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วจัิยในชั	นเรียน

แนวคดิสู่การปฏิบัติ

(สําหรับครูผู้ร่วมอุดมการณ์)

รัชภูมิ สมสมัย
ศึกษานิเทศก์

สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3

จุดหมายปลายทางของข้าพเจ้า...

- ครูมีทศันคติที-ดต่ีอการทาํวจิยัในชั	นเรียน

- ครูมีแนวทางการทาํวจิยัในชั	นเรียนให้มีคุณภาพได้

- ครูสามารถพฒันางานวจิยัในชั	นเรียนของตนเอง
เพื-อรองรับการประเมินในระดบัต่างๆ

- จงัหวดัเชียงใหม่มีเครือข่ายครูนักวจิยั

เนื	อหาการบรรยายในวนันี	...

1. ความหมายของการวจิยัในชั	นเรียน

2. ประเภทของงานวจิยัทางการศึกษา

3. องค์ประกอบของรายงานการวจิยัในชั	นเรียน

5. การเขยีนโครงร่างการวจิยัในชั	นเรียน

6. ถาม ตอบ ปัญหางานวจิยัในชั	นเรียน

4. ขั	นตอนการทาํวจิยัในชั	นเรียน

เป้าหมายการอบรมของผมในวนันี� ...

ก่อนอบรมอยากใหใ้ช ้1-2-call Freedom

ระหวา่งอบรมอยากใหใ้ช ้true Togetter

อบรมเสร็จอยากใหใ้ช ้dtac Happy

ความหมายของการวจัิย

การวจิยั คอื กระบวนการในการหาความรู้ความจริง
ที-เชื-อถอืได้ โดยวธีิการที-มีระบบระเบียบ

เปรียบเทยีบให้ง่ายที-สุดคอื 1.ปัญหา 2.หาแนวทาง
แก้ปัญหา 3.ค้นคว้า 4.ทดลอง และ5.สรุป/อภิปรายผล

การวจัิยในชั	นเรียน

เช่นกนัแต่มีขอบเขต  ขั	นตอน  กระบวนการ ความ
เป็นทางการที-น้อยกว่าได้ หรือยดืหยุ่นกว่า  ทาํโดย
ครูผู้สอนในห้องหรือภายใต้ ความรับผดิชอบ  เน้น
การนําผลไปแก้ปัญหาหรือ พฒันาพฤติกรรมในด้าน
ความรู้ จติพสัิย หรือทกัษะพสัิยของนักเรียน
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ข้อดีคอื สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ภายในชั	นเรียนได้ เพราะ ครูสนใจ              
- รู้ - คดิ - ทาํ  และ ใช้เองเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน ตนเอง   โรงเรียน
ลดหรือคลี-คลายปัญหาการวจัิยทั-วๆ ไปได้มาก

ข้อด้อยคอื ครูยงัขาดความเข้าใจระเบียบวธีิวิจัย / ผลที-ได้ใช้เฉพาะ
เรื-องเท่านั	น / ครูภารกิจมาก / ต้องทาํเป็นทางการ 5 บท / ไม่ได้เรียน 
หรือ ฝึกโดยตรงเน้นแต่เรื-องการสอน (สอนเป็น แต่ทาํวจัิยไม่เป็น)

ทางแก้คอื ทาํวจัิยแบบง่าย ๆ ที-เรียกว่า การวจัิยไม่เป็นทางการหรือ
วจัิยหน้าเดยีวก่อน เมื-อเชี-ยวชาญแล้วค่อยทาํเต็มรูปแบบ

ปัญหาที-พบในชั	นเรียน

วธีิแก้

ผลการแก้ปัญหา

5  บท เป็นทางการ มาก (formal )

5 - 20 หน้า

หน้าเดยีว เป็นทางการน้อย (informal)

ลกัษณะของงานวจัิยที-ดี
1. มีความเที-ยงตรงภายในและความเที-ยงตรงภายนอก

2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่เมื-อกําหนดวตัถุประสงค์ใหม่

3. เกี-ยวข้องกับการแก้ปัญหาโดยตรง

4. กิจกรรมที-มีระบบ มีเหตุผลในการวเิคราะห์ข้อมูล

5. เน้นพฒันาทฤษฎี/ค้นพบหลักเกณฑ์หรือองค์ความรู้ใหม่ๆ

6. ต้องเป็นนักวจัิยที-สามารถแก้ปัญหาที-จะทํา

7. ต้องมีเครื-องมือและวธีิรวบรวมข้อมูล

8. เป็นกระบวนการที-มีเหตุผล เป็นปรนัย

9. ต้องทําอย่างระมัดระวงั ไม่รีบร้อน

10. ผู้วจัิยต้องมีความซื-อสัตย์ กล้าดําเนินการวจัิย  
กล้ารายงานผลการวจัิย

11. ต้องมีการบันทึก และรายงานอย่างระมัดระวงั

ประเภทงานวจัิย

1. ประเภทมุ่งบรรยาย

2. ประเภทมุ่งวดัความสัมพนัธ์

3. ประเภทมุ่งเปรียบเทยีบ

4. ประเภทมุ่งหาสาเหตุ

5. ประเภทมุ่งศึกษาโครงสร้าง
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1.การวจัิยที-มุ่งบรรยาย

เป็นการวจัิยที-บรรยายลักษณะเพื-อให้ได้ความรู้ และความ
ตั	งใจในเรื-องเกี-ยวกับปัจจุบัน หรือที-กําลังปรากฏอยู่ใน
ขณะนั	นว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร หรือมี
ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประกอบนั	นอย่างไร มุ่งหา
หลักฐานเกี-ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เพื-อชี	ให้เห็นมาตรฐาน
ของสิ-งนั	น

1.การวจัิยเชิงสํารวจ

สํารวจห้องเรียน/โรงเรียน

สํารวจชุมชน

สํารวจประชามติ

การวเิคราะห์งาน

การวเิคราะห์เอกสาร

ตัวอย่างงานวจัิย

ความคดิเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนต่อการ        
ปฎรูิปการศึกษา

การติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียน
เชียงใหม่คริสเตียน

สภาพการเล่นกฬีาของนักเรียนในสถานศึกษา

2.การวจัิยที-มุ่งวดัความสัมพนัธ์

มุ่งศึกษาระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรตั	งแต่
สองตัวแปรขึ	นไป จะมีประโยชน์ในการตัดสินใจ
และพยากรณ์

ตัวอย่างงานวจัิย

ความสัมพนัธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และ
ความสามารถทางการคดิแก้ปัญหา

การใช้ความถนัดทางภาษา ทางคณิต ทางเหตุผล 
จาํแนกกลุ่มนักเรียนสายวทิย์ และสายศิลป์

ความสัมพนัธ์ของคะแนนที-ได้จากการสอบ o net 
และจากการสอบระดบัโรงเรียน

3.การวจัิยที-มุ่งเปรียบเทยีบ

เป็นการวจิยัที-มุ่งเปรียบเทยีบลกัษณะบางอย่าง
ของกลุ่มตัวอย่าง/ประชากร 2 กลุ่ม หรือมากกว่า
ว่ามีลกัษณะนั	นเหมือนกนัหรือต่างกนัมากน้อย
เพยีงใด

ข้อสังเกต งานวจิยัที-ส่งเข้าแข่งขันส่วนใหญ่          
มักเป็นแนวทางนี	
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ตัวอย่างงานวจัิย

การเปรียบเทยีบความคดิเห็นของนักเรียน
ชาย/หญิงต่อการสอนของครู

ผลการเรียนของนักเรียนที-เรียนด้วยกจิกรรมกลุ่ม
และเรียนด้วยโครงงาน

ผลการพฒันาความรู้ด้านการเขยีนและการอ่าน
ภายหลงัการใช้ชุดฝึกเรื-อง การเขยีนและการอ่าน

4.การวจัิยที-มุ่งหาสาเหตุ

เป็นการวจิยัที-มุ่งหาความเป็นเหตุเป็นผล
ของการเกดิตัวแปร/ลกัษณะบางอย่าง

สรุปคอื ทาํไมมันถงึเกดิแบบนี	???

