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Abstract

    “Classroom Action Research” was the 15th seminar organized by Japan Language and 
Culture Teachers Association of Thailand (JTAT) supported by Japan Foundation and Japanese 
Studies Program, Institute of East Asian Studies. It was held on 16 June, 2012 at the seminar 
room in IEAS, Thammasat University, Rangsit Pathumthani. The main objective of this  
seminar was to provide basic knowledge about classroom action research and guidelines for 
those who may have a plan to do classroom action research to improve their teaching methods 
and ensure they are using the best practices in their classroom. Dr. Jaruwan Ployduangrat, 
Faculty of Education, Srinakarinwirote University was invited as lecturer for the seminar which 
was attended by twenty-nine participants from universities and high schools. 
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บทคัดย่อ

	 การสมัมนาเรือ่ง	“การวจิยัในชัน้เรยีน”	จดัโดยสมาคมครภูาษาและวฒันธรรมญีปุ่น่แห่งประเทศไทย	ครัง้
ที่	 15	 โดยได้รับการสนับสนุนจากเจแปนฟาวน์เดชั่น	 และโครงการญี่ปุ่นศึกษา	สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา	
จัดขึ้นเมื่อ	วันที่	16	มิถุนายน	2555	ณ	ห้องประชุม	สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ศูนย์รังสิต	 จังหวัดปทุมธานี	 วัตถุประสงค์ของการสัมมนานี้	 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับรูปแบบ
และวิธีการวิจัยในชั้นเรียน	 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียน	 
หาวิธีการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาวิธีการ	เพื่อน�ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป	โดยวิทยากรรับเชิญส�าหรับ
การอบรมครัง้นี	้คอื	อ.ดร.จารวุรรณ	พลอยดวงรตัน์	ภาควชิาบรหิารการศกึษา		คณะศกึษาศาสตร์	มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร	มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจ�านวน	29	คน

คÓสÓคัญ:	 การวิจัยในชั้นเรียน,	การสอนภาษาญี่ปุ่น	  
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1.	 บทนÓ	
							 เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลีย่นข้อมลูทางวชิาการในด้านการเรยีนการสอน
ภาษาญีปุ่น่กนัอย่างแพร่หลาย	ทางสมาคมครภูาษาและ 
วัฒนธรรมญี่ปุ ่นแห่งประเทศไทยจึงร่วมกับเจแปน 
ฟาวน์เดชัน่	กรงุเทพฯ	และโครงการญีปุ่น่ศกึษา	สถาบนั
เอเชียตะวันออกศึกษา	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
จัดการสัมมนาเรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียน” เมื่อวันที่ 
16	มิถุนายน	2555	ณ	ห้องประชุม	สถาบันเอเชีย
ตะวนัออกศกึษา	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	ศนูย์รงัสติ	
จงัหวดัปทมุธาน	ีวตัถปุระสงค์ของการสมัมนานี้	เพือ่
ให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับรูปแบบและวิธี
การวิจัยในชั้นเรียน	 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ใช้
เป็นแนวทางในการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียน	
หาวิธีการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาวิธีการ	เพื่อน�ามาใช้
พัฒนาการเรียนการสอนต่อไปในอนาคต

2.	 เนื้อหาสาระในงานสัมมนา
	 องค์ประกอบในการจัดการเรียนการสอน
นั้น	ประกอบด้วย	ครู	นักเรียน	และหลักสูตร	และ
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผลดี 
และให้เป็นไปตามหลักสูตรนั้น	ครูควรค�านึงถึงหลักการ
ส�าคัญว่า	ครูจะสอนใคร	สอนอะไร	และสอนเพื่ออะไร 
ทั้ งนี้  กระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียน 
การสอนทีด่ใีห้เป็นไปตามหลกัสตูรนัน้	ครคูวรก�าหนด
จดุมุง่หมายตัง้แต่แรกเริม่ว่าจะผลติผูเ้รยีนให้ออกมามี
ลักษณะอย่างไร	(ดังแผนภาพ	1)
	 ในการออกแบบกิจกรรมต่างๆ	 ในการ
จัดการเรียนการสอนที่ดีนั้น	 ครูควรระบุจุดมุ่งหมาย

