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เพราะความสามารถด้านการวิจัยเป็นสมรรถนะที่สำาคัญของครู ดังนั้น 
คณะกรรมการคุรุสภา จึงได้ออกประกาศกำาหนดสาระความรู้และสมรรถนะของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพครู ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ดังนี้

(ก) สาระความรู้
 (1) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย
 (2) การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
(ข) สมรรถนะ
 (1) สามารถนำาผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 (2) สามารถทำาวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนการสอนและพฒันาผูเ้รยีน

ด้วยเหตนุี ้ครจูงึจำาเป็นทีจ่ะต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจทีจ่ะพฒันาสมรรถนะ
ด้านการวจิยัของตนเอง โดยเฉพาะการวจัิยท่ีเรยีกว่า การวิจยัปฏิบัตกิารในชัน้เรียน1  
(Classroom action research) อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาได้ชี้ว่าครูส่วนใหญ่จำาเป็น
ต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เป็นลำาดับแรก  
(จุฑามาส สรุปราษฎร์, 2557) 

บทความนี้มีจุดประสงค์เพ่ือช่วยให้ครูได้มีความรู้ และความเข้าใจ 
เกีย่วกบัการวิจยัปฏิบตักิารในช้ันเรยีน โดยเฉพาะในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมลู
ทางสถิติ ซึ่งมีจุดเน้นที่แตกต่างจากการวิจัยประเภทอื่นๆ

1 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน หมายถึง การวิจัยที่มีหลักการและวิธีการที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอน ทำาให้ครมูบีทบาทเป็นทัง้ครแูละนกัวิจยั 
ศกึษาวธิแีก้ปัญหา หรอืพฒันาการเรียนการสอนท่ีตนรบัผดิชอบให้มีประสทิธิภาพยิง่ข้ึน เป็นการวจัิยทีท่ำาไปพร้อมการเรยีนการสอน (ราชบณัฑติยสถาน, 2555)

การแบ่งประเภทของการวจัิย อาจจะทำาได้หลากหลายรปูแบบ เช่น การแบ่ง 
ประเภทของการวจิยัตามจดุประสงค์ของการวจิยั (Best and Kahn, 1993) สามารถแบ่ง 
ได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

• การวิจัยพื้นฐาน (Fundamental research หรือ Basic research)  
มจีดุประสงค์เพือ่ค้นหาความรู้หรอืพฒันาทฤษฎใีหม่ๆ โดยไม่ได้มุง่หวงั
จะนำาผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์

• การวิจัยประยุกต์ (Applied research) มีจุดประสงค์เพื่อนำาความรู้หรือ 
ข้อค้นพบจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นการทดสอบแนวคิดหรือ
ทฤษฎีในสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง

• การวิจัยปฏิบัติการ (Action research) มีจุดประสงค์เพื่อการนำาความรู้
หรอืข้อค้นพบจากการวจิยัไปใช้ประโยชน์ในทนัทกีบัสถานการณ์ปัญหา
ท่ีจำาเพาะเจาะจง ไม่ใช่การทดสอบแนวคดิหรอืทฤษฎท่ีีสามารถนำาไปใช้
ในสถานการณ์ทั่วไปได้

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน: 
นัยส�าคัญทางสถิติกับนัยส�าคัญในทางปฏิบัติ

การเรียนกระตุ้นควำมคิด
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2 ในบทความนี้จะไม่อธิบายวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เนื่องจากผู้อ่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือสถิติวิเคราะห์ทั่วไปได้

ตวัอย่างความแตกต่างระหว่างการวจิัยพืน้ฐานกบั
การวจิยัประยกุต์ เช่น การวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์ทีเ่กีย่วกบั
การพัฒนาและทดสอบทฤษฎีพฤติกรรมของมนุษย์ เป็นการ
วิจัยพื้นฐาน ในขณะที่การวิจัยทางการศึกษาที่เกี่ยวกับ 
การพฒันาและทดสอบทฤษฎีพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระบบ
การศึกษา เป็นการวิจัยประยุกต์

