
 
 

 

 

 



 
 

คํานํา 

 การจัดการความรู หรือ เคเอ็ม (KM = Knowledge Management) คือ การรวบรวมองค

ความรูท่ีมีอยูในองคกร ซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือให

ทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  องคกรใดมีความสามารถจัดการความรู (KM) ไดอยางเหมาะสมจะเปนองคกรท่ีมีการ

ดําเนินการไปสูความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การจัดการความรูจึงเปนเครื่องมือ

สําคัญท่ีนําไปสูความสําเร็จขององคกร 

รัฐบาล และหนวยงานตนสังกัดทุกระดับ จึงสนับสนุนการจัดการองคความรู โดยสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลปไดจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  

เปนกรอบทิศทางการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปในระยะเวลา ๕ ป แผนนี้ไดมาจากทบทวน  

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ ท่ี สํานัก / คณะ / 

วิทยาลัย และผูมีสวนไดสวนเสียไดรวมกันคิดและจัดทําข้ึน เพ่ือใหแผนกลยุทธการพัฒนาสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป ซ่ึงสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาลชุดปจจุบัน แผนยุทธศาสตรกระทรวง

วัฒนธรรม แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติฉบับท่ี ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) รวมไป

จนถึงแผนยุทธศาสตรชาติแผนกลยุทธการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เปนกลยุทธเพ่ือใชเปนแนว

ทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการ ประจําปของ สํานัก / คณะ / วิทยาลัย ในกํากับ

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประกอบดวย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร ๑๑ เปาประสงค ๕๗ กลยุทธ / 

มาตรการ ท่ีจะขับเคลื่อนแผนกลยุทธไปสูเปาหมายท่ีกําหนดในระยะเวลา ๕ ป  

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดกําหนดตัวชี้วัดเรื่องจํานวนองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม        

ท่ีไดรับการจัดเก็บอยางเปนระบบ ในประเด็นยุทธศาสตร ท่ี ๒ สงเสริม สนับสนุนการรางงานวิจัย 

งานสรางสรรค และองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม ใหเปนท่ียอมรับระดับชาติ และระดับอาเซียน    

ซ่ึงการจัดการความรู สามารถจัดทําไดในทุกฝาย และทุกประเด็นยุทธศาสตร 

วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง  หนาท่ีหลักในการการจัดการศึกษาท่ีเนนนาฏดุริยางคศิลปใน  

การจัดการเรียนการสอนจึงเปนความสําคัญ ครูสวนมากมักพบปญหาในการจัดการเรียนการสอน และ

เขาใจตอการทําวิจัยในชั้นเรียนนอย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูนอย และเห็นวาเปนเรื่องยาก ปญหาท่ี

พบในชั้นเรียน เชน พฤติกรรม การเรียนรู ความสนใจ สติปญญา ฯลฯ ซ่ึงหากครูทําการแกไขอยาง

เปนระบบ จะสามารถแกปญหาตอตัวผูเรียนได สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจบการศึกษา

ตามกําหนด  เพ่ือใหลดปญหาดังกลาว และเปนการปรับปรุงการเรียนการสอน สงเสริมการพัฒนาการ

เรียนรูใหดียิ่งข้ึน กอปรกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา องคประกอบท่ี ๔ การวิจัย 

ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ  มาตรฐานดานการจัดการศึกษา มาตรฐานท่ี ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาท



 
 

หนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตัวบงชี้ท่ี ๗.๒  วิทยาลัยจึงไดจัดทําเอกสารการจัดการ

ความรู “เทคนิคการทําวิจัยในชั้นเรียน” ฉบับนี้ข้ึน    

คณะผูจัดทําหวังวาเอกสารการจัดการความรู เรื่อง เทคนิคการทําวิจัยในชั้นเรียน ฉบับนี้   

คงเปนประโยชนตอครู ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจบการศึกษาของนักเรียน และวิทยาลัย

นาฏศิลปอางทอง ไดเขาสูสถาบันการศึกษาท่ีเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 

(นางกัญญา  ทองม่ัน) 

ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 
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บทท่ี ๑  

บริบทของการทําวิจัยในช้ันเรียน 

ความหมายของวิจัยในช้ันเรียน 

สุวิมล  วองวาณิช (๒๕๕๓: ๒๓)  ไดสังเคราะหนิยามเก่ียวกับวิจัยในชั้นเรียนและไดสรุปวา 

วิจัยในชั้นเรียน คือ การวิจัยท่ีโดยครูผูสอนในชั้นเรียน เพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน และนําผล

มาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือสงเสริมพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหดียิ่งข้ึน ท้ังนี้เพ่ือให

เกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน เปนการวิจัยท่ีตองทําอยางรวดเร็ว นําผลไปใชทันที และสะทอน ขอมูล

เก่ียวกับการปฏิบัติงานตางๆ ในชีวิตประจําวันของตนเองใหท้ังตนเองและกลุมเพ่ือรวมงานในโรงเรียน

ไดมีโอกาสวิพากษ อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูในแนวทางท่ีไดปฏิบัติ และท่ีเกิดข้ึนเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรูท้ังของครูและผูเรียน  

 

ตารางท่ี ๑.๑ ลักษณะสําคัญของวิจัยในชั้นเรียน 

ใคร  ครูผูสอนในหองเรียน 

ทําอะไร  ทําการแสวงหาวิธีการแกไขปญหา 

ท่ีไหน ท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน 

เม่ือไร ในขณะท่ีทําการเรียนการสอนกําลังเกิดข้ึน 

อยางไร ดวยวิธีการวิจัยท่ีมีวงจรการทํางานอยางตอเนื่อง และสะทอนกลับการทํางาน

ของตนเอง (self-refection) โดยข้ันตอนหลัก คือ การทํางานตามวงจร PAOR 

(Plan, Act, Observe, Reflect & Revise) 

เพ่ือจุดมุงหมายใด มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน 

ลักษะเดนการวิจัย

ในชั้นเรียน 

เปนกระบวนการท่ีทําอยางรวดเร็ว โดยครูผูสอน นําวิธีการแกปญหาท่ีตนเองคิด

ข้ึนไปทดลองใชกับผูเรียนทันที และสังเกตผลการแกปญหานั้น มีการสะทอนผล

และแลกเปลี่ยนประสบการณกับเพ่ือนครูในโรงเรียน เปนการวิจัยแบบรวมมือ 

(collaborative research) 

ท่ีมา: สุวิมล  วองวาณิช (๒๕๕๓:๒๒) 

 

 



 
 

ประโยชนของวิจัยในช้ันเรียน 

 การวิจัยในชั้นเรียนเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยในการพัฒนาวิชาชีพครู เนื่องจากใหขอคนพบท่ี

ไดจากกระบวนการสืบคนท่ีเปนระบบและเชื่อถือได ทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู และครูเกิด

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังเปนการพัฒนาผูท่ีมีสวนรวม นําไปสูการพัฒนา

ชุมชนแหงการเรียนรู และดวยหลักการสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียนท่ีเนนการสะทอนผล ทําให    

การวิจัยในชั้นเรียนสงเสริมบรรยากาศของการทํางานแบบประชาธิปไตยท่ีทุกฝายเกิดการแลกเปลี่ยน

ประสบการณและยอมรับในขอคนพบรวมกัน 

กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 

กระบวนการท่ีใชในการวิจัยในชั้นเรียน หรือวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน คือ วิธีการทาง

วิทยาศาสตร  ซ่ึงเปนวิธีการท่ีมีข้ันตอนดังนี้  (พิมพันธ  เดชะคุปต และพเยาว  ยินดีสุข : ๒๕๕๑) 

ข้ันท่ี ๑  กําหนดปญหาวิจัย 

ข้ันท่ี ๒ ตั้งสมมติฐาน 

ข้ันท่ี ๓ ออกแบบการวิจัย 

ข้ันท่ี ๔ ดําเนินการวิจัย 

ข้ันท่ี ๕ สรุปผลการวิจัย 

จากกระบวนการขางตน จะเห็นไดวา ข้ันท่ี ๑,๒  และ ๓  คือข้ันวางแผนการวิจัย ข้ันท่ี ๔  คือ      

การดําเนินการวิจัย ซ่ึงประกอบดวย การจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอขอมูล และ

การแปลผล ในข้ันนี้มีการตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนเพ่ือปรับปรุงแกไข ข้ันท่ี ๕  คือการสรุป

ผลการวิจัย เปนการสรางความรูใหมหรือนวัตกรรมใหม จากนั้นจึงนําความรูไปใช 

เม่ือนํากระบวนการวิจัยไปเปรียบเทียบกับวงจรเดม่ิง (deming cycle) ซ่ึงเปนวงจรพัฒนา

คุณภาพงาน เปนวงจรท่ีคนท่ัวไปรูจักคือ วงจร PDCA 

 

 



 
 

เม่ือเปรียบเทียบข้ันตอนของกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน กับวงจร PDCA พบวามีความ

สอดคลองกัน ดังนี้ 

๑) วางแผนการวิจัย คือ P-plan 

๒) ดําเนินการวิจัย คือ D-do 

๓) ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผน คือ C-check 

๔) ปรับปรุงแกไข คือ A-action 

PDCA เปนวงจรการพัฒนาคุณภาพงาน เปนวงจรพัฒนาพ้ืนฐานหลักของการประกันคุณภาพ

ท้ังระบบ ผูท่ีคิดคนกระบวนการหรือวงจรพัฒนา PDCA คือ Shewhart นักวิทยาศาสตรชาวอเมริกัน 

แต Deming ไดนําไปเผยแพรท่ีประเทศญี่ปุนจนประสบความสําเร็จผลักดันใหญี่ปุนเปนประเทศ

มหาอํานาจของโลก วงจร Deming หรือ วงจร PDCA ประกอบดวยข้ันตอนตอไปนี้ 

๑) วางแผน (P-plan) การทํางานใดๆ ตองมีข้ันการวางแผน เชน แผนจัดการเรียนรู 

แผนการวิจัย การวางแผนวิจัยในชั้นเรียน  

๒) การปฏิบัติ (D-do) เปนข้ันตอนของการลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว การปฏิบัติวิจัยใน

ชั้นเรียนตามแผนการวิจัย คือ การลงมือเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือตอบปญหาวิจัยท่ีตั้งไวในแผน 

๓) ตรวจสอบ (C-check) เปนข้ันของการประเมินการทํางานวาเปนไปตามแผนท่ีวางไว

หรือไม มีเรื่องอะไรท่ีปฏิบัติไดตามแผน มีเรื่องอะไรไมสามารถปฏิบัติไดตามแผน หรือปฏิบัติแลวไม

ไดผล การตรวจสอบนี้จะไดสิ่งท่ีสําเร็จตามแผน และสิ่งท่ีเปนขอบกพรองตองแกไข 

๔) การปรับปรุงแกไข (A-action) เปนข้ันตอนของการนําขอบกพรองมาวางแผนเพ่ือ     

การปฏิบัติการแกไขขอบกพรอง แลวลงมือแกไข ซ่ึงในข้ันนี้อาจพบวาประสบความสําเร็จ หรืออาจ

พบวามีขอบกพรองอีก ผูวิจัยหรือผูทํางานก็ตองตรวจสอบเนื้อหาเพ่ือแกไข แลวนําไปแกไขอีกตอไป 

งานวิจัยในชั้นเรียนจึงเปนการทําไปเรื่อยๆ ไมมีการหยุด การทําวิจัยไปเรื่อยๆ เปนการพัฒนาใหดีข้ึน

เรื่อยๆ เปนการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

การวางแผนการวิจัย 

 การวางแผนวิจัยเปนกระบวนการท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมท่ีสําคัญหลายประการ ไดแก       

๑) การวิเคราะหสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน ๒) การตั้งคําถามวิจัยท่ีมีความเฉพาะเจาะจง      

มีความเปนรูปธรรม และเปน คําถามท่ีวิจัย ได  ๓ ) การกําหนดแนวทางการแก ไขปญหา                 

๔) การออกแบบการวิจัย สําหรับเปนแนวทางในการศึกษาเพ่ือใหไดคําตอบกอนท่ีจะนําแผนปฏิบัติ

การไปปฏิบัติจริง และ ๕) การเตรียมแผนสูการปฏิบัติ 

๑. การวิเคราะหสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน 

สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน คือ ปรากฏการณหรือสิ่งตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน หรือ

สิ่งท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียนซ่ึงเปนปญหาท่ีสงผลใหการเรียนการสอนไมบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด สิ่งท่ี

สังเกตเห็นดังกลาวจะนําไปสูการกําหนดขอสงสัยวา “มีอะไรเกิดข้ึน” “สิ่งนั้นกอใหเกิดปญหา

อยางไร” “ทําไมจึงเปนเชนนั้น” “ทําไมจึงไมเปนตามท่ีควรจะเปน” “ฉันสามารถทําอะไรไดบาง” 

การวิเคราะหสภาพปญหาในหองเรียนเปนข้ันตอนสําคัญท่ีครูแตละคนตองทําการสํารวจหรือ

ศึกษาวามีอะไรเกิดข้ึนในหองเรียน สิ่งนั้นเปนปญหาหรือไม และหากสภาพท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนแสดง

ถึงปญหาหลายประการท่ีตองการการแกไข ครูก็จําเปนตองจัดลําดับความสําคัญกอนหลังของปญหา

เหลานั้น 

๒. การตั้งคําถามวิจัย 

คําถามวิจัย เปนการกําหนดประเด็นขอสงสัยท่ีตองการคนหาคําตอบโดยมักเขียนอยูในรูป

ประโยคท่ีเปนคําถาม ท่ีมีความเฉพาะเจาะจง สามารถสังเกต สํารวจ และศึกษาวิจัยได 

-การตั้งคําถามท่ีดี ไมควรใชคําถาม Yes/No แตควรใชคําถาม “ทําไม อยางไร อะไร” 

-มีความนาสนใจจะศึกษา หรือควรนํามาศึกษาเพ่ือชวยนักเรียนท่ีมีปญหา 

-คําถามวิจัยนั้นมีความสําคัญท้ังตอตัวครูผูสอนและผูเรียน 

-คําถามวิจัยนั้นสามารถจัดการใหอยูภายใตการควบคุมของผูวิจัยได และสามารถตัดสินใจทํา

อะไรก็ไดตามขอคนพบ 

-คําถามวิจัยนั้นมีความเปนไปไดในการทํา เหมาะสมกับเวลา ทรัพยากร ในชวงแรกควรคิดถึง

การวิจัยประเด็นเล็กๆ ซ่ึงอยูในวิสัยท่ีสามารถดําเนินการจนสําเร็จ 

-หลีกเลี่ยงปญหาวิจัยท่ีครูหรือผูเก่ียวของไมสามารถทําอะไรไดแมจะทราบคําตอบ 

การตั้งคําถามวิจัยมีความสําคัญมากตอการทําวิจัยของครู เนื่องจากคุณคาของงานวิจัยจะมี

มากนอยข้ึนอยูกับคุณภาพของคําถามวิจัยท่ีกําหนดข้ึน อยางไรก็ตาม สําหรับครูท่ีเริ่มทําวิจัย ไมควร

กังวลมากนักวาคําถามวิจัยของตนเองเหมาะสมมากนอยเพียงใด และวิธีการตั้งคําถามถูกตองหรือไม 



 
 

เพราะกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเปดโอกาสใหผูเก่ียวของวิพากษวิจารณงานวิจัยของครู หากครู     

มีความกลาท่ีจะทําวิจัย กลาเปดรับความคิดของผูอ่ืน และไมกลัวท่ีจะถูกวิจารณ คําถามวิจัยของครู   

จะไดรับการพัฒนาใหดีข้ึนไดในท่ีสุด (สุวิมล  วองวาณิช, ๒๕๕๓ :๕๘)  

๓. การกําหนดแนวทางการแกไขปญหา 

 สิ่งท่ีเปนปญหาของครูคือ การคิดหาวิธีการแกไขปญหา การกําหนดสิ่งทดลองเพ่ือใชในการ

จัดการเรียนการสอน หลายครั้งท่ีครูกําหนดปญหาวิจัย แตหาวิธีการแกไขไมได เม่ือเปนเชนนี้ครูก็ไม