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครอบคลุมการ
ผลิตผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ทั้ง	 3	 ด้าน	
(พุทธพิสัย	 ทักษะพิสัย	 และจิตพิสัย)	 ทั้งนี้	 เพื่อที่
จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามที่เราต้องการ	 และตาม 
ทีไ่ด้ออกแบบกจิกรรมการเรยีนการสอนไว้	อย่างไรกต็าม                      
ในระหว่างการจดัการเรยีนการสอนนัน้	ครอูาจพบว่ามี
ปัญหาต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นจากผู้เรียนซึ่งมีความแตกต่าง
กันได้	 ดังนั้น	 เพื่อที่ครูจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิด
ขึ้นในระหว่างการจัดการเรียนการสอนของตนได้ดีขึ้น
นั้น	 การวิจัยในระหว่างการจัดการเรียนการสอน	 จึง
ถือว่าเป็นภารกิจที่ส�าคัญในการปฏิบัติงานของครูด้วย
เช่นกนั	การวจิยัเกีย่วกบัการเรยีนการสอนนัน้สามารถ
แบ่งออกได้เป็น	2	รูปแบบ	ดังนี้
 1) การวิจัยในชั้นเรียน	 ลักษณะเด ่น	
คือ	 เป็นการบันทึกผลการวิจัยที่ครูท�าขึ้นเพื่อใช้แก้
ปัญหาเฉพาะเรื่อง	 เฉพาะผู้เรียนบางคนหรือกลุ่ม	 มี
วตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาผูเ้รยีนบางกลุม่	ไม่เน้นระเบยีบ
วิธีวิจัยที่ชัดเจน	 ใช้ระยะเวลาในการท�าวิจัยสั้น	 เขียน
ผลการวิจัยประมาณ	2-3	หน้า	 และรวบรวมผลการ
วิจัยไว้เป็นกรณีศึกษา
 2)	การท�าวิจัยเพื่อขอผลงาน	 ลักษณะ
เด่น	 คือ	 เป็นการรวบรวมเอาผลการวิจัยในชั้นเรียน
หลายกรณีมาหาข้อสรุปร่วมกัน	 หรือเป็นการท�าวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาส�าหรับผู้เรียนที่มีจ�านวนมากขึ้นและมี
กลุ่มตัวอย่างที่ชัดเจน	 มุ่งเน้นการท�าระเบียบวิธีวิจัย
อย่างเป็นระบบตามหลักสากล	 ใช้ระยะเวลาในการท�า
วิจัยนาน	 ไม่จ�าเป็นต้องท�าในระหว่างการจัดการเรียน
การสอนก็ได้	 และการเขียนผลการวิจัยจะใช้ตามหลัก
เกณฑ์ส่วนใหญ่ที่ก�าหนดไว้ประมาณ		5	บท	ดังนี้	

แผนภาพ	1  กระบวนการออกแบบการเรียนการสอน
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 บทที	่1	บทนÓ	ประกอบด้วยเนือ้หาเกีย่วกบั	
ทีม่าและความส�าคญัของปัญหา	วตัถปุระสงค์ของการ
วิจัย	 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	 ขอบเขตของงาน
วิจัย	 นิยามปฏิบัติการหรือค�าส�าคัญ	 และข้อตกลง
เบื้องต้น	(ถ้ามี)
 บทที่	 2	 ทบทวนวรรณกรรม	 ประกอบ
ด้วย	 การเสนอบริบทของกลุ่มเป้าหมาย	 ทฤษฎีที่ใช ้
ขอบเขตของเนื้อหาโดยเน้นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ 
ชื่อเรื่องโดยตรง	 รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ
 บทที่	 3	วิธีด�าเนินการวิจัย	ประกอบด้วย	
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	 (ระบุประชากร	 กลุ่ม
ตัวอย่าง	ขอบเขตเนื้อหา	ตัวแปร)	เครื่องมือวิจัย	วิธี
การรวบรวมข้อมูล	 การจัดท�าและการวิเคราะห์ข้อมูล	
รวมถึงสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 บทที่	4		ผลการวิจัย	ระบุถึงสัญลักษณ์ที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	และรายงานผลการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย
 บทที	่5	สรปุ	อภปิรายผล	และข้อเสนอแนะ 
ประกอบด้วย	 สรุปผลการวิจัย	 และการอภิปรายผล 
ที่ได้จากการวิจัย ตลอดจนเสนอข้อเสนอแนะที่ได้มา
จากผลการวิจัย	 (เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้หรือเพื่อใช้ใน
การวิจัยครั้งต่อไป)
 เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม จะต้อง
ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งเล่ม	 และมีทุกเล่มที่อ้างใน
เนื้อหา
 ภาคผนวก	 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่าง
ของเครื่องมือที่ใช้		สื่อการสอน		ภาพประกอบ	รวม
ถึงแบบฟอร์ม

