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เริ่มตนการวิจัยดวย “จติคิดพัฒนา” 
ในหวงเวลาแหงการปฏิรูปการศึกษา มีปรากฏการณอยางหนึ่งที่

เกิดขึ้นในวงการศึกษาคือ “ปรากฏการณวิจัยในชั้นเรียน” จะเห็นไดวามี
นักวิชาการทางการศึกษาหลายทานไดมีบทบาทเปนผูนําองคความรู และ
วิธีการวิจัยในชั้นเรียนมาขยายผลสูครูในโรงเรียน เชน ชี้แนะใหครูมีทักษะและ
สามารถทําวิจัยเปน ใหสํารวจปญหาและแกไขดวยกระบวนการวิจัย ใหนําผล
วิจัยมาใชในการจัดการเรียนการสอน ใหใชเทคนิควิธีการใหมๆที่ครูสามารถ
นําไปใชพัฒนาวิชาชีพของตน  ใหจัดระบบงานวิจัย รวมทั้งสรางทัศนคติที่ดีตอ
การทําวิจัยในชั้นเรียน แตคุณครูบางทานอาจยังไมรูตัววาตนเองกําลังทําวิจัย
ในชั้นเรียนอยูเพราะในความเปนจริงแลวคุณครูไดทําวิจัยอยูตลอดเวลาใน
ขณะที่จัดการเรียนการสอน หากแตยังไมมีการจัดใหเปนระบบ มีความ
นาเชื่อถือ หรือมีหลักฐานอางอิงสนับสนุนเทานั้น เปนเหตุทําใหกอนหนานี้พอ
เอยถึงคําวา “วิจัย” ก็จะรูสึกวาเปนไมเบื่อไมเมากับครูเลยทีเดียว เพราะคุณครู
จะคิดวาการทําวิจัยเปนเรื่องที่ยาก มีข้ันตอนที่สลับซับซอน ยากแกการทํา
ความเขาใจ เปนเรื่องของนักวิชาการ   
 จากปรากฏการณดังกลาว ทําใหเกิดคําถามวาแลวคุณครูจะเริ่มตนกับ
การทําวิจัยอยางไร จุดเริ่มตนสําคัญอยูที่ใจ “หัวใจของนักพัฒนา” ที่คุณครูมี
อยูเต็มเปยม ดวยภารกิจหนาที่ที่ครูรับผิดชอบตอการจัดการเรียนการสอน การ
พัฒนาความคิดและสติปญญาของนักเรียน การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ใหกับนักเรียนรุนแลวรุนเลาไดสําเร็จการศึกษาออกไป ส่ิงเหลานั้นคือ “งานของ
การพัฒนาคน” ดังนั้นการทําวิจัยจึงตองเริ่มตนที่ใจ ใจของคุณครูที่จะมุง
พัฒนานักเรียนใหเต็มตามศักยภาพของแตละคนอยางมีคุณภาพ  
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การวิจัยในชั้นเรียนนั้นสําคัญไฉน? 
 การวิจัยในชั้นเรียนนับวาเปนแนวทางการพัฒนาทางเลือกในการแกไข
ไดอยางเหมาะสมดวยตัวของครูผูสอนเอง โดยมีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อพัฒนา
คุณภาพของผูเรียน ซึ่งอาจสรุปความสําคัญไดดังนี้ 
 1. เปนการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนดวย
กระบวนการวิจัย โดยการนํานวัตกรรม เทคนิค หรือวิธีการที่มีคุณภาพ ผาน
กระบวนการวิจัยที่นาเชื่อถือไดมาแลว มาใชในการแกปญหาในชั้นเรียนโดยตรง 
อันจะมีผลใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่วางไว 
 2. เปนการพัฒนาวิชาชีพครูใหมีมาตรฐานยิ่งขึ้นและยังเปนการแสดง
ถึงความกาวหนาทางวิชาชีพครู 
 3. เปนการเผยแพรความรูจากการปฏิบัติจริง อันจะเปนประโยชน
สําหรับผูบริหารหรือหนวยงานที่เกี่ยวของดวย 
 4. เปนการสงเสริมสนับสนุนความกาวหนาดานการวิจัยทางการศึกษา 
และสามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนง
วิทยฐานะได 
 5. เปนการสงเสริมหรือพัฒนาศักยภาพในการเรียนรูของผูเรียนใหเต็ม
ตามศักยภาพของแตละคน 

สรางความเขาใจใหกระจางกับ “การวิจัยในชั้นเรียน” 
 เรามาทบทวนเกี่ยวกับ “การวิจัยในชั้นเรียน” วาคืออะไร จากแนวคิด
ของนักวิชาการหลายๆทาน ดังนี้   

การวิจัยในชั้นเรียน เปนการพัฒนาทางเลือกในการแกไขปญหาได
อยางเหมาะสม เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในชั้นเรียน 
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การวิจัยในชั้นเรียน เปนกระบวนการคนหาคําตอบอยางเปนระบบ 
มีแบบแผน มีจุดมุงหมายที่แนนอน โดยอาศัยวิธีการที่นาเชื่อถือไดเพื่อ
แกปญหาในชั้นเรียน 

การวิจัยในชั้นเรียนเปนการวิจัยโดยครูผูสอนในหองเรียน ทํากับ
นักเรียนเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 

การวิจัยในช้ันเรียนเปนกระบวนการที่ครูศึกษาคนควาเพื่อแกปญหา 
หรือพัฒนาการเรียนการสอนที่ตนรับผิดชอบ โดยเปนการแกปญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอนอยางเปนระบบ ดังนั้นการวิจัยในชั้นเรียนจึงเปนการ
วิจัยที่ ดําเนินการควบคู ไปกับการปฏิ บั ติงานของครู  โดยมีค รู เปน
ผูทําการวิจัยและนําผลการวิจัยไปใช กลาวคือ ครูเปนนักวิจัยที่ทําหนาที่ทั้งผลติ
งานวิจัยและบริโภคงานวิจัย  

การวิจัยในชั้นเรียนเปนการทํางานที่เปนระบบเพื่อแกปญหาหรือ
พัฒนาในสิ่งที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนเพื่อใหปญหาหมดไป หรือทําสิ่งที่
ดีอยูแลวใหดียิ่งๆขึ้น  

จากแนวคิดดังกลาวอาจสรุปความหมายของ “การวิจัยในชั้นเรียน” ได
วา กระบวนการศึกษา คนควา อยางเปนระบบและมีข้ันตอนของครูผูสอนใน
การพัฒนาและสงเสริม หรือแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
คุณภาพของผูเรียนในหองเรียนของตนเอง โดยดําเนินการควบคูไปกับการ
ทํางานปกติ 

ลักษณะสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียน 

1. การวิจัยในชั้นเรียนตองเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน  
โดยตัวครูเองเปนผูกําหนดปญหาวิจัยที่จะนํามาศึกษา ทําวิจัย และใชผลวิจัย 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
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2. การวิจัยในช้ันเรียนมีลักษณะที่เปนการวิจัยปฏิบัติการ (Action 
Research) เพราะวาเปนกระบวนการวิจัยที่ทําอยางรวดเร็วโดยครูผูสอนนํา
วิธีการที่แกปญหาที่คิดคนขึ้นมาแลวใชกับผูเรียนทันที จากนั้นก็สังเกตการณ
แกปญหานั้น หรืออาจเรียกวา การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom 
Action Research) ก็ได  

3. งานวิจัยในชั้นเรียนมีกระบวนการดําเนินงานอยางเปนระบบและ
ตอเนื่องโดยการใชวงจรคุณภาพ PDCA ไดแก การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ 
(Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุง (Act) หรืออาจใชวงจร PAOR 
ไดแก การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observe) และการ
สะทอนผล (Reflect)  

4. การวิจัยในชั้นเรียนถือวานักเรียนเปนผูรวมวิจัยกับเรา เมื่อคุณครูทํา
วิจัยในชั้นเรียนจนเกิดความชํานาญในระดับหนึ่งแลวคุณครูสามารถที่จะขยาย
ผลหรือขยายระดับของการทําวิจัยใหกวางขวางมากขึ้น เชน ทําภายในกลุม
สาระการเรียนรู ทําในโรงเรียน ระหวางโรงเรียน หรือในชุมชน นอกจากนี้
กระบวนการวิจัยอาจเปนแบบรวมมือรวมพลัง (Collaborative) ระหวางครูกับ
ผู อ่ืนที่ เห็นความสําคัญในการพัฒนาผู เ รียน  เชน  นักเรียน  ผูปกครอง  
ผูเชี่ยวชาญ และเพื่อนครู เปนตน 

ลักษณะที่ไมใชการวิจัยในชั้นเรียน ตามแนวคิดของ นงลักษณ    
วิรัชชัย (2546) มีดังนี้ 

- งานที่ทําเปนแผนการสอนหรือบันทึกการสอน   
- การแกไขปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นในหองเรียน   
- งานวิจัยที่ส้ินสุดลงแคการสรุปผล  
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- งานวิจัยที่ตองเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง  
- งานวิจัยที่เนนตัวเลมหรือผลงานไวขอเลื่อนวิทยฐานะ  
ความแตกตางระหวางการวิจัยในชั้นเรียนกับการวิจยัเชงิวชิาการ 

 การวิจัยในชั้นเรียนเปนงานวิจัยที่ลดขอตกลงเบื้องตนของการวิจัยเชิง
วิชาการหรือวิจัยการศึกษาใหนอยลง กระบวนการที่ใชทําวิจัยเหมาะกับบริบท
ในชั้นเรียนที่ เกิดขึ้นเปนรายกรณีเทานั้น ความแตกตางระหวางการวิจัย
การศึกษาหรือวิจัยเชิงวิชาการกับการวิจัยในชั้นเรียน อาจสรุปไดดังนี้ 
 1.  จุดมุงหมาย  งานวิจัยในชั้นเรียนมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาหรือแกไข
ปญหาเกี่ยวกับการเรียนรู ทักษะปฏิบัติ และคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
นักเรียน แตวิจัยเชิงวิชาการมีจุดหมายเพื่อสรางองคความรูในเรื่องตางๆให
เกิดขึ้น 
 2.  ผูทําวิจัย ผูทําวิจัยในชั้นเรียนจะตองเปนครูที่สอนอยูในชั้นเรียนนั้น  
ในขณะที่ผูที่ทําวิจัยเชิงวิชาการอาจจะไมไดมีสวนเกี่ยวของกับงานวิจัยที่ทํา 
 3.  กรอบแนวคิดการวิจัย  การวิจัยในชั้นเรียนจะไดกรอบแนวคิดจาก
การพิจารณาถึงความเหมาะสมโดยครูเอง ซึ่งอาจจะมีการศึกษาและปรึกษา
ผูเชี่ยวชาญบางเล็กนอยพอเปนแนวทาง แตการวิจัยเชิงวิชาการจะตองมี
การศึกษาแนวคิดทฤษฎีอยางเขมขนเพื่อนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดการวิจัย 
 4. ประชากรและกลุมตัวอยาง งานวิจัยในชั้นเรียนถือวานักเรียนที่เรา
แกไขปญหาเปนผูรวมวิจัย การแกไขปญหากับกลุมเล็กๆจึงมิใชกลุมตัวอยาง  
ซึ่งตรงกันขามกับงานวิจัยเชิงวิชาการที่เนนการศึกษาจากกลุมตัวอยางเพื่อ
อางอิงไปสูประชากรเมื่อส้ินสุดการวิจัย 
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 5. สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล  การวิเคราะหขอมูลของการวิจัยในชั้นเรียน  
เนื่องจากเปนการแกไขผูเรียนเปนกลุมเล็กและครูผูวิจัยเขาใจและอยูใกลชิดกับ
นักเรียน  การวิเคราะหขอมูลจึงเนนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ อาจใชสถิติ
เบื้องตน เชน ความถี่ รอยละ หรือคาเฉลี่ย เปนตน แตจะไมเนนการใชสถิติข้ัน
สูง เชน การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหการถดถอย เพื่อทําการสรุป
อางอิงไปสูประชากรเหมือนกับการวิจัยเชิงวิชาการ  
 6. การบรรยายหรืออภิปรายผล การวิจัยในช้ันเรียนจะมีการอภิปราย
ผลจากความคิดเห็นของครูเปนหลักโดยอิงจากบริบทหองเรียนของตน ในขณะ
ที่การวิจัยเชิงวิชาการอภิปรายผลตามกรอบแนวคิดทฤษฎีที่กําหนดไวใน
เบื้องตน 
 7.  รายงานการวิจัย รายงานการวิจัยในชั้นเรียนสามารถทําไดต้ังแต
รายงานแบบกระดาษแผนเดียวจนถึงรายงานการวิจัย 5 บท ในขณะที่การวิจัย
เชิงวิชาการจะตองเขียนรายงานการวิจัยตามรูปแบบการเขียนผลงานวิชาการ 
เชน รายงานวิจัย 5 บท เปนตน 

ถึงแมวางานวิจัยเชิงวิชาการกับการวิจัยในชั้นเรียนจะมีความแตกตาง
กัน แตส่ิงหนึ่งที่เราสามารถทําใหงานวิจัยทั้งสองประเภทไมแตกตางกันไดคือ 
คุณภาพของผลงานวิจัย คุณภาพนั้นอาจพิจารณาจากหลายๆอยาง เชน ความ
ถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนประโยชน และความนาเชื่อถือไดของ
งานวิจัย คุณครูนักวิจัยจึงตองคํานึงถึงจุดนี้อยูเสมอ การสรางคุณภาพของ
ผลงานวิจัย อาจพิจารณาจากประเด็นตอไปนี้ 

1. คุณครูควรใชระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับ ครู
ผูทําวิจัยจะตองออกแบบการวิจัย การวิเคราะหขอมูลที่ถูกตองเหมาะสม เชน 
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คุณครูจะตองวิเคราะหและตีความหมายขอมูลดวยตนเองเพราะอยูในบริบท
ของการวิจัยนั้น  

2. คุณครูควรมีการสะทอนผลการวิจัยกับผูอ่ืน เชน เพื่อนครู ผูบริหาร 
ศึกษานิเทศกผูเชี่ยวชาญ หรือผูที่มีสวนในการแกไขปญหานักเรียน ตลอดจน
การไดพบปะพูดคุยกับนักวิชาการหรืออาจารยมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพราะการ
สะทอนผลมีประโยชนในการยืนยันขอมูลและขอคนพบของครูใหมีความ
นาเชื่อถือไดมากยิ่งขึ้น    

กระบวนการทําวิจัยของเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเปนกระบวนการที่ตอเนื่องและเปนระบบ
มีเปาหมายสําคัญอยูที่การพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ดังนั้นการเรียนรูเพื่อทํา
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของคุณครูจึงตองดําเนินการอยางตอเนื่องและเปน
ระบบดวยเชนกัน เครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนจึงขอนําเสนอบันได 5 ข้ัน 
ซึ่งเปน “หัวใจสําคัญของหนังสือเลมนี้” เพื่อใหคุณครูไดเรียนรูวิธีการทําวิจัย
สามารถทําวิจัยไดและไมรูสึกวาการวิจัยเปนเรื่องยากอยางที่หลายคนคิด  

บันได 5 ขั้น เปนเสนทางการทําวิจัยของคุณครูในเครือขายวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน ประกอบดวยบันไดแตละขั้นดังตอไปนี้  
 บันไดขั้นที่ 1 กําหนดปญหาวิจัยดวยใจมุงพัฒนา  

บันไดขั้นที่ 2 สรางสรรคนวัตกรรมนําไปปฏิบัติ  
บันไดขั้นที่ 3 ออกแบบการวิจัยเบิกทางสูการพัฒนา  
บันไดขั้นที่ 4 แนวทางสูการสรางองคความรูการวิจัย  

 บันไดขั้นที่ 5 สรางชุมชนนักวิจัยสังคมใหมแหงการเรียนรู   
ขอเชิญคุณครมูารวมเรียนรูดวยกนักบัพวกเราไดเลย !!! 
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บันไดขั้นที่ 1 
กําหนดปญหาวิจัยดวยใจมุงพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บันไดขั้นแรกของการเรียนรูเกี่ยวกับการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน นั่นคือ ข้ันของการ ”กําหนดปญหาวิจัยดวยใจมุง
พัฒนา” ในบันไดขั้นนี้คุณครูนักวิจัยจะไดเรียนรูเกี่ยวกับแนวคิดของการกําหนด
ปญหาวิจัย การเลือกปญหามาทําวิจัย การวิเคราะหสภาพปญหาของผูเรียน 
การตั้งคําถามการวิจัย การวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา การวิเคราะหหา
วิธีการแกไขปญหา การกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย การตั้งชื่อเร่ืองวิจัย และ
การกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย แตละหัวขอมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

กําหนดปญหาวิจัย 
ดวยใจมุงพัฒนา 

สรางสรรคนวัตกรรม 
นําไปปฏิบัติ 

ออกแบบการวิจัยเบิกทาง 
สูการพัฒนา 

แนวทางสูการสราง 
องคความรูการวิจัย 

สรางชุมชนนักวิจัย 
สังคมใหมแหงการเรียนรู 
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แนวคิดของการกําหนดปญหาวิจัย 
 กอนอื่นลองใหคุณครูลองนึกทบทวนดูซิวาเหตุการณที่เกิดขึ้นในขณะ
จัดการเรียนการสอนของคุณครูนั้นเปนเชนใด ขณะที่คุณครูสอนลองสังเกตดูจะ
พบวา สภาพที่เปนปญหาการจัดการเรียนการสอนเกิดขึ้นมากมายและเกิดขึ้น
ตลอดเวลาในขณะที่คุณครูสอน หากเราลองจําแนกแยกปญหาออกมาแลวจะ
พบวามีลักษณะตางๆกันดังนี้ 

ลักษณะที่ 1 ปญหาเกี่ยวกับการเรียนรูของผูเรียน ปญหาลักษณะ
นี้เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน เชน อานไมออก เขียนไมเปน 
ไมเขาใจเนื้อหา เรียนชา บวกเลขไมได เปนตน  

ลักษณะที่ 2 ปญหาเกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติงานของผูเรียน เชน 
การใชคอมพิวเตอร การเลนกีฬา การเลนดนตรี เปนตน ปญหาลักษณะนี้อาจ
สงผลใหผูเรียนขาดทักษะที่จําเปนได 

