
๓. พัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม จากการศึกษาในขั้นตอนที่ ๒ จะทาให้ครูผู้สอนได้แนวทาง หรือ
ทางเลือก ในการแก้ไขปัญหาซึ่งในขั้นนี้ครูผู้สอนจะต้องกาหนด และสร้างวิธีการในการแก้ปัญหาขึ้นมาซึ่ง
เรียกว่า “นวัตกรรม”
๔. นาวิธีการ หรือนวัตกรรมไปใช้ ขั้นนี้ครูนาวิธีการหรือนวัตกรรมที่สร้างขึ้นจากขั้นตอนที่ ๓ ไปใช้
โดยระบุขั้นตอนปฏิบัติว่าจะใช้กับใคร เมื่อไหร่ อย่างไร แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เรียน เพื่อนาข้อมูลมา
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่อไป
๕. สรุปผล เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้แล้ว นาข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการทางสถิติที่เหมาะสมแล้ว
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล แต่ถ้าหากวิธีการหรือนวัตกรรมยังไม่สามารถแก้ ไขปัญหาที่ต้องการได้ก็จะต้อง
ทาการปรับปรุงแก้ไข โดยย้อนกลับไปค้นหาวิธีการหรือนวัตกรรมใหม่อีกครั้งหนึ่ง แล้ว ดาเนินการพัฒนา
วิธีการ หรือนวัตกรรม ตลอดจนนาวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช้อีก กล่าวคือดาเนินการในขั้นที่ ๒-๔ ใหม่
จนกระทั่งสามารถแก้ไขปัญหาที่ต้องการได้ แล้วเขียนสรุปผลการดาเนินงานตั้งแต่ขั้นที่ ๑-๔
จากการจัดกระบวนการวิจัยดังกล่าว สรุปได้เป็น ๕ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ครูค้นหาปัญหาในชั้นเรียน เช่น วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สารวจพฤติกรรม
ของนักเรียนเป็นต้น
ขั้นตอนที่ ๒ ครูกาหนดวิธีการแก้ไขปัญหา ด้ วยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยการแสวงหานวัตกรรมใหม่ ๆ
ขั้นตอนที่ ๓ ครูพัฒนานวัตกรรมที่เลือกแล้วไปใช้ในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ

๕
ขั้นตอนที่ ๔ ครูสังเกตผลการใช้นวัตกรรม พร้อมกับการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ
แก้ไขปัญหานั้นต่อไป
ขั้นตอนที่ ๕ ครูสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และสะท้อนความคิดของผลการวิจัย หากผิดพลาดต้อง
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนนวัตกรรมใหม่ หรือหากสาเร็จ มีการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนต่อไป
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