	 การประเมินเครื่องมือจากผู ้ทรงคุณวุฒิ	
(IOC)
	 อาจกล่าวโดยสรุปว่า	 การผลิตผู้เรียนที่มี
คุณลักษณะพึงประสงค์ทั้งสามด้านให้ได้ตามที่ครูได้
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรไว้
นั้น กระบวนการวิจัยทั้งการวิจัยในชั้นเรียน และการ
วิจัยเพื่อขอผลงานนั้น	 เป็นสิ่งจ�าเป็นที่ครูต้องท�าเพื่อ
ที่จะใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการ
สอนของตน	 เพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนของตนให้ดียิ่งขึ้น	นอกจากนี้	 การวิจัย
ในชั้นเรียนควรเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นหาแนวทาง
การแก้ไขปัญหาจากจุดเล็กๆ	และการวิจัยเพื่อขอผลงาน 
ควรเป็นการวิจัยต่อเนื่องจากการวิจัยในชั้นเรียนที ่
ครูได้น�าข้อมูลต่างๆ	 ที่ได้รวบรวมเอาไว้ไปขยายผล
เพื่อแก้ไขปัญหาในจุดที่ใหญ่ขึ้นโดยใช้ผลจากการวิจัย
ในชั้นเรียนมาอ้างอิง	 ขยายผล	 และสรุปผลให้เป็น 
รปูธรรมมากยิง่ขึน้	ตลอดจนน�าผลวจิยัทีไ่ด้ไปขยายผล
เพื่อพัฒนาผู้เรียนในวงกว้างต่อไป

3.	การประเมินผลการดÓเนินงานสัมมนา
	 ในงานสัมมนาครั้งนี้ได้มีการประเมินผลการ
ด�าเนินงานโดยใช้แบบสอบถามซึ่งได้รับแบบสอบถาม
คืน	จ�านวน	24	ชุดจากผู้เข้าร่วมจ�านวน	29	คน	คิด
เป็นร้อยละ	82.75	สรุปผลได้ดังนี้
	 การประเมินระดับความพึงพอใจที่มีต่อการ
ด�าเนินงานสัมมนาแบ่งเป็น	 5	 ระดับ	 คือ	 มากที่สุด	
มาก	ปานกลาง	น้อย	และน้อยที่สุด	โดยประเมินใน
ด้านต่างๆ	รายละเอียดดังตารางที่	1



วารสารญี่ปุ่นศึกษา

Japanese Studies Journal

118

	 ผลจากแบบสอบถามพบว่าผูเ้ข้าร่วมสมัมนา
มีความพึงพอใจในระดับมาก	(X =4.40)	ตามล�าดับ
คะแนนมากทีส่ดุ	3	รายการ	กล่าวคอื	1)	ประโยชน์ที่
ได้รบั (X =4.75)	2)	ความเหมาะสมของเนือ้หา	(X
=4.62)	3)	ความเหมาะสมของสถานที่	(X =4.29)

4.	ขอ้คดิเหน็อืน่ๆ	เกีย่วกบัการสมัมนาครัง้นี้
	 ผูเ้ข้าร่วมสมัมนาโดยส่วนใหญ่เหน็ว่าเนือ้หา
เป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอนและการแก้ปัญหาใน
ชั้นเรียน	 ได้รับความรู้ที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้

หัวข้อการประเมิน จÓนวนคน	(n) X
แปลผล	

ความพึงพอใจ=
1.	ความเหมาะสมของวันเวลาที่จัด 24 4.25 มาก

2.	ความเหมาะสมของเวลาสัมมนา 24 4.08 มาก

3.	ความเหมาะสมของสถานที่ 24 4.29 มาก

4.	ความเหมาะสมของเนื้อหา 24 4.62 มากที่สุด

5.	ประโยชน์ที่ได้รับ 24 4.75 มากที่สุด

ความพึงพอใจการสัมมนาในภาพรวม 4.40 มาก

จริง	 หากมีการขยายเวลาการสัมมนา	 โดยเพิ่มช่วง
เวลาในการปรึกษาโครงเรื่องงานวิจัยก็จะดีเป็นอย่าง
ยิ่ง	 นอกจากนี้	 ยังได้ข้อคิดและหัวข้อที่จะสามารถ
น�าไปท�าวิจัยได้ในอนาคต	 และหัวข้อในการสัมมนา
ครั้งต่อไปที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาที่
ได้จากแบบสอบถาม	ได้แก่	การสร้างเครื่องมือในการ
ท�าวิจัยทางด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น	 เทคนิคการเขียน
งานวจิยั	การเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู	้การออกแบบ
นวัตกรรม	การเขียนต�ารา	เป็นต้น

ตารางที่	 1	 ผลการประเมินความพึงพอใจในการสัมมนา


