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คํานํา 
 
เอกสารประกอบการพัฒนาครู เร่ือง การวิจัยในช้ันเรียนท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียน ไดจัดทําข้ึน 

ตามแผนยุทธศาสตร ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2554-2556) และแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2554 ของ
โรงเรียนทายเหมืองวิทยา มีวัตถุประสงค  5  ประการ ดังนี้ 
 1.   เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการพัฒนาครู เร่ือง การวิจัยในช้ันเรียน  

หรือสําหรับใหครูศึกษาดวยตนเอง 
 2.   เพื่อพัฒนาครูใหมีความรู ความเขาใจและเจตคติท่ีดี ตอการวิจัยในช้ันเรียน 
 3.   เพื่อพัฒนาครูใชการวิจยัในช้ันเรียนเปนวัฒนธรรมการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน  
 4.  เพื่อพัฒนาโรงเรียนทายเหมืองวิทยาเปนองคกรแหงการเรียนรูดวยการวิจัยในช้ันเรียน 

5.   เพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียนดวยการวิจยัในชั้นเรียน ไดแกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
  คุณลักษณะอันพึงประสงค และสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ แกไขปรับปรุง ฉบับท่ี 2 พุทธศักราช 2545 และแกไข
เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 24 และมาตรา 30 มุงเนนใหครูและผูเรียนพัฒนาการเรียนรู 
โดยใชกระบวนการวิจัย อีกท้ังใหสถานศึกษาสงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวม
ของสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 กําหนดวา สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ 
เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถ
ประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว 
เหมาะสมกับสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และ
ปรับเปล่ียนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคคลที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน  
อันจะสงผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียน  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551  

 

ขอขอบคุณผูเกี่ยวของในการจัดทําเอกสารฉบับนี้ใหสําเร็จสมบูรณ  ซ่ึงเปนประโยชนตอการ 
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทายเหมืองวิทยาท้ังระบบตอไป 
 
        นายโกศล ใสขาว 
      ผูอํานวยการโรงเรียนทายเหมืองวิทยา 
        3  มิถุนายน  2554 



 ข 

     คําช้ีแจง 
 

เอกสารประกอบการพัฒนาครู เร่ือง การวิจัยในช้ันเรียนท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียน   
ประกอบดวย  

 หนวยท่ี 1  การวิเคราะหปญหาในช้ันเรียน 
 หนวยท่ี 2  นวัตกรรมท่ีใชวิจัยในช้ันเรียน 
 หนวยท่ี 3  การออกแบบการวิจยัในช้ันเรียน 
 หนวยท่ี 4  เคร่ืองมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 
 หนวยท่ี 5  การวิเคราะหขอมูล 
 หนวยท่ี 6  การวางแผนการวิจัยในช้ันเรียน 
 หนวยท่ี 7  การเขียนรายงานการวจิัยในชั้นเรียน 
 หนวยท่ี 8  การวิเคราะหโครงสรางรายวิชา 
 หนวยท่ี 9  องคประกอบของแผนการจดัการเรียนรู 

 การใชเอกสารฉบับนี้   ใชในการพัฒนาครู  2  ลักษณะ คือ ใชประกอบในการประชุม
ปฏิบัติการและใชในการศึกษาดวยตนเองก็ได ดังนัน้ เพื่อใหการพัฒนาครูบรรลุผลตามวัตถุประสงค  
จึงควรดําเนินการตาม “คําแนะนําการใชเอกสารประกอบการพัฒนาครู”  

 ในการศึกษาคร้ังแรกครูควรไดรับความรูหรือศึกษาเอกสารต้ังแตหนวยท่ี 1 ถึงหนวยท่ี 9 
ตามลําดับ เนื่องจากการวจิัยในช้ันเรียนเปนกระบวนการท่ีมีข้ันตอนท่ีตอเนื่องกัน ต้ังแตเร่ิมตน
ตลอดจนส้ินสุดกระบวนการ เม่ือศึกษาครบทุกหนวยแลว จากนั้นจงึจะเลือกศึกษาเฉพาะหนวยใด
หนวยหนึ่งก็ไดตามท่ีสนใจและความตองการ เพื่อใหเกดิความเขาใจลึกซ้ึงยิ่งข้ึน 

หากทานมีขอเสนอแนะโปรดแจงใหผูเขียนทราบ  เพือ่นําขอเสนอแนะดังกลาวไปปรับปรุง
และพัฒนาเอกสารใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึนตอไป 
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การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน โดยใชวงจรคณุภาพ 

(Quality Cycle)  
1. วางแผนการสอน/การปฏิบัติงาน (Planning = P) 
2. ลงมือปฏิบัติการสอน/การปฏิบัติงาน (Doing = D) 
3. ตรวจสอบทบทวนการสอน/การปฏิบัติงาน (Check = C) 
4. ปรับปรุงและพัฒนาการสอน/การปฏิบัติงาน (Act = A) 

 

จากข้ันท่ี 4 ปรับปรุงและพัฒนา (Act) เม่ือพบปญหาดานคุณภาพ จะนําไปสูการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัหนวยการเรียนรู ระดับกลุมสาระการเรียนรู ระดับสถานศึกษา และ
ระดับชาติดวยการวิจยัในช้ันเรียน ครูควรมีข้ันตอนการดําเนินการ ดงันี ้

1. จัดทําโครงสรางหลักสูตรรายวิชาท่ีสอนในแตละภาคเรียน 
2. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู 1 หนวยการเรียนรู โดยเลือกเพียง  1 หนวยการเรียนรูหนวย 

ซ่ึงอาจจะพจิารณาเลือกดวยเหตุผลดังนี ้
2.1 เลือกหนวยการเรียนรูท่ีวกิฤติ นักเรียนมีผลการสอบตํ่ากวาเกณฑ 
2.2 เลือกหนวยการเรียนรูท่ีมีความสําคัญของรายวิชาท่ีสอน 
2.3 เลือกหนวยการเรียนรูท่ี 1 ของรายวิชาท่ีสอน 

3. จัดทํานวตักรรม 1 ช้ิน เพื่อใชปรับปรุงพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ / คุณลักษณะท่ีพึงประสงค และ
สมรรถนะของผูเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551  

4. จัดทําแบบทดสอบ/แบบประเมิน 1 ชุดหรือ ตามท่ีครูออกแบบ 
5. จัดการเรียนการสอนตามท่ีออกแบบ 
6. เก็บรวบรวม วิเคราะหขอมูล และสรุปผล 
7. เขียนรายงานวิจยัช้ันเรียน 1 เร่ือง 

7.1 เขียนรายงานวิจยัหนาเดยีว 
7.2 เขียนรายงานวิจยัเชิงบทความวิชาการ เปนความเรียงตามหัวขอ 
7.3 เขียนรายงานวิจยั 5 บท  

 

กรอบความคิด : การวิจัยในชั้นเรียน : ยุทธศาสตรการพัฒนาสถานศึกษาเปนองคกรแหง 

                                                     การเรียนรูเพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียน 
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The Fifth Discipline โดย PeterSenge (1990) อางถึงจากจริประภา อัครบวร (2552) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

1.  มุงม่ันสูความเปนเลิศ (Personal Mastery) คือ คุณลักษณะของคนในองคการที่จะเรียนรูส่ิงใหมๆ 
อยูเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนสูจุดมุงหมายและความสําเร็จท่ีกําหนด 

2.  สรางวิสัยทัศนรวม(Shared Vision) คือ ความรวมมือกันอยางยึดม่ัน เพื่อพัฒนาภาพในอนาคตมุง
ไปสูความสําเร็จ สมาชิกในองคการทุกคนมีวิสัยทัศนของตนท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคการ     

3.  แบบแผนความคิด(Mental Model) คือ แบบแผนทางจิตสํานึกและความเช่ือ เปนตัวหลอหลอม
วัฒนธรรมองคการที่ทําใหคนในองคการมพีฤติกรรมท่ีสอดคลองเปนไปในทิศทางเดยีวกัน 

4.  เรียนรูเปนทีม (Team Learning) คือ การเรียนรูรวมกันของสมาชิกเปนกลุมในองคการ โดยอาศัย
ความรูและความคิดของสมาชิกในองคการ ไมหวงความรู เรียนรูเปนทีมเปนพลังสําคัญในการ
ทํางาน  

5.  คิดเชิงระบบ(Systems Thinking) คือ การที่สมาชิกในองคการมีวิธีคิด การอธิบาย และทําความ
เขาใจส่ิงตาง ๆ อยางเปนระบบ 

คุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรู 

องคการ 
แหงการเรียนรู 

(Learning Organization) 

แบบแผนความคิด 
(Mental Model) 

สรางวิสัยทัศนรวม 
(Shared Vision) 

มุงม่ันสูความเปนเลศิ 
(Personal Mastery) 

เรียนรูเปนทมี 
(Team Learning) 

คิดเชิงระบบ 
(Systems Thinking) 



 จ 

สารบัญ 
เร่ือง หนา 

คํานํา……………………………………………………………………………………. ก 
คําช้ีแจง............................................................................................................................. ข 
กรอบความคิด.................................................................................................................. ค 
คุณลักษณะขององคกรแหงการเรียนรู.............................................................................. ง 
สารบัญ............................................................................................................................. จ 
คําแนะนําการใชเอกสาร................................................................................................... 1 
ความหมาย : การวิจยัในช้ันเรียน...................................................................................... 2 
วัตถุประสงคของการใชเอกสาร....................................................................................... 3 
แบบทดสอบกอนและหลังการศึกษาเอกสาร.................................................................... 4 
กระดาษคําตอบแบบทดสอบกอนการศึกษาเอกสารเร่ือง การวิจยัในช้ันเรียน.................. 10 
การศึกษาเอกสารประกอบการพัฒนาครู.......................................................................... 11 
หนวยท่ี 1  การวิเคราะหปญหาในช้ันเรียน...................................................................... 12 
 1.1 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการวิจยั................................................................ 13 
 1.2 การวิเคราะหปญหาในช้ันเรียน............................................................. 15 
 1.3 การกําหนดหวัขอการวจิัย...................................................................... 27 
หนวยท่ี 2  นวัตกรรมท่ีใชในการวิจัย.............................................................................. 31 
 2.1  ความหมายและประโยชนของนวัตกรรม.............................................. 32 
 2.2  ประเภทของนวัตกรรมท่ีใชในการวจิัย……………………………….. 33 
 2.3  การสรางและพัฒนานวัตกรรมท่ีใชในการวิจัย...................................... 34 
หนวยท่ี 3  การออกแบบการวิจยัในช้ันเรียน................................................................... 41 
 3.1  ความหมายของการออกแบบการวิจยั.................................................... 42 
 3.2  รูปแบบการวิจยัในช้ันเรียน................................................................... 42 
หนวยท่ี 4  เคร่ืองมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย....................................................... 47 
 4.1  ประเภทของเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย................ 48 
 4.2  การคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย…….. 53 
หนวยท่ี 5  การวิเคราะหขอมูล........................................................................................ 60 
 5.1  การวิเคราะหขอมูล................................................................................ 62 
 5.2  การนําเสนอและการแปลผลการวิเคราะหขอมูล................................... 66 



 ฉ 

สารบัญ (ตอ) 

เร่ือง หนา 

หนวยท่ี 6  การวางแผนการวิจัยในช้ันเรียน……………………………………………. 68 
 6.1 ความสําคัญของการวางแผนการวจิัยในช้ันเรียน……………………... 69 
 6.2  กระบวนการวางแผนการวจิยัในช้ันเรียน…………………………….. 70 
 6.3  โครงการวิจัยในช้ันเรียน....................................................................... 71 
 6.4  การเขียนโครงการวิจยัในช้ันเรียน......................................................... 72 
หนวยท่ี 7  การเขียนรายงานการวจิัยในชั้นเรียน.............................................................. 82 
 7.1  ความสําคัญและหลักการเขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรียน.................... 83 
 7.2  รูปแบบและโครงสรางรายงานการวจิัยในชั้นเรียน…………………... 85 
หนวยท่ี 8  การวิเคราะหโครงสรางรายวิชา...................................................................... 91 
 8.1  โครงสรางรายวิชา................................................................................. 92 
 8.2  แนวการจัดทําโครงสรางรายวิชา........................................................... 92 
หนวยท่ี 9  องคประกอบของแผนการจดัการเรียนรู......................................................... 96 
 9.1  องคประกอบสําคัญในการจดัการเรียนรู................................................ 97 
 9.2  องคประกอบของแผนการจดัการเรียนรู................................................ 99 
ตัวอยางการเขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรียน.................................................................... 102 
กระดาษคําตอบแบบทดสอบหลังการศึกษาเอกสาร เร่ือง การวิจยัในช้ันเรียน................. 118 
บรรณานุกรม.................................................................................................................... 119 
ภาคผนวก......................................................................................................................... 120 
 แบบวัดเจตคติของครูท่ีมีตอการวิจยัในช้ันเรียนกอนและหลังการพัฒนา....... 121 
 สรุปผลการศึกษาเอกสารดวยตนเอง.............................................................. 122 
 เฉลยคําตอบแบบทดสอบกอนและหลังศึกษาเอกสาร  
   เร่ือง การวิจยัในช้ันเรียน........................................................................ 123 
รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเอกสารเร่ืองการวิจัยในช้ันเรียน.............................. 124 
ประวัติผูเขียน................................................................................................................... 125 

 



  
โปรดจัดสรรเวลา 
วันละ 1 ช่ัวโมง  
สําหรับศึกษา 
เนื้อหาและ 
ฝกปฏิบัติ 

 
1. ทําความเขาใจกับ 
     สวนประกอบตาง  ๆ   
     ของเอกสารตามลําดับ 

ใหครบถวนทุกสวน 
 
   

             
 
โปรด อานและทําความเขาใจ 
ในเนื้อหาของแตละเร่ือง 
ดวยความรอบคอบ 

อยารีบรอน 
นะครับ 

?

คําแนะนําการใชเอกสาร 

1 
 

 
 

 

   
 

      
3.  ศึกษาเนือ้หา ทํากิจกรรม  
      แบบฝกปฏิบัติ และตรวจสอบ       
      คําตอบดวยตนเอง หลังการ 
      ศึกษาเอกสารแตละหนวย  
      ดวยความรอบคอบ  
 

   
    2. ทําแบบทดสอบกอนศึกษา    
       เอกสาร ตรวจกระดาษคําตอบ   
       กับเฉลย ดวยตนเอง 

       
4.  ทําแบบทดสอบหลังการศึกษา 
      เอกสารดวยตนเอง จบครบ 
      ทุกหนวย 

   

                       
5.  สรุปผลการทดสอบตนเองกอนและ
     หลังการศึกษาเอกสารดวยตนเอง 
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วัตถุประสงคของการใชเอกสาร 

การวิจัยในชั้นเรียนวัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรู 
 

      วัฒนธรรม (Culture) คือ พฤติกรรมของคนสวนใหญในองคกร ที่สอดคลอง
เปนไปในทิศทางเดียวกัน การจะบรรลุผลสําเร็จในการการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา วัฒนธรรมขององคกรที่จําเปน ไดแก วัฒนธรรมของการ
แลกเปลี่ยนและแบงปนความรูระหวางบุคคลในองคกร การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
เปนเรื่องดี เพราะตองใชเวลาสะสมความเชื่อ และสิ่งท่ีพบเห็นอยูในองคกรนั้น มี
ความสอดคลองและเอ้ือตอการทําใหบุคคลรูสึกดีตอการแบงปนความรู และเรียนรู
สิ่งใหม ๆ ตลอดเวลา เชน รูปแบบการสื่อสาร ระบบการบริหารจัดการ และความ
พรอมท่ีจะเรียนรู และแลกเปลี่ยนความรูของคนในองคกร  

    

1. เพ่ือใหครูมีความรู ความเขาใจ    
     เรื่องการวิจัยในช้ันเรียน 

2.  เพ่ือใหครูนําการวิจัยไปใช 
     แกปญหาและพัฒนาการ 
     เรียนการสอนใหมีคุณภาพ     

3. เพ่ือใหครูเขียนโครงการวิจัย 
    ในช้ันเรียนได     

4. เพ่ือใหครูเขียนรายงานการ 
วิจัยในช้ันเรียนได 

5. เพ่ือใหครูใชการวิจัยในช้ันเรียนเปน  
วัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน/ 
การสอน 
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ความหมาย : การวิจัยในชั้นเรียน 

 
การวิจัยในชั้นเรียน       คือ กระบวนการศึกษา  

  คนควา  และแสวงหาความรูของครูอยางเปนระบบ  โดยใช
นวัตกรรม   มีจุดมุงหมาย เพื่อแกปญหา     หรือพัฒนาการ 
เรียนการสอนใหมีคุณภาพ  ประกอบดวย 7 ขั้นตอน     ดังนี้ 

1. วิเคราะหปญหา และกําหนดหัวขอวิจัย 
2. สรางและพัฒนานวัตกรรมท่ีใชในการวิจัย 
3. สรางและพัฒนาเครือ่งมือการวิจัย 
4. ดําเนินการวิจัย 
5. วิเคราะหขอมูล 
6. สรุปผลการวิจัย 
7. เขียนรายงานผลการวิจัย 
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คําช้ีแจง 1. ตรวจสอบความรูความเขาใจของทาน เร่ือง การวิจยัในชั้นเรียน กอนการพัฒนาครู 
                                โดยการตอบแบบประเมินฉบับ จํานวน 30 ขอ 

2. ตอบแบบประเมิน โดยทําเคร่ืองหมายกากบาท ( X )  ลงในกระดาษ คําตอบท่ีอยู 
    หนา 10 
3. ตรวจกระดาษคําตอบกับเฉลยคําตอบจากภาคผนวก แลวบันทึกคะแนนลงใน 
    ชองคะแนนที่ไดของกระดาษคําตอบ 
 

1.   การวิจยัในชั้นเรียน มีความหมายวาอยางไร 
ก. การวิจยัท่ีทําในช้ันเรียนโดยครูและนักเรียน 
ข. การวิจยัโดยครูเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาผูเรียน 
ค. การศึกษาคนควา คิดคนนวัตกรรมโดยครูเพื่อแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอน 
ง. กระบวนการแกปญหาและพฒันาการเรียนการสอนของครูเพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

2. การวิจยัในช้ันเรียนมีจดุมุงหมายท่ีสําคัญ คือขอใด 
ก. เพื่อสํารวจสภาพปญหาในช้ันเรียน 
ข. เพื่อทดลองใชเคร่ืองมือวิจัยในช้ันเรียน 
ค. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ สูงข้ึน 
ง. เพื่อพัฒนานวตักรรมใชในการเรียนการสอนใหหลากหลายมากท่ีสุด 

3. ข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดของการวิจัยในช้ันเรียน คือขอใด 
ก. การศึกษาวรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเกีย่วของ 
ข. การวิเคราะหปญหาและกําหนดหัวขอการวิจัย 
ค. การกําหนดรูปแบบการวจิัยท่ีนํามาใชในการวิจัย 

       ง.   การเลือกและพัฒนานวัตกรรมท่ีใชในการแกปญหา 
4. ขอใดคือข้ันตอนสุดทายของการวิจยั 

ก. วิเคราะหและรายงานผลการวิจัยในช้ันเรียน 
ข. สรุปผลและรายงานผลการวจิัยในช้ันเรียน 
ค. เขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรียน 
ง. รายงานผลและเผยแพรผลงานการวจิัยในช้ันเรียน 

แบบทดสอบกอนและหลังการพัฒนาครู 
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5. นวัตกรรมทางการศึกษาหมายถึงขอใด 

ก. ส่ิงประดิษฐท่ีครูนําไปใชในการเรียนการสอน 
ข. เอกสาร ส่ือ ท่ีครูสรางข้ึนเองเพื่อใชแกปญหาในช้ันเรียน 
ค. เทคนิควิธีการตาง ๆ ท่ีครูศึกษาคนควา เพื่อนํามาใชพัฒนาการเรียนการสอน 
ง. รูปแบบและกระบวนการสอนท่ีครูนํามาพฒันาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

6. การสรางและพัฒนานวัตกรรมมีข้ันตอนอยางไร 
ก. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  กําหนดจุดประสงค สรางตนแบบ ทดลองใช เผยแพร 

ข. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  กําหนดจุดประสงค ทดลองใช สรางตนแบบ  เผยแพร 
ค. กําหนดจุดประสงค  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี สรางตนแบบ ทดลองใช เผยแพร 

ง. กําหนดจุดประสงค  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ทดลองใช สรางตนแบบ  เผยแพร 

7. การหาประสิทธิภาพของนวตักรรมใชสูตรในขอใด 
ก. ΣX  
ข. KR 21 
ค. E1 / E2 
ง. IOC 

8. นวัตกรรมทางการศึกษา มี 2 ประเภท คือ 
ก. นวัตกรรม และเทคโนโลย ี
ข. ส่ือส่ิงพิมพ และ คอมพิวเตอร 
ค. ส่ือการสอน และเทคนิควิธีการสอน 
ง. นวัตกรรม และโสตทัศนูปกรณ 

9. การออกแบบการวิจยั มีจุดมุงหมายอยางไร  
ก. เพื่อใหการวิจยัมีความเท่ียงตรง 
ข. เพื่อใหผลการวิจัยมีความถูกตอง 
ค. เพื่อใหผูวิจยัดาํเนินการวิจยัตามข้ันตอน 
ง. เพื่อใหการเก็บรวบรวมและวเิคราะหขอมูลถูกตองและแมนยํา 

10. ในการออกแบบการวิจยัควรคํานึงถึงส่ิงใดตอไปนี้มากท่ีสุด 
ก. กลุมตัวอยาง เคร่ืองมือวิจัย และการนําเสนอผลการวิจัย 
ข. เคร่ืองมือวิจัย กลุมตัวอยาง สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ค. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล การนําเสนอขอมูล และการอภิปรายผล 
ง. การเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอขอมูล 
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11. นวัตกรรมท่ีใชแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพหรือไมพิจารณาไดจากขอใด 

ก. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ข. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคต ิ
ค. คุณลักษณะของผูเรียนท่ีเปล่ียนแปลงไปหลังการใชนวตักรรม 
ง. คุณลักษณะท่ีพึงประสงคผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติของผูเรียน 

12. การทดลองใชนวัตกรรมควรเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีใด 
ก. สุมกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะเดียวกับประชากรท่ีตองการศึกษา 
ข. เลือกแบบเจาะจงกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะเดียวกับประชากรท่ีตองการศึกษา 
ค. เลือกหรือสุมกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะเชนเดยีวกับประชากรแตไมใชกลุมท่ีตองการศึกษา 
ง. สุมกลุมตัวอยางจากหองเรียนทุกหองท่ีสอน เพื่อใหครอบคลุมประชากรและไมลําเอียง 

13. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากการเรียนการสอน ท่ีนิยมใชมากท่ีสุดคือขอใด 
ก. แบบสังเกต 
ข. แบบประเมิน 
ค. แบบสอบถาม 
ง. แบบทดสอบ 

14. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือขอใดตองหาคาความยากและอํานาจจําแนก 
ก. แบบสังเกต 
ข. แบบประเมิน 
ค. แบบทดสอบ 
ง. แบบสัมภาษณ 

15. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยในช้ันเรียน คือขอใด 
ก. แบบสัมภาษณ 
ข. แบบทดสอบ 
ค. แบบสังเกต 
ง. ถูกทุกขอ 

16. ความสอดคลองของขอทดสอบกับจุดประสงคมีคา IOC เทาใดข้ึนไปจึงถือวาใชได 
ก. 0.30 
ข. 0.50 
ค. 0.70 

       ง.   0.90 
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17. แบบทดสอบท่ีตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน ใชสูตรใดหาคาความเช่ือม่ัน 

ก. KR 20 
ข. KR 21 
ค. Alpha Coefficient 
ง. Split – Half 

18. ถาการวิจัยท่ีเกบ็ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมของนักเรียนเปนรายบุคคลทุกวันควรใชเคร่ืองมือชนิดใด 
ก. แบบสังเกต 
ข. แบบทดสอบ 
ค. แบบสัมภาษณ 
ง. แบบสอบถาม 

19. การเลือกใชสถิติใหเหมาะสมกับการวิเคราะหขอมูลควรคํานึงถึงขอใด  
ก. วัตถุประสงคของการวิจยั 
ข. ระดับการวัดของตัวแปร 
ค. จํานวนของตัวแปร 
ง. คํานึงถึงทุกขอท่ีกลาวมา 

20. การวิเคราะหขอมูลท่ีเปนคาการวัดเขาสูสวนกลางคือขอใด 
ก. รอยละ พิสัย ควอไทล 
ข. ฐานนิยม มัธยฐาน คาเฉล่ีย 
ค. ความถ่ี คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ง. คาความแปรปรวน คาความแตกตาง 

21. วิธีการทางสถิติพื้นฐานท่ีใชวิเคราะหขอมูลท่ีมีฐานหนึ่งรอยหนวยคือขอใด 
ก. ความถ่ี 
ข. เปอรเซ็นต 
ค. คาเฉล่ีย 
ง. มัธยฐาน 

22. การทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียผลการเรียนกอน – หลังเรียนของนักเรียนกลุมเดียว 
ใชสถิติขอใด 
ก. รอยละ 
ข. คาเฉล่ีย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ค. t-test  แบบ dependent group 

       ง.   t-test  แบบ independent group 
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23. ในการวางแผนการวจิัยสวนประกอบใดท่ีบอกถึงระยะเวลาในการดําเนินการ 

ก. ปญหาการวิจยั 
ข. วิธีการวิจยั 
ค. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจยั 
ง. ปฏิทินปฏิบัติงาน 

24. จุดมุงหมายของการเขียนโครงการวิจยัคือขอใด 
ก. เพื่อวางแผนดําเนินการวิจยั 
ข. เพื่อออกแบบการวิจยั 
ค. เพื่อใหไดคําตอบของปญหาการวิจยั 
ง. เพื่อกําหนดแนวทางดําเนินการวิจยัใหมีประสิทธิภาพ 

25. หัวขอใดท่ีไมมีในการเขียนโครงการวิจัย 
ก. วัตถุประสงคของการวิจยั 
ข. ผลการวิเคราะหขอมูล 
ค. คําจํากัดความที่ใชในการวิจยั 
ง. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการวิจยั 

26. ขอความในหัวขอใดท่ีชวยในการตัดสินใจวาเปนงานวิจัยท่ีสมควรดําเนนิหรือไม 
ก. วัตถุประสงคของการวิจยั 
ข. สมมติฐานการวิจัย 
ค. ประโยชนของการวิจยั 
ง. ขอบเขตของการวิจัย 

27. การอานรายงานการวจิัย เพื่อใหทราบผลการวิจัยโดยสรุปควรอานหวัขอใด 
ก. ความสําคัญของปญหา 
ข. บทคัดยอ 
ค. วัตถุประสงค 
ง. อภิปรายผล 
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28. เนื้อหา ตัวแปร กลุมตัวอยาง ระยะเวลา เขียนไวในหวัขอใดของรายงานการวจิัย 

ก. ขอบเขตของการวิจัย 
ข. วัตถุประสงคของการวิจยั 
ค. สมมติฐานของการวิจยั 
ง. สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

29. หลักการสําคัญของการอางอิง คือ ขอใด 
ก. อางอิงใหครบทุกหัวขอ 
ข. ใชระบบอางอิงท่ีทันสมัย 
ค. ตองอางอิงแบบเชิงอรรถ 
ง. ใชระบบการอางอิงแบบเดยีวกันท้ังเลม 

30.  การรายงานการวจิัยมีประโยชนมากท่ีสุด คือ ขอใด 
ก. ชวยเผยแพรผลงานทางวิชาการของครู 
ข. ใชเปนผลงานวิชาการของผูวิจัยได 
ค. กอใหเกิดการขยายขอบเขตขององคความรูสาขาวิชาตาง ๆ  
ง. ทําใหผูสนใจไดรับทราบผลการวิจยั และเปนท่ียอมรับในวงวิชาการ 

 
 
 

 
 
 
 

  กระดาษคําตอบ 
   อยู หนา 10  ครับ… 
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กระดาษคําตอบแบบทดสอบ 
กอนการศึกษาเอกสาร เร่ือง การวิจัยในช้ันเรียน 

 
    1. ช่ือ-สกุล (นาย  นาง  นางสาว) ………………………………………………………………………. 
    2. โรงเรียน…………………………………อําเภอ……………………………………จังหวัด…….…. 
 

