
บทที่ 2  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษากระบวนการพัฒนาทักษะการท าวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครูสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นฐาน ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ตามล าดับดังนี้ 

1. การท าวิจัยในชั้นเรียน 
1.1 ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน 
1.2 กระบวนการในการท าวิจัยในชั้นเรียน 
1.3 การเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน 

2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. การท าวิจัยในชั้นเรียน 

 การท าวิจัยในชั้นเรียนถือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอนที่ครูจะน าไปใช้ใน
การแก้ปัญหาต่างๆ  ในชั ้นเรียน  ซึ ่งอาจมีสาเหตุมาจากพฤติกรรม  หรือความรู ้พื ้นฐานของตัว
นักเรียน วิธีในการสอนของครู สื่อการสอนหรือแม้แต่สภาพแวดล้อมในโรงเรียนด้วย   ซึ่งเมื่อครูได้
ท าการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  และหาทางแก้ไขปัญหานั้นๆ แล้วก็จะได้แนวคิด วิธีการ องค์
ความรู้อันจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไปได้   
  

1.1 ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน 
นักว ิชาการศึกษาได ้ให ้ทัศนะที ่เกี ่ยวกับความหมายของการว ิจ ัยในชั ้นเร ียนอย่าง

หลากหลาย ดังนี้ 
ผศ.สุรพงษ์ คงสัตย์ อ. ธีรชาติ ธรรมวงค์ ได้รวบรวมความหมายของการวิจัยในชั้นเรียนไว้  

ดังนี้ 
           การวิจัย คือ การแก้ปัญหาแบบใหม่ การหาค าตอบแบบใหม่ โดยวิธีการที่เชื่อถือได้หรือ
วิธีการที่ยอมรับในศาสตร์นั้น ๆ 
           การวิจัยในชั้นเรียน คือ การแก้ปัญหาของนักเรียนบางคน บางเรื่อง เพื่อพัฒนานักเรียน
คนนั้น กลุ่มนั้น เพ่ือจะได้เรียนทันเพ่ือนกลุ่มใหญ่ หรือวิธีที่ยอมรับในศาสตร์นั้น ๆ 
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           พิชิต  ฤทธิ์จรูญ  (2544 : 21) กล่าวว่า การวิจัยเป็นกระบวนการสืบค้นหาข้อเท็จจริง 
ค าตอบ องค์ความรู้ใหม่ หรือการสร้างพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่เป็นระบบและเชื่อถือได้
เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบ  ค าตอบ  องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่เชื่อถือได้ 

           ไพจิตร  สดวกการ  (2545  : 4)  กล่าวว่า การวิจัยเป็นกระบวนการในการแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่ครูรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ  เพ่ือสืบค้นให้ได้สาเหตุ
ของปัญหา แล้วหาวิธีแก้ไขหรือพัฒนาที่เชื่อถือได้  เช่น การสังเกต  จดบันทึก และวิเคราะห์หรือ
สังเคราะห ์ เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาหรือกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนของครู และพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

           สมบัติ  บุญประคม (2545 : 35)  กล่าวว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ใช้กระบวนการปฏิบัติ
อย่างเป็นระบบ  ผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ และวิเคราะห์วิจารณ์ผลการปฏิบัติ
โดยใช้วงจร  4 ขั้นตอน  คือ  การวางแผน   การลงมือท าจริง   การสังเกต  และการสะท้อนผลการ
ปฏิบัติการด าเนินการต้องต่อเนื่อง เพ่ือจะน าไปสู่การปรับปรุงแผนเข้าสู่วงจรใหม่   จนกว่าจะได้
ข้อสรุปที่แก้ปัญหาได้จริง  หรือสภาพการณ์ของสิ่งที่ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บรรดล สุขปิดิ (2549)  ได้สรุปความหมายการวิจัยในชั้นเรียนไว้ดังนี้ การวิจัยในชั้นเรียน คือ 
กระบวนการในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่ครูรับผิดชอบอยู่ โดยใช้วิธีการ
ทางการวิจัย (วิธีการทางวิทยาศาสตร์) ซึ่งกระท าโดยครูผู้สอนและมีเป้าหมายส าคัญเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

ส. วาสนา ประวาลพฤกษ์ (2541) กล่าวว่า การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าที่
สะท้อนตัวครูและกลุ่มผู้ร่วมปฏิบัติงานในสถานการณ์สังคม เพ่ือค้นหาลักษณะที่เหมาะสมของรูปแบบ
การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภาวะของสังคมหรือสถานการณ์ ด้วยความร่วมมือ
ของเพ่ือนครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนสมาชิกในสังคมที่เกี่ยวข้อง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
พินิจพิเคราะห์การกระท าของตนเองและกลุ่ม เพ่ือพัฒนาเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการสอนและ
การเรียนรู้ อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงแบบมีแผน ดังนั้น การวิจัยในชั้นเรียน จึงไม่ใช่เป็นเพียง
การแก้ปัญหา แต่จะเป็นการตั้งปัญหาจากแรงกระตุ้นของผู้วิจัยที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพัฒนา แล้ว
ปฏิบัติสังเกต สะท้อนกลับเป็นวัฏจักรของการวิจัยที่หมุนไปเรื่อย ๆ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนและ
สร้างภาพลักษณ์ของการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 