ส่วนการวิจัยปฏิบัติการ นอกจากจะแตกต่าง
จากการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ในประเด็นของ 
จดุประสงค์ของการวจิยัแล้ว ยงัมปีระเดน็อืน่ๆ อีก (Mettetal, 
2001; สวุมิล ว่องวาณิช, 2550) เช่น การเลอืกตวัอย่างในการ
วิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ มักจะใช้การสุ่มตัวอย่าง 
(Random sampling) หรอืเทคนคิการเลอืกตวัอย่างแบบอืน่ๆ 
เพื่อให้ได้ตัวแทนของประชากรที่มีจำานวนมาก ส่วนการวิจัย
ปฏิบัติการอาจจะไม่ต้องเลือกตัวอย่าง เน่ืองจากประชากร
เป็นกลุ่มเป้าหมายที่นักวิจัยต้องการจะศึกษาอยู่แล้ว แต่ถ้า
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวมีจำานวนมาก ก็อาจจะต้องใช้เทคนิค
การเลือกตัวอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งตัวแทนของประชากร 

อีกประเด็นหนึ่ ง ท่ีจะเน ้นในบทความน้ี คือ  
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ2 เนื่องจากการวิจัยพ้ืนฐานและ
การวิจัยประยุกต์ มักจะใช้เทคนิคการเลือกตัวอย่างเพื่อให้
ได้ตัวแทนของประชากร ดังนั้น การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ ่
จึงนิยมใช้ “สถิติเชิงอนุมาน” (Inferential statistics) เช่น  
การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน  
(Analysis of variance หรือ ANOVA) เพื่อให้ผลการวิจัยที่มี  
“นัยสำาคัญทางสถิติ” (Statistical significance) สามารถใช้
อ้างอิงกับประชากรได้ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย 
ปฏิบัติการจะเน้น “นัยสำาคัญในทางปฏิบัติ” (Practical  
significance) มากกว่า “นัยสำาคัญทางสถิติ” 

โดยปกติ ถ้าตัวอย่าง (sample size) มีขนาดใหญ่
เกินไป อาจทำาให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีนัยสำาคัญทางสถิติ 
แต่ไม่มีนัยสำาคัญในทางปฏิบัติ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555)  
เช่น ถ้างานวจัิยต้องการทดสอบสมมตฐิานทางสถติว่ิาค่าเฉลีย่ 
ของประชากร เท่ากับ 100 หรือไม่ เมื่อส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของประชากร เท่ากบั 15 โดยกำาหนดขนาดตวัอย่าง 
เท่ากับ 2,000 และหาค่าเฉลี่ยของตัวอย่างได้ เท่ากับ 101  
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จะได้ว่าค่าเฉลีย่ของประชากรไม่เท่ากับ 
100 ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.01 
และถ้าค่าเฉลีย่ในทีน่ี ้หมายถงึ ค่าเฉลีย่
ระดับเชาวน์ปัญญา (IQ) ความแตกต่าง
ของคะแนนดังกล่าวเพียง 1 คะแนน 
กแ็ทบไม่มคีวามหมายหรอืไม่มนียัสำาคญั 
ในทางปฏิบัติ (Glass and Hopkins, 
1984) 

อีกตัวอย่างหนึ่ง ถ้างานวิจัย 
มีการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และ 
หลังเรียน (Post-test) ที่มีคะแนนเต็ม 
50 คะแนน และพบว่าคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนสงูกว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน  
2 คะแนน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ  
นักวจิยัจะต้องตดัสนิใจว่าคะแนนหลงัเรยีน 
ทีเ่พิม่ขึน้มา 2 คะแนนนัน้ มีความหมาย 
หรือมีนัยสำาคัญในทางปฏิบัติหรือไม่ 
(Efron and Ravid, 2013) ทั้งนี้ นักวิจัย 
ต้องเข้าใจด้วยว่าผลการทดสอบสมมตฐิาน 
ทางสถติิทีพ่บว่าคะแนนเฉลีย่ทีแ่ตกต่าง 
กนัอย่างมนียัสำาคญัทางสถตินิัน้ เป็นเพยีง 
การชี้แสดงแนวโน้มว่าความแตกต่าง
ของคะแนนเฉลี่ยนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดย
บังเอิญ แต่ไม่ได้แสดงถึงความแตกต่าง
ของคะแนนเฉลี่ยที่แท้จริง (Mertler, 
2012)

ในทางกลับกัน ถ้าตัวอย่างมี
จำานวนน้อยเกินไป ก็อาจทำาให้อำานาจ
การทดสอบ (Power of the test) ตำ่าได้ 
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) และทำาให ้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลไม่มีนัยสำาคัญ
ทางสถิติ ดังตัวอย่างงานวิจัยต่อไปนี้ 
(วิโรจน์ ลิ่วคงสถาพร และคณะ, 2555)
 