     คําชี้แจง     โปรดทําเคร่ืองหมายกากบาท  (X) ลงในชอง    ท่ีเปนคําตอบถูกตองเพียงตัวเลือกเดียว 
คะแนนท่ีได 

คะแนนเต็ม            30 

 
ขอ ก ข ค ง ขอ ก ข ค ง 
1     16     

2     17     

3     18     

4     19     

5     20     

6     21     

7     22     

8     23     

9     24     

10     25     

11     26     

12     27     

13     28     

14     29     

15     30     
 

     ขอใหโชคดีนะครับ… 
 

จากแบบทดสอบกอนและหลังการศึกษา หนา 4-9 



ปรับปรุงและพัฒนา 
สรุปและรายงานผล 

วางแผนการศึกษาดวยตนเอง

 

ศึกษาและฝกปฏิบัติ 
ดวยตนเอง วันละ 1 ช่ัวโมง

ตรวจสอบ และประเมินตนเอง

จากแบบฝกปฏิบัติ 
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 เอกสารประกอบการพัฒนาครูโดยการประชุมปฏิบัติการ/ศึกษาดวยตนเอง  ควรปฏิบัติดังนี ้
 

 
จากหนวยที ่1 – 7 ตามลําดับ 

 
 

  
 

  
 
 

เอกสารประกอบดวย 7 หนวยในแตละหนวย มีองคประกอบ 6 สวน คือ 1) จุดประสงค  
2) กิจกรรม 3) เนื้อหา    4) ตัวอยางประกอบ 5) ทําแบบฝกปฏิบัติ และ 6) ประเมินตนเอง  
 โดยตรวจสอบคําตอบจากเน้ือหา หากไมถูกตองก็เร่ิมตนศึกษาใหมอีกคร้ัง      แตถาถูกตองก็ไป
ศึกษาจุดประสงคของหนวยตอไปปฏิบัติเชนนี้จนครบทุกหนวย       ดงันั้น  การศึกษาเอกสารดวยตนเอง
จึงมีลําดับข้ันตอน  ดังแผนภูมิตอไปนี ้

 
 

  
 
 
    

 
 
 
 
 

 

การศึกษาเอกสารประกอบการพัฒนาครู 

เราเร่ิมตนศึกษาจากหนวยท่ี 1      
              กันกอนนะครับ… 

   ปฏิบัติตามกิจกรรม          ศึกษาเนือ้หา 

     ดูตัวอยางประกอบ     ทําแบบฝกปฏิบัติ        ประเมินตนเอง 

  ผาน 
ไมผาน 

    ศึกษาจดุประสงค 



 



หนวยท่ี 1 

การวิเคราะหปญหาในช้ันเรียน 
 
 

 
   

    
  

 
 
 
 
   

 
 
 
   

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

จุดประสงค           1.   เพื่อใหมีความรู ความเขาใจการวิจัยในชั้นเรียน 
        2.   เพื่อวิเคราะหปญหาการเรียนการสอนในชัน้เรียนได    
        3.   เพื่อกําหนดหัวขอการวิจัยในชัน้เรียนได 

 กิจกรรม    1.  ศึกษาการวิเคราะหปญหาในชั้นเรียน การกําหนดหัวขอ     
      การวิจัยในชั้นเรียน และตัวอยาง 
    2.  ทําแบบฝกปฏบัิติใหครบทุกกิจกรรม 
    3.  ตรวจสอบคําตอบกับเนือ้หา โดยการประเมินตนเอง 

เนื้อหา      1. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการวิจัย 
2. การวิเคราะหปญหาการวิจัยในชั้นเรียน 

         3. การกําหนดหัวขอการวิจัยในชั้นเรียน 
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1.1 ลักษณะของการวิจัย 
 

ลักษณะของงานท่ีถือวาเปนการวิจัย ควรประกอบดวยข้ันตอนการดําเนนิงาน 
     ท่ีสําคัญ ๆ ดังตอไปนี ้ 

1) การคัดเลือกปญหาและหวัขอในการวิจัย (Selection of Problem Area) 
2) วิธีการเก็บและรวบรวมขอมูล (Method of Gathering Data) 
3) การวิเคราะหและตีความขอมูล (Analysis and Interpretation) 
4) การนําเสนอผลการวิจัยและขอสรุป (Conclusion and Final Report) 

 
 
 
 

1.2 ความสําคัญของการวิจัยในช้ันเรียน 
 

การวิจยัในช้ันเรียน มีความสําคัญตอการปฏิบัติงานของครู  ดังตอไปนี ้
1) การวิจยัในช้ันเรียนชวยใหครูทํางานอยางเปนระบบมีแบบแผนของการ 

ทํางาน ทําใหครูมองเห็นภาพของงานไดตลอดแนว  
2) การสอนของครูเปนการทํางานท่ีดําเนนิไปพรอม ๆ กับการวิจัย 
3) ชวยใหครูปรับปรุงและพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
4) ชวยใหครูคิดคนวิธีการพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
5) เปนการพัฒนาตนเองใหเปนครูมืออาชีพ 
6) ผลการวิจัยท่ีครูคนพบ แสดงถึงความกาวหนาทางวิชาการและความสําเร็จ 
7) ผลการวิจัยนําไปใชในการกาํหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน/โครงการ 
       ตาง ๆ ของโรงเรียน 

 
 

 
 

1. ความรูทั่วไปเก่ียวกับการวิจัย 
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1.3 กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 
 

การวิจยัมีกระบวนการหรือข้ันตอนในการวิจัยแตกตางกันตามแตละประเภท 
               ของการวิจยั แตก็จะมีกระบวนการวิจัยโดยท่ัวไปท่ีใชทําวิจยัในช้ันเรียน ดังนี้ 

1)    วิเคราะหปญหา และกําหนดหัวขอการวิจัย 
2)    ศึกษานวัตกรรมท่ีใชในการวิจัย 
3)    สรางและพัฒนาเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูล 
4)    ดําเนินการวิจัย 
5)    วิเคราะหขอมูล 
6)    สรุปผลการวิจัย 
7)   รายงานผลการวิจัย 

ในการจดัการเรียนการสอนของครู จะประสบปญหาตาง ๆ มากมาย  ท้ังดาน 
    การสอน การจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศ  ส่ือ  นวตักรรม  เทคโนโลยี    และ 
    การวัดผลประเมินผล  ท่ีสงผลกระทบตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   และการพัฒนา 
     คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียน     โดยวางแผนดําเนนิการตามข้ันตอนของ 
     กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน ดังกลาว       ซ่ึงจะกลาวกลาวละเอียดในแตละหนวย 

 
 
 

 

 
 

 

การวิเคราะหปญหา คือ จุดเร่ิมตน 
ของการวิจยัในช้ันเรียน นะครับ… 
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2. การวิเคราะหปญหาในช้ันเรียน 
 
        

 
 
  การวิเคราะหปญหาเปนข้ันตอนท่ีสําคัญมากท่ีสุดของการทําวิจัยในช้ันเรียน  

เพราะเปนการเร่ิมตนของการวิจัย จึงเปนเร่ืองท่ีคอนขางยากสําหรับการเร่ิมตน หาก 
เร่ิมตนไดดี ระบุประเดน็ปญหาไดชัดเจน ข้ันตอนตอไปก็จะงาย ชัดเจนและสอดคลองกัน
ไปตลอดท้ังเร่ือง  ดังนั้น การวิเคราะหปญหาในชั้นเรียน จึงเร่ิมตนจากการวิเคราะห  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณลักษณะของผูเรียน และสภาพการจัดการเรียนการสอนของ 
ครูในปจจุบัน เปรียบเทียบกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร ถาต่าํกวามาตรฐาน  
นั่นคือ ขอบเขตของปญหา ดังแผนภูมิ ตอไปนี ้

 
 
               คะแนน 

 
 
 
           
  
 
 

 
 

  

การวิเคราะหปญหา  
 
การวิเคราะหปญหามีหลายวิธี ในท่ีนีจ้ะเสนอ 2 วิธี คือ 

    2.1 วิธีการเชิงระบบ (System Approach) โดยใชเทคนิคแผนภูมิ 
ตนไม (Tree Diagram) 

   2.2 เทคนิคการวิเคราะหคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
 

   มาตรฐานท่ีกําหนด 

    สภาพท่ีเปนจริง 

80 

60 

            แผนภมิูสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน 

ขอบเขตของปญหา 
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2.1 การวิเคราะหปญหาโดยวิธีการเชิงระบบ 
                       (System Approach) โดยใชเทคนิคแผนภูมิ   
       ตนไม (Tree Diagram) 
 
   การวิเคราะหปญหาโดยวิธีการเชิงระบบ(System Approach) เปน 

กระบวนการทีเ่นนวิธีการระดมสมอง โดยเร่ิมจากการวเิคราะหปญหาการ 
เรียนการสอนในช้ันเรียน เลือกวิธีแกปญหา วางแผนแกปญหา ลงมือแกปญหา 
ประเมินผล และปรับปรุงและพัฒนา  โดยวิเคราะหองคประกอบของระบบ ดังนี้  

 
     ปจจัย (Input)                  กระบวนการ (Process)                ผลผลิต (Output)  

 
การวิเคราะหปญหา มี 3 ข้ันตอน คือ 

 
 

ขั้นท่ี 1   ระบุปญหา 
 
เปนจุดเร่ิมตนท่ีสําคัญ ในการวางแผนแกปญหา ปองกันปญหา  และพัฒนา 

คุณภาพการเรียนการสอน โดยใชวิธีการวเิคราะหระบบ ระบุปญหาท่ีเปน ผลผลิต   
จากการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงจะปญหามี  2 ลักษณะ คือ  

1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน  ตัวอยางเชน 

• นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวามาตรฐาน ตัวช้ีวดั 
2) คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน  ตัวอยางเชน 

• นักเรียนมีเจตคติท่ีไมดีตอรายวิชาท่ีเรียน 
 
 

   เกง  ดี  มีสุข 
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 ขั้นท่ี 2 จัดลําดับความสําคญัของปญหา 

 
ปญหาท่ีพบอาจจะมีหลายปญหา ควรจัดลําดับความสําคัญของปญหาโดย 

พิจารณาจากความรุนแรงของปญหา      ปญหาใดควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน  
เพราะหากปลอยปญหานั้นไว       จะสงผลกระทบตอการจดัการเรียนการสอน  
และการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน         โดยใชวิธีการวเิคราะหระบบ และจัดลําดับ 
ความสําคัญ ใหพิจารณาดังนี้ 
 

ลําดับท่ี 1  เปนปญหาท่ีสงผลตอผูเรียนโดยตรงและรุนแรงท่ีสุด 
 
ลําดับท่ี 2  เปนปญหาท่ีสงผลตอการเรียนการสอนในระดับท่ีรุนแรง 
 
ลําดับท่ี 3 เปนปญหาท่ีสงผลตอนโยบายของโรงเรียนและหนวยงาน 
 
ลําดับท่ี 4 เปนปญหาท่ีสงผลตอภาพพจนของโรงเรียน และบุคลากร 
 
ลําดับท่ี 5 เปนปญหาท่ีสงผลตอสภาพแวดลอม บริบทของโรงเรียน 

 
 
 

ตัวอยางปญหาท่ีพบในการจัดการเรียนการสอน   
 

• ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนไมผานเกณฑข้ันตํ่าตามท่ีหลักสูตรกําหนด   

• นักเรียนอานออกเสียง ร ล และควบกลํ้า ไมชัด   เขียนไมเปนประโยค  

• นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม  มีพฤติกรรมเส่ียง หนีเรียน มาสาย เท่ียวกลางคืน 

• นักเรียนขาดทักษะการทํางานเปนทีม ขาดนิสัยรักการทํางาน  ขาดนิสัยรักการอาน 

• นักเรียนใชอุปกรณวิทยาศาสตรในการทดลองไมถูกตอง 

• นักเรียนไมมีทักษะในการแกปญหาโจทยคณิตศาสตร  

• นักเรียนมีทักษะเบ้ืองตนไมเพียงพอในการทําโครงงาน  เปนตน 
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ขั้นท่ี 3 ระบุสาเหตุของปญหา 

    
เปนการนําปญหาท่ีมีลําดับความสําคัญของปญหาลําดับท่ี 1 มาระบุ 

ความเปนเหตุเปนผลของปญหากับสาเหตุ   ท่ีสงผลตอคุณภาพการเรียนการ 
สอนซ่ึงเปนผลผลิต ของระบบ      โดยระบุสาเหตุท่ีกอใหเกิดปญหาจาก 
จัดการเรียนการสอนท่ีเปน ปจจัย และ กระบวนการ  ดังนี้  

2.1) ปจจยั ไดแก   
2.1.1) ครู ผูบริหาร และบุคลากรตาง ๆ 
2.1.2) ส่ือ วัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยี 
2.1.3) หลักสูตร 
2.1.4) ทรัพยากรอ่ืน ๆ เปนตน 

   2.2) กระบวนการ ไดแก 
    2.2.1)  วิธีการสอนของครู 

2.2.2)  วิธีการเรียนรูของผูเรียน 
2.2.3)   การพฒันาพฤติกรรมของผูเรียน เปนตน 

  
 
 

                 สรุปขั้นตอนการวิเคราะหปญหา มีแผนภูมิดงันี้ 
 

ปจจัย       กระบวนการ   ผลผลิต 
                           (Input)          (Process)                (Output)  
 
 

  ระบุสาเหตุของปญหา              ระบุปญหา 
 

 
               การวิเคราะหปญหาเชิงระบบ ควรวิเคราะห สาเหตุของปญหา 

                ท่ีเกิดจากการจัดการเรียนการสอน เพราะครูควบคุมไดงายท่ีสุด 
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ตัวอยางการวิเคราะหปญหา และสาเหตุของปญหา โดยใชเทคนิคตนไม 

 
            สาเหตุของปญหา                         ปญหา 

 
 ครูไมใชส่ือ เทคโนโลยีในการสอน  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า 
 ครูไมใชวิธีการสอนใหม ๆ    นักเรียนมีเจตคติท่ีไมดีตอวชิาท่ีเรียน 
 นักเรียนไมพฒันาวิธีการเรียนรู   นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีไมพงึประสงค 
 นักเรียนขาดนิสัยรักการอาน                   นักเรียนไมเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
 นักเรียนขาดนิสัยรักการทํางาน                นักเรียนไมมีรายไดระหวางเรียน  
 
 
 

ปญหา 
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา 

 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
  

     การวิเคราะหปญหาการเรียนการสอน ควรจํากัดขอบเขตของปญหา 
เฉพาะวิชาท่ีสอน    และภายในชั้นเรียนใหมากท่ีสุด  

เพราะครูสามารถตัดสินใจแกปญหาดวยตนเองไดเต็มท่ี และตรงประเดน็ปญหามากท่ีสุด 
 

 

สาเหตุจากเนื้อหาวิชา 
 

• เนื้อหายากเกินไป 

• เนื้อหามากเกนิไป 

• เนื้อหาเนนความรู 

• เนื้อหาเขาใจยาก 

• ฯ ล ฯ 

สาเหตุจากครู 
 

• ไมมีแผนการสอน 

• ไมเตรียมการสอน 

• เนนสอนแบบบรรยาย 

• ไมใชส่ือ นวัตกรรม 

• ฯ ล ฯ 

สาเหตุจากนักเรียน 
 

• ความรูพื้นฐานไมด ี

• มีเจตคติท่ีไมด ี

• ไมปรับวิธีการเรียนรู 

• ขาดนิสัยรักการอาน 

• ฯ ล ฯ 
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2.2 เทคนิคการวิเคราะหคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

 
การวิเคราะหคุณภาพการจัดการเรียนการสอนมีจุดมุงหมายเพื่อนําผลการ 

วิเคราะหไปใชวางแผนพฒันาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ สงผลตอ 
การเรียนรูของนักเรียนใหมีคุณภาพสูงข้ึนตามมาตรฐานของหลักสูตร และมาตรฐาน 
ของสาระการเรียนรูแตละกลุม  
 ในการวิเคราะหปญหาการจดัการเรียนการสอนโดยใชการวิเคราะหคุณภาพ 
การเรียนการสอนนั้น   มี 2 ระดับ คือ 
  2.2.1 การวิเคราะหปญหาระดับรายวิชา 
  2.2.2 การวิเคราะหปญหาระดับหนวยการเรียนรูของรายวิชา 
  

 

 
2.2.1 การวิเคราะหปญหาระดับรายวิชา 

 
การวิเคราะหปญหาระดับรายวิชา  โดยการนําผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

ในรายวิชาท่ีสอน ในชวงระยะเวลาท่ีผานมายอนหลัง 1- 3 ปการศึกษา มาเปรียบเทียบกับ 
               ปปจจุบัน ดังตัวอยางตารางตอไปนี้ 
 

 
 

  …เราไมมีปญหา 
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        ตัวอยางการวิเคราะหปญหาในระดบัภาพรวมของรายวิชา  
 
ตารางแสดงรอยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ 

เรียน รายวิชา ท 23101 ภาษาไทย 5 ปการศึกษา 2551 – 2553 
 

 ปการศึกษา          รอยละของนักเรียนท่ีไดระดับผลการเรียน        รอยละ 
     4 3 2 1 0 ร    ท่ีผานเกณฑ 
      2553      5         12         53          5           17 8           75 
      2552    8         15         60          14          2             1          97 
      2551               10        18          64  8           0  0        100 
  

 จากตาราง พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  
รายวิชา ท 23101 ภาษาไทย 5 ปการศึกษา 2551 – 2553 รอยละของนักเรียนผานเกณฑ 
ลดลง และรอยละของนักเรียนท่ีติด 0 และ ร เพิ่มข้ึน   

เม่ือพิจารณารายละเอียดพบวา ปการศึกษา 2553 รอยละของนักเรียนผาน 
เกณฑลดลง  คือผานเกณฑเพียงรอยละ 75 และรอยละของนักเรียนท่ีติด 0 และ ร  
เพิ่มข้ึนรอยละ 17 และ 8 ตามลําดับ  

 
 
  ดังนั้น เพื่อเปนการแกปญหาและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของรายวิชา  
        ท 23101 ภาษาไทย ใหสูงข้ึน ควรรีบดําเนินการแกปญหาดังกลาวโดยการวิเคราะหหา 
        สาเหตุของปญหาจากการจัดการเรียนการสอน มุงวิเคราะหท่ีกระบวนการจัดการเรียน 
        การสอนของครูเปนหลัก ควรวเิคราะหโดยปราศจากอคติ มีความเปนกลาง ไมโทษผูอ่ืน 

 
 
                     ปญหา คือ 

          1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํากวาเกณฑ 
          2. นักเรียนท่ีติด 0 และ ร เพิ่มขึ้น 
          3. กระบวนการจัดการเรียนรูไมนาสนใจ 

 

สาเหตุของปญหา  คือ  

• ครูไมปรับเปล่ียนวิธีการสอน    

• ครูไมใชนวัตกรรม  

• นักเรียนไมมีสวนรวมกิจกรรม 

• เนื้อหายากเกินไป 
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  2.2.2 การวิเคราะหปญหาระดับหนวยการเรียนรู 
 ของรายวิชา 
  การวิเคราะหปญหาระดับหนวยการเรียนรูของรายวิชา โดยการ 

                           วิเคราะหคะแนนของนกัเรียนแตละหนวยการเรียนรูในรายวิชาท่ีสอน       
ดังตัวอยางตารางตอไปนี ้
 

     ตัวอยาง     ตารางแสดงผลการเรียนรายวิชา ท 23101ภาษาไทย 5 
                       ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553 

                    หนวยการเรียนรู/คะแนน 
  เลขท่ี       ช่ือ – สกุล                 1       2       3       4       5               รวม 
                   (12)  (12)  (14)   (14)  (18)             (70) 
     1 ………………                 7       6       8       8      10               39 

   2         ………………                   8       8       9       9      11               45 
   3         ……………...                 9       9     11     11      15               55 
   4         ………………                 11       9     12     12      15               59 
    5        ……………...               10       8     13      11     16               58 
                คะแนนรวม                   45      40     53     51      67             256 

                  คะแนนเฉล่ีย                   9        8   10.6  10.2   13.4          50.12 
     จากตาราง พบวา โดยภาพรวมนักเรียนไดคะแนนเฉล่ีย 50.12   

เม่ือพิจารณาหนวยการเรียนรู พบวา หนวยการเรียนรูท่ี 5 นักเรียนหองนี ้
ไดคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุดเทากับ 13.4 คะแนน หนวยการเรียนรูท่ี 2 นักเรียน 
ไดคะแนนเฉล่ียนอยท่ีสุดเทากับ 8 คะแนน   
                 ดังนั้น เม่ือวเิคราะหผลการเรียนรายวิชา ท 23101 ภาษาไทยวิชา  

                    ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553 พบวา หนวยการเรียนรูท่ี 2 
                    เปนปญหา จึงตองรีบแกไข โดยนําปญหามาวิเคราะหตามข้ันตอนท่ีกลาวมา  
                    3 ขั้นตอน คือ1.ระบุปญหา   
                                          2.จัดลําดับความสําคัญของปญหา 

               3.ระบุสาเหตุของปญหา  
                    เพื่อนําไปสูการกําหนดวิธีการแกปญหาตอไป 
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ตรวจคําตอบกับเฉลยหนา 30  

4.  สรุปผลการทดสอบ คะแนนท่ีได.........คิดเปนรอยละ........ ..         ผาน     ไมผาน          

 

          แบบฝกปฏิบัติท่ี 1(ทดสอบ) 
      เรื่อง  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการวิจัย 

 
 

      คําช้ีแจง       วิเคราะหขอความ และทําเคร่ืองหมายถูก√ และ 
ใสตัวเลขในชอง         ท่ีเปนคําตอบท่ีถูกตอง  

    ขอละ 1 คะแนน 
 

 1.  ขอใดเปนลักษณะของงานท่ีถือวาเปนงานวิจัย    ใช    ไมใช 
1. การคัดเลือกปญหาและหวัขอในการวจิัย  
2. เปนการแกปญหาและพฒันางาน 
3. วิธีการเก็บและรวบรวมขอมูล  
4. การวิเคราะหและตีความขอมูล  

  

 2.   ความสําคญัของการวิจัยในชั้นเรียน มีดังนี ้     ใช    ไมใช 
1. การวิจยัในชั้นเรียนทําใหครูมีงานทําเพิม่ข้ึน  
2. การสอนของครูเปนการวจิัยดําเนินไปดวย กัน 
3. การวิจยัชวยใหการสอนชองครูมีประสิทธิภาพ 
4. ชวยใหครูคิดคนวิธีการพฒันาผูเรียนใหมีคุณภาพ 

 
 3.  กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมีลําดับขั้นตอน ดงันี ้ใสตัวเลขในชอง  

1.สรางและพัฒนาเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูล 
2.วิเคราะหปญหา และกําหนดหวัขอการวิจัย      
3.รายงานผลการวิจัย         
4. ศึกษานวัตกรรมท่ีใชในการวิจัย       
5. วิเคราะหขอมูล         
6. ดําเนินการวจิัย         
7. สรุปผลการวิจัย 

 

 
 

 

4 

 

4 

 

7 

คะแนนท่ีได 
……………… 
คะแนนเต็ม 15 
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     แบบฝกปฏิบัติท่ี 2 
      เรื่อง  การวิเคราะหปญหาในช้ันเรียน 

 
 

 
คําช้ีแจง   วิเคราะหปญหาการเรียนการสอนของรายวิชาท่ีสอน 

     
   

           กิจกรรมท่ี 1              ใหวิเคราะหปญหา และสาเหตุของปญหาโดยใชเทคนิคตนไม 
 

ขั้นท่ี 1 เขียนปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอน 3 ปญหา 
1.……………………………………………………………………………………………
2.……………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………… 
 
 
  

ขั้นท่ี 2   เขียนปญหาท่ีจัดลําดับความสําคญัเปนอันดับ 1 คือ 
 
…………………………………………………………………………………………..… 
 

 
 
         ขั้นท่ี 3 เขียนระบุสาเหตสํุาคัญของปญหา ตามลําดบัความสําคัญ 
 

1.………………………………………………………………………………………….. 
2…………………………………………………………………………………………… 
3…………………………………………………………………………………………… 

นําสาเหตุของปญหาอับดับท่ี 1 ไปแกไข โดยกําหนดเปนหัวขอวิจยั 
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  กิจกรรมท่ี 2             ใหวิเคราะหปญหาคุณภาพการเรียนการสอน 
 

กิจกรรมท่ี 2.1     ใหวิเคราะหปญหาคุณภาพการเรียนการสอนภาพ  
                            รวมของรายวิชาท่ีสอน โดยนําขอมูลจริงยอนหลัง  
                            2-3 ปการศกึษามาวเิคราะห  

ตารางท่ี 1 วิเคราะหผลการเรียนวิชา………………… ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี……… 
                  ภาคเรียนท่ี……….. ปการศึกษา ……………… 

รอยละของนักเรียนท่ีไดระดบัผลการเรียน 

ปการศึกษา 
 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

 
ร 

ผาน
เกณฑ
รอยละ 

        
        
        

 
  จากตารางท่ี 1 พบวา ผลการเรียนวิชา…………………………………………….. 
 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี……….. ปการศึกษา ………… ถึงปการศึกษา…………… 
 …………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………….. 

เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา …………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 
 

                           สรุป ปญหาท่ีตองรีบแกไข  คือ 
  …………………………………………………………………………………. 
  …………………………………………………………………………………. 
  …………………………………………………………………………………. 

นําปญหาท่ีตองรีบแกไข ไปกําหนดเปนหวัขอวิจยัในช้ันเรียน 
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   กิจกรรมท่ี 2.2      ใหวิเคราะหปญหาคุณภาพการเรียนการสอนระดับหนวย 
                                                  การเรียนรูรายวิชาท่ีสอนในปการศึกษาท่ีผานมา โดยนําขอมูล 
                                                  จริงมาวิเคราะหหาปญหา   

ตารางท่ี 2 คะแนนหนวยการเรียนรู……………………………………………….. 
                     ช้ัน……….. ……………….ภาคเรียนท่ี……ปการศึกษา………………. 

คะแนนหนวยการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

รวม 
เลขท่ี 

           
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            

 คะแนนเฉล่ีย            
 
 

สรุป หนวยการเรียนรู/ตัวชี้วัดท่ีเปนปญหามากท่ีสุด คือ 
  หนวยการเรียนรูท่ี /ตัวชี้วัด……………………………………………. 