ตัวอย่างงานวจัิย

สาเหตุการไม่กล้าแสดงออกของนักเรียนชาวไทย
ภูเขาเผ่าลาหู่

สาเหตุการไม่ส่งการบ้านของนักเรียนชั	น ป.5/2

สาเหตุที-ส่งผลต่อการชอบเรียนวชิาคอมพวิเตอร์ของ
นักเรียนช่วงชั	นที- 3

5.การวจัิยที-มุ่งศึกษาโครงสร้าง

เป็นการวจิยัที-มุ่งศึกษาหรือหาว่าลกัษณะ
บางอย่างประกอบด้วย ตัวแปร/ตัวบ่งชี	 
อะไรบ้าง

ตัวอย่างงานวจัิย

การศึกษาอตัลกัษณ์ของโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

องค์ประกอบของการเป็นนักเรียนที-ดี

ตัวบ่งชี	ในการประเมินคุณภาพการจดัการศึกษา
หลกัสูตรการศึกษาขั	นพื	นฐาน

ลกัษณะของงานวจัิยที-เหมาะสมกบัครูเรา
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ตําแหน่ง งานวจัิยที-ควรทาํ เป้าหมายในอนาคต
มปีระสบการณ์สอน 

1 – 3 ปี
งานวจัิยแผ่นเดยีว ครูนักวจัิย

มปีระสบการณ์สอน 
4 – 6 ปี

งานวจัิยเกอืบเต็ม
รูปแบบ

ครูนักวจัิย

มปีระสบการณ์สอน 
มากกว่า 6 ปี

งานวจัิยเต็มรูปแบบ ครูนักวจัิย

วจัิยแผ่นเดียว  คืออะไร ?

การวจิยัในชั	นเรียน  โดยผู้ทาํการวจิยัคอืครูผู้สอน
ที-มุ่งจะ แก้ปัญหา  หรือ  พฒันากระบวนการเรียน
การสอน    หรือพฒันาผู้เรียนให้มคีวามพร้อม   
ด้านองค์ความรู้  สตปัิญญา   จติใจ   คุณธรรม   
จริยธรรม  และทกัษะ

ลกัษณะของการวจัิยแผ่นเดียว

� � � � เป็นการวจัิยที-ครูทําในงานการจัดการเรียนรู้  แก้ปัญหา/
พฒันา                                                        

� � � � เป็นการวจัิยเรื-องที-มีขอบเขตเล็ก ๆ ใช้เวลาน้อย                   
มีกระบวนการไม่ซับซ้อน                                      

� � � � เป็นการวจัิยที-เขียนรายงานวิจัยเพยีงไม่กี-หน้า 

� � � � ทําบ่อยๆจนชํานาญจะกลายเป็นวจัิย 5 บท

การวจัิยเชิงปฏบิัตกิารในชั	นเรียน    
(Classroom Action  Research : CAR)

กระบวนการแสวงหาความรู้  เพื-อแก้ปัญหาหรือ
พฒันากระบวนการเรียนการสอนที-เกดิขึ	นในชั	น
เรียนอย่างมรีะบบ  และมวีตัถุประสงค์ที-ชัดเจน  
โดยมกีระบวนการการทาํงานอย่างต่อเนื-อง โดยที-
ผู้วจิยัคอืครูผู้สอน

ตัวอย่างการเขียนงานวจัิยในชั �นเรียนแบบแผ่นเดียว
ชื�อ สกุล...................................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้...................................

ระดับชั �น.................................................... ช่วงเวลาที�ดําเนินการ............................................... 

 

ปัญหา 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………  
สาเหตุของปัญหา 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

วธีิแก้ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการแก้ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

5  บท เป็นทางการ มาก (formal )

5 - 20 หน้า

หน้าเดยีว เป็นทางการน้อย (informal)
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องค์ประกอบของ

รายงานการวจิัยในชั	นเรียน

(ความเข้มแล้วแต่เราออกแบบ)
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ ดงัต่อไปนี	

ส่วนนํา
1. ปกหน้า ปกใน

2. กติติกรรมประกาศ

3. บทคดัย่อ

4. สารบัญ

5. สารบัญตาราง

6. สารบัญรูปภาพ

ส่วนเนื	อเรื-องงานวจิยั
บทที- 1 บทนํา

-ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา
-วตัถุประสงค์
-สมมติฐาน
-ขอบเขตการวจิยั
-นิยามศัพท์เฉพาะ
-ประโยชน์ที-ได้รับ (วชิาการ , นําไปใช้)

บทที- 2 เอกสารและงานวจิยัที-เกี-ยวข้อง

-เนื	อหาตาม keyword ในวตัถุประสงค์

-งานวจิยัที-เกี-ยวข้อง

- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

- เครื-องมือที-ใช้ในการวจิยั

- การเกบ็รวบรวมข้อมูล

- สถติิและการวเิคราะห์ข้อมูล

บทที- 3 วธีิดาํเนินการวจิยั

- การสร้างและหาคุณภาพเครื-องมือ

- เกณฑ์การแปลผลข้อมูล

- นําเสนอตามวตัถุประสงค์

บทที- 4 ผลการวจิยั

บทที- 5 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
- สรุปผลตามวตัถุประสงค์
- อภิปรายผลตามวตัถุประสงค์
- ข้อเสนอแนะ แบ่งเป็น

- ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั
- ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้
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ส่วนท้าย

-บรรณานุกรม

-ภาคผนวก
-ภาคผนวก ก ขอเป็นชื-อผู้เชี-ยวชาญ

-ภาคผนวก ข เป็นต้นไป ตัวอย่างเครื-องมือ
เรียงลาํดบัตามวตัถุประสงค์

-ภาคผนวกสุดท้ายประวตัิของเรา

ขั	นตอน

การทําวจิัยในชั	นเรียน
ม ี9 ขั	นตอน ดงันี	

หลกัคิดง่ายๆในการเริ-มทาํวจัิยในชั	นเรียน

-ปัญหาที-พบเห็นในชั	นเรียนคอือะไร (บทที- 1)

-เราจะแก้ปัญหานั	นด้วยวธีิไหนถงึจะด ี(บทที- 2)

-เราจะออกแบบวธีิแก้ปัญหานั	นอย่างไร (บทที- 3)

-ผลของการแก้ปัญหานั	นได้ผลเป็นอย่างไร (บทที- 4)

-เราจะเขยีนสรุปผลการแก้ปัญหาได้อย่างไร (บทที- 5)

ปัญหาที-พบได้ในชั	นเรียน

ครูหาวธีิแก้ปัญหานั	นๆ

ผลการแก้ปัญหา

เปรียบเทยีบ
ผลการ

แก้ปัญหา
ก่อน - หลงั

ขั	นที- 1    กาํหนดประเดน็ของการแก้ปัญหา/การพัฒนา (บทที- 1)

ขั	นที- 2    กาํหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายการวจัิย (บทที- 1)

ขั	นที- 3      ศึกษาแนวทางปฏิบัติเพื-อกาํหนดทางเลอืก (บทที- 2)

ขั	นที- 4    วางแผนการวจัิย (บทที- 3)

ขั	นที- 5        ปฏิบัติตามแผนและรวบรวมข้อมูล (บทที- 3)

ขั	นที- 6  การวเิคราะห์ข้อมูล (บทที- 4)

ขั	นที- 7   การสรุปผลการวจัิย (บทที- 5)

ขั	นที- 8    อภปิรายผลการวจัิย (บทที- 5)

ขั	นที- 9    แลกเปลี-ยนข้อค้นพบกับผู้อื-นหรือเผยแพร่ผลงาน (บทที- 5)

สามารถแก้ไขปัญหาได้
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รายละเอยีดแต่ละขั	นตอนพร้อม
ข้อบกพร่องที-พบเห็นบ่อยๆมีดงันี	

�  �  �  �  เป็นการกาํหนดประเดน็ที-ต้องการ
คาํตอบ  หรือคาํอธิบาย  หรือข้อสรุป  โดยใช้
กระบวนการวจิยั

ขั	นที- 1    กาํหนดประเดน็ของการแก้ปัญหา/การพฒันา

�  �  �  �  สามารถแบ่งออกเป็น  2  ประเดน็หลกั 
1) ประเดน็ที-ต้องการพฒันา      
2) ประเดน็ที-ต้องการแก้ปัญหา