 จากความหมายการวิจัยในชั้นเรียนที่ได้เสนอตามแนวคิดของหลายๆ ท่านตามที่กล่าวมา 
สามารถสรุปได้ดังนี้  การวิจัยในชั้นเรียน เป็นกระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนบางคน บาง
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เรื่อง  หรือพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่ครูรับผิดชอบอยู่ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน หรือพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่ครูรับผิดชอบ โดยใช้วิธีการทางการวิจัย (วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์)อย่างเป็นระบบ และสามารถน าไปปรับปรุงแผนเข้าสู่วงจรใหม่  จนกว่าจะได้ข้อสรุปที่
แก้ปัญหาได้จริงการหาค าตอบ เป็นวัฏจักรของการวิจัย จนได้ข้อค้นพบ  ค าตอบ  องค์ความรู้ใหม่หรือ
นวัตกรรมที่ยั่งยืนและมีคุณภาพเชื่อถือได้ 

1.2  กระบวนการในการท าวิจัยชั้นเรียน 

 ขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น
เรียน  หรือการวิจัยเชิงวิชาการในชั้นเรียนก็ตามจะมีการด าเนินการวิจัยโดยคร่าวๆ เป็น 5 ขั้นตาม
แผนภาพ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 1  แสดงล าดับขั้นของกระบวนการการท าวิจัยในชั้นเรียน 

 จากแผนภาพที่แสดงกระบวนการการท าวิจัยในชั้นเรียนดังกล่าวได้ปรับแต่งมาจากแนวคิด
ของกองการวิจัยทางการศึกษา  กรมวิชาการ  (2542, 7-10)  และมีค าอธิบายเพ่ิมเติมการด าเนินการ
แต่ละข้ันตอนดังนี ้

 

1. ส ารวจและวิเคราะห์ปญัหาการเรียนการสอน 

2. ศึกษาค้นคว้าวิธีการหรือนวัตกรรมในการแก้ปัญหานั้น 

3. พัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรมที่เลือกใช้ส าหรับการแก้ปัญหา 

4. น าวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช้ในชั้นเรียนและเก็บรวบรวมข้อมูล 

5. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการแก้ไขปัญหา 
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 ขั้นที ่1 ส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน 
  การส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา  เป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญในการวางแผนแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  ซึ่งจะท าให้ครูพบปัญหาที่จะต้องแก้ไขหรือพัฒนาจนสามารถ
ด าเนินการสอนได้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ควรจะเป็น 

  การส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา นั้นครูสามารถด าเนินการได้หลายลักษณะ เช่นการ
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแง่มุมต่าง ๆ  การตรวจสอบสมุดแบบฝึกหัด การส ารวจพฤติกรรม
ของผู้เรียน  การสังเกตของครู  ข้อมูลจากการประเมินของผู้เกี่ยวข้อง  เป็นต้น  ทั้งนี้ครูอาจจะพบ
ปัญหาข้อสงสัยที่เกิดจากผู้เรียน  เกิดจากครูหรือเกิดจากกระบวนการเรียนการสอน  เช่น 

  -  ผู้เรียนมีความสามารถในการท าโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ต่ า 

  -  ผู้เรียนส่วนใหญ่ในชั้นมีความคล่องแคล่วในการอ่านภาษาไทยต่ า 

  -  ผู้เรียนไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ 

  -  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

  -  ผู้เรียนยังไม่ได้ปฏิบัติตนเกี่ยวกับความรับผิดชอบให้เป็นนิสัย 

  -  ครูสอนเคร่งเครียด  จริงจัง  ผู้เรียนไม่สนุกและไม่มีความสุขในการเรียน 

  -  ครูใช้สื่อไม่เหมาะสมกับวัย  วุฒิภาวะและความสามารถของผู้เรียน 

  -  ครูไม่ได้จัดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง 

ฯลฯ 

  เมื่อครูพบปัญหาจากการส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาแล้ว  หากมีหลายปัญหา      
ครูอาจต้องจัดล าดับความส าคัญของปัญหา  โดยพิจารณาจากความรุนแรงของปัญหาว่าปัญหาใดควร
ได้รับการแก้ไขหรือพัฒนาก่อน  หรืออาจจ าเป็นต้องแก้ไขหรือพัฒนาหลายปัญหาพร้อมกัน 

 *ขั้นตอนนี้จะน ำไปสู่  กำรก ำหนดปัญหำกำรเรียนกำรสอนที่จะท ำวิจัย 

ขัน้ที่  2  ศึกษาค้นคว้าวิธีการหรือนวัตกรรมในการแก้ปัญหานั้น 

 เมื่อครูได้วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือที่จะหาแนวทางในการแก้ปัญหาแล้ว ในขั้นนี้ครูต้องศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เช่น  วารสาร  บทความ  หลักสูตร  ผลงานวิจัย  หนังสือ  ต ารา  คู่มือ  แนวคิด
ทฤษฎีต่าง  ๆ   ตลอดจนประสบการณ์ของครูเอง  เพ่ือท าให้ครูทราบว่าปัญหาที่คล้ายกับปัญหาของ
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ครูเองมีผู้ใดศึกษาไว้บ้าง ใช้วิธีใดในการแก้ปัญหาและผลการแก้ปัญหาอย่างไร  วิธีการนี้จะท าให้ครู
เห็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้ชัดเจน  ซึ่งอาจเป็นวิธีสอนแบบใหม่  หรือการใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วย
ในการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน ได้แก่ บทเรียนส าเร็จรูป ชุดการสอน  เอกสารประกอบการ
สอน  คู่มือครู  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  (CAI)  หรือการเรียนแบบร่วมมือ  เป็นต้น 

 *  ขั้นตอนนี้จะน ำไปสู่กำรตัดสินใจก ำหนดวิธีกำรหรือนวัตกรรมที่จะน ำมำใช้ในกำรแก้ปัญหำ
กำรเรียนกำรสอน 