เร่ือง …………………………………………………………………… 
นําปญหาท่ีพบไปแกไขโดยกําหนดเปนหวัขอวิจัยในช้ันเรียน 
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3. การกําหนดหัวขอการวิจัย 

 
       

 
เม่ือระบุปญหาและสาเหตุของปญหา      ทําใหประเด็นปญหามีความชัดเจนยิ่งข้ึน    

ซ่ึงจะนําไปสูการกําหนดหวัขอการวจิัยหรือจะเรียกวา ช่ือเร่ืองวิจัยก็ได  คําตอบท่ีไดจาก
การวิจยัจะนําไปใชแกปญหา หรือพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีข้ึน  หัวขอการ
วิจัยท่ีดีจะตองส่ือความหมายไดชัดเจน จะชวยใหเขาใจสาระของงานวิจัย หวัขอวจิยัควร
ประกอบดวยสวนท่ีสําคัญ 3 สวน ดังนี ้

 
1.  สวนท่ีบอกถึงวัตถุประสงคหลักของการวิจัย         เพื่อใหทราบวาการวิจัยมี 
วัตถุประสงคท่ีสําคัญเพื่ออะไร   เปนการวิจัยประเภทใด หรือใชวิธีวจิัยอยางไร    
โดยท่ัวไปมี  3 ลักษณะ คือ 

1.1 ศึกษาสภาพของตัวแปร 
1.2 ศึกษาเปรียบเทียบระหวางตัวแปร 
1.3 ศึกษาความสัมพันธของตัวแปร 

 
 
2.  สวนท่ีบอกถึงตัวแปรสําคญัในการวิจัย   เพื่อใหทราบวาวจิัยเกี่ยวกับ 
เร่ืองอะไร มี 2 ตัวแปร คือ  
         2.1 ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน (Independent Variables) 
         2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
 
 
3. สวนท่ีบอกถึงประชากรหรือกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย     เพื่อใหทราบวา  
กลุมเปาหมายของการวิจยัคือใคร        มีการเก็บขอมูลท่ีไหน  

 
 

                การกําหนดหวัขอการวิจยั หรือการตั้งช่ือเร่ืองการวิจยัโดยท่ัวไป 
           นิยมตัง้เปนขอความบอกเลาไมนิยมตั้งเปนคําถาม 
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ตัวอยาง  หัวขอวิจัยหรือชื่อเร่ืองการวิจัยและวิเคราะหสวนประกอบ 

 
    ปญหา   นักเรียนชันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

วิชาคณิตศาสตร ค 11102 เร่ือง การแกโจทยสมการตํ่า 
     
               สาเหตุของปญหา 1. เนื้อหาวิชายากเกินไป 
    2. ครูไมใชนวตักรรมท่ีหลากหลาย 
    3. นักเรียนมีเจตคติท่ีไมดีตอวิชาคณิตศาสตร 
    4. ผูปกครองไมเอาใจใสการเรียนของนักเรียน   
 
 หัวขอวิจัย  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

เร่ือง การแกโจทยสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
กอนและหลังการเรียนโดยใชกิจกรรมประกอบ 

วิเคราะหสวนประกอบของหัวขอการวิจัย 
 
1. วัตถุประสงค   เปนการวจิัยเพือ่เปรียบเทียบระหวางตัวแปร คือ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร กอนและหลัง 
การสอนโดยใชกิจกรรมประกอบ 

 
 
2. ตัวแปร    
ตัวแปรอิสระ / ตัวแปรตน  คือ การสอนโดยใชกิจกรรมประกอบ  
ตัวแปรตาม                คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร เร่ือง 

           การแกโจทยสมการกอนและหลังการสอนโดยใช 
           กิจกรรมประกอบ 

 
 
3. ประชากรหรือกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนวชิา 

      คณิตศาสตร  ค 11102 เร่ือง การแกโจทยสมการ 
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         แบบฝกปฏิบัติท่ี 3 
        เรื่อง  การกาํหนดหัวขอวิจัยในช้ันเรียน 

 
 

  คําช้ีแจง      1. นําปญหาและสาเหตุของปญหาปญหาการเรียนการสอน     
                           ของรายวิชาท่ีสอนมากําหนดหัวขอวิจัยในชัน้เรียน 

            2.  นําหัวขอวิจัยมาแยกสวนประกอบ 
 
  กิจกรรมที ่1          กําหนดหัวขอวิจัยในชั้นเรียน 
  1. ปญหา  ………………………………………………………… 
  2. สาเหตุของปญหา ………………………………………………………… 
     ………………………………………………………… 
  3. หัวขอวิจัย  ………………………………………………………… 
     ………………………………………………………… 
     ………………………………………………………… 
      
             กิจกรรมที ่2  แยกสวนประกอบของหัวขอวิจัยในชั้นเรียน 
  1. วัตถุประสงค  ……………………………………………………… 
     ……………………………………………………… 
  2. ตัวแปร   
  ตัวแปรตน คือ ……………………………………………………… 
  ตัวแปรตาม คือ ……………………………………………………… 
  3. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร คือ ……………………………………………………… 
  กลุมตัวอยาง คือ ……………………………………………………… 
      
 

              ตรวจสอบความถูกตองจากเนื้อหา โดยการประเมินตนเอง 
         ถูกตอง         ปรับปรุง 
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 เฉลยแบบฝกปฏิบัติท่ี 1 (ทดสอบ) 
 

1.  ขอใดเปนลักษณะของงานท่ีถือวาเปนงานวิจัย    ใช    ไมใช 
1. การคัดเลือกปญหาและหวัขอในการวจิัย                  / 
2. เปนการแกปญหาและพฒันางาน                                              / 
3.วิธีการเก็บและรวบรวมขอมูล                                   / 
4. การวิเคราะหและตีความขอมูล        / 

 
 2.   ความสําคญัของการวิจัยในชั้นเรียน มีดังนี ้     ใช    ไมใช 

1. การวิจยัในชั้นเรียนทําใหครูมีงานทําเพิม่ข้ึน                      / 
2. การสอนของครูเปนการวจิัยดําเนินไปดวยกัน          / 
3. การวิจยัชวยใหการสอนชองครูมีประสิทธิภาพ        / 
4. ชวยใหครูคิดคนวิธีการพฒันาผูเรียนใหมีคุณภาพ    / 

 
 3.  กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมีลําดับขั้นตอน ดงันี ้ ใสตัวเลขในชอง  

 สรางและพัฒนาเคร่ืองมือเกบ็รวบรวมขอมูล              3               
วิเคราะหปญหา และกําหนดหัวขอการวิจยั     1    
รายงานผลการวิจัย                                                7 
ศึกษานวัตกรรมท่ีใชในการวจิัย      2      
วิเคราะหขอมูล        5      
ดําเนินการวิจยั                                                          4   

 สรุปผลการวิจัย                                                            6 
 

สรุปคะแนนหนวยที ่1 
 

              คุณทาํได         คะแนน 
        คะแนนเต็ม       15    คะแนน   
        คิดเปนรอยละ       

 
            โปรดบันทึกคะแนนทีไ่ดในหนา 23 ดวยนะครับ 



 



จุดประสงค       1.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจเร่ืองนวัตกรรมท่ีใชวิจัยในชั้นเรียน 
          2. เพื่อสรางและพัฒนานวัตกรรมท่ีใชในการวิจัยในชั้นเรียน 
                                   3. เพื่อนํานวัตกรรมไปใชวิจัยในชัน้เรียน 

กิจกรรม      1. ศึกษาเนื้อหาความรู เร่ือง นวัตกรรมท่ีใชวิจัยในชั้นเรียน 
      2. ทําแบบฝกปฏบัิติใหครบทุกกิจกรรม 
      3. ตรวจสอบคําตอบกับเนื้อหา โดยการประเมินตนเอง 

เนื้อหา     1. ความหมาย ประโยชน และของนวัตกรรม 
       2. ประเภทของนวัตกรรมท่ีใชวิจัยในชั้นเรียน 

                                   3. การสรางและพัฒนานวัตกรรมท่ีใชวิจัยในชั้นเรียน 
 

หนวยที่ 2 

นวัตกรรมท่ีใชวิจัยในช้ันเรียน 
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1. ความหมายและประโยชนของนวัตกรรม 

 

 
 

 
เม่ือวิเคราะหปญหาและกําหนดหวัขอการวิจัยในช้ันเรียนแลว ข้ันตอนตอไป คือ 

การศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีสอดคลองกับปญหาและหวัขอการวิจยั เพือ่เลือก
นวัตกรรมท่ีเหมาะสมสามารถนําไปใชแกปญหาไดตรงประเด็น  ส่ิงท่ีจะนํามาใชแกปญหา 
หรือพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามจุดประสงคของรายวิชา คือ นวัตกรรมทางการศึกษา 
ในบทนี้จะกลาวถึงการสรางและพัฒนานวตักรรมทางการศึกษา  

 

1.1 ความหมายของนวัตกรรม 
นวัตกรรมทางการศึกษา  (Educational Innovation) หมายถึง หลักการ แนวคิด 

ทฤษฎี วิธีการ กระบวนการ เทคนิควิธี หรือส่ิงประดิษฐใหม ๆ ท่ีนาํมาใชแกปญหาหรือ 
พัฒนาการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพตรงตามจุดหมายของหลักสูตร 

 
 
  

  1.2 ประโยชนของนวัตกรรม 
 

สรางบรรยากาศการเรียนรู 

 
บทเรียนนาสนใจ 

 
นักเรียนเรียนรูอยางสนุกสนาน 

 

นักเรียนเรียนรูไดเร็วขึ้น 

 
การสอนมีประสิทธิภาพ 

 
ประหยัดคาใชจาย 

 
  พัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน 
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2. ประเภทของนวัตกรรมท่ีใชในการวิจัย 
 
 

 
 
     วัตกรรมทางการศึกษาท่ีนํามาใชแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 

ในปจจุบันมีอยูอยางหลากหลาย   ควรวิเคราะหและเลือกใชนวัตกรรมท่ีสะดวกในการ
นําไปใช   สามารถสรางข้ึนไดดวยตนเอง  ประหยดั  มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ซ่ึงมี 2 ประเภท ดังนี ้

 

      ประเภทของนวัตกรรมท่ีใชในการวิจัย 
 
            ส่ือการสอน           วิธีสอน/เทคนิคการสอน 
 
     ส่ือส่ิงพิมพ      ส่ือโสตทศันูปกรณ   
 

 
 
 

 
 

   
 
 
 
 

 
 ทบทวน : การวิจัยในช้ันเรียน 

   1. วิเคราะหปญหา 
     2. กําหนดปญหา  

3. ศึกษาวิธีแกปญหา 
           4. ใชนวัตกรรมแกปญหา 

    

น 

• คูมือ 

• แผนการสอน 

• เอกสารประกอบ 

• ชุดการสอน 

• ชุดการเรียน 

• บทเรียนสําเร็จรูป 

• บทเรียนการตูน 

• ฯ ล ฯ 

• เทปเสียง 

• เทปเพลง 

• สไลด 

• วีดีทัศน 

• CAI 

• DCD 

• ภาพยนตร 

• วีดีโอคลิป 

•  ฯ ล ฯ 
 

• การสอนแบบคิดวิเคราะห 

• การสอนแบบบูรณาการ 

• การสอนเปนทีม 

• การสอนซอมเสริม 

• การสอนแบบวิทยาศาสตร 

• การสอนแบบโครงงาน 

• แสดงบทบาทสมมติ 

• แผนผังความคิด 

• การสอนโดยใชเกม 

• ศูนยการเรียน 

• ฯ ล ฯ   
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3. การสรางและพัฒนานวัตกรรมท่ีใชวิจัยในช้ันเรียน 
  

 
 

  การสรางและพัฒนานวัตกรรมท่ีนํามาใชในการวจิัยในช้ันเรียนเพื่อแกปญหาและ
พัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการและข้ันตอน ดังนี ้
 

 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              

 
                                                                                                                                  ตํ่ากวาเกณฑ 

 
 
 
 
 

 
 
 

       2. กําหนดกรอบแนวคิดของกระบวนการเรียนรู     

      3. สรางตนแบบนวัตกรรม 

      4. ทดลองใชนวัตกรรม 

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

1.  กําหนดมาตรฐาน/ตัวชี้วัดการเรียนรู 

5. นําไปใชสอนจริง 

ปรับปรุง&พัฒนา 
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           กระบวนการสรางและพัฒนานวัตกรรมท่ีใชวิจัยในช้ันเรียน 
 
 

ขั้นตอนท่ี 1 กําหนดมาตรฐาน /ตัวชี้วัดการเรียนรู 
 เม่ือวิเคราะหปญหาและสาเหตุของปญหาในการจัดการเรียนการสอนเพือ่กําหนด
สมรรถนะ หรือคุณลักษณะท่ีตองการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
มาตรฐาน และตัวช้ีวัดของหลักสูตร ไดแก ความรูความเขาใจ ทักษะกระบวนการ และ 
เจตคติ  
 
ขั้นตอนท่ี 2 กําหนดกรอบแนวคิดของกระบวนการเรียนรู 
 เปนการศึกษาคนควาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเกีย่วของกับ 
จุดประสงคการเรียนรูท่ีกําหนดข้ึน เพื่อพฒันาคุณลักษณะของผูเรียน  โดยนําหลักการ  
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย มาประยุกต ผสมผสานกับแนวความคิด ประสบการณ 
ของตนเอง เพือ่กําหนดเปนกรอบแนวคิดของกระบวนการเรียนรูข้ึน ซ่ึงจะนําไปสูการ
สรางนวัตกรรมตนแบบท่ีใชแกปญหา หรือพัฒนาการเรียนการสอน 
 
ขั้นตอนท่ี 3 สรางตนแบบนวัตกรรม 
 เม่ือตัดสินใจเลือกนวัตกรรมชนิดใดแลว ตองศึกษาวิธีการสรางนวัตกรรมชนิด 
นั้นใหเขาใจอยางละเอียด เพือ่ใหนวัตกรรมมีความสมบูรณเหมาะสมกบัผูเรียนมากท่ีสุด 
 
ขั้นตอนท่ี 4 ทดลองใชนวัตกรรม 
 นํานวัตกรรมท่ีสรางเปนตนแบบไปทดลองใชกอนนําไปใชจริง      เพื่อหาคา 
ประสิทธิภาพของนวัตกรรมนั้น ๆ โดยเฉพาะ  บทเรียนสําเร็จรูป ชุดการสอน เปนตน 
โดยกําหนดเกณฑมาตรฐานประสิทธิภาพของนวัตกรรมไวกอนทดลองใช    = 90/90 
 หรือ = 80/80 การคํานวณประสิทธิภาพของนวัตกรรม โดยใชสูตร  E1/E2 

 
 ขั้นท่ี 5 นําไปใชสอนจริง 
  เม่ือปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานท่ี 

กําหนด   นํานวัตกรรมไปใชสอนจริงกับนกัเรียนกลุมตัวอยาง เพื่อคนหาคําตอบของ 
การวิจยัและใชแกปญหาการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพกอนนําไปเผยแพร 
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    การทดลองใชนวัตกรรมเพื่อหาประสิทธิภาพของ 

     บทเรียนสําเร็จรูป และชุดการสอน  
 
 

1. การทดลองหนึ่งตอหนึ่ง 
เลือกนักเรียนคอนขางออน 1 คน ใหอานและตอบคําถามในบทเรียนสําเร็จรูป 

ท่ีสรางข้ึน บันทึกคําตอบ และอภิปรายเหตุผลท่ีนักเรียนตอบไมถูก นําขอมูลนั้นไป
ประกอบการปรับปรุงแกไขบทเรียนสําเร็จรูปกอนนําไปใชทดลองข้ันตอไปกับนกัเรียน
กลุมเล็ก 

   
 

2. การทดลองกับกลุมเล็ก  
เลือกนักเรียนท่ีมีผลการเรียนปานกลางท่ีไมใชกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

 แตเรียนวิชาท่ีสรางบทเรียนสําเร็จรูปท่ีสรางข้ึน จํานวน 10 คน ใหดําเนินการดังนี ้
1. ทําแบบทดสอบกอนเรียน เพือ่วัดความรูพืน้ฐาน 
2. ใหเรียนบทเรียนสําเร็จรูปดวยตนเอง ตามลําดับจนจบบทเรียน 

โดยไมกําหนดเวลา            แตใหบันทึกเวลาท่ีใชเรียนบทเรียนเพื่อจะกําหนดเวลาท่ี 
เหมาะสมเม่ือนําไปใชจริง 

3. เม่ือพบขอบกพรองของบทเรียนสําเร็จรูปใหนักเรียนบันทึกไว 
4. ทําแบบทดสอบหลังเรียน เพือ่วัดความกาวหนาของนักเรียน 
5. ครูนําคะแนนแบบฝกปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียนยอย ๆ มาหาคา 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ E1 ซ่ึงตองได รอยละ 80-90 ข้ึนไป โดยใชสูตรตอไปนี้ 
    
    
 
 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเพื่อการคํานวณ E1  

1. จํานวนบทเรียนยอย และคะแนนทดสอบของบทเรียนยอยในบทเรียนสําเร็จรูป   
2. จํานวนนักเรียนท่ีใชทดลอง 

คะแนนเฉล่ีย 
 คะแนนเต็ม 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ E1    = X   100 

คะแนนเฉล่ีย        = 
 คะแนนของแบบฝกท้ังหมด 
จํานวนนักเรียนท่ีใชทดลอง 



 37 

 
6. ครูนําคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนทุกคน 

มาหาคาประสิทธิภาพของผลลัพท  E2 ซ่ึงตองไดรอยละ 80 – 90 ข้ึนไป    ถือวา  
นวัตกรรมนัน้มีประสิทธิภาพนําไปใชสอนได   โดยใชสูตรตอไปนี้คํานวณ 

 

    
 
 
 
   
   

 
ขอมูลท่ีตองการทราบในการทดลองกลุมเล็ก 10 คน ไดแก 

1. คะแนนเฉล่ียของนักเรียน 10 คน สามารถตอบคําถามในบทเรียนไดถูกตอง ซ่ึงควร 
จะไดตามเกณฑมาตรฐาน คือ 90  

2. คะแนนเฉล่ียของนักเรียน 10 คน ในการทําแบบทดสอบหลังเรียน ซ่ึงควรจะไดตาม
เกณฑมาตรฐาน คือ 90 

3. คะแนนความกาวหนาในการเรียนบทเรียนสําเร็จรูป  โดยนําคะแนนเฉล่ียของการ 
ทําแบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียนมาหาความแตกตาง เพื่อตองการทราบ 
ความรูท่ีนักเรียนไดรับเพิ่มข้ึน หรือลดลง ซ่ึงหลังการเรียนควรสูงกวากอนเรียน 
บทเรียน 
 
ขอมูลสมมติจากการทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูปในกลุมเล็ก 10 คน มีดงันี ้

1. คะแนนเฉล่ียของการทําแบบทดสอบกอนเรียน   47 % 
2. คะแนนเฉล่ียของแบบฝกปฏิบัติในบทเรียนสําเร็จรูป  96 % 
3. คะแนนเฉล่ียของการทําแบบทดสอบหลังเรียน   89 % 

จากขอมูลท่ีได เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน 90/90 พบวา 
 ประสิทธิภาพของกระบวนการ E1 = 96 % สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 90 ท่ีกําหนด 
 ประสิทธิภาพของผลลัพท        E2   = 89 % ตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน 90 ท่ีกําหนด 
  เม่ือพิจารณาความกาวหนาของผูเรียน พบวา คะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวา 

กอนเรียน  คือ 47 % เปน 89% ถือวานวัตกรรมมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจจะปรับปรุง 
แบบทดสอบเล็กนอย 

ประสิทธิภาพของผลลัพท  E2       = 
คะแนนเฉล่ีย 
 คะแนนเต็ม 

X   100 

คะแนนเฉล่ีย   = 
คะแนนทดสอบหลังเรียน 
จํานวนนักเรียนท่ีใชทดลอง 
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แบบฝกปฏิบัติท่ี  4 

เรื่อง สรางและพัฒนานวัตกรรมท่ีใชในการวิจัยในช้ันเรียน 
 
 

   
  คําช้ีแจง 1. ใหศึกษาวิธีการสรางนวัตกรรมท่ีเลือกใชวิจัยในช้ันเรียน  

    2. ใหคํานวณหาคาประสิทธิภาพของนวตักรรม จากการนํานวัตกรรมไป     
                                              ทดลองใชกับนักเรียนกลุมเล็ก  จํานวน  5 คน 
         
 

 กิจกรรมที ่1     เลือกใชนวัตกรรมท่ีวจิัยในช้ันเรียน    
  

 1. นวัตกรรมท่ีเลือกใชวจิัยในช้ันเรียน คือ…………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
   2. เขียนวิธีการสรางและพัฒนานวัตกรรมท่ีทานเลือกใช เปนแผนภูมิ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมที ่2        คํานวณหาคาประสิทธิภาพของนวัตกรรม กําหนดเกณฑมาตรฐาน  
                         E1/E2 = 80/80 โดยใช ขอมูลจากตารางท่ีกําหนดใหคํานวณหาคา 

       ใสลงในชองตารางท่ีวางและเติมคําตอบในชองวา ขอ 1- 8  
       ใหถูกตอง    ขอละ 1 คะแนน 
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ตารางฝกคํานวณคะแนนการทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป 
 

คะแนนปฏิบัติกิจกรรม คะแนน 
ทดสอบ 
กอนเรียน 

1 2 3 4 5 รวม 

คะแนน 
ทดสอบ 
หลังเรียน 

รวม 
เลขท่ี 

25 10 10 10 10 10 50 25 100 
1 11 7 8 6 9 8 38 23 72 
2 13 9 9 8 8 9  24 80 
3 10 9 7 7 8 9  22 72 
4 12 8 9 10 8 9 44 23 80 
5 9 8 9 8 9 8  20 71 

 คะแนนเฉล่ีย 11.00   7.2   41.40  75.00 
ฝกคํานวณกอนแลวจึงตรวจสอบคําตอบ 
สรุปผลการคาํนวณ                 ฝก        ถูก   ผิด       เฉลย 
1. คะแนนเฉล่ียทดสอบกอนเรียนบทเรียนสําเร็จรูป                11.00 
2. คะแนนเฉล่ียทดสอบหลังเรียนบทเรียนสําเร็จรูป                         22.40 
3. คะแนนเฉล่ียปฏิบัติกิจกรรมของบทเรียนสําเร็จรูป                         41.40 
4. คะแนนเฉล่ียภาพรวมของบทเรียนสําเร็จรูป                                               75.00 
5. ผลตางของคาเฉล่ียกอนเรียนและหลังเรียนบทเรียนสําเร็จรูป                            11.40 
6. คาประสิทธิภาพของกระบวนการของบทเรียนสําเร็จรูป                82.80 
7. คาประสิทธิภาพของผลลัพทของบทเรียนสําเร็จรูป                 89.60 
 8. คาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป E1 / E2 =                                /                                  82/89 
                   คะแนนท่ีได 

 
ตรวจสอบคาํตอบแบบฝกปฏิบัติที่ 4 ดวยตนเอง 

ถูกตอง  ปรับปรุง 
สรุปคะแนนหนวยที ่2  

      คุณทําได             คะแนน 
   คะแนนเต็ม         8   คะแนน 

               
   คิดเปนรอยละ  
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ตัวอยางเคาโครงบทเรียนโมดูล 
 

วิชา : วิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
 เร่ือง : ตา 
 
 จุดมุงหมายท่ัวไป 
  เพื่อเรียนรูส่ิงตาง ๆ หนาท่ีและการรักษาตา 
 จุดมุงหมายเชงิพฤติกรรม 

1. ผูเรียนสามารถระบุสวนสําคัญ ๆ 7 สวนของตาได (หนังตา ประสาทตา  
ลูกตาดําจอภาพ มานตา และแกวตา) 

2.    เม่ือกําหนดภาพตา มาใหผูเรียนช้ีบงสวนสําคัญท้ัง 7 สวนของตาได 
3.    ผูเรียนบรรยายหนาท่ีของสวนสําคัญแตละสวนของตาโดยปากเปลาได 
4.    ผูเรียนบรรยายวิธีปองกนัรักษาตาไดอยางนอย 3 วิธี 

 
การทดสอบกอนเรียน              การทดสอบหลังใชโมดูล 
1. ผูเรียนเขียนรายงานสวนสําคัญ ๆ   1. นักเรียนเขียนสวนตาง ๆ ของตา  
    ของตาลงในกระดาษ         ลงในกระดาษ 
2. กําหนดภาพตาให ใหผูเรียนช้ีบง  2.  กําหนดภาพตาให ใหนกัเรียนช้ีบง 
    สวนสําคัญ  ๆ          สวนสําคัญ ๆ ในภาพ 
3. ถามหนาท่ีของสวนสําคัญในแตละสวน  3.  นักเรียนตอบคําถามกับหนาท่ี 
4. ถามวิธีปองกันรักษาตาสัก 3 วิธี                                  สวนตาง ๆ ของตา 

4.  นักเรียนตอบคําถามเกี่ยวกับการ 
      ปองกันรักษาตา 

 
วัสดุอุปกรณและกิจกรรมการเรียนการสอน       กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ภาพยนตร เร่ือง ตา            - วาดภาพตาและช้ีบงสวนสําคัญ ๆ 

 ประสาทสัมผัสท้ังหา  - ศึกษาหุนจําลอง และอภิปราย 
 ตาและการดําเนินแลรักษา           สวนตาง ๆ กับหนาท่ีของตา
 ปองกัน รักษาสายตา            - ทําหุนจําลองของตาจากดินเหนียว 

   ตัวเราและดวงตา    - ทําแผนภูมิเกีย่วกับการปองกันและ 
   เร่ืองราวของตา      รักษาตา 



        
   จุดประสงค        ออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนได 

 
  กิจกรรม      1. ศึกษารูปแบบการวิจัย 
           2. ทําแบบฝกปฏิบัติใหครบทุกกิจกรรม 
           3. ตรวจสอบคําตอบกับเนื้อหา โดยการประเมินตนเอง 

 
   เนื้อหา          1. ความหมายของการออกแบบการวิจัย 
            2. รูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน 
 

หนวยท่ี 3 

การออกแบบการวิจัยในช้ันเรียน 
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ความหมายของการออกแบบการวิจัย  
 

 

 
 
  การออกแบบการวิจัย  หมายถึง   การวางแผนเพื่อกาํหนดวิธีการดาํเนิน 

การศึกษา คนควา โดยการนาํนวัตกรรม  และเคร่ืองมือเกบ็รวบรวมขอมูลท่ีสรางข้ึน 
ไปใชจัดการเรียนการสอนกบันักเรียนตามขั้นตอนท่ีกําหนดไว   เพื่อแกปญหา  และ 
พัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงคของการวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ  

  
 

  ในการออกแบบการวิจยั เพื่อนํานวัตกรรมไปใชแกปญหา และพัฒนานกัเรียน 
ใหมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพนั้น สามารถออกแบบการ
วิจัยไดหลายรูปแบบ  และนาํไปใชวจิัยในชั้นเรียนไดทุกรูปแบบ   
 

 

     รูปแบบการวิจัยท่ี 1 

 
  รูปแบบการวิจยัท่ี 1 ใชกลุมตัวอยางกลุมเดียว และวัดผลหลังการทดลอง 1 คร้ัง 

(The single group, Post-test only design หรือ One-shot case study) มีแผนภูมิดังนี ้
 

X T2 
  
 
    X หมายถึง  การทดลองใชนวัตกรรม (Treatment) 
    T2 หมายถึง  การวัดผลหลังการทดลอง (Post-test) 
 