ลักษณะที่ 3 ปญหาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
หรืออาจเรียกไดวาเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ผลกระทบของปญหา
ลักษณะนี้อาจสงผลตอการจัดการเรียนการสอนและคุณลักษณะของผูเรียนใน
อนาคตได 
  คุณครูคงนึกออกแลววาปญหาที่เกิดขึ้นในหองเรียนของคุณครูขณะนี้
เปนปญหาในลักษณะใด ข้ันตอไปคุณครูจะตองทําการเลือกปญหามาทําวิจัย 
ทั้งนี้กอนจะเลือกคุณครูจะตองทําการวิเคราะหสภาพปญหาของผูเรียนกอน
เพราะประโยชนของการทําเชนนี้จะชวยคุณครูระบุปญหาที่สําคัญที่สุดมาทํา
วิจัยได เมื่อไดปญหาแลวเราก็สามารถระบุกลุมผูรวมวิจัยไดวามีบุคคลกลุม
ใดบาง เชน นักเรียน ครูผูมีสวนเกี่ยวของ และควรเลือกใชรูปแบบใดในการทํา
วิจัย ตลอดจนควรทําวิจัยระดับใด เชน ระดับบุคคล กลุม หรือโรงเรียน 
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การเลือกปญหามาทําวิจัย 
 โจทยแรกที่คุณครูนักวิจัยจะตองคิดคือ ปญหาอะไรที่สามารถนํามาทํา
วิจัยได ส่ิงที่คุณครูตองคํานึงถึงคือปญหาเหลานั้นจะตองเปนปญหาที่อาจ
สงผลกระทบตอผูเรียนในดานการเรียนรู ทักษะการปฏิบัติและคุณลักษณะที่พึง
ประสงคอยางใดอยางหนึ่ง  

ปญหาเปนชองวางระหวางการปฏิบัติจริงและจุดมุงหมายของการ
จัดการเรียนการสอนหรือสภาวะที่ไมพึงประสงคที่คุณครูตองการหาวิธีแกไข
และพัฒนา คุณครูจะตองวิเคราะหใหไดวาสิ่งที่ยังไปไมถึงจุดมุงหมายนั้นคือ
อะไร ปญหาการวิจัยจะตองมีความลึกซึ้งและใชกระบวนการที่เปนระบบในการ
แกไขปญหา ถาเปนปญหาที่ครูสามารถแกไขปญหาไดในขณะนั้นเลยโดยไม
ตองอาศัยกระบวนการที่เปนระบบก็ไมนาสนใจในการนํามาทําวิจัยในชั้นเรียน 

ลักษณะของปญหาในชั้นเรียนที่คุณครูควรนํามาใชเปนหัวขอใน
การศึกษานั้นควรมีลักษณะดังตอไปนี้  

1. ตองเปนปญหาที่คุณครูพบจริงๆ ในการจัดการเรียนการสอน 
เพราะถือวาเปนสิทธิและการตัดสินใจของคุณครูเอง และกลาวไดวาไมมีใครที่
เขาใจสภาพปญหาในชั้นเรียนไดดีเทากับคุณครูแลว ถึงแมจะมีนักวิชาการที่มี
ความสามารถมาแนะนําใหทําวิจัยแบบนั้นแบบนี้ แตก็ไมสามารถเขาใจใน
บริบทของปญหาไดดีเทากับตัวของคุณครูเอง นอกจากนี้การนําปญหานั้นมา
ศึกษาตองเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนดวย  

2. ตองมีความชัดเจนและแนใจวาเปนปญหาที่แทจริง คุณครูตอง
แนใจวาปญหาที่ เกิดขึ้นนั้นเปนปญหาที่แทจริง  เกิดขึ้นบอยๆ  โดยอาจ
ตรวจสอบดวยวิธีการหลายๆอยางเพื่อยืนยันสภาพปญหาที่เกิดขึ้น เชน 
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สอบถามจากนักเรียนโดยตรง เพื่อนนักเรียน เพื่อนครู ผูปกครอง หรือใช
แบบสอบถาม เปนตน  

3. ปญหาตองไมเกิดจากการตัดสินตามความคิดของตัวคุณครูเอง 
คุณครูควรระบุปญหาที่เปนพฤติกรรมที่แสดงออกของนักเรียนแลววิจัยวาเปน
เพราะเหตุใด ตัวอยางเชน นักเรียนไมสงการบาน ครูเลยคิดวา นักเรียนคนนี้ไมมี
ความรับผิดชอบ จุดนี้เปนการสรางอคติของครูที่มีตอนักเรียนและตีตราบาป
ใหกับนักเรียนคนนี้ ปญหาวิจัยที่คุณครูควรระบุคือ นักเรียนมีพฤติกรรมไมสง
การบาน แลวคุณครูคอยวิเคราะหตอไปวาเหตุใดนักเรียนถึงมีพฤติกรรมเชนนั้น 

4. ตองสอดคลองกับความถนัด  ความสนใจ และศักยภาพใน
การทําวิจัยของครู  ปญหาการวิจัยที่เกิดขึ้นตองอยูในวิสัยของครูที่จะทําได 
ไมใชส่ิงที่ครูทําไมได อาจจะทําใหเสียเวลาเปลาในการทําวิจัยเนื่องจาก
งานวิจัยไมสําเร็จ และครูเองจะตองประมาณความสามารถของตนเองวา
สามารถทํางานใดใหสําเร็จไดเพียงใด ดังนั้นศักยภาพของครูจึงเปนสิ่งที่ตอง
คํานึงถึงดวยเชนกัน ศักยภาพในที่นี้หมายถึงความสามารถในการทําวิจัยหรือ
ควบคุมงานวิจัยในชั้นเรียน ครูอาจจะแกไขปญหาหรือไมไดเปนผูแกไขปญหา
เด็กดวยตนเอง แตสามารถทําใหผูอ่ืนมาชวยในการแกไขปญหา ลักษณะเชนนี้
ถือวาครูมีศักยภาพที่จะควบคุมงานวิจัยเชนกัน การวิจัยจึงตองเปนความ
รวมมือ (Collaborative) ระหวางผูที่เห็นความสําคัญในการพัฒนานักเรียน 
หรือผูที่มีสวนไดสวนเสียกับนักเรียน เชน ผูบริหาร นักเรียน ผูปกครอง เพื่อนครู 
หรือนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญ เปนตน  

5. ตองมีความสัมพันธหรือเปนตนเหตุของปญหาอ่ืนๆ ในการ
เลือกปญหาวิจัยนั้น ครูจะตองมีขอมูลของสภาพปญหาที่เกิดขึ้น และแนนอน
วามีหลายปญหาดวยกัน การเลือกปญหาใดปญหาหนึ่งนั้น การพิจารณาความ
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เชื่อมโยงและเปนเหตุเปนผลกับปญหาอื่นจะชวยใหครูเลือกปญหาที่มาแกไขได
อยางถูกตองและตรงประเด็น และตองวิเคราะหวามีความเชื่อมโยงระหวาง
ปญหาหรือไม  และถามีแลวปญหาสัมพันธกันอยางไร และปญหาไดรับอิทธิพล
จากปญหาใด สงผลกระทบตอปญหาอื่นอยางไร เมื่อเราทราบความสัมพันธที่
เกิดขึ้น ครูตองเลือกปญหาที่กอใหเกิดปญหาอื่นๆมาแกไข เพราะเมื่อแกไข
สําเร็จแลวนอกจากจะเปนการขจัดปญหานั้นแลวผลที่ตามมาคือ ปญหาอื่นๆก็
จะถูกตัดวงจรการเกิดดวย เรียกวา ยิงกระสุนนัดเดียวไดนกหลายตัวเลยทีเดียว 

การวิเคราะหสภาพปญหาของผูเรียน 
การวิเคราะหสภาพปญหาของผูเรียน เปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับ

ครูในการตัดสินใจวาจะเลือกปญหาใดมาทําวิจัย เพื่อใหเกิดความเขาใจ เขาถึง 
และสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นไดตรงจุด การวิเคราะหสภาพปญหาจึงเปนการ
ตีวงของปญหาใหแคบและมีความชัดเจนขึ้น  

สุวิมล  วองวาณิช (2547) ไดเสนอแนวทางในการวิเคราะหสภาพของ
ปญหาผูเรียนโดยตั้งคําถามใหคุณครูตอบเกี่ยวกับสภาพปญหาที่เกิดขึ้นดังนี้ 

1. สภาพปญหาหรือปรากฏการณที่เกิดขึ้นคอือะไร 
2. ปญหาที่เกิดขึน้เปนของใคร 
3. ปญหานี้สงผลกระทบตอใครบาง 
4. เมื่อเปรียบเทยีบกับปญหาอื่นที่เกิดพรอมกันปญหาใดสําคัญกวา 
5. ปญหาที่เกิดขึน้อยางหลากหลายนัน้เชื่อมโยงกันอยางไร 
6. ใครคือผูที่มสีวนรับผิดชอบตอปญหานั้น 
เมื่อคุณครูสามารถตอบคําถามไดทั้ง 6 ขอแลวอาจเขียนบันทึกไว 

คําตอบที่ไดนาจะเปนแนวทางหนึ่งที่ชวยใหเขาใจสภาพปญหาไดดียิ่งขึ้นและ
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สามารถเลือกปญหามาทําวิจัยได คุณครูตองฝกปฏิบัติเปนประจํา ชวงแรกอาจ
เกิดความลําบากในการวิเคราะหบาง คุณครูอาจขอคําปรึกษาจากเพื่อนครูหรือ
ผูเชี่ยวชาญได เมื่อฝกฝนวิเคราะหสภาพปญหาบอยครั้งแลวความชํานาญก็จะ
เกิดขึ้น เมื่อเจอปญหาครั้งตอไปจะเกิดความเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติและทําให
เขาใจสภาพปญหาไดงายยิ่งขึ้น 

การต้ังคําถามการวิจัย 
 เมื่อคุณครูไดปญหามาทําวิจัยแลว ส่ิงที่ตองคิดตอไปก็คือ การตั้ง
คําถามการวิจัย คําถามการวิจัยเปนประโยคหรือขอความที่เขียนขึ้นมาเพื่อ
คนหาคําตอบในปรากฏการณของปญหาที่เกิดขึ้นนั่นเอง คําถามการวิจัย
สามารถชิ้ทิศทางหรือแนวทางในการวิจัยได กลาวคือคําถามการวิจัยมี
ความสําคัญในเชิงหลักการกําหนดกระบวนการและระเบียบวิธีวิจัย ในการทํา
วิจัยทายสุดแลวผูวิจัยจะตองตอบคําถามการวิจัยใหครบงานวิจัยจึงจะถือวา
ประสบผลสําเร็จ 
 การตั้งคําถามการวิจัยในชั้นเรียนจะตองมีความจําเพาะเจาะจง สังเกต
ได สามารถสํารวจและกระทําการวิจัยได คําถามที่ใชในการวิจัยในชั้นเรียนอาจ
แบงเปน 2 ลักษณะ ตามแนวคิดของ สุวิมล วองวาณิช (2547) ดังนี้ 
 คําถามระดับที่ 1 เปนคําถามระดับพื้นฐาน เปนคําถามที่มีความมุง
หมายตอบวา ใคร ทําอะไร และไดผลอยางไร และเมื่อพิจารณาคําถามการวิจัย
ประเภทนี้ เปนคําถามที่สังเกตผลจากกระบวนการวิจัยที่ไมมีความซับซอนอะไร 
ตัวอยางคําถามวิจัยเชน 

“ใครเปนผูที่ไดรับการยอมรับในช้ันเรยีนมากที่สุด” 
“เด็กชายแดงมีพฤติกรรมกาวราวอยางไรบาง”  
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 คําถามระดับที่ 2 เปนคําถามที่มีความลึกซึ้งและซับซอนกวาคําถาม
เบื้องตน เปนการศึกษาความรูสึกของผูรวมวิจัยในชั้นเรียนตอปรากฏการณที่
เกิดขึ้นเชน 

“นักเรียนมีความรูสึกอยางไรตอการประเมินตนเอง” 
 คําถามการวิจัยระดับที่สองนี้อาจจะตอจากคําตอบที่ไดจากการถาม
ดวยคําถามระดับที่ 1 ไดดวยเชน “นักเรียนในชั้นเรียนชอบการประเมินผลการ
เรียนรูแบบใด (คําถามระดับที่ 1) ทําไมจึงเปนเชนนั้น” (คําถามระดับที่ 2) 
 หลักในการตั้งคําถามการวิจัยในชั้นเรียนนั้นคําตอบที่ไดจะตองเนน
กระบวนการพัฒนาตัวผูเรียนและครูผูทําวิจัยเอง ทั้งในดานเนื้อหาที่ทําและ
กระบวนการวิจัย ควรยกเวนคําถามที่ตอบเพียงวาใชหรือไม เพราะเมื่อทราบ
คําตอบแลวก็ไมสามารถแกไขหรือทําอะไรได ตัวอยางการตั้งคําถามเชน  

คําถามที่ควรปรับปรุง 
- นักเรียนมาสายกี่คน 
- ใครมาสายบาง 
คําถามที่ถูกตอง 
- ทําไมนักเรียนถึงมาโรงเรียนสาย 
- จะมวีิธกีารอยางไรในการแกไขปญหาพฤตกิรรมการมาโรงเรยีนสาย 
- นักเรียนมีความรูสึกอยางไรตอการแกไขปญหาดวยวิธกีารลงโทษ 
ปรากฏการณหรือสภาพปญหาหนึ่งๆ ที่เกิดขึ้นคุณครูอาจเกิดคําถาม

การวิจัยหลายคําถาม แลวจะตองเลือกคําถามใดมาใชในการวิจัย นํามาใชกี่
คําถาม ขอแนะนําสําหรับคุณครูคือ คําถามการวิจัยจะตองเนนการใชขอมูลที่มี
อยูในหองเรียน โดยไมตองไปเก็บขอมูลจากใหมจนกระทบตอการเรียนการสอน 
จะตองเปนคําถามที่สงเสริมความคิดในระดับสูง ไมใชคําถามที่ตองการคําตอบ
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เพียงแครูเฉยๆ แตตองนําไปสูการพัฒนาและใชผลการวิจัยได สวนจํานวน
คําถามก็ข้ึนอยูกับความเหมาะสมและความสามารถของคุณครู แตควรใหอยู
ในความสามารถในการควบคุมงานวิจัยได จากที่กลาวมาคุณครูควรฝกฝนการ
ต้ังคําถามการวิจัยใหเปนระบบ มีความนาสนใจ มีความทาทายตอการทําวิจัย 
ตองเปนเรื่องที่สําคัญตอการเรียนรูของผูเรียน กิจกรรมการตั้งคําถามการวิจัยนี้
ยังเปนการสงเสริมและพัฒนากระบวนการคิดของครูอีกดวยทางหนึ่ง  

การวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา 
 ข้ันตอนนี้จะชวยใหคุณครูรูวาสภาพปญหาที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุอะไร 
เมื่อทราบสาเหตุแลวก็มุงแกที่สาเหตุนั้นไดโดยตรง การวิเคราะหหาสาเหตุของ
ปญหาจะตองกระทําอยางระมัดระวัง เพราะวา เมื่อกําหนดสาเหตุผิดแลวจะทาํ
ใหแกไขไมถูกตอง การวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาอาจจะใชหลายวิธี
เชนเดียวกันกับการระบุสภาพของปญหา เชน การสอบถามจากนักเรียน  เพื่อน
ครู ผูปกครอง หรือใชการสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น ใชการทดสอบหรือแบบสํารวจ แลว
นําขอมูลมาวิเคราะหเปรียบเทียบ สนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อยืนยันถึงสาเหตุ
ของปญหาที่แทจริง  
 ขอควรระวังในการระบุสาเหตุของปญหาคือ ครูจะตองรวบรวมขอมูล
อยางเพียงพอเพื่อการระบุสาเหตุของปญหา เนื่องจากปรากฏการณที่สังเกตนัน้
เปนเพียงพฤติกรรมหรือขอมูลที่เราไดมาเพียงดานเดียว บางครั้งอาจจะไมใช
สาเหตุที่แทจริงก็ไดเชน เด็กชายแดงไมชอบอานหนังสือ เมื่อสอบถามจาก
ผูปกครองแลวพบวา ที่บานไมมีหนังสือเลย ครูจึงสรุปวาที่เด็กชายแดงไมชอบ
อานหนังสือเพราะไมมีหนังสือใหอาน การสรุปแบบนี้ไมสมเหตุสมผลเทาที่ควร
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เพราะไดรับขอมูลมาจากแหลงเดียว ซึ่งสาเหตุที่แทจริงนั้นอาจมีสาเหตุอ่ืนรวม
ดวย เชน อานหนังสือไมออก ตองชวยพอแมทํางานบาน เปนตน   
 กลาวโดยสรุป คุณครูควรพิจารณาถึงสาเหตุของสภาพปญหาที่แทจริง 
อยาดวนสรุปจากปรากฏการณที่เห็นเพียงเล็กนอย เพราะจะทําใหครูหลงทาง
ในการวิจัย เมื่อแกไขปญหาไปไมถูกทางแลวก็จะเกิดความสูญเปลาในการทํา
วิจัยในชั้นเรียนหรือเกาไมถูกที่คันนั่นเอง 

การวิเคราะหหาวิธีการแกไขปญหา 
 เมื่อคุณครูไดคําถามการวิจัยและสาเหตุของปญหาแลว ข้ันตอไปคือ 
คุณครูจะตองวิเคราะหหาวิธีการแกไขปญหา วิธีการแกไขปญหาในชั้นเรียนที่
พบบอย คือ การสรางนวัตกรรมทั้งที่เปนวัสดุ  อุปกรณ ชุดฝก วิธีการสอน และ
วิธีการปรับพฤติกรรม 
 วิธีการแกไขปญหาที่นํามาใชจะตองมีความเหมาะสม สามารถแกไข
ปญหาไดอยางแทจริง คุณครูอาจศึกษาวิธีการแกไขปญหาจากเอกสารงานวิจัย 
ผูเชี่ยวชาญ เพื่อนครูดวยกัน หรืออาจรวมกลุมกันเปนเครือขายวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อประสานความรวมมือในกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวกับการวิจัย ดังนั้นคุณครู
จะตองอานและศึกษาใหมากแลวสรุปพรอมกับทําบันทึกความรูเร่ืองวิธีการ
แกไขปญหาผูเรียนในลักษณะที่แตกตางกันเพื่อสามารถนํามาใชไดในครัง้ตอไป 

การกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย 
 วัตถุประสงคการวิจัยเปนขอความที่แสดงวาเราตองการจะทําอะไรเพื่อ
ตอบคําถามการวิจัย วัตถุประสงคการวิจัยจึงตองเขียนตามลําดับและเปน
ข้ันตอน จะชวยชี้ลําดับการวิจัยของครูไดถูกตอง  โดยเขียนเปนประโยคบอก
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เลา ไมควรเขียนเปนประโยคคําถาม เขียนถึงสิ่งที่ตองการทําจริงๆ ไมใชเขียน
ส่ิงที่ตองการใหเกิด ส่ิงที่ควรปรับปรุงของวัตถุประสงคที่พบบอยในงานวิจัยใน
ชั้นเรียนคือ การเขียนวัตถุประสงคในรูปแบบสิ่งที่ตองการใหเกิด ไมใชส่ิงที่จะ
กระทําในงานวิจัย 
 การเขียนวัตถุประสงคตองสอดคลองกับคําถามการวิจัย  วัตถุประสงค
การวิจัย ครอบคลุมตัวแปรและประเด็นที่ตองการศึกษาไมควรแยกยอยจนเกินไป 
มีความชัดเจนและชี้ใหเห็นความสัมพันธของตัวแปร  โดย สิน พันธุพินิจ (2547) 
ไดใหขอเสนอแนะวาการเขียนวัตถุประสงคการวิจัยที่ดีจะตองมีความสงางาม 
(SMART) ไดแก มีความเฉพาะเจาะจง (Specific) สามารถวัดได (Measurable) 
ดําเนินการใหสําเร็จได (Attainable) ตรงกับสภาพความเปนจริง (Realistic) และ 
แสดงถึงชวงเวลา (Time - Bound) ตัวอยางการเขียนวัตถุประสงคแสดงไดดังนี้ 

วัตถุประสงคที่ควรปรับปรุง 
- เพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน (ไมทราบวาสงเสริมคืออะไร ไม

ชัดเจน) 
- เพื่อใหนักเรียนมีทัศนคติที่สูงขึ้น (วัดยาก คลุมเครือ และเปนสิ่งที่

คาดหวังในการทําวิจัย ไมใชส่ิงที่จะทํา) 
- เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค (คลุมเครือ ไมชัดเจน วัด

ไมได ไมเฉพาะเจาะจงในคําวาคุณลักษณะที่พึงประสงค และเปน
ส่ิงที่คาดหวังในการทําวิจัย ไมใชส่ิงที่จะทํา) 

วัตถุประสงคที่ถูกตอง 
- เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่องโรคติดตอ (บอก

วาจะทําอะไร มีความเฉพาะเจาะจงวาชุดการสอนเรื่องโรคติดตอ 



 18

ตรงสภาพความเปนจริงและสามารถวัดไดจากการที่มีชุดการสอน
และวัดประสิทธิภาพ) 

- เพื่อแกไขปญหาพฤติกรรมการมาโรงเรียนสายของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 6 คน (มีความชัดเจนวาตองการแกไข
ปญหา  วัดได และเปนสิ่งที่จะทํา) 

การต้ังช่ือเรื่องวิจัย 
 ชื่อเร่ืองวิจัยเปรียบเสมือนหนาตาหรือรูปรางภายนอกที่คนจะเห็นจาก
งานวิจัยของครูเปนลําดับแรก การเขียนชื่อเร่ืองการวิจัยในช้ันเรียนจะตองอิง
วัตถุประสงคและเนื้อหาที่ทํา มีลักษณะเขียนเปนประโยคบอกเลา และแสดงให
เห็นถึงความสัมพันธของตัวแปร ใชภาษาที่ชัดเจน ไมฟุมเฟอย ไมซ้ําซอนกัน ไม
กวางหรือแคบเกินไปจนไมไดสาระ การตั้งชื่อเร่ืองวิจัยจะตองประกอบดวย 4 
องคประกอบ คือ จุดมุงหมาย ตัวแปร กลุมเปาหมาย และวิธีการ/นวัตกรรมที่
นํามาศึกษาหรือแกไขปญหา โดยมีรายละเอียดของแตละองคประกอบดังนี้ 

1. จุดมุงหมายการวิจัย   

การกําหนดจุดมุงหมายการวิจัยควรระบุวาตองการจะทําอะไร โดย
อาจจะอิงจากวัตถุประสงคของการวิจัยก็ได จุดมุงหมายในการวิจัยที่พบบอย
ในงานวิจัยในชั้นเรียนประกอบดวยคําหลักตอไปนี้คือ การแกไข  การพัฒนา 
การแกปญหา การศึกษา การเปรียบเทียบ เปนตน 

2. ตัวแปร 

  ในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนหรือการวิจัยทั่วไปมักจะมีการกลาวถึง 
“ตัวแปร” อยูเสมอ ซึ่งความหมายของตัวแปรคือ คุณลักษณะที่สามารถแปรคา
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ไดหลายคา คุณลักษณะนั้นอาจจะเปนวัตถุ ส่ิงของ  เหตุการณ หรือสถานที่ 
เปนตน หรืออาจจะกลาวไดวาเปนสิ่งที่ เรามุงสนใจศึกษาอยูนั่นเอง เชน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการอานออกเสียงของนักเรียน โดย
คุณครูอาจจะสนใจศึกษาตัวแปรเพียงตัวเดียวหรือมากกวา 1 ตัวแปรก็ได ข้ึนอยู
กับปญหาการวิจัย ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาการวิจัยในชั้นเรียนเปนกระบวนการ
ศึกษาตัวแปรนั่นเอง ตัวแปรมีการจัดแบงไวหลายประเภท ในที่นี้จะแบงประเภท
ตามความสัมพันธของตัวแปร ซึ่งเปนแบบที่ รูจักกันโดยทั่วไปในการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน ดังนี้ 
 (1) ตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ (Independent Variable) เปนตัวแปร
ที่มีอิทธิพลหรือสงผลตอตัวแปรอื่น  
 (2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) เปนตัวแปรผลที่เกิดขึ้นจาก
การสงผลของตัวแปรอิสระ 
 (3) ตัวแปรแทรกซอน (Extraneous Variable) เปนตัวแปรอิสระที่ไม
ตองการศึกษาหรือไมไดเลือกมาศึกษาผล ซึ่งอาจมีผลกระทบตอผลการวิจัย
หากคุณครูไมไดควบคุมหรือกําจัดออกไป เชน  

(4) ตัวแปรแทรกสอด (Intervening Variable) เปนตัวแปรที่สอดเขามา
ค่ันกลางระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยที่อาจจะไดรับอิทธิพลจากตัว
แปรอิสระกอนแลวจึงสงผลตอตัวแปรตาม ตัวแปรแทรกสอดผูวิจัยมิไดคํานึงถึง
ไวลวงหนา แตถาควบคุมหรือออกแบบการวิจัยใหดีผูวิจัยอาจนําตัวแปรแทรก
สอดมาอธิบายได 
 เพื่อความชัดเจนตอความเขาใจเกี่ยวกับตัวแปรจะขอยกตัวอยาง
งานวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ดวยการใชวิธีการสอนตางกัน” ดังแผนภาพกรอบ
แนวคิดการวิจัยดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

จากแผนภาพแสดงความสัมพันธตามชื่อเร่ืองพบวา ตัวแปรตนหรือตัว
แปรอิสระคือ วิธีการสอน ซึ่งมี 3 วิธีหรือ แปรคาได 3 คา ตัวแปรตามคือ ความ
พึงพอใจ แตความรูเดิมเปนตัวแปรแทรกซอนที่อาจจะทําใหความพึงพอใจมีคา
แตกตางกันระหวางใชการสอนทั้ง 3 วิธี ตัวแปรแทรกสอดคือ ความเหนื่อยหนาย 
เมื่อสอนดวยวิธีการที่ตางกันอาจจะทําใหเกิดความเหนื่อยหนายตางกันดวย  
 3. กลุมเปาหมาย 

 กลุมเปาหมายเปนกลุมนักเรียนที่ครูทําวิจัยเพื่อพัฒนา  สงเสริม และ
แกปญหา  การวิจัยเชิงวิชาการอาจเรียกวา  กลุมตัวอยาง  การใชคําวา
กลุมเปาหมายเนื่องจากลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียนเปนการสงเสรมิ พฒันา 
และแกไขสภาพปญหาที่เกิดขึ้นกับผูเรียนของครูผูสอนภายในหองเรียนของตน 
ไมตองอาศัยการอางอิงจากกลุมตัวอยางไปสูประชากร นอกจากนี้การทําวิจัย
ในชั้นเรียนยังเปนการทําวิจัยแบบรวมมือที่ครูผูวิจัยถือวาผูเรียนเปนผูรวมวิจัย
มิใชกลุมตัวอยาง 
 

วิธีการสอน (3 วิธี) 

ความเหนื่อยหนาย 

ความพึงพอใจ 

พื้นความรูเดิม 
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4. วธิีการหรอืนวัตกรรมที่นํามาศึกษาหรือแกไขปญหา 

 เปนการระบุวาเราจะใชวิธีการใด หรือนวัตกรรมอะไรมาสงเสริม  
พัฒนา หรือแกไขปญหา ในงานวิจัยในชั้นเรียนที่พบบอยคือส่ือการสอน  วิธีการ
จัดการเรียนรู และวิธีการปรับพฤติกรรม 
 กลาวโดยสรุป  หลักการตั้ งชื่อเรื่องวิจัยจะตองประกอบดวย  4 
องคประกอบ คือ จุดมุงหมาย ตัวแปร กลุมเปาหมาย และวิธีการ/นวัตกรรมที่
นํามาใช ดังตัวอยางการตั้งชื่อเร่ืองวิจัยในชั้นเรียนตอไปนี้ 

“การพัฒนาพฤติกรรมการเขาแถวซือ้อาหารของนักเรียนชั้น
อนุบาลโดยใชการเสริมแรง” 

 ชื่องานวิจัยขางตนมีความสมบูรณ ประกอบดวยจุดมุงหมายในการ
วิจัย ซึ่งก็คือ “การพัฒนา”  ตัวแปรที่สนใจศึกษาคือ “พฤติกรรมการเขาแถวซื้อ
อาหาร” กลุมเปาหมายคือ “นักเรียนชั้นอนุบาล” และวิธีการที่นํามาศึกษา คือ 
“การเสริมแรง” นอกจากนี้คุณครูอาจตองคํานึงถึงการใชคําอยางไรที่จะสราง
ความสนใจใหกับผูอานดวย เร่ืองการตั้งชื่องานวิจัยอาจจะตองฝกฝนจนเกิด
ความชํานาญตอไป 

การกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
 กรอบแนวคิดการวิจัยเปนการแสดงถึงความคิดของผูวิจัยเกี่ยวกับ
ความสัมพันธของตัวแปรตางๆที่ผูวิจัยนํามาศึกษา การกําหนดกรอบแนวคิด
การวิจัยนั้นเปนสิ่งที่ทําไดหลังจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยมาพอสมควร 
โดยทั่วไปแลวที่มาของกรอบแนวคิดการวิจัยนั้นอาจมาจากแหลงที่มาตอไปนี้ 
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1) ผลการวิจัยที่เกี่ยวของ เปนการศึกษาวามีใครทําวิจัยเกี่ยวกับเร่ืองนี้
ในอดีตมาแลวบาง เพื่อจะไดนํามาวิเคราะหและสังเคราะหดูวาสามารถนํามา
ปรับใชกับของเราไดหรือไม  

2) ทฤษฎีตางๆที่เกี่ยวของ เปนการยืนยันรูปแบบงานวิจัยของเรากับ
ทฤษฎีที่มีอยู ทฤษฎีที่นํามาใชนั้นควรแสดงใหเห็นวาไดมีการศึกษาวิจัยมาแลว  

3) แนวความคิดของผูวิจัยเอง ที่มาประเภทนี้เหมาะสมกับการวิจัยใน
ชั้นเรียนในขั้นแรกๆ เนื่องจากครูเปนผูที่เกี่ยวของและเขาถึงลักษณะที่เปน
ปญหาของผูเรียนอยางแทจริง   

ตัวอยางกรอบแนวคิดการวิจัยอาจนําเสนอไดดังแผนภาพตอไปนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 กลาวโดยสรุป การกําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยในชั้นเรียนจะชวย
ครูมองงานวิจัยของตนเองไดชัดขึ้นวากําลังศึกษาตัวแปรใดอยู แลวตัวแปรใดเปน
เหตุใหเกิดผลกับตัวแปรใด มีตัวแปรใดที่สงผลนอกเหนือจากที่เราศึกษาอยู 
คุณครูควรศึกษางานวิจัยที่ผานมาและทฤษฎีที่เกี่ยวของเพื่อใหไดกรอบแนวคิดที่
รัดกุม มีเหตุผล มีความหนักแนน และมีคุณคาตอการนําไปศึกษาของผูที่สนใจ
ตอไป 

ความพึงพอใจ 
- เนื้อหา 

- ความยากงาย 

- การสื่อความหมาย 

ส่ือการสอน (3 แบบ) 
- ชุดการสอน 

- ศูนยการเรียน 

- คอมพิวเตอร 

ความเหนื่อยหนาย 

พ้ืนความรูเดิม 
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บันไดขั้นที่ 2 
สรางสรรคนวัตกรรมนําไปปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บันไดขั้นที่สองของการเรียนรูเกี่ยวกับการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน นั่นคือ ข้ันของการ ”สรางสรรคนวัตกรรมนําไป
ปฏิบัติ” ในบันไดขั้นนี้คุณครูนักวิจัยจะไดเรียนรูเกี่ยวกับความหมายของ
นวัตกรรม กระบวนการสรางนวัตกรรม ลักษณะของนวัตกรรมการศึกษา 
ตัวอยางนวัตกรรมทางการศึกษา เชน การสอนแบบโปรแกรม  บทเรียน
โปรแกรม คอมพิวเตอรชวยสอน ชุดการสอน ศูนยการเรียน รวมทั้งขั้นตอนการ
หาประสิทธิภาพนวัตกรรมการเรียนการสอน  แตละหัวขอมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

กําหนดปญหาวิจัย 
ดวยใจมุงพัฒนา 

สรางสรรคนวัตกรรม 
นําไปปฏิบัติ 

ออกแบบการวิจัยเบิกทาง 
สูการพัฒนา 

แนวทางสูการสราง 
องคความรูการวิจัย 

สรางชุมชนนักวิจัย 
สังคมใหมแหงการเรียนรู 



 24

ความหมายของนวัตกรรม 
นวัตกรรม เดิมใชคําวา นวกรรม เปนคําที่มาจากภาษาอังกฤษวา  

Innovation เปนคํานามมาจากคํากริยาวา Innovate มีรากศัพทมาจาก
ภาษาอังกฤษวา Inovare (in (=in) + novare = to renew, to modify) และ 
novare มาจากคําวา novus (=new) 
 Innovate แปลตามรูปศัพทไดวา “ทําใหม เปลี่ยนแปลงโดยนําสิ่งใหม ๆ 
เขามา” คําวา Innovation อาจจะแปลวา “การทําสิ่งใหม ๆ ส่ิงใหมที่ทําขึ้นมา”  
 เมื่ อพิจารณาความหมาย  ศัพท บัญญั ติวิชาการศึกษา  คําว า 
“นวัตกรรม” หมายถึง “การนําสิ่งใหม ๆ เขามาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวิธีการที่ทํา
อยูเดิม เพื่อใหใชไดผลดียิ่งขึ้น” 
กระบวนการสรางนวัตกรรม 

กระบวนการสรางนวัตกรรม อาจจะแบงออกไดเปน 3 ระยะ คือ 
 ระยะที่ 1  มีการประดิษฐคิดคน  (Innovation)  ข้ึนมาใหมหรือจะเปน
การปรุงแตงของเกาใหใหมเหมาะสมกับกาลสมัย 
 ระยะที่ 2  พัฒนาการ (Development)  มีการทดลองในแหลงทดลอง 
จัดทําอยูในลักษณะของโครงการทดลองปฏิบัติกอน (Pilot Project) 
 ระยะที่ 3  การนําไปปฏิบัติในสถานการณทั่วไป  ซึ่งจัดวาเปน
นวัตกรรมขั้นสมบูรณ 
 นวัตกรรมการศึกษา เปนการนําเอาสิ่งใหม ๆ ซึ่งอาจจะอยูในรูปของ
ความคิดหรือการกระทํารวมทั้งสิ่งประดิษฐก็ตามเขามาใชในระบบการศึกษา  
เพื่อมุงหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู เดิมใหระบบการจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ลักษณะของนวัตกรรมการศึกษา 
 เปร่ือง  กุมุท  ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของนวัตกรรมการศึกษา
เอาไว  5  ลักษณะดวยกัน  คือ 
 1. ความคิดหรือการกระทําใหมนั้น โดยอาจจะเกามาจากที่อ่ืน แตใน
สถานการณปจจุบันนี้เปนการเหมาะสมที่จะเอามาใชกับการเรยีนการสอนของเรา   
 2. ความคิดหรือการกระทําใหมนั้น ทั้งที่คร้ังหนึ่งเคยนํามาใชแลวแต
บังเอิญไมเกิดผล เพราะสิ่งแวดลอมไมอํานวย ขาดนั่นขาดนี่ ตองเลิกไป พอ
มาถึงเวลานี้ระบบตางๆ พรอม จึงนําความคิดนั้นมาใชได นี่ก็เรียกวา นวัตกรรม 
หรือ ของใหม   
 3. ความคิดหรือการกระทําใหมนั้น  เพราะมีส่ิงใหม ๆ เขามาพรอมๆ 
กับความคิดที่จะกระทําอะไรบางอยางและมองเห็นวาการใชส่ิงเหลานั้นหรือ
วิธีการนั้น  สามารถจะชวยแกปญหาทางการศึกษา  หรือทําใหการดําเนินการ
ทางการศึกษาไปสูเปาหมายที่ตองการไดอยางดี  นี่คือความหมายที่แทจริงของ 
นวัตกรรมทางการศึกษา 
 4. ความคิดหรือการกระทํานั้นใหม  เพราะครั้งหนึ่งเคยถูกทัศนคติของ
ผูใหญหรือผูบริหารบดบังไวตอนนี้เปลี่ยนผูใหญหรือผูบริหารหรือผูใหญหรือ
ผูบริหารเปลี่ยนทัศนคติไปในทางที่สนับสนุนการกระทําหรือความคิดนั้นจึงเปน
เร่ืองใหมข้ึนมา 
 5. ความคิดและการกระทําใหม  เพราะยังไมเคยคิดและทํามาเลยใน
โลกนี้ เพิ่งจะมีใครคนหนึ่งคิดไดเปนคนแรกและเห็นวานาจะใชได  ก็เอามาใช 
เขาคนนี้ก็อาจตกที่นั่งเหมือนชางทํา ในขอ  2  และ  ขอ  4  ทําใหคับของใจได  
คน ๆ  นี้ถาโชคดีหนอย ไมพบอุปสรรคแบบสองขอ 
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 นอกจากนี้ยังสามารถจะใชหลักเกณฑอ่ืน ๆ ประกอบการพิจารณาดวย
วาสิ่งนั้นเปนนวัตกรรม หรือไม ดังนี้ 
 1. จะตองเปนสิ่งใหมทั้งหมดหรือบางสวน 
 2. มีการนําวิธีการจัดระบบ (System Approach) มาใชพิจารณา
องคประกอบทั้งสวนขอมูลที่ใชเขาไปในกระบวนการและผลลัพธใหเหมาะสม
กอนที่จะทําการเปลี่ยนแปลง 
 3. มีการพิสูจนดวยการวิจัยหรืออยูในระหวางการวิจัยวาจะชวยให
ดําเนินงานบางอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 4. ยังไมเปนสวนหนึ่งในระบบงานปจจุบัน หากกลายเปนสวนหนึ่งของ
ระบบงานที่ดําเนินอยูในขณะนี้แลว ไมถือวาเปนนวัตกรรม 