1. ชื่องานวิจัย 

การพฒันากิจกรรมการเรยีนรู้ 
เพื่อส่งเสริมการเขียนคำาอธิบายทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่พัฒนากจิกรรมการเรยีนรู ้

ทีส่่งเสรมิการเขยีนคำาอธบิายทางวทิยาศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
โดยใช้วิธีประเมิน (Assessment) และ
การป้อนกลับแก่นักเรียน (Feedback)

3. วิธีด�าเนินการวิจัย
ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย 

ประกอบด้วย 
(1) การพัฒนากิจกรรมการ

เรียนรู ้ โดยสร้างข้อสอบเขียนตอบ 

จำานวน 15 ข้อ ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้อง
กับหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน 
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

(2) การทดลองใช้กิจกรรม 
การเรยีนรู ้ได้เลือกโรงเรยีนกลุ่มตัวอย่าง 
จำานวน 6 โรง ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานที่มีห ้องเรียนชั้นประถม
ศกึษาปีท่ี 6 อย่างน้อยโรงเรยีนละ 2 ห้อง  
จำาแนกตามสำานกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา 
ได้ดังนี้

• สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
เขต 3 และเขต 4 เขตละ 1 โรง 

• สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ
เขต 2 เขตละ 1 โรง

• สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
จำานวน 1 โรง

ครูท่ีสอนวิชาวิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียน
กลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนละ 1 คน เลือก
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีน
ละ 2 ห้อง (กลุ่มทดลอง 1 ห้อง และ 
กลุ่มควบคุม 1 ห้อง) เพื่อทดสอบ

ผลการเรียนรู้เดิม ก่อนเริ่ม
ใช้กิจกรรมการเรียนรู ้ และใช้ผลการ
ทดสอบดังกล่าวจำาแนกนักเรียนเป็น 
กลุ่มผ่านเกณฑ์ขั้นตำ่าและกลุ่มไม่ผ่าน
เกณฑ์ขั้นตำ่ า เพื่อควบคุมอิทธิพล
ของผลการเรียนรู้เดิมที่มีต่อการสร้าง 
คำาอธบิายทางวทิยาศาสตร์ โดยนกัเรียน 
ที่ ได ้คะแนนน ้อยกว ่าร ้อยละ 50  
ถกูจัดอยูใ่นกลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์ขัน้ตำา่และ
นักเรียนท่ีได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 
ถูกจัดอยู่ในกลุ่มผ่านเกณฑ์ขั้นตำ่า
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ครใูช้กจิกรรมการเรยีนรูกั้บนกัเรยีนกลุม่ทดลองโดย
เลือกข้อสอบอย่างน้อย 3 ข้อ จากข้อสอบ

เขียนตอบ 15 ข้อที่ได้พัฒนาขึ้น แล้วมอบให้
นักเรียนทำาในห้องเรียนหรือทำาเป็นการบ้าน จำานวน 3 ครั้ง 

อย่างน้อยครั้งละ 1 ข้อ โดยแต่ละครั้งใช้เวลา
ประมาณ 2 สัปดาห์ (รวมเวลาที่ใช้ในการตรวจและการป้อน
กลบัด้วย) และเน้นให้นกัเรยีนได้คิดและเขยีนตอบคำาถามด้วย
ตนเอง เมื่อนักเรียนเขียนคำาตอบแล้ว ครูใช้วิธีการป้อนกลับ 
ด้วยการวิเคราะห์คำาตอบของนกัเรยีนว่ามจีดุแขง็และจดุอ่อน
อย่างไรแล้วแจ้งให้นกัเรยีนทราบ หรอืให้แนวทางการปรบัปรงุ 
หรอืต้ังคำาถามทีส่่งเสรมิการคดิวเิคราะห์ของนักเรียนเป็นราย
บุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้

 หลังจากนั้น จึงให้นักเรียนทั้งกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมทำาแบบทดสอบ ซึ่งประกอบด้วยข้อสอบเขียน
ตอบ จำานวน 3 ข้อ มีคำาถามย่อยทั้งหมด 6 ข้อ โดยคำาถาม
มี 3 ลักษณะดังนี้