  การวิเคราะหผล บรรยายขอมูลจากการวดัผลหลังการทดลอง (Post-test) โดย 

ใชสถิติ คารอยละ (%)  คาเฉล่ีย (X) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และทดสอบ 
คาท่ี(t-test) ระหวางผลการวดัหลังการทดลองกับเกณฑท่ีกําหนดไวกอนการทดลอง 
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     รูปแบบการวิจัยท่ี 2 
 

รูปแบบการวิจยัท่ี 2 ใชกลุมตัวอยางกลุมเดียว และวัดผลกอนและหลังการ 
ทดลอง (The single group, Pretest- Posttest design) มีแผนภูมิดังนี ้
 

T1       X    T2 
  
 
    T1 หมายถึง  การวัดกอนการทดลอง (Pretest) 
    X หมายถึง  การทดลองใชนวัตกรรม (Treatment) 
    T2 หมายถึง  การวัดผลหลังการทดลอง (Post-test) 
  
  การวิเคราะหผล บรรยายขอมูลจากการวดัผลหลังการทดลอง (Post-test) โดย 

ใชสถิติ คารอยละ (%)  คาเฉล่ีย (X) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และทดสอบ 
คาที (t-test : dependent group) ระหวางผลการวัดกอนและหลังการทดลองใชนวัตกรรม 
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     รูปแบบการวิจัยท่ี 3 

 
  รูปแบบการวิจยัท่ี 3 ใชกลุมตัวอยางสองกลุม มีลักษณะเทาเทียมกนั ใชเปน 

กลุมทดลอง 1 กลุม กลุมควบคุม 1 กลุม และวัดผลหลังการทดลอง 1 คร้ัง มีแผนภูมิดังนี้ 
 

C     ~ X    T12 
     E        X     T22 

 
   C หมายถึง  กลุมควบคุม 
   E หมายถึง  กลุมทดลอง 
              ~X หมายถึง  วิธีสอนแบบเดิม 

X หมายถึง  การทดลองใชนวัตกรรม (Treatment) 
   T12 หมายถึง  การวัดผล หลัง การสอนแบบเดิม 

T22 หมายถึง  การวัดผล หลัง การสอนโดยใชนวัตกรรม 
 การทดลอง 
  เลือกกลุมตัวอยางนักเรียน 2 หอง ท่ีมีลักษณะของกลุมเทาเทียมกนักอนทดลอง 

ใชนวัตกรรม โดยใชหองใดหองหน่ึงเปนกลุมควบคุมใชการสอนแบบเดิม   และอีกหอง
หนึ่งเปนกลุมทดลองสอนโดยใชนวัตกรรม เม่ือสอนครบกําหนดวดัผลตัวแปรของการ
ทดลองพรอมกันท้ังสองกลุม หลังการทดลองดวยแบบวดัชุดเดยีวกัน 
 
การวิเคราะหผล  

บรรยายขอมูลจากการวดัผลหลังการทดลอง (Post-test) โดยใชสถิติ คารอยละ (%) 
คาเฉล่ีย (X) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และทดสอบคาที (t-test: Independent 
group) ระหวางผลการวัดหลังการทดลองของกลุมควบคุม กับกลุมทดลอง และการสอน
แบบเดิม กับการสอนโดยใชนวัตกรรม 
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       รูปแบบการวิจัยท่ี 4 

 
  รูปแบบการวิจยัท่ี 4 ใชกลุมตัวอยางสองกลุม มีลักษณะเทาเทียมกนั    ใชเปน 

กลุมทดลอง 1 กลุม กลุมควบคุม 1 กลุม วัดผลกอนและหลังการทดลอง มีแผนภูมิดังนี ้
 

C      T11  ~ X    T12 
     E      T21     X     T22 

 
   C หมายถึง  กลุมควบคุม 
   E หมายถึง  กลุมทดลอง 
              ~X หมายถึง  วิธีสอนแบบเดิม 

X หมายถึง  การทดลองใชนวัตกรรม (Treatment) 
T11 หมายถึง  การวัดผล กอน การสอนแบบเดิม 

   T12 หมายถึง  การวัดผล หลัง การสอนแบบเดิม 
   T21 หมายถึง  การวัดผล กอน การสอนโดยใชนวัตกรรม 

T22 หมายถึง  การวัดผล หลัง การสอนโดยใชนวัตกรรม 
 
 การทดลอง 
  เลือกกลุมตัวอยางนักเรียน 2 หอง ท่ีมีลักษณะของกลุมเทาเทียมกนักอนทดลอง 

ใชนวัตกรรม โดยใชหองใดหองหน่ึงเปนกลุมควบคุมใชการสอนแบบเดิม   และอีกหอง
หนึ่งเปนกลุมทดลองสอนโดยใชนวัตกรรม     ทําการวัดผลกอนทําการสอนและทดลอง  
กลุมตัวอยางท้ังสองกลุม เม่ือสอนครบกําหนดวดัผลตัวแปรของการทดลองพรอมกันท้ัง
สองกลุม หลังการทดลองดวยแบบวดัชุดเดยีวกัน 

  การวิเคราะหผล บรรยายขอมูลจากการวดัผลหลังการทดลอง (Post-test) โดย 
ใชสถิติ คาเฉล่ีย (X) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และทดสอบคาที (t-test) 
ระหวาง ผลการวัดกอน-หลังการทดลองของกลุมควบคุม กับกลุมทดลอง มาเปรียบเทียบ
กัน หากพบวา คาเฉล่ียหลังการทดลองมีคาสูงกวากอนการทดลอง แสดงวานวัตกรรมมี 
คุณภาพ 
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         แบบฝกปฏิบัติท่ี 5  

          เร่ือง การออกแบบการวิจัย 

 
 
  คําช้ีแจง ออกแบบการวจิัย โดยเลือกรูปแบบการวจิัยใหเหมาะสมกบั 

หัวขอการวิจยั และวัตถุประสงคของการวิจัย   เติมคําในชองวาง 
จํานวน 5 ขอ ๆ ละ 1 คะแนน 

 
  กิจกรรม เลือกรูปแบบการวิจัยท่ีเหมาะสมกับหัวขอการวิจัยในช้ันเรียน 
 

1. รูปแบบการวิจยัท่ี ………………………………………………………… 
2. ลักษณะของรูปแบบการวจิัย……………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 
3. แผนภูมิรูปแบบการวิจยั 
4.     อธิบายสัญลักษณ 

      …………………………………………………………………………… 
      …………………………………………….…………………………….. 

        …………………………………………………………………………… 
             5. ลักษณะการทดลอง    

      …………………………………………………………………………… 
                                 …………………………………………….…………………………….. 
        …………………………………………………………………………… 

 
 

               ตรวจสอบความถูกตองกับเนื้อหา โดยการประเมินตนเอง 
       ถูกตอง      ปรับปรุง 

 

        สรุปคะแนนหนวยที่ 3 
              คุณทําได         คะแนน 
     คะแนนเต็ม      5        คะแนน 

             คิดเปนรอยละ      



        
   จุดประสงค        สรางและพัฒนาเครือ่งมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม 

       ขอมลูการวจิัยในชั้นเรียนได 

 

กิจกรรม      1. ศึกษาการสรางและพัฒนาเครือ่งมือท่ีใชเก็บรวบรวม       
                     ขอมูลการวจิัย 

           2. ทําแบบฝกปฏิบัติใหครบทุกกจิกรรม 
           3. ตรวจสอบคําตอบกบัเนื้อหา โดยการประเมินตนเอง 

 
   เน้ือหา      1. ประเภทของเครือ่งท่ีใชเก็บรวบรวมขอมลูการวจิัย 
       2. การหาคุณภาพของเครือ่งมือเก็บรวบรวมขอมลูการวจิัย 
  

หนวยท่ี 4 
เครื่องมือท่ีใชเกบ็รวบรวมขอมูลการวิจยั 
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ประเภทของเคร่ืองมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลการวิจยั 

 

 
 

 
การเก็บรวบรวมขอมูลเปนข้ันตอนที่สําคัญมากในกระบวนการวิจัย เนื่องจากขอมูลที่

ไดมาเมื่อผานการวิเคราะหทางสถิติ จะเปนส่ิงท่ีบอกถึงผลการวจิัย    การท่ีจะเก็บขอมูลใหได 
มากนอยเพียงพอหรือไมอยางไรกย็อมข้ึนอยูกับเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ในการเก็บรวบรวม
ขอมูลการวจิัยใชเครื่องมือหลายประเภท แตที่นิยมใชกันมากมี 4 ประเภท คือ 

1. แบบทดสอบ (Test) 
2. แบบสอบถาม ( Questionnaires) 
3. แบบสัมภาษณ (Interview) 
4. แบบสังเกต (Observation) 

 

1. แบบทดสอบ (Test) 
 

 
หมายถึง    ชุดของคําถามท่ีใชวัดพฤติกรรมประเภทความรู แบบทดสอบ  

มีหลายชนิด ไดแก 
แบบอตันัย (Subjective or Essay Type) เปนแบบทดสอบที่กําหนดปญหา 

หรือคําถามมาให โดยผูเขาสอบเขียนตอบยาว ๆ ภายในเวลาที่กําหนดให     เหมาะ
สําหรับวัดหลาย ๆ ดาน เชน วัดความสามารถทางภาษา  ความคิดสรางสรรค   
ทัศนคติ เปนตน 

แบบปรนยั (Objective or Short Answer Type) เปนแบบทดสอบท่ีกําหนด 
ใหตอบส้ัน ๆ หรือกําหนดคําตอบใหเลือกตอบ ไดแก 

แบบถูก-ผิด (True-False) 
แบบเติมคํา (Completion) 
แบบจับคู (Matching) 
แบบเลือกตอบ (Multiple Choices) 
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2. แบบสอบถาม ( Questionnaires)  
 

คือ รายการคําถามที่สงไปใหกลุมตัวอยางเปนผุตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ตองการทราบ  
อาจเปนคําถามท่ีถามขอเท็จ ความคิดเห็น ความรูสึก การประเมินสภาพ   การประเมินการ 
ปฏิบัติ เปนตน  โดยใหบุคคลตอบในแบบสอบถาม 

 
              ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม 

1. กําหนดวัตถุประสงคของการสรางแบบสอบถาม 
 2.   ระบเุนื้อหา หรือประเด็นหลักที่จะถามใหครอบคลุมวตัถุประสงคทีจ่ะประเมิน 
 3.  กําหนดประเภทของคําถาม เปนแบบปลายเปด หรือ ปลายปด 
 4.  รางแบบสอบถาม โครงสรางของแบบสอบถามอาจแบงเปน 3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 ขอความเบื้องตน 
 ตอนที่ 2 ขอมูลทั่วไป 
 ตอนที่ 3 ขอมูลหลักเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะถาม 

5.   ตรวจสอบขอคําถามใหครอบคลุมเรื่องที่จะวดัตามวัตถุประสงค 
6.  ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาและภาษาท่ีใช 
7. ทดลองใชแบบสอบถามเพ่ือดูความเปนปรนยั ความเท่ียง เพ่ือประมาณเวลาท่ีใช 
8. ปรับปรงุแกไข  
9. จัดพิมพใหเปนระเบียบ และอานงาย สะดวกตอการตอบ 
 
ประเภทคาํถามในแบบสอบถาม 

 
1. แบบคําถามปลายเปด  

เปนคําถามที่เปดโอกาสใหผูตอบเขียนตอบไดอยางอิสระไมมีการ 
 กําหนดคําตอบไว เชน 
   นักเรียนชอบส่ือการสอนท่ีมีลักษณะอยางไร 
   ………………………………………………………………….. 
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2. แบบคําถามปลายปด 

 
เปนคําถามทีก่าํหนดคําตอบไวแนนอนเพือ่ใหผูตอบเลือกตอบ 

จากคําตอบที่กาํหนดให ลักษณะของคําตอบแบงไดดงันี้ 
 

2.1 แบบเลอืกตอบอยางใดอยางหนึ่งจากสองคําตอบ เชน  
คําถาม        นักเรียนรูสึกอยางไรตอการเรยีนดวยบทเรยีนแบบโปรแกรมชุดนี ้

 คําตอบ  ชอบ   ไมชอบ เพราะ …………………… 
 
 

2.2 แบบเลอืกคําตอบเดียวจากหลายคําตอบ  เชน 
คําถาม        นักเรียนเห็นวาเรื่องใดตอไปนี้ยากท่ีสุด 
คําตอบ                เลขยกกําลัง   สมการเสนตรง 
   จํานวนจริง   ความนาจะเปน 
  

   2.3 แบบเลอืกคําตอบหลายคําตอบ เชน 
คําถาม        นักเรียนไดคะแนนวิชาคณิตศาสตรนอยเปนเพราะสาเหตุใด  

       (ใหตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  คําตอบ            ไมชอบวิชาคณิตศาสตร               ครูไมปรับปรุงวธิีสอน 
       ไมต้ังใจเรยีนขณะครูสอน  ความรูพื้นฐานไมด ี
       ไมไดทําการบานดวยตนเอง  เนื้อหาวิชายากเกินไป 
       ครูใหการบานมากเกนิไป  อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ…. 
                 

2.4 แบบจัดเรยีงลําดบั ผูตอบจัดเรียงลําดบั โดยใสหมายเลข เชน 
คําถาม          นักเรียนชอบเรียนวิชาหลัก 5 วิชาเรียงลําดับมากนอยอยางไร 
คําตอบ          คณิตศาสตร  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร 
   สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ 
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2.4 แบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 
เปนแบบใหจดัลําดับความสําคัญ เชน มากท่ีสุด มาก  ปานกลาง นอย และ

นอยที่สุด  อาจจะใช 3 ระดบั 4 ระดับ หรือ 5 ระดับก็ได เชน 
 

   ใหนักเรียนกาเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรยีน 
ระดับความคิดเห็น 

  
5 4 3 2 1 

1. การจัดเรียงลําดับของเน้ือหาเหมาะสม      
2. ความเหมาะสมของจํานวนตัวอยาง      
3. ความเหมาะสมของจํานวนขอของแบบฝกหัด      
4. ความยากงายของแบบฝกหัดเหมาะสม      
5. ความรูท่ีไดรับนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวนั      

เกณฑการประเมิน 
 5 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
 3 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 
 1 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 

 

 การทดลองใชแบบสอบถาม 
 
  แบบสอบถามที่สรางขึ้น จําเปนตองทดลองใชเพื่อหาขอบกพรองของคําถาม 

และรูปแบบตาง ๆ เพ่ือแกไขใหถูกตองสมบูรณกอนนําไปใชจริง มีหลักการดังนี ้
1. ทดลองใชแบบสอบถามกับบุคคลที่อยูในสภาพเดยีวกับกลุมตวัอยาง 
2. ทดลองใชแบบสอบถามในสถานการณท่ีเปนจริง 

 จากการทดลอง จะทราบถึง เวลาทีใ่ชตอบ ความชัดเจนของคําถาม เปนตน 
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3. แบบสัมภาษณ (Interviews) 
 
  แบบสัมภาษณเหมาะสําหรับเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีอานหนังสือไมออก    เชน 
   ชาวเขา  ชาวไทยใหม  เดก็เล็ก ๆ  เปนตน แตตองใชเวลามากในการเก็บขอมูลแตละตัวอยาง 
 ผูสัมภาษณถามีหลายคน กจ็าํเปนที่จะตองมีการฝกและสาธิตการสัมภาษณใหเปนไปใน 

แนวทางเดยีวกัน แบบสัมภาษณ มี 2 ชนิดคือ 
 
 3.1 แบบสัมภาษณท่ีมีคําถามท่ีแนนอน (Structured Interview)  
 เปนแบบที่มีคําถามกําหนดไวแนนอน เชน ทานมีเวลาเพียงพอในการเตรียมตัวสอบ
หรือไม 

  3.2 แบบสัมภาษณท่ีไมมีคําถามแนนอน (Unstructured Interview) 
  เปนแบบที่ไมมีคําถามกําหนดไวกอนแนนอนเราสามารถเปลี่ยนแปลงคําถามไดตาม 
 สถานการณ แตตองมุงสูจุดหมายเดียวกัน เชน ทานมีขอเสนอแนะอะไรบางเก่ียวกับการสอน 
 ที่เนนนกัเรียนเปนสําคัญของครู  
 
 

4. แบบสังเกต (Observation) 
 

เปนเครื่องมือรวบรวมขอมูลท่ีทําไดงาย ๆ ผูวิจัยสามารถสังเกตเปนรายบุคคล หรือ
กลุมในเวลาใดเวลาหน่ึงก็ได ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคในการสังเกต วธิสัีงเกตมี 2 ประเภทคือ 

 
 4.1 การสังเกตโดยเขาไปรวม (Participant Observation) ผูสังเกตไปรวม

อยูในหมูผูทีถ่กูสังเกตและมีการรวมกระทาํกิจกรรม โดยผูสังเกตเปนสมาชิกของกลุมนั้นดวย 
4.2 การสังเกตโดยไมเขาไปรวม (Non-Participant Observation) ผูสังเกต 

อยูนอกวงของผูถกูสังเกตโดยกระทําตนเปนบุคคลภายนอกไมไดเขาไปรวมกิจกรรมของกลุม 
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การหาคุณภาพของเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 
 
  ในการทําวิจัย   ผูวจัิยจําเปนตองมีขอมูลทีด่ีเช่ือถือไดเม่ือนํามาวิเคราะหแลว 

จะตองไดผลใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด      ขอมูลจะดีและเชือ่ถือไดตองเปน
ขอมูลที่เก็บรวบรวมไดโดยอาศัยเครื่องมือที่ไดรับการวิเคราะห    และปรับปรุงจนมี 
เน้ือหาและลกัษณะเหมาะสมกับขอบเขตและวัตถุประสงคของการวจัิย  
 เพื่อใหแนใจวาเครื่องมือมีประสิทธิภาพสามารถเก็บรวบรวมขอมูล  ไดเปน 
อยางด ี จึงตองหาคุณภาพของเครื่องมือกอนนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูล    ในที่นี้จะ
กลาวถึงการหาคุณภาพของแบบทดสอบ และ แบบสอบถาม 

 

การหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
 
   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลทีมี่คุณภาพ ควรมีลักษณะสําคัญ คือ 

มีความตรงตามเน้ือหา มีความเช่ือม่ัน มีอํานาจจําแนก และความยากเหมาะสม       มี
รายละเอียดดังนี้ 
 

  1. การหาความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) 
   ความตรงตามเน้ือหา หมายถึง การที่เครื่องวัดมีขอคําถามตรงตามเรื่องที ่

ตองการจะวัด วิธวีิเคราะหจะดําเนินการหลงัจากไดสรางเครื่องมือวดัแลวโดยวธิ ี
การดังนี ้

1. ใหผูเช่ียวชาญหรือผูมีประสบการณในรายวิชาน้ันอยางนอย 3 คน 
ชวยประเมินเปนรายบุคคล  วาขอคําถามแตละขอสามารถวัดไดตรงกับจุดประสงค 
ท่ีกําหนดหรือไม โดยใหคะแนนตามเกณฑตอไปน้ี 
 ถาขอคําถามวดัไดตรงจุดประสงค         ได   1    คะแนน 

 ถาไมแนใจวาขอคําถามนั้นวัดตรงจุดประสงคหรือไม    ให   0   คะแนน 
 ถาขอคําถามวดัไดไมตรงจดุประสงค         ได  -1   คะแนน 
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ตวัอยางการตรวจสอบความสอดคลองของขอคาํถามกับจดุประสงค  

 
  คําชีแ้จง               โปรดพิจารณาขอคําถามแตละขอท่ีแนบมาใหวัดได ตรงกับ 

จุดประสงคหรือไม โดยใหกาเครื่องหมาย  ในชองตอไปน้ี 
     + 1   ถาขอคําถามวดัไดตรงกับจุดประสงค 

   0    ถาไมแนใจหรือตัดสินไมได 
 - 1   ถาขอคําถามนั้นวัดไดไมตรงจุดประสงค 

ผลการพิจารณา 
จุดประสงคที ่

คําถาม 
ขอท่ี +1 0 -1 

ความเห็น/ขอเสนอแนะ 

1. ……………….. 
 …………………. 
………………….. 

1. 
2. 
3. 

   …………………………….. 
…………………………….
…………………………….. 

2. ……………….. 
 …………………. 
………………….. 

4. 
5. 
6. 

   ……………………………
……………………………
…………………………….. 

 
2. นําคะแนนของผูเช่ียวชาญทุกคนท่ีประเมินมากรอกลงในแบบ 

วิเคราะหความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงคเพ่ือหาคาเฉลี่ย สําหรับ 
ขอคําถามแตละขอ 

 โดยใชสูตร  IOC    = 

 

IOC  คือ คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 

  (Index of Item – Objective Congruence) 

ΣΧ  คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

Ν คือ จํานวนผูเช่ียวชาญ  
  เกณฑการคัดเลือกขอคําถาม 
   ขอคําถามที่มีคา IOC ต้ังแต 0.50 – 1.00 ใชได 
   ขอคําถามที่มีคา IOC ตํ่ากวา 0.50 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 

ΣΧ 
  Ν 
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    ตวัอยางแบบวิเคราะหความสอดคลองของขอคาํถามกับจุดประสงค 
        และผลการวิเคราะห 

 
ตารางวิเคราะหความสอดคลองของขอคําถามกับจดุประสงค 

 
คะแนนของผูเช่ียวชาญคนท่ี จุดประสงค 

ท่ี 
คําถาม 
ขอที่ 1 2 3 4 5 ΣΧ IOC 

ผลการ 
คัดเลือก 

1 1 
2 
3 

+1 
+1 
-1 

0 
+1 
0 

+1 
+1 
0 

+1 
+1 
-1 

0 
+1 
0 

3 
5 
-2 

0.60 
1.00 
-0.40 

ใชได 
ใชได 

ใชไมได 
2 4 

5 
6 

+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
0 

+1 
+1 
0 

+1 
0 
0 

5 
4 
2 

100 
0.80 
0.40 

ใชได 
ใชได 

ปรับปรุง 
 
  สรุปผลการคดัเลือกขอคําถามที่สอดคลองกับจุดประสงค มีคา IOC ต้ังแต 0.50 ข้ึนไป  

ไดแก ขอ  1   2   4   และ 5     
  ดังน้ันควรสรางขอคําถามเผือ่ไวใหมากกวาจํานวนที่ตองการรอยละ 20 – 40  
 

  2. หาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) 
   ความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือ หมายถึง  ความคงที่ ความเท่ียงในการวัดของ 

เครื่องมือ เชน สอบครั้งที่ 1 ได 20 คะแนน ถานําขอสอบชุดเดิมมาสอบอีกก็จะไดคะแนน 
เทาเดิมหรือใกลเคียงท่ีสุด เปรียบเหมือนตาช่ัง ช่ังของกี่ครั้งก็ไดน้ําหนกัเทาเดิม ในการวิจัย 
เครื่องมือที่มีความเที่ยงหรือความเช่ือม่ันรอยเปอรเซ็นตนั้น ทําไดยาก แตถามีความเชื่อม่ัน 
คอนขางสูงก็ถอืวามีความเช่ือม่ัน  ซ่ึงควรปฏิบัติดังน้ี 

1. เขียนคําถามทีจ่ะใชวัดใหชัดเจน เพื่อใหผูตอบเขาใจตรงกนั 
2. เขียนคําถามใหมีจํานวนมากขอ  เชน ถาตองการขอสอบ 20 ขอ ควร 

สรางขอสอบไว 30 ขอ เปนตน 
  การหาคาความเช่ือม่ัน มีหลายวิธีอาจเลือกใชวธิีใดวธิีหนึง่ตอไปนี ้
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 2.1 วิธีของ Kuder-Richardson ใชสําหรับขอสอบที่มีระบบการให
คะแนน 
แบบ ตอบถกูได 1 ตอบผิด ได 0 มี 2 สูตร คือ KR-20 และ KR-21   แตขอยกตัวอยางสูตร  
KR-21 เปนที่นิยมของครู เพราะวาใชการคํานวณนอยกวา และทําไดรวดเรว็กวา เพียงแต 
แทนคาจํานวนขอในแบบทดสอบ (k)     คาเฉลี่ย (X) และคาความแปรปรวน (S2)   ลงใน 
สูตร ก็สามารถคํานวณคาความเช่ือม่ันได แตไดคาความเช่ือม่ันตํ่ากวาสูตรKR-20 เลก็นอย 
  

ตวัอยางการหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตร KR-20 และ KR – 21  
  

แสดงการหาคาความเช่ือของแบบทดสอบจํานวน 6 ขอ ใชทดสอบกับนักเรียน 10 คน 
ใหคะแนนตามวิธี 0-1 (Zero-one method) ตอบผิดได 0 ตอบถูกได 1 คะแนน 

ขอที่ นักเรียน 
คนท่ี 1 2 3 4 5 6 

คะแนน 
รวม 

ΣX2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 

0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 

1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 

1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 

5 
3 
3 
5 
4 
2 
4 
4 
6 
6 

25 
9 
9 

25 
16 
4 

16 
16 
36 
36 

P =  ขอถูก/คน 
q = ขอผิด(1-p) 

pq 

.8 

.2 
.16 

.9 

.1 
.09 

.6 

.4 
.24 

.7 

.3 
.21 

.6 

.4 
.24 

.6 

.4 
.24 

4.2 
1.80 
1.18 

192 
- 
- 

Σpq =     1.18     N(คน)  =   10     X (คาเฉลี่ย)  =   4.2 k  (จํานวนขอ) =   6 

 ΣX =       42                         

 ΣX2 =     192  Sx
2 =                  - ( 42 )2   =                          = 1.73  

10(192) 
  10(9) 

1 920 –1764 
         90 
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 สูตร KR – 20   r xx

 =                   1   -    
 
 
 สูตร KR – 21     

    rxx =                   1 –  

   

 เม่ือ r xx คือ ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

  k คือ จํานวนขอของแบบทดสอบ    
  p คือ สัดสวนของผูที่ตอบขอสอบไดถกูตอง 

 (เชน 9 คน ใน 30 คน ทําถกู 9/30 =  0.30) 
   q คือ สัดสวนของผูที่ตอบแตละขอผิด (q  =  1 – p) 
   pq คือ ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ  

(ผลคูณของสัดสวนของผูท่ีตอบถูกและตอบผิด) 

   Σ คือ เครื่องหมายแสดงผลบวก (Σpq คือผลบวกของ pq) 
X คือ คาเฉลี่ยของคะแนนทั้งฉบับ   

 S2
x คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวมท้ังฉบับ  

 

        สูตร KR – 21  r tt         =                     1 -   

 
     =                      1 – 
    
     =    

 
     =  

  r tt         =      0.326 

แบบทดสอบชุดน้ีมีคาความเช่ือม่ัน  0.33 (แบบทดสอบควรมีคาความเช่ือม่ันต้ังแต 0.20 ข้ึนไป) 
 

6 
5 

4.2 ( 6 –4.2 ) 
6 (1.73) 

    1.73 
6 
5 

(0.7) (1.8) 

   1.73 
(1.73 – 1.26) 6 

5 

6 
5 

0.47 
1.73 

k 
k - 1 

Σpq 
S2

x 

X ( k – X) 
kS2

x 

k 
k - 1 
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2.2 วิธีทดสอบซ้ํา (Test-Retest) เปนการหาความสัมพันธระหวาง
การสอบครั้งแรกและครั้งที่สอง เพื่อหาคาความคงท่ี เปนการยืนยันวานกัเรยีนมีผลการสอบ 
เทาเดิมหรือไม โดยใช นําคะแนนจากการสอบ 2 ครั้ง มาหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ 
เพียรสัน (rxy) การสอบครั้งแรกกับครั้งที่สองควรหางกันประมาณ 1-2 สัปดาห 
 