ตัวอยางนวัตกรรมทางการศึกษา 

การสอนแบบโปรแกรม (PROGRAMMED INSTRUCTION) 
 เปร่ือง  กุมุท  ไดกลาวไววา  “การสอนแบบโปรแกรม หมายถึง การ
จัดลําดับประสบการณไวสําหรับผูเรียน ไปสูขีดความสามารถ โดยอาศัยหลัก
ความสัมพันธของสิ่งเรากับการตอบสนอง ซึ่งพิสูจนแลววามีประสิทธิภาพ” 
 ชัยยงค  พรหมวงศ  ไดใหความหมายของการสอนแบบโปรแกรมเอาไว
วา  “การสอนแบบโปรแกรม เปนการสอนที่มีการวางโปรแกรมไวลวงหนาที่จะ
ใหผูเรียนรูดวยตนเองดวยการลงมือประกอบกิจกรรมอยางกระฉับกระเฉง 
ทราบขอติชมทันทวงที มีความภาคภูมิใจในความสําเร็จ และไดใครครวญตาม
ทีละนอยตามลําดับข้ันและกาวไปขางหนาตามความสามารถความสนใจและ
ความสะดวกของแตละคน” 
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 จากความหมายดังกลาวนี้  สามารถจะสรุปเปนหลักการของการสอน
แบบโปรแกรมได  4  ประการ  อันเปนองคประกอบที่สําคัญยิ่งที่จะชวยใหเกิด
การเรียนรู  ดังนี้ 
 1) เปดโอกาสใหผู เ รียนมีสวนรวมอยางกระฉับกระเฉง  (Active 
Participation) 
 2) ใหทราบผลการเรียนของแตละคนอยางทันทีทันใด  (Immediated 
Feed Back)    

3) ประสบการณแหงความสําเร็จ  (Success Experience)   
 4) การประมาณทีละนอย  (Gradual Approximation)   
 หลักการทั้ง  4  ประการขางตนนี้  สามารถจะนําไปใชเปนหลักในการ
สอนวิธีตาง ๆ หรือผลิตสื่อการสอนไดเปนอยางดี จะชวยใหการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  การสอนแบบโปรแกรม  แบงออกเปน  2  ประเภท  คือ 
 1. การสอนแบบโปรแกรมในฐานะวิธีการ  เปนการสอนที่ใชวิธีการ
อยางเดียวและใชสื่อเพียง 1-2  อยาง  เชน  บทเรียนโปรแกรม  ตําแบบ
โปรแกรม  โปรแกรมภาพ  โปรแกรมสไลด  ฯลฯ  เปนตน 
 2. การสอนโปรแกรมในฐานะกระบวนการ เปนการสอนที่ใชวิธีการ
หลายอยางและใชส่ือประสม คือ ใชส่ือต้ังแต 3 อยางขึ้นไปรวมกัน ส่ือแตละ
อยางจะเสริมซึ่งกันและกัน เชน การสอนแบบศูนยการเรียน การสอนทางไกล
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปนตน 
 การสอนแบบโปรแกรม  เปนวิธีการสอนที่มีหลักการเพื่อเอื้อใหเกิดการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะนําไปใชเปนหลักการในการสอนวิธีตาง 
ๆ ได  เชน การสอนแบบบรรยาย การสอนแบบสาธิต  หรือการสอนแบบ
กิจกรรมกลุม  เปนตน  สําหรับบทเรียนโปรแกรมนั้น  เปนบทเรียนที่จัดนําเสนอ
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ผูเรียน  โดยอาศัยหลักการสอนแบบโปรแกรมเปนหลักในการจัด  อาจสราง
ออกมาในลักษณะแตกตางกันไปตามความประสงค เชน หนวยการเรียนหรือ
โมดูล แบบเรียนโปรแกรม  เครื่องชวยสอน  เปนตน 

บทเรียนโปรแกรม (PROGRAMMED LESSON) 
 บทเรียนโปรแกรม เปนการจัดระบบการเรียนการสอนใหผูเรียนไดเรียน
ตามความสามารถของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูผลิตบทเรียนโปรแกรม
อาจจะสรางออกมาในลักษณะของเครื่องมือที่เรียกวา เครื่องชวยสอน หรือใน
ลักษณะของตํารา หนังสือหรือแบบเรียน  ก็เรียกวา แบบเรียนโปรแกรม หรือ
อาจจะสรางในลักษณะอื่น ๆ ซึ่งขึ้นอยูกับความเหมาะสมในการใชงาน 
 Witich และ Shuller ไดกลาวถึงความหมายของบทเรียนโปรแกรมไววา 
บทเรียนโปรแกรมเปนระบบการเสนอบทเรียนอยางมีระเบียบทลีะเลก็ทลีะนอยแก
ผูเรียน บทเรียนแตละตอนจะมีเร่ืองที่จะใหผูเรียนรูเร่ืองใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 
และจะมีปญหาถามเกี่ยวกับเร่ืองนั้นโดยตรง เพื่อใหผูเรียนตอบปญหานั้น 
จากนั้นก็จะเฉลยคําตอบที่ถูกตองไว บทเรียนโปรแกรมแตละตอนจะประกอบไป
ดวยเนื้อหาที่ถูกแบงออกเปนสวนยอย ๆ เรียกวา กรอบ (Frame) ซึ่งกรอบใน
ลําดับตน ๆ จะเชื่อมโยงชักนําไปสูกรอบตอไปเสมอ 

ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรูที่ใชในบทเรียนโปรแกรม 

 ในการสรางบทเรียนโปรแกรมนั้นสามารถยึดเอาทฤษฎีจิตวิทยาการ
เรียนรูมาใชเปนหลักหลายทฤษฎีดวยกัน  ไดแก 
 1. ทฤษฎีของธอรนไดค 
     1.1 กฎแหงผล  (Law of Effect) กฎนี้ไดกลาวถึง การเชื่อมโยง
ระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง ทั้งสองสิ่งนี้จะเชื่อมโยงกันได ถาสามารถสราง
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สภาพอันพึงพอใจใหแกผูเรียนได ซึ่งอาจจะไดจากการเสริมแรง เชน การรูวา
ตนเองตอบคําถามไดถูกตอง หรือการใหรางวัล เปนตน 
     1.2 กฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) การที่ผูเรียนไดกระทําซ้ํา
หรือทําบอยครั้ง จะเปนการชวยเสริมสรางใหเกิดการเรียนรูที่มั่งคงขึ้น ฉะนั้น 
การเรียนรูจะเกิดขึ้นมากนอย จะขึ้นอยูกับการใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกหัดใน
เร่ืองที่เรียนนั้นตามความเหมาะสมดวย 
     1.3 กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) เมื่อรางกายพรอมที่
จะกระทําแลว ถามีโอกาสที่จะกระทํา ยอมเปนที่พึงพอใจ แตถาไมมีโอกาสทีจ่ะ
กระทํายอมไมพอใจ ในทางตรงกันขาม ถารางกายไมพรอมที่จะกระทํา แตถูก
บังคับใหตองกระทํา ก็จะเกิดความไมพอใจเชนกัน 
 2. ทฤษฎีของสกินเนอร 
 ทฤษฎีของสกินเนอรสวนใหญจะใชหลักการของธอรนไดคนั่นเอง สวน
สําคัญที่จะนํามาใชเปนหลักของบทเรียนโปรแกรมคือ หลักการเสริมแรง ผูเรียน
จะเกิดกําลังใจตองการเรียนตอ  เมื่อไดรับการเสริมแรงในขั้นตอนที่เหมาะสม  
การเสริมแรงของบทเรียนโปรแกรมนั้น  ใชการเฉลยคําตอบใหทราบทันทีและ
พยายามหาวิธีการ  เพื่อไมใหเกิดการตอบสนองที่ผิดพลาด  โดยการจัดเสนอ
ความรูใหตอเนื่องทีละขั้นตอนอยางละเอียด 

ลักษณะของบทเรียนโปรแกรม 
บทเรียนโปรแกรมจะมีลักษณะที่สําคัญ ๆ ดังนี้ 

 1. มีการกําหนดวัตถุประสงคเอาไวอยางชัดเจน  สามารถวัดไดจริงหรือ
ที่เรียกวา  จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
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 2. เนื้อหาวิชาจะถูกแบงออกเปนหนวยเล็ก ๆ หรือยอย ๆ แลวนํามา
จัดลําดับ แตละขั้นยอย ๆ นั้นเรียกวา กรอบ  (Frame) แตละกรอบอาจจะมี
ความสั้นยาวแตกตางกันไปตามความเหมาะสม 
 3. จัดเรียงลําดับกรอบของบทเรียนเอาไวตอเนื่องกัน  จากงายไปหา
ยากและเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน มีการย้ําทวนและใหผูเรียนได
ทดสอบตนเองอยูตลอดเวลา 
 4. ผูเรียนมีโอกาสตอบสนองหรือมีสวนรวมในการเรียน  จากกิจกรรม
ตาง ๆ กําหนดไวในกรอบ  เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหาและมี
ทักษะในเรื่องที่เรียน 
 5. มีการใหขอมูลยอนกลับทันที  ผูเรียนสามารถตรวจสอบคําตอบดวย
ตนเองไดทันทีจากคําเฉลย  และอาจจะมีคําอธิบายเพิ่มเติมใหดวย 
 6. มีการเสริมแรงทุนระยะขั้นตอนที่สําคัญ ๆ จะชวยใหผูเรียนเกิด
ความสนใจและตองการเรียนตอไป การเสริมแรงนี้อาจอยูในรูปของคําชมหรือ
การที่ผูเรียนรูวาตนเองทําไดถูกตองแลว 
 7. ไมจํากัดเวลาในการเรียน  ผูเรียนสามารถใชเวลาเรียนไดตาม
ความสามารถของแตละคน  คนออนอาจใชเวลามากกวาคนเกง  แตก็สามารถ
เรียนสําเร็จไดเชนกัน 
 8. มีการวัดผลที่แนนอน คือ มีทั้งการทดสอบยอยในระหวางที่เรียน 
ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เพื่อวัดความกาวหนาในการเรียนใหเห็นอยาง
ชัดเจนดวย 

ชนิดของกรอบในบทเรียนโปรแกรม 
 กรอบตาง ๆ ที่แบงไวในบทเรียนโปรแกรม สามารถจะจําแนกออกได
เปน 4 ชนิด คือ 
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 1. กรอบตั้งตน  (Set Frame) เปนกรอบที่นําเสนอขอมูลที่เปน
หลักการหรือทฤษฎีเพื่อปูพื้นความรูใหแกผูเรียนมีโอกาสจะตอบสนองไดโดย
การตอบคําถามที่ไมยาก ซึ่งอาจจะหาคําตอบเอาจากในกรอบนั้นโดยตรงก็ได 
 2. กรอบฝกหัด  (Practice Frame) ในกรอบชนิดนี้ จะเปดโอกาสให
ผูเรียนไดฝกหัดเกี่ยวกับส่ิงที่เรียนมาจากกรอบตั้งตน จะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับ
ความยากงายของเนื้อหา และตองการฝกทักษะมากนอยเทาใด ตอขอสําคัญ
กอนที่ผูเรียนจะเรียนในกรอบฝกหัดนี้จะตองผานกรอบตั้งตนมากอน กรอบ
ฝกหัดกับกรอบตั้งตน อาจจะไมจําเปนตองติดตอกันทันที อาจจะมีกรอบ
เพิ่มเติมมาคั่นอีกหลาย ๆ กรอบก็ได แตตองมีกรอบฝกหัดตามกรอบตั้งตนเสมอ 
 3. กรอบรองกรอบสุดทาย  (Sub-Terminal Frame) เปนกรอบที่จะ
นําไปสูกรอบสงทายจะใหความรูที่จําเปนแกผูเรียนเพื่อใหการตอบสนองใน
กรอบสงทายไดถูกตอง 
 4. กรอบสงทาย  (Terminal Frame) เปนกรอบสุดทายของกรอบที่
เรียงลําดับตอเนื่องมาจากงายไปหายาก ในกรอบนี้อาจจะชี้ชองไวบางหรือไมมี
เลยก็ได ผูเรียนจะตองเรียนผานกรอบตน ๆ มากอนการตอบสนองจากผูเรียน
มากกวาสิ่งเราตรงกันขามกับกรอบตน ๆ  

คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction) 
 คอมพิวเตอรชวยสอน มาจากคําวา CAI (Computer Assisted 
Instruction)  หมายถึง วิถีทางของการสอนรายบุคคลโดยอาศัยความสามารถา
ของเครื่องคอมพิวเตอรที่จะจัดหาประสบการณ  ที่มีความสัมพันธกันมีแสดง
เนื้อหาตามลําดับที่ตางกันดวย  บทเรียนโปรแกรมที่เตรียมไวอยางเหมาะสม  
คอมพิวเตอรชวยสอนจึงเปนเครื่องมือชวยสอนอยางหนึ่งที่ผูเรียนเปนผูที่จะตอง



 32

ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ที่สงมาทางจอภาพดวยตนเอง ผูเรียนจะตอบคําถามทาง
แปนพิมพ แสดงออกมาทางจอภาพ มีทั้งรูปภาพและตัวหนังสือหรือบางทีอาจ
ใชรวมกันกับอุปกรณอยางอื่นดวย เชน สไลด เทปวิดีทัศน  เปนตน 

ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอน 

 1. บทเรียน  (Tutorial)  เปนโปรแกรมที่สรางขึ้นมาในลักษณะของ
บทเรียนโปรแกรม  ที่เสนอเนื้อหาความรูเปนสวนยอย ๆ   เปนการเรยีนแบบการ
สอนของครู  คือ  จะมี  บทนํา  คําอธิบาย  ซึ่งประกอบดวยตัวทฤษฎี  กฎเกณฑ  
คําอธิบาย  และแนวคิดที่จะสอนในรูปแบบของขอความ  ภาพและเสียงหรือทุก
แบบรวมกัน  หลังจากที่ ผู เ รียนไดศึกษาแลวก็จะมีคําถามเพื่อใชในการ
ตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน  มีการแสดงผลยอนกลับตลอดจนมีการ
เสริมแรงสามารถใหผูเรียนยอนกลับไปเรียนบทเรียนเดิม  หรือขามบทเรียนที่ผู
เ รียนรูแลวไปได  นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกผลวาผู เ รียนทําไดเพียงไร  
อยางไร  เพื่อใหครูผูสอนมีขอมูลในการเสริมความรูใหกับผูเรียนบางคนได 
 2. ฝกทักษะและปฏิบัติ  (Drill and Practice)  สวนใหญจะใชเสริม
การสอน  เมื่อครูหรือผูสอนไดสอนบทเรียนบางอยางไปแลว  และใหผูเรียนทํา
แบบฝกหัดจากคอมพิวเตอรเปนการวัดความเขาใจ  ทบทวน และชวยเพิ่มพูน
ความรูความชํานาญ  ลักษณะแบบฝกหัดที่นิยมกันมากคือ การจับคูชี้วา ถูก-
ผิด  และเลือกขอถูกจาก 3-5 ตัวเลือก  การใชไมโครคอมพิวเตอรเพื่อฝกทักษะ
ตาง ๆ จะเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพมาก  หากโปรแกรมที่ใชมีประสิทธิภาพดี  
โปรแกรมในดานการฝกทักษะและปฏิบัติไมไดชวยผู เรียนเฉพาะในดาน
ความจําเพียงดานเดียว  แตยังชวยผูเรียนใหรูจักคิดดวย  เพราะคอมพิวเตอร
มักจะเปนฝายปอนคําถามใหผูเรียนเปนฝายตอบอยูเสมอ 
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 3. จําลองแบบ  (Simulation) ในบางบทเรียนการสรางภาพพจนเปน
ส่ิงสําคัญและเปนสิ่งจําเปน การทดลองทางหองปฏิบัติการในการเรียนการสอน
จึงมีความสําคัญ แตในหลาย ๆ วิชาไมสามารถทดลองใหเห็นจริงได  เชน การ
เคลื่ อนที่ ลูกปนใหญ   การ เดินทางของแสง  และการหัก เหของคลื่ น
แมเหล็กไฟฟาหรือปรากฏการณทางเคมีที่ตองใชเวลานานหลายวันจึง
ปรากฏผลใหเห็น การใชคอมพิวเตอรชวยจําลองแบบ ทําใหเขาใจบทเรียนได
งายขึ้น เชน การสอนเรื่องโปรเจคไตล  คลื่นแมเหล็กไฟฟา เราสามารถสรางการ
จําลองเปนรูปภาพดวยคอมพิวเตอรทําใหผูเรียนเห็นจริงและเขาใจไดงาย การ
จําลองแบบบางเรื่องชวยลดคาใชจายในเรื่องวัสดุอุปกรณทางหองปฏิบัติการ
ไดมาก  การจําลองแบบอาจจะชวยยนระยะเวลาและลดอันตรายได 
 4. เกมทางการศึกษา  (Educational Game)  เกมการศึกษาหลาย ๆ 
เร่ือง  ชวยพัฒนาความคิดอานตาง ๆ ไดดี  เชน  เกมเติมคํา  เกมการคิด
แกปญหา  เปนการเรียนรูจากการเลนชวยใหนักเรียนไดรับความรูและความ
สนุกสนานเพลิดเพลินไปพรอม ๆ กัน  เปาหมายหลักของเกมการศึกษาคือชวย
ใหผูเรียนไดเรียนรูเปนสําคัญ  สําหรับในสวนที่มีลักษณะเหมือนเกมทั่ว ๆ ไปคือ  
เร่ืองของการแขงขัน  แตก็เปนการนําเกมไปสูการเรียนนั่นเอง 
 5. การสาธิต  (Demonstration)   เปนวิธีการสอนที่ ดีวิธีหนึ่ งที่
ครู ผูสอนมักนํามาใชโดยเฉพาะอยางยิ่ งในการสอนวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร  การสอนดวยวิธีนี้ครูจะเปนผูแสดงใหผูเรียนดู  เชน  แสดงขั้นตอน
เกี่ยวกับทฤษฎีหรือวิธีการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  การสาธิตโดยใช
คอมพิวเตอรก็มีลักษณะคลายคลึงกัน  แตการใชคอมพิวเตอรนั้นนาสนใจกวา  
เพราะวาคอมพิวเตอร  ใหทั้งเสนกราฟที่สวยงาม  อีกทั้งมีสีและเสียงอีกดวย  
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ครูสามารถนําคอมพิวเตอรมาใชเพื่อสาธิตเกี่ยวกับการโคจรของดาวพระ
เคราะหในระบบสุริยะ  โครงสรางของอะตอม  เปนตน 