สามารถทําวิจัยได เนื่องจากไมสามารถหา “อะไร” ไปทดลองใชได ครูอาจจะตั้งคําถามวิจัยวา   

“ทําไมนักเรียนจึงมีขอบกพรองดานการอาน” “ทําไมนักเรียนจึงเขียนสะกดคําไมได” การตั้งคําถาม

แบบนี้ทําใหไดคําตอบเก่ียวกับสาเหตุของปญหา ซ่ึงครูสามารถวิเคราะหไดจากพฤติกรรมการเรียน

ของนักเรียน และพฤติกรรมการสอนของครู ถามวิจัยแบบนี้มีประโยชน แตจะไมสามารถแกปญหาได

เลย หากครูไมตั้งคําถามวิจัยตอวา “วิธีแกปญหานักเรียนท่ีมีขอบกพรองดานการอานคืออะไร” 

“วิธีการแกปญหานั้นใชไดผลหรือไม อยางไร” “ผลท่ีเกิดกับนักเรียนจากการใชวิธีการดังกลาวคือ

อะไร” 

 แนวทางในการแกไขปญหา 

๑) ครูตองอานมาก ติดตามความเคลื่อนไหวเก่ียวกับวิทยาการดานการสอนใหมาก 

๒) ครูตองมีการรวมกลุมกัน และหาโอกาสอภิปรายเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณดาน    

การสอนใหมๆ เนื่องจากกลุมครูเปนผูปฏิบัติท่ีรูเรื่องดีท่ีสุดเก่ียวกับ “นักเรียน” และ “หองเรียน” 

๓) ตองมีการสํารวจและจัดระบบฐานขอมูลเก่ียวกับนวัตกรรมดานการเรียนรู เทคนิคการ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนมีความหลากหลาย 

๔) การจัดตั้งเครือขายวิจัยในชั้นเรียน โดยเปนศูนยกลางของการเก็บรวบรวมผลการวิจัย 

แลกเปลี่ยน ประสบการณ และแนวทางการทําวิจัยในชั้นเรียน แลวจัดทําเปนฐานขอมูล 

๔. การออกแบบการวิจัย 

 หลังจากท่ีครูกําหนดปญหาวิจัยไดแลว ก็ตองกําหนดวาจะใชรูปแบบใดในการทําวิจัย รูปแบบ

การวิจัยนี้หมายถึง การกําหนดกลุมทํางานวาเก่ียวของกับใครบาง และจะใชแนวทางการทําวิจับแบบ

ใด เปนทางการหรือไมเปนทางการ โดยวิเคราะหปญหาวาเก่ียวของกับใคร และเปนปญหาระดับใด 

ดังตัวอยางในตารางท่ี ๑.๒ 

 

 

 

 

 



 
 

ตารางท่ี ๑.๒ ตัวอยางการกําหนดรูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน 

ประเด็น สาเหต ุ
ระดับของ

ปญหา 
รูปแบบ กลุมทํางาน 

๑.นักเรียนอาน

จับใจความไมได

เปนสวนใหญ 

พ้ืนฐานดานการอาน 

ออนตั้งแตระดับชั้น

ประถมศึกษา 

ระดับหองเรียน/

ชั้นเรียน 

การวิจัย

ปฏิบัติการแบบ

รวมมือ 

ครูกลุมสาระ

ภาษาไทย 

๒.นักเรียน ๑-๒ 

คนออนภาษาไทย 

-ไมสนใจเรียน 

-ไมชอบภาษาไทย 

ระดับบุคคล การวิจัย

ปฏิบัติการแบบ

ทําคนเดียว 

ครูในหองเรียนนี้ 

๓.นักเรียนไม

สนใจใฝรู ไมรูจัก

คนควาดวย

ตนเอง 

-ไมไดรับการฝกฝน 

-สิ่งอํานวยความ

สะดวกในโรงเรียนไม

พรอม 

ระดับโรงเรียน การวิจัย

ปฏิบัติการแบบ

ทําระดับ

โรงเรียน 

ผูเก่ียวของ

ท้ังหมด โดยนํา

นักวิชาการ

ภายนอกมารวม 

แผนแบบการวิจัยท่ี ๑ แบบมีการควบคุม (Controlling) 

 แผนแบบการวิจัยนี้เรียกวาเปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) หรือก่ึง

ทดลอง (quasi-experimental research) โดยครูผูสอนกําหนดใหมิติของการควบคุมผูเรียนอยูใน

ระดับสูงมาก และมีการกําหนด หรือจัดใหมีสิ่งทดลอง (intervention) สอดแทรกระหวางการเรียน

การสอน ตัวอยางงานวิจัยแบบนี้ ไดแก การทดลองเปรียบเทียบวิธีการสอน ๒ วิธี กลุมท่ี ๑ ไดรับสิ่ง

ทดลองแบบการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง กลุมท่ี ๒ ไดรับสิ่งทดลองแบบการสอนท่ีเนนครูเปน

ศูนยกลาง 

 แผนแบบการวิจัยท่ี ๒ แบบมีการถามและการทํา (Asking and Doing) 

 แผนแบบการวิจัยนี้เรียกวาเปนการวิจัยแบบปฏิบัติการ (action research) หรือแบบรวมมือ 

(collaborative research) โดยครูผูสอนกําหนดใหมีการควบคุมผูเรียนอยูในระดับต่ํา (ปลอยตาม

สภาพปกติ) มีการกําหนดหรือจัดใหมีสิ่งทดลอง (intervention) สอดแทรกระหวางการเรียนการสอน 

ตัวอยางงานวิจัยแบบนี้ ไดแก การทดลองวิธีเลานิทานใหนักเรียนฟง ๒ แบบ แบบท่ี ๑ ใชวิธีการอาน

ใหฟงตามหนังสือทุกตัวอักษร แบบท่ี ๒ ใชวิธีการเลานิทานใหฟง (สรุปประเด็นมาเลา) โดยนักเรียน

ทุกคนไดรับสิ่งทดลองท้ังสองแบบเหมือนกัน ในแผนแบบการวิจัยแบบนี้ จะเห็นวาครูมีการสอดแทรก

สิ่งทดลอง (วิธีสอน ๒ วิธี) แตกลุมผูเรียนไมไดรับการจัดระเบียบหรือควบคุมท่ีเขมงวด 

 

 



 
 

 แผนแบบการวิจัยท่ี ๓ แบบการวัด (Measuring) 

 แผนแบบการวิจัยนี้เรียกวา การวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) โดยครูผูสอนกําหนดใหมี

การควบคุมผูเรียนอยูในระดับสูง แตไมมีการใหสิ่งทดลอง (intervention) สอดแทรกระหวางการ

เรียนการสอน ตัวอยางงานวิจัยแบบนี้ ไดแก การสํารวจแบบการเรียน (learning style) ของนักเรียน

วามีก่ีแบบ โดยมีการศึกษาตัวแปรภูมิหลังของนักเรียนวามีภูมิหลังท่ีตางกัน จะอธิบายรูปแบบการ

เรียนตางกันหรือไม และนักเรียนเห็นวาแบบการเรียนมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากนอย

เพียงใด ในการเรียนการสอนสวนใหญครูมีการจัดรูปแบบการเรียนท่ีสอดคลองกับแบบการเรียนของ

นักเรียนมากนอยเพียงใด แผนแบบการวิจัยแบบท่ี ๓ นี้ เปนการเก็บขอมูลโดยครูทําการวัดลักษณะท่ี

ครูสนใจจากผูเรียน นักเรียนจะถูกควบคุมหรือกํากับใหตอบสนองหรือใหขอมูลตามท่ีครูตองการ 

 แผนแบบการวิจัยท่ี ๔ แบบการเฝาดู (Watching) 

 แผนแบบการวิจัยนี้เรียกวา การวิจัยเชิงธรรมชาติ (naturalistic research) หรือการวิจัยราย

กรณี (case study research) โดยครูผูสอนกําหนดใหการควบคุมผูเรียนอยูในระดับต่ํา (ปลอยตาม

ธรรมชาติ/ไมควบคุม) และไมมีการใหสิ่งทดลอง (intervention) สอดแทรกระหวางการเรียนการสอน 

ตัวอยางของงานวิจัยแบบนี้ ไดแก  การศึกษากระบวนการทํางานกลุมของนักเรียน ครูสนใจศึกษาวา

นักเรียนมีการแบงกลุมกันทํางานอยางไร วิธีการแบงกลุมโดยการจับคูกันสองคน หรือสามคน         

มีกระบวนการกําหนดอยางไร ขนาดของกลุมมีผลตอคุณภาพของผลการทํางาน และกระบวนการ

ทํางานหรือไม ครูสังเกตพฤติกรรมการทํางานของนักเรียน ทําการจดบันทึกประจําวัน และบันทึกผล

สะทอนกลับ แลวเขียนรายงานสรุปผลโดยการตีความขอคนพบ 

 โดยสรุป แผนแบบการวิจัยชวยใหครูสามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอน และจัดเก็บ

ขอมูลได โดยตองวางแผนใหสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรูของครูเตรียมการสอนแตละครั้ง 

อยางไรก็ตาม จะเห็นวาแผนแบบการวิจัยท่ีเหมาะสมกับวิถีการดําเนินงานของครูคือแผนแบบการวิจัย

แบบท่ี ๒, ๓ และ ๔ มากกวาแผนแบบการวิจัยแบบท่ี ๑ เนื่องจากวิธีวิจัยมีความใกลเคียงกับสภาพ

การทํางานปกติของครู 

 เม่ือนํามิติระดับการควบคุม และการสอดแทรกสิ่งทดลอง มากําหนดเปนแกน ๒ แกนตัดกัน 

จะจัดประเภทของการวิจัยได ๔ แบบ ดังภาพท่ี ๑.๑  

 

  

 

 

 

 



 
 

ภาพท่ี ๑.๑  ประเภทของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

ระดับการควบคุม (สูง) 

แผนแบบท่ี ๓ 

แบบการวัด 

-มีการควบคุม 

-ไมมีการแทรกสิ่งทดลองระหวางกระบวนการเรียนรู 

แบบการวิจัย 

-การวิจัยเชิงสํารวจ 

แผนแบบท่ี ๑ 

แบบควบคุม 

-มีการควบคุม 

-มีการแทรกสิ่งทดลองระหวางกระบวนการเรียนรู 

แบบการวิจัย 

-การวิจัยเชิงทดลอง/ก่ึงทดลอง 

 

 

การแทรกสิ่งทดลอง (นอย) 

แผนแบบท่ี ๔ 

แบบเฝาดู 

-ไมมีการควบคุม 

-ไมมีการแทรกสิ่งทดลองระหวางกระบวนการเรียนรู 

แบบการวิจัย 

-การวิจัยเชิงธรรมชาต ิ

-การวิจัยรายกรณ ี

 

การแทรกสิ่งทดลอง (มาก) 

แผนแบบท่ี ๒ 

แบบการถามและการทํา 

-ไมมีการควบคุม 

-มีการแทรกสิ่งทดลองระหวางกระบวนการเรียนรู 

แบบการวิจัย 

-การวิจัยปฏิบัติการ 

-การวิจัยแบบรวมมือ 

 

ระดับการควบคุม (นอย) 

ท่ีมา: นงลักษณ  วิรัชชัย  (๒๕๔๓) 

๕. การเตรียมแผนสูการปฏิบัติ 

การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูของครู เปนงานในหนาท่ีของครูทุกคน โดยท่ัวไปครูทําแผน

จัดการเรียนรูเพ่ือเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรูมีการเปลี่ยนแปลงได

ระหวางการเรียนการสอน หากสภาพท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนไมเปนไปตามท่ีคาดหมายไวลวงหนา      

แตพบวาแผนการจัดการเรียนรูของครูไมไดรับความสําคัญเทาท่ีควร ครูทําแผนการจัดการเรียนรูเปน

สวนหนึ่งของภาระหนาท่ีท่ีกําหนดไวใหทํา การเรียนการสอนในหองเรียนอาจแตกตางไปจากท่ีกําหนด

ในแผน และไมมีการบันทึกผลหลังสอน หรือแนวทางท่ีครูใชในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการ

เรียนการสอนท่ีเปนระบบ ครูไมไดมีการบันทึกถึงสภาพท่ีเกิดข้ึนจากการประเมินผลของครู ครูมี

แผนการประเมินการจัดการเรียนการสอน แตไมไดมีการบันทึกหลังการประเมิน ไมไดมีระบบวา     

“มีปญหาอะไรเกิดข้ึน” “ครูไดแกไขอยางไร” “ผลกการแกไขเปนเชนใด” นอกจากนี้ยังไมไดมีการ

จัดทําแผนการแกปญหาอยางเปนระบบ เพ่ือใหไดขอสรุปเก่ียวกับสัมฤทธิผลของการแกปญหา        



 
 

แนวคิดดังกลาว สุวิมล  วองวาณิช (๒๕๕๓: ๖๗) เรียกวา “การทําแผนการสอนโดยมีแผนการทําวิจัย

ปฏิบัติการ” รวมอยูดวย 

แนวคิดดังกลาวคือ การจัดทําแผนการสอนท่ีครอบคลุมสาระเก่ียวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน

รวมอยูดวย โดยมีกระบวนการท่ีประกอบดวยข้ันตอนการวางแผนการปฏิบัติ การนําแผนไปปฏิบัติ 

การสังเกตและประเมินผล และการสะทอนผลและปรับปรุง 

ตัวอยางเชน จากการบันทึกพฤติกรรมหลังสอน ครูพบวา เม่ือนักเรียนแบงกลุมทํางาน 

นักเรียนใชเวลาแบงกลุมนานมาก ทําใหครูสงสัยวา “ทําไมจึงเปนเชนนั้น” “การแบงกลุมสงผล

อยางไรตอคุณภาพการทํางานของกลุม” ครูจึงเริ่มนําปญหาดังกลาวมากําหนดเปนคําถามวิจัย มีการ

วางแผนการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล การตีความเพ่ือทําความเขาใจกับขอคนพบ เพ่ือใหเกิด

ความหมายท่ีนําไปใชประโยชนตอไปได 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

๑. แหลงขอมูล 

การทําวิจัยในชั้นเรียนควรพยายามใชขอมูลท่ีมีอยูแลว ท้ังท่ีสถานศึกษามีการจัดเก็บเองหรือ

ครูจัดเก็บ เชน คะแนนจากการสอบ O-NET สถิตินักเรียน ภูมิหลังของครอบครัว การเขาชั้นเรียน  

ผลการเรียน วิชาท่ีลงทะเบียนเรียน เปนตน แหลงขอมูลท่ีสําคัญไดแก 

๑) ขอมูลจากนักเรียน การสังเกตกิจกรรม การรายงานประสบการณ การทดสอบ การแสดง 

ความคิดเห็น และสิ่งตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน เชน การบาน งานเขียน  

๒) ขอมูลจากผูปกครอง การรายงานประสบการณ การแสดงความคิดเห็น เก็บจาก 

แบบสอบถาม หรือสัมภาษณ 

๓) ขอมูลจากเพ่ือนครู การสังเกต การรายงานประสบการณ การแสดงความคิดเห็น  

สิ่งตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน รวมท้ังขอมูลเก่ียวกับสื่อการสอน ขอมูลท่ีจัดเก็บหรือแสดงการวิจัย  

ดานวิธีสอน 

๔) ขอมูลจากตนเอง การสังเกตกิจกรรมตางๆ อาจเก็บขอมูลโดยการบันทึกภาพ เสียง    

การรายงานประสบการณของตนเองผานบันทึกประจําวัน การแสดงความคิดเห็น ในการทําวิจัยใน  

ชั้นเรียนควรกําหนดแหลงขอมูลมากกวาหนึ่งแหลง โดยขอมูลหลักเปนขอมูลเก่ียวกับนักเรียน      

เชน พฤติกรรมหรือผลการปฏิบัติของนักเรียน พฤติกรรมหรือผลการปฏิบัติของครู นอกจากนี้ยังมี

แหลงขอมูลอ่ืนๆ ท่ีทําใหเกิดความคิดเก่ียวกับยุทธวิธีท่ีควรใชในการสอน เชน บทความ หนังสือ    

หรือขอมูลจากบุคคลตางๆ ในหนวยงาน เปนตน 

 

 



 
 