 

 2.3 วิธีแบงครึ่ง (Split–Half) เปนการหาคาความเท่ียงที่มีการทดสอบ
เพียงครั้งเดยีว นําผลการสอบแยกเปน 2 สวน อาจแยกเปนขอคู – ขอค่ี หรือครึ่งแรก ครึ่งหลัง  
แลวนําผลท่ีไดไปหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (rxy) เปนเพียงความเท่ียงของ
ขอสอบครึ่งฉบับ แลวนํามาขยายใหเต็มท้ังฉบับโดยใชวธิีการของ Spearman - Brown   
    
 

2.4 อํานาจจําแนก  (Discrimination) หมายถึง 
ประสิทธิภาพของขอคําถามในการแบงนักเรยีนออกเปนกลุมเกงและกลุมออน  

 กรณีแบบทดสอบปรนัย มีระบบการใหคะแนน 0-1 ใชวธิีคํานวณคาอํานาจจําแนก 
โดยใชเทคนิค 25% ของ Garrett ดังน้ี 

1. ตรวจคะแนนของทุกคน แลวนํากระดาษคําตอบมาเรยีงลาํดับมากไปนอย  
2. หาจํานวน 25 % ( 1ใน 4) ของกระดาษคําตอบท้ังหมด แลวนําเอากระดาษ 

คําตอบกลุมทีไ่ดคะแนนสูงสุด กับกลุมทีไ่ดคะแนนตํ่าสุดมากลุมละ 25% ตรงกลาง 50%ตัดท้ิง 
3. ในขอสอบแตละขอใหนับจาํนวนคนตอบถูกในกลุมสูงและกลุมตํ่า  แลวเทยีบ 

เปนรอยละของแตละกลุม 
4. หาความแตกตางระหวางรอยละของคนตอบถูกในกลุมสูงและกลุมตํ่า ผลทีไ่ด 

คือคาอํานาจจาํแนก เชน 
  ขอสอบขอที่ 1    กลุมสูงตอบถูก 80 % 
    กลุมตํ่าตอบถกู 20 % 
  คาอํานาจจําแนก  =  80 – 20  =  60 % หรือ 0.60  
 ขอสอบท่ีถือวามีคาอํานาจจําแนกใชไดจะมีคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.20 ข้ึนไป 
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 2.5 ความยาก (Difficulty)   หมายถึง จํานวนรอยละหรอืสัดสวนของ 
นักเรียนที่ตอบถูกในขอสอบขอน้ัน เม่ือเปรียบเทียบกบันักเรียนทั้งหมด ใชกับเครื่องมือวดัที่
เปนแบบทดสอบปรนัยประเภท 0-1 หรือในกรณีทีแ่บงเปนกลุมสูง กลุมตํ่า ใหนํารอยละของ
จํานวนคนที่ตอบถูกในกลุมสูง รวมกับรอยละของจํานวนคนที่ตอบถกูในกลุมต่ําหารดวย 2 
เชน ขอสอบขอท่ี 1 กลุมสูงตอบถกู 80 % 
   กลุมตํ่าตอบถกู 20 % 
 
   ความยาก    =       =  50 % 
 
 ความยากท่ีเหมาะสมอยูระหวาง 0.20 – 0.80 ถามีคายิ่งมากแสดงวายิ่งงาย 
 

 

การหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
 
 

วธิีของครอนบาค (Cronbach)         
นิยมใชกับแบบสอบถามที่เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)  

3 ระดับ 4 ระดบั หรือ 5 ระดบั วิธนีี้เรียกวาการหา สัมประสิทธิ์เอลฟา ( α  - Coefficient)  
ที่ดัดแปลงมาจาก KR – 20 ใชสูตร ดังนี ้

 

  α =                          1 - 
   

   เม่ือ α คือ ความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 

    n คือ จํานวนขอคําถาม 

    S2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวมท้ังฉบับ 

    ΣS2 คือ ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 
 
 

80 + 20 
2 

n 
n - 1 

ΣS2 

S2 
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แบบฝกปฏิบัติท่ี 6 
เร่ือง  เคร่ืองมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 

 
 
 คําชี้แจง 1. สรางเครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลการวจัิยในช้ันเรยีน 

2. หาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลการวจัิยใน   
                                                     ช้ันเรียน โดยสมมติขอมูลการใหคะแนนของผูเช่ียวชาญ 
        แลวคํานวณหาคา IOC และสรุปผลการวเิคราะหขอสอบ 
        จํานวน 5 ขอ  รวม 5 คะแนน 

 
 กิจกรรม 1. เลือกสรางเครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลการวจัิย 1 ชนิด 

2. ใชวธิีหาคาความสอดคลองของคําถามกับจุดประสงค (IOC) 
 
 1. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ ………………………………………………. 

2. วิเคราะหความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงคตามตารางตอไปนี ้ 
คะแนนของผูเช่ียวชาญคนที ่

จุดประสงคที ่
คําถาม 
ขอท่ี 1 2 3 4 5 ΣΧ IOC 

สรุปผล 
ใชได/ใชไมได 

1………………… 
 …………………. 
  ………………… 

1 
2 
3 

…..
…..
….. 

…..
…..
….. 

…..
…..
….. 

…..
…..
….. 

…..
…..
….. 

………
………
……… 

………
………
……… 

………………
……………… 
……………… 

2………………… 
  ………………… 

4 
5 

…..
….. 

…..
….. 

…..
….. 

…..
….. 

…..
….. 

…..…..
…..….. 

………
……… 

………………
……………… 

 
ตรวจสอบความถูกตองกับเน้ือหา โดยการประเมินตนเอง 

           ถูกตอง       ปรับปรุง 
สรุปคะแนนหนวยที ่4 

           คุณทําได         คะแนน 
  คะแนนเตม็           5             คะแนน 

                    คิดเปนรอยละ  
 



        
   จุดประสงค     เพื่อวิเคราะหขอมูล นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

    และ แปลผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยในชั้นเรียนได 

 

กิจกรรม      1. ศึกษาการวิเคราะหขอมูลการวิจัย 
           2. ทําแบบฝกปฏิบัติใหครบทุกกิจกรรม 
           3. ตรวจสอบคําตอบกับเนื้อหา โดยการประเมินตนเอง 

 
   เนื้อหา      1. การวิเคราะหขอมูล 
       2. การนําเสนอและการแปลผลการวิเคราะหขอมูล 
  

หนวยท่ี 5 
การวิเคราะหขอมูล 
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การวิเคราะหขอมูล 
 
 
 

การวิเคราะหขอมูล  เปนการนําขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมมา จัดระเบียบ  
ใหสามารถส่ือความหมายไดตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยใชวธีิการทางสถิติ 
ท่ีเปนโปรแกรมสําเร็จรูป เชน SPSS for Windows หรือ Excel  
 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล แบงออกเปนสองประเภท คือ 

1. สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistic) หมายถึง การวเิคราะหขอมูลท่ี 
บรรยายคุณลักษณะของประชากรหรือกลุมตัวอยางท่ีศึกษาเทานั้น ไมอาจนําไปใชกบั 
กลุมท่ีเหลือท่ีไมไดเกบ็รวบรวมขอมูลมาวเิคราะห  เหมาะสําหรับการวจิัยในช้ันเรียน 
 2. สถิติเชิงอางอิง (Inferential Statistic) หมายถึง วิธีการท่ีนํามาใชในการ
วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากกลุมตัวอยาง แตเม่ือสรุปผลการวิจัยสามารถอางอิงไปถึงกลุม 
ประชากรทั้งหมดได เพราะมีการทดสอบนยัสําคัญทางสถิติ 

  ในหนวยนี้จะกลาวถึงวิธีการทางสถิติอยางยอ ๆ เพื่อใหเปนแนวทางในการ 
เลือกใชวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคใหถูกตองหรือเหมาะสม ดังนี ้

 

          1. รอยละหรือเปอรเซ็นต (Percentage) 
  
  เปนวิธีการทางสถิติพื้นฐานอยางงาย ๆ ใชเพื่อแสดงวาขอมูลมีฐาน เปน 100   

   มีสูตร ดังนี้ 
  รอยละ =     =      

   
  

2. คาเฉลี่ย (Average) หรือ มัชฌิมาเลขณติ(Arithmetic 
Mean) 
 
เปนการวดัคากลางเพื่อหาคาท่ีเปนตัวแทนของขอมูลชุด กลุมตัวอยาง หรือ 

ประชาการ  ใชสัญลักษณ คือ  X  (อานวา เอ็กซบาร) มีสูตรดังนี ้
 
 

  X    =  

n  X 100 
N 

จํานวนขอมูลท่ีได X 100 
จํานวนขอมูลท้ังหมด 

ΣX 

 N 

เม่ือ ΣX คือ ผลรวมของขอมูลท้ังหมด 
        N    คือ จํานวนขอมูลหรือ/ตัวอยาง 



 63 

    
3. การวัดการกระจาย  

เปนการจัดเพือ่บอกลักษณะการกระจายของขอมูล อธิบายไดวา 
ขอมูลแตละตัวมีคาหางกนัมากนอยเพียงใด  มี 3 วิธี คือ 
 
 
 

3.1 พิสัย (Range)  คือ การวัดการกระจายของขอมูลอยางหยาบ 
โดยดูความหางของขอมูลท่ีมีคามากท่ีสุด กับคานอยท่ีสุด กลาวคือ ผลตาง 
ของคาสูงสุดกับคาตํ่าสุด มีสูตรดังนี ้
  Range = Max - Min 
 

    
3.2 ความเบี่ยงเบนเฉล่ีย (Mean Deviation)  เปนการวดัการกระจายท่ี 

วัดจากความแตกตางระหวางขอมูลแตละตัวกับคาเฉล่ียของขอมูลชุดนั้น   โดย 
นําคาความแตกตางนั้นมาเฉล่ียอีกคร้ังหนึ่ง  มีสูตรดังนี้ 
   

MD =  
 

  เม่ือ        Σ    X  - X     หมายถึง  ผลรวมของผลตางระหวางขอมูลแตละตัวกับ 
คาเฉล่ียของขอมูลชุดนั้น (ความแตกตางไมคิด
เคร่ืองหมาย) 

   N         หมายถึง   จํานวนขอมูลท้ังหมด 
  
 

3.3 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   เปนการวัดการ 
กระจายท่ีใชคาของขอมูลทุกตัวมาคํานวณ โดยใชวิธีทําใหเคร่ืองหมายลบหาย 
ไปดวยการยกกําลังสองของผลตาง เม่ือเฉล่ียแลวใหถอดรากท่ีสองกลับมา 
เหมือนเดมิมีสูตรดังนี ้
 
  SD      =  
 

Σ    X  - X 
N 

Σ  ( X  - X )2 

        N  
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3.4 สัมประสิทธ์ิของการกระจาย (Coefficient of variation = CV) 
 เปนการการหาคาประสิทธิภาพการสอนของครูโดยใชแผนการสอน 
เปนนวตักรรม มีสูตรดังนี้   
  

  CV =   
  
เกณฑ CV ตํ่ากวา 10 %     หมายถึง  ประสิทธิภาพการสอนอยูในระดับดีมาก 
 CV 10 – 15 %     หมายถึง  ประสิทธิภาพการสอนอยูในระดับด ี
 CV มากกวา 15 %  หมายถึง  ประสิทธิภาพการสอนยังไมเปนท่ีพอใจ 
 

               
 ตัวอยางการนาํเสนอประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยใชแผนการสอนเฉพาะ 

            
                  แผนการสอนวิชา ภาษาไทย เร่ือง การเขียนเชิงจินตนาการ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

แผนการสอนที่ X SD CV 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9.50 
8.00 
9.32 
8.44 
9.65 
8.97 
9.83 
9.76 

0.54 
0.58 
0.69 
0.47 
0.73 
0.91 
0.84 
0.67 

5.68 
7.25 
7.40 
5.57 
7.56 
10.14 
8.55 
6.86 

ภาพรวม 9.18 0.68 7.41 
 
             จากตางราง พบวา โดยภาพรวมแผนการสอน มีประสิทธิภาพ   อยูใน 

ระดับดีมาก (CV = 7.41)   เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา   ทุกแผนการสอน    
มีประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก  ยกเวนแผนการสอนท่ี 6    มีประสิทธิภาพ 
อยูในระดับด ี(CV = 10.14) 

 

SD 
X 

X   100 



 65 

4. การทดสอบความแตกตาง 
 การวิจยัท่ีมีวัตถุประสงคตองการทราบความกาวหนาของกลุมตัวอยางท่ี
เปนผลมาจากการทดลองมี 2 ลักษณะ คือ 
 4.1 การทดสอบความแตกตาง โดยใช t – test dependent group  

การวิจยัท่ีตองการทราบเปรียบเทียบผลการวิจัยกอนและหลังการทดลอง 
ของกลุมตัวอยางกลุมเดียวแตมีการวัดสองคร้ัง เชน  ตองการเปรียบเทียบผลการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนกอน และ หลัง การโดยใชคลินิกคณติศาสตร 
เปนตน มีสูตรดังนี ้

  สูตร 1 
    t         =  

  
 เม่ือ D คือ คาเฉล่ียคะแนนความแตกตาง 

SD  คือ คาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความแตกตาง 
 

     
   
     

 
 
 

ตัวอยางการนาํเสนอผลการเปรียบเทียบผลการเรียนกอนและหลังการสอนโดยใช 
กิจกรรมประกอบบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

คะแนนเฉล่ีย 
แผนการสอนที่ 

กอนเรียน(X1) หลังเรียน(X2) 
D SD t 

1 
2 
3 
4 
5 

2.8 
3.5 
4.2 
3.9 
5.2 

7.1 
8.3 
9.6 
8.5 
9.4 

4.3 
4.8 
5.4 
4.6 
4.2 

0.63 
0.57 
0.76 
0.62 
0.71 

4.32* 
5.28* 
3.46* 
5.73* 
4.30* 

 df =  6-1 = 5  ท่ีระดับ 0.05*  t = 2.571 มีคานอยกวา คา t ท่ีคํานวณไดทุกคา แสดงวา 
ผลการเรียนกอนและหลังการเรียนมีความแตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

ΣD 
n D  =   D 

SD 

n2 (n – 1) 
 nΣ D2 -  (Σ D)2 

SD     = 

ΣD t          = 
nΣD2 – (ΣD)2 

(n - 1) √ 

df =  n - 1 สูตร 2 
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 4.1 การทดสอบความแตกตาง โดยใช t – test Independent group  

การวิจยัท่ีตองการทราบเปรียบเทียบผลการวิจัยการทดลองของ 
กลุมตัวอยางสองกลุม คือ กลุมควบคุม กับ กลุมทดลอง เชน  ตองการเปรียบเทียบผล 
การเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน โดยใชสอนแบบบรรยายและการสอนโดย
ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน  การคํานวณสามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปได 

              
 

ตัวอยางการนาํเสนอผลการทดสอบความแตกตาง 
           ตารางท่ี  1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองระหวางกลุมควบคุมและกลุมตัวอยาง 

 
กลุม จํานวนนักเรียน X SD t p 

แบบบรรยาย 
คอมพิวเตอรชวยสอน 

30 
30 

18.52 
26.35 

1.52 
1.64 

4.53** 
 

< .01 

 ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
การแปลผล จากตารางท่ี 1 พบวา หลังการทดลองดวยวธีิสอนโดยใชส่ือคอมพิวเตอร

ชวยสอนนกัเรียนกลุมควบคุม กับกลุมทดลองมีคาเฉล่ียของคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
โดย กลุมท่ีสอนดวยคอมพวิเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง
กวากลุมท่ีสอนโดยการบรรยาย 

 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลผล 

 
 

ผลการวิจัยนิยมนําเสนอในรูปตารางวิเคราะหผล 

 
 

การแปลผลนิยมนําเสนอในรูปของการบรรยายความ 

จากผลการวิเคราะหขอมูลท่ีปรากฏในหนา 64-66 
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แบบฝกปฏิบัติที่ 7  

เร่ือง  การวิเคราะหขอมูล 
 

    

      คําชี้แจง    ใชสถิติวิเคราะหขอมูลจากการวิจยัในช้ันเรียนไดอยางเหมาะสม 
       คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 
กิจกรรม       1. เลือกสถิติท่ีใชในการวเิคราะหขอมูลคะแนนท่ีไดจากการทดลอง  
                             สอนแบบศูนยการเรียน วิชาสังคมศึกษา ตามตารางขางลางนี้ 

                      2. ออกแบบตารางเพื่อนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปลผล 
นักเรียนคนท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

คะแนนกอนเรียน 4 6 5 4 6 5 6 5 4 5 
คะแนนหลังเรียน 7 8 9 9 8 7 8 9 8 9 

1. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ  
1.1 ………………………  1.3 ……………………… 
1.2 ………………………  1.4 ……………………… 

2.   ออกแบบตารางแสดงผลการวิเคราะหขอมูล และแปลผล 
 
     

 
 
 

             
 

                       ตรวจสอบความถูกตองกับเนื้อหา โดยการประเมินตนเอง 
   ถูกตอง      ปรับปรุง 

                       สรุปคะแนนหนวยที่ 5 
                  คุณทําได                      คะแนน  

               คะแนนเต็ม 5    คะแนน 
              คิดเปนรอยละ 



 



        
   จุดประสงค     เพื่อวางแผนและเขียนโครงการวิจยัในชั้นเรยีนได 
        

 

กิจกรรม      1. ศึกษาการวางแผนและการเขียนโครงการวิจยัในชั้นเรยีน 
           2. ทําแบบฝกปฏิบัติใหครบทุกกจิกรรม 
           3. ตรวจสอบคําตอบกบัเนื้อหา โดยการประเมินตนเอง 

 
   เน้ือหา          1. การวางแผนการวิจยัในชั้นเรียน 
           2. การเขียนโครงการวจิัยในชั้นเรียน 
  

หนวยท่ี 6 
การวางแผนการวิจัยในชัน้เรียน 
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ความสําคัญของการวางแผนการวิจัยในชัน้เรียน  
 
 
 

การวางแผนการวจัิย 
เปนพิมพเขียว(Blueprint) ในการออกแบบการวิจัย หรือกําหนดรูปแบบ 

ขอบเขต และวิธดีําเนนิการวิจัย เพ่ือใหไดผลการวิจัยตามท่ีต้ังวัตถุประสงคไว 
 
 

 
แผนการวจัิยท่ีดีจะเปนแนวทาง 

นําไปสูการดําเนินการวิจัยทีมี่ประสิทธิภาพ 
 
 
 

การวางแผนการวจัิยเปนส่ือกลาง 
ในการดําเนินการวิจยัทําใหผูวจัิยและผูเกีย่วของทราบแนวคิด 

และแนวทางดาํเนินงานอยางสอดคลอง และตรงกัน 
 
 
 

การวางแผนการวิจัยทําใหการดําเนินการวจิัย 
เปนไปอยางราบรื่น และบรรลุวัตถุประสงค 

 
 
 

การวางแผนการวิจัยทําใหผูวิจัย 
เกิดความม่ันใจในการดําเนนิการวจิัยไดอยางตอเน่ือง 
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กระบวนการวางแผนการวิจัยในชัน้เรยีน  
 

 
 
 

1.  กําหนดปญหา 
โดยเริ่มตนจากการกลาวถึงความสําคัญและเปนมาของปญหา 

ระบุปญหา สาเหตุของปญหา และ วธิีการแกไขปญหา 
วัตถุประสงคของการวิจยั ขอบเขตของการวจัิย ประโยชนท่ีคาดวาจําไดรับ 

และคํานิยามศัพทเฉพาะ 
 
 
 
 

2.  ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วของ 
ในข้ันตอนนี้กลาวถึง หลกัการที่นํามาใชแกปญหาการวจัิย ตัวแปร และ 

นวัตกรรมที่ศึกษา เกีย่วกับความหมาย ความสําคัญ ประเภท และกระบวนการ 
 สรุปเปนแนวความคิดของผูวิจัย และรวบรวมแหลงที่มาของเอกสารท่ีศึกษาท้ังหมด  

เพื่อนําไปใชอางอิง และจัดทําบรรณานุกรม 
 
 
 
 

3.  กําหนดวธิดีําเนินการวจิยั 
กลาวถึง รูปแบบการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง 

การสรางและพัฒนานวัตกรรมท่ีใชแกปญหา เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูล  
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล วธิีสถติิท่ีใชวิเคราะหขอมูล งบประมาณท่ีใช  

และระยะเวลาดําเนินการโดยแสดงเปนปฏทิินปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 
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โครงการวิจัยในชั้นเรยีน

สวนท่ี  2 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ 
1. หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
2. ความหมายและความสําคัญ 
3. กระบวนการของแนวคิดที่ใชวิจัย 

สวนท่ี 3 วธิีดาํเนินการวจิัย ไดแก 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
3. รูปแบบการวิจยั 
4. วิธกีารเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูล 
6. ปฏิทินปฏิบัติงาน 
7. งบประมาณ 

สวนท่ี 4 เอกสารอางอิง ไดแก 
1. บรรณานุกรม 
2. ภาคผนวก  เชน 

2.1 เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล 
2.2 เอกสารสําคัญอ่ืน ๆ 

 

 
 

  การเขียนโครงการวิจัย เปนการระบรุายละเอียดตาง ๆ      ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานทุก 
ข้ันตอนของการวจัิย   เพ่ือใหทราบวาจะวจัิยเรื่องอะไร   ทําไมตองวิจัย  วิจัยเพื่ออะไร มีวธิวีิจยั
อยางไร วจัิยกบัใคร วิจัยท่ีไหน วิจัยเม่ือไร และคาดวาวิจยัแลวจะไดอะไร   ก็คงไมตางจากการ
เขียนโครงการท่ัวไป แตโครงการวิจัยจะมีแบบแผน รูปแบบของการวจิัยมากกวา 

 
สวนประกอบของโครงการวิจัยในช้ันเรียน 

 
โครงการวิจัยมีสาระสําคัญสวนประกอบ 4 สวนใหญ ๆ ในแตละสวนประกอบดวย 

หัวขอตาง ๆ มากนอยตางกัน แตสวนใหญจะมีหัวขอคลายคลึงกนัมาก ในหนวยน้ีจะกลาวถึง
สวนประกอบท้ัง 4  สวน  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้

 
สวนท่ี  1 บทนํา ประกอบดวย   
1. หัวขอการวิจัย 
2. ช่ือผูวจัิย 
3. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
4. วัตถุประสงคของการวิจยั 
5. สมมติฐานของการวิจยั 
6. ขอบเขตของการวจัิย 
7. ขอตกลงเบื้องตน 
8. ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 
9. คํานิยามศัพทเฉพาะ 
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การเขียนโครงการวิจยัในชัน้เรียน
 
 
 

การเขียนโครงการวิจัยในช้ันเรยีน เปนการเขียนรายละเอียดแตละหัวขอใน
สวนประกอบของโครงการวิจัย โดยเขียนเรียงตามลําดับหัวขอที่กลาวมาแลว     เปนแนวทาง 
การเขียนโครงการวิจยัในช้ันเรยีน  ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 
1. หัวขอการวิจัย 

การกําหนดช่ือหัวขอการวิจัย หรือโครงการวิจัยในช้ันเรียน เปนการสะทอน     ส่ือ 
ความหมาย  และช้ี นําใหทราบวา ทําวจิัยเรื่องอะไร ปญหาการวิจัยคืออะไร  มีวัตถุประสงค 
อยางไร  ใครคือกลุมตัวอยาง  ใชนวัตกรรมอะไรแกปญหา  มีขอบเขตอยางไร ทําวจิัยที่ไหน 
และเม่ือไร  
 การเขียนหัวขอการวิจยัในช้ันเรยีน ควรกระทัดรัด  ไมส้ันหรือยาวเกินไป 

 
 
 ตวัอยางหัวขอการวจิัย 
 
 ปญหา  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาวิทยาศาสตรตํ่า 

สาเหตุสําคัญ ครูใชวิธีสอนแบบบรรยาย และอธิบาย 
หัวขอการวจิัย “การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  

 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ท่ีเรยีนโดยชุดการสอนมินิคอรส กบัเรยีน 
โดยการสอนตามคูมือครูของ สสวท.” 