6. การทดสอบ  (Testing)  การใชคอมพิวเตอรชวยสอนมักจะ
ตองการทดสอบเปนการวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนไปดวย โดยผูทําจะตอง
คํานึงถึงหลักการตาง ๆ คือ การสรางขอสอบ การจัดการสอบ การตรวจให
คะแนน การวัดเคราะหขอสอบเปนรายขอ การสรางคลังขอสอบ และการจัดให
ผูสอบสุมเลือกขอสอบเองได 

7. การไตถาม  (Inquiry)  คอมพิวเตอรชวยสอนนั้น สามารถใชในการ
คนหาขอเท็จจริง ความคิดรวบยอด หรือขาวสารที่เปนประโยชนในแบบให
ขอมูลขาวสาร คอมพิวเตอรชวยสอนจะมีแหลงเก็บขอมูลที่มีประโยชน ซึ่ง
สามารถแสดงไดทันทีเมื่อผูเรียนตองการดวยระบบงาย ๆ ที่ผูเรียนสามารถทํา
ได เพียงแตกดหมายเลข หรือใสรหัส หรือตัวยอของแหลงขอมูลนั้น ๆ การใส
รหัสหรือหมายเลข จะทําใหคอมพิวเตอรชวยสอนแสดงขอมูล ซึ่งตอบคําถาม
ของผูเรียนตามตองการ 

8. การแกปญหา  (Problem Solving) คอมพิวเตอรชวยสอนประเภท
นี้เนนใหฝก การคิดการตัดสินใจ โดยการกําหนดเกณฑใหผูเรียนพิจารณาไป
ตามเกณฑมีการใหคะแนนแตละขอ เชน ในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ผูเรียนจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเขาใจและมีความสามารถในการแกปญหา 

9.  แบบรวมวิธีต าง  ๆ   เข าดวยกัน   (Combination)   เปน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่ใชการประยุกตเอาวิธีการหลายแบบเขารวมกันตาม
วัตถุประสงคที่ตองการ 
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ลักษณะของคอมพิวเตอรชวยสอน 

 คอมพิวเตอรชวยสอนเปนการเรียนการสอนแบบรายบุคคลประเภท
หนึ่ง  ที่นําเอาหลักการของบทเรียนโปรแกรม  (Programed Instruction)  
ของสกินเนอร  (Skinner)  และเครื่องชวยสอนของ  เพรสซี่  (Pressey)  มา
ผสมผสานกันโดยมีจุดมุงหมายที่จะตอบสนอง  ในเรื่องความแตกตางระหวาง
บุคคลของผูเรียนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการศึกษาเปนรายบุคคล  โดยใช
คอมพิวเตอรเปนสื่อแทนสิ่งพิมพทําใหบทเรียนมีความสมบูรณยิ่งขึ้น  เพราะ
คอมพิวเตอรสามารถแกไขขอบกพรองของบทเรียนโปรแกรมได  เชน  ความเร็ว
ในการเสนอเนื้อหา  การซอนคําตอบการเสริมแรง  เปนตน  ซึ่งมีลักษณะการ
เรียนที่เปนขั้นเปนตอน 
 1. ข้ันนําเขาสูบทเรียน   
 2. ข้ันการเสนอเนื้อหา   
 3. ข้ันคําถามและคําตอบ   
 4. ข้ันการตรวจคําตอบ   
 5. ข้ันของการปดบทเรียน    

ลักษณะของการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ดี  
 1. สรางขึ้นตามจุดประสงคของการสอนเพื่อที่จะใหผูเรียนไดเรียนจาก
บทเรียนนั้น  ไดมีความรูและทักษะตลอดจนทัศนคติที่ผูสอนไดต้ังไวและผูเรียน
สามารถประเมินผลดวยตนเองวาบรรลุจุดประสงคแตละขอหรือไม 
 2. บทเรียนที่ดีควรเหมาะสมกับลักษณะของผูเรียน  การสรางบทเรียน
จะตองคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญวาผูเรียนมีความรูความสามารถพื้นฐานอยูใน
ระดับใด  ไมควรที่จะยากหรืองายจะเกินไป 
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 3. บทเรียนที่ดีควรมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนใหมากที่สุด  เพราะการเรียน
จากคอมพิวเตอรชวยสอน  ควรมีประสิทธิภาพมากกวาบทเรียนจากหนังสือ  
เพราะสามารถสื่อสารกับผูเรียนได  2  ทาง 
 4. บทเรียนที่ ดีควรจะมีลักษณะเปนการสอนรายบุคคล  ผู เ รียน
สามารถที่จะเลือกเรียนในหัวขอที่ตนเองมีความสนใจและตองการที่จะเรียน
และสามารถที่จะขามบทเรียนที่ตนเองเขาใจแลวได  แตถาบทเรียนที่ตนเองยัง
ไมเขาใจก็สามารถเรียนซอมเสริมจากขอแนะนําของคอมพิวเตอรชวยสอนได 
 5. บทเรียนที่ดีควรคํานึงถึงความสนใจของผูเรียน  ควรมีลักษณะเรา
ความสนใจผูเรียนไดตลอดเวลา  เพราะจะทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรน
ในการเรียนอยูเสมอ 
 6. บทเรียนที่ดีควรสรางความรูสึกในทางบวกกับผูเรียน  ควรทําให
ผูเรียนเกิดความรูสึกเพลิดเพลิน  เกิดกําลังใจและควรที่จะหลีกเลี่ยงการลงโทษ 
 7. ควรจัดทําบทเรียนใหสามารถแสดงผลยอนกลับไปยังผูเรียนใหมาก 
ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการแสดงผลยอนกลับในทางบวก  ซึ่งจะสามารถทําให
ผูเรียนชอบและไมเบื่อหนาย 
 8.บทเรียนที่ดีควรเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางการเรียนการสอน  
บทเรียนควรปรับเปลี่ยนใหงายตอกลุมผูเรียน  เหมาะกับการจัดตารางเวลา
เรียน  สถานที่ติดตั้งเครื่อง  มีความเหมาะสมควรคํานึงถึงการใสเสียง  ระดับ
เสียงดนตรีประกอบ  ควรใหเปนที่ดึงดูดใจผูเรียนดวย 
 9. บทเรียนที่ดีควรมีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูเรียนอยาง
เหมาะสม  ควรหลีกเลี่ยงคําถามที่งายและตรงเกินไป  ควรหลีกเลี่ยงคําหรือ
ขอความในคําถามที่ไรความหมาย  การเฉลยคําตอบควรใหแจมแจง ไม
คลุมเครือและไมควรใหเกิดความสับสน 
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 10. บทเรียนควรใชกับคอมพิวเตอรที่จะเปนแหลงทรัพยากรทางการ
เรียนอยางชาญฉลาด  ไมควรเสนอบทเรียนในรูปอักษรอยางเดียวหรือเร่ืองราว
ที่พิมพเปนอักษรโดยตลอด  ควรใชสมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอรอยางเต็มที่ 
เชน การเสนอดวยภาพ  ภาพเคลื่อนไหว ผสมตัวอักษรหรือใหมีเสียง หรือแสง
เนนที่สําคัญ หรือวลีตาง ๆ เพื่อขยายความคิดของผูเรียนใหกวางไกลมากขึ้น ผู
ที่สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนควรตระหนักในสมรรถนะของเครื่อง
คอมพิวเตอรที่มีอยูตลอด  ขอจํากัดตาง ๆ ของคอมพิวเตอรดวย  เพื่อที่จะ
หลีกเลี่ยงความสูญเสียบางสิ่งบางอยางของสมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร
ไป  เชน  ภาพเคลื่อนไหวปรากฏชาเกินไป  การแบงสวนยอย ๆ ของโปรแกรมมี
ขนาดใหญเกินไป  ทําใหไมสะดวกตอการใช 
 11. บทเรียนที่ดีตองอยูบนพื้นฐานของการออกแบบการสอนคลายๆ 
กับการผลิตสื่อชนิดอื่น ๆ การออกแบบบทเรียนที่ดียอมจะสามารถเราความ
สนใจของผู เรียนไดมาก การออกแบบบทเรียนยอมประกอบดวย การตั้ง
วัตถุประสงคของบทเรียน การจัดลําดับขั้นตอนของการสอน การสํารวจทักษะที่
จําเปนตอผูเรียน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว จึงควรจัดลําดับข้ันตอน การ
สอนใหดี   มีการวัดผลและการแสดงผลยอนกลับใหผู เ รียนไดทราบ  มี
แบบฝกหัดพอเพียง  และใหมีการประเมินผลขั้นสุดทาย  เปนตน 
 12. บทเรียนที่ดีควรมีการประเมินผลทุกแงทุกมุม  เชน  การประเมิน
คุณภาพของผูเรียน  ประสิทธิภาพของบทเรียน  ความสวยงาม  ความตรง
ประเด็น  และตรงทัศนคติของผูเรียน  เปนตน 
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ชุดการสอน (INSTRUCTIONAL PACKAGE) 
 ชุดการสอน  หรือ  ชุดการเรียน  มาจากคําวา  Instructional Package 
หรือ Learning Package เดิมทีเดียวเขาใจวาใชคําวา ชุดการสอน เพราะเปน
ส่ือที่ครูนํามาใชประกอบการสอน แตตอมาแนวความคิดในการยึดเด็กเปน
ศูนยกลางในการเรียนไดเขามามีอิทธิพลมากขึ้น การเรียนรูที่ดีควรจะใหผูเรียน
ไดเรียนเอง จึงมีผูนิยมเรียกชุดการสอนเปนชุดการเรียนกันมากขึ้น บางคน
อาจจะเรียกรวมกันไปเลยวา ชุดการเรียนการสอน ก็มี 

แนวคิดและหลักการของชุดการสอน 
 แนวคิดและหลักการในการนําเอาชุดการสอนมาใชในระบบการศึกษา  
พอจะสรุปได  5  ประการ  คือ  
 1. การประยุกตทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล การเรียนการสอน
จะตองคํานึงถึง ความตองการ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนเปน
สําคัญ วิธีการสอนที่เหมาะสมที่สุดก็คือ การจัดการสอนรายบุคคลหรือ
การศึกษาตามเอกัตภาพและการศึกษาดวยตนเอง ซึ่งจะเปดโอกาสใหผูเรียนมี
อิสระในการเรียนตามระดับสติปญญาความสามารถและความสนใจ โดยมีครู
คอยแนะนําชวยเหลือตามความเหมาะสม 
 2. ความพยายามที่จะเปลี่ยนแนวการเรียนการสอนไปจากเดิม  การ
จัดการเรียนการสอนแตเดิมนั้น  เรายึดครูเปนหลัก  เปลี่ยนมาเปนการจัด
ประสบการณใหผูเรียนเรียนเอง  โดยการใชแหลงความรูจากสื่อหรือวิธีการ
ตางๆ  การนําสื่อการสอนมาใชจะตองจัดใหตรงกับเนื้อหาและประสบการณ
ตามหนวยการสอนของวิชาตาง ๆ โดยนิยมจัดในรูปของชุดการสอน  การเรียน
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ในลักษณะนี้ผูเรียนจะเรียนจากครูเพียงประมาณ  1  ใน  4  สวน  สวนที่เหลือ
ผูเรียนจะเรียนจากสื่อดวยตนเอง 
 3. การใชส่ือการสอนไดเปลี่ยนแปลงและขยายตัวออกไป  การใชส่ือ
การสอนในปจจุบันไดคลุมไปถึงการใชวัสดุส้ินเปลือง  เครื่องมือตางๆ รวมทั้ง
กระบวนการและกิจกรรมตาง ๆ แตเดิมนั้นการผลิตและการใชมักจะออกมาใน
รูปตางคนตางผลิต  ตางคนตางใชเปนสื่อเดี่ยว ๆ มิไดมีการจัดระบบการใชส่ือ
หลายอยางมาผสมผสานกันใหเหมาะสมและใชเปนแหลงความรูสําหรับผูเรียน
แทนการใชครูเปนผูถายทอดความรูใหแกผูเรียนตลอดเวลา  แนวโนมใหมจึง
เปนการผลิตสื่อการสอนแบบประสมใหเปนชุดการสอน  อันจะมีผลตอการใช
ครู  คือ  เปลี่ยนจากการใชส่ือเพื่อชวยครูสอน  คือ  ครูเปนผูหยิบใชอุปกรณตาง 
ๆ มาใชเปนสื่อการสอน  เพื่อชวยผูเรียนเรียน  คือ  ใหผูเรียนหยิบและใชส่ือการ
สอนตาง ๆ ดวยตนเองโดยอยูในรูปของชุดการสอน 
 4. ปฏิกิริยาสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน  ผูเรียนกับผูเรียน  และ
ผูเรียนกับสภาพแวดลอม  แตกอนความสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนใน
หองเรียนมีลักษณะเปนทางเดียว  คือ  ผูสอนเปนผูนําและผูเรียนเปนผูตาม  
ผูสอนมิไดเปดโอกาสใหผูเรียน  ผูเรียนจะมีโอกาสไดพูดก็ตอเมื่อผูสอนใหพูด  
การตัดสินใจของผูเรียนสวนใหญมักจะตามผูสอน  ผูเรียนเปนผายเอาใจผูสอน
มากกวาผูสอนเอาใจผูเรียน  ผูสอนวิจารณหรือพูดเยาะเยยผูเรียนในชั้น  
โดยเฉพาะในกรณีที่ผูเรียนตอบไมถูกตองตามที่ผูสอนชอบหรือกระทําอะไร
ผิดพลาด  แตถาผูเรียนทําอะไรดีควรแกการชมเชย  ผูสอนจะนิ่งเฉยเสีย  เพราะ
ถาหากชมก็กลัวผู เ รียนจะเหลิงตัว  ดังนั้นผู เ รียนไทยสวนใหญจึงพกเอา
ประสบการณที่ไมนาพึงพอใจเมื่อเติบใหญข้ึน  ในสวนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางผูเรียนกับผูเรียนนั้นแทบจะไมมีเอาเลย  เพราะผูสอนสวนใหญไมชอบ
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ใหนักเรียนคุยกัน  ผูเรียนจึงไมมีโอกาสฝกฝนทํางานรวมกันเปนหมูคณะ  เชื่อ
ฟงและเคารพความคิดเห็นของผู อ่ืน   เมื่อเติบโตจึงทํางานรวมกันไมได  
นอกจากนี้ปฏิกิริยาสัมพันธระหวางผูเรียนกับสภาพแวดลอม  ก็มักอยูกับเพียง
ชอลก  กระดานดําและแบบเรียน  ในหองสี่เหลี่ยมแคบ ๆ หรือในสนามหญาซึ่ง
สวนใหญถูกปลอยใหรกรางเฉอะแฉะตามฤดูกาล  ผูสอนไมเคยพาผูเรียนออก
ไปสูสภาพนอกโรงเรียน  การเรียนการสอนจึงจัดอยูเพียงในหองเรียนเปนสวน
ใหญ  แนวโนมในปจจุบันและอนาคตของกระบวนการเรียนรูจึงตองนําเอา
กระบวนการกลุมสัมพันธมาใชในการเปดโอกาสใหผูเรียนประกอบกิจกรรม
รวมกัน  ทฤษฎีกระบวนการกลุมจึงเปนแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตรซึ่งนํามาสู
การจัดระบบการผลิตสื่อออกมาในรูปของ  ชุดการสอน 
 5. การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูไดยึดหลักจิตวิทยาการเรียนมาใช  
โดยจัดสภาพการณออกมาเปนการสอนแบบโปรแกรม  หมายถึง  ระบบการ
เรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีโอกาสรวมในกิจกรรมการเรียนดวย
ตนเอง  มีทางทราบวาการตัดสินใจหรือการทํางานของตนถูกหรือผิดอยางไร  มี
การเสริมแรงบวกที่ทําใหผูเรียนภาคภูมิใจที่ไดทําถูกหรือคิดถูก  อันจะทําให
กระทําพฤติกรรมนั้นซ้ําอีกในอนาคต  และใหคอยเรียนรูไปทีละขั้นตอนตาม
ความสามารถและความสนใจของผู เรียนเองโดยไมมีใครบังคับ  การจัด
สภาพการณที่จะเอื้ออํานวยตอการเรียนรูตามนัยดังกลาวขางตน  จะมี
เครื่องมือชวยใหบรรลุจุดมุงหมายปลายทาง  โดยการจัดการสอนแบบโปรแกรม
และใชชุดการสอนเปนเครื่องมือสําคัญ 