๒. เทคนิคท่ีใชในการเก็บขอมูล 

 เทคนิคท่ีใชในการวิจัยในชั้นเรียนมีหลายประเภท แตละประเภทมีกระบวนการเก็บรวบรวม

ขอมูลท่ีแตกตางกัน และมีความเหมาะสมกับขอมูลแตละประเภทไมเหมือนกัน 

 

ตารางท่ี ๑.๓ รายละเอียดเก่ียวกับเทคนิคการเก็บขอมูล 

เทคนิค กลุมทํางาน 

๑.ขอสอบแบบเขียนตอบ เครื่องมือวัดความรู ความสามารถของผูเรียน วัดจุดมุงหมายและ

เนื้อหาตามท่ีกําหนดในหลักสูตร 

๒.การบันทึกเหตุการณ/ 

การบันทึกภาคสนาม 

บันทึกเหตุการณท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการเรียนการสอน กิจกรรมในชั้น

เรียน รวมท้ังความรูสึก ปฏิกิริยาของผูเรียน การบรรยายสภาพตางๆ 

ทางกายภาพ โครงสรางของกลุม ปฏิสัมพันธของผูมีสวนรวมในชั้น

เรียน เปนการบันทึกเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณและ

การสังเกตของผูบันทึกขอมูลท่ีไดรับมาจากความรูสึกสวนตัว เปน

ขอมูลท่ีชวยกระตุนความจําแตอาจจะเกิดอคติได ตองมีการฝกอบรม

ในการใชวิธีนี้ 

๓.การศึกษาและวิเคราะห

เอกสาร 

เอกสารท่ีเก่ียวกับกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย  เชน แผนการ

จัดการเรียนรู ผลงานของนักเรียน สื่อการสอน ตํารา บทความ ผลการ

เรียนของนักเรียน 

๔.การสอบถาม/การสํารวจ ขอคําถามท่ีจัดเตรียมข้ึนใหกลุมผูตอบท่ีใหขอมูลโดยการเขียนตอบ 

เปนการสอบถามเก่ียวกับ ความรูสึก ความคิดเห็น ความเชื่อ ความ

ตองการ 

๕.การสัมภาษณ การเก็บขอมูลโดยการซักถามดวยปากเปลา มีการเผชิญหนา ไดขอมูล

ท่ีลึกซ้ึง แตใชเวลาในการเก็บขอมูล 

๖.การบันทึกภาพถาย เสียง ใชอุปกรณเปนกลองถายรูป เทป วีดิทัศน บันทึกเหตุการณตางๆ     

ซ่ึงสามารถตรวจสอบซํ้าได 

๗.การสังเกต การบรรยายเหตุการณท่ีสังเกตเห็นในพฤติกรรมท่ีผูสังเกตกําหนดไว 

สามารถสังเกตโดยผูถูกสังเกตไมรูตัวหรือรูตัว หรือสังเกตโดยการเขา

ไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ วิธีการสังเกตใชเวลามาก ไดขอมูลท่ี

ลึกซ้ึงแตคอนขางใชเวลาในการวิเคราะหและตีความหมายขอมูล 

๘.สังคมมิติ เปนเครื่องมือท่ีสะทอนใหเห็นโครงสรางความสัมพันธทางสังคมของ

กลุมผูตองการศึกษา 



 
 

ตารางท่ี ๑.๔  แหลงขอมูล ลักษณะขอมูล และเทคนิคการเก็บขอมูล 

 ลักษณะของขอมูล เทคนิคการเก็บขอมูล 

ครู ประสบการณของครู ความคิดเห็น การ

รับรู ความเชื่อ 

การบันทึกเหตุการณ การบันทึก

พฤติกรรมของนักเรียน 

นักเรียน ความรู วิธีการเรียนรู ประสบการณ  

ความคิดเห็น การรับรู ความเชื่อ 

การทดสอบ การบันทึกเหตุการณ    

การสํารวจ การสัมภาษณ การทํา

แบบฝกหัด การใหขอมูลปอนกลับ 

สังคมมิติ 

หลักสูตร สาระของหลักสูตร สื่อการเรียน แผนการจัดการเรียนรู เอกสารประกอบ 

การสอน 

กิจกรรม การปฏิบัติของครู การปฏิบัติงานของ

นักเรียน การปฏิบัติงานของนักเรียน 

ปฏิสัมพันธทางสังคม 

การบันทึกภาคสนาม การบันทึกเทป      

วีดิทัศน เอกสาร 

บริบทของ

หองเรียน 

บรรยากาศของหองเรียน แผนท่ี แผนผัง เอกสาร 

 

๓. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวางแผนการเก็บขอมูล มีข้ันตอนดังปรากฏในตารางท่ี ๕ โดยหลังจากกําหนดคําถามวิจัย

แลว ใหเลือกขอมูลท่ีตองการจัดเก็บ วิธีการจัดเก็บขอมูล แหลงขอมูล ตารางการจัดเก็บขอมูล     

และการวิเคราะหขอมูล สิ่งท่ีตองระลึกถึงในการจัดเก็บขอมูล คือ วิธีการเก็บขอมูลแตละแบบสามารถ

เก็บขอมูลไดมากกวา ๑ ประเภท เชน การสัมภาษณผูเรียน ทําใหไดขอมูลเก่ียวกับความรูของผูเรียน 

วิธีเรียน วิธีคิดของผูเรียน เปนตน สิ่งท่ีตองเตือนใจตลอดเวลา คือ คุณภาพของขอมูลไดมาดวยวิธีการ

เก็บขอมูลท่ีดี ไมไดข้ึนอยูกับปริมาณของขอมูลท่ีเก็บมาได 

 

 

 



 
 

ตารางท่ี ๑.๕ ตารางเก็บรวบรวมขอมูล 

แหลงขอมูล 
วิธีการรวบรวม

ขอมูล 
แหลงท่ีมา ตารางปฏิบัติงาน 

การวิเคราะห

ขอมูล 

ขอมูลชนิดใดท่ี

ตอบคําถามวิจัย 

จะเก็บรวบรวม

ขอมูลไดอยางไร 

จะรวบรวมขอมูล

ท่ีไดจากแหลงใด/

และเก็บจากใคร

บาง 

จะรวบรวมขอมูล

ไดเม่ือใด/บอยแค

ไหน 

จะนําขอมูลมาทํา

อะไร/อะไรคือสิ่ง

ท่ีตองการทําการ 

วิเคราะหกอน 

 

การวิเคราะหขอมูลและการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  

๑. ลักษณะของขอมูล 

๑) ขอมูลเชิงปริมาณ 

การวิเคราะหขอมูลข้ึนอยูกับลักษณะของขอมูล ถาขอมูลเปนตัวเลข เชน ผลการสอบ  

ปริมาณเวลาท่ีใชในการทํางาน ก็ควรใชการวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยใช การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

เชน ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สหสัมพันธ การเปรียบเทียบ ความแตกตาง เปนตน 

๒) ขอมูลเชิงคุณภาพ 

ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ หรือการสังเกตเปนขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการจดบันทึก

เกตุการณหรือพฤติกรรมท่ีสังเกตเห็น เชน พฤติกรรมของนักเรียนขณะอยูในหองเรียน บรรยากาศใน

ชั้นเรียน สมุดสงงานของนักเรียน การจัดเก็บขอมูลอาจใชการบันทึกวีดิทัศน 

๒. แนวทางการวิเคราะหขอมูล 

๑) การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณสําหรับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน สวนใหญนําเสนอขอมูล 

ใชขอมูลดิบ โดยมีการแจงนับเปนความถ่ี รอยละ หรือคาเฉลี่ย บางครั้งก็นําเสนอเปนรูปกราฟเสน 

หรือแผนภูมิ เพ่ือใหเขาใจงาย  

๒) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพสามารถทําไดหลายวิธี ดังนี้ 

๒.๑) การวิเคราะหขอมูลจากฐานราก (grounded data analysis) เริ่มดวย (๑) การอาน

หรือพิจารณา ขอความ/ขอมูลท่ีเก็บมาได และกําหนด/ขีดเสนประเด็นสําคัญ (๒) การจัดกลุมประเภท

ของประเด็นสําคัญท่ีไดจากการอาน (๓) การหารูปแบบความสัมพันธของคําสําคัญ/ประเด็นตางๆ   

(๔) การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล สําหรับประเด็นขอมูลท่ีไมสามารถจัดเขากลุมไดก็จะจัดแยก

กลุมตางหาก 



 
 

๒.๒) การวิเคราะหแบบจัดกลุมขอมูลกอน (priori data analysis) เริ่มดวย (๑) การจัดกลุม

ประเภทของขอมูลลวงหนา โดยทําตารางแสดงความสัมพันธของคําสําคัญท่ีกําหนด (๒) อาน

ขอความ/ขอมูลแลวขีดเสนประเด็นสําคัญท่ีตรงกับคําสําคัญท่ีกําหนด (๓) กําหนดประเด็นลงในชอง

ตางๆ ของตารางท่ีเตรียมไวแลว เพ่ือหารูปแบบความสัมพันธ (๔) การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

สําหรับประเด็นขอมูลท่ีไมสามารถจัดเขากลุมไดก็จะจัดแยกกลุมตางหาก 

๒.๓) การวิเคราะหเชิงปริมาณ เปนวิธีการวิเคราะหขอมูลท่ีคลายกับวิธีท่ี ๒ คือ มีการกําหนด

กลุม/ประเภทของขอมูลกอน และอานวิเคราะหขอมูลท่ีมีอยู โดยจัดเขากลุม/ประเภทของขอมูล    

แตใชวิธีการนับความถ่ีของขอมูลท่ีเกิดข้ึนในแตละกลุม 

๓. การแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหตองมีความหมาย และผูวิจัยตองสรางความหมายจากขอมูลอยาง

สมเหตุสมผล ผลท่ีไดจากข้ันของการวิเคราะหขอมูล ทําใหทราบวาคําตอบของคําถามวิจัยคืออะไร  

แตสิ่งท่ีจะมีประโยชนมากกวานั้น คือการแปลความหมายวา สิ่งท่ีเกิดข้ึนนั้น เกิดข้ึนไดอยางไร ทําไม

จึงเปนเชนนั้น ข้ันของความพยายามหาความหมายจะไดผลมากหากใหเพ่ือนรวมงาน หรือผูมีสวน

เก่ียวของไดชวยกันอภิปราย 

๔. การสะทอนผลกลับ 

บทบาทของการมีสวนรวมในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนจะเกิดข้ึนมากในข้ันตอนของการ

แปลความหมายของสิ่งท่ีคนพบ ผูวิจัยจะไดสารสนเทศท่ีชวยในการตัดสินใจ ปรับปรุงแนวทางการ

ปฏิบัติตอไป อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติจริงพบวาครูมักใชข้ันตอนของการสะทอนผลกลับเปน

ข้ันตอนของการใหกําลังใจแกผูทําวิจัยซ่ึงนับวาเปนความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน เนื่องจากการแสดง

ความรูสึกชื่นชมไมใชกระบวนการวิจารณท่ีนําไปสูการปรับปรุงแกไขใหงานวิจัยของครูมีคุณภาพมาก

ข้ึน 

ตามแนวคิดของ Heron, J. (๑๙๙๖ อางถึงใน สุวิมล วองวาณิช, ๒๕๕๓) การสะทอนผล

กลับสามารถทําได ๔ ระดับ คือ 

๑) ระดับการบรรยายสภาพท่ีเกิดข้ึน เปนการวิพากษในเนื้อหาท่ีเก่ียวกับสภาพท่ีเกิดข้ึนใน 

ชั้นเรียน  และขอคนพบตางๆ  

๒) ระดับการประเมินขอคนพบ เปนการวิพากษเชิงประเมินวาสิ่งท่ีดําเนินการหรือสิ่งคนพบ 

ดีหรือไมดีอยางไร เพราะอะไร  

๓) ระดับการอธิบายขอคนพบ เปนระดับท่ีสูงข้ึนมากกวา ระดับการประเมิน  เปนการ 

วิพากษเพ่ือนําผลท่ีคนพบไปใชประโยชน หรือปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติในครั้งตอไป 

 

 



 
 

 ขอความนี้ไมใชการสะทอนผลกลับท่ีเปนประโยชนตอการทําวิจัยของครู 

 -ขาพเจาขอแสดงความยินดีกับผลงานวิจัยของทาน 

 -การวิจัยของทานชวยพัฒนานักเรียนไดอยางแทจริง 

 -ขอชื่นชมในความตั้งใจของทานอยางยิ่ง 

 -ขอใหมุงม่ันทําวิจัยตอไป 

 การสะทอนผลกลับท่ีครูจะไดประโยชน เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน 

 -ครูใหนักเรียนสอนกันเอง ครูใหมีการรายงานหนาชั้นใหเพ่ือนฟง ครูแนใจไดอยางไรวา

นักเรียนจะไดรับความรูท่ีถูกตองครบถวน ครูมีกระบวนการควบคุมเรื่องนี้อยางไร 

 -งานวิจัยของครูทําใหผลการเรียนของนักเรียนดีข้ึน แตครูไดคิดถึงความวิตกกังวลของ

นักเรียนหรือเปลาวาไดเพ่ิมข้ึนจากเดิมหรือไม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทท่ี ๒ 

การวิเคราะหสภาพปญหาในการทําวิจัยในช้ันเรียน 

ปญหาการวิจัย  

การดําเนินการใดๆ จะมีปญหาเกิดข้ึน อยูเสมอๆ ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามปกติท่ี

ควร      จะเปน ดังนั้นจําเปนตองแสวงหาวิธีการแกไขปญหาใหหมดสิ้นไป โดยใชการวิจัยเพ่ือหา

สาเหตุและ         แนวทางการแกไขท่ีถูกตอง และชัดเจน ดังแสดงในภาพท่ี ๒.๑ (ภัทรา นิคมานนท, 

๒๕๔๓ : ๗-๙)  

 

 
ภาพท่ี ๒.๑ การวิจัยเพ่ือแกปญหา 

การวิจัยเพ่ือปองกันปญหา ในการดําเนินการบางกรณี อาจจะมีปญหาท่ีเกิดข้ึนแลว ในอดีต 

ดังนั้นจะตองมีแนวทางปฏิบัติอยางไรจึงจะไมกอใหเกิดปญหาเชนนั้นอีกในปจจุบัน การวิจัยเพ่ือ

ปองกันปญหาไมใหเกิดข้ึนอีก ดังแสดงในภาพ  

 
ภาพท่ี ๒.๒ การวิจัยเพ่ือปองกันปญหา 

 

การวิจัยเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติใหดีข้ึน ในการดําเนินการท่ีดีแลว แตตองการ ใหเกิดการพัฒนา

ท่ีดียิ่งข้ึนอีก ดังนั้นจําเปนท่ีจะตองมีการศึกษาคนควาความรูความกาวหนา ทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีใหมๆ มาเพ่ิมเติมในการดําเนินการอยูเสมอๆ เปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติท่ีดีข้ึน ดัง

แสดงในภาพ  

 
ภาพท่ี ๒.๓ การวิจัยเพ่ือพัฒนา 

 



 
 

การวิเคราะหสภาพปญหาที่เกิดข้ึนในช้ันเรียน 

การวิเคราะหสภาพปญหาในหองเรียนเปนข้ันตอนสําคัญท่ีครูแตละคนตองทําการสํารวจหรือ

ศึกษาวามีอะไรเกิดข้ึนในหองเรียน สิ่งนั้นเปนปญหาหรือไม และหากสภาพท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนแสดง

ถึงปญหาหลายประการท่ีตองการการแกไข ครูก็จําเปนตองจัดลําดับความสําคัญกอนหลังของปญหา

เหลานั้น 

ประเด็นในการวิเคราะหสภาพปญหา 

ครูควรตั้งคําถามกับตนเองหลังจากสังเกตเห็นปญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนท่ีตนเองรับผิดชอบ

ดังตอไปนี้ 

๑) ปญหาท่ีเกิดข้ึนคืออะไร 

๒) ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนปญหาของใคร 

๓) ปญหาท่ีเกิดข้ึนสงผลกระทบตอใครและอะไรบาง 

๔) ปญหาท่ีเกิดข้ึนมีความสําคัญในระดับเม่ือเทียบกับปญหาอ่ืน ปญหาใดสําคัญกวากัน 

๕) ปญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวของสัมพันธกับปญหาหรือเหตุการณอ่ืนๆ อะไรบางอยางไร 