 
 
 
 ปญหา  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลการปฏิบติังานไมบรรลตุามเปาหมาย 

สาเหตุสําคัญ นักเรียนขาดนสัิยรักการทํางาน ขาดกระบวนการในการทํางาน 
หัวขอการวจิัย “การศึกษาผลการปฏิบัติงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชการ

สอนเพ่ือเสริมสรางลกัษณะนิสัยรกัการทํางาน” 
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 2. ชื่อผูวจิัย  
  ผูวจิัย อาจมี 2 ประเภท คือ 

2.1 บุคคล เปนผูรับผิดชอบและดําเนินการวิจัยเพียงคนเดียว 
โดยระบุช่ือ – ช่ือสกุล ตําแหนง ของผูวิจัย 

2.2 คณะบุคคล   มีผูรับผดิชอบและดําเนินการวจัิยต้ังแต 2 คนข้ึนไป 
โดยระบุช่ือ – ช่ือสกุล ตําแหนง ของคณะผูวิจัยทุกคน พรอมระบุหัวหนาโครงการวจัิย 

1. ………………………………………หัวหนาโครงการ 
2. ………………………………………คณะผูวจัิย 
3. ………………………………………คณะผูวจัิย 

 
  

3. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหาจะตองเขียนใหเห็นความสําคัญของปญหา  

และมีความเปนมาอยางไร สวนนี้ประกอบดวยเน้ือหา 2 สวน คือ 
1. ท่ีมาของปญหา 
2. ความสําคัญของปญหา 
 

  ตวัอยาง 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 มนุษยไดนําวทิยาศาสตรมาใชในชีวิตประจําวัน เปนพ้ืนฐานในการเรียนต้ังแต 
ระดับกอนประถมศึกษา จนถึงระดับอดุมศึกษา และใชในการประกอบอาชีพ        จาก 
ประสบการณสอนวิชาวิทยาศาสตรนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มานานหลายป พบวา  
นักเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า       ซ่ึงสอดคลองกับผลการวเิคราะหผล 
สัมฤทธิ์ทางเรยีนวิชา ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรยีนท่ี 1 ปการศึกษา 2553 พบวา จํานวน 
ของนักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาวิทยาศาสตรผานเกณฑข้ันตํ่าเพียงรอยละ 50  
ของนักเรียนทัง้หมด และเม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1/2 มี
นักเรียนจํานวน 40 คน ผานเกณฑข้ันตํ่าเพียง 17 คน ไมถงึครึ่งหน่ึงของจํานวนนักเรยีนใน 
หอง ดังรายละเอียดจากตารางที่ 1 ดังนี ้
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 ตารางท่ี 1 จํานวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาวิทยาศาสตร  
                  ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553 จํานวนตามหองเรียน 

จํานวนนักเรยีนท่ีไดระดับผลการเรียน 
หอง 

4 3 2 1 0 
รวม 

ผานเกณฑ 
ข้ันต่ํา 

ที่กําหนด 

ม.1/1 3 5 8 10 14 40 26 
ม.1/2 2 3 5 7 23 40 17 
รวม 5 8 13 17 37 80 43 

รอยละ 6.25 10.00 16.25 21.25 46.25 100.00 53.75 
 
  พื้นฐานทางวทิยาศาสตร  ซ่ึงเปนวิชาที่สําคัญสําหรับนักเรยีนระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาปที่ 1 เพราะจะเปนพื้นฐานในการเรยีนระดับช้ันที่สูงข้ึน         และระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ดังนัน้ ผูสอนในฐานะผูวจัิยจึงไดศึกษาวธิกีารแกปญหาดังกลาว  
เพื่อพัฒนาผลการเรยีนของนักเรียนใหสูงข้ึน โดยใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง 
สารในชีวิตประจําวนั ซ่ึงมีผลการวจัิยพบวา กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร มีประสิทธิภาพ 
ดังที่ เดนศักดิ์ ม่ันคง (2549 : ค ) ไดศึกษาการพัฒนทักษะการคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรสําหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา  นักเรยีนมีทักษะการคิดรอยละ 
 65 และมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนเฉลี่ย 73.25 สูงกวาเกณฑที่กาํหนดรอยละ 70 
 
 

 4. วตัถุประสงคของการวจิัย 
 ระบุถึงความตองการใหสอดคลองกับการปญหาการวิจัย หากมีหลายประเด็นให 
ระบเุปนขอ ๆ เรยีงจากวัตถุประสงคที่สําคัญมากไปหานอย           และเขียนเปนประโยค 
บอกเลาข้ึนตนประโยคดวยคําวา “เพื่อ” 
     ตวัอยาง 
วตัถุประสงคของการวจิัย 

1. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนวิชา 
              วิทยาศาสตร โดยใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 
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5. สมมติฐานของการวจิัย 

  เปนการคาดคะเนคําตอบของการวิจัยไวกอน โดยอาศัยหลักการ แนวคิดและทฤษฎี 
หรือผลงานวิจยัที่เกีย่วของกบัปญหาการวจัิย การเขียนสมมติฐาน โดยเขียนใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการวิจัย ใชสํานวนภาษางาย ๆ ไมซับซอน ชัดเจน และสามารถทดสอบได 
      ตวัอยาง 
สมมติฐานของการวิจยั 
 นักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตรโดยใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรมีทักษะ 
การคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ผานเกณฑข้ันตํ่า 
รอยละ 70  
 
 
6.  ขอบเขตของการวิจยั 
 เปนการระบกุรอบงานวิจัย วาผูวจิัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยเพยีงใด โดย 
ทั่วไปขอบเขตของการวิจยัจะระบุใน 4 ประการ ตอไปนี ้

1) ขอบเขตของประชากร และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
2) ขอบเขตของตัวแปรที่ศึกษา 
3) ขอบเขตของเน้ือหาที่ศึกษา 
4) ขอบเขตของระยะเวลาท่ีทําการวิจัย 

    ตวัอยาง 
ขอบเขตของการวจิัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีขอบเขตดังนี ้
  1. ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1 โรงเรียนทายเหมืองวิทยา  
ภาคเรยีนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 80 คน 
  2. กลุมตัวอยาง ใชวธิีเจาะจงเลือกนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/2 โรงเรียน 
ทายเหมืองวิทยา ภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 40 คน เปนกลุมตัวอยาง 
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  3. ตัวแปร   ท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย 
   3.1 ตัวแปรตน คือ การสอนโดยใชกิจกรรมโครงงาน 
   3.2 ตัวแปรตาม   ประกอบดวย 

3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาวิทยาศาสตร 
3.2.2 เจตคติของนักเรยีนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร 

4. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย คือ เน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สารใน 
                           ชีวิตประจําวัน ภาคเรยีนท่ี 1 ปการศึกษา 2554   

5. ระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง ภาคเรยีนที ่1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 
                      10 สัปดาห ๆ ละ 2 ช่ัวโมง รวม 20 ช่ัวโมง ๆ ละ 50 นาท ี
 
 

7. ขอตกลงเบื้องตน 
 เปนสถานการณหรือเง่ือนไขท่ีผูวจัิยไมไดศึกษา แตเปนเง่ือนไขท่ีผูวิจัยไดตกลงไว 
เพื่อใหผลการวิจัยสอดคลองกับปญหา  หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี  และวัตถุประสงคของการ 
วิจัย และยอมรับผลการวิจัยอยางสมเหตุสมผล   เงื่อนไขที่ผูวจิัยทําการตกลงจะเกี่ยวของกับ 
การไดมาซ่ึงขอมูล  คุณภาพของขอมูล คุณภาพของเครื่องมือการวิจัย เปนตน    หากมีหลาย 
ประเด็นใหเขียนเปนขอ ๆ  
        ตวัอยาง 
ขอตกลงเบือ้งตน 

1) ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีเนื้อตรงตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  

2) การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องมือทีผู่วิจัยสรางข้ึนถอืวาขอมูลท่ีไดเกิด 
                                  จากชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง สารในชีวิตประจําวนั 

  
        ตวัอยาง 
ขอตกลงเบือ้งตน 
 การทําการบานของนักเรียนทุกครั้ง ถือวา นักเรียนทําดวยความเขาใจของตนเอง  
และทําอยางเต็มความสามารถ 
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 8. ประโยชนของการวิจยั 
  เปนการกลาวถึงส่ิงที่จะไดรบัเม่ือดําเนินการวิจัย      และผลการวิจัยนําไปใชได 
 อยางไร  นักเรียนไดรับอะไรบางเม่ือทําวิจัย  โดยเขยีนเปนขอ ๆ ตามลําดับใหสอดคลอง 

กับจุดประสงคของการวิจัย 
      ตวัอยาง 
ประโยชนของการวจิัย 

1. เปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร โดยการนํา 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช 

2. ไดชุดกจิกรรมโครงงานวิชาวิทยาศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เพื่อใชเปน 
แนวทางใหผูสนใจไดศกึษาคนควา และทาํวิจัยในชัน้เรียน 
 

 
 9. คํานิยามศัพทเฉพาะ 
  เปนขอความท่ีจะส่ือความหมายใหมีความเขาใจตรงกันระหวางผูอานกบัผูวจัิย 
 คําที่จะนํานยิาม ไดแก คําสําคัญท่ีปรากฏในหัวขอการวิจัย เปนการนิยามเชิงปฏิบัติการ 

หรือนิยามตัวแปร ซ่ึงจะชวยใหเก็บรวบรวมขอมูลไดถกูตอง     และนาเช่ือถือมากท่ีสุด 
คํานิยามทีผู่วิจยัเขียนข้ึนอยูบนพ้ืนฐานของหลักการ แนวคิด และทฤษฎี          แตไมใช 
ความหมายตามพจนานุกรม  
    ตวัอยาง 
คํานิยามศัพทเฉพาะ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน หมายถึง  ความรูความสามารถของนักเรียนทีเ่กิดขึ้น  
จากการทํากจิกรรม แบบฝก และแบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางขึ้น 
 ชุดกิจกรรมโครงงาน  หมายถึง  ชุดกจิกรรมโครงงานวิทยาศาสตร ท่ีสรางข้ึน 
อยางเปนระบบ และมีความสมบูรณในตัวเอง    มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนบรรลผุล 
ภายในระยะเวลาส้ันโดยกําหนดกิจกรรมและส่ือการเรยีนท่ีเนนการมีสวนรวมของผูเรียน 
 การสอนโดยใชชุดกจิกรรมโครงงาน  หมายถึง การสอนวิชาวิทยาศาสตรให 
กลุมตัวอยาง ที่ดําเนินกิจกรรมการเรยีนการสอนไปตามแผนการสอนที่ผูวจิัยสรางข้ึน 
ตามคุณลกัษณะและหลกัเกณฑของ  สสวท. 
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10. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการ 

เปนหัวขอที่เขยีนถึงขอบขายเน้ือหาเกี่ยวกบัหลักการ แนวคิด ทฤษฎี     และงานวิจยั 
ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ทําวจิัย ซ่ึงจะสอดคลองกับหัวขอวจิัย โดยนําเรื่องท่ีปรากฏในหัวขอวิจัย 
มาศึกษาใหกระจางชัดยิ่งข้ึน เขียนในลักษณะสังเคราะหขอความ  ไมควรเขียนแบบยอความ   
โดยมีตองระบถุึงแหลงที่มาของขอมูลท่ีนํามาใชเขียนโครงการวิจยัในช้ันเรยีนทั้งหมด    ซ่ึง 
จะทําใหโครงการวิจัยนาเช่ือถือมากข้ึน   
  
11. วธิีดาํเนินการวจิัย 
 เปนสวนท่ีมีความสําคัญมากของการวิจยัเพราะจะอธิบายถึงข้ันตอน วธิดีําเนินการ 
วิจัยอยางเปนลําดับต้ังแตเริม่ตนเตรียมการจนส้ินสุดการวจัิย มี 2 ข้ันตอน คือ 
 11.1 ข้ันเตรยีมการ (ข้ันพัฒนานวัตกรรม) 

11.2 ข้ันดําเนินการ  
การเขียนวิธดีําเนินการจะข้ึนอยูกับรูปแบบการวิจัย  

          ตวัอยาง 
 วธิีดาํเนินการวจิัย 

1) ข้ันเตรียมการ 
1.1) ศึกษา และวิเคราะหปญหาในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  
1.2) ศึกษาหลักสูตร เน้ือหาวิชา วิธแีกปญหาวชิาวิทยาศาสตรโดยศึกษา 

เอกสาร หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกีย่วกับการสรางชุดกิจกรรมโครงงาน  
  1.3) จัดทําแผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
  1.4) สรางและพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานตามแผนการสอนท่ีกําหนด 

1.5) ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบชุดการสอน จํานวน 3 คน 
1.6) ทดลองใชชุดกิจกรรมโครงงานท่ีสรางข้ึนกับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษา 

ปที่ 1 ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 10 คน  
1.7) สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาวิทยาศาสตร ช้ัน 

มัธยมศกึษาปที่ 1 แบบเลือกตอบ จํานวน 40 ขอ และหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
1.8) สรางแบบวัดทักษะการคิด  1 ฉบับ 



 79 

 
2) ข้ันดาํเนินการ 

2.1)  ดําเนินการสอนโดยใชชุดกจิกรรมโครงงาน กับกลุมตัวอยางนักเรยีน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/2 จํานวน 40 คน เปนเวลา 20 คาบ 
  2.2) ทดลองกบักลุมตัวอยางกลุมเดียว วดัผลหลังการทดลอง 1 ครั้ง 

2.3)  เก็บรวบรวมขอมูลโดยทดสอบและวัดเจตคติเม่ือส้ินสุดการสอนดวย 
ชุดชุดกิจกรรมโครงงาน     

2.4)  วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ  คาเฉลีย่ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
2.5)   สรุปผลและรายงานผลการวิจัย 

 
12. ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 เปนสวนท่ีกําหนดข้ันตอนวธิีการทํางานวิจัยไวตลอดแนวทั้งโครงการวิจัย โดย 
กําหนดกิจกรรม และระยะเวลาทีด่ําเนนิการต้ังแตเริ่มตนจนส้ินสุดโครงการวิจัย ซ่ึงจะตอง       
มีความเปนไปได   นิยมเขียนในรูปของตารางการปฏิบัติงาน (Gantt chart) 
       ตวัอยาง 
ปฏิทินปฏิบัตงิาน 

ระยะเวลาดําเนินการ ป 2550 
กิจกรรม 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1. ศึกษาและวิเคราะหปญหาการวจิัย 
2. ศึกษาหลักสูตร แนวคิด และทฤษฎ ี
3. เขียนและเสนอโครงการวิจยั 
4. สรางและพฒันาชุดกิจกรรมโครงงาน 
5. สรางและพฒันาเครื่องมือเกบ็รวบรวมขอมูล 
6. จัดทําแผนการสอน 
7. ดําเนินการวิจัยสอนโดยใชชุดการสอน 
8. ทดสอบและวดัเจตคติหลังการสอน 
9. วิเคราะหขอมูล และสรุปผลการวิจยั 
10. รายงานผลการวิจัยและเผยแพร 
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13. งบประมาณ 

ผูวจิัยจําเปนตองใชงบประมาณในการวิจัย ซ่ึงอาจจะไมใชเงินเสมอไป ซ่ึงจะเปน 
 วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตาง ๆ  ควรเขียนระบรุายละเอียดของคาใชจายหมวดตาง ๆ  
 เพื่อใหผูบริหารศึกษาและตัดสินใจพิจารณาอนุมัติโครงการวิจัยไดอยางรอบคอบ   รวดเรว็ 
 ทั้งน้ีจะตองเนน ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยดั 
         ตวัอยาง 
 งบประมาณ  

การวิจัยครั้งน้ีใชงบประมาณจากเงินบํารงุการศึกษา จํานวน  2,500 บาท  
มีรายละเอียดดังน้ี 
 1. คาวัสด ุ   1,200 บาท 
 2. คาถายเอกสาร      300 บาท 
 3. คาจัดทํารายงานการวจัิย 1,000     บาท 

 
14. บรรณานกุรม 

ผูวจิัยจะตองรวบรวมและบันทึกแหลงท่ีมาของขอมูลตาง  ๆ ที่นํามาสนับสนุนการ 
 เขียนโครงการวิจัย โดยยึดรูปแบบที่เปนทางการและเปนที่ยอมรับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
 ใหเปนระบบเดียวกันตลอด   การจัดทําบรรณานุกรมตองมีเอกสารตั้งแต 5 รายการข้ึนไป 
     ตวัอยาง 

บรรณานกุรม 
 
  บุญชม  ศรีสะอาด. (2543).  การวจิัยเบือ้งตน. พิมพครั้งที่ 6 กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน. 
  ประคอง  กรรณสูตร. (2543). สถิติเพื่อการวจิัยทางพฤตกิรรมศาสตร. พิมพครั้งที่ 3 
                  กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ. 
  ประวัติ  เอราวรรณ. (2542). การวจิัยในช้ันเรียน. กรุงเทพมหานคร : ยูแพค. 
  ลวน  สายยศ และ อังคณา สายยศ. (2540). สถิติวิทยาทางการศึกษา. พิมพครั้งที่ 3 
      กรุงเทพฯ : สุวีรยิาสาสน. 

 Best John W. (1970). Research in Education. Englewood Cliffs. N.J. :  
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แบบฝกปฏิบัติท่ี  8 
เร่ือง การวางแผนการวิจัย 

 
 
    คําช้ีแจง           วางแผนดําเนินการวจัิยโดยเขียนโครงการวิจัยในช้ันเรียน 1 โครงการ  
        ตามลําดับหัวขอที่กําหนดในเนื้อหาหนวยที่ 6  
 

 
            กิจกรรม               1.โปรดจัดลําดับสวนประกอบของโครงการวจัิยในช้ันเรียนโดยใส 
                หมายเลขลงในชอง       ใหถูกตอง ขอละ 1 คะแนน 

         2. เขียนโครงการวจิัยในช้ันเรียน 1 โครงการ ตามลาํดับหัวขอที่กาํหนด 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                       ตรวจสอบความถูกตองกับเน้ือหา โดยการประเมินตนเอง 
    ถูกตอง         ปรับปรุง 

                             สรุปคะแนนหนวยที่ 6 
                   คุณทําได          คะแนน 
          คะแนนเต็ม   18        คะแนน 
          คิดเปนรอยละ 

หัวขอการวิจยั 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
ขอบเขตการวิจัย 
สมมติฐานของการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
การวิเคราะหขอมูล 
ช่ือผูวจัิย 
บรรณานุกรม 

การศึกษาเอกสารท่ีเกีย่วของ 
รูปแบบการวิจัย 

ประโยชนที่ไดรับจากการวจัิย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

คํานิยามศัพทเฉพาะ 
ขอตกลงเบ้ืองตน 

 วิธกีารเก็บรวบรวมขอมูล 
ปฏิทินปฏิบัติงานวิจัย 

งบประมาณ 



        
   จุดประสงค     เพื่อเขียนรายงานการวิจยัในชั้นเรียนได 
        

 

กิจกรรม      1. ศึกษาการเขียนรายงานการวิจยัในชั้นเรยีน 
           2. ทําแบบฝกปฏิบัติใหครบทุกกจิกรรม 
           3. ตรวจสอบคําตอบกบัเนื้อหา โดยการประเมินตนเอง 
 

 

   เน้ือหา          1. ความสําคัญและหลกัการเขียนรายงานการวจิัยในชั้นเรียน 
           2. รูปแบบการเขยีนรายงานการวิจยัในชั้นเรียน 
           3. โครงสรางรายงานการวจิัยในชัน้เรยีน 
 

หนวยท่ี 7 
การเขียนรายงานการวิจยัในชัน้เรียน 
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ความสําคัญและหลักการของการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 

 
  การวิจัยในชั้นเรียนถือวา เปนสวนหนึ่งปฏิบัติงานสอนของครู เปนการวิจัยที่ไมเปน
ทางการ  และไมเนนรูปแบบ หากแตมุงที่จะคนหาคําตอบท่ีตองการ จากการพัฒนาการเรียนการสอน 
ท้ังนี้อาจจะเปนเพราะ ความยุงยากของกระบวนการวิจัยและเปนการเพิ่มงาน  ครูจึงมีความมุงม่ันในการ
สอนนักเรียนให เต็มเนื้อหา  เต็มหลักสูตร และเต็มเวลา 

การเขียนรายงานการวจิัย ถือวาเปนข้ันตอนสุดทายและสําคัญมากของการทําวจัิย    
เพราะเปนการนําผลการวิจัยไปสูการพฒันาการเรยีนการสอนครั้งตอไป   
 

ความสาํคญัของการเขียนรายงายการวิจัยในช้ันเรียน 
 

 
เปนการนําเสนอผลการวิจยัในชั้นเรียน 

 

 
เปนการเผยแพรผลงานการวจิัยในชั้นเรียน 

 

 
เปนการนําผลการวจิัยในชั้นเรียน 

ไปใชในการพฒันาการเรียนการสอน 
 
 
 

แสดงถึงความกาวหนาทางวชิาการ 
และเปนผลงานทางวชิาการ  
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1. มีความถกูตองตามหลักวิชาการ 
• ถูกตองตามหลักการของการวิจัย 

• ถูกตองตามหลักวิชาของเรือ่งที่วิจัย 

• ถูกตองตามหลักภาษาศาสตร 

2. มีความชัดเจนสอดคลองกันทั้งเรื่อง 
• นําเสนอปญหาไดตรงประเด็น 

• เนนความสัมพันธกันทุกขอหัวขอ 

• ใชภาษาส่ือความหมายเขาใจงาย 

3. มีความสมบูรณ 
• เนื้อหาไดครบถวนทุกหัวขอ 

• ขอมูลครบถวนทุกข้ันตอนของการวิจัย 

• ใชภาษาส่ือความหมายเขาใจงาย 

4. มีความนาเช่ือถือ 
• ขอมูลถกูตอง 
• ตรงตามความจริง 
• อางอิงที่มาชัดเจน 
• ใชระบบเดยีวกัน 

 

หลักการของการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 

 
 
การเขียนรายงานการวจัิยในช้ันเรยีน แตกตางจากการเขียนรายงาน บทความ 

หรือเรยีงความ  การเขียนรายงานการวจิัยในช้ันเรียน ตองเขียนไปตามขอเท็จจรงิที่ไดขอมูลมา
และตามขอคนพบที่ผูวิจยัตองไมมีอคติใดใด เขียนดวยความยุติธรรม ใชภาษาวิชาการที่งาย ๆ  
เพื่อใหผูอานเขาใจงาย โดยท่ัวไปมีหลักการเขียน ดังน้ี 
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รูปแบบและโครงสรางรายงานการวิจัยในชั้นเรยีน 

 
 

ในปจจุบันการเขียนรายงานการวิจยัในช้ันเรยีน  โดยทั่วไปนิยมเขียนกนัหลาย 
ลักษณะ ซ่ึงข้ึนอยูกับ จุดมุงหมาย วัตถุประสงคของการวิจัย  ขอบเขตของการวิจัย และ 
ที่สําคัญ คือ ความตองการของผูวจัิยท่ีจะนาํเสนอรายงานการวิจัยในช้ันเรยีน ในลกัษณะ 
ใด ซ่ึงอาจจําแนกได 3 รูปแบบ ดังนี ้

 
    รูปแบบท่ี 1   แบบหนาเดียวหรือแบบบทคัดยอ 

 
  การเขียนรายงานการวจิัยในช้ันเรยีนแบบหนาเดียวหรือแบบบทคัดยอ     กําลังเปน 

ที่นิยมของครู เพราะงายตอการปฏิบัติและการนําเสนอ     แตความจริงแลวการเขียนรายงาน 
วิจัยในช้ันเรียนหนาเดียวหรอืแบบบทคัดยอ ก็ตองผานกระบวนวิจยัอยางนอย 3 ข้ันตอน คือ 

1. วิเคราะหปญหา 
2. ดาํเนินการแกไขปญหา 
3. สรุปผลการแกปญหา 
 
ดังน้ันการเขียนรายงานลักษณะน้ี จึงข้ึนอยูกับปญหาการวิจัย ซ่ึงเปนปญหาเลก็ ๆ  

ทํากับกลุมตัวอยางนอย ๆ  และไมตองใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎี  ทียุ่งยากมากมายหลาย 
ข้ันตอนการเขียนกไ็มตองการท่ีจะใชขอมูลมากนัก      การวเิคราะหขอมูลก็ใชสถิติงาย ๆ  
เชน จําแนกความถี่ หรือคารอยละ  มีการอางอิงบางเล็กนอย หรือไมมีเลย 
 โครงสราง 

รายงานวิจัยในช้ันเรียนแบบหนาเดียวหรอืแบบบทคัดยอมีโครงสราง ดังนี ้
สวนท่ี 1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
สวนท่ี 2 วธิแีกปญหา 
สวนท่ี 3 สรุปผลการแกปญหา 
สวนท่ี 4 ภาคผนวก ไดแก เครื่องมือที่ใชแกปญหา คะแนน ผลการวิเคราะหขอมูล 

                                                         ไปศึกษาตัวอยางกันดีกวานะครับ 
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         ตวัอยาง   

รายงานผลการวจิัยในชั้นเรยีน เรือ่ง การสรางนิสัยรกัการทํางานวิชางานเกษตร 
ผูวิจยั  นายเกษตร  พอเพยีง  ครู ชํานาญการ คศ. 2 โรงเรยีนมัธยมวิทยานุสรณ 

  ขาพเจาเปนครูสอนวิชางานเกษตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มาหลายป สังเกตพบวา  
                เม่ือมีกิจกรรมปฏิบัติงาน โดยแบงกลุมใหนักเรียนปฏิบัติงานเกษตร     นักเรียนจะไมคอย 
                ใหความรวมมือ เกี่ยงกันทํางาน ไมมีการวางแผนทํางาน   ไมแบงหนาที่กันรับผิดชอบและ 
                 ที่สําคัญไมดูแลและเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณที่ใชปฏิบัติงานแลว และไมคอยประสบ 
                 ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน เชน ผลผลิตไมไดตามเปาหมาย  ชากวากําหนดและคุณภาพตํ่า 

จากสภาพปญหาดังกลาว พบวา นักเรยีนขาดทักษะการทํางานเปนกลุม และขาดนิสัยรกัการ
ทํางาน  จึงไดศึกษาเอกสาร วิธกีาร และนวัตกรรมตาง ๆเพื่อนําไปพฒันานิสัยในการทํางาน 
จากการศึกษาเอกสาร พบวา  ครูจะตองจัดระบบใหนักเรยีนปฏิบัติงานกลุมอยางเปนข้ันตอน 
 มีกระบวนการ จึงจะทําใหนักเรียนเกดิคุณลกัษณะนิสัยที่ดีในการทํางาน 
 ครูผูสอนจัดทาํใบงาน แบบงาย ๆ ข้ึน โดยกําหนดส่ิงที่นักเรยีนตองปฏบิัติตามลําดับ
ข้ันตอน 1) ประชุมกลุมเลือกหัวหนากลุม และเลขานุการกลุม 2) กําหนดข้ันตอนในการ 
ทํางาน 3) จัดแบงหนาที่ของสมาชิกในกลุม 4) ลงมือทํางานตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว   และ
ปฏิบัติงานตามใบงานที่กําหนดให และ5) ประเมินผลงานของกลุมดวยตนเองเปนระยะ และ
สรางแรงจูงใจในเรือ่งนิสัยรกัการทํางาน   โดยใหแสตมปสะสมคะแนนแกกลุมที่ทํางาน 
ไดตามข้ันตอน  ดูแลและเกบ็รักษาอุปกรณถกูตองเปนระเบียบหลังการปฏิบติังาน  โดยมีคร ู
เปนผูบนัทึกและสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน เปนเวลา 4 สัปดาห พบวา นกัเรยีนรอยละ 
80 มีการทํางานเปนกลุมตามขั้นตอนท้ัง 5 ขั้นทุกครั้ง คือ มีการประชมุวางแผน และแบง 
หนาท่ีกันทํางาน  และจากการประเมินตนเอง  พบวา นักเรียน รอยละ 85 มีความเอาใจใส 
ตอการปฏิบัตงิานที่ไดรับมอบหมาย และดแูล เก็บรักษาอปุกรณอยูในระดับดี  ผลผลติมี
ปริมาณและคณุภาพบรรลตุามเปาหมายที่กําหนดรวมกนั รอยละ 90  
 จากการวิจัยในช้ันเรียนครั้งตอไปในเรื่องนี้ ครผููสอนควรเลือกวิธกีาร หรือ 
กิจกรรมสรางแรงจูงใจทีก่ระตุนใหนกัเรียนมีการทํางานเปนกลุม มีการวางแผน แบงหนาที่ 
กันรับผดิชอบ ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ดําเนินงานตามแผน  ประเมินตนเองตลอดการ
ปฏิบัติงาน และควรเนนการดูแล และเก็บรกัษาอุปกรณอยางถกูตองและเปนระเบียบเรียบรอย 
ดี (ผูวิจัยตองจัดทําภาคผนวกเพ่ิมเติม เชน ใบงาน แบบประเมิน คะแนนของกลุม เปนตน) 
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       ตวัอยางบทคัดยอ 
 

รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาวิทยาศาสตรชัน้มธัยมศึกษาปท่ี 3  
โดยการสอนดวยคอมพวิเตอรชวยสอน ระหวางการเรยีนเปนรายบคุคลกับการเรียนเปนกลุม 

ผูวิจยั    นางสุภาพร จิตะรกัษ โรงเรียนขอนแกนวิทยายน จังหวัดขอนแกน 
************* 

  การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนใน 
การเรยีนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3   ที่ไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน ระหวางการเรยีนเปนรายบุคคลกับการเรียนเปนกลุมยอย เรื่อง เครื่องกลและเครื่องยนต 
ที่ชวยในการขนสง  กลุมตัวอยางเปนนกัเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 3 โรงเรยีนขอนแกนวิทยายน  
ปการศกึษา 2537 เลือกกลุมตวัอยาง   โดยวิธีการสุมเปนกลุม แลวจับฉลากเปนกลุมทดลอง 2 
กลุม กลุมละ 24 คน รวม 48 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยผูวิจยัไดสรางข้ึนเอง ไดแก บทเรยีน
คอมพิวเตอรชวยสอน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรือ่ง เครื่องกลและเครื่องยนต 
ที่ชวยในการขนสง ตามเนื้อหาหลักสูตรวชิาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ซ่ึงไดผานการ
ตรวจแกไขจากผูเช่ียวชาญ แลวนําไปทดลองกับนักเรยีนโรงเรียนขอนแกนวิทยายน บทเรยีน
คอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ 80.50/77.78/ และมีคาดัชนีประสิทธิผล .69 และ
แบบทดสอบมีคาความยากงาย .27-.79 คาอํานาจจําแนก .20-.62 และมีคาความเช่ือม่ัน .86 
ผลการวจิัยเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนทั้ง  
2 กลุม โดยใช t-test พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเปนรายบุคคลกับนักเรยีนที่เรียนเปนกลุมยอยไมแตกตางกนัอยาง 
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   สวนความคงทนในการเรยีนรูของนักเรียนที่เรียนดวย
บทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนรายบุคคลกับนักเรียนที่เรยีนเปนกลุมยอย แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท่ีความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนที่เรยีนดวย
บทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนรายบุคคลตํ่ากวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนเปนกลุมยอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ภาคผนวก ประกอบดวย 