ประเภทของชุดการสอน 
 ชุดการสอนที่ใชกันอยู  แบงออกไดเปน 3 ประเภทใหญ ๆ คือ 
 1. ชุดการสอนประกอบคําบรรยาย   
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 2. ชุดการสอนแบบกลุม 
 3. ชุดการสอนแบบรายบุคคลหรือชุดการสอนตามเอกัตภาพ   

องคประกอบของชุดการสอน 
 องคประกอบที่สําคัญ ๆ ภายในชุดการสอน สามารถจําแนกออกเปน 4 
สวนดวยกัน คือ 
 1. คูมือครู  เปนคูมือและแผนการสอนสําหรับผูสอนหรือผูเรียนตามแต
ละชนิดของชุดการสอน  ภายในคูมือจะชี้แจงถึงวิธีการใชชุดการสอนเอาไว
อยางละเอียด  อาจจะทําเปนเลมหรือแผนพับก็ได   
 2. บัตรคําสั่งหรือคําแนะนํา  จะเปนสวนที่บอกใหผูเรียนดําเนินการ
เรียนหรือประกอบกิจกรรมแตละอยาง  ตามขั้นตอนที่กําหนดไว  บัตรคําสั่งจะมี
อยูในชุดการสอนแบบกลุมและรายบุคคล  ซึ่งจะประกอบดวย 
     2.1 คําอธิบายในเรื่องที่จะศึกษา 
     2.2 คําสั่งใหผูเรียนดําเนินกิจกรรม 
     2.3 การสรุปบทเรียน 
 บัตรคําสั่งนี้  มักจะนิยมใชกระดาษแข็งตัดเปนบัตร  ขนาด 6 x 8  นิ้ว 
 3. เนื้อหาสาระและสื่อ จะบรรจุไวในรูปของสื่อการสอนตาง ๆ อาจจะ
ประกอบดวย  บทเรียนโปรแกรม สไลด เทปบันทึกเสียง ฟลมสตริป แผนภาพ
โปรงใส วัสดุกราฟฟกส หุนจําลอง ของตัวอยาง รูปภาพ เปนตน ผูเรียนจะศึกษา
จากสื่อการสอนตาง ๆ ที่บรรจุอยูในชุดการสอน ตามบัตรคําที่กําหนดไวให 
 4. แบบประเมินผล  ผูเรียนจะทําการประเมินผลความรูดวยตนเองกอน
และหลังเรียน  แบบประเมินผลที่อยูในชุดการสอนอาจจะเปนแบบฝกหัดใหเติม
คําในชองวาง  เลือกคําตอบที่ถูก  จับคู  ดูผลจากการทดลอง  หรือใหทํา
กิจกรรม  เปนตน 
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 สวนประกอบขางตนนี้จะบรรจุอยูในกลองหรือซอง จัดเอาไวเปน
หมวดหมู เพื่อสะดวกแกการใช นิยมแยกออกเปนสวนตาง ๆ ดังนี้ 

1. กลอง 
2. ส่ือการสอนและบัตรบอกชนิดของสื่อการสอนเรียงตามการใช 
3. บันทึกการสอน  ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 

3.1 รายละเอียดเกี่ยวกับวิชาและหนวยการสอน 
3.2 รายละเอียดเกี่ยวกับผูเรียน 
3.3 เวลา  จํานวนชั่วโมง 
3.4 วัตถุประสงคทั่วไป 
3.5 วัตถุประสงคเฉพาะ 
3.6 เนื้อหาวิชาและประสบการณ 
3.7 กิจกรรมและสื่อการสอนประกอบวิธีสอน 
3.8 การประเมินผล  วัดผล  การทดสอบกอนและหลังเรียน 

 4. อุปกรณประกอบอื่น ๆ   
ขั้นตอนในการผลิตชุดการสอน 

 1. กําหนดหมวดหมูเนื้อหาและประสบการณ อาจจะกําหนดเปนหมวด
วิชาหรือบูรณาการเปนแบบสหวิทยาการตามที่เห็นเหมาะสม 
 2.  กําหนดหนวยสอน  แบงเนื้อหาวิชาออกเปนหนวยการสอน
โดยประมาณเนื้อหาวิชาที่จะใหครูสามารถถายทอดความรูแกนักเรียนไดใน
หนึ่งสัปดาหหรือหนึ่งครั้ง 
 3. กําหนดหัวขอ ผูสอนจะตองถามตนเองวาในการสอนแตละหนวย
ควรใหประสบการณออกมาเปน 4-6 หัวเรื่อง 
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 4. กําหนดความคิดรวบยอดและหลักการ จะตองใหสอดคลองกับ
หนวยและหัวเรื่อง โดยสรุปรวมแนวคิด สาระ และหลักเกณฑสําคัญไวเพื่อเปน
แนวทางในการจัดเนื้อหาที่สอนใหสอดคลองกัน 
 5. กําหนดวัตถุประสงค  ใหสอดคลองกับหัวขอ  เปนจุดประสงคทั่วไป
กอนแลวเปลี่ยนเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตองมีเงื่อนไขและเกณฑ
พฤติกรรมไวทุกครั้ง 
 6. กําหนดกิจกรรมการเรียน  ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม  ซึ่งจะเปนแนวทางในการเลือกและการผลิตสื่อการสอน  กิจกรรม
การเรียน  หมายถึง  กิจกรรมทุกอยางที่ผูเรียนปฏิบัติ  เชน  การอานบัตรคําสั่ง  
ตอบคําถาม  เขียนภาพทําการทดลองทางวิทยาศาสตร  เลนเกมส ฯลนฯ 
 7. กําหนดแบบประเมินผล  ตองออกแบบการประเมินผลใหตรงกับ
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  โดยใชการสอนแบบอิงเกณฑ  (การวัดผลที่ยึด
เกณฑหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในวัตถุประสงค  โดยไมมีการนําไปเปรียบเทียบ
กับคนอื่น )  เพื่อใหผูสอนทราบวา  หลังจากผานกิจกรรมมาเรียบรอยแลว  
ผูเรียนไดเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวหรือไม 
 8. เลือกและผลิตสื่อการสอน  วัสดุอุปกรณและวิธีการที่ครูใชถือเปนสื่อ
การสอนทั้งสิ้น  เมื่อผลิตสื่อการสอนของแตละหัวเรื่องแลวก็จัดสื่อการสอน
เหลานั้นไวเปนหมวดหมูในกลองที่เตรียมไว  กอนนําไปทดลองหาประสิทธิภาพ  
เรียกวา  ชุดการสอน 
 9. หาประสิทธิภาพชุดการสอน  เพื่อเปนการประกันวา  ชุดการสอนที่
สรางขึ้นมามีประสิทธิภาพในการสอน  ผูสรางจําตองกําหนดเกณฑข้ึนลวงหนา  
โดยคํานึงถึงหลักการที่วา  การเรียนรูเปนการชวยใหการเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผูเรียนบรรลุผล 
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 10. การใชชุดการสอน  ชุดการสอนที่ไดปรับปรุงและมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑที่ต้ังไวแลว  สามารถนําไปสอนผูเรียนไดตามประเภทของชุดการ
สอนและระดับการศึกษา  โดยกําหนดขั้นตอนการใช  ดังนี้ 

      10.1 ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  เพื่อพิจารณาพื้นความรู
เดิมของผูเรียน  (ใชเวลาประมาณ 10-15 นาที)  

       10.2 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
       10.3 ข้ันประกอบกิจกรรมการเรียน  (ข้ันสอน)  ผูสอนบรรยายหรอื

แบงกลุมประกอบกิจกรรมการเรียน 
       10.4 ข้ันสรุปผลการสอน  เพื่อสรุปความคิดรวบยอดและหลักการ

สําคัญ 
        10.5 ทําแบบทดสอบหลังเรียน  เพื่อดูพฤติกรรมการเรียนรูที่

เปลี่ยนไปแลว 

ศูนยการเรียน (LEARNING CENTER) 
 ศูนยการเรียนเปนการจัดประสบการณทางการเรียนรูหรือสถานศึกษา
ที่ให ผู เ รียนเขาไปศึกษาหาความรู ไดดวยตนเอง   ตามความสนใจและ
ความสามารถ  โดยการจัดระบบการสอนและแหลงความรูเสียใหม  ใหนักเรียน
ในชั้นแบงกลุมยอย ๆ ประมาณ 6-8 คน  รวมกันประกอบกิจกรรมในศนูยตาง ๆ 
ที่จัดไวในหองเรียนเวียนไปจนครบทุกศูนย  จัดวาเปนวิธีการสอนที่ชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองและสามารถทํางานรวมกันเปนหมูคณะได 
 ประเภทของศูนยการเรียน 

 การจัดศูนยการเรียนโดยทั่วไปสามารถจําแนกออกได 4 ประเภทใหญ ๆ 
ดังนี้ 
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 1. ศูนยการเรียนแบบเอกเทศ  (Learning Center Classroom) 
เปนศูนยการเรียนที่แยกเปนอิสระจากหองเรียน เชน ศูนยการเรียนครู เปนศูนย
การเรียนที่ใชเปนหองปฏิบัติการวิธีการสอน มีลักษณะเปนหองเอกเทศ 
ประกอบดวยวัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกพรอมอยูในหองนั้น 
 2. ศูนยการเรียนในหองเรียน  (Classroom Learning Center)  
เปนการดัดแปลงหองเรียนธรรมดา  โดยจัดเปนศูนยวิชาการตาง ๆ ไวขางผนัง
หองเรียนหรือมุมหอง  โดยมีส่ือการสอนหรือกิจกรรมใหผูเรียนไดศึกษาคนควา
ตามความสนใจ  เชน  ศูนยศิลปะ  ศูนยวิทยาศาสตร  ศูนยสังคม  ฯลฯ  เปนตน   
ศูนยการเรียนในลักษณะนี้ยังไมไดใชเปนสวนหนึ่งของการสองอยางจริงจัง  
ผูเรียนจะหาความรูจากศูนยเหลานี้ในเวลาเปนสวนใหญ  ศูนยการเรียนใน
หองเรียนนี้  ตอมาไดพัฒนาเปนหองเรียนแบบเปดหรือหองเรียนรายบุคคล 
 3.การสอนแบบศูนยการเรียน  เปนการเปลี่ยนแปลงหองเรียนแบบ
ธรรมดาที่มีครูเปนผูสอน  มาเปนศูนยกิจกรรมที่ผูเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรม
รวมกันภายในศูนยและสามารถประเมินผลงานของตนไดตามประสบการณ
และเนื้อหาที่ผูสอนไดกําหนดไวให   
 4. ศูนยการเรียนชุมชน  เปนสถานศึกษาที่เปดโอกาสใหบุคคลทุกวัย 
ไมวาจะเปนเด็กเล็กหรือผูสูงอายุ  เขาศึกษาหาความรูได  การเรียนอาจจะเรียน
จากโปรแกรมการสอนที่จัดไวในรูปของชุดการสอนรายบุคคลตามหมวดหมูของ
เนื้อหาและประสบการณตาง ๆ หรือจากกิจกรรมอื่น ๆ ที่ศูนยจะเปนผูจัดให 
โดยมีครูเปนผูประสานงานที่ปรึกษา การเรียนในศูนยการเรียนชนิดนี้ไมมีการ
กําหนดเวลาและระดับชั้นเรียน  จะเขาเรียนเมื่อใดก็ได 
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การสอนแบบศูนยการเรียน 

 การสอนแบบศูนยการเรียน เปนระบบการสอนแบบกลุมกิจกรรมที่จัด
ข้ึนในหองตามปกติ  โดยแบงนักเรียนออกเปน  4-6  กลุม  กลุมละประมาณ  5-
12  คน  แตจํานวนที่เหมาะสมที่สุด  คือ  5-8  คน  ใหเขาเรียนในศูนยกิจกรรม
ตาง ๆ จากชุดการสอนที่มีประจําอยูในแตละศูนย  ซึ่งมีเนื้อหาตางกันไป  การ
เรียนในศูนยตาง ๆ จะใชเวลาประมาณศูนยละ 15-20  นาที  เมื่อเสร็จจากศูนย
หนึ่งก็เลื่อนไปเรียนอีกศูนยหนึ่งเวียนกันไปจนครบทุกศูนย  การสอนในลักษณะ
นี้จะชวยใหบทบาทและเจตคติของผูเรียนรวมทั้งผูสอนแตกตางไปจากการสอน
แบบเดิม  คือ  จะมีลักษณะเปดมากยิ่งขึ้น 
 การสอนแบบศูนยการเรียน  ยึดหลักทฤษฎีการเรียนรู  และสื่อการสอน  
2  ทฤษฎีดวยกัน  คือ 
 1. ทฤษฎีกระบวนการกลุม  (Group Process) เปนการใหผูเรียนศึกษา
เนื้อหาดวยวิธีทํางาน โดยเชื่อวาการทํางานกลุมหรือรวมมือกับผูอ่ืนไดอยางมี
ประสิทธิภาพตองอาศัยการฝกฝน การที่ผูเรียนไดมีโอกาสฝกฝนทํางานกับผูอ่ืน 
จะชวยใหประโยชนตอการทํางานในชีวิตจริงมาก 
 2. ทฤษฎีส่ือประสม  (Multi-media)  เมื่อผูเรียนไดเรียนผานประสาท
สัมผัสหลายดาน จะชวยรักษาระดับความสนใจและชวยใหเกิดความคงทนใน
การเรียนการจัดกิจกรรมและสื่อการเรียน จึงตองคํานึงถึงวิธีแปรเปลี่ยนความ
สนใจ ไมจัดกิจกรรมและสื่อซ้ํา ๆ ในแนวเดียวกันตลอดเวลา 

ขั้นตอนการสอนแบบศูนยการเรียน 
 ข้ันตอนในการสอนแบบศูนยการเรียน แบงออกเปน 3 ข้ัน คือ 
 1. ข้ันเตรียม 
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1.1  เตรียมตัวผูสอน ผูสอนจะตองอานคูมือ บันทึกการสอน และ
เนื้อหาวิชา ใหเขาใจอยางละเอียด 

1.2  เตรียมเครื่องมือที่ใชในการทดสอบผูเรียน ทั้งกอนและหลังเรียน
รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ถามี 

1.3  เตรียมวัสดุอุปกรณ วัสดุส้ินเปลืองตาง ๆ จะตองเตรียมใสไวใน
ชุดการสอนใหพรอมเสมอ อุปกรณจะตองไดรับการตรวจสอบวามีประสิทธิภาพ
และไมควรซ้ํากันมากในแตละกลุม 

1.4  เตรียมสถานที่ จะตองใหไดตามกลุมกิจกรรมที่กําหนดไวในชุด
การสอน รวมทั้งกิจกรรมสํารองดวย 

2. ข้ันเขาสูกิจกรรม 
    2.1 ผูสอนจะตองชี้แจงใหผูเรียนทราบถึงกระบวนการเรียนแบบศนูย

การเรียน โดยศึกษาจากคูมือ 
    2.2 ทาํการทดสอบผูเรียนกอนเรียน ใชเวลาประมาณ 5-10  นาที 
    2.3 นําเขาสูบทเรียน โดยบอกถึงเนื้อหาคราว ๆ ที่จะเรียนและอาจ

ตองใชส่ือประกอบการนําเขาสูบทเรียนดวย เพื่อใหผูเรียนเกิดความคิดรวบยอด
เบื้องตนของสิ่งที่จะเรียน ใชเวลาประมาณ 10-15  นาที 

    2.4 แบงกลุมผูเรียนออกตามจํานวนศูนยกิจกรรมโดยครูเปนผูแบง
ให หรือใหผูเรียนเลือกกันเองก็ได แตควรจะคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ดวย 

 2.4.1 สัมฤทธิ์ผลและความสามารถในการเรียนของสมาชิกแต
ละคน 

 2.4.2 ความสามารถในการพูดของแตละคน 
 2.4.3 วุฒิภาวะทางอารมณและสังคม 
 2.4.4 ความตั้งใจในการเรียน 
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 2.4.5 จุดมุงหมายในการเรียนของแตละคน 
 2.4.6 ความสามารถในการอาน 
 2.4.7 เพศ 
 2.4.8 วัย 
    2.5 ใหผู เ รียนลงมือศึกษาตามศูนยกิจกรรมที่กําหนดให  เชน  

ตัวอยางการเรียนเรื่อง “ใบ” อาจแบงออกเปน 6 ศูนยดวยกัน คือ 
 ศูนยกิจกรรมที่ 1 เร่ือง  ชนิดของใบ 
 ศูนยกิจกรรมที่ 2 เร่ือง  หนาที่และประโยชนของใบ 
 ศูนยกิจกรรมที่ 3 เรื่อง   สวนประกอบโดยทั่วไปของใบ 
 ศูนยกิจกรรมที่ 4 เร่ือง  ลักษณะเซลลของใบ 
 ศูนยกิจกรรมที่ 5 เร่ือง  ขบวนการสังเคราะหแสง 
 ศูนยกิจกรรมที่ 6 เร่ือง  การทดลองเรื่องการคายน้ําของใบ 
    2.6 มีการหมุนเวียนใหผูเรียนทุกกลุมไดเรียนทุกศูนยกิจกรรม การ

เปลี่ยนกลุมนี้  ถามีกลุมใดกลุมหนึ่งเสร็จกอน ในขณะที่ยังไมมีกลุมอ่ืนเสร็จ  ก็
ใหไปเรียนรอในศูนยสํารองกอน 

3. ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผล 
    3.1 เมื่อผูเรียนทุกกลุมประกอบกิจกรรมครบทุกศูนยแลว ผูสอน

จะตองสรุปบทเรียนอีกครั้งหนึ่ง  โดยปกติกิจกรรมสรุปบทเรียนจะบอกวิธีไวใน
แผนการสอนแลว  เพียงแตผูสอนปฏิบัติตามก็จะบรรลุเปาหมายการสอน การ
สรุปนี้อาจใชการบรรยายประกอบกับส่ือการสอนหรือใหผู เรียนประกอบ
กิจกรรมก็ได 

    3.2 หลังจากสรุปบทเรียนแลว ผูสอนจะใหผูเรียนทําแบบทดสอบ
หลังเรียน ซึ่งเปนขอทดสอบขนาดสั้น ชุดเดียวกับแบบทดสอบกอนเรียน ผลทีไ่ด
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จากการทดสอบในตอนหลังนี้จะถูกนําไปเปรียบเทียบกับผลคร้ังแรก เพื่อใชใน
การประเมินผลความกาวหนาของผูเรียน สวนกิจกรรมหรืองานที่ผูเรียนทําใน
แตละศูนยนั้น ผูสอนจะตองพิจารณาประกอบกับการประเมินผลดวย 