ขัน้ที ่3  พัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรมที่เลือกใช้ส าหรับการแก้ปัญหานั้น 

 เมื่อครูได้ทางเลือกในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา  ซึ่งอาจเป็นวิธีการหรือนวัตกรรมที่เป็นไปได้  
ในขั้นนี้ครูต้องก าหนดรายละเอียดของวิธีการและจัดสร้างนวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาตามที่ก าหนด
ไว้  แล้วด าเนินการตรวจสอบคุณภาพของวิธีการหรือนวัตกรรมโดยผู้รู้ในเรื่องนั้น ๆ  เช่น  หากครู
สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ครูต้องศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
แล้วจัดท าต้นแบบให้เสร็จสมบูรณ์  น าไปให้เพื่อนครู  ศึกษานิเทศก์หรือนักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ที่ศึกษาให้ความคิดเห็น  เพ่ือน าข้อคิดเห็นที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขต้นแบบของนวัตกรรมหรือวิธีการและ
ในบางครั้งอาจจ าเป็นต้องน าไปทดลองใช้ (Tryout)  กับนักเรียนกลุ่มเล็ก  ๆ  ก่อน 

 *  ขั้นตอนนี้จะน ำไปสู่กำรสร้ำงและพัฒนำวิธีกำรหรือนวัตกรรมที่จะน ำมำใช้ในกำรแก้ปัญหำ
หรือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

ขั้นที่  4  น าวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช้ในชั้นเรียนและเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ขั้นนี้ครูจะน าวิธีการหรือนวัตกรรมที่สร้างขึ้นไปใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแล้วเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามที่ก าหนดด้วยเครื่องมือชนิดต่าง ๆ   เช่น  สังเกตพฤติกรรม   เริ่มต้นของผู้เรียน
ก่อนน าไปใช้  เมื่อน าไปใช้แล้วสังเกตพฤติกรรมอีกระยะหนึ่ง  เพ่ือน าข้อมูลมาวิเ คราะห์การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนต่อไป  หรือใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เพ่ือเก็บข้อมูลในส่วนของ
ความรู้ความสามารถในเรื่องที่เรียน  เป็นต้น 

 *  ขั้นตอนนี้ ต้องมีเครื่องมือและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  รวมทั้งแนวทำงกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ด้วย 

ขั้นที่  5  วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการแก้ไขปัญหา 

 ภายหลังจากการน าวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช้และมีการรวบรวมข้อมูลได้แล้ว ครูก็จะน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์โดยเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับข้อมูลที่รวบรวมได้ แล้วสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
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หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตามที่ต้องการก็จะต้องท าการปรับปรุงแก้ไข  โดยย้อนกลับไปค้นหา
วิธีการหรือนวัตกรรมใหม่  แล้วพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม  ตลอดจนน าวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช้
อีก  คือด าเนินการขั้นที่  2-4  ใหม่  จนกระทั่งสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามที่ต้องการ  แล้วจึงเขียน
สรุปผลการด าเนินงาน 

*  ขั ้นตอนนี้จะได้ผลกำรวิจัยที ่น ำไปสู ่กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนหรือกำรแก้ไข
ปัญหำกำรเรียนกำรสอน 

นอกจากนั้นยังมีนักวิชาการการศึกษาได้เสนอกระบวนการหรือขั้นตอนในการท าวิจัยในชั้น
เรียนไว้ซึ่งมีสาระและข้ันตอนใกล้เคียงกัน ดังนี้ 

 หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา (2540 : เอกสารอัดส าเนา) กล่าวถึงกระบวนการท า
วิจัยในชั้นเรียนว่า การท าวิจัยในชั้นเรียนจะมีวิธีด าเนินการที่เป็นขั้นตอน โดยยึดหลักวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์และได้น ามาขยายให้เป็นขั้นตอนที่ละเอียดต่อเนื่อง เพื่อสะดวกในการปฏิบัติ ครู อาจารย์
จึงสามารถวางแผนด าเนินงานไว้ล่วงหน้าได้ ขั้นตอนของการท าวิจัยในชั้นเรียน มีดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน 
 สิ่งที่ครูได้รับจากขั้นตอนนี้ คือ ก าหนดปัญหาการเรียนการสอนได้อย่างเจาะจงและชัดเจน 
เพ่ือน าเสนอเขียนสภาพปัญหาของนักเรียน และนอกจากนี้ครูสามารถเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ได้ดว้ย 
 ขั้นที่ 2 การศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 สิ่งที่ครูได้จากขั้นตอนนี้ คือ ได้เทคนิคในการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับหลักการ ทฤษฎี หรือ
เอกสารงานวิจัยที่มีผู้ศึกษาไว้แล้ว ซึ่งท าให้แนวคิดของครูน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น 
 ขั้นที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
 สิ่งที่ครูได้จากขั้นตอนนี้ คือ ได้นวัตกรรมที่คาดว่ามีคุณภาพเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 
 ขั้นที่ 4 การออกแบบการทดลอง 
 สิ่งที่ครูได้จากขั้นตอนนี้ คือ ได้รูปแบบการทดลองนวัตกรรมที่เหมาะสม น่าเชื่อถือ เพ่ีอ
พิสูจน์ว่านวัตกรรมนั้นมีประสิทธิภาพและใช้แก้ปัญหาได้หรือไม่ 
 ขั้นที่ 5 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
 สิ่งที่ครูได้จากข้ันตอนนี้ คือ เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ ซึ่งครูอาจจะเป็นผู้สร้างเครื่องมือนั้นเอง
หรือปรับปรุงเครื่องมือวัดที่ผู้อ่ืนสร้างไว้ โดยต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือก่อนน าไปใช้
จริง 
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 ขั้นที่ 6 การทดลอง การรวบรวม การวิเคราะห์ และสรุปผล 
 สิ่งที่ครูได้จากขั้นตอนนี้ คือ ได้ปฏิทินปฏิบัติงาน ได้นวัตกรรมไปทดลอง ได้เก็บรวบรวม
ข้อมูล น าข้อมูลไปวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 
 ขั้นที่ 7 การเขียนรายงานการวิจัย 
 สิ่งที่ครูได้จากข้ันตอนนี้ คือ รายงานการวิจัยที่เขียนถูกต้องตามรูปแบบ ซึ่งเป็นการเสนอสิ่งที่
ได้ศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบให้ผู้อ่ืนทราบ เพ่ือจะได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม หรือน าไปใช้ประโยชน์
อ้างอิงได้ 
 ประวิต เอราวรรณ์ (2542: 5 – 7) กล่าวว่า การวิจัยในชั้นเรียนมีกระบวนการที่ต่อเนื่องและ
เป็นระบบ คือ เริ่มต้นจากการส ารวจสภาพการปฏิบัติงานว่ามีปัญหาอะไรบ้าง วางแผนเพ่ือแก้ปัญหา 
ลงมือปฏิบัติตามแผน และสะท้อนผลการปฏิบัติเพื่อการเริ่มต้นใหม่  