• แผนการสอน  บทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบทดสอบ ตารางวิเคราะหผล เปนตน 
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 รูปแบบท่ี 2 แบบบทความการวิจัย รูปแบบท่ี 3 เต็มรูปแบบ 5 บท 

การเขียนรายงานการวจิัยในช้ันเรยีน นิยมเขียนทั้งรูปแบบท่ี 2  บทความการวจิัย  ที่ลง
ในวารสารทางวิชาการ หรือวารสารทางการศึกษา  และรปูแบบท่ี 3 แบบ 5 บท  ซ่ึงทั้งสองแบบ
มีสวนประกอบหัวขอสําคัญคลายคลึงกันมาก แบบ 5 บท มีเนื้อหามากกวา  ดังแผนภมิูดังน้ี 

 
                        
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
   
 

 
   
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. ความเปนมาและสําคัญของปญหา 
2. วัตถุประสงคของการวิจยั 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
4. ขอบเขตของการวจิัย 
5. ขอตกลงเบ้ืองตน 
6. ประโยชนที่ไดรับจากการวจัิย 
7. รูปแบบการวิจยั 
8. คํานิยามศัพทเฉพาะ 
9. หลักการแนวคิดและทฤษฎี 
10. วิธดีําเนนิการ 
11. นวัตกรรมที่ใชในการวิจัย 
12. เครื่องมือที่ใชเกบ็รวบรวมขอมูล 
13. การเก็บรวบรวมขอมูล 
14. การวิเคราะหขอมูล 
15. ผลการวิเคราะหขอมูล 
16. สรุปการอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
17. บรรณานุกรม 
18. ภาคผนวก 

บทท่ี 1 บทนํา 
• ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

• วัตถุประสงคของการวิจัย 

• สมมติฐานของการวิจยั 

• ขอบเขตของการวจัิย 

• ขอตกลงเบ้ืองตน 

• ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

• คํานิยามศัพทเฉพาะ 

บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
• หลักการแนวคิดและทฤษฎี 

บทท่ี 3 วิธีดําเนนิการวิจัย 
• วิธดีําเนนิการ 

• นวัตกรรมที่ใชในการวิจัย 

• เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

• การเก็บรวบรวมขอมูล 

• การวิเคราะหขอมูล 

บทท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูล 
• ผลการวิเคราะหขอมูล 

บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
• สรุปผลการวิจยั 

• อภิปรายผล 

• ขอเสนอแนะ ไปดูโครงสรางนะครับ

ภาคผนวก 
• เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล 
• ตารางคะแนนของกลุมตัวอยาง 
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โครงสรางรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 

 
 โดยทั่วไปการเขียนรายงานการวิจัยแบบเต็มรูป 5 บท มีสวนประกอบ 3 สวน คือ 
 

1. สวนหนา  ประกอบดวย 

• ปกหนา 

• ปกใน 

• บทคัดยอ 

• กิตติกรรมประกาศ 

• สารบัญ (สารบัญตาราง สารบัญแผนภูมิ) 
 

2. สวนเนือ้หา  ประกอบดวย 
บทท่ี 1 บทนํา ควรมีหัวขอตอไปนี ้

• ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

• วัตถุประสงคของการวิจยั 

• สมมติฐานของการวิจยั 

• ขอบเขตของการวจัิย 

• ขอตกลงเบ้ืองตน (ถามี) 

• ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

• คํานิยามศัพทเฉพาะ 
 
 
บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 

• หลักการ แนวคิด ทฤษฎี (ที่นํามาใชในการวจัิย) 

• กระบวนการและกรอบความคิดในการวิจัย 

• งานวิจัยท่ีเกีย่วของ 
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บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจยั 

• ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจยั 

• รูปแบบการวิจัย 

• เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

• การเก็บรวบรวมขอมูล 

• การวิเคราะหขอมูล 
 
บทท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมลู 

• ผลการวิเคราะหขอมูล ตามสมมุติฐานของการวิจยั 
 
บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

• สรุปผลการวิจยั 

• อภิปรายผลการวจัิย 

• ขอเสนอแนะ 
 

3. สวนอางอิง  ประกอบดวย 

• บรรณานุกรม 

• ภาคผนวก 

• ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

• ตัวอยางการวิเคราะหขอมูล 

• ขอมูลอ่ืน ๆ 

• ประวัตผิูวจัิย 
 
 



 



จุดประสงค       1. เพื่อใหครูสามารถวิเคราะหโครงสรางรายวิชาได 
          2. เพื่อเลือกหนวยการเรียนรูท่ีใชทําแผนจัดการเรียนรูได 

        3. เพื่อนําหนวยการเรียนรูไปวิจัยในชัน้เรียนได 

กิจกรรม      1. ศึกษาวิเคราะหตัวอยางโครงสรางรายวิชาเพื่อใชวิจัยในชั้นเรียน 
     2. ฝกปฏิบัติเลือกหนวยการเรียนรูเพื่อวิจัยในชั้นเรียน 
     3. ตรวจสอบคําตอบกับเนือ้หา โดยการประเมินตนเอง 

เนื้อหา     1. โครงสรางรายวิชา 
        2. แนวทางการจัดทําโครงสรางรายวิชา 
        3. การเลือกหนวยการเรียนรูเพื่อวิจัยในชั้นเรียน 

หนวยที่ 8 
การวิเคราะหโครงสรางรายวิชา 
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การนําหลักสูตรสูการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ  ควรใหความสําคัญตอโครงสรางรายวิชา 
ทุกกลุมสาระการเรียนรู  เพราะโครงสรางรายวิชาจะเปนการกําหนดขอบขายของรายวิชา  ชวยใหเห็น
ภาพรวมของแตละรายวิชาวาประกอบดวยหนวยการเรียนรูจํานวนเทาใด  มีสาระสําคัญอยางไรบาง  แตละ
หนวยจะพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตัวช้ีวัดใดใชเวลาเทาไร  และมีสัดสวนการเก็บคะแนนของรายวิชานั้นเปน
อยางไร  ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนการจัดทํา ดังนี้ 

 
 
 
 
1.  ศึกษาโครงสรางเวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษา  ในแตละกลุมสาระการเรียนรูหรือรายวิชา 
     และศึกษาคําอธิบายรายวิชา 
2.  ศึกษามาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวดัในกลุมสาระการเรียนรู/รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
3.  พิจารณาคัดเลือกมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวดัท่ีสอดคลองกัน และนํามาจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันได 
     กอนจัดทําเปนหนวยการเรียนรู 
4.  จัดกลุมมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัดท่ีสอดคลองกัน  และนํามาจดักจิกรรมการเรียนรูรวมกันเปน 
      หนวยการเรียนรูใหเหมาะสมตามสาระการเรียนรู 
5.  วิเคราะหแกนความรู/ความคิดหลัก  ของแตละตัวช้ีวดัท่ีนํามาจดักลุมรวมกันเปนหนวยการเรียนรู 
6.  นําแกนความรู/ความคิดหลัก  มาหลอมรวมเปนสาระสําคัญ/ความคิดรวบยอดของหนวยการเรียนรูนั้น 
     ในบางกรณีใหพิจารณาสาระการเรียนรูประกอบการเขียนสาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
7.  ต้ังช่ือหนวยการเรียนรู 
8.  กําหนดเวลาเรียนในแตละหนวย ควรใหเหมาะสมกบักระบวนการเรียนรูท่ีจะใชในการพัฒนาผูเรียน 
     ตามตัวช้ีวดั และสาระการเรียนรู เม่ือกําหนดเวลาเรียนครบทุกหนวยแลว เวลาเรียนตองเทากับจาํนวน 
     เวลาท่ีกําหนดไวในโครงสรางเวลาเรียนตามหลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรูนัน้ 
9. กําหนดน้ําหนักคะแนนในแตละหนวยการเรียนรู โดยพิจารณาจากจํานวนตัวช้ีวัด ความยากงาย ความ 
    ซับซอนของเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมตามตัวช้ีวดั โดยสามารถ 
    กําหนดน้ําหนักคะแนนทุกหนวยการเรียนรู นําคะแนนระหวางเรียนตามสัดสวนท่ีโรงเรียนกําหนดไว 
    เชน 60:40 70:30 หรือ 80:20 ไปรวมกับคะแนนปลายป/ปลายภาคเรียน รวมเปน 100 คะแนน  

 
                        

โครงสรางรายวิชา 

แนวการจัดทําโครงสรางรายวิชา 
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รายวิชา ท 23101  ภาษาไทย   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เวลารวม  60 ชั่วโมง 1.5 หนวยกิต 

หนวย 
ที่ 

ช่ือหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ําหนัก 
คะแนน 

1 อานใหดีมีขอคิด ท1.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/5,ม.
3/6, ม.3/7,ม.3/8,ม.3/9,ม.3/10 
ท2.1 ม.3/1,ม.3/4 
ท.3.1ม.3/1,ม3/2,ม.3/4 
ท.4.1ม.3/5 
ท.5.1ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4 

บทรอยแกวมีคติสอนใจ ชวยให
ผูอานไดขอคิด แนวทางการดําเนิน
ชีวิต สามารถปรับใชใน
ชีวิตประจําวนั โดยการอานอยางมี
วิจารณญาณ นําเสนอแงคิดโดยการ
พูดและเขียนอยางมีมารยาท 

10 12 

2 นิทานแสนสนุก ท1.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/5,ม.
3/6,ม.3/7,ม.3/8,ม.3/9,ม.3/10 
ท2.1 ม.3/2,ม.3/6 
ท.3.1ม.3/1,ม3/2,ม.3/4 
ท.4.1ม.3/4 
ท.5.1ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4 

การรูความหมายของคําศัพทที่จะ
นําไปใชเพื่อการอานบทรอยกรอง
และการอานในชวีิตประจําวัน จะ
ชวยใหเพิ่มคุณคาของภาษาเมือ่
นําไปพูดและเขียนในโอกาสตาง ๆ 

10 12 

3 เขียนดีมีคุณคา ท1.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/5,ม.
3/6,ม.3/7,ม.3/8,ม.3/9, 
ม.3/10 
ท2.1 ม.3/2,ม.3/3,ม.3/7 
ท.3.1ม.3/1,ม3/3,ม.3/5 
ท.4.1ม.3/6 
ท.5.1ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4 

การพูด การเขียน การแสดงความ
คิดเห็นในเชิงวิจารณ โตแยง ควร
คํานึงถึงความสมเหตุสมผล และ
ความนาเชื่อถอืของขอมูลที่นํามา
ประกอบ 

12 14 

4 ตํานานบานเรา ท1.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4,ม.
3/5, ม.3/6,ม.3/7,ม.3/8,ม.3/9,ม.
3/10 
ท2.1 ม.3/4,ม.3/6,0.3/9 
ท.3.1ม.3/1,ม3/3,ม.3/4 
ท.4.1ม.3/4,ม.3/5 
ท.5.1ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4 

การอาน การฟง การดูโดยผาน
ตํานานทองถิ่นหรือเร่ืองราวในอดีต 
แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตซ่ึงจะชวยให
ไดขอคิด และแนวทางการปฏิบัติตน
ของคนในยุคปจจุบัน 

12 14 

5 วรรณกรรมทองถิน่ ท1.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/5,ม.
3/6, ม.3/7,ม.3/8, 
ท2.1 ม.3/7,ม.3/9 
ท.3.1ม.3/1,ม3/2,ม.3/3,ม.3/4, 
ม.3/5 
ท.5.1ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4 

คําศัพททีไ่ดมาจากการอาน
วรรณกรรมทองถิน่ของแตละยุคแต
ละสมัย  ชวยใหผูอานมีความรู ความ
เขาใจในภาษาและวิวัฒนาการของ
ภาษา รูเร่ืองราวในอดีต และเปน
ขอคิดในชีวิตประจําวัน 

16 18 

 

ศึกษาตัวอยางโครงสรางรายวิชา 
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หนวย 
ที่ 

ช่ือหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ําหนัก 
คะแนน 

      

รวมระหวางป 58 70 

ปลายภาค 2 30 

รวม 60 100 

 
 

 
 

คําชี้แจง         ใหวเิคราะหและจัดทําโครงสรางรายวิชาท่ีครูสอนในปจจุบัน โดยศึกษาจากตัวอยาง 
                       ในเนื้อหาหนวยท่ี 9 แลวบันทึกลงในตารางในแบบฝกท่ี 9 นี้  (15 คะแนน) 
หนวย 
ที่ 

ช่ือหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ําหนัก 
คะแนน 

      

      
      
      

      

      

      
      

      

      
      

      

      
      

      
      

      
      

      

      

 

แบบฝกปฏิบัติท่ี 9 

การจัดทําโครงสรางรายวิชา 
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หนวย 
ที่ 

ช่ือหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น้ําหนัก 
คะแนน 

      
      
      

      

      

      
      

รวมระหวางป   

ปลายภาค   

รวม  100 

 
 
 
คําชี้แจง   ใหวเิคราะหหนวยการเรียนรูท่ีมีความจําเปนท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาอยางเรงดวน 
                 โดยการวจิัยในช้ันเรียน เรียงลําดับความจําเปน พรอมบันทึกเหตุผล (5 คะแนน) 

หนวยที่ ช่ือหนวยการเรียนรู 
น้ําหนัก 
คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย 
ที่นักเรียนทาํได 

เรียงลําดับ 
ความจําเปน 

บันทึกเหตผุล 

1 อานใหดีมีขอคิด 10 7.5   
2 นิทานแสนสนุก 10 8.5   
3 เขียนดีมีคุณคา 12 9.5   

4 ตํานานบานเรา 12 11   

5 วรรณกรรมทองถิน่ 16 6.5   

 
 

ตรวจสอบความถูกตองกับเนื้อหา โดยการประเมินตนเอง 
   O ถูกตอง      O   ปรับปรุง 

                             สรุปคะแนนหนวยที่ 8 
                  คุณทําได                   คะแนน 
          คะแนนเต็ม   20        คะแนน 
             คิดเปนรอยละ 

แบบฝกเลือกหนวยการเรียนรูเพ่ือวิจัยในช้ันเรียน 



 



จุดประสงค        
                                 เพื่อใหครูเขียนแผนการจัดการเรียนรูท่ีใชวิจัยในชัน้เรียนได 
                                 อยางนอย 1 หนวยการเรียนรู 

กิจกรรม      1. ศึกษาองคประกอบของการจัดการเรียนรู และแผน 
     2. ฝกปฏิบัติเขียนแผนการจัดการเรียนรูเพื่อวิจัยชั้นเรียน 
     3. ตรวจสอบคําตอบกับเนือ้หา โดยการประเมินตนเอง 

เนื้อหา   1. องคประกอบของการจัดการเรียนรู
 

หนวยที่ 9 
องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู 

 
 
 
  
 

    

 
 
 

       
 

 
 
 
 
                                    2. องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู        
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กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 25-26) ไดกลาววา การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการสําคัญ 

ในการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนหลักสูตรท่ีมีมาตรฐาน 
การเรียนรู สมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนเปาหมายสําคัญสําหรับ 
พัฒนาเด็กและเยาวชน ผูสอนตองพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู จัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียน 
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ รวมท้ังปลูกฝงเสริมสรางคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค พัฒนาทักษะตาง ๆ อันเปนสมรรถนะสําคัญท่ีตองการใหเกิดแกผูเรียน โดยสรุป มี 3  
ประการ ดังนี้ 

 
 

 1. กระบวนการเรียนรู   
การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนจะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย  

เปนเคร่ืองมือท่ีจะนําพาตนเองไปสูเปาหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรูท่ีจําเปนสําหรับผูเรียน เชน  
๏ กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ  
๏ กระบวนการสรางความรู  
๏ กระบวนการคิด  
๏ กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา  
๏ กระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริง  
๏ กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทําจริง  
๏ กระบวนการจัดการ  
๏ กระบวนการวิจัย  
๏ กระบวนการเรียนรูการเรียนรูของตนเอง  
๏ กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย  

 
 
 2. การออกแบบการจัดการเรียนรู   

ผูสอนตองศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาใหเขาใจถึงมาตรฐานการเรียนรู ช้ีวัดสมรรถนะสําคัญ 
ของผูเรียนคุณลักษณะอันพึงประสงคแลว จึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู โดยเลือกใชวิธีสอน 
และเทคนิคการสอน ส่ือ แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
และบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูซ่ึงเปนเปาหมายท่ีกําหนด 

องคประกอบสําคัญในการจัดการเรียนรู 
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 3.  บทบาทของผูสอนและผูเรียน   
  การจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายของลักสูตร ท้ังผูสอนและผูเรียนควรมี
บทบาท ดังนี ้
      3.1  บทบาทของผูสอน 
             (1) ศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล แลวนําขอมูลมาใชในการวางแผนการจัดการ
เรียนรูท่ีทาทายความสามารถของผูเรียน 
             (2) กําหนดเปาหมายที่ตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียน ดานความรูและทักษะกระบวนการ ท่ี
เปนความคิดรวบยอด หลักการและความสัมพันธ รวมท้ังคุณลักษณะอันพึงประสงค 
             (3) ออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เพื่อนําผูเรียนไปสูเปาหมาย 
             (4) จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และดูแลชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรู 
             (5) จัดเตรียมและเลือกส่ือใหเหมาะสมกับกิจกรรม นําภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 
             (6) ประเมินความกาวหนาของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของ
วิชาและระดับพัฒนาการของผูเรียน 
             (7) วิเคราะหผลการประเมินมาใชในการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน รวมท้ังปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน 
    3.2   บทบาทของผูเรียน 
            (1) กําหนดเปาหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง 
            (2) เสาะแสวงหาความรู เขาถึงแหลงการเรียนรู วิเคราะห สังเคราะหขอความรู ต้ังคําถาม 
คิดหาคําตอบหรือหาแนวทางแกปญหาดวยวิธีการตาง ๆ  
                        (3) ลงมือปฏิบัติจริง สรุปส่ิงท่ีไดเรียนรูดวยตนเอง และนําความรูไปประยุกตใชใน
สถานการณตาง ๆ  
            (4) มีปฏิสัมพันธ ทํางาน ทํากิจกรรมรวมกับกลุมและครู 
            (5) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรูของตนเองอยางตอเนื่อง 
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แผนการจัดการเรียนรู 
 

การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดเสนอรูปแบบท่ีนํามาใชในการสงเสริม
การใชกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรูของครู ควรประกอบดวยหัวขอสําคัญดังนี้ 
   1.  แผนการจัดการเรียนรูท่ี 
   2.  เร่ือง 
   3.  กลุมสาระการเรียนรู 
   4.  สาระท่ี 
   5.  เวลา 
   6.  มาตรฐานการเรียนรู 
   7.  ตัวช้ีวดั 
   8.  สาระสําคัญ 
   9.  กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจยั 
          9.1  ข้ันสํารวจและวิเคราะหผูเรียน 
          9.2 ข้ันแลกเปล่ียนเรียนรู 
          9.3  ข้ันจัดกิจกรรมการเรียนรู 
          9.4  ข้ันสรุปองคความรู 

       9.5  ข้ันประเมินและรายงานผล 
                10. นวัตกรรม ส่ือ วสัดุ  อุปกรณ  แหลงเรียนรู 
                11. วัดผล ประเมินผล เคร่ืองมือประเมิน และเกณฑการประเมิน 

       11.1 ดานความรู ความเขาใจ (K = Knowledge)  
       11.2 ดานทักษะ (P = Process) และ  
       11.3 ดานเจตคติ (A = Attitude)  

                12. บันทึกผลหลังการสอน  
       12.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)   
       12.2 ดานทักษะกระบวนการ (P) และ 
       12.3 ดานเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน (A) 

องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู 
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คําชี้แจง         ใหนําองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูมาเขียนแผนการจัดการเรียนรู 1 ช่ัวโมง 
                       ตามท่ีเลือกไว ในหนวยท่ี 8 (20 คะแนน) 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 

เร่ือง                                                                                กลุมสาระการเรียนรู 

สาระท่ี                                                                                                            เวลา       1      ชั่วโมง 

มาตรฐานการเรียนรู 
 
 
ตัวชี้วัด 
 
 
สาระสําคัญ 
 
 
 
กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย 

          ขั้นสํารวจและวิเคราะหผูเรียน 
 
 
           ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู 
 
 
           ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 
 
 
 

แบบฝกปฏิบัติท่ี 10 

การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
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กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย 

            ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 
 
 
 
               
 
             ขั้นสรุปองคความรู 
 
 
 

            ขั้นประเมินและรายงานผล 

 

 

นวัตกรรม ส่ือ วัสดุ  อุปกรณ  แหลงเรียนรู 

 

วัดผล ประเมนิผล เคร่ืองมือประเมิน และเกณฑการประเมิน 

 

 

บันทึกผลหลังการสอน 

               

 
 
 

 
ตรวจสอบความถูกตองกับเนื้อหา โดยการประเมินตนเอง 

   O ถูกตอง      O   ปรับปรุง 
                             สรุปคะแนนหนวยที่ 9 
                  คุณทําได                   คะแนน 
          คะแนนเต็ม   20        คะแนน 
             คิดเปนรอยละ 
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ตัวอยางการเขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรียน 
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รายงานการวิจัย 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ดวยชุดการสอนมินิคอรส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นายคณิต ศาสตรา 
ครูชํานาญการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนทายเหมืองวิทยา 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 
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                     ก 

สารบญั  
             เรื่อง         หนา 

 บทท่ี 1 บทนํา             1  
              ความเปนมาและสําคัญของปญหา          1 

วัตถุประสงคของการวิจยั           2  
สมมติฐานของการวิจัย           2 
ขอบเขตของการวจิัย           2 
ขอตกลงเบ้ืองตน            3 
ประโยชนที่ไดรับจากการวจัิย          3 
คํานิยามศัพทเฉพาะ           3 

บทท่ี 2   เอกสารท่ีเกีย่วของ          4 
การจัดการเรยีนการสอนวิชาคณิตศาสตร        4 
ชุดการสอนมินิคอรส          4 

บทท่ี 3 วธิีดําเนินการ           5 
รูปแบบการวิจัย           5 
นวัตกรรมที่ใชในการวิจัย          5 
เครื่องที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล        6 
วิธดีําเนนิการ           7 
การวิเคราะหขอมูล          8 

บทท่ี 4   ผลการวิเคราะหขอมูล          9 
บทท่ี 5   สรุป การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ      10 
 สรุปผลการวิจัย         10 

อภิปรายผล          10 
ขอเสนอแนะ         11 

บรรณานกุรม          12 
ภาคผนวก          13 

แบบทดสอบความรูและแบบประเมินเจตคติ     14 
 ตารางวิเคราะหขอมูล        16 
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บทที่ 1 
                                                             บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

มนุษยไดนําคณิตศาสตรมาใชในชีวิตประจาํวันเปนพ้ืนฐานในการเรยีนต้ังแตระดับ
กอนประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาและใชในการประกอบอาชีพจากประสบการณสอน
วิชาคณิตศาสตรนกัเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1 มานานหลายป  พบวา นักเรียนสวนใหญมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตํ่า ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางเรียนวชิา
คณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2552 พบวา จํานวนของนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตรผานเกณฑข้ันตํ่าเพียงรอยละ 50 ของนักเรียนท้ังหมด 
และเม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา นักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที1่/2 มีนักเรียนจํานวน 40 คน 
ผานเกณฑข้ันตํ่าเพียง 17 คนไมถึงครึ่งหน่ึงของจํานวนนกัเรยีนในหอง ดังรายละเอยีดจาก 
ตารางท่ี 1  

 
ตารางท่ี 1 จํานวนนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร ภาคเรยีนที่ 1 

             ปการศึกษา 2552 จํานวนตามหองเรียน 
จํานวนนักเรยีนท่ีไดระดับผลการเรียน 

หอง 
4 3 2 1 0 

รวม 
(คน) 

ผานเกณฑ 
ข้ันตํ่า 

ที่กําหนด 

ม.1/1 3 5 8 10 14 40 26 
ม.1/2 2 3 5 7 23 40 17 

รวม 5 8 13 17 37 80 43 

รอยละ 6.25 10.00 16.25 21.25 46.25 100.00 53.75 
 

พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร ซ่ึงเปนวิชาที่สําคัญสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1 
เพราะเปนพ้ืนฐานในการเรียนระดับช้ันที่สูงข้ึน และระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย       ดังน้ัน 
ผูสอนในฐานะผูวิจัยจึงไดศึกษาวธิกีารแกปญหาดังกลาว     เพื่อพัฒนาผลการเรียนของนักเรียน
ใหสูงข้ึน โดยใชชุดการสอนมินิคอรส (Mini Course)      
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ซ่ึงมีผลการวิจัยพบวาชุดการสอนมินิคอรสมีประสิทธิภาพ ดังท่ี อุทัย หนูแดง (2526:107)               
และยวุดี แกวรักษา (2527 : 53-81) ไดศึกษาทดลองใชชุดการสอนมินคิอรส พบวา      
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงข้ึน  และนกัเรียนมีเจตคติที่ดตีอการเรยีนวิชาคณิตศาสตรดวย 
ชุดการสอนมนิิคอรส 
วตัถุประสงคของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรยีนช้ัน 
มัธยมศึกษาปที่ 1/2 ท่ีเรยีนดวยชุดการสอนมนิคอรส 

2. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1/2 ที่มีตอการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร ดวยชุดการสอนมินิคอรส 

 สมมติฐานของการวิจยั 
1. นักเรียนท่ีเรียนวิชาคณติศาสตรโดยชุดการสอนมินิคอรสมีผลสัมฤทธิท์าง 

การเรยีนผานเกณฑข้ันตํ่าข้ึนไป รอยละ 75 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/2 
2. นักเรียนมีเจตคติตอการเรยีนวิชาคณติศาสตร โดยใชชุดการสอนมินิคอรส 

อยูในระดับด ี
ขอบเขตของการวจิัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีขอบเขตดังนี ้

1. ประชากร คือ  นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1 โรงเรียนทายเหมืองวิทยา 
 ภาคเรยีนที่ 1 ปการศกึษา 2553 จํานวน 80 คน 

2. กลุมตัวอยาง ใชวิธีเจาะจงเลอืกนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1/2 โรงเรียน 
ทายเหมืองวิทยา ภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 40 คน เปนกลุมตัว 

3. ตัวแปร   ที่ใชในการศึกษาประกอบดวย 
  3.1 ตัวแปรตน คือ การสอนโดยชุดการสอนมินิคอรส 
  3.2 ตัวแปรตาม   ประกอบดวย 

           3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร 
           3.2.2 เจตคติของนักเรยีนที่เรียนวิชาคณิตศาสตร 

4. เน้ือหาท่ีศึกษา คือวิชาคณติศาสตร ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553   
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5. ระยะเวลาทีใ่ชในการทดลอง ภาคเรยีนที ่1 ปการศึกษา 2553 จํานวน  
10 สัปดาห ๆ ละ 3 คาบ รวม 30 คาบ ๆ ละ 50 นาที 