สรุปทั	งสองประเดน็ คอื ทาํให้ดขีึ	น

การวเิคราะห์และเลอืกปัญหาในการวจัิย

ที-มาของปัญหา

จากผู้วจัิยเอง

จากการพูดคุยกับผู้รู้

จากการศึกษาเอกสาร
จากการอบรม

จากการเปลี-ยนแปลง

จากปัญหาของสถาบัน

สํารวจปัญหาจาก

งานในตําแหน่งเรา

หน่วยงานของเรา

สังคมอาชีพเดยีวกบัเรา

นอกวงการอาชีพที-มี
ผลกระทบกบัอาชีพ

เกณฑ์ในการเลอืกปัญหา

ตนเองสนใจมากที-สุด มีคุณค่าพอ

ความสามารถของตน

สภาพแวดล้อม

เป็นที-ยอมรับ

ไม่ซํ	าซ้อนกบัผู้อื-น

ทนัสมัยตรงกบัผู้ให้ทุน

เช่น ปัญหาที-พบในการเรียนการสอน

ปัญหาในการ
เรียนการสอน

ผู้เรียนขาดความ
รับผดิชอบ

ผู้เรียนขาดความ
ซื-อสัตย์

ผู้เรียนมพีฤติกรรม
ไม่พงึประสงค์

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิc
การเรียนตํ-า
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การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาจากปัญหาที-เลอืก

เลือกมาหนึ-งปัญหา คือ ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิcทางการเรียนตํ-า

กจิกรรมไม่สอดคล้องกบั
ความสนใจของผู้เรียน

ปัญหาพฤติกรรมของ
ผู้เรียน

สื-อการเรียนการสอน           
ไม่น่าสนใจ

วธีิสอนของครูผู้สอนไม่
เหมาะสม

ทางเลอืกในการ
แก้ปัญหา

ปรับเปลี-ยนกจิกรรม    
การเรียนการสอน

ปรับพฤติกรรมของ
ผู้เรียน

พฒันาสื-อการเรียน    
การสอน

ปรับเปลี-ยนวิธีสอนของ
ครูผู้สอน

การหาทางเลอืกในการแก้ปัญหา

ปัญหาดา้นพฤติกรรม / ความประพฤติ เช่น การแต่งกายไม่เรียบร้อย 
ไวผ้มยาว พดูเสียงดงั หยาบคาย กา้วร้าว  ไม่มีระเบียบวินยั           
พดูสอดแทรก ชอบรังแกเพื=อน ฯลฯ

ตวัอย่างปัญหาที-พบเห็นทั-วไป

ปัญหาดา้นวิชาการ เช่น สอบไดค้ะแนนนอ้ย อ่านหนงัสือไม่
คล่อง เขียนหนงัสือไม่สวย พูดไม่ชดั ขาดทกัษะการทาํงาน 
แต่งประโยคไม่เป็น สรุปองคค์วามรู้ไม่ได ้ฯลฯ

ปัญหาดา้นจิตพิสัย เช่น ขาดความรับผิดชอบ ความซื=อสัตย ์          
เซื=องซึม หงอยเหงา ความเมตตากรุณา ความเสียสละ                    
ความกตญัHูกตเวที เจตคติต่อวิชาที=เรียน

-การใช้แบบฝึกจะช่วยพฒันาการเรียนรู้วชิาภาษาไทยของ
นักเรียนชั	น ป.5 หรือไม่

-แนวทางใดที-ช่วยพฒันาทักษะการคูณเลขของนักเรียน ป.6
-การใช้กิจกรรมเสริมแรงจะช่วยให้นักเรียนชั	น ป.3                 

ส่งการบ้านเพิ-มมากขึ	น ได้หรือไม่
-ผลการใช้กิจกรรมแบบกลุ่มจะช่วยพฒันาการเขียน

ภาษาไทยได้หรือไม่
                                            ฯลฯ

เมื-อรู้ปัญหา ลองหาแนวทางแก้ปัญหาให้กบัตวัเอง

เมื-อวเิคราะห์เสร็จ จะโยงไปสู่การตั	งชื-อเรื-อง

ปัญหาคอือะไร

เราจะใช้อะไรแก้ไข

กบันักเรียนชั	นไหน
หัวข้อวจัิย (ชื-อเรื-อง)    การพัฒนาผลสัมฤทธิcทางการเรียน

                      เรื-อง........วชิา..................โดยใช้.......สื-อ........

ประเดน็ปัญหา   นักเรียนชั	น ป.5 มผีลการเรียนตํ-าในเรื-อง...........

คาํถามการวจัิย   การใช้...สื-อ...จะช่วยนักเรียนชั	น ป.5 
                 มผีลการเรียนดขีึ	นในเรื-อง......วชิา........หรือไม่
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หลกัในการตั	งชื-อเรื-อง
- ตรงกับประเด็นที-ต้องการศึกษา

- ชื-อเรื-องสั	น กระชับ ได้ใจความ

- ใช้คําเฉพาะเจาะจง สื-อความหมายทางเดียว

- ใช้คําที-บ่งบอกถึงประเภทของการวิจัย

- ชื-อเรื-องควรเป็นคํานาม นําหน้าชื-อ

- เป็นข้อความที-สละสลวย ได้ใจความสมบูรณ์ ปกติมี

ตัวอย่างหัวข้องานวจัิยในชั	นเรียน

การพฒันาผลสัมฤทธิcทางการเรียนเรื-องการคูณ  
โดยใช้บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนสําหรับ

นักเรียนชั	นประถมศึกษาปีที- 5

ผลการใช้บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนต่อการ
พฒันาผลสัมฤทธิcทางการเรียนเรื-องการคูณ      

สําหรับนักเรียนชั	นประถมศึกษาปีที- 5

ปัญหาที-พบบ่อย...

- ชื-อเรื-องยาวเกนิความจาํเป็น/อ่านแล้วไม่เข้าใจ
- ในชื-อเรื-องมีนวตักรรมที-ใช้มากกว่า 1 ชนิด            
(พบบ่อย)
- ขาดสิ-งที-ต้องการแก้ไข ขาดนวตักรรม และ        
ขาดกลุ่มนักเรียน

เมื-อได้ชื-อเรื-องแล้ว ต่อไปคอืการเขยีนความเป็นมาฯ

1. แนวในการเขยีนแบ่งเป็น 3 ส่วนคอื
1.1 เริ-มจากจากสภาพปัจจุบันของสิ-งที-จะวจัิย 

1.2 ปัญหาที-เกิดขึ	นสําหรับสิ-งที-จะวิจัย

1.3 แนวทาง หรือ หลักการที-จะแก้ปัญหานั	น

2.ตรงประเด็น และชี	ให้เห็นความสําคัญของ
สิ-งที-จะวิจัย 

3.มข้ีอมูลอ้างองิ  เพื-อความน่าเชื-อถือ 

4. มคีวามต่อเนื-องกนั  ในแต่ละย่อหน้า

5.สรุปเหตุผลที-ผู้วจัิยจะศึกษา  ในส่วนสุดท้ายของ
ความเป็นมาและความสําคญัของการวจัิย  

ถ้าเป็นงานวจิยัในชั	นเรียน...เขยีนบรรยายเลยครับ

ปัญหาที-พบบ่อย...
- ไม่เขยีนจากกว้างไปสู่แคบ

- มีแต่นํ	า 
- ขาดการอ้างองิ
- ไม่สัมพนัธ์กนัในแต่ละย่อหน้า อ่านแล้วโดดไปโดดมา
- ขาดสรุปย่อหน้าสุดท้าย ถงึความจาํเป็นต้องทาํ
วจิยัเรื-องนี	
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การกาํหนดวตัถุประสงค์   เป็นการระบุว่าครู
ต้องการแก้ไขนักเรียนในเรื-องอะไร ความรู้ 
เจตคต ิหรือทกัษะ

ขั	นที- 2   การกาํหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายการวจิยั

วตัถุประสงค์   เพื-อปรับพฤติกรรมของนักเรียนชั	น ป.5 ด้าน
ความรับผดิชอบในการเรียนวชิา..............................

เป้าหมาย  นักเรียนชั	น ป.5 มีความรับผดิชอบในการเรียนวชิาเพิ-มขึ	น

ชื-อเรื-อง  การปรับพฤติกรรมนักเรียนชั	น ป.5 ที-ขาดความรับผดิชอบ
ในการเรียนวชิา.......  ด้วยเทคนิคการเสริมแรง

 เป้าหมาย      นักเรียนชั	น ป.5 ที-เรียนเรื-อง........วชิา................ มผีล
การเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ  60

วตัถุประสงค์    เพื-อศึกษาผลการใช้...สื-อ.............ในเรื-อง...........
                วชิา................ของนักเรียนชั	น ป.5

ชื-อเรื-อง         การพัฒนาผลสัมฤทธิcทางการเรียนของ
                      นักเรียนชั	น ป.5 ที-เรียนเรื-อง..................
                      วชิา..................โดยใช้.....สื-อ................
                      