 พิมพันธ์ เตชะคุปต์ และคณะ (2544: 10 – 14) กล่าวถึง กระบวนการที่ใช้ในการวิจัยในชั้น
เรียน คือ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวิธีการที่มีระบบ มีข้ันตอนดังนี้ 
 1. ก าหนดปัญหาการวิจัย 
 2. ตั้งสมมติฐาน 
 3. ออกแบบการวิจัย 
 4. ด าเนินการวิจัย 
 5. สรุปผลการวิจัย 
 จากขั้นตอนทั้ง 5 ดังกล่าว ขั้นที่ 1 – 3 เป็นขั้นการวางแผนการวิจัย ขั้นที่ 4 คือ             
ขั้นด าเนินงานตามแผนเพ่ือปรับปรุงแก้ไข ผู้วิจัยควรน าไปปรับปรุงลงมือปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงแก้ไข
อย่างต่อเนื่อง ขั้นที่ 5 คือการสรุปผลการวิจัย สามารถแสดงได้ดังแผนภาพที่ 2  
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แผนภาพ 2 กระบวนการวิจัย 

ที่มา : พิมพันธ์ เตชะคุปต์ และคณะ, “การวิจัยในชั้นเรียน: หลักการสู่การปฎิบัติ” 
  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544: 12 – 13) ได้กล่าวถึงกระบวนการวิจัย
โดยครูผู้สอน ไว้ว่า ศาสตร์การวิจัยได้ก าหนดประเภทการวิจัยและกระบวนการวิจัยที่เป็นรูปแบบ
แน่นอน มีความชัดเจน ซึ่งผู้สอนสามารถหาอ่านได้จากหนังสืองานวิจัยทั่วไป อย่างไรก็ตามอาจจะ
จัดท าวิจัยโดยใช้รูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบพร้อมกันก็ได้ โดยมีกระบวนการหลักท่ีส าคัญ คือ  
 1.  ผู้สอนเห็นปัญหาเกิดขึ้นในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนหรือของผู้เรียน 
 2.  ตั้งปัญหาวิจัยหรือบางกรณีตั้งสมมติฐานชองการวิจัย 

การวางแผนวิจัย 

ด าเนินการวิจยั 

ก าหนดค าถามวิจยั 

ก าหนดวัตถุประสงค ์

ตั้งสมมติฐาน 

ออกแบบหาค าตอบ 

สร้างเครื่องมือวิจัย 

จัดเก็บข้อมลู 

วิเคราะห์ข้อมูล 

น าเสนอข้อมูล 

แปลผล 

ปรับปรุงแก้ไข 

ตรวจสอบการ
ด าเนินงานตามแผน
เพื่อปรับปรุงแก้ไข 

สรุปผลการวิจัย 

น าไปใช้เผยแพร ่
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 3.  ออกแบบวิธีวิจัย รวมทั้งจัดท าเครื่องมือที่ต้องการใช้ 
 4.  เก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลตามแผนที่ก าหนด 
 5.  วิเคราะห์ข้อมูลและแปรผล 
 6.  จัดท ารายงานผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย 
 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  เป็นการท าวิจัยที่ มี
วิธีด าเนินการที่เป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวิธีการที่มีระบบ 
สรุปเป็นขั้นตอนไดด้ังนี้ 
 1. การส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน 
 2. การศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 3. การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
 4. การออกแบบการทดลอง 

5. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
 6. การทดลอง การรวบรวม การวิเคราะห์ และสรุปผล 
 7. การเขียนรายงานการวิจัย 
 
1.3 การเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน  

การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการท าวิจัย  เพ่ือแสดงถึง
กระบวนการในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูที่แสดงให้
เห็นถึงสภาพปัญหา วิธีการที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหา และผลที่เกิดขึ้น รวมถึงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ  
การน าเสนอรายงานการวิจัยในชั้นเรียนสามารถจัดท าได้ 2 แบบ คือ  