๖) ใครคือผูรับผิดชอบหลักในการแกไขปญหาดังกลาว และการแกไขปญหานั้นตอง

เก่ียวของกับใครหรือไม อยางไร  

การใชประโยชนจากผลการวิเคราะหสภาพปญหา 

ผลท่ีไดจากการวิเคราะหสภาพปญหานี้นําไปสูการกําหนดคําถามวิจัยท่ีสอดคลองกับ

สภาพการณท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน ทําใหผูวิจัยสามารถตัดสินใจในการวางแผนการวิจัยไดดังนี้ 

๑) สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนนําไปสูการกําหนดคําถามวิจัยไดหลายคําถามท่ีไมเหมือนกัน การ

วิเคราะหสภาพปญหาจะทําใหทราบวาคําถามวิจัยใดมีความสําคัญท่ีสุด หรือเรงดวนท่ีสุดท่ีตองนํามา

ตอบกอน  

๒) สภาพปญหาท่ีเ กิด ข้ึนอาจเกิดกับนักเรียนท้ังหองหรือเ กิดกับนักเรียนบางคน            

การวิเคราะหปญหาทําใหผูวิจัยตัดสินใจไดวากลุมเปาหมายของการศึกษาครั้งนั้นคือใคร 

๓) สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน บางครั้งครูคนเดียวแกไขไมได ตองอาศัยเพ่ือครูคนอ่ืน หรือ

ผูเก่ียวของหรือนักวิชาการภายนอกมารวมกันวางแผนการแกไขปญหา ดังนั้น ครูผูท่ีกําลังทําวิจัยจะมี

ขอมูลตัดสินวาในการวิจัยนั้นสมควรใชรูปแบบการวิจัยแบบใด จําเปนตองเชิญบุคคลภายนอกท่ีมี

ความชํานาญมาชวยใหคะแนนหรือไม เชน การใชรูปแบบจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปน



 
 

ศูนยกลาง หากครูไมรูวาจะจัดการเรียนรูอยางไร ก็ตองระดมความความคิดจากผูเก่ียวของท้ังหมด 

การวิจัยท่ีเหมาะสมสําหรับกรณีนี้ ก็จะเปนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนแบบรวมมือ 

๔) ในบางคําถามวิจัยจําเปนตองแกไขในระดับกวางหรือทําในระดับโรงเรียน ไมใชเปน

ปญหาท่ีแกไขไดในชั้นเรียนนั้น หรือหองเรียนนั้น เชน ปญหาในการเรียนคณิตศาสตร หากผูเรียนมี

พ้ืนฐานออนอันเนื่องมาจากการจัดกระบวนการการเรียนรูกอนหนานั้น การแกไขเฉพาะรายบุคคล

ไมไดขจัดตนเหตุของปญหาใหหมดไปได อาจจําเปนตองแกไขโดยปฏิรูปการเรียนรูเก่ียวกับการสอน

คณิตศาสตรใหมท้ังหมด ลักษณะของการวิจัยจึงนาจะเปนการวิจัยปฏิบัติการแบบทําในระดับโรงเรียน 

ดังตัวอยางตารางท่ี ๒.๑ 
 

ตารางท่ี ๒.๑  ตัวอยางการกําหนดรูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน 

ประเด็น สาเหตุ ระดับของปญหา รูปแบบ กลุมทํางาน 

๑.นักเรยีนอานจับ

ใจความไมไดเปน

สวนใหญ 

พ้ืนฐานดานการอาน 

ออนตั้งแตระดับช้ัน

ประถมศึกษา 

ระดับหองเรียน/

ช้ันเรียน 

การวิจัยปฏิบัติการ

แบบรวมมือ 

ครูกลุมสาระ

ภาษาไทย 

๒.นักเรยีน ๑-๒ คน

ออนภาษาไทย 

-ไมสนใจเรียน 

-ไมชอบภาษาไทย 

ระดับบุคคล การวิจัยปฏิบัติการ

แบบทําคนเดียว 

ครูในหองเรียนน้ี 

๓.นักเรยีนไมสนใจ

ใฝรู ไมรูจักคนควา

ดวยตนเอง 

-ไมไดรับการฝกฝน 

-สิ่งอํานวยความสะดวก

ในโรงเรียนไมพรอม 

ระดับโรงเรยีน การวิจัยปฏิบัติการ

แบบทําระดับ

โรงเรียน 

ผูเก่ียวของท้ังหมด 

โดยนํานักวิชาการ

ภายนอกมารวม 

การวิเคราะหสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

คณะกรรมการจัดการความรู ของวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง ไดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

เพ่ือรวมกันวิเคราะหสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง เพ่ือเปนแนวทางสําหรับ

ครูผูสอนนํามาเปนในการกําหนดคําถามวิจัย โดยจําแนกประเด็นปญหาออกเปน ๖ ดาน ไดแก      

๑) ปญหาท่ีเกิดจากผูเรียน ๒) ปญหาท่ี เกิดจากสภาพแวดลอม  ๓) ปญหาท่ีเกิดจากตัวครูผูสอน     

๔) ปญหาท่ีเกิดจากสื่อการเรียนการสอน ๕) วิธีการสอน  และ ๖) ดานอ่ืนๆ  รายละเอียดดังตาราง   

ท่ี ๒.๒ ถึง ตารางท่ี ๒.๔ 

 

 

 

 



 
 

ตารางท่ี ๒.๒ การวิเคราะหสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน ภาควิชาสามัญ 

ปญหาท่ีเกิดขึ้นในชัน้เรียน แนวทางแกไขปญหา 

๑. ปญหาท่ีเกิดจากผูเรียน 

    - อานไมออกเขียนไมได 

    - ขาดความรับผิดชอบ 

    - ไมเห็นความสําคญัของการเรยีนสามญั 

    - ขาดระเบียบวินัย 

    - มาสายประจํา 

    - อยูหอไมมีผูปกครองดูแล 

 

   - สังเกตพฤติกรรม 

   - วิเคราะห case study 

   - เยี่ยมบานนักเรียน 

   - ใหคําแนะนํา 

 

๒. ปญหาท่ีเกิดจากสภาพแวดลอม 

    - มีหอพักเอกชนมากไมมีการเขมงวดกวดขัน 

    - สภาพบรรยากาศในหองเรยีนไมเอ้ือตอการเรยีนการ

สอน 

    - วิทยาลัยอยูใกลถนนทําใหหนีเรียนไดงาย 

 

    - ประชุมผูปกครองและครูใหชวยกันดูแลนักเรียนและ

หามาตรฐานรวมกันแกไขปญหาดงักลาว 

    - ปรับภูมิทัศนในช้ันเรียนใหถูกตองเหมาะสม 

    - ประชุมผูปกครองและครูใหชวยกันดูแลนักเรียน 

๓. ปญหาท่ีเกิดจากครูผูสอน 

   - ขาดความรับผดิชอบ 

   - ไมใชสื่อการสอน 

   - ภาระงานพิเศษมาก 

   - ไมเตรยีมการสอน 

   - ขาดความรูความเขาใจในการผลิตสื่อ 

   - เขาสอนชา สอนเสร็จเร็วกอนเวลา 

 

   - ควรมีการอบรมพัฒนาการใชสือ่การสอน 

   - ควรมีการแบงงานใหชัดเจน 

   - ครูควรมีแผนการจดัการเรียนการสอน 

    

๔. ปญหาท่ีเกิดจากสื่อการเรียนการสอน 

    - ไมนาสนใจมีแตเอกสาร 

    - ขาดอุปกรณสนับสนุนการใชสื่อ 

    - สื่อท่ีทําดวยเทคโนโลยีมีนอย 

    - เน้ือหาสื่อไมทันสมัย 

 

    - ครูสรางสื่อ 
 

๕. วิธีการสอน 

   - ไมเนนผูเรยีนเปนสาํคัญ 

   - ครูสอนโดยสั่งงานโดยไมใหคําแนะนําไมกํากับติดตาม 

   - วิธีการสอนไมเหมาะสม 

   - ไมนาสนใจ 

 

   - นําวิธีการสอนใหมๆมาใช 

   - สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคญั 

   - ใชทักษะกระบวนการตางๆในการสอน 

๖. อ่ืนๆ 

   - งานการแสดงเยอะ 

   - คัดเลือกผูเรยีนไมได 

 

    - สั่งใบงานชดเชยใหแกนักเรียนท่ีไปรวมงาน 

    - ควรมีมาตรฐานในการคดัเลือกนักเรียนใหเปนแนว

เดียวกัน 



 
 

ตารางท่ี ๒.๓ การวิเคราะหสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน ภาควิชาดุริยางคไทย 

ปญหาท่ีเกิดขึ้นในชัน้เรียน แนวทางแกไขปญหา 

๑. ปญหาท่ีเกิดจากผูเรียน 

  - นักเรียนไมมีพ้ืนฐานท่ีถูกตอง 

  - นักเรียนขาดทักษะดานปฏิบัต ิ

  - นักเรียนขาดการเอาใจใสในการเรียน 

 

   - สรางแบบฝกเพ่ือพัฒนาและปรับพ้ืนฐานทักษะดาน

ปฏิบัต ิ

   - ปลูกฝงใหนักเรยีนมีความมุงมานะในการเรียนในวิชา

ปฏิบัติเอก 

๒. ปญหาท่ีเกิดจากสภาพแวดลอม 

   - มีการกอสรางอาคารเรยีน 

 

   - งดการทํางานท่ีทําใหเกิดเสยีงดัง 

๓. ปญหาท่ีเกิดจากครูผูสอน 

   - คาบสอนทับซอนกับระดับปรญิญาตร ี

   - งานพิเศษนอกเหนือจากการเรยีนการสอนมาก

เกินไป 

 

   - ควรมีการพิจารณาเรื่องช่ัวโมงการสอน 

   - ภาระงานพิเศษควรพิจารณาใหเหมาะสมและไม

กระทบกับการเรียนการสอน 

๔. ปญหาท่ีเกิดจากสื่อการเรียนการสอน 

   - ขาดอุปกรณเทคโนโลยีในการนําเสนอสื่อ 

 

   - จัดหาอุปกรณเทคโนโลยเีพ่ือนําเสนอสื่อการเรียน

การสอน 

๕. วิธีการสอน 

   - ไมเนนผูเรียนเปนสําคญั 

   - ครูสอนโดยสั่งงานโดยไมใหคําแนะนําไมกํากับ

ติดตาม 

   - วิธีการสอนไมเหมาะสม 

   - ไมนาสนใจ 

 

   - นําวิธีการสอนใหมๆ มาใช 

   - สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคญั 

   - ใชทักษะกระบวนการตางๆในการสอน 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตารางท่ี ๒.๔ การวิเคราะหสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน ภาควิชานาฏศิลปไทย  

ปญหาท่ีเกิดขึ้นในชัน้เรียน แนวทางแกไขปญหา 

๑. ปญหาท่ีเกิดจากผูเรียน 

   -ขาดทักษะ 

   -ขาดความสนใจ 

   -ไมรูจะเรียนท่ีไหน/ผูปกครองบังคับเรียน 

   -ปญหาครอบครัว 

   -ขาดความรับผดิชอบ 

 

-ปรับพ้ืนฐาน, สอนเสริม, แนะแนวทางการเรียนภายใน  

๒ สัปดาหแรก 

-หาสาเหตุ, สรางแรงจูงใจ, สรางความเปนผูนํา 

-ช้ีแจงหรือแจงผูปกครอง 

-ใหคําแนะนําเปนรายบุคคล 

-มอบหมายงานและติดตามผลเปนรายกลุมและ  

 รายบุคคล  และสรางกฎระเบียบ 

๒. ปญหาท่ีเกิดจากสภาพแวดลอม 

   -หองเรียนไมเพียงพอ 

   -ขาดความสะอาดนาอยู 
 

   -มีแหลงอบายมุขใกลสถานศึกษา (เชนรานเกมส,  

    รานจําหนายสรุา) 

   -บรรยากาศภายนอกและภายในสถานศึกษา เชน 

    เสียงรถแลน, กลิ่นเหม็น 

 

-จัดหองฝกปฏิบัติใหเพียงพอ 

-สรางวินัยและปลูกจติสํานึกในการรักษาความสะอาด 

 จัดเวรทําความสะอาด 

-แจงผูเก่ียวของตรวจสอบ, ใหการอบรมนักเรยีน 

 

-แจงผูเก่ียวของตรวจสอบและแกไข 

๓. ปญหาท่ีเกิดจากครูผูสอน 

   -ทักษะความรูบางช้ันเรยีน 

   -เทคนิคการสอน 

   -สอนไมทันเพราะกิจกรรมมาก ไมมีหองเรียน 

 

-จัดอบรมตามหลักสูตร 

-สัมมนาครูผูสอน, ศึกษาวิธีสอนในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

-ใหผูบริหารพิจารณาและเห็นความสําคญัในการเรียน  

 การสอน 

๔. ปญหาท่ีเกิดจากสื่อการเรียนการสอน 

   -สื่อไมสมบูรณ 

   -สถานท่ีเก็บสื่อไมม ี

   -สอนไมทันเพราะกิจกรรมมาก ไมมีหองเรียน 

 

-ซอมแซม จัดซื้อสื่อท่ีมีคุณภาพ 

-จัดทําท่ีเก็บสื่อท่ีเปนมาตรฐานประจําหองเรียน 

-จัดทําโครงการผลิตสื่อการสอนใหม โดยหัวหนางาน    

 และคณะ 

  

 

 

 



 
 

 จากการวิเคราะหสภาพปญหาและกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว จะพบวาบาง

ปญหาตองแกในระดับกวางหรือทําวิจัยในระดับโรงเรียน ไมใชเปนปญหาท่ีแกไขไดในชั้นเรียน บาง

ปญหาเปนปญหาท่ีแกไขไดในชั้นเรียน และหากสภาพท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนแสดงถึงปญหาหลาย

ประการท่ีตองการการแกไข   ครูจําเปนตองจัดลําดับความสําคัญของปญหาเหลานั้น สภาพปญหาท่ี

เกิดข้ึน บางครั้งครูคนเดียวแกไขไมได ตองอาศัยเพ่ือนครูคนอ่ืน หรือผูเก่ียวของ หรือนักวิชาการ

ภายนอกมารวมกันวางแผนการแกไขปญหา  

 ปญหาท่ีเกิดจากตัวผูเรียนเปนปญหาท่ีมีความสําคัญ และสามารถแกไขไดในชั้นเรียน ดังนั้น

ในบทท่ี ๓   จึงเปนการวิเคราะหสภาพปญหาดานผูเรียน เพ่ือกําหนดเปนคําถามวิจัย และหาแนวทาง

ในการแกไข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทท่ี ๓ 

สภาพปญหาดานผูเรียน 

 จากการวิเคราะหสภาพปญหาในการทําวิจัยในชั้นเรียน พบวาปญหาท่ีเก่ียวของกับการเรียน

การสอนมีความเก่ียวของสัมพันธกับองคประกอบอ่ืนๆ มากมาย แตการเริ่มทําวิจัยในชั้นเรียนใน

ชวงแรก นาจะเริ่มจากการกําหนดคําถามวิจัยใหแคบและเจาะจง เพ่ือใหสามารถควบคุม

กระบวนการวิจัยใหอยูในวิสัยท่ีผูวิจัยสามารถดําเนินการได ปญหาท่ีมีความสําคัญและสามารถเริ่มตน

ดวยงานวิจัยขนาดเล็ก ไดแก ปญหาดานผูเรียน ดังนั้นคณะกรรมการจัดการความรู จึงไดรวมกัน

วิเคราะหสภาพปญหาท่ีเกิดจากตัวผูเรียน  เพ่ือกําหนดคําถามวิจัย และแนวทางการแกปญหา โดย

จําแนกประเด็นปญหาเปน ๓ ดาน ไดแก ๑) ดานพุทธิพิสัย  ๒) ดานจิตพิสัย และ ๓) ดานทักษะพิสัย  

ปญหาผูเรียนดานพุทธิพิสัย 

ปญหา คําถามวิจัย แนวทางการแกปญหา 

๑.นักเรยีนอานภาษาไทยไมออก ทําไมนักเรียนอานภาษาไทย 

ไมออก 

สํารวจ สังเกต พฤติกรรมการอาน 

 