 ขอตกลงเบือ้งตน 
1. ชุดการสอนมินิคอรสวิชาคณิตศาสตร ทีผู่วิจัยสรางขึ้นมีเน้ือตรงตาม 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  
2. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องมือทีผู่วิจัยสรางข้ึนถอืวาขอมูลท่ีไดเกิด 

จากชุดการสอนมินิคอรส  
        ประโยชนของการวจิัย 

1. เปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณติศาสตร    โดยการนํา 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช 

2. ไดชุดการสอนมินิคอรสวิชาคณิตศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1   เพื่อใชเปน 
แนวทางใหผูสนใจไดศกึษาคนควา และทาํวิจัยในชัน้เรียน 
คํานิยามศัพทเฉพาะ 
     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  หมายถึง  ความรู ความสามารถของนักเรยีนท่ีเกิดข้ึน  
จากการทํากจิกรรม แบบฝก และแบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 
 ชุดการสอนมนิิคอรส  หมายถึง  ชุดการสอนท่ีสรางข้ึนอยางเปนระบบ   และมี 
ความสมบูรณในตัวเอง       มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรยีนบรรลผุลภายในระยะเวลาส้ัน 
โดยกําหนดกจิกรรมและส่ือการเรียนท่ีเนนการมีสวนรวมของผูเรยีน 
 การสอนโดยใชชุดการสอนมินิคอรส    หมายถึง    การสอนวิชาคณิตศาสตรให 
กลุมตัวอยาง    ที่ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนไปตามแผนการสอนที่ผูวจัิยสรางข้ึน 
ตามคุณลกัษณะและหลกัเกณฑของเรกซ เมเยอร  
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         บทที่ 2 

         เอกสารที่เก่ียวของ 
 

การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
นวตักรรมทางการศึกษา  
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
ชุดการสอนมินิคอรส 

ความหมายและประเภทของชุดการสอน 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 

การสรางชดุการสอนมินิคอรส 
…………………………………………………………...……………………………… 
………………………………………………………………………….……………….. 
……………………………………………………………………...…………………… 
…………………………………………………………………………………….…….. 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………...………………………… 
…………..……………..………………………………………………………………... 
งานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 
………………………………………………………………………………………………… 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

  ในการวิจัยครัง้นี้ มีวธิีดําเนนิการตามลําดบัขั้นตอนดังน้ี 
รูปแบบการวจิยั 
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวจิัยเชิงทดลอง โดยใชกลุมตัวอยางกลุมเดียว ทดสอบ 
หลังการทดลอง 1 ครั้ง มีแผนภูมิดังน้ี 
 
 
 ทําการทดสอบหลังการเรียนดวยชุดการสอนมินิคอรส   1 ครั้ง 
นวตักรรมที่ใชในการวิจยั 

  การวิจัยครั้งน้ี ใชชุดการสอนมินิคอรสที่ผูวจิัยสรางข้ึนตามแนวคิดของเรกซ เมเยอร 
โดยมีการพัฒนานวัตกรรมดังนี ้

1. เลือกนักเรยีนคอนขางออน 1 คน ใหอานและตอบคําถามในชดุการสอนมินิคอรส 
ที่สรางข้ึน บันทึกคําตอบ และอภิปรายเหตุผลทีนั่กเรยีนตอบไมถูก นําขอมูลนั้นไป
ประกอบการปรับปรุงแกไขชุดการสอนมินิคอรสกอนนําไปใชทดลองข้ันตอไป   กับนักเรยีน
กลุมเล็ก 
 2. การทดลองกับกลุมเลก็  

เลือกนักเรยีนที่มีผลการเรียนปานกลางท่ีไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัยแตเรียน 
วิชาคณิตศาสตร ดวยชุดการสอนมินิคอรสที่สรางข้ึน จํานวน 10 คน       ใหดําเนินการดังน้ี 

1) ใหเรียนดวยชุดการสอนมินิคอรสตาม ลําดับจนจบบทเรียน     โดยไม 
กําหนดเวลา แตใหบันทึกเวลาท่ีใชเรยีนบทเรยีน    เพื่อจะกําหนดเวลาที่เหมาะสมเม่ือนําไป 
ใชจริง 

2) เม่ือพบขอบกพรองของชุดการสอนมินิคอรสใหนักเรยีนบันทึกไว 
3) ทําแบบทดสอบหลังเรยีน เพือ่วัดความกาวหนาของนักเรยีน 
4) นําคะแนนแบบฝกปฏิบัติกจิกรรมในบทเรยีนยอย ๆ มาหาคา 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ E1 ได รอยละ 96 โดยใชสูตรตอไปน้ี 
 

X       T2 
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5) นําคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรยีนของนักเรียนทุกคนมาหาคา 
ประสิทธิภาพของผลลัพท E2  ไดรอยละ  89 โดยใชสูตรตอไปนี ้

 
    
 
 
 
   
   

5.1) คะแนนเฉลีย่ของแบบฝกปฏบัิติในชุดการสอนมินิคอรส 96 % 
5.2) คะแนนเฉลีย่ของการทําแบบทดสอบหลังเรยีน   89 % 

สรุปผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนมินิคอรส E1 / E2 เทากับ 96/89 
เครือ่งท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

 การวิจยัครั้งนี้ ใชเครื่องมือ 2 ฉบับ คือ 
  1. แบบทดสอบ ชนิดเลือกตอบ จํานวน 30 ขอ จํานวน 1 ฉบับ 
  2. แบบวัดเจตคติ แบบประเมินคา 3 ระดับ จํานวน 1 ฉบับ 

หาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 
1. ใหผูเช่ียวชาญหรือผูมีประสบการณในรายวิชานั้นอยางนอย 3 คนชวยประเมิน 

เปนรายบุคคล        วาขอคําถามแตละขอสามารถวัดไดตรงกับจุดประสงคท่ีกําหนดหรอืไม     
โดยใหคะแนนตามเกณฑ (Index of Item – Objective Congruence IOC) 

2.  นําคะแนนของผูเช่ียวชาญทุกคน   ที่ประเมินมากรอกลงในแบบวิเคราะหความ 
สอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงค (IOC) เพื่อหาคาเฉลี่ยสําหรับขอคําถามแตละขอ 

  

คะแนนเฉลีย่ 
 คะแนนเต็ม E1 = X   100 

คะแนนเฉลีย่     =  คะแนนของแบบฝกทั้งหมด 
จํานวนนักเรยีนท่ีใชทดลอง 

E2 = คะแนนเฉลีย่ 
 คะแนนเต็ม 

X   100 

คะแนนเฉลีย่   = 
คะแนนทดสอบหลังเรยีน 
จํานวนนักเรยีนท่ีใชทดลอง 
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โดยใชสูตร  IOC    = 

 

IOC  คือ คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 

ΣΧ  คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

Ν คือ จํานวนผูเช่ียวชาญ  
 วธิีดาํเนินการ 

1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 ศึกษา และวิเคราะหปญหาในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  
1.2 ศึกษาหลักสูตร เน้ือหาวิชา วิธแีกปญหาวชิาคณิตศาสตรโดยศกึษา 

เอกสาร หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกีย่วกับการสรางชุดการสอนมินิคอรส  
  1.3 จัดทําแผนการสอนวิชาคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
  1.4 สรางและพัฒนาชุดการสอนมินิคอรสตามแผนการสอนที่กําหนด 
โดยใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบชุดการสอน จํานวน 3 คน 

1.5 ทดลองใชชุดการสอนมินิคอรสท่ีสรางข้ึน กับนักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปที่ 1 ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 10 คน  

1.6 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร ช้ัน 
มัธยมศึกษาปที่ 2 แบบเลือกตอบ จํานวน 30 ขอ และหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

1.7 สรางแบบวัดเจตคติตอวธิีสอน และตอวิชาคณิตศาสตร  1 ฉบับ 
2. ขั้นดําเนนิการ 

2.1 เลือกกลุมตัวอยางโดยการเจาะจง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/2 
 จํานวน 40 คน  

2.2 ดําเนินการสอนโดยใชชุดการสอนมินิคอรส     กับกลุมตัวอยาง 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/2 จํานวน 40 คน เปนเวลา 30 คาบ          ทดลองกับกลุม 
ตัวอยางกลุมเดียว วัดผลหลงัการทดลอง 1 ครั้ง 
 

ΣΧ 
  Ν 
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2.3 เก็บรวบรวมขอมูลโดยทดสอบและวดัเจตคติเม่ือส้ินสุดการสอนดวย 
ชุดการสอนมนิิคอรส    

2.4)  วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

นักเรียนผานเกณฑข้ันตํ่าข้ึนไป ตํ่ากวารอยละ 50 อยูในระดับปรับปรุง 
นักเรียนผานเกณฑข้ันตํ่าข้ึนไป รอยละ 50.00 – 69.99 อยูในระดับปานกลาง    
นักเรียนผานเกณฑข้ันตํ่าข้ึนไป รอยละ 70.00 – 89.99 อยูในระดับด ี
นักเรียนผานเกณฑข้ันตํ่าข้ึนไป ต้ังแตรอยละ 90.00 ข้ึนไป อยูในระดับดีมาก 

 เกณฑการประเมินเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรยีนวิชาคณิตศาสตรดวยชุดการสอนมินิคอรส 
  คาเฉลี่ย    0.00 – 1.49 หมายความวา เจตคติอยูในระดับปรับปรุง 
  คาเฉลี่ย    1.50 – 2.49 หมายความวา เจตคติอยูในระดับพอใช 
  คาเฉลี่ย    2.50 – 3.00 หมายความวา เจตคติอยูในระดับดี  

2.5)   สรุปผลและรายงานผลการวิจัย 
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บทที่ 4 
        ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
ผูวจัิยไดทดสอบความรูและวัดเจตคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/2 จํานวน 40 คน  

หลังการเรยีนดวยชุดการสอนมินิคอรส  มีผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี ้
ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนกัเรยีน 
                ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/2 ที่เรยีนดวยชุดการสอนมินิคอรส ภาคเรยีนที่ 1  

  ปการศึกษา 2552-2553 จํานวน 40 คน 
จํานวนนักเรียนที่ไดระดับผลการเรียน 

ป 
การศกึษา 

หอง 
4 3 2 1 0 

รวม 
(คน/ 

รอยละ) 

ผานเกณฑ 
ขั้นต่ํา 
ข้ึนไป 

ระดับ 
การ

ประเมิน 

ม.1/2 5 7 8 16 4 40 36 
2553 

รอยละ 12.50 17.50 20.00 40.00 10.00 100.00 90.00 
ดีมาก 

ม.1/2 2 3 5 7 23 40 17 
2552 

รอยละ 6.25 10.00 16.25 21.25 46.25 100.00 53.75 
ปรับปรุง 

 
 จากตารางท่ี 1 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
1/2 ที่เรยีนดวยชุดการสอนมินิคอรส ภาคเรยีนท่ี 1 ปการศึกษา 2553 ผานเกณฑข้ันตํ่าข้ึนไป รอยละ 
90.00 อยูในระดับดีมาก สูงกวาปการศึกษา 2552 ซ่ึงผานเกณฑข้ันตํ่าข้ึนไปเพียงรอยละ 53.75 อยูใน
ระดับปรับปรงุ 
 

ตารางที่ 2 เจตคติท่ีมีตอทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการสอน 
                 มินิคอรส ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 40 คน 

นักเรียนช้ัน X SD ระดับ เกณฑ 
มัธยมศึกษาปท่ี 1/2 2.79 0.68 ดี 2.50-3.00 

   

  จากตารางที่ 2 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/2 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  
ที่เรยีนดวยชุดการสอนมนิิคอรส ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2550 อยูในระดับ ดี (X = 2.79  
SD = 0.68)  
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
จากผลการวิเคราะหขอมูลคะแนนการทดสอบความรู และการวดัเจตคติของ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1/2   ท่ีเรยีนดวยชุดการสอนมินิคอรส สรปุผลการวจัิยไดดังนี ้
  

สรุปผลการวิจยั 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1/2 ที่ 

เรยีนดวยชุดการสอนมินิคอรส ภาคเรยีนที ่1 ปการศึกษา 2553 ผานเกณฑข้ันต่ําขึ้นไป   
อยูในระดับดมีาก   

3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/2  มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ท่ีเรียนดวยชุดการ 
สอนมินิคอรส อยูในระดับ ด ี

 
 อภิปรายผล 
  จากสรุปผลท่ีเปนขอคนพบ ของการวิจัย อภิปรายผลไดดงัน้ี 

1. ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ท่ีเรียนดวยชุดการสอนมินิคอรส ผาน
เกณฑข้ันตํ่าข้ึนไป อยูในระดับดีมาก  ซ่ึงสูงกวาสมมติฐานท่ีตั้งไว ทัง้นี้อาจเปนผลมาจากการท่ี
นักเรียนไดเรยีนดวยชุดการสอนมินิคอรส โดยนกัเรียนไดศึกษาเน้ือหาจากบทเรยีนตามข้ันตอน
ของชุดการสอนดวยตนเอง เรียนรูแบบมีสวนรวม มีโอกาสไดแลกเปลีย่นเรียนรู และถายโอน
ประสบการณซ่ึงกันและกันจนเกดิการคนพบองคความรูดวยตนเอง ถือวาครไูดจดัการเรียนการ
สอนท่ีเนนนักเรยีนเปนสําคญั สงผลใหนักเรยีนท่ีเรยีนออนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
เปนคนเกง สอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   

2. นักเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ที่เรียนโดยใชชุดการสอนมนิิคอรส อยูในระดับ 
ดี สอดคลองกบัสมมติฐานที่วางไว ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา การเรยีนโดยใชชุดการสอนมินิคอรส 
ไดเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรยีนรูโดยการปฏิบัติจริง ไดเกิดการเคลื่อนไหวรางกาย ไดคิด
วิเคราะห และไดปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนของชุดการสอนดวยตนเอง พรอมทั้งไดนํา 
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                           11 
เสนอผลงานของตน ไดรับการเสริมแรงจากครูอยูตลอดเวลา ไดรับการยอมรับจากเพือ่นใน 
กลุมเกิดการเรยีนรูอยางสนุกสนานรกักลุม รักเพื่อน รักการเรียน  มีความสุข มีคุณธรรม  
จึงสงผลใหนกัเรยีนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรท่ีเรยีนดวยชุดการสอนมินิคอรส 
 
ขอเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งน้ี มีขอเสนอแนะตอไปนี ้

1. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดการสอน 
มินิคอรส กับ วิธกีารสอนแบบอ่ืน ๆ 

2. ควรศึกษาวจิัยโดยใชชุดการสอนมินิคอรสกับนักเรียนที่เรยีนเกงและปานกลาง 
3. ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการสอนมินิคอรส 

 ในวิชาตาง ๆ 
   

 
  

หนาตอไป ก็จะเปน สวนทายเลม หรือ อางอิง ของรายงานการวจัิยในช้ันเรยีน  ประกอบดวย 

• บรรณานกุรม คือ แหลงท่ีมาของขอมูลที่นาํมาเขียนรายงานการวจิัย 

• ภาคผนวก     เปนสวนทายทีจ่ะทําใหผูอานงานวิจยัทราบเบ้ือหลังของการวจัิย 
 เชน 

• ตัวอยางแบบทดสอบวัดความรูและทักษะ 

• ตัวอยางแบบประเมินวดัเจตคติ 

• คะแนนทดสอบรายบุคคล 

• คะแนนการประเมินเจตคติรายบุคคล 

• ฯ ล ฯ 
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ภาคผนวก 

 

• ตัวอยางแผนการสอน 

• ตัวอยางแบบทดสอบวัดความรู 

• ตัวอยางแบบประเมินวดัเจตคติ 

• ตารางคะแนนทดสอบความรู 

• ตารางคะแนนการวัดเจตคติ 

• อ่ืน ๆ 
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แบบฝกปฏิบัติท่ี  11 
เรื่อง การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 

 
 
    คําช้ีแจง         ศึกษาเนื้อหาหนวยท่ี 7 การเขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อนําไป 
                                    ใชในการเขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรยีนและตอบคําถามในกจิกรรม 
 

 
กิจกรรม           โปรดตอบคําถามตอไปนีใ้หถูกตอง โดยตรวจสอบคําตอบจากเนื้อหา 
                           หนวยท่ี 7 การเขียนรายงานการวจัิยในช้ันเรยีน จํานวน 3 ขอ 12 คะแนน  

       
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      

    ตรวจสอบความถูกตองกับเน้ือหา โดยการประเมินตนเอง 
    ถูกตอง         ปรับปรุง 

                             สรุปคะแนนหนวยที่ 7 
                   คุณทําได          คะแนน 
          คะแนนเต็ม   12        คะแนน 
          คิดเปนรอยละ   

 ก. การเขียนรายงานวิจัยในช้ัน   
      เรยีนมีความสําคัญอยางไร ? 

(4 คะแนน) 
1.   
   
2. 
 
3. 
 
4. 

ข. การเขียนรายงานการวิจยัใน 
    ช้ันเรยีนมีหลักการอยางไร ? 

( 4  คะแนน ) 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 

ค. รายงานการวิจัยในช้ัน 
     เรยีน เขียนไดกีรู่ปแบบ  
     อะไรบาง ? ( 4 คะแนน) 
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กระดาษคําตอบแบบทดสอบ 
หลังการศึกษาเอกสาร เรื่อง การวิจัยในช้ันเรยีน 

 
    1. ช่ือ-สกุล (นาย นาง นางสาว) ….…………………………………………………………………… 
    2. โรงเรียน…………………………………อําเภอ…………………………………จังหวัด ……….. 

     คําชีแ้จง     โปรดทําเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในชอง   ที่เปนคําตอบถูกตองเพียงตัวเลือกเดยีว                     
คะแนนที่ได 

คะแนนเต็ม            30 

 

ขอ ก ข ค ง ขอ ก ข ค ง 
1     16     

2     17     

3     18     

4     19     

5     20     

6     21     

7     22     

8     23     

9     24     

10     25     

11     26     

12     27     

13     28     

14     29     

15     30     
 

ขอใหโชคดีนะครับ 
 

จากแบบทดสอบกอนและหลังการศึกษา หนา 4 - 9 
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แบบวัดเจตคติของครูที่มีตอการวิจัยในชั้นเรียน 

กอนและหลังการพัฒนา 

 
 
  คําช้ีแจง โปรดอานขอความแสดงความรูสึกตอการวิจัยในชัน้เรียนแตละขอ 
     แลวกาเครื่องหมายถูก ( / )  ตามความรูสึกท่ีแทจริงของทานให 
     ตรงกับประเด็นท่ีกําหนด 

 
 เกณฑการวัด เห็นดวยอยางยิ่ง  =   4      ไมเห็นดวย                =   2        

เห็นดวย              =   3     ไมเห็นดวยอยางยิ่ง   =   1 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   4         3         2         1 
  

ประเดน็ 
1. วิจัยในช้ันเรียนกับการสอนทําไปพรอม ๆ กันได 
2. การวิจัยในช้ันเรยีนเปนเรื่องที่เขาใจยาก ไมเหมาะสมกับคร ู
3. เม่ือทําวิจัยในช้ันเรยีนรูสึกหนักใจ ทําใหเบือ่การทํางาน 
4. ครูนอกจากสอนแลวยังตองคิดคนวธิีแกปญหาในช้ันเรยีน 
5. ศึกษา คนควา วิจัย เปนเรื่องนาเบื่อ ยุงยาก ซับซอน 
6. วิจัยในช้ันเรียนมีประโยชนตอการศกึษาระดับสูงเทาน้ัน 
7. ครูและนักเรยีนเรยีนรูไปดวยกันโดยการวิจัยในช้ันเรยีน 
8. การวิจัยในช้ันเรยีนแมจะยาก ก็อยากทํา อยากทดลอง 
9. กระบวนการวจัิยนําไปใชไดกับการเรียนการสอนทุกวิชา 
10. การวิจัยมีประโยชนเฉพาะครูที่ทําผลงานอาจารย 3 เทาน้ัน 
11. การทําวิจยัในชั้นเรยีนชวยพัฒนาเด็กออนมากกวาเด็กเกง 
12. ไมเคยคิดที่จะอานรายงานการวิจัยในชั้นเรยีน 
13. การวิจัยในช้ันเรยีนเปนบทบาทของผูบริหารโรงเรียน 
14. การวิจัยในช้ันเรยีนชวยแกปญหาและพัฒนาใหนักเรยีน 
15. ควรจัดแบงเวลาการทํางานใหสามารถทําวจัิยในช้ันเรยีนได 
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      สรุปผลการศึกษาเอกสารดวยตนเอง 

 
          เม่ือทานทําแบบทดสอบกอนและหลังการศกึษาเอกสารดวยตนเองเรียบรอยแลว  

ทานสามารถตรวจคําตอบจากเฉลยได  จากนั้นทานนําคะแนนจากแบบทดสอบทั้งสองคร้ัง 
มาวิเคราะหหาคาความกาวหนา   เพื่อยืนยนัวาทานมีความรู ความเขาใจ เรื่องการวิจยัในชั้น
เรยีน มากนอยเพียงใด โดยทานคํานวณไดดวยตนเอง ดังนี้ 

  ตารางท่ี 1 คะแนนฝกปฏิบัติกิจกรรมหลังการศึกษาเอกสารหนวยท่ี 1 – หนวยที่ 9  
      เพื่อหาประสิทธิภาพกระบวนการของผูศึกษาเอกสาร (E1 = 80) 
 

คะแนน แบบฝกปฏิบัติที่ 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

รวม 
 

X 

คะแนนเต็ม 17 8 5 5 5 18 12 18 20 20 12 140 
คะแนนท่ีได             

 
 

 
ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบความรู ความเขาใจ การวิจัยในช้ันเรียนกอนและหลัง    
                  การศึกษาเอกสาร เพื่อหาคาประสิทธภิาพของผูศึกษาเอกสาร(E2 = 80) 
การทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได X SD 

กอนศึกษาเอกสาร 30    
หลังศึกษาเอกสาร 30    

 
  ตารางท่ี 3 ผลการวัดเจตคติของครูท่ีมีตอการวิจยัในช้ันเรยีนกอนและหลังการ 
                                            ศึกษาเอกสาร 

เจตคติ X SD ระดับ 
กอนศึกษาเอกสาร    
หลังศึกษาเอกสาร    

 
เกณฑประสิทธิภาพของเอกสารท่ีใชศึกษาดวยตนเอง  = 80/80 

          ผลการประเมินประสิทธิภาพของเอกสารท่ีใชศึกษาดวยตนเอง    = ……… 
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เฉลยคําตอบแบบทดสอบ 
กอนและหลัง ศึกษาเอกสาร เรื่อง การวิจยัในชัน้เรียน 

 
 

คําชีแ้จง      โปรดตรวจสอบคําตอบของทานกับเฉลย  
      คําตอบถูกตอง คือ ขอที่มีเครื่องหมายกากบาท (X )ในชองกระดาษคําตอบ 

           
ขอ ก ข ค ง ขอ ก ข ค ง 
1   X  16  X   
2    X 17  X   
3  X   18 X    
4    X 19    X 
5    X 20  X   
6 X    21  X   
7   X  22   X  
8   X  23    X 
9    X 24    X 
10  X   25  X   
11   X  26   X  
12   X  27  X   
13    X 28 X    
14   X  29    X 
15  X   30   X  

  
                    ตรวจสอบแลวไดก่ีคะแนนครับ…  
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รายชื่อผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเอกสาร 

เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน 
 

 
เอกสารประกอบการพัฒนาครู เรื่อง การวิจัยในช้ันเรียน : ยุทธศาสตรการพัฒนา

สถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรู เพื่อยกระดับคุณภาพผู เรียน  ได จัดทํา ข้ึนตาม 
แผนยุทธศาสตร ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2554-2556) และแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2554  
ของโรงเรียนทายเหมืองวิทยา  เพื่อใหเอกสารน้ีมีความถูกตองและมีประสิทธิภาพ ผูเขียนได 
ขอความอนุเคราะหผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพดานความตรงทางเนื้อหาและความถูกตอง 
ทางภาษาของเอกสารเปนที่เรียบรอยแลว คณะผูเช่ียวชาญดังกลาวประกอบดวย  

 1. นายอุดร จันทรสราง  ขาราชการบํานาญ ตําแหนงอาจารย เช่ียวชาญ  
   มหาวิทยาลยัราชภัฎภูเก็ต  
 2. นายดลหลอ เปกะมล  ขาราชการบํานาญ  
   ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพังงา 
 3. นายดํารัส สีหะวรีชาติ  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  
   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 14 

 

  ผูเขียนขอขอบคุณผูเช่ียวชาญทุกทานที่ไดสละเวลาตรวจสอบคุณภาพเอกสารประกอบ
 การพัฒนาครูฉบับนี้ โดยไดปรับปรุงและพัฒนาเอกสารตามท่ีไดรับคําแนะนําและขอเสนอแนะ
 ของผูเช่ียวชาญทุกประการ เพื่อใหเอกสารมีความสมบูรณและมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑที่
 กําหนด ซ่ึงจะเปนประโยชนในการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการวิจัยเปนวัฒนธรรมการ                   
                ปฏิบัติงานและการเรียนการสอน  อันจะสงผลตอการพัฒนาผู เรียนใหมีคุณภาพตาม
 มาตรฐานการศึกษา อีกท้ังจะเปนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทายเหมืองวิทยา   
                ไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูตอไป 
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ประวัติผูเขียน 

 
 ช่ือ-สกุล       นายโกศล  ใสขาว 
 เกิดวัน เดือน ป    8 เมษายน 2502 
 ที่อยูปจจุบนั  3 อัยราชธนารักษ ตําบลทายชาง อําเภอเมือง จังหวัดพังงา  82000 
 ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2519 สําเร็จช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนดีบุกพงังาวิทยายน 
 พ.ศ. 2527 สําเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาบริหารโรงเรียน 
   สถาบันราชภฎัภูเก็ต  
 พ.ศ. 2540 สําเร็จการศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา  
   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 การฝกอบรม และศึกษาดูงาน 
 พ.ศ. 2538 ฝกอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบนัพัฒนาผูบรหิาร กรมสามัญศึกษา 
   กระทรวงศึกษาธิการ  
 พ.ศ. 2540 ศึกษาดูงานตางประเทศ ดานการบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย  
   แคลิฟอรเนีย โพลีเทคนิค (California Poly  Technique University:   
   CAPOLY) โครงการ UMAP โดยทุนทบวงมหาวิทยาลยั   
   ระหวางวันท่ี 15 ตุลาคม 2540 ถึง 15 มกราคม 2541  
 ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2524 ครู 2 โรงเรยีนทุงมะพราววิทยา อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา 
 พ.ศ. 2529 อาจารย 1 โรงเรียนสตรพีังงา 
 พ.ศ. 2541 ศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 4 จังหวัดภเูก็ต 
 พ.ศ. 2543 ศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา จังหวัดพังงา   
   ทําหนาที่หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา จังหวดัพังงา 
 พ.ศ. 2546 ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา 
 พ.ศ. 2548 ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางนุ สพท.พังงา 
 พ.ศ. 2551 ผูอํานวยการโรงเรียนบานพรุใน อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา สพท.พงังา 
 พ.ศ. 2553 ผูอํานวยการโรงเรียนเกาะยาววิทยา อําเภอเกาะยาว จังหวดัพังงา สพม. 14 
 พ.ศ. 2554 ผูอํานวยการโรงเรียนทายเหมืองวิทยา อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา สพม.14 