1. รายงานการวิจัยที่เขียนตามแบบแผนการวิจัย ส่วนใหญ่มีการน าเสนอที่มีรูปแบบตายตัว 
โดยมีหัวข้อส าคัญดังต่อไปนี้  

1.1 บทน า ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ค าถามวิจัย กรอบความคิดของการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย 
นิยามศัพท์เฉพาะ ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิจัย ข้อจ ากัดของการวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับจาก
การวิจัย  

1.2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  
1.3 วิธีด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย เนื้อหาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย กลุ่มตัวอย่าง 

เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  
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1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
1.5 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล อภิปราย และข้อเสนอแนะ  
1.6 บรรณานุกรม  
1.7 ภาคผนวก  

2. รายงานการวิจัยที่เขียนตามขั้นตอนการสร้างสรรค์ของผู้วิจัย เนื้อหาสาระของรายงานการ
วิจัยในชั้นเรียนเหมือนรายงานการวิจัยทั่วไป แต่มักน าเสนออย่างสั้น ๆ ไม่ยึดรูปแบบตายตัว ขอเพียง
ให้มีสาระครบถ้วนท าให้เข้าใจสิ่งที่ศึกษา ขั้นตอนที่ปฏิบัติ และสิ่งที่ค้นพบ นอกจากนี้ รายงานการ
วิจัยในชั้นเรียนที่ดี ควรแสดงหลักฐานเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบ วิพากษ์วิจารณ์ เพ่ือเป็นข้อมูล
ยืนยันข้อสรุปที่ได้จากการวิจัย เนื่องจากการวิจัยในชั้นเรียนอาศัยประสบการณ์ของผู้วิจัยและเพ่ือน
ร่วมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาช่วยในกระบวนการวิจัย ซึ่งสามารถให้ค าตอบที่น าไปสู่การปฏิบัติจริง 
ดังนั้นการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้มีส่วนร่วม จะท าให้ผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น การเขียน
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน อาจล าดับตามหัวข้อต่อไปนี้  

1. การตั้งชื่อเรื่อง  
2. บทน าและความส าคัญของปัญหา  
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
4. สมมติฐาน (ถ้ามี)  
5. วิธีด าเนินการวิจัย  

5.1 ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมาย  
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

5.2.1 วิธีการหรือนวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา  
5.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

5.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
6. การวิเคราะห์ข้อมูล  
7. สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ  
8. เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)  
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2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 มีผู้ให้ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไว้หลายคนดังนี้ 
 วรรณทิพา รอดแรงค้า (2544) กล่าวว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะทาง
สติปัญญา (intellectual skills) เป็นทักษะการคิดที่นักวิทยาศาสตร์และผู้ที่น าวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหา ใช้ในการศึกษา ค้นคว้า สืบเสาะหาความรู้ และแก้ปัญหาต่างๆ 
  คลอฟเฟอร์ (Klopfer. 1971:568 – 573) อ้างใน   กล่าวว่า ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
เป็นกระบวนการที่ใช้สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งกระบวนการประกอบด้วยทักษะที่ส าคัญๆ 
4 ทักษะ คือ  

1. การสังเกตและการวัด เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหา 
ข้อมูลที่ได้รับส่วนใหญ่มักจะเป็นความจริง 

2. การมองเห็นปัญหาและวิธีการที่ ใช้ ในการหาค าตอบของปัญหา ซึ่ งได้แก่  ก าร
ตั้งสมมติฐาน การวางแผน การทดลอง และการทดลองเพ่ือพิสูจน์สมมติฐานว่าเป็นความ
จริงหรือไม่ 

3. การแปลความหมายและการสรุป ซึ่งได้แก่ การแปลความหมายข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตการณ์ทดลอง และการสรุปข้อมูลนั้นๆ เป็นหลักการ กฎ และมโนทัศน์ 

4. การสร้างทฤษฎี การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไขทฤษฎีที่สร้างขึ้น เพ่ืออธิบาย
ปรากฏการณ์ของปัญหาที่พบ การสร้างทฤษฎีนี้ได้จัดว่าเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของการ
ค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถ และความช านาญในการคิด 
เพ่ือค้นหาความรู้ และการแก้ไขปัญหา โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ประกอบด้วยทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ คือ 

ทักษะที่ 1 การสังเกต (Observing) หมายถึง การใช้ประสาทสัมผัสของร่างกายอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างได้แก่ หู ตา จมูก ลิ้น กายสัมผัส เข้าสัมผัสกับวัตถุหรือเหตุการณ์เพ่ือให้ทราบ 
และรับรู้ข้อมูล รายละเอียดของสิ่งเหล่านั้น โดยปราศจากความคิดเห็นส่วนตน ข้อมูลเหล่านี้จะ
ประกอบด้วย ข้อมูลเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการ
สังเกต 
 ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ 

-  สามารถแสดงหรือบรรยายคุณลักษณะของวัตถุได้ จากการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่าง 

-  สามารถบรรยายคุณสมบัติเชิงประมาณ และคุณภาพของวัตถุได้ 



14 

 

-  สามารถบรรยายพฤติกรรมในการเรียนรู้ของนักเรียนในชั้นเรียนได้ 
ทักษะที่ 2 การวัด (Measuring) หมายถึง การใช้เครื่องมือส าหรับการวัดข้อมูลในเชิงปริมาณ

ของสิ่งต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเป็นตัวเลขในหน่วยการวัดที่ถูกต้อง แม่นย าได้ ทั้งนี้ การใช้เครื่องมือ
จ าเป็นต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด รวมถึงเข้าใจวิธีการวัด และแสดงขั้นตอนการวัดได้
อย่างถูกต้อง 
 ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ 