วตัถุประสงค์งานวจิยั

ปัญหาคอือะไร

เราทาํเพื-อ...(ศึกษา , เปรียบเทยีบ , พฒันา , ฯลฯ)...อะไร

สุดท้ายเป้าหมายความสําเร็จคอือะไร

วตัถุประสงค์ที-ครูเรานิยมตั	งกนั (ปรับได้)

- เพื-อสร้าง..(นวตักรรม)..ให้มีคุณภาพ

- เพื-อเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิcทางการเรียนของนักเรียน 
ภายหลงัเรียนด้วย..(นวตักรรม)..
- เพื-อศึกษาเจตคติ/ความพงึพอใจ/ทศันคติของ
นักเรียนต่อ..(นวตักรรม)..

ถ้าเป็นงานวจิยัในชั	นเรียน...ปรับได้ตามความเหมาะสม

ปัญหาที-พบบ่อย...

- ไม่มกีารกาํหนดเป้าหมายที-ชัดเจน
- ไม่สามารถเกบ็ข้อมูลได้ในระยะเวลาที-จาํกดั เช่น         

การพฒันาคุณธรรม
- เขียนยาวเกนิความจาํเป็น                                             
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ขอบเขตการวจัิย

- นักเรียนที-เราใช้ คอืใคร อยู่ชั	นไหน จาํนวนเท่าใด 
และปีการศึกษาใด

- เนื	อหาที-เราสนใจจะแก้ไข (บางตําราจะเรียกว่า       
ตัวแปร)

- ระยะเวลาที-เราใช้

เลก็ๆน้อยๆกบัชนิดของตัวแปร

1. ตัวแปรอสิระ/ต้น (สาเหตุ)

ตัวแปรอสิระหรือตัวแปรต้น เป็นตัวการที-จะทาํ
ให้เกดิสิ-งอื-นตามมา

2. ตัวแปรตาม (ผล)
เป็นผลจากการกระทาํของตัวแปรต้น

ข้อควรระวงัการเขียนตัวแปร

ถ้าเป็นงานวิจัยที-มวีตัถุประสงค์การวจัิยไม่ได้มี
ในลกัษณะเปรียบเทียบกัน  ให้ระบุเฉพาะสิ-งที-เรา
สนใจศึกษา  ไม่ต้องมีตัวแปรต้น และตัวแปรตาม 

แต่ถ้าเป็นงานวจัิยที-มวีตัถุประสงค์การวจัิยใน
ลกัษณะการเปรียบเทียบกัน  ให้ระบุตัวแปรต้น 
และตัวแปรตาม 

ตัวอย่างตัวแปร

ครูเพศหญิงสอนภาษาไทยได้ผลแตกต่างกบัครูเพศชาย

ตัวแปรอสิระ คอื เพศของครู

ตัวแปรตาม คอื ผลการเรียนวชิาภาษาไทย

การพฒันาผลสัมฤทธิcทางการเรียนเรื-องการคูณ โดย
ใช้บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนสําหรับนักเรียน

ชั	นประถมศึกษาปีที- 5

จากชื-อเรื-องตัวแปรต้น / ตัวแปรตามคอือะไร

นิยามศัพท์เฉพาะ

เป็นการกาํหนดว่า keyword ในวตัถุประสงค์       
แต่ละข้อนั	น มันมีความหมายว่าอะไร

และเพื-อให้คนอ่านงานวจิยัของเราในอนาคต 
เข้าใจว่ามันแปลว่าอะไร
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ข้อควรระวงัการนิยามศัพท์เฉพาะ

1. ถ้ามคีาํเฉพาะที-มคีวามหมายคลุมเครือหรือแปล
ความได้หลายความหมายต้องนิยามให้ชัดเจน 
เช่น การอ่าน การคูณ 

2.การนิยามศัพท์เฉพาะไม่ควรให้ความหมายที-
แตกต่างมากไปจากความหมายโดยทั-วไปของคาํนั	น

ประโยชน์ที-ได้รับจากการวจิยั

1. ประโยชน์ในเชิงวชิาการสอดคล้องกบัองค์ความรู้   
ที-อยู่ในวตัถุประสงค์งานวจิยั หรือไม่

2. ประโยชน์ในเชิงการนําไปใช้มคีวามเป็นไปได้ 
หรือไม่

ทาํงานวจิยัครั	งนี	 เกดิประโยชน์ต่อชาติ บ้านเมือง
ได้อย่างไร???

ประโยชน์ที-ได้รับจากการวจิยัตามเกณฑ์ของ อปท.

1. ประโยชน์ต่อวชิาชีพครู

2. ประโยชน์ต่อผู้บริหาร

3. ประโยชน์ต่อเพื-อนครู

4. ประโยชน์ต่อชุมชน ผู้ปกครอง

5. ประโยชน์ต่อนักเรียน

แหล่งความรู้ การสืบค้นงานที-เกี-ยวข้องกบัการวจิยั

ขั	นที- 3                                                                
การศึกษาแนวทางปฏิบตัิเพื-อกาํหนดทางเลอืก

ประโยชน์ของการศึกษาเอกสารและทฤษฎทีี-เกี-ยวข้อง
* ผู้วจิยัได้ทราบข้อเท็จจริงในเรื-องที-จะทาํ
* ผู้วจิยัสามารถนิยามปัญหาได้

* ผู้วจิยัสามารถเลอืกตัวแปรในการวจิยัได้

* ผู้วจิยัเกดิความคดิในการจดักระทาํตัวแปร

* ผู้วจิยัสามารถตั	งสมมติฐานได้

* ผู้วจิยัสามารถกาํหนดกลุ่มตัวอย่างและวธีิสุ่ม

* ผู้วจิยัทราบวธีิสร้างเครื-องมือ

* ผู้วจิยัทราบวธีิเกบ็รวบรวมข้อมูล

* ผู้วจิยัใช้สถติิได้ถูกต้อง

* ผู้วจิยัทราบแนวคิดในการแปลความหมาย สรุป 
และอภิปรายผล
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* ผู้วจิยัรู้หลกัในการเขยีนรายงานการวจิยั

* ผู้วจิยัเห็นปัญหาและอุปสรรค

* ผลงานวจิยันั	นเกดิคุณค่าและความน่าเชื-อถอื

สรุปว่า ไปดูตวัอย่างงานวจิยัของคนอื-นเขา                 
ว่าเขาทาํวจิยัแบบเดยีวกบัเรานะ เขาทาํกนัอย่างไร 

ไม่ใช่ไปลอกเขามาทั	งหมด

ชนิดของเอกสารและผลงานวจัิยที-ควรศึกษา

1. ประเภทหนังสืออ้างองิ

2. ประเภทหนังสือตาํราและบทเรียน

3. ประเภทบทความ วารสาร และสิ-งตีพมิพ์

4. ประเภทผลงานวจิยั และปฏบิัติการ

ไม่สนับสนุนข้อมูลจาก Website

1. เอกสารนั	นต้องทันสมัยเหมาะสมกับงานของผู้วิจัยเป็นความรู้
ใหม่ๆทันต่อเหตุการณ์

2. มีเนื	อหาตรงกับที-ผู้วิจัยต้องการ คือ เป็นเรื-องที-เกี-ยวข้องหรือ
ตรงกับเรื-องที-ผู้วจัิยทําการศึกษาอยู่

3. มีภาพ ตาราง กราฟ หรือแผนที- (ถ้ามี) ถูกต้อง ชัดเจนและ
เพยีงพอ

หลกัเกณฑ์การคดัเลอืกเอกสารที-เกี-ยวข้องกบัการวจิยั 4 .  ใ ช้ภ าษ าที- อ่ าน เ ข้า ใจ ง่าย  สม เห ตุสม ผล  ไ ม่ ลํ า เอีย ง  มี
บรรณานุกรม ทําให้    ผู้อ่านสามารถตรวจสอบเรื-องที-อ้างกับ
ของเดิมได้ และเป็นแนวทางให้      ผู้วิจัยใช้ศึกษาค้นคว้าต่อไป
ได้ด้วย

5. ผู้เขียนเป็นผู้มีความเชี-ยวชาญและมีประสบการณ์ในงานที-
เขียนเป็นอย่างดีหรือไม่หากผู้วจัิยทราบว่า ผู้ใดบ้างที-ได้รับการ
ยกย่องว่าเชี-ยวชาญในสาขาใด ย่อมจะช่วยให้วินิจฉัยคุณค่า
ของหนังสือหรืองานวจัิยได้ง่ายขึ	น