• คำาถามทีใ่ห้สรปุผลการทดลอง จำานวน 2 ข้อ (ข้อ 
1.1 และข้อ 2.1)

• คำาถามที่ให้สร้างคำาอธิบายทางวิทยาศาสตร์ 
จำานวน 2 ข้อ (ข้อ 1.2 และข้อ 3)

• คำาถามที่ให้เขียนข้อสรุป จำานวน 2 ข้อ (ข้อ 1.3 
และข้อ 2.2)

การเปรียบเทียบผลการทดสอบในแต่ละข้อย่อย
ของนักเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมของแต่ละ
โรงเรียน ได้ใช้สถิติ Mann-Whitney U Test ทดสอบสองด้าน
ที่ระดับนัยสำาคัญ 0.05 

4. ผลการวิจัย
ผลการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้พบว่า เมื่อ

เปรียบเทียบผลการทดสอบในแต่ละข้อย่อยระหว่าง กลุ่ม
ทดลองกับกลุ ่มควบคุม ส่วนใหญ่แล้ว ผลการทดสอบ 
ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำาคัญ 0.05

ในท่ีนี้จะนำาเสนอผลการวิจัยเฉพาะส่วนที่สำาคัญ 
ได้แก่ การเปรียบเทียบผลการทดสอบข้อย่อยที่ 3 (คำาถามที่
ให้สร้างคำาอธิบายทางวิทยาศาสตร์ โดยกำาหนดเกณฑ์การให ้
คะแนนเป็น 0, 1 และ 2 คะแนน) ของนักเรียนที่มีผล 
การเรียนรู้เดิมผ่านเกณฑ์ข้ันตำ่า ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุมของแต่ละโรงเรียน พบว่า โรงเรียนที่ 1 โรงเรียนที่ 3 
และโรงเรียนที่ 4 มีผลการทดสอบของนักเรียนทั้งสองกลุ่ม
แตกต่างกันท่ีระดับนัยสำาคัญ 0.05 อย่างไรก็ตาม เกือบทุก
โรงเรยีนมีจำานวนนกัเรยีนกลุม่ทดลองทีต่อบคำาถามได้ถกูต้อง 
(กรณไีด้ 2 คะแนน) คดิเป็นร้อยละสงูกว่านกัเรยีนกลุม่ควบคมุ 
ดังแผนภูมิต่อไปนี้
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โรงเรียนที่ 1 (กลุมทดลอง 47 คน และกลุมควบคุม 24 คน) โรงเรียนที่ 2 (กลุมทดลอง 25 คน และกลุมควบคุม 2 คน) 

  
 

โรงเรียนที่ 3 (กลุมทดลอง 8 คน และกลุมควบคุม 8 คน) โรงเรียนที ่4 (กลุมทดลอง 18 คน และกลุมควบคุม 17 คน) 

  
 

โรงเรียนที่ 5 (กลุมทดลอง 15 คน และกลุมควบคุม 16 คน) โรงเรียนที่ 6 (กลุมทดลอง 9 คน และกลุมควบคุม 9 คน) 

  

 

5. สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยแสดงวากิจกรรมการเรียนรูที่ไดรับการพัฒนาอาจจะชวยใหนักเรียนที่มีผลการเรียนรูเดิม

ผานเกณฑขั้นตํ่าสามารถสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตรได 
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5. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยแสดงว่ากิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้รับการ

พฒันาอาจจะช่วยให้นกัเรยีนท่ีมผีลการเรยีนรูเ้ดมิผ่านเกณฑ์
ขั้นตำ่าสามารถสร้างคำาอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้

โดยสรุปแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใน 
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่ใช้แบบแผนการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative research design) ควรเน้น “นัยสำาคัญ
ในทางปฏิบัติ” เป็นหลัก นั่นคือ ผลการวิจัยจะต้องสะท้อน
ว่าสามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่าง
แท้จรงิ นอกจากนี ้การวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีนยงัอาจจะใช้ 
แบบแผนการวจัิยอ่ืนๆ ด้วย ได้แก่ แบบแผนการวจัิยเชิงคณุภาพ  
(Qualitative research design) และแบบแผนการวิจัยแบบผสม 
(Mixed method research design) ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์
ของการวิจัย ซึ่งผู้เขียนจะได้นำาเสนอในโอกาสต่อไป 
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