ลักษณะการจัดหองเรียนแบบศูนยการเรียน 
 การจัดหองเรียนแบบศูนยการเรียน เปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหการเรียนรู
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผูสอนจะตองจัดหองเรียนใหมีบรรยากาศนาเรียนและ
สะดวกในการประกอบกิจกรรมตางๆ ดวย การจัดหองเรียนในระบบการสอน
แบบนี้ควรจะตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้เปนสําคัญ 
 1. การจัดโตะเรียนสําหรับศูนยกิจกรรม  ควรจะรวมโตะ 4-6 ตัวเขา
เปนกลุมและมีเลข  ชื่อศูนย  ติดประจํากลุมเอาไวดวย  สําหรับกลุมที่ตองใช
เครื่องเสียงควรแยกออกไปใหหาง ๆ เพื่อไมใหเสียงไปรบกวนกลุมอ่ืน 
 2. ศูนยความสนใจหรือมุมวิชาการ  นิยมจัดไวตามมุมหรือตรงกลาง
ของผนังหอง 
 3. กระดานนิเทศ  ผูสอนอาจใชกระดานนิเทศที่ติดอยูขางกระดานดํา
หรือขางหองเรียน  สําหรับแสดงหัวเรื่องหรือคําถามเกี่ยวกับส่ิงที่เรียน  สวนที่
ผนังหองอาจมีรูปที่เกี่ยวของกับเนื้อหาติดไว  เพื่อสรางบรรยากาศใหนาเรียน
ยิ่งขึ้น 
 4. หิ้งหนังสือหรือชุดการสอน  ควรจะจัดไวที่ผนังหองเรียน  เพื่อเก็บ
หนังสือ  และชุดการสอนใหเปนระเบียบและสะดวกแกการนํามาใช 
 5. การตกแตงผนังหองเรียน  อาจจะนําเอาผลงานของนักเรียนมาติด
แสดง  หรือจัดปายนิเทศเสนอเรื่องราว  เหตุการณตางๆ ที่นาสนใจดวย 
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บทบาทของผูสอนในการสอนแบบศูนยการเรียน 

 1. ผูสอนจะตองวางแผนและเตรียมชุดการสอนรวมทั้งอุปกรณอ่ืน ๆ ให
พรอม 
 2. ดูแลและคอยใหความชวยเหลือ  ในขณะที่ผูเรียนประกอบกิจกรรม
และคอยสังเกต  แกไขผูเรียนที่มีพฤติกรรมไมถูกตองในขณะที่ทํางานรวมกัน 
 3. บันทึกพัฒนาการของผูเรียนแตละคนตลอดระยะเวลาที่ผูเรียนอยู  
โดยสังเกตในดานการทํางานรวมกัน  การเปนผูนําและผูตามที่ดี  การปฏิบัติ
ตามคําสั่งที่ไดกําหนดไว  ความสามารถในการทํางานใหสําเร็จดวยตนเอง  
ความเขาใจในเนื้อหาสาระ  รวมทั้งความมีระเบียบเรียบรอยในการทํางานดวย 
 4. เปนแหลงความรูสําหรับผูเรียน  คอยอธิบายเพิ่มเติมทั้งในกลุมและ
รายบุคคล  ผูสอนจะตองเปนผูนําเขาสูบทเรียนและสรุปบทเรียนดวย 
 5. เตรียมกิจกรรมและสื่อการสอนเพิ่มเติม  เพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
 6. มีความเห็นใจและใหความเปนกันเองกับผูเรียน 
 7. ใหกําลังใจและคอยกระตุนใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนที่จะเรียน
และแสดงออกซึ่งความคิดอิสระและความสามารถของแตละคน 

บทบาทของผูเรียนในการเรียนแบบศูนยการเรียน 
 1. พัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง  เพื่อจะเรียนรูจากโปรแกรมที่
กําหนดไว 
 2. พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง  จากกิจกรรมซ่ึงจะเกี่ยวกับการสํารวจ
และการคนพบ 
 3. เรียนรูที่จะทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 4. เรียนรูที่จะปฏิบัติตามใหบรรลุตามขอตกลงในการเรียน 



 51

 5. พัฒนาทักษะการประเมินตนเองและการบันทึกความกาวหนาในการ
เรียนดวยตนเอง 
 6. แสดงความรูสึกและความคิดเห็นอยางอิสระ 

ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพนวัตกรรมการเรียนการสอน 
นวัตกรรมที่ครูผูสอนสรางขึ้น มีข้ันตอนในการหาประสิทธิภาพอยาง

งาย ๆ ดังนี้ 
1.การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมเบื้องตน ควรใหผูเชี่ยวชาญดาน

การเรียนการสอนในวิชานั้นๆ ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและการสื่อ
ความหมาย โดยนํานวัตกรรมที่สรางขึ้น พรอมแบบประเมินที่มีแนวทางหรือ
ประเด็นในการพิจารณาคุณภาพใหผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ 

2. นําขอมูลที่ไดจากขอ 1 ซึ่งเปนขอแนะนําจากผูเชี่ยวชาญมา
พิจารณาปรับปรุง แกไข หลังจากนั้นจึงนํานวัตกรรมที่สรางขึ้นไปทดลองกับ
ผูเรียนกลุมเล็กๆ อาจเปน 1 คน 3 คน 5 คน หรือ 10 คน แลวแตความ
เหมาะสม โดยใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมหรือฝกปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไวแลว
มีการเก็บคะแนนระหวางปฏิบัติและคะแนนหลังการทดลองใชนวัตกรรม เพื่อ
หาประสิทธิภาพของนวัตกรรมตามหลักการ 

3. นําผลการทดลองใชนวัตกรรมจากผูเรียนกลุมเล็กตามขอ 2 มา
ปรับปรุงขอบกพรองอีกครั้งหนึ่งกอนนําไปใชจริงกับกลุมนักเรียนที่สอน  

การพสิูจนประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเรยีนการสอน 
การหาประสิทธิภาพนวัตกรรม โดยทั่วไปจะใชทดลองกับผูเรียนกลุม

หนึ่งตามความเหมาะสม ซึ่งสามารถใชวิธีการหาประสิทธิภาพไดดังตอไปนี้ 
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 1. วิธีบรรยายเปรียบเทียบสภาพกอนและหลังการใชนวัตกรรม    จาก
การทดลองใชกับกลุมเล็กๆ โดยมีการบันทึกหรือเก็บขอมูลที่ไดจากการวัดผล
ผูเรียนดวยเครื่องมือตางๆ ทั้งกอนและหลังการใชนวัตกรรมแลวจึงนําขอมูล
เหลานั้นมาประกอบการบรรยายเชิงคุณภาพเพื่อแสดงใหเห็นวาหลังการใช
นวัตกรรมแลวผูเรียนมีการพัฒนาเพิ่มข้ึนเปนที่นาพอใจมากนอยเพียงใด 

2. วิธีนิยามตัวบงชี้ที่แสดงผลลัพธที่ตองการ แลวเปรียบเทียบขอมูล
กอนใชกับหลังใชนวัตกรรม  เชน  กําหนดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร (ว 306) เร่ือง พลังงานไฟฟา ไวเปนรอยละ 60 แสดงวาหลังจาก
ใชนวัตกรรมแลวนักเรียนทุกคนที่เปนกลุมทดลองจะตองผานเกณฑที่กําหนดไว
คือรอยละ 60 จึงจะถือวานวัตกรรมนั้นมีประสิทธิภาพ 

 3. วิธีคํานวณหาอัตราสวนระหวาง รอยละของจํานวนนักเรียนที่สอบ 
แบบทดสอบอิงเกณฑผานเกณฑที่กําหนดไว (P1) ตอ รอยละของคะแนนเต็มที่
กําหนดเกณฑการผานไว (P2) เชน  P1 : P2  =  80 : 60  หมายความวากําหนด
เกณฑการผานไวแลวตองมีจํานวนผูเรียน 80% ของจํานวนผูเรียนทั้งหมดผาน
เกณฑ (P1) และ ตองผาน 60% ของจํานวนคะแนนเต็ม (P2) จึงจะมีประสิทธิภาพ    

  4. วิธหีาประสทิธิภาพของนวัตกรรมโดยใชสูตร E1 / E2 
การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมโดยวิธีนี้ ผูสรางนวัตกรรมจะตอง

กําหนด E1 และ E2 ไวลวงหนา กอนทดลองนวัตกรรม เชน 80 /80 หรือ 90 / 90 
โดยทั่วไปนิยมกําหนดเกณฑอยูในชวง 70% - 90% ทั้งนี้แลวแตความ
เหมาะสมของนวัตกรรมและการวัดความสามารถของผูเรียน 
   โดยที ่   E1     คือ คาเฉลี่ยรอยละของคะแนนเต็มระหวางการปฏิบัติ   จาก

การใชนวัตกรรม  
   E2     คือ คาเฉลี่ยรอยละของคะแนนเต็มหลังการใชนวตักรรม 
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ตัวอยาง ครูผูสอนสรางนวัตกรรมชิ้นหนึ่งตองการหาประสิทธิภาพโดยกําหนด

เกณฑประสิทธิภาพไวเปน  80 / 80 ผลการทดลองมีดังนี้ 
รายการ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 

1.คะแนนจากการทํา
แบบฝกหัดระหวางเรียน 

A = 90   1x  =  74 

2.คะแนนจากการทํา   
  แบบทดสอบหลังเรียน 

B = 40 2x  =  35 

จากสูตร 
E1  =   1001 ×

A
x          

E2   =   1002 ×
B
x  

 1x   คือ   คะแนนเฉลี่ยทําแบบฝกระหวางเรียน        
 2x    คือ   คะแนนเฉลี่ยการทําแบบทดสอบหลังเรียน 
 A      คือ   คะแนนเต็มของแบบฝกระหวางเรียน          
 B     คือ   คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
  ดังนั้นแทนคาได 
  E1    =   100

90
74

×         
   E1    =    82.22 
         E2     =   100

40
35

×             
  E2 =    87.50 
 เกณฑประสิทธิภาพที่ต้ังไว 80 / 80 ผลการทดลองใชนวตักรรมคํานวณ
ได 82.22 / 87.50 
 สรุปไดวา ประสิทธิภาพของนวัตกรรมสูงกวาเกณฑที่ต้ังไวแสดงวา
นวัตกรรมนี้มีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดจริง 
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บันไดขั้นที่ 3 

ออกแบบการวิจัยเบิกทางสูการพัฒนา 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
สําหรับบันไดขั้นนี้นับวาเปนครึ่งทางของการเรียนรูเกี่ยวกับการทําวิจัย

ปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน นั่นคือ ข้ันของการ ”ออกแบบ
การวิจัยเบิกทางสูการพัฒนา” ในบันไดขั้นนี้คุณครูนักวิจัยจะไดเรียนรูเกี่ยวกับ
แนวคิดและความสําคัญของการออกแบบวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน หลักการ
ออกแบบวิจัย รูปแบบการวิจัยและแนวทางการวิเคราะหผล การเลือกใชรูปแบบ
การวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน แตละ
หัวขอมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 

กําหนดปญหาวิจัย 
ดวยใจมุงพัฒนา 

สรางสรรคนวัตกรรม 
นําไปปฏิบัติ 

ออกแบบการวิจัยเบิกทาง 
สูการพัฒนา 

แนวทางสูการสราง 
องคความรูการวิจัย 

สรางชุมชนนักวิจัย 
สังคมใหมแหงการเรียนรู 



 55

การออกแบบวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 
 เปนการวางแผนเพื่อพิสูจนวานวัตกรรมหรือวิธีการที่สรางขึ้นมานั้นมี
คุณภาพหรือไม โดยการนําไปทดลองใชในสถานการณจริง แลวเก็บรวบรวม
ขอมูลเพื่อมาวิเคราะหและประเมินผลวานวัตกรรมหรือวิธีการนั้นสามารถ
แกปญหาที่เกิดขึ้นหรือสามารถพัฒนาการเรียนการสอนไดตามวัตถุประสงค
ที่ต้ังไวหรือไม การออกแบบการวิจัยจะเกี่ยวของกับกิจกรรมวิจัย 3 อยาง ไดแก 
การออกแบบการเลือกกลุมตัวอยางหรือกลุมเปาหมาย การออกแบบการเก็บ
รวบรวมขอมูล และการออกแบบการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย  

ความสําคัญของการออกแบบวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
 การออกแบบการวิจัยเปนการวางแผนกําหนดวิธีการและยุทธวิธีการ
วิจัย ถาหากคุณครูไมไดมีการวางแผนไวลวงหนา อาจทําใหเกิดปญหาระหวาง
และหลังการดําเนินการวิจัยได นอกจากนั้นการออกแบบวิจัยยังชวยใหคุณครูรู
วานวัตกรรมหรือวิธีการที่สรางขึ้นมีแนวทางการนําไปใชไดอยางไร เกิดความ
มั่นใจวาจะชวยพัฒนาการเรียนการสอนไดจริงหรือไม อยางไร การออกแบบ
การเก็บขอมูลเปนสวนสําคัญ ถาไมไดมีการออกแบบไววาจะเก็บขอมูลอะไร 
เก็บอยางไร เก็บกับใคร เก็บเมื่อไหร ก็อาจจะไดขอมูลที่ไมถูกตองซึ่งจะสงผล
ตอการสรุปผลการทดลองผิดพลาดดวย ดังนั้นการออกแบบการวิจัยจึงเปน
ข้ันตอนสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียนที่จะชวยใหผลการวิจัยมีความแมนยํา
เชื่อถือไดหรือมีความตรงภายในมากยิ่งขึ้น 
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หลักการออกแบบวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

 มีหลักการสําคัญที่ Fred N. Kerlinger ไดแนะนําไวคือ หลัก Max-
Min-Con เปนหลักที่นักวิจัยจะตองคํานึงถึงทุกครั้งที่ตองทําวิจัย เพื่อให
ผลการวิจัยมีความแมนยําและเชื่อถือไดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งความเปนไปได
ในทางปฏิบัติและจรรยาบรรณในการวิจัย ดังนี้ 
 1. การกําหนดนวัตกรรมหรือวิธีการที่จะนาํมาทดลองใชมคีวามเดนชัด 
มีทฤษฎีรองรับเพื่อใหมีความมั่นใจวาสามารถนาํมาใชแกปญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอนไดจริง หรือสามารถบอกไดอยางชัดเจนวาแตกตาง
จากวธิีการเดิม  
 2. คุณครูจะตองพยายามลดความคลาดเคลื่อนของการวิจัยใหใหเหลือ
นอยที่สุด โดยใชเครื่องมือวัดที่มีความตรง (Validity) กลาวคือ ผลการวัดวัดได
ตรงกับส่ิงที่ตองการมุงวัด มีความเที่ยง (Reliability) กลาวคือ ผลการวัดมี
ความคงเสนคงวาหรือสามารถวัดไดในสิ่งเดียวกันไมวาจะวัดกี่คร้ังก็ตาม  
 3. คุณครูจะตองควบคุมตัวแปรแทรกซอนที่อาจสงผลตอการวิจัยให
เกิดขึ้นนอยที่สุด ตัวอยางของตัวแปรแทรกซอน เชน สภาพของนักเรียนที่มี
ความแตกตางกันในทางสติปญญา การเรียนพิเศษของนักเรียนบางคน อาจ
สงผลกระทบตอผลการวิจัยได กรณีนี้คุณครูควรคัดนักเรียนเหลานั้นออกไปโดย
ไมนําผลคะแนนการสอบมาวิเคราะหผล 
 4. คุณครูควรคํานึงถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติจริง เชน การ
กําหนดนักเรียนที่จะใชเปนกลุมทดลอง ไมควรมีการจัดชั้นเรียนใหมเพื่อทําการ
ทดลองเพราะอาจจะทําใหเกิดความวุนวายในการจัดการหรืออาจทาํใหนกัเรยีน
รูตัววากําลังถูกทดลองซึ่งอาจจะสงผลตอการวิจัยได 
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 5. ไมควรใหนักเรียนบางสวนเสียเปรียบหรือเสียโอกาสในการเรียนรู
จากการวิจัยของคุณครู เชน ใหนักเรียนกลุมหนึ่งไดเรียนโดยใชส่ือการสอนแบบ
ใหม ในขณะที่อีกกลุมไมไดเรียน 

รูปแบบการวิจัยและแนวทางการวิเคราะหผล 
 รูปแบบการวิจัยมีหลายรูปแบบ แตละแบบมีลักษณะเฉพาะ บาง
รูปแบบสามารถนําไปใชในการวิจัยไดจริง แตบางรูปแบบก็ไมเหมาะสมที่จะ
นําไปใชเปนรูปแบบในการวิจัย โดยทั่วไปรูปแบบการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
อาจแบงไดเปน 4 ประเภทหลักๆ คือ การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงทดลอง
และพัฒนา การวิจัยเชิงสํารวจ และการวิจัยหาความสัมพันธ แตละประเภทมี
ลักษณะรูปแบบดังตอไปนี้ 
 ประเภทที่ 1 การวิจัยเชิงทดลอง 

 การวิจัยเชิงทดลองมีลักษณะที่สําคัญไดแก มีการจัดกลุมควบคุม 
(Control Group) และการสุม (Randomization) การวิจัยเชิงทดลองมีรูปแบบ
การวิจัยที่หลากหลายซึ่งอาจแบงแยกยอยไดอีกเปนการวิจัยเชิงทดลองเบื้องตน 
การวิจัยกึ่งทดลอง และการวิจัยเชิงทดลองที่แทจริง ในที่นี้จะนําเสนอ 4 รูปแบบ 
ที่คุณครูสามารถนํามาใชในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนไดจริง คุณครู
สามารถทําไดพรอมกับกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ โดยไมทําให
กิจกรรมการเรียนการสอนเปลี่ยนไปจากเดิม และที่สําคัญไมเพิ่มภาระใหกับ
ครูผูสอน ดังนี้ 
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 รูปแบบที่ 1 กลุมทดลองกลุมเดียว วัดผลเฉพาะหลังการทดลอง 
 แบบนี้จะเปนแบบทดลองใชนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแลว
ประเมินหลังเรียน แลวนําผลไปเทียบกับเกณฑที่วางไว ซึ่งผูวิจัยสามารถกําหนด
เกณฑเองได แบบนี้เหมาะสําหรับการวิจัยที่มีนักเรียนเพียงกลุมเดียว และ
เนื้อหาที่ใชเปนจุดพัฒนาหรือแกปญหา เปนเรื่องใหมสําหรับนักเรียนจึงไม
จําเปนตองประเมินกอนการเรียนรู รูปแบบนี้สามารถสรุปดังตารางตอไปนี้ 