6. หนังสือหรือเอกสารที-ศึกษาต้องให้ความรู้ที-ถูกต้องเชื-อถือได้ 
ซึ-งผู้วิจัยอาจตรวจสอบจากข้อความที-ผู้วิจัยมีความรู้อยู่แล้ว 
หากพบว่าผิดก็อาจสันนิษฐานได้ว่าตอนอื-นๆ อาจไม่ถูกต้อง
อีกก็ได้

7. ควรเลือกหนังสือหรือเอกสารที-พิมพ์ที- เชื-อถือได้ เพราะ
สํานักพิมพ์บางแห่งจะเลือกพิมพ์เฉพาะผลงานที-ดีๆ เท่านั	น 
สํานักพิมพ์เหล่านี	มักจะมีกรรมการเพื-อพิจารณาผลงานที-จะ
ตีพมิพ์ ดังนั	นหากเป็นหนังสือที-พมิพ์จากสํานักพิมพ์ดังกล่าว 
ก็จะช่วยให้ผู้วจัิยเลือกหนังสือศึกษาได้ง่ายขั	น

รวม www ที-เกี-ยวกบับทคดัย่อ

www.thaiedresearch.org
http://thesis.stks.or.th/ (เครือข่ายมหาวิทยาลยัเท่านั	น)

http://www.moe.go.th/wijai/
http://www.tkc.go.th/thesis/ 



15

หลกัในการบันทกึผลที-ได้จากการอ่าน

1. บันทกึในรูปแบบลอกเลยีนแบบมาทั	งหมด

2. เขยีนเฉพาะแนวคดิของผู้แต่ง โดยใช้ภาษาพูด
ของเราเอง

3. บันทกึแบบสรุปย่อ

ปัญหาที-พบบ่อย...
- แบบฟอร์มการเขยีนอ้างองิ ไม่เป็นรูปแบบเดยีวกนั

- ขาดการสังเคราะห์ (ความหมาย , ประโยชน์ ,
วธีิการ)

- งานวจิยัที-เกี-ยวข้อง (ไม่เรียงพ.ศ. , เก่าไปใหม่ , 
ขาดการสังเคราะห์งานวิจยัที�เกี�ยวข้อง)

- โรงเรียนไม่มีแหล่งค้นคว้าเอกสารเพิ-มเติม

- ไม่ตรวจสอบเอกสารจากแหล่งปฐมภูมิ
- เอกสารที-ตรวจสอบไม่เกี-ยวข้องโดยตรง
- เอกสารและงานวจิยัที-เกี-ยวข้องมีน้อยไม่ครอบคลุม

เนื	อหาที-ศึกษา
- เอกสารและงานวจิยัที-เกี-ยวข้องมีมากเกนิความ

จาํเป็น (มีแต่นํ	า)
-  เอกสารอ้างองิเก่าเกนิไป ไม่ควรเกนิ 5 ปี

ก่อนอื-นต้องตั	งคาํถามกบัตวัเองก่อนว่า
                จะดาํเนินการวจิยักบัใคร

      ที-ไหน
                                                      จะเกบ็ข้อมูลอะไร
 

               เกบ็ข้อมูลอย่างไร   ใช้เครื-องมอือะไร

ขั	นที- 4   การวางแผนการวจัิย

บทที- 3 

- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- เครื-องมือที-ใช้ในการวจิยั

- การเกบ็รวบรวมข้อมูล

- สถติิและการวเิคราะห์ข้อมูล

- การสร้างและหาคุณภาพเครื-องมือที-ใช้ในการวจิยั

- เกณฑ์การแปลผล

- รูปแบบการวจิยั

ประชากร และ กลุ่มตัวอย่าง

ประชากร

กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่ง

กลุ่มตวัอยา่ง
จํานวนกลุ่มตัวอย่างจาก

การคาํนวณหรือเปิดตาราง
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หลกัการกาํหนดประชากร

- เป็นใคร      - อยู่ที-ใด      - จาํนวนเท่าใด

หลกัการกาํหนดกลุ่มตัวอย่าง

- เป็นใคร      - อยู่ที-ใด                                                 
- จาํนวนเท่าใด     - สุ่มอย่างไร

ปัญหาที-พบบ่อย...

- ไม่ได้บอกวธีิการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

- กลุ่มตัวอย่างอยู่นอกเหนือประชากร

- จาํนวนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากบั จาํนวนประชากร

- ถ้าประชากรมีน้อย ให้ศึกษาจากประชากรเลย             
ไม่ต้องสุ่มกลุ่มตัวอย่างแล้ว

เหตุผลที-ศึกษากบักลุ่มตวัอย่าง

1. ประหยดัค่าใช้จ่าย

2. ประหยดัเวลา

3. สะดวกในการปฏบิัติ

4. มีความเชื-อมั-นและถูกต้องแม่นยาํกว่า

นักเรียนมีตั	งแต่ 2 ห้อง
มีประชากร มีกลุ่ม
ตัวอย่าง มีการสุ่ม

นักเรียนมี 1 ห้องหรือ
ศึกษาแบบ case study

มีประชากร หรือ
กลุ่มเป้าหมาย                 

อย่างเดียว

เครื-องมือที-ใช้ในการวจัิย

1. แผนการสอน

2. นวตักรรมที-เราสร้าง

3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิc

4. แบบสอบถามความพงึพอใจ

5. อื-นๆตามความเหมาะสม

เลก็ๆน้อยๆเกี-ยวกบันวตักรรมการศึกษา

นวตักรรม (Innovation) หมายถึง การนําความคิดใหม่ๆ 
วธีิการปฏิบัติใหม่ๆ หรือสิ-งประดิษฐ์ใหม่ๆ
หรืออาจจะได้รับการปรับปรุงจากสิ-งดั	งเดิมให้ดีขึ	น

ซึ-งสิ-งเหล่านี	ได้รับการทดลอง พสูิจน์และพฒันาเป็นขั	น
เป็นตอน เป็นระบบ จนเชื-อถือได้ว่าให้ผลที-ดีกว่าเดิม
นํามาปรับปรุงหรือเปลี-ยนแปลงแนวปฏิบัติทางการศึกษา 
เป็นผลทําให้ประสิทธิภาพทางการศึกษาสูงขึ	น
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ประเภทของนวตักรรมการศึกษา

1.นวตักรรมทางด้านหลักสูตร

2.นวตักรรมทางด้านการเรียนการสอน

3.นวตักรรมทางด้านสื-อการสอน

4.นวตักรรมทางด้านการประเมินผล

5.นวตักรรมทางด้านการบริหารจัดการ

นวตักรรมด้านหลกัสูตร

1.หลักสูตรแบบบูรณาการ

2.หลักสูตรรายบุคคล 

3.หลักสูตรกิจกรรมหรือประสบการณ์ 

4.หลักสูตรท้องถิ-น

นวตักรรมด้านการเรียนการสอน

1.การสอนแบบโมดุล

2. การสอนซ่อมเสริม

3. การเรียนแบบศูนย์การเรียน

4.การสอนแบบบูรณาการ

5.การสอน แบบสืบสวนสอบสวน

6.อื-นๆ

พี�นอ้งครูเรา
นิยม

นวตักรรมด้านสื-อการสอน

1.บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน

2.วดีีทัศน์แบบมีปฎิสัมพนัธ์ 

3.บทเรียนสําเร็จรูป

4.ชุดการสอน

5.แบบฝึกทักษะ

6.อื-นๆ

พี�นอ้งครูเรา
นิยมที�สุด...