๒.นักเรยีนแตงประโยคภาษาอังกฤษ

ไมได 

ทําอยางไรนักเรียนจึงจะแตง

ประโยคภาษาอังกฤษไดถูกตองตาม

หลักไวยากรณ 

ศึกษาจากบทเรียนโมดลู 

 

๓.นักเรยีนสะกดคําศัพทไมได ทําอยางไรนักเรียนจึงจะสะกด

คําศัพทภาษาอังกฤษได 

การเรยีนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 

 

๔.นักเรยีนใชพจนานุกรม

ภาษาอังกฤษไมเปน 

ทําอยางไรนักเรียนจึงจะใช

พจนานุกรมภาษาอังกฤษได 

อยางมีประสิทธิภาพ 

การสอนดวยเกม 

 

๕.นักเรยีนบวก ลบ เลขไมได เพราะอะไรนักเรียนจึงบวก   ลบ 

เลขไมได 

ศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่องการบวก และ การลบ 

๖.นักเรยีนทองสูตรคูณไมได ทําอยางไรนักเรียนจึงจะทองสตูรคูณ

ได 

ทํากิจกรรมทองสตูรคณูแบบเรียน

เปนคู 

๗.นักเรยีนลําดับเหตุการณไมได ทําไมนักเรียนจึงเรยีงลําดับ

เหตุการณไมได 

ศึกษาจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

 
 

 



 
 

ปญหาผูเรียนดานจิตพิสัย  

ปญหา คําถามวิจัย แนวทางการแกปญหา 

๑.ขาดความรับผิดชอบ ๑.ขาดความรับผิดชอบ ๑.ศึกษารายกรณี  

๒.ความซื่อสัตย  

 

๒.ทําอยางไรนักเรยีนมีความซื่อสตัย ๒.เยีย่มบาน 

 

๓.เซื่องซึม หงอยเหงา  

 

๓.เหตุใดนักเรยีนจึงมีอาการ  

เซื่องซึม และหงอยเหงา  

   

๓.เสริมแรงจูงใจ เชน ช่ืนชม  

ยกยองหนาช้ันเรียน หรือ  

หนาเสาธงเมื่อทําความดี  

๔.ความเมตตากรณุา  

 

๔.เหตุใดนักเรยีนจึงขาดความเมตตา

กรุณา  

๔.แจกรางวัล 

 

๕.ความเสียสละ  

 

๕.เหตุใดนักเรยีนจึงขาดความ

เสียสละ 

๕.จัดประกวดกิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชน 

๖.ความกตัญูกตเวที  

 

๖.เหตุใดนักเรยีนจึงขาดความกตญัู

กตเวที  

๖.จัดทําสมุดบันทึกความด ี

๗.เจตคติตอวิชาท่ีเรียน 

 

๗.เหตุใดนักเรยีนจึงมีเจตคติท่ีไมดี

ตอวิชาท่ีเรียน 

 

๘.เด็กใชโทรศัพทขณะเรียน 

 

๘.เหตุใดนักเรยีนชอบใชโทรศัพทใน

เวลาเรียน 

 

๙.ลักขโมย ๙.เหตุใดนักเรยีนชอบลักขโมย  

๑๐.ไมสงการบาน ๑๐.เหตุใดนักเรียนไมสงการบาน  

๑๑.มีเพศสัมพันธในวัยเรยีน 

 

๑๑.เหตุใดนักเรียนมีเพศสมัพันธ ใน

วัยเรียน 

 

๑๒.การแกลงเพ่ือน ๑๒.เหตุใดนักเรียนชอบแกลงเพ่ือน  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ปญหาผูเรียนดานทักษะพิสัย  

ปญหา คําถามวิจัย แนวทางการแกไขปญหา 

๑.นักเรียนไมสามารถตีฆองวงใหญ

ไดถูกตอง 

เพราะเหตุใดนักเรียนจึงปฏิบัติ 

การตีฆองวงใหญไม ถูกตองตาม

แบบแผน 

-สรางสื่ออิเลคทรอนิคส 

-การเรียนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 

-ปรับกระบวนการสอนในดานทักษะ 

๒.นักเรียนไมสามารถแปลทํานอง

ทางดนตรีตามเครื่องมือท่ีตนเอง

ถนัดได 

นักเรียนจะสามารถแปลทํานองทาง

ดนตรีตามเครื่องมือท่ีตนเองถนัดได

อยางไร 

 

๓.นักเรียนไมสามารถบรรเลงเครื่อง

หนังประกอบทํานองของเพลงตางๆ  

ได 

เพราะเหตุใดนักเรียนจึงไมสามารถ

บรรเลงเครื่องหนังประกอบทํานอง

ของเพลงตางๆ  ได 

 

๔.นักเรียนไมสามารถชักคนชักซอ

ไดถูกตอง 

นักเรียนจะสามารถชักคันชักซอ 

เขา - ออก ใหถูกตองไดอยางไร 

 

๕.นักเรียนไมสามารถดีดไมดีดจะเข 

เขา - ออก  ไดถูกตอง 

 

ทําอยางไรนักเรียนจึงจะสามารถดดี

ไมดดีจะเข  

เขา - ออก  ไดอยางถูกตอง 

 

๖.นักเรียนไมสามารถระบายลม

เพ่ือฝกเครื่องดนตรีประเภทเครื่อง

เปาได 

นักเรียนจะสามารถระบายลมเพ่ือ

ฝกเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเปา

ไดอยางไร 

 

๗.นักเรียนไมสามารถกําหนดลม

หายใจขณะขับรองได 

ทําอยางไรนักเรียนจึงจะสามารถ

กําหนดลมหายใจขณะขับรองได 

 

๘.นักเรียนรองไมถูกเสียง  (เพ้ียน) เพราะเหตุใดนักเรียนจึงรองไม  ถูก

เสียง  (เพ้ียน) 

 

๙.นักเรยีนไมสามารถปฏบัิต ิ

นาฏยศัพทเบ้ืองตนใหถูกตองตาม

แบบแผนนาฏศลิปไทยได 

เพราะเหตุใดนักเรียนจึงไมสามารถ

ปฏิบัตินาฏยศัพทเบ้ืองตนใหถูกตอง

ตามแบบแผนนาฏศลิปไทยได 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 การตั้งคําถามวิจัยมีความสําคัญมากตอการวิจัยของครู เนื่องจากคุณคาของการวิจัยจะมี 

มากนอยข้ึนอยูกับคุณภาพของคําถามวิจัยท่ีกําหนดข้ึน  ระดับของคําถามวิจัยแบงออกไดเปน ๒ 

ระดับ ไดแก การวิจัยระดับท่ีหนึ่ง (first-order research) และการวิจัยระดับท่ีสอง (second-order 

research)  

 ๑) การวิจัยระดับท่ีหนึ่ง (first-order research) เปนการศึกษาวิจัยเพ่ือตอบคําถามวา    

“ใครทําอะไร” “ไดผลอยางไร” ตัวอยางเชน 

  - นักเรียนมีความกาวหนาเพียงใดหลังจากใชกิจกรรมการฟงแบบท่ีครูนํามาทดลอง

ใช 

  - กิจกรรมแบบใดทําใหนักเรียนเรียนรูไดดีท่ีสุด 

 ๒) การวิจัยระดับท่ีสอง (second-order research)  เปนการศึกษาวิจัยเพ่ือตอบคําถามวา 

“คนรับรูสิ่งท่ีตนเองทําอยางไร” คําถามวิจัยระดับท่ีสองใหขอมูลท่ีมีรายละเอียดและมีความลึกซ้ึงกวา

คําถามวิจัยแบบแรก ตัวอยางเชน 

  - นักเรียนชอบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใด ทําไมจึงเปนเชนนั้น (คําถามนี้    

ทําใหเขาใจความคิดของนักเรียน ซ่ึงความคิดของนักเรียนอาจไมเหมือนความคิดของครู) 

 การตั้งคําถามวิจัยท่ีดี ครูควรเปนคนชางสังเกต  มีนิสัยรักการอาน โดยเฉพาะการอานเนื้อหา

สาระท่ีเก่ียวกับปญหาของนักเรียนและวิธีการแกไขปญหา ตองฝกตั้งขอสงสัยและตั้งคําถามวิจัย 

ทดลองตั้งคําถามและคาดเดาคําตอบ นอกจากนี้ครูตองหาเวลาสะทอนความคิดกับเพ่ือนรวมงาน

อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือตรวจสอบความคิดของตนเอง โดยเฉพาะความสมเหตุสมผลของคําถามวิจัย 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ ๔ 

การนําเสนอรายงานผลการวิจัยในช้ันเรียน 

 รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน มีประเด็นสําคัญท่ีตองนําเสนอ คือ ชื่อเรื่องหรือหัวขอ

วิจัย ความเปนมาและความสําคัญของปญหา คําถามวิจัย วัตถุประสงคการวิจัย ตัวแปรในการวิจัย 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย ไดแกประชากร กลุมตัวอยาง เครื่องมือวิจัย การเก็บ

รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และผลการวิจัย 

๑. ช่ือเรื่อง สวนประกอบของชื่อเรื่องมี ๓ สวน คือ จุดมุงหมายของการวิจัย ตัวแปรใน

การวิจัย และกลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัย 

ตัวอยาง  การเปรียบเทียบความสนใจในการฟงนิทานของนักเรียนช้ันประถมปท่ี ๑ 

            ระหวางการใชวิธีการอานและวิธีการเลาใหฟงโดยครู 
 

                                                                               จุดมุงหมายของการวิจัย 

 

 

 

 

                                                                                 ตัวแปรในการวิจัย 

 

 

 

 

                                                                                    กลุมเปาหมาย 

 

 

 

 

 

 

                                                                 ตัวแปรในการวิจัย 

                                                            

 

                                                        

การเปรยีบเทียบ 

ความสนใจใน 

การฟงนิทาน 

ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี ๑ 

ระหวางการใชวิธีการ

อานและวิธีการเลาให

ฟงโดยคร ู



 
 

๒. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา แนวทางในการเขียนความเปนมาและ

ความสําคัญของปญหามีสาระท่ีควรนําเสนอ ๖ สวน ไดแก  

๑) หลักการและเหตุผล หรือสิ่งท่ีพึงประสงค มุงหวังใหเกิด 

๒) สภาพท่ีเปนอยูปจจุบัน 

๓) ความแตกตางของสภาพท่ีพึงประสงคกับสภาพท่ีเปนอยู 

๔) ผลท่ีตามมา หรือปญหาท่ีตามมาจากการเกิดความแตกตาง 

๕) ประเด็นท่ีตองทําการวิจัยเพ่ือใหไดแนวทางในการแกปญหา หรือคําอธิบายสภาพ

ท่ีเกิดข้ึน 

๖) สิ่งท่ีเปนประโยชนท่ีคิดวาจะไดรับหลังจากไดแนวทางในการแกปญหา 

 

ตัวอยาง 

๑) ทักษะการฟงเปนสิ่งท่ีควรพัฒนาใหเกิดกับผูเรียนในทุกระดับการศึกษา ไมเวนแมแตเด็กเล็ก

ท่ีกําลังสนใจการเลานิทาน 

๒) แตก็ยังพบวาเด็กเล็กมักมีสมาธิในการฟงสั้น ทําใหไมสามารถจับประเด็นท่ีไดจากการฟงได

อยางครบถวน สภาพดังกลาวเกิดข้ึนกับนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ท่ีผูวิจัยรับผิดชอบ 

๓) นักเรียนสวนหนึ่งมีพฤติกรรมการฟงอยูในเกณฑท่ีไมนาพอใจ 

๔) ทําใหมีผลกระทบตอการพัฒนาทักษะทางภาษาโดยเฉพาะการจับประเด็นเรื่องราวตางๆ  

๕) ประเด็นท่ีนาสนใจศึกษา มีหลายประการ เชน ทําไมนักเรียนจึงไมคอยสนใจการฟง นักเรียน

ชอบฟงนิทานแบบใดมากกวากัน การเลานิทานมีอิทธิพลตอการทําใหนักเรียนสนใจการฟงมากกวากัน 

วิธีการเลานิทานท่ีตรึงความสนใจในการฟงมีอะไรบาง วิธีใดใหผลดีกวากัน 

๖) การไดขอมูลเหลานี้จะทําใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนา ทักษะการฟงแกผูเรียน 

๓. คําถามวิจัย แนวทางการกําหนดคําถามวิจัยมีหลักการดังตอไปนี้ 

๑) ใชขอความท่ีเปนประโยคคําถาม 

๒) ประกอบดวยตัวแปรในการวิจัย และกลุมเปาหมายท่ีตองการศึกษา 

๓) สอดคลองกับสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน 

 

ตัวอยาง 

๑) นักเรียนมีความสนใจในวิธีการเลานิทานแบบใดมากกวากันระหวางวิธีการเลาใหฟงและวิธี  

การอานใหฟง 

๒) วิธีการเลานิทานใหฟงและวิธีการอานนิทานใหฟงสงผลใหความสนใจในการฟงของนักเรียน

แตกตางกันหรือไม วิธีใดดีกวากัน 



 
 

๔. วัตถุประสงคของการวิจัย แนวทางการเขียนวัตถุประสงคของการวิจัยมีดังนี้ 

๑) ระบุกิจกรรมหรืองานท่ีตองการทําเพ่ือตอบคําถามวิจัย โดยมีการเขียนตามลําดับ

ข้ันตอน 

๒) อยาเขียนสิ่งท่ีตองการจะใหเกิดหรือสิ่งท่ีเปนประโยชนของการวิจัย 

๓) นิยมเขียนในรูปประโยคบอกเลามากกวาประโยคคําถาม 

 

ตัวอยาง 

วัตถุประสงคการวิจัยท่ีถูกตอง 

๑) เพ่ือศึกษาวิธีการเลานิทานท่ีนักเรียนชอบ 

๒) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมดานการฟง หลังจากท่ีมีการทดลองใชวิธีการเลานิทานดวยวิธีการท่ี

ตางกันระหวางวิธีการเลาใหฟง และวิธีการอานใหฟงโดยครู 

๓) เพ่ือเปรียบเทียบความสนใจในการฟงของนักเรียนระหวางการใชวิธีการ ๒ แบบ 

วัตถุประสงคการวิจัยท่ีไมถูกตอง 

๑) เพ่ือใหทราบวาวิธีการเลานิทานแบบใดท่ีสงผลใหนักเรียนมีความสนใจในการฟงมากกวากัน 

๒) เพ่ือทําใหนักเรียนมีทักษะในการฟงท่ีสูงข้ึน 

 

 

๕. ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย หลักการเขียนประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัยมีดังนี้ 

๑) ระบุสิ่งท่ีเปนประโยชนจากขอคนพบ ไมวาขอคนพบนั้นจะเปนแบบใดก็ตามและ

ไมวาขอคนพบนั้นจะเปนไปตามท่ีผูวิจัยมุงหวังหรือไม แตสิ่งท่ีคนพบนั้นจะเปนประโยชนอยางนอย

ท่ีสุดก็ทําใหไมตองเสียเวลาทําวิจัยในแนวทางเดิม หรือประเด็นเดิม 

๒) การวิจัยเปนการคนหาสิ่งท่ีคนพบ ซ่ึงผูวิจัยยังไมทราบคําตอบลวงหนาวา

คําตอบจะเปนเชนใด ดังนั้นการระบุประโยชนของการวิจัยวาจะไดผลอยางท่ีมุงหวัง เปนการให

ขอสรุปท่ีทึกทักมากเกินไป จึงไมควรเขียนแบบนี้ 

๓) ตองไมเขียนเพียงแตวาผลการวิจัยนี้ทําใหไดรูขอเท็จจริงอะไรบาง แตตองระบุ

วาการไดทราบขอเท็จจริง หรือขอมูลสารสนเทศนั้นจะเกิดประโยชนอะไรบาง 

 

 

 

 



 
 

ตัวอยาง 

ตัวอยางท่ีถูกตอง 

      การวิจัยนี้ทําใหไดขอมูลท่ีชวยใหครูไดคนพบวิธีการเลานิทานท่ีเหมาะสมกับนักเรียน ขอคนพบ