- สามารถเลือกใช้เครื่องมือได้เหมาะสมกับสิ่งที่วัดได้ 
- สามารถบอกเหตุผลในการเลือกเครื่องมือวัดได้ 
-  สามารถบอกวิธีการ ขั้นตอน และวิธีใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง 
-  สามารถท าการวัด รวมถึงระบุหน่วยของตัวเลขได้อย่างถูกต้อง 
ทักษะ ที่ 3 การค านวณ (Using numbers) หมายถึง การนับจ านวนของวัตถุและการน า

ตัวเลขที่ได้จากนับ และตัวเลขจากการวัดมาค านวณด้วยสูตรคณิตศาสตร์ เช่น การบวก การลบ การ
คูณ การหาร เป็นต้น โดยการเกิดทักษะการค านวณจะแสดงออกจากการนับที่ถูกต้อง ส่วนการ
ค านวณจะแสดงออกจากการเลือกสูตรคณิตศาสตร์ การแสดงวิธีค านวณ และการค านวณที่ถูกต้อง  
แม่นย า 

ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ 
- สามารถนับจ านวนของวัตถุได้ถูกต้อง 
- สามารถบอกวิธีค านวณ แสดงวิธีค านวณ และคิดค านวณได้ถูกต้อง 
- สามารถบอกวิธีค านวณ แสดงวิธีค านวณ และคิดค านวณได้ถูกต้อง 
ทักษะที่ 4 การจ าแนกประเภท (Classifying) หมายถึง การเรียงล าดับและการแบ่งกลุ่มหรือ

รายละเอียดข้อมูลด้วยเกณฑ์ความแตกต่างหรือความสัมพันธ์ใดๆอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ 
- สามารถเรียงล าดับ และแบ่งกลุ่มของวัตถุ โดยใช้เกณฑ์ใดได้อย่างถูกต้อง 
- สามารถอธิบายเกณฑ์ในเรียงล าดับหรือแบ่งกลุ่มได้ 
ทั กษะที่  5  ก า รหาคว ามสั ม พัน ธ์ ร ะห ว่ า ง ส เ ปสกั บ ส เปส  และส เปสกั บ เ ว ล า 

(Usingspace/Time relationships)สเปสของวัตถุ หมายถึง ที่ว่างที่วัตถุนั้นครองอยู่ ซึ่งอาจมีรูปร่าง
เหมือนกันหรือแตกต่างกับวัตถุนั้น โดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 มิติ คือ ความกว้าง ความยาว และความสูง 
ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสของวัตถุ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่าง 3 มิติ กับ 2 มิติ 
ความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งที่อยู่ของวัตถุหนึ่งกับวัตถุหนึ่ง 
ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสของวัตถุกับเวลา ได้แก่ ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งของ
วัตถุกับช่วงเวลา หรือความสัมพันธ์ของสเปสของวัตถุที่เปลี่ยนไปกับช่วงเวลา 
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ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ 
-  สามารถอธิบายลักษณะของวัตถุ 2 มิติ และวัตถุ 3 มิติได ้
-  สามารถวาดรูป 2 มิติ จากวัตถุหรือรูป 3 มิติ ที่ก าหนดให้ได้ 
-  สามารถอธิบายรูปทรงทางเราขาคณิตของวัตถุได้ 
-  สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ 2 มิติ กับ 3 มิติได้ เช่น ต าแหน่งหรือทิศของ

วัตถุและต าแหน่งหรือทิศของวัตถุต่ออีกวัตถุ 
-  สามารถบอกความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งของวัตถุกับเวลาได ้
-  สามารถบอกความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงขนาด ปริมาณของวัตถุกับเวลาได้ 

 ทักษะที่ 6 การจัดกระท า และสื่อความหมายข้อมูล (Communication) หมายถึง การน า
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต และการวัด มาจัดกระท าให้มีความหมาย โดยการหาความถี่ การเรียงล าดับ 
การจัดกลุ่ม การค านวณค่า เพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจความหมายได้ดีขึ้น ผ่านการเสนอในรูปแบบของตาราง 
แผนภูมิ วงจร เขียนหรือบรรยาย เป็นต้น 

ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ 
- สามารถเลือกรูปแบบ และอธิบายการเลือกรูปแบบในการเสนอข้อมูลที่เหมาะสมได้ 
- สามารถออกแบบ และประยุกต์การเสนอข้อมูลให้อยู่ในรูปใหม่ที่เข้าใจได้ง่าย 
- สามารถเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย 
- สามารถบรรยายลักษณะของวัตถุด้วยข้อความที่เหมาะสม กะทัดรัด และสื่อความหมายให้

ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย 
 ทักษะที่ 7 การลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring) หมายถึง การเพ่ิมความคิดเห็นของตนต่อ
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตอย่างมีเหตุผลจากพ้ืนฐานความรู้หรือประสบการณ์ที่มีความสามารถที่แสดง
การเกิดทักษะ คือ สามารถอธิบายหรือสรุปจากประเด็นของการเพ่ิมความคิดเห็นของตนต่อข้อมูลที่
ไดม้า 
 ทักษะที่ 8 การพยากรณ์ (Predicting) หมายถึง การท านายหรือการคาดคะเนค าตอบโดย
อาศัยข้อมูลที่ได้จากการสังเกตหรือการท าซ้ า ผ่านกระบวนการแปรความหายของข้อมูลจากสัมพันธ์
ภายใต้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ คือ สามารถท านายผลที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากข้อมูลบนพ้ืนฐานหลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่มีอยู่ ทั้งภายในขอบเขตของข้อมูล และ
ภายนอกขอบเขตของข้อมูลในเชิงปริมาณได้ 
 ทักษะที่ 9 การตั้งสมมติฐาน (Formulating hypotheses) หมายถึง การตั้งค าถามหรือคิด
ค าตอบล่วงหน้าก่อนการทดลองเพ่ืออธิบายหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ว่ามีความสัมพันธ์
อย่างไรโดยสมมติฐานสร้างข้ึนจะอาศัยการสังเกต ความรู้ และประสบการณ์ภายใต้หลักการ กฎ หรือ
ทฤษฎีที่สามารถอธิบายค าตอบได ้
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ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ 
- สามารถตั้งค าถามหรือคิดหาค าตอบล่วงหน้าก่อนการทดลองได้ 
- สามารถตั้งค าถามหรือคิดหาค าตอบล่วงหน้าจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆได้ 
ทักษะที่ 10 การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining operationally) หมายถึง การ

ก าหนด และอธิบายความหมาย และขอบเขตของค าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการทดลอง
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างบุคคลความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ คือ สามารถอธิบาย
ความหมาย และขอบเขตของค าหรือตัวแปรต่าง ๆที่เก่ียวข้องกับการศึกษา และการทดลองได ้

ทักษะที่ 11 การก าหนด และควบคุมตัวแปร (Identifying and controlling variables) 
หมายถึง การบ่งชี้ และก าหนดลักษณะตัวแปรใดๆให้เป็นเป็นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น และตัวแปร
ใดๆให้เป็นตัวแปรตาม และตัวแปรใดๆให้เป็นตัวแปรควบคุม 

ตัวแปรต้น คือ สิ่งที่เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดผลหรือสิ่งที่ต้องการทดลองเพ่ือให้ทราบว่าเป็น
สาเหตุของผลที่เกิดขึ้นหรือไม่ 

ตัวแปรตาม คือ ผลที่เกิดจากการกระท าของตัวแปรต้นในการทดลอง 
ตัวแปรควบคุม คือ ปัจจัยอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตัวแปรต้นที่อาจมีผลมีต่อการทดลองที่ต้อง

ควบคุมให้เหมือนกันหรือคงที่ขณะการทดลอง 
ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ คือ สามารถก าหนด และอธิบายตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

และตัวแปรควบคุมในการทดลองได้ 
ทักษะที่ 12 การทดลอง (Experimenting) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติ และท าซ้ าใน

ขั้นตอนเพื่อหาค าตอบจากสมมติฐาน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ  
1. การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองก่อนการทดลองจริงๆ เพ่ือ

ก าหนดวิธีการ และข้ันตอนการทดลองท่ีสามารถด าเนินการได้จริง รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ที่อาจเกิดขึ้นขณะท าการทดลองเพ่ือให้การทดลองสามารถด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
       2. การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การปฏิบัติการทดลองจริง 

3. การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองซึ่งอาจเป็นผล
จากการสังเกต การวัดและอ่ืน ๆ 

ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ 
-  สามารถออกแบบการทดลอง และก าหนดวิธี ขั้นตอนการทดลองได้ถูกต้อง และเหมาะสม

ได ้
-  สามารถระบุ และเลือกใช้อุปกรณ์ในการทดลองอย่างเหมาะสม 
-  สามารถปฏิบัติการทดลองตามข้ันตอนได้อย่างถูกต้อง 
-  สามารถบันทึกผลการทดลองได้อย่างถูกต้อง 
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 ทักษะที่ 13 การตีความหมายข้อมูล และการลงข้อมูล (Interpreting data and 
conclusion) หมายถึง การแปรความหมายหรือการบรรยายลักษณะและสมบัติของข้อมูลที่มีอยู่ การ
ตีความหมายข้อมูลในบางครั้งอาจต้องใช้ทักษะอ่ืน ๆ เช่น ทักษะการสังเกต ทักษะการค านวณ การลง
ข้อมูล หมายถึง การวิเคราะห์ และการสรุปผลความสัมพันธ์ของข้อมูล สรุปประเด็นส าคัญของข้อมูลที่
ได้จากการทดลองหรือศึกษา 

ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ 
-  สามารถในการวิเคราะห์ และสรุปประเด็นส าคัญ รวมถึงการแปลความหมายหรือบรรยาย

ลักษณะของข้อมูล 
-  สามารถบอกความสัมพันธ์ของข้อมูลได้ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4  (2548) อ้างใน ธรภรณ์ ก้องเสียง. 
(2558). กล่าวว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ ความช านาญ ความคล่องแคล่ว และความ
แม่นย าในการใช้กระบวนการต่างๆ ที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการหาความรู้หรือหาค าตอบในสิ่งที่สงสัย
ต่างๆ 
 จากการศึกษาความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักการศึกษาหลาย
ท่านสามารถสรุปได้ว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ทักษะความสามารถต่างๆ ที่
นักวิทยาศาสตร์และผู้ที่น าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหา ใช้ในการค้นคว้า สืบเสาะ เพ่ือแสวงหา
ความรู้หรือเพ่ือแก้ปัญหา ซึงประกอบด้วยทักษะ 13 ทักษะดังต่อไปนี้  

ทักษะที่ 1 การสังเกต  
ทักษะที่ 2 การวัด  
ทักษะที่ 3 การค านวณ  
ทักษะที่ 4 การจ าแนกประเภท  
ทักษะที่ 5 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา  
ทักษะที่ 6 การจัดกระท า และสื่อความหมายข้อมูล  
ทักษะที่ 7 การลงความเห็นจากข้อมูล  
ทักษะที่ 8 การพยากรณ ์
ทักษะที่ 9 การตั้งสมมติฐาน  