คุณลักษณะ คําอธิบาย 
รูปแบบ ใชกลุมตัวอยางกลุมเดียวและมีการวัดผลการ

ทดลอง 1 คร้ัง 
แผนแบบวิจัย X     O1 

X การทดลองใชนวัตกรรมหรือวิธีการ 
O1 การวัดผลหลังการทดลองใชนวัตกรรมหรือ

วิธีการ 
การวิเคราะหผล ใชวิธีการบรรยายขอมูลจากการวัดผลหลังการ

ทดลองเทานั้น โดยควรกําหนดเกณฑไวกอน
ลวงหนา เชน ถานวัตกรรมหรือวิธีการของตนมี
คุณภาพนักเรียนจะตองไดคะแนนผลสัมฤทธิ์ไม
ตํ่ากวารอยละ 70 หรืออาจกําหนดเปนสัดสวน
ของจํานวนนักเรียนที่สอบผานเกณฑสูงกวารอย
ละ 80 เปนตน 

จุดเดน งาย ไมซับซอน มีการวัดหลังการทดลองเพียง
คร้ังเดียวและใชกลุมทดลองเพียงกลุมเดียว 
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คุณลักษณะ คําอธิบาย 

จุดดอย 1. ไมมีเกณฑเปรียบเทียบวา กอนใชนักเรียนมี
พื้นความรูอยูในระดับใด เนื่องจากวัดผลเฉพาะ
หลังเพียงครั้งเดียว 
2. ไมมีกลุมเปรียบเทียบ ทําใหไมแนใจวาหลังใช
นวัตกรรมแลวนักเรียนจะมีคะแนนสูงกวากลุมที่
เรียนโดยวิธีเดิมหรือไม  

 

รูปแบบที่ 2 กลุมทดลองกลุมเดียววัดผลกอนและหลังการทดลอง 
แบบนี้จะเปนแบบประเมินผลกอนแลวจึงทดลองใชนวัตกรรมการสอน

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและประเมินผลหลังเรียนอีกครั้ง โดยใชเครื่องมือ
ในการประเมินชุดเดิม แลวทําการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินผลกอนและ
หลังการทดลองใชนวัตกรรม แบบนี้จะมีความเหมาะสมกับการวิจัยที่ใชเนื้อหา
การเรียนรูที่นักเรียนอาจเรียนรูมาแลว และจะเหมาะสมอยางยิ่งในวิจยัการสอน
ซอมเสริม รูปแบบนี้สามารถสรุปดังตารางตอไปนี้ 

คุณลักษณะ คําอธิบาย 
รูปแบบ ใชกลุมตัวอยางกลุมเดียวและมีการวัดผลการ

ทดลอง 2 คร้ัง คือ กอนและหลังการทดลอง 
แผนแบบวิจัย O1      X     O2 

X การทดลองใชนวัตกรรมหรือวิธีการ 
O1 การวัดผลกอนการทดลองใชนวัตกรรมหรือ

วิธีการ (คร้ังที่ 1)  
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คุณลักษณะ คําอธิบาย 

O2 การวัดผลหลงัการทดลองใชนวัตกรรมหรือ
วิธีการ(คร้ังที่ 2) 

การวิเคราะหผล เปรียบเทยีบระหวางการวัดผลกอนและหลังการ
ทดลอง โดยใชสถิติทดสอบที (t-test) แบบ 
dependent group 

จุดเดน มีการวัดผลกอนและหลงัการทดลอง จะชวยให
ผลการวิจยัมีความตรงภายใน คือ ผลการวจิัย
สามารถสรุปไดอยางถกูตองแมนยํามากขึ้น 

จุดดอย  1. ผลที่เกิดขึน้กับตัวแปรตามอาจไมไดเปนผล
มาจากตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระโดยตรง 
2. การวัดครั้งที่ 2 อาจไดรับผลกระทบมาจาก
การวัดครั้งแรกซึ่งนักเรียนอาจจําคาํตอบของ
แบบประเมินไดซึ่งจะทาํใหเกิดความ
คลาดเคลื่อนได  

 
รูปแบบที่ 3 กลุมทดลองและกลุมควบคุมแทจริงวัดผลหลังการ

ทดลอง 
แบบนี้เปนแบบการวิจัยที่มีนักเรียนกลุมควบคุมที่ไดรับการจัดกิจกรรม

การเรียนรูโดยวิธีอ่ืนหรือวิธีปกติ และมีนักเรียนกลุมทดลองใชนวัตกรรมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู และทําการประเมินผลหลังจากเรียนทั้งสองกลุม แลวนํา
ผลการประเมินมาเปรียบเทียบกัน แบบนี้จะมีความเหมาะสมเมื่อคุณครู
สามารถจัดการเรียนรูไดมากกวาหนึ่งกลุม โดยจะตองทําหรือเชื่อวานักเรียนทั้ง
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สองกลุมมีระดับสติปญญาหรือทักษะเทากัน เพื่อใชในการเปรียบเทียบและเกิด
ความเชื่อถือไดในคําตอบของการวิจัยมากยิ่งขึ้น และเปนเนื้อหาใหมหรือเร่ือง
ใหมที่นักเรียนไมเคยเรียนรูมากอนจึงไมจําเปนตองประเมินกอน รูปแบบนี้
สามารถสรุปดังตารางตอไปนี้ 

คุณลักษณะ คําอธิบาย 
รูปแบบ ใชกลุมตัวอยาง 2 กลุม มีความเทาเทียมกนั ใช

เปนกลุมทดลอง 1 กลุม กลุมควบคุม 1 กลุม มี
การวัดผลการทดลอง 1 คร้ัง เฉพาะหลังการ
ทดลองเทานั้น 

แผนแบบวิจัย R      X     O1…………………………………….กลุมทดลอง 

R             O1…………………………………….กลุมควบคุม 

X การทดลองใชนวัตกรรมหรือวิธีการ 
R กลุมตัวอยางมีความเทาเทยีมกนัโดยใชการสุม 
O1 การวัดผลหลงัการทดลองใชนวัตกรรมหรือ

วิธีการ  
การวิเคราะหผล เปรียบเทยีบการวัดผลหลงัการทดลองระหวาง

กลุมทดลองกบักลุมควบคุม โดยใชสถิติทดสอบ
ที        (t-test) แบบ Independent group 

จุดเดน มีกลุมควบคุมที่จะชวยในการเปรียบเทียบให
เห็นถึงประสทิธิผลของนวัตกรรมไดมากยิง่ขึ้น 
ซึ่งจะทําใหสามารถสรุปผลการวิจยัไดอยาง
ถูกตองแมนยาํมากยิ่งขึน้ดวย  
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คุณลักษณะ คําอธิบาย 

จุดดอย 1. มีขอจํากัดในการจัดกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก 
2. นกัเรียนกลุมควบคุมมักจะเสียโอกาสในการ
เรียนรูเร่ืองใหมๆ 

 
รูปแบบที่ 4 กลุมทดลองและกลุมควบคุมแทจริงวัดผลกอนและหลัง

การทดลอง 
แบบนี้เปนแบบการวิจัยที่มีนักเรียนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง

เชนเดียวกับรูปแบบที่ 3 แตตางกันตรงที่แบบนี้จะมีการประเมินกอนจัดกิจกรรม
การเรียนรู และมีการเปรียบเทียบผลการประเมินกอนของทั้งสองกลุม มีการ
เปรียบเทียบผลการประเมินกอนและหลังเรียนในแตละกลุม และเปรียบเทียบ
ผลการประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูของทั้งสองกลุมดวย รูปแบบนี้
สามารถสรุปดังตารางตอไปนี้ 

 
คุณลักษณะ คําอธิบาย 

รูปแบบ ใชกลุมตัวอยาง 2 กลุม ใชเปนกลุมทดลอง 1 
กลุม กลุมควบคุม 1 กลุม มีการวัดผลการ
ทดลอง 2 คร้ัง คือ กอนการทดลองและหลังการ
ทดลอง 

แผนแบบวิจัย R      O1        X     O2…………………………………….กลุมทดลอง 

R      O1               O2…………………………………….กลุมควบคุม     
X การทดลองใชนวัตกรรมหรือวิธีการ 
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คุณลักษณะ คําอธิบาย 

R กลุมตัวอยางมีความเทาเทยีมกนัโดยใชการสุม 
O1 การวัดผลกอนการทดลองใชนวัตกรรมหรือ

วิธีการ  
O2 การวัดผลหลงัการทดลองใชนวัตกรรมหรือ

วิธีการ  
การวิเคราะหผล สามารถวิเคราะหได 4 ลักษณะ ดังนี ้

1. เปรียบเทียบการวัดผลกอนการทดลอง
ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมเพื่อดูความ
เทาเทียมระหวางกลุม โดยใชสถิติทดสอบที (t-
test) แบบ Independent group 
2. เปรียบเทียบการวัดผลกอนและหลงัการ
ทดลองในแตละกลุมเพื่อดูความกาวหนาหรือผล
การเรียนรูที่เพิม่ข้ึนของแตละกลุม โดยใชสถิติ
ทดสอบที      (t-test) แบบ dependent group 
3. เปรียบเทียบการวัดผลหลังการทดลอง
ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมเพื่อดู
ประสิทธิผลของนวัตกรรม โดยใชสถิติทดสอบที 
(t-test) แบบ Independent group 
4. นาํคะแนนเฉลี่ยของผลตางกอนและหลังการ
ทดลองของแตละกลุมมาเปรยีบเทยีบกนัโดยใช
สถิติทดสอบท ี(t-test) แบบ Independent 
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คุณลักษณะ คําอธิบาย 

group เพื่อดูประสิทธิผลของนวัตกรรม ถาพบวา
คะแนนเฉลีย่ของผลตางกอนและหลังการ
ทดลองของกลุมที่ทดลองสอนโดยใชนวัตกรรม
หรือวิธีการใหมสูงกวากลุมที่สอนแบบปกติแสดง
วา นวัตกรรมหรือวิธีการมีคุณภาพ 

จุดเดน 1. มีกลุมควบคุมที่จะชวยในการเปรยีบเทียบให
เห็นถึงประสทิธิผลของนวัตกรรมไดมากยิง่ขึ้น  
2. มีการวัดผลกอนและหลังการทดลอง จะชวย
ใหผลการวิจัยมีความตรงภายใน คือ ผลการวิจัย
สามารถสรุปไดอยางถกูตองแมนยํามากยิง่ขึ้น 

จุดดอย 1. มีขอจํากัดในการจัดกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก 
2. นกัเรียนกลุมควบคุมมักจะเสียโอกาสในการ
เรียนรูเร่ืองใหมๆ 

 

ประเภทที่ 2  การวิจัยเชิงทดลองและพัฒนา  

การวิจัยแบบนี้เปนวิธีการที่เหมาะสมกับการวิจัยเพื่อแกปญหาในชั้น
เรียนหรือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมากที่สุด วิธีนี้ไมมีกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม ใชนักเรียนเพียงกลุมเดียว คําวากลุมเดียวไมไดหมายถึงหองเรียนเดียว 
แลวแตวาจะทํากี่หองก็ได แตไมตองมีการเปรียบเทียบระหวางกลุม ไมตอง
เปรียบเทียบวิธีสอนแบบดั้งเดิมกับวิธีสอนใหม แตจะใชนวัตกรรมหรือวิธีการ
สอนใหมที่เราพัฒนาขึ้นมาเพียงวิธีเดียวเทานั้นกับนักเรียนกลุมเดียว ใชคร้ังที่ 1 
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แลวปรับ นําไปใชคร้ังที่ 2 แลวปรับ ใชคร้ังที่ 3 แลวปรับ ซึ่งถาใชแตละครั้งใช
เวลา 1 เทอม อาจจะเปนการเสียเวลามาก เพราะอาจตองใชเวลาถึง 3 เทอม
หรืออาจเปน 3 ปการศึกษา ถาตองการทดลองสอนในรายวิชาเดิม  

ในเชิงปฏิบัติจริงสามารถทําไดใน 1 เทอม โดยการนํานวัตกรรมหรือ
วิธีการใหมที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใชสอนนักเรียนในบทเรียนที่ 1 กอนสอนก็มี
การประเมินพื้นฐานความรูของนักเรียนกอน หลังจากสอนเสร็จก็ประเมิน
ความรูความเขาใจของนักเรียน ดูวามีพัฒนาการเพิ่มข้ึนหรือไม ดูปญหาตางๆ
ในการสอน หากพบวามีปญหาหรือขอบกพรองก็ดําเนินการปรับปรุงตัว
นวัตกรรม ปรับแลวก็นําไปใชในการสอนสําหรับบทเรียนที่ 2 เมื่อสอนบทเรียนที่ 
2 จบพบปญหาหรือขอบกพรองก็ปรับปรุงเพื่อนําไปใชสําหรับบทเรียนตอไป ทํา
อยางนี้ไปเรื่อยๆจนจบบทเรียนทั้งหมด เมื่อสอนจบก็จะไดเทคนิควิธีสอน
นวัตกรรม แผนการสอน ส่ือการสอน ที่เราปรับปรุงทุกบทเรียนเรียบรอยพรอม
กัน แตถาทดลองยังไมเปนที่พอใจอาจจะทดลองใชกับนักเรียนกลุมใหมใน
เทอมตอไปอีกก็ได ซึ่งจะทําใหนวัตกรรมหรือวิธีการสอนที่พัฒนาขึ้นใหมไดรับ
การพัฒนาไปเรื่อยๆซึ่งวิธีนี้เปนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่เหมาะกับการ
วิจัยพัฒนาการเรียนการสอนมากที่สุด 

การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและพัฒนา 

เปนการวางแผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนานวัตกรรมอันเปนประโยชนตอ
การนําไปใชในกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งนวัตกรรมดังกลาวนี้อาจเปน
นวัตกรรมที่เปนชิ้นงาน เชน แผนการจัดการเรียนรู ส่ือการสอนประเภทตางๆ ชุด
การสอน เปนตน หรืออาจเปนนวัตกรรม วิธีการ กระบวนการหรือรูปแบบที่
เกี่ยวของกับกิจกรรมการเรียนการสอนก็ได  
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ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม 

ข้ันเตรียมการ 
 

 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
กับนวัตกรรมที่ตองการพัฒนา  

ข้ันสรางเครื่องมือ  ออกแบบและสรางนวัตกรรม 
ข้ันทดลองใช  ทดลองใชนวัตกรรมเพื่อทดสอบ

ประสิทธิภาพพรอมกับปรับปรุงแกไข 
ข้ันนําไปใชจริง  นําไปใชในสถานการณจริง ประเมินผล 

และปรับปรุงนวัตกรรม 
ข้ันรายงานผล  สรุปผลและเผยแพร 
 

ประเภทที่ 3 การวิจัยเชิงสาํรวจ    

เปนการวิจัยเพื่อสํารวจดูส่ิงที่เปนปญหาในเรื่องตางๆที่เกี่ยวของกับ
นักเรียน เชน สํารวจความประพฤติของนักเรียน สํารวจเจตคติของนักเรียนที่มี
ตอครู/ วิชาที่สอน/ โรงเรียน สํารวจอาชีพ/ รายไดของผูปกครองนักเรียน เปนตน 
การวิจัยแบบนี้เปนการวิจัยแบบไมมีการคาดคะเนหรือต้ังสมมติฐานลวงหนา 
ตองการรูเร่ืองใดก็หาคําตอบในเรื่องนั้นๆ ซึ่งอาจใชวิธีการใหตอบแบบสอบถาม 
สัมภาษณ หรือวิธีการอื่นใดก็ไดที่ใหไดคําตอบมา การวิจัยเชิงสํารวจเปนเพียง
การวิจัยเพื่อใหไดคําตอบที่ตองการรู อาจเปนเพียงใหไดขอมูลพื้นฐานเบื้องตน
เพื่อใชในการพัฒนาการเรียนการสอนเทานั้น  
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ประเภทที่ 4 การวิจัยหาความสัมพันธ   
เปนการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยตางๆที่เกี่ยวของกับตัว

นักเรียนวามีผลกระทบตอพฤติกรรมในดานตางๆของนักเรียนหรือไม อยางไร 
ตัวอยางเชน อาชีพของผูปกครองกับผลการเรียนกับพฤติกรรมนักเรียน 
พฤติกรรมหรือวิธีสอนของครูกับผลการเรียนของนักเรียน อายุหรือเพศของ
นักเรียนกับผลการเรียน การวิจัยแบบนี้เปนเพียงการวิจัยเพื่อหาความสัมพันธ
เทานั้น โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการวิจัยมาหาความสัมพันธที่เกี่ยวของกัน เมื่อ
พบความสัมพันธแลวก็ใชเปนเพียงขอมูลพื้นฐานเบื้องตนเพื่อใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนเทานั้น  

การเลือกใชรูปแบบการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
ในการเลือกใชรูปแบบการวิจัยคุณครูควรคํานึงถึงเรื่องตอไปนี้  
1. ความเหมาะสมกับปญหาวิจัย 
2. สภาพที่เอื้ออํานวยตอการทดลอง หรือขอจํากัดตางๆของการวิจัย 

เชน การจัดกลุมทดลองกับกลุมควบคุม ระยะเวลาที่ใช งบประมาณ  
3. การวิจัยที่สอดคลองกับการเรียนการสอนมากที่สุดคือ การวิจัย

ทดลองและพัฒนา 
4. เปาหมายสําคัญของการวิจัยคือ ผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็ม

ตามศักยภาพ 
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การเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
การเก็บรวบรวมขอมูลเปนอีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งมีความสําคัญในการวิจัย 

เพราะถาเก็บขอมูลไดถูกตองสมบูรณจะทําใหผลการวิจัยมีความถูกตองและมี
ความนาเชื่อถือไดมากเชนกัน ซึ่งแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูลมีดังตอไปนี้ 

1) บันทึกการทํางาน (