ดังกลาวจะเปนประโยชนตอการพัฒนาทักษะการฟงของนักเรียนใหกาวหนาข้ึน 

ตัวอยางท่ีไมถูกตอง 

๑) การวิจัยนี้ทําใหรูวาวิธีการเลานิทานแบบใดดีกวากัน (แคอยากรูอยางเดียวยังมีประโยชนไมพอ 

ตองขยายตอวาความรูนี้จะเกิดประโยชนอะไรบาง 

๒) การวิจัยทําใหความสนใจในการฟงของนักเรียนสูงข้ึน  

๖. ตัวแปรในการวิจัย ตัวแปรในการวิจัย คือ สิ่งท่ีผูสนใจศึกษา สามารถแปรคาตาม

คุณลักษณะท่ีผูวิจัยสนใจไดมากกวา ๑ คา หรือมากกวา ๑ คุณลักษณะ 

ตัวอยาง 

     เพศ เปนตัวแปร ๑ ตัวแปร โดยแปรคาได ๒ ลักษณะ คือ ชาย และหญิง 

     วธิีการเลานิทาน เปนตัวแปร ๑ ตัว โดยแปรคาเปน ๒ คา คือ วิธีการเลาใหฟง  

และวิธีการอานใหฟง 

     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนตัวแปร ๑ ตัว โดยแปรคาไดหลายคาตั้งแต ๐-๑๐๐ คะแนน 

(ถาคะแนนเต็ม ๑๐๐) 

 

๗. วิธีการวิจัย ระบุแบบแผนการวิจัย ไดแก การวิจัยปฏิบัติการ  การวิจัยเชิงสํารวจ การ

วิจัยรายกรณี 

๘. กลุมเปาหมาย  กลุมท่ีเปนเปาหมายของการวิจัย สวนใหญเปนนักเรียนในชั้นเรียน  

ท่ีทําวิจัย 

๙. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย สิ่งท่ีใชในการเก็บขอมูลท่ีตองการ ไดแก แบบสอบ 

แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบสังเกต แบบบันทึกขอมูล เปนตน 

๑๐. การเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลวาเก็บในชวงใด      

ใครเปนคนเก็บ เก็บอยางไร และใชเวลานานเทาใด 

๑๑. วิธีการวิเคราะหขอมูล ระบุวิธีการท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลใหเห็นภาพรวม ข้ึนอยู

กับลักษณะของขอมูล ถาเปนขอมูลเชิงคุณภาพอาจใชการวิเคราะหเนื้อหา ความถ่ี ขอมูลเชิงปริมาณ 

อาจใชความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย หรือมีการนําเสนอดวยกราฟ 

๑๒. ผลการวิจัย  
 



 
 

ตารางที่ ๓.๑ การนําเสนอรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน 

ประเด็นสําคัญ สาระเนื้อหา 
หัวขอวิจัย การศึกษาผลการใชวิธีการสอนเชิงบวกท่ีมีพฤติกรรมของนักเรียนในการเรยีน

ภาษาตางประเทศ 

ความเปนมาของปญหาวิจัย การสอนภาษาตางประเทศใหกับนักเรียนใหกับนักเรียนท่ีไมเคยใชภาษาน้ันมากอน 

วิธีการท่ีจะทําใหนักเรยีนมีความสนุกเพลิดเพลินและเรยีนไดดีควรใชวิธีการอยางไรจึง

จะประสบความสําเร็จ 

คําถามวิจัย สไตลการสอนของครูเปนเชิงบวกหรือไม และชวยกระตุนใหนักเรียน 

อยากเรียนตอหรือไม 

วัตถุประสงคในการวิจัย ๑. เพ่ือศึกษาความสนใจในการเรยีนภาษากรีกของนักเรยีนเมื่อใชการสอนเชิงบวก 

๒. เพ่ือศึกษาระดับความรูของนักเรียนเก่ียวกับชนชาติกรีกหลังการสอนเชิงบวกของครู 

ตัวแปรในการวิจัย ๑. วิธีสอนเชิงบวก 

๒. ความสนใจในการเรียนภาษากรีก 

๓. ความรูเก่ียวกับชนชาติกรีก 

ประโยชนท่ีไดรับจากการ

วิจัย 

ทําใหไดขอมูลเก่ียวกับผลของการใชวิธีสอนเชิงบวกท่ีมีตอความสนใจของนักเรียนใน

การสอนภาษาตางประเทศท่ีนักเรยีนไมเคยใชมากอน อันจะเปนประโยชนตอการวาง

แผนการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมตอไป 

วิธีดําเนินการวิจยั การวิจัยปฏิบัติการ 

กลุมเปาหมาย นักเรียนท้ังหมดในหองเรียนน้ี 

เครื่องมือวิจัย ๑.แบบสังเกตการณสอน 

๒.แบบสอบถามนักเรยีน 

การเก็บรวบรวมขอมลู ทําการบันทึกเทปการสอนของครู แลวนํามาวิเคราะหพฤติกรรมการสอนดวยตนเอง 

จากน้ันใหเพ่ือนดูเทปการสอน แลวชวยกันวิเคราะหพฤติกรรม ใหขอมูลปอนกลับเพ่ือ

ปรับเปลีย่นพฤติกรรมการสอนของครู ทําการสอบถามนักเรียนเก่ียวกับการสอน และ

ความรูเก่ียวกับชนชาติกรีก 

การวิเคราะหขอมลู วิเคราะหโดยใชความถ่ี 

ผลการวิจัย นักเรียนมีความสนใจกระตือรือรนจะเรยีนภาษากรีก ครูมีพฤติกรรมการสอนเชิงบวก

มากข้ึน และนักเรียนมีการวิจารณเชิงบวก  

ท่ีมา: สุวิมล  วองวาณิช (๒๕๕๓: ๑๑๐) 

 

 

 



 
 

ตัวอยางที่ ๑ รายงานผลการวิจัยในช้ันเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 

ช่ือเร่ือง   

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ โดยใชบทเรยีนโมดูล                             

เรื่อง การแตงประโยคภาษาอังกฤษ  

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 เพ่ือเปนการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ เรื่องการแตงประโยค

ภาษาอังกฤษ  รายวิชา  ๒๑๑๐๑   ภาษาอังกฤษ  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  ซึ่งจากปการศึกษาท่ีผานมา จะพบวา

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิไมผานเกณฑมากกวารอยละ ๒๐  และ จากการสังเกตจากการทํากิจกรรมในหองเรียน และการ

วิเคราะหผลการเรียนของนักเรียนท่ีสอบไมผานเกณฑ พบวามีปญหา ดังน้ี คือ ๑) ไมมีความแมนยําเก่ียวกับ

โครงสรางของประโยคภาษาอังกฤษชนิดตางๆ  ๒) นักเรียนไมสามารถจําแนกชนิดและหนาท่ีของคําศัพท

ภาษาอังกฤษ  นอกจากน้ันโดยสภาพปจจุบันของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปอางทองสวนใหญ จะตองใชเวลาหลัง

เรียน หรือในวันหยุดในการทํางานหรือปฏิบัติราชการดานบรรเลงและการแสดง ทําใหเกิดความเหน่ือยลา   ซึ่งหาก

สอนดวยวิธีการแบบบรรยาย นักเรียนอาจไมสนใจฟง หรือ บางครั้งอาจงวงหลับไป ทําใหนักเรียนไมมีความรู ความ

เขาใจ เมื่อครูใหทําแบบฝกหัดจึงตองคัดลอกของเพ่ือน ซึ่งจะสงผลตอการทําแบบทดสอบหรือการทําขอสอบวัดผล

ปลายภาคตอไป การสงเสริมใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจตอบทเรียนดวยตนเองจึงเปนสิ่งสําคัญและจะชวยให

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน ผูวิจัยในฐานะจึงมีแนวคิดในการสรางบทเรียนโมดูลเรื่อง การแตงประโยค

ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ข้ึน เพ่ือใหกระตุนใหนักเรียนไดเรียนรู  ดวยตนเองจากลักษณะ

และคุณสมบัติของสื่อ และ นอกจากน้ันยังสามารถนําติดตัวไปศึกษาและทบทวน   นอกหองเรียนไดตามความ

เหมาะสมและตามความตองการ อันจะชวยในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ของนักเรียนทุกคนสามารถสอบ

ผานเกณฑการประเมินไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป  

คําถามวิจัย 

 ทําอยางไรนักเรียนจึงจะแตงประโยคภาษาอังกฤษไดถูกตองตามหลกัไวยากรณ 

 



 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

๑. เพ่ือพัฒนาบทเรียนโมดูลเรื่อง การแตงประโยคภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 

๒. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนเรื่อง การแตงประโยคภาษาอังกฤษ                                                     

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย        

๑. ครูมีสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 

๒. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษ อ ๒๑๑๐๑                                   

ผานเกณฑท่ีกําหนด 

ตัวแปรในการวิจัย 

๑. ตัวแปรตนบทเรียนโมดลู เรื่อง การแตงประโยคภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 

๒. ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียน 

วิธีการวิจัย 

 การวิจัยปฏิบัติการ 

กลุมเปาหมาย 

 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕   ๓ หองเรียน จาํนวน ๙๘ คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

๑. แบบทดสอบ เรื่อง การแตงประโยคภาษาอังกฤษ จํานวน ๒๐ ขอ 

๒. บทเรียนโมดูล เรื่อง การแตงประโยคภาษาอังกฤษ  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยใชบทเรียนโมดลู เรื่อง การแตงประโยคภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ไปใชเปนสื่อการสอนใน

แผนการจดัการเรียนรูท่ี ๔ เรื่อง การแตงประโยคภาษาอังกฤษจํานวน ๒ ช่ัวโมง และมอบหมายใหนักเรียนนํา

บทเรียนโมดูลไปศึกษานอกเวลาเรยีน และนัดหมายทําแบบทดสอบ และนําคะแนนท่ีไดจากแบบทดสอบ  มาหาคา

รอยละของนักเรียนท่ีไดคะแนนไดผานเกณฑท่ีตั้งไว เทากับ ๑๒ คะแนน 

 

 



 
 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

๑. ตรวจแบบทดสอบ 

๒. นําคะแนนของนักเรียนบันทึกในตารางวิเคราะหขอมูล 

๓. หาคารอยละของนักเรียนท่ีไดคะแนนแบบทดสอบผานเกณฑ 
 

สรุปผลการวิจัย 

 เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการวิจัย ปรากฏนักวานักเรียน ท้ัง ๙๘ คน สามารถสอบผานเกณฑ  การประเมิน  

๙๒ คน คิดเปนรอยละ ๙๓.๘๗ ดังน้ันผลการวิจัยในครั้งน้ีจึงยังไมไดผลตามท่ีตั้งเปาหมายไว คือตองการใหนักเรียน

ทุกคนผานเกณฑการประเมิน ซึ่งในระหวางการจัดกิจกรรม  การเรียนการสอนดวยบทเรียนโมดูล ผูวิจัยไดสังเกต

และสอบถามนักเรียน พบวา การอธิบายเน้ือหาไวในบทเรียนรวบรัดเกินไป และ มีการยกตัวอยางนอยเกินไป และ

การออกแบบบทเรียนโมดูลยังไมคอยนาสนใจ ซึ่งผูวิจัยจะนําขอมูลท่ีไดจากการสังเกตและการสอบถามนักเรียน

เก่ียวกับบทเรียนโมดูลไปพูดคุยเพ่ือนครูในกลุมสาระ เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลในการปรับปรุงบทเรียนโมดูล และ

รวมท้ังจะหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนในเรื่องดังกลาวตอไป เพ่ือใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑               

ในปการศึกษาตอไป สามารถทําแบบทดสอบผานเกณฑการประเมินทุกคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตัวอยางที่ ๒ รายงานผลการวิจัยในช้ันเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูนาฏศิลปไทย 

ช่ือเร่ือง 

 การพัฒนาทักษะดานกระบวนทารําของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 วิทยาลัยนาฏศิลปอางทองเปนวิทยาลัยท่ีจัดการเรียนการสอนทางดานวิชาชีพ สาขานาฏศิลปไทย เปน

สาขาหน่ึงท่ีเนนใหผูเรียนเกิดทักษะ และสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชใหเกิดประโยชนและใชในการประกอบ

วิชาชีพได ดังน้ันผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางดานทักษะปฏิบัตินาฏศิลปไทยควรอยูในระดับ ดีถึงดีมาก แตจากผล

การเรียนของนักเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ พบวานักเรียนสวนใหญไดคะแนนในระดับผานเกณฑข้ันต่ํา ถึงระดับ

ปานกลาง  เน่ืองจาก ๑)นักเรียนมีพ้ืนฐานเบ้ืองตนทางดานนาฏศิลปไทยตางกัน คนท่ีมีความรูเบ้ืองตนท่ีดีสามารถ

ปฏิบัติไดดี แตผูท่ีไมมีความรูจะปฏิบัติใหเกิดทักษะไดชามาก และทําใหเปนปญหาตอการเรียน ๒) นักเรียนขาด

ความอดทน ในการเรียนใหเกิดทักษะผูเรยีนตองมีความอดทน ความพยายามในการฝก เพราะในเบ้ืองตนหากผูเรียน

ไมเคยฝกจะเกิดความเมื่อยลา แตเมื่อฝกสักระยะจนเกิดความเคยชิน ความเมื่อยลาก็จะหายกลายเปนปกต ิ

๓) ผูเรียนไมกลับไปทบทวน การจะฝกทักษะในการเรียนนาฏศิลป ผูเรียนจะตองทบทวนบอยๆ เพ่ือ

พัฒนาใหเกิดความจําท่ีแมนยํา เพราะในการปฏิบัตินาฏศิลปไทยตองใชท้ังรางกายในการปฏิบัติ    

การฟงจังหวะท่ีตองรําใหถูกตองตามทวงทํานอง และสวยงามตามแบบนาฏศิลปไทย 

 การดําเนินการพัฒนาทางดานทักษะจึงมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับนักเรียนสาขานาฏศิลปไทย ซึ่งจะ

สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนดีข้ึน ผูทําวิจัยจึงเกิดแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน โดยการให

นักเรียนท่ีจะเขาศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ เตรียมความพรอมในภาคฤดูรอน ในการน้ีครูจะตองใชวิธีการสอนท่ี

หลากหลาย และเทปวิดีทัศน เพ่ือใหผูเรียนมีความสนุกสนานไมเหน็ดเหน่ือยเมื่อยลาจนเกินไป และมีสื่อการสอน 

โดยใหนักเรียนกลับไปทบทวนตนเองท่ีบานได เมื่อเปดภาคเรียนนักเรียนก็จะสามารถศึกษาตามหลักสูตรไดอยาง

ครบถวน และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน 

คําถามการวิจัย 

 ทําอยางไรนักเรียนจึงจะเกิดทักษะดานกระบวนทารําไดอยางถูกตอง 

วัตถุประสงคการวิจัย 

๑) นักเรียนมีพ้ืนฐานความรูดานกระบวนทารําในแนวทางเดียวกัน 

๒) นักเรียนเกิดทักษะในดานกระบวนทารํา 



 
 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

๑) ครูมีการพัฒนาการสอนท่ีหลากหลาย 

๒) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน ในระดับดี ถึง ดีมาก 

ตัวแปรในการวิจัย 

๑) ตัวแปรตน กระบวนการสอนท่ีหลากหลาย 

๒) ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

วิธีการวิจัย 

 การวิจัยปฏิบัติการ 

กลุมเปาหมาย 

 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ สาขานาฏศลิปไทยละคร 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

๑) ใบความรู 

๒) แบบฝกทักษะ 

๓) วิดีทัศนกระบวนทารํา 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูสอนใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย โดยใหนักเรียนฝกฝนและทดสอบกระบวนทารําของนักเรยีน โดยใช

ชวงเวลาในภาคฤดูรอน 

วิธีการวิเคราะหขอมูล  

๑) ตรวจแบบทดสอบ 

๒) ทดสอบภาคปฏิบัติ 

๓) แบบสอบถามความคิดเห็น 

๔) เปรียบเทียบผลงานจากการฝกฝนครั้งแรกจนถึงครั้งสุดทาย 

๕) หาคารอยละของนักเรียนท่ีสอบผานเกณฑ 
 



 
 