นวตักรรมด้านการประเมนิผล

1.การพฒันาคลังข้อสอบ

2. การใช้คอมพวิเตอร์ในการตัดเกรด

3.การวดัผลแบบอิงกลุ่มและแบบอิงเกณฑ์

4.การประเมินผลเพื-อแก้ข้อบกพร่อง

5.การสร้างเครื-องมือต่างๆ

6.อื-นๆ

นวตักรรมด้านการบริหารจดัการ

1.การจัดการศึกษาแบบเปิด

2.การจัดการศึกษาตามแนวมานุษยนิยม

3.การจัดการศึกษานอกโรงเรียน

4.การจัดโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก 

5.การจัดโรงเรียนในโรงเรียน

6.อื-นๆ



18

สรุป เครื-องมอืที-ใช้ (โดยทั-วๆไป)

1. แผนการสอนที-สอดคล้องกับนวตักรรม

2. นวัตกรรมที-ใช้แก้ปัญหา

3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิc หรือแบบสังเกต
พฤติกรรม หรือแบบประเมินทักษะ (ต้องสอดคล้อง
กับวตัถุประสงค์และนักเรียน)   

4. แบบสอบถามความพงึพอใจ/เจตคติทั	ง นักเรียน 
และผู้ที-เกี-ยวข้อง(การเผยแพร่)

ปัญหาที-พบบ่อย...
-ผู้เชี�ยวชาญ เชี�ยวชาญเรื�องนั%นจริงหรือไม่              
1.นวัตกรรม ครูที�เก่งในเรื�องนั%น (ระบุลงไป)         
2.แบบทดสอบและแบบประเมินควรเป็นนักวัดผล
หรือครูวัดผล(ระบุลงไป)                     

- การหาคุณภาพของเครื-องมอืถูกต้องและ
ครอบคลุมหรือไม่ เช่น ประชากรเป็นนักเรียนชั	น 
ป.5 แต่ไปหาคุณภาพของเครื-องมือกบันักเรียนชั	น 
ป.4 ซึ-งไม่เคยเรียนเนื	อหานั	นๆ 

-   ไม่มีการหาประสิทธิภาพของเครื-องมือ นวตักรรม
-   วธีิการหาประสิทธิภาพของเครื-องมือไม่เหมาะสม
- เครื-องมือที-สร้างขึ	นนั	นไม่มีคุณภาพตามเกณฑ์  
- เครื-องมือไม่เหมาะกับกลุ่มตัวอย่าง (พบบ่อย) เช่น นักเรียน 

ป.1 แต่ให้ทําแบบสอบถามความพงึพอใจ หรือ พฒันาการ
อ่าน แต่ให้นักเรียนทําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิcแบบ
เลือกตอบ เป็นต้น

- คําชี	แจงของเครื-องมือไม่ชัดเจน เช่น ไม่ระบุเกณฑ์ในการ
ตอบ

-  การวจิยัโดยใช้กลุ่มเดยีว (ใช้บ่อย)
-  การวจิยัโดยใช้กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง

รูปแบบและกระบวนการวจิยัในชั	นเรียน

การวจิยัโดยใช้กลุ่มเดยีว

เป็นการวิจัยที-กระทาํกบันักเรียนเพยีงกลุ่มเดยีวหรือห้องเดยีว

PrePre--testtest
สอบก่อนเรียนสอบก่อนเรียน

TreatmentTreatment

ดาํเนินกจิกรรมการดาํเนินกจิกรรมการ
เรียนการสอนเรียนการสอน//

นวตักรรมนวตักรรม

PostPost--testtest
สอบหลงัเรียนสอบหลงัเรียน

หลังจากนั	นจึงดูคะแนนพฒันาการ

การวจัิยโดยใช้กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง

   เป็นการวจัิยที-กระทาํกับนักเรียนสองกลุ่มหรือสองห้อง

PrePre--testtest
สอบก่อนเรียนสอบก่อนเรียน

กลุ่มทดลองกลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุมกลุ่มควบคุม

TreatmentTreatment
ดาํเนินกจิกรรมการดาํเนินกจิกรรมการ

เรียนการสอนเรียนการสอน
สอบแบบใหม่สอบแบบใหม่
สอนแบบเก่าสอนแบบเก่า

PostPost--testtest
สอบหลงัเรียนสอบหลงัเรียน

กลุ่มทดลองกลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุมกลุ่มควบคุม



19

ผลการใช้วิธีการสอนแบบโครงงานของนักเรียนชั	นประถมศึกษาปีที- 5

ป.5/1

สอนแบบปกติ

กลุ่มควบคุม

ป.5/2

สอนแบบ
โครงงาน

กลุ่มทดลอง
เปรียบเทียบผล

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติิที-ใช้

1. มีการเลอืกใช้สถติิในการวเิคราะห์เครื-องมืออย่าง
เหมาะสม ถูกต้อง หรือไม่

2. มีการเลอืกใช้สถติิในการวเิคราะห์ข้อมูลในการวจิยั
อย่างเหมาะสมกบัลกัษณะข้อมูล หรือไม่

3. มีการใช้สถติิเพื-อตอบวตัถุประสงค์และสมมติฐาน
ของงานวจิยัได้ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่

4. มีการคดิคาํนวณค่าสถติิต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
หรือไม่

5. หากมีการนําเสนอสูตรของสถติิที-ใช้ มีการ
นําเสนอสูตรถูกต้อง หรือไม่

สถิติที-ต้องใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 2 ด้าน

1. สถิติที-ใช้สร้างเครื-องมอื

2. สถิติที-ใช้วเิคราะห์ข้อมูล

รายละเอยีดเป็นดงันี	...

สรุปสถติิที-ใช้สร้างเครื�องมือสําหรับวจิยัในชั	นเรียน

เครื-องมือเครื-องมือ สถิติที-ใช้ สถิติที-ใช้ ((ใช้โปรแกรมช่วยได้หมดใช้โปรแกรมช่วยได้หมด))

นวตักรรมนวตักรรม IOCIOC   E.IE.I. . และ และ EE11/E/E2 2 

แบบทดสอบแบบทดสอบ IOCIOC , , ค่าความยากง่าย ค่าความยากง่าย , , ค่าอาํนาจค่าอาํนาจ
จาํแนก และค่าความเชื=อมั=น จาํแนก และค่าความเชื=อมั=น KR KR 2020

แบบวดัเจตคติแบบวดัเจตคติ//
ความพึงพอใจความพึงพอใจ

IOCIOC  และค่าความเชื=อมั=นใช้และค่าความเชื=อมั=นใชแ้อลฟ่าแอลฟ่า
ของครอนบาคของครอนบาค

สรุปสถติิที-ใช้วิเคราะห์ข้อมูลสําหรับวจิยัในชั	นเรียน

วตัถุประสงค์วตัถุประสงค์ สถิติที-ใช้สถิติที-ใช้

นวตักรรมนวตักรรม ความถี= และร้อยละความถี= และร้อยละ

เปรียบเทียบการเปรียบเทียบการ
เรียนเรียน

ค่าเฉลี=ย และส่วนเบี=ยงเบนมาตรฐานค่าเฉลี=ย และส่วนเบี=ยงเบนมาตรฐาน

ศึกษาเจตคติศึกษาเจตคติ//
ความพึงพอใจความพึงพอใจ

ค่าเฉลี=ย และส่วนเบี=ยงเบนมาตรฐานค่าเฉลี=ย และส่วนเบี=ยงเบนมาตรฐาน
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สัญลกัษณ์ของสถิติที-ใช้

จาํนวนจาํนวน ค่าเฉลี-ยค่าเฉลี-ย ส่วนส่วน
เบี-ยงเบนเบี-ยงเบน
มาตรฐานมาตรฐาน

ประชากรประชากร NN µµ σσ

กลุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างตัวอย่าง

nn XX SDSD

ปัญหาที-พบบ่อย...

- เขยีนสูตรสถติิผดิ 

- คาํนวณผดิ

- ใช้สัญลักษณ์ทางสถติิผดิระหว่างประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง (พบบ่อย)

เกณฑ์การแปลผลการวเิคราะห์ข้อมูล

เกณฑ์การแปลผลมีความชัดเจน สมเหตุสมผล หรือไม่

สรุปง่ายของเกณฑ์การแปลผลคอื ได้กี-คะแนนถงึด ี
ได้กี-คะแนนถงึผ่าน

ตัวอย่างเกณฑ์การแปลความหมาย
ขอ้มูลที=ไดจ้ากแบบสอบถามที=มีลกัษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั
ไดก้าํหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายดงันี�  (บุญส่ง  นิลแกว้, 2542:147)

คะแนนเฉลี=ย 4.50-5.00  หมายถึง  มากที=สุด 
คะแนนเฉลี=ย 3.50-4.49 หมายถึง  มาก 
คะแนนเฉลี=ย 2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง
คะแนนเฉลี=ย 1.50-2.49 หมายถึง นอ้ย 
คะแนนเฉลี=ย 1.00-1.49 หมายถึง นอ้ยที=สุด 

เป็นการปฏบิัตกิจิกรรมการเรียนรู้  การวดัและ
ประเมนิผลการเรียนรู้  ควบคู่ ไปกบัการเกบ็

รวบรวมข้อมูล ประมาณว่า สอนไปเกบ็ข้อมูลไป

ขั	นที- 5   ปฏิบัติตามแผนและรวบรวมข้อมูล

หัวใจสําคญัของการทาํวจิยัในชั	นเรียนคอื
สอนไป ทาํวจิยัไป ห้ามแยกจากกนัเป็นอนัขาด

เครื-องมือที-ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

1. การสังเกต/แบบสังเกต

2. การสัมภาษณ์/แบบสัมภาษณ์

3. การสอบถาม/แบบสอบถาม

4. การทดสอบ/แบบทดสอบ

5. การประเมิน/แบบประเมิน
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล

1. มีการรวบรวมข้อมูลครบตามวตัถุประสงค์ 
หรือตัวแปรที-สนใจศึกษา หรือไม่

2. มีการลาํดบัขั	นการรวบรวมข้อมูลที-เหมาะสม 
ชัดเจน หรือไม่

3. มีการรวบรวมข้อมูลที-น่าเชื-อถอื เป็นเหตุเป็นผล 
หรือไม่

สิ-งที-ต้องตระหนักในการรวบรวมข้อมูล

♣♣♣♣   ความชัดเจนในการปฏิบัติ  ช่วยให้บันทึกได้ตรง

♣♣♣♣   ความชัดเจนในสิ-งที-ต้องรวบรวม  ช่วยให้รวบรวม
ข้อมูลได้ครบถ้วน

 ♣♣♣♣  การเตรียมพร้อมทั	งตัวผู้รวบรวมและเครื-องมือที-ใช้
รวบรวม

 ♣♣♣♣  ควรบันทึกหลังสอนทุกครั	งอย่างละเอียด

ขั	นที- 6 การวเิคราะห์ข้อมูลในงานวจัิย

เป็นการนําข้อมูลที-รวบรวมได้มาทาํการวเิคราะห์  
ทางสถติิ เพื-อตอบวตัถุประสงค์และสมมติฐาน              

การวจิยัของผู้วจิยัที-ได้กาํหนดไว้

ประมาณว่า ดูผลการวจิยัของเราว่าสอดคล้องกบั
วตัถุประสงค์ที-เราตั	งไว้หรือไม่???

สรุปสถติิที-ใช้สร้างเครื�องมือสําหรับวจิยัในชั	นเรียน

เครื-องมือเครื-องมือ สถิติที-ใช้ สถิติที-ใช้ ((ใช้โปรแกรมช่วยได้หมดใช้โปรแกรมช่วยได้หมด))

นวตักรรมนวตักรรม IOCIOC   E.IE.I. . และ และ EE11/E/E2 2 

แบบทดสอบแบบทดสอบ IOCIOC , , ค่าความยากง่าย ค่าความยากง่าย , , ค่าอาํนาจค่าอาํนาจ
จาํแนก และค่าความเชื=อมั=น จาํแนก และค่าความเชื=อมั=น KR KR 2020

แบบวดัเจตคติแบบวดัเจตคติ//
ความพึงพอใจความพึงพอใจ

IOCIOC  และค่าความเชื=อมั=นใช้และค่าความเชื=อมั=นใชแ้อลฟ่าแอลฟ่า
ของครอนบาคของครอนบาค

สรุปสถติิที-ใช้วิเคราะห์ข้อมูลสําหรับวจิยัในชั	นเรียน

วตัถุประสงค์วตัถุประสงค์ สถิติที-ใช้สถิติที-ใช้

นวตักรรมนวตักรรม ความถี= และร้อยละความถี= และร้อยละ

เปรียบเทียบการเปรียบเทียบการ
เรียนเรียน

ค่าเฉลี=ย และส่วนเบี=ยงเบนมาตรฐานค่าเฉลี=ย และส่วนเบี=ยงเบนมาตรฐาน

ศึกษาเจตคติศึกษาเจตคติ//
ความพึงพอใจความพึงพอใจ

ค่าเฉลี=ย และส่วนเบี=ยงเบนมาตรฐานค่าเฉลี=ย และส่วนเบี=ยงเบนมาตรฐาน

สัญลกัษณ์ของสถิติที-ใช้

จาํนวนจาํนวน ค่าเฉลี-ยค่าเฉลี-ย ส่วนส่วน
เบี-ยงเบนเบี-ยงเบน
มาตรฐานมาตรฐาน

ประชากรประชากร NN µµ σσ

กลุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างตัวอย่าง

nn XX SDSD
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล

1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลครอบคลุมวตัถุประสงค์
ของการวจิยัทุกข้อ หรือไม่

2. มีการเรียงลาํดบัเนื	อหาในการนําเสนอผลการ
วเิคราะห์ข้อมูลตรงตามลาํดบัวตัถุประสงค์ของการ
วจิยั หรือไม่

3. มีการนําเสนอผลการวิเคราะห์อย่างปราศจาก
อคติหรือไม่

4. มีการนําเสนอผลการวเิคราะห์ในรูปแบบต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสมกบัลกัษณะข้อมูล

5. มีการแปลผลการวเิคราะห์เกนิความเป็นจริงจาก
ข้อมูลที-ปรากฏ หรือไม่

ตัวอย่างวตัถุประสงค์การวจัิยในชั	นเรียน

- เพื-อสร้าง..(นวตักรรม)..ให้มีคุณภาพ

- เพื-อเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิcทางการเรียนของนักเรียน 
ภายหลงัเรียนด้วย..(นวตักรรม)..
- เพื-อศึกษาเจตคติ/ความพงึพอใจ/ทศันคติของ
นักเรียนต่อ..(นวตักรรม)..

การวเิคราะห์ข้อมูล

ตอนที- 1 ผลการหาประสิทธิภาพของ
..........(นวตักรรม)............ สําหรับนักเรียนชั	น
.................... มค่ีาเท่ากบั 85.98/89.90

ตอนที- 2 ผลการเปรียบเทยีบสัมฤทธิcทางการเรียน
วชิา.................... สําหรับนักเรียนชั	น....................
จากที-ได้รับการสอนโดยใช้..........(นวตักรรม)........... 
มผีลสัมฤทธิcทางการเรียนสูงขึ	นอย่างมนีัยสําคญั
ทางสถิตทิี-ระดบั .01

ตอนที- 3 ผลการศึกษาความพงึพอใจของนักเรียน
ต่อ..........(นวตักรรม)............ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบั ดมีาก เมื-อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า มคีวาม
พงึพอใจในระดบัด ีได้แก่ข้อที- 3 , 4 ,   5 , 6 , 7 , 8 
และ 9 และมคีวามพงึพอใจในระดบั ดมีาก ได้แก่ข้อ
ที- 1 , 2 และ 10 ตามลาํดบั
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เลก็ๆน้อยๆกบัการเขยีนการนําเสนอในรูปแบบของ
ตาราง หรือแผนภูมิต่างๆ 

รูปแบบที-นําเสนอ จะประกอบด้วย 3  ส่วน

1.ส่วนหัว (ส่วนที-เป็นชื-อตาราง  แผนภูมิ หรือ กราฟ) 

2.ส่วนเนื	อหา (ส่วนที-แสดงข้อมูล เช่น  ความถี-   ร้อยละ  
ค่าเฉลี-ย  ความเบี-ยงเบนมาตรฐาน  ฯลฯ) 

3. ส่วนที-เป็นการแปลผลหรืออธิบายผลของเนื	อหา          
ใต้ตาราง  แผนภูมิ หรือ กราฟ

อายุ จาํนวน ร้อยละ
อาย ุ20 – 25 ปี 8 4.30
อายุ 26 – 31 ปี 30 16.00
อาย ุ32 – 37 ปี 28 14.90
อายุ 38 - 43 ปี 22 11.70
อาย ุ44 – 49 ปี 34 18.10
ตั�งแต่ 50 ปีขึ�นไป 66 35.10

รวม 188 100.00

ตาราง 2 ขอ้มูลทั=วไปของผูต้อบแบบสอบถามดา้นอายุ

จากตาราง 2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มีอายรุะหว่าง 20 – 25 ปี ร้อยละ 4.30 มีอายรุะหว่าง 26 - 
31 ปี ร้อยละ 16.00 มีอายรุะหว่าง 32 - 37 ปี ร้อยละ 14.90 มีอายรุะหว่าง 38 - 43 ปี ร้อยละ 11.70  
มีอายรุะหว่าง 44 - 49 ปี ร้อยละ 18.10 และมีอายตุั�งแต่ 50 ปีขึ�นไป ร้อยละ 35.10

ปัญหาที-พบบ่อย...
- ขาดการเกริ-นนํา อยู่ดีๆผลการวจัิยก็ปรากฏเลย

- ไม่แสดงผลการวิจัยตามลําดับของวัตถุประสงค์

- ใช้สัญลักษณ์ทางสถิติระหว่างประชากรและ                  
กลุ่มตัวอย่างผิด

ขั	นที- 7   การสรุปผลการวจัิย

♣  ♣  ♣  ♣  เป็นการพจิารณาผลการวเิคราะห์ข้อมูลว่า
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ที-ตั	งไว้หรือไม่

ประมาณว่า ดูการเขียนผลการวเิคราะห์ข้อมูลแบบย่อๆ
ของเรานั	น ว่าอ่านแล้วเราเข้าใจไหม???

รูปแบบการเขยีนสรุปผลการวิจยัในชั%นเรียน 

ผลการวจิยัพบว่า.....(วตัถุประสงค์ข้อที- 1)......

ผลการวจิยัพบว่า.....(วตัถุประสงค์ข้อที- 2)......

ผลการวจิยัพบว่า.....(วตัถุประสงค์ข้อที- 3)......

ขั	นที- 8   อภิปรายผลการวจัิย

อภิปรายผลตามลาํดบัของวตัถุประสงค์เป็นหลกั...

และต้องหาคาํตอบให้ได้ว่า “เพราะอะไรงานวจิยั
ของเราถงึออกมาเป็นแบบนี	”
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รูปแบบการเขยีนการอภิปรายผล 

ผลการวจิยัพบว่า.....(จากบทที- 4)....ทั	งนี	อาจเป็นเพราะ
....... (โชว์กึzนผู้วจิยั).....ซึ-งสอดคล้องกบั.....(งานวจิยัหรือ
คาํกล่าวที-เกี-ยวข้องจากบทที-2)......

***เปลี-ยนรูปแบบได้ แต่ความหมายต้องลกัษณะนี	***

ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของ
..........(นวตักรรม)............ สําหรับนักเรียนชั	น
.................... มค่ีาเท่ากบั 85.98/89.90 ซึ-งสูงกว่าเกณฑ์
ที-กาํหนดไว้ ทั	งนี	อาจเป็นเพราะ ......................(เพราะ
เหตุใดนวตักรรมที-เราสร้างขึ	นถึงมปีระสิทธิภาพ ให้
อธิบายเป็นความเรียง).................... ซึ-งสอดคล้องกบั 
...................(สอดคล้องกบังานวจัิยหรือคาํกล่าวของ
ใครบ้าง จากบทที- 2)..........................

ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิcทางการเรียนวชิา
....................จากที-ได้รับการสอนโดยใช้..........-ชื-อ
นวตักรรม-............ มผีลสัมฤทธิcทางการเรียนสูงขึ	นอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิตทิี-ระดบั .01 ทั	งนี	อาจเป็นเพราะ 
......................(เพราะเหตุใดผลสัมฤทธิcทางการเรียนของ
นักเรียนถึงได้เพิ-มขึ	น ให้อธิบายเป็นความ
เรียง).................... ซึ-งสอดคล้องกบั 
...................(สอดคล้องกบังานวจิยัหรือคาํกล่าวของใคร
บ้าง จากบทที- 2)..........................

ผลการศึกษาพบว่านักเรียนมคีวามพงึพอใจต่อ
..........(นวตักรรม)............ในภาพรวมอยู่ในระดบั ดี
มาก ทั	งนี	อาจเป็นเพราะ ......................(เพราะเหตุใด
นักเรียนถึงมคีวามพงึพอใจต่อนวตักรรมที-ครูสร้าง
ขึ	น  ให้อธิบายเป็นความเรียง).................... ซึ-ง
สอดคล้องกบั ...................(สอดคล้องกบังานวิจัยหรือ
คาํกล่าวของใครบ้าง จากบทที- 2)..........................

    ♣  ♣  ♣  ♣  นําผลงานเสนอต่อที-ประชุมสัมมนา

        ♣ ♣ ♣ ♣ แลกเปลี-ยนข้อค้นพบซึ-งกนัและกนั

        ♣♣♣♣ ได้มองเห็นแนวทางการวจิยัเพิ-มขึ	น

ขั	นที- 9   แลกเปลี-ยนข้อค้นพบกบัผู้อื-นหรือ            
เผยแพร่ผลงาน

อย่าลืม...ทุกเรื�องต้องมีหลกัฐาน

เทคนิคการเขยีนข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะการนําผลการวจิยัไปใช้

ให้เสนอแนะว่าใคร  หน่วยงานใด ควรจะดาํเนินการ
อะไรต่อไป

ข้อเสนอแนะต้องเป็นข้อเสนอที-ได้จากการวจิยั หรือ
ข้อค้นพบในการวจิยั  และต้องเป็นเรื-องที-เกี-ยวข้อง
กบัเรื-องที-วจิยั
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2. ข้อเสนอแนะการทาํวจิยัครั	งต่อไป

เป็นการนําเสนอว่า ถ้าจะมกีารวจิยัต่อไป                  
ควรคาํนึงถึงอะไรบ้าง  หรือควรทาํเรื-องอะไรบ้าง   
หรือ ควรจะเพิ-มตวัแปรอะไรบ้าง   ควรปรับปรุง
วธีิดาํเนินการอย่างไร      เครื-องมอืในการวจิยัควรใช้
แบบไหน  

3. มีความสอดคล้องกบัเอกสารที�ใช้อ้างอิงในบทที� 2 
อย่างครบถ้วน ตรงกนั หรือไม่

2. มีรายละเอยีด เช่น ชื-อหนังสือ ชื-อผู้เขยีน ปีที-พมิพ์ 
ฯลฯ ครบถ้วน หรือไม่ 

1. มีรูปแบบการพมิพ์ที�ถูกต้องและเหมือนกนั
ทั%งหมด หรือไม่ (แต่ละสถาบันไม่เหมือนกนั)

บรรณานุกรม

ปัญหาที-พบบ่อย...

- รูปแบบการเขยีนบรรณานุกรมไม่เหมือนกนัทั	ง
เล่ม ดงันั	น ผู้วจิยัต้องยดึหลกัการเขยีน
บรรณานุกรมของสถาบันใดสถาบันหนึ-งเป็นหลกั

ภาคผนวก

1. รายละเอยีดในภาคผนวกแต่ละเรื-องสามารถ
สนับสนุนความน่าเชื-อถอืของงานวจิยัได้ หรือไม่

2. มีการเรียงลาํดบัรายละเอยีดเพิ-มเติมในภาคผนวก
ได้อย่างเหมาะสม หรือไม่

อื-นๆที-น่าสนใจ........

รูปแบบการพมิพ์

1. มีรูปแบบการพมิพ์ที-เป็นสากล หรือเกณฑ์ของ
สถาบัน หรือไม่

2. มีการตรวจพสูิจน์อกัษรอย่างด ีหรือไม่

3. ระวงัศัพท์ทางการศึกษาใหม่ๆ เช่น ผู้เรียน-
นักเรียน แผนการสอน-แผนการจดัการเรียนรู้ 
โรงเรียน-สถานศึกษา เป็นต้น
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พฒันางานวิจยัในชันเรียน

เป็นผลงานวิชาการ

รูปแบบที- 1 นําวิจัยในชั	นเรียนหลายชิ	นมารวมเป็นผลงาน

ชิ	นที- 1 ชิ	นที- 2 ชิ	นที- 3 ชิ	นที- 4

เรียบเรียงเป็นระบบ

ชื-อผลงานวิชาการ: ตั	งชื-อโดยการสังเคราะห์ลกัษณะของกิจกรรม

 

 

รูปแบบที- 2 สะท้อนภาพการทํางานอย่างมีระบบ

ศึกษาข้อมูล
รายบุคคล

การทดลอง
วิธีสอน

การศึกษา
พฤติกรรม

สํารวจความ
ต้องการ

เรียบเรียงเป็นระบบ

นิยมรูปแบบนี	

 

 

รูปแบบที- 3 ตามความสมัครใจ

แบบไม่เป็น
ทางการ

แบบกึ-ง
ทางการ

แบบ
ทางการ

เรียบเรียงเป็นระบบ

ผมขอแนะนําแบบนี	

หากบรรยายผดิพลาดประการใด

ต้องขออภยัคณะครูทุกท่านด้วยครับ

และขอกราบขอบพระคุณคณะครูทุกท่าน

ที-ได้มอบความไว้วางใจให้ผม

ในการมาบรรยายในวนันี	ครับ

สวสัดคีรับ
www.sornorpoom.wordpress.com

sornorpoom@gmail.com

085-653-65-64