ทักษะที่ 10 การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  
ทักษะที่ 11 การก าหนด และควบคุมตัวแปร  
ทักษะที่ 12 การทดลอง  

ทักษะที่ 13 การตีความหมายข้อมูล และการลงข้อมูล 
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3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 สุภีร์ สีพาย (2547 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาบุคลากรในการวิจัยในชั้นเรียน 
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า ก่อน
การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน ครูส่วนใหญ่ไม่เคยท าวิจัยในชั้นเรียนมาก่อน หลายคนเคย
เข้ารับการอบรมการวิจัยในชั้นเรียนมาแล้วหลายครั้ง แต่ยังมีปัญหาในด้านความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการวิจัยในชั้นเรียน ขาดทักษะการท าวิจัย ขาดความมั่นใจและไม่กล้าตัดสินใจในการลงมือท า
วิจัยในชั้นเรียน โดยส่วนใหญ่ต้องการท าวิจัยในชั้นเรียนและรู้ประเด็นปัญหาที่จะท าวิจัย แต่ไม่รู้
วิธีการแก้ปัญหา ขาดการนิเทศติดตามและการชี้แนะให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด ภายหลังการพัฒนา
โดยการอบรมปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ครูมีความรู้และมีความมั่นใจในการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ิม
มากขึ้น โดยชั้นการก าหนดหัวข้อการวิจัยในชั้นเรียน ครูสามารถส ารวจสภาพการปฏิบัติงานและ
ก าหนดหัวข้อการวิจัยในชั้นเรียนได้ ซึ่งได้รับค าแนะน าเพ่ิมเติมจากผู้ศึกษาค้นคว้าขั้นการเขียนเค้า
โครงวิจัย ครูให้ความส าคัญของการเขียนเค้าโครงการวิจัยได้อย่างเหมาะสม ขั้นการด าเนินการวิจัยใน
ชั้นเรียน ครูสามารถด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนโดยพัฒนานวัตกรรม เครื่องมือ และน าไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นระบบมากขึ้น มีการบันทึกโดยใช้เครื่องมืออย่างชัดเจน สามารถน าไปอ้างอิงและ
ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ขั้นเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ครูสามารถเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนได้ โดย
ความช่วยเหลือและแนะน าซึ่งกันและกันของกลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า 

นิลรัตน์  นวกิจไพฑูรย์(2554) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับ
นักศึกษาโดยใช้กระบวนการสอนแบบมีส่วนร่วม 4P ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นเตรียมการ
(Prepare) ขั้นวางแผน(Plan) ขั้นด าเนินการ(Procedure) และขั้นพัฒนา(Progress)  กับนักศึกษาชั้น
ปีที่ 4 วิชาเอกภาษาไทย จ านวน 4 กลุ่มเรียน  รวมจ านวน  99 คน  ผลการวิจัยพบว่า  การสอนวิชา
ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการสอนแบบมีส่วนร่วม 4P ท าให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีและพอใช้  และจากการ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาส่วนใหญ่ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน และการท างานที่
ยังไม่เป็นระบบ 

สุภาณี  เส็งศรี(2554) ได้วิจัยเรื่อง การฝึกทักษะการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาโดยใช้
กิจกรรมแบบพ่ีสอนน้อง กับนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ระดับปริญญาเอก 2 คน 
ระดับปริญญาโท 6 คน และระดับปริญญาตรี 9 คน แบบสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม ผลการวิจัยพบว่า
การจัดกิจกรรมการเรียนแบบพ่ีสอนน้อง  นิสิตมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมนี้ระดับมากที่สุดทั้งด้าน
บรรยากาศและกระบวนการฝึกฝนทักษะการวิจัย  ส าหรับกิจกรรมแบบพ่ีสอนน้องใช้หลักการตาม



19 

 

ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถช่วยให้นิสิตมีความรู้  เข้าใจกระบวนการมาก
ขึ้นและมั่นใจว่าสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การท างาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือ
วิทยานิพนธ์  และยังช่วยสร้างเสริมให้หาความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือน ามาใช้ในการให้ค าปรึกษา  ส่งเสริม
ความสามัคคีในกลุ่มวิชาชีพและพัฒนาการสร้างมนุษยสัมพันธ์  จึงท าให้นิสิตมั่นใจในตนเอง อีกทั้ง
ช่วยแก้ปัญหาการซ่อมเสริมให้กับนิสิตด้านการวิจัย ในที่นี้กิจกรรมพ่ีสอนน้องมีบทบาทที่ถูกก าหนดให้
นิสิตแสดงทั้งบทบาทพ่ี และบทบาทน้อง ช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีไว้วางใจกันและกัน กล้าซักถาม 
และต่อยอดการประสานความช่วยเหลือ  การติดตามประเมินผล  โดยผ่านสถานการณ์จ าลอง  
สถานการณ์จริง   

จากการศึกษาดังกล่าวผู้วิจัยพบว่า  กระบวนการสอนแบบมีส่วนร่วม 4P มีความสอดคล้อง
กับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียนได้  
และการจัดกิจกรรมตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีประโยชน์อย่างมากในการสร้างความ
กระตือรือร้นในการเรียน  ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะประยุกต์การจัดกิจกรรมพ่ีสอนน้องมาพัฒนา
นักศึกษาครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ในด้านกระบวนการพัฒนาทักษะการท าวิจัยในชั้นเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