สรุปผลการวิจัย  
           ๑) นักเรียน มีผลสัมฤทธ์ิท่ีดีข้ึน 

         ๒) ความคิดเห็นของนักเรยีนท่ีมีตอการสอนของครูผูสอน ปรากฏดังน้ี  

            ๒.๑) สิ่งท่ีนักเรียนชอบมากท่ีสุดคอื เทปวิดีทัศน เพราะสอนเปนข้ันตอนเห็นภาพ เคลื่อนไหวและเขาใจ

งาย ถาปฏิบัติตามไมทันก็สามารถยอนภาพกลับไปดูใหมได นอกจากน้ีนักเรียนยังชอบเอกสารประกอบภาพ เพราะมี

รูปภาพมาก อานแลวเขาใจงาย สามารถปฏิบัติตามได รวมท้ังชอบแถบบันทึกเสียง เพราะสอนเปนข้ันตอน ฟงแลว

เขาใจ และ สามารถปฏิบัตติามได  

            ๒.๒) นักเรียนไมมีสิ่งท่ีไมชอบ จํานวน ๒๐ คน แตมีจํานวน ๕ คนไมชอบแถบบันทึกเสียง เพราะมีแตเสียง

ไมมภีาพ และปฏิบัตติามไมคอยได ไมนาสนใจ          

   ๒.๓) ความรูสึกของนักเรียนท่ีมตีอการเรยีนภาคฤดรูอน สรุปไดวา นักเรียนสวนใหญชอบวิธีการเรยีนใน

รูปแบบน้ี เพราะมีความสุขและเปนอิสระ มีความมั่นใจในการเรียนมากยิ่งข้ึน เมื่อไมเขาใจ ปฏิบัตไิมได หรือไมทัน ก็

สามารถศึกษาใหมได โดยไมตองเกรงใจครู จนสามารถเกิดการเรียนรูและปฏิบัตไิด ไมรูสึกเบ่ือหนาย มีความตองการ

ท่ีจะเรียนแบบน้ีตลอด อีกท้ังเพ่ือนๆ ท่ีเรียนรวมกัน เปนนักเรียนท่ีมีความสามารถอยูในระดับเดียวกัน มีจํานวนนอย 

มีครูเปนผูแนะนํา ชวยเหลือ จึงมคีวามรูสึกใกลชิดครผููสอนมากยิ่งข้ึน 

ขอเสนอแนะ  
           ๑) นักเรียนมีชวงความสนใจสั้น จงึควรแนะนําใหนักเรยีนพักและผอนคลาย ขณะเดยีวกันตองสราง

กําลังใจ ใหการเสริมแรง เพ่ือท่ีจะไดมีกําลังใจในการเรียนรูตอไป  

          ๒) นักเรียนสวนใหญใหความสาํคญัในการปฏิบัติทารําตามผูสาธิตมากกวาจะฟงคําบรรยาย การศึกษาจาก

ภาพเพียงอยางเดียวเปนสิ่งท่ีคอนขางยากและดสูับสน ในข้ันตอนน้ีครูผูสอนควรแนะนําใหนักเรียนฟงเสียงผูสาธิต

และปฏิบัติตาม หรืออานคําบรรยายมากกวาท่ีจะดูภาพเพียงอยางเดียว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตัวอยางที่ ๓ รายงานผลการวิจัยในช้ันเรียน 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ช่ือเร่ือง   

 การพัฒนาคุณภาพช้ินงานท่ีเกิดจากโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศโดยใชทักษะการรูสารสนเทศ  

(Information Literacy Skills) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 เพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพช้ินงานท่ีเกิดข้ึนจากโครงงานซึ่งเปนกิจกรรมการเรียนรูท่ีสําคัญของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี ๖  ท่ีเรียนรายวิชา ง ๓๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สาระเทคโนโลยีและการสื่อสาร      

ซึ่งจากการสังเกตของผูวิจัยซึ่งเปนผูสอนพบวา ช้ินงานของนักเรียนสวนใหญเปนช้ินงานประเภทเอกสารโดยใช

ซอฟตแวร Microsoft Word  เน้ือหาในเอกสารก็เปนเพียงการคัดลอกขอความหรือรูปภาพจากเว็บไซทตาง ๆ  ไมผาน

การสังเคราะหใหเปนแนวคิดหรือเปนรูปแบบของตัวเอง รวมท้ังไมมีการประเมินความนาเช่ือถือของสารสนเทศ  

ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากนักเรียนขาดทักษะการแสวงหาความรู  จึงทําใหช้ินงานท่ีเกิดข้ึนจากโครงงาน  ขาดคุณภาพ  ไม

บรรลุวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียน สรางความรูดวยตัวเอง การใหความรูแกนักเรียนเก่ียวกับ

ทักษะการแสวงหาความรู เพ่ือนําไปประยุกตใชในการจัดทําโครงงานก็จะชวยใหนักเรียนสามารถจัดทําโครงงานได

อยางมีลําดับข้ันตอน  การดําเนินการโครงงานมีความสําเร็จลุลวงตามจุดประสงค  และเปาหมายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ผูวิจัยในฐานะผูสอนจึงมีแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพโครงงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ โดย

การใหความรูเก่ียวกับทักษะการแสวงหาความรูแกนักเรียนทักษะหน่ึงซึ่งนิยมนํามาใชในวงการศึกษาท่ัวโลก ไดแก 

ทักษะสารสนเทศ ซึ่งประกอบดวยทักษะในการระบุความตองการ คนหา วิเคราะห  และใชสารสนเทศ เพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพการเรียนรูของนักเรียนตามข้ันตอนในการแสวงหาสารสนเทศ  ๖ ข้ันตอน (The “Big Six” information 

skills)  อันไดแก  ๑) การกําหนดภาระงาน (Task Definition)  ๒) การวางแผนการสืบคน  (Information Seeking Strategies) 

๓) การกําหนดแหลงสารสนเทศและการเขาถึงสารสนเทศ (Location and Access)  ๔) การใชสารสนเทศ    (Use of 

Information)   ๕) การสังเคราะหสารสนเทศ (Synthesis)  และ  ๖) การประเมินสารสนเทศ (Evaluation) เพ่ือใหนักเรียน

นําทักษะดังกลาวไปประยุกตใชกับการดําเนินโครงงานของนักเรียนในข้ันตอนตาง ๆ  ท้ังน้ีเพ่ือใหช้ินงานท่ีเกิดจาก

โครงงานของนักเรียนแตละกลุมเปนช้ินงานท่ีมีคุณภาพ และตัวนักเรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

นําไปสูนิสัยรักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองสอดคลองกับแนวคิดของการจัดการเรียนรู ท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญ ท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒  ไดกําหนดไว 

 



 
 

คําถามวิจัย 

 ถาตองการพัฒนาช้ินงานของโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนักเรียนใหมีคุณภาพจะทําไดอยางไร 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

๑. เพ่ือพัฒนาคุณภาพโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

๒. เพ่ือพัฒนาทักษะการแสวงหาความรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย        

๑.ช้ินงานท่ีเกิดข้ึนจากโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศมีคณุภาพเน่ืองจากมีดําเนินการตามข้ันตอน ของ

ทักษะการรูสารสนเทศ 

๒. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ เกิดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองสามารถนําไปประยุกตใช ใน

การศึกษาและในชีวิตประจําวันในภายหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ตัวแปรในการวิจัย 

๑. ตัวแปรตน การสอนทักษะการรูสารสนเทศ 

๒. ตัวแปรตาม คุณภาพของช้ินงานท่ีเกิดจากโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

วิธีการวิจัย 

 การวิจัยปฏิบัติการ 

กลุมเปาหมาย 

 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖  ภาคเรียนท่ี ๑  ปการศึกษา ๒๕๕๕   ๒ หองเรียน จํานวน ๗๗ คน 

แบงเปน ๑๖ กลุม 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

๑. Power Point เรื่อง ทักษะการรูสารสนเทศ  (Information Literacy Skills) 

๒.  แบบประเมินคุณภาพโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 



 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

๑. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖  ภาคเรียนท่ี ๑   

ปการศึกษา ๒๕๕๕  ท้ัง ๒ หอง ตามแผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ เรื่องการทําโครงงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ  โดยใช Power Point เรื่อง ทักษะการรูสารสนเทศ  (Information Literacy Skills) เปนสื่อการสอน

ในชั่วโมงแรกของการเรียนหลังจากนั้นไดกําหนดกิจกรรมการเรียนรูในคาบเรียนตอไป  ดวยการ

กําหนดใหนักเรียนเปนกลุม ๆ กลุมละไมเกิน ๕ คน ดําเนินการพัฒนาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตามข้ันตอนการแสวงหาสารสนเทศ  ๖ ข้ันตอน (The “Big Six” information skills)  โดยประยุกตใชกับ

ข้ันตอนการทําโครงงาน ตามลําดับดังนี้ 
 

ขั้นตอนการทําโครงการ ทักษะการรูสารสนเทศ 

การกําหนดหัวขอโครงงาน / แนวคิด/                             

วัตถุประสงค  

การกําหนดภาระงาน  

(เทคนิค KWL / ผังมโนทัศน ) 

กําหนดขอบเขตโครงงาน/ระบุแหลงขอมลู                       การวางแผนกลยุทธการสืบคน  

ระบุแหลงและกําหนดคําสําคัญ โดยใหนักเรยีนกําหนดคํา

สําคัญท่ีจะใชสืบคนใหครอบคลุมขอบเขตของโครงงาน 

รวบรวมขอมูล การคนหาและการเขาถึงสารสนเทศ 

กําหนดใหเขาถึงสารสนเทศท่ีเปนเว็บไซท                   

ดวยการสืบคนผานเว็บไซท  search engine                      

โดยครูสาธิตเทคนิคการสืบคนใหนักเรียนดู                   

ผานเครื่องฉาย   

นักเรียนดําเนินการสืบคนขอมลูจากเว็บไซทดวยคําสําคญัท่ี

กําหนดไวในข้ันระบุแหลง 

*หลังเรียนใหนกัเรียนแตละกลุม ทํากิจกรรมเรือ่งการสืบคนดวย google 

ลงมือดําเนินการ (สรางชิน้งาน) 

สรุปผลการดําเนินการ 

เขียนสรุปอภิปรายและขอเสนอแนะ 

จัดทํารายงานโครงงาน 

การใชสารสนเทศ  

นักเรียนสํารวจขอมลูจากเว็บไซทดวยการอาน           

และคัดลอกขอมูลท่ีตองการพรอมระบุช่ือเว็บไซท 



 
 

ขั้นตอนการทําโครงการ ทักษะการรูสารสนเทศ 

 การสังเคราะห 

จัดกลุม และสรางความสัมพันธของสารสนเทศ การ

กลั่นกรอง และยอความสารสนเทศ   ในแตละเรื่อง หรือ 

แตละแนวคดิ  ท่ีผานการวิเคราะหแลวจากหน่ึงหรือ

มากกวาหน่ึงแหลง   แลวนําเสนอใหมในรูปลักษณท่ีมีการ

ปรับเคาโครงใหมท้ังหมด  ซึ่งเคาโครงใหมท่ีสรางข้ึนมา                     

ตองนําประเด็นท่ีมีความสัมพันธกันมาเช่ือมโยงกัน จาก

เรื่องท่ีกวางไปยังเรื่องท่ีเฉพาะเจาะจง  สอดคลองกับ

ขอบเขตของโครงงานท่ีกําหนดไว 

คิดรูปแบบการนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบ                   

ตาง ๆ เชน เปนขอความ มีภาพประกอบ                    

เปนไฟลนําเสนองาน  เปนตาราง เปนกราฟ แผนภูมิ  หรือ 

แผนภาพ  

การประเมินคา 

ประเมินสารสนเทศท่ีไดวาตรงกับภาระงาน                        

ท่ีกําหนดไวหรือไมการประเมินความพึงพอใจ/คุณภาพของ

ช้ินงานโดยการประเมินคุณคาของเน้ือหาของช้ินงาน                    

ท่ีรวบรวมข้ึนในดานความถูกตอง ความทันสมัย และความ

เช่ือถือได 

 

๒. ครูประเมินการดําเนินการพัฒนาช้ินงานเปนระยะ ๆ โดยใหนักเรียนสงงานผานอีเมล และครู

ประเมินผลงานดวยแบบประเมินคุณภาพโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  โดยมเีกณฑการประเมิน ดงัน้ี 

 ๑ พอใช   ไดคะแนนหรือกําหนดถูกตอง หรือกําหนดไดครอบคลุม หรอืทันสมัย – เช่ือถือได 

นอยกวารอยละ ๖๐ 

 ๒ ดี       ไดคะแนน หรือ กําหนดถูกตอง หรือ กําหนดไดครอบคลุม หรือทันสมัย – เช่ือถือได  

รอยละ ๖๑ – ๗๐ 

 ๓ ดีมาก   ไดคะแนน หรือ กําหนดถูกตอง หรือ กําหนดไดครอบคลุม เช่ือถือได  รอยละ ๗๐ 

ข้ึนไป 



 
 

  ๓.  หลังการตรวจและประเมินช้ินงานครูจะใหคําแนะนําแกนักเรยีนในการแกไขช้ินงานใหเกิดความ

ถูกตองสมบูรณและสงช้ินงานกลับคืนใหนักเรียนผานทางอีเมล 

 ๔.  เมื่อแกไขช้ินงานจนเกิดความสมบูรณถูกตองแลวจึงอนุญาตใหนักเรียนจดัพิมพและนําสงครไูด 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

๑. ครูตรวจกิจกรรมและการดําเนินโครงงานของนักเรียนดวยแบบประเมินคุณภาพโครงงานเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนระยะ ๆ  และบันทึกคุณภาพของกิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินโครงงานในแบบประเมินตามสภาพจริงท่ีเกิดข้ึน 

๒. ใชสถิติความถ่ีในการวิเคราะหคุณภาพโครงงาน 

 

สรุปผลการวิจัย 

 คุณภาพของชิ้นงานโดยรวมอยูในระดับดี  โดยมีชิ้นงานระดับดีมาก ๓ กลุม  ระดับดี ๙ 

กลุม และระดับพอใช ๔ กลุม  และพบวาในแตละทักษะมีนักเรียนท่ีรับการประเมินในระดับพอใช 

ดังนี้   การกําหนดภาระงาน ๔ กลุม การวางแผนกลยุทธฯ ๕ กลุม การคนหาและการเขาถึง ๔ กลุม 

การใชสารนิเทศ  ๓ กลุม การสังเคราะห ๒ กลุม และ การประเมิน ๗ กลุม 

  และจากการนําทักษะการรูสารสนเทศตามข้ันตอนการแสวงหาสารสนเทศ  ๖ ข้ันตอน 

(The “Big Six” information skills)   มาประยุกตใชกับการทําโครงงานของนักเรียน  พบวา ทําให

ครูสามารถใหครูสามารถวางแผน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการใหคําปรึกษาในการทํา

โครงงานไดอยางประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  โดยใชข้ันตอนแตละข้ันของการแสวงหาทักษะการรูสารนิเทศ

เปนแนวทางในการวางแผน  นอกจากนั้นการทําโครงงานทีละข้ัน ๆ ตามข้ันตอนการแสวงหา

สารสนเทศ  ๖ ข้ันตอน (The “Big Six” information skills) ทําใหการทําโครงงานเกิด

ความกาวหนาตามลําดับ  สงผลใหสามารถสงงานไดภายในเวลาท่ีกําหนด โดยมีนักเรียนท่ีสงงานไม

ทันกําหนดเวลา ๔ กลุม คิดเปนรอยละ ๒๕  แตกตางจาก ปการศึกษาท่ีผานท่ีนักเรียนมีผลการเรียน

เปน “ร” มากกวารอยละ ๕๐  นอกจากนั้นคุณภาพของโครงงานและรายงานโครงงานโดยรวมจะสูง

กวา  โครงงานของนักเรียนในปการศึกษาท่ีผานมา เนื่องจากเปนการพัฒนาโครงงานผานข้ันตอนตาม

ทักษะการรูสารสนเทศทุกโครงงาน  สําหรับทักษะท่ีคอนขางเปนปญหาคือทักษะดานการประเมินซ่ึง

อยูในระดับพอใชจํานวนมากถึง ๗ กลุม ท้ังนี้เนื่องจากนักเรียนสวนใหญยังไมคอยมีความตระหนักถึง

เรื่องความทันสมัยของขอมูลท่ีเปนตัวเลข และไมคํานึงถึงเว็บไซทท่ีเปนแหลงขอมูลวาเชื่อถือไดหรือไม  

และยังพบวานักเรียนกลุมท่ีมี ผลการเรียนเปน “ร”  สวนใหญจะเปนกลุมท่ีมีทักษะดานการใชภาษา  



 
 

ทักษะดานการพิมพ  และทักษะการใชซอฟตแวรพ้ืนฐานตาง ๆ คอนขางต่ําจึงทําใหตองใชเวลาใน

แกไขชิ้นงานใหเกิดความสมบูรณถูกตองมากกวากลุมอ่ืน และยังพบวาสวนใหญจะไมมีอีเมลแอดเดรส

เปนของตัวเอง  ซ่ึงผูวิจัยจะนําไปใชเปนขอมูล ในการพัฒนาความสามารถของนักเรียนท่ีจะมาเรียนใน

ปการศึกษาตอไป  และจากการสอบถามความรูสึกของนักเรียนเก่ียวกับเรื่องการทําโครงงานในครั้งนี้ 

พบวานักเรียนมีความรูสึกภาคภูมิใจท่ีสามารถสรางชิ้นงานท่ีมีคุณภาพ และมีความคิดเห็นวาการตรวจ

การดําเนินโครงงานเปนระยะของครูทําใหนักเรียนไดรับคําแนะนําเก่ียวกับการใชงานโปรแกรม

คอมพิวเตอรท่ีนักเรียนใชในการสรางชิ้นงานอยางละเอียดจากครู  นอกจากนั้นนักเรียนยังเห็น

ประโยชนของการใชทักษะสารสนเทศในการแสวงหาความรูจากเว็บไซทตาง ๆ  สําหรับผูวิจัยจะนํา

ผลท่ีไดจากการวิจัยในครั้งนี้เผยแพร  ใหเพ่ือนครูไดรับรับรู และรวมกันอภิปรายเพ่ือนํามาใชเปน

ขอมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน  ในปการศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทท่ี ๕ 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 การวิจัยในชั้นเรียน คือการวิจัยโดยครูผูสอนในชั้นเรียน จุดประสงคเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน

ในชั้นเรียน และนําผลดังกลาวมาปรับปรุง พัฒนา และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนใหดียิ่งข้ึน เพ่ือให

เกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน 

 ในการจัดทําการวิจัยในชั้นเรียนมีกระบวนการอยางเปนข้ันตอน โดยเริ่มจากการวิเคราะห

สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน การตั้งคําถาม การกําหนดแนวทางการแกไขปญหา การออกแบบ

การวิจัย การเตรียมแผนสูการปฏิบัติ 

 แนวทางการวิเคราะหสภาพปญหาการทําวิจัยในชั้นเรียน ปญหาการวิจัยเปนประเด็นท่ี

กอใหเกิดความสงสัย และพิจารณาวามีแนวทางในการแสวงหาคําตอบท่ีเปนระบบ มีข้ันตอนท่ีชัดเจน 

นําปญหาในชั้นเรียนมาวิเคราะหสภาพของปญหา และหาแนวทางในการแกไขปญหานั้นๆ อยางไรก็

ตามปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียนสามารถแยกออกไดสามดานคือ ดานจิตพิสัย พุทธิพิสัย และ

ทักษะพิสัย 

 ดานจิตพิสัยเปนพฤติกรรมทางดานจิตใจท่ีเก่ียวกับคานิยม ความรูสึก ความนาสนใจ 

 ดานพุทธิพิสัยเปนพฤติกรรมท่ีเก่ียวกับดานสติปญญา ความรู ความคิด ความฉลาด 

 ดานทักษะพิสัยเปนพฤติกรรมท่ีเห็นไดจากการกระทํา 

 การเขียนรายงานการวิจัย สาระท่ีปรากฏในรายงานการวิจัยในชั้นเรียนมีประเด็นท่ีตอง

นําเสนอไดแก ชื่อเรื่องหรือหัวขอการวิจัย ความเปนมาและความสําคัญของปญหา คําถามวิจัย 

วัตถุประสงคการวิจัย ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย เครื่องมือการวิจัย การเก็บ

รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และผลการวิจัย 

 งานวิจัยในชั้นเรียนไมยากอยางท่ีคิด หากทุกคนลงมือทําวิจัยตามเทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน

ของหนังสือฉบับนี้ ทําความเขาใจ และปฏิบัติตามข้ันตอนเราคงมีขอมูลท่ีใชในการปรับปรุง และ

พัฒนาการศึกษาของเราใหมีประสิทธิภาพยิ่งๆ ข้ึนตอไป   

 

 

 



 
 

ขอเสนอแนะ 

๑. วิทยาลัย ควรจัดตั้งคณะกรรมการการวิจัย เพ่ือเปนท่ีปรึกษา และใหคําแนะนํากับครูท่ีทํา

วิจัยในชั้นเรียน เม่ือครูมีขอสงสัยหรือมีปญหาในการทําวิจัย 

๒. ควรมีการสนับสนุนใหคณะครูทําวิจัยในชั้นเรียนทุกคน เพ่ือใหครูทราบปญหาและวิธีการ

แกปญหาของครูแตละคนเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

๓. ควรมีการประชุม สัมมนาครูในวิทยาลัยฯเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยนําเสนอผลงานวิจัยท่ี

เดนๆในแตละกลุมสาระ เพ่ือใหเห็นปญหาของการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึนวามีความแตกตางหรือ

คลายคลึงกันอยางไร มีกระบวนการแกปญหาอยางไร และผลท่ีไดรับเปนอยางไร 

๔. ควรมีการเผยแพร และแลกเปลี่ยนผลงานการวิจัยในชั้นเรียนกับสถานศึกษาใน

ระดับพ้ืนฐานและวิทยาลัยนาฏศิลปสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

๕. ควรมีการเผยแพรผลงานการวิจัยในชั้นเรียนทาง website เพ่ือใหผูเขาชมแสดงความ

คิดเห็น แลวนําความคิดเห็นของผูเขาชมมาเปนแนวทางในการปรับปรุงการทําวิจัยในคราวตอไป 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม เปนสถาบันการศึกษาดานวิชาชีพเฉพาะ 

งานวิจัยในชั้นเรียนนับวามีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการท่ีจะพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ

สอน เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้ จะเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหครูผูสอนทุกทานมีความรู ความเขาใจ

และนําไปทําวิจัยในชั้นเรียนได   ซ่ึงจะสงผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีข้ึนครูมี    

การพัฒนาตนเองและมีความเขาใจปญหาตางๆ มากข้ึน  ทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนท่ีดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

การวิจัยในชั้นเรียน หรือ Classroom Research คือ กระบวนการหาความรู หรือ วิธีการ

ใหมๆ รวมท้ังการประดิษฐคิดคนสิ่งใหม ๆ เพ่ือนํามาใชในการเรียนการสอน เพ่ือแกปญหาท่ีเกิดจาก

การเรียนการสอนในชัน้เรียนของครู หรือเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน ผลการวิจัยใชไดเฉพาะกลุมท่ี

ทําการศึกษา บางครั้งจะเรียกวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research ; 

CAR)  หรือการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

 

 
  

  ผูท่ีทําวิจัยในชั้นเรียน คือ ครูผูสอน 

 

 
 

๑. เปนกระบวนการคนหาความรูดวยกระบวนการวิจัยโดยครูเปนผูลงมือและทําในชั้นเรียน 

๒.เปนการศึกษาคนควาท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนในหองเรียนเปนวงจรอยางตอเนื่อง         

และทําเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนของครู 

๓.เปนการหาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร      

วิธีสอน การจัดกิจกรรม สื่อ แบบฝก และวิธีการวัดและประเมินผล 

๔.เปนการนําผลไปใชทันทีและมีการสะทอนผลกลับขอมูล มี ๔ ระดับ ไดแก ๑) การบรรยาย

สภาพ  เปนการวิพากษเนื้อหาท่ีเกิดข้ึนและขอคนพบตางๆ ๒) การประเมินขอคนพบเปนการวิพากษ

เชิงประเมินในสิ่งท่ีดําเนินการหรือสิ่งท่ีคนพบวาไมดีอยางไร เพราะเหตุใด ๓) การอธิบายขอคนพบ 

เปนการวิพากษเพ่ือหาคําอธิบายตอสิ่งท่ีคนพบ และ ๔) การประยุกตใชสิ่งท่ีคนพบ เปนการวิพากษ

เพ่ือนําผลท่ีคนพบไปใชประโยชน หรือปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติในครั้งตอไป โดยเปดโอกาสให

เพ่ือนครูไดมีโอกาสวิพากษ อภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

 

การวิจัยในช้ันเรียนคืออะไร 

ใครเปนผูทําวิจัยในช้ัน

 

ลักษณะสําคัญของการวิจัยใน

 



 
 

 

 
  

๑. การพัฒนาปรับปรุงวิธีสอน วิธีการวัดผลและประเมินผลของครู 

๒. การพัฒนาสื่อนวัตกรรม 

๓. การคิดคนรูปแบบการสอนโดยการใชทักษะกระบวนการตาง ๆ 

๔. การสํารวจและหาวิธีการปรับปรุงดานพฤติกรรมของผูเรียน 

 

 
 

 ครูผูสอนจะเริ่มตนดวยวิธีงายๆ  คือ  สอนไปสังเกตไปวาผูเรียนคนใดมีจุดเดนหรือจุดดอย

ตรงไหน แลวพยายามบันทึกไวจากนั้นสรุปขอมูลท่ีมีอยูซ่ึงจะทําใหทราบวาผูเรียนในชั้นมีกลุมเกงก่ีคน 

กลุมออนก่ีคนใครบางท่ีเรียนออนและออนในเรื่องอะไร เพ่ือจะไดคิดหานวัตกรรมท่ีเหมาะสมเพ่ือ

ชวยเหลือกลุมออนตอไป 

 

 
 

 ในการทําวิจัยชั้นเรียนครูผูสอนตองเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล และ เขียนสรุป

ผลการวิจัย  หากพบวาผูเรียนไมเกิดการเรียนรู และ/หรือมีพฤติกรรมไมพึงประสงค ครูผูสอนอาจตอง

ทําวิจัยในชั้นเรียนซํ้าอีกครั้งหรือหลายๆ ครั้ง   จนกวาผูเรียนไดเกิดการเรียนรู และ/หรือ มีพฤติกรรม

ท่ีพึงประสงค ตามเจตนารมณตามหลักสูตรอยางแทจริง 

 

 

 

แนวทางในการทําวิจัยใน

 

ครูผูสอนจะเริม่ตนทําวิจัยในช้ันเรียน

 

การรายงานผลการวิจัยในช้ันเรียน 



 
 

 
   

  การทําวิจัยในชั้นเรียนนอกจากจะเปนประโยชนตอผูเรียนคือ ผูเรียนแตละคนจะไดรับการ

พัฒนา หรือแกปญหาอยางถูกวิธี  และยังมีประโยชนตอครู คือครูมีการวางแผนการทํางานอยางเปน

ระบบ ครูผูสอนสามารถสรุปเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือรอรับการประเมิน ตางๆ และ 

สามารถรวบรวมเปนผลงานวิชาการไดอีกดวย 

 
 

๑. ผูวิจัยยังคงทํางานตามปกติของตน 

๒. เนนการแกไขท่ีสาเหตุของปญหาของนักเรียน/ครู บางคน บางเรื่อง 

๓. การสรางเครื่องมือไมตองผานการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ 

๔. ไมมีขอมูลจํานวนมาก 

๕. ไมตองทบทวนรายงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

๖. ขอมูลสวนใหญอาจมาจากการสังเกต การพูดคุย และใชการวิเคราะหเนื้อหา 

๗. ใชเวลาทําวิจัยไมนาน ข้ึนอยูกับสาเหตุของปญหาและจํานวนบุคคลท่ีตองการแกไข 

๘.นักเรียน/ครู ไดรับการแกไขหรือพัฒนา 

๙.ไมมีการระบุประชากร กลุมตัวอยาง การสุมตัวอยาง มีแตกลุมเปาหมาย  

๑๐.ไมตองใชสถิติสรุปอางอิง และไมมีระดับนัยสําคัญ 

๑๑.ไมมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

๑๒.ไมมีกลุมทดลอง และไมมีกลุมควบคุม สวนใหญเปนการวิจัยเชิงคุณลักษณะ 

(Qualitative research) มากกวา เชิงคุณภาพ (Quantitative research) 

 

 

 

 

 

ทําวิจัยแลวจะเอาไปใชประโยชนอะไรไดบาง 

ขอสังเกตท่ีควรทราบในการทําวิจัยในช้ันเรียน  
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ตัวอยางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 

แบบสํารวจเจตคติตอการอาน 
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............... ๙.ฉันชอบอานหนังสือหลากหลายประเภทนอกเหนือจากท่ีครสูั่งใหอาน 

............... ๑๐.เมื่ออานหนังสือจบ ฉันมักเขียนความคิดท่ีไดจากการอาน  
 

สรุปผลการประเมิน 

   ผาน (๘ ขอข้ึนไป)   ไมผาน (ต่ํากวา ๘ ขอ) 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบประเมินตนเองดานพฤติกรรมการเรียนของผูเรียน 

 

ช่ือ..........................................................................................................................ช้ัน............................ 

ทานมีพฤติกรรมตามรายการตอไปน้ีอยูในระดับใด โปรดทําเครื่องหมาย ในชองท่ีตรงกับการปฏิบัต ิ

รายการพฤติกรรม 
ประจํา 

(๒) 

ปานกลาง

(๑) 

ไมคอยทํา 

(๐) 

๑.เขาหองตรงเวลา    

๒.สงงานครบตามกําหนดเวลา    

๓.เตรียมตัวมาเรียนลวงหนา    

๔.สนใจคนควาหาความรูจากหองสมุดหรือแหลงเรียนรูตางๆ    

๕.ชอบอานหนังสือนอกตําราเรียน    

๖.ซักถามครูในเรื่องท่ีเรยีนท้ังในและนอกหองเรียน    

๗.ทําแบบฝกหัดนอกเหนือจากท่ีครูกําหนดให    

๘.ชอบแกปญหาในเรื่องท่ีเรียนดวยตนเอง    

รวม    

คะแนนรวม    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบรายงานผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนโดยครู 

 

ช้ัน................................................ภาคเรยีนท่ี............................ปการศึกษา.......................... 

 

ชื่อ-สกุล 

ตรงเวลา

รับผิดชอบ 

สงงานครบ 

สนใจใฝรู

ในการเรียน

เรียน 

รูจักคนควา

นอก

หองเรียน 

ชางซักถาม 

เรียนรูได

ดวยตนเอง 

ชอบทํางาน

ทาทาย

ความสามารถ 

ผลการ

ประเมิน

โดยรวม 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

รวมผูผานเกณฑ        

รอยละของผูผาน

เกณฑ 

   
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบประเมินคุณภาพการจัดบันทึกจากสมุดจดงานของผูเรียนโดยครู 

ช่ือ..................................................................................................................ช้ัน.................... 

วิชา...........................................................ภาคเรียนท่ี.........................ปการศึกษา................. 

 

ทานคิดวาสมุดจดงานของผูเรียนมีความเหมาะสมอยูในระดับใด 

โปรดทําเคร่ืองหมาย ในชองท่ีตรงกับสภาพจริง 

รายการ มาก (๒) ปานกลาง(๑) นอย (๐) หมายเหตุ 

ความถูกตองของเน้ือหา     

ความครบถวนสมบูรณของเน้ือหา     

ความเปนระเบียบเรียบรอย     

รวม     
 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................... 

สรุปผลการประเมินรวม ความสามารถในการสรุปประเด็นจากการเรียนรูอยูในระดับ 

 ดี (๔-๖ คะแนน)  ปานกลาง (๒-๓ คะแนน)  พอใช (๐-๑ คะแนน) 

 

วันท่ี ........................เดือน......................................พ.ศ.......................... 

 

 

 

 



 
 

 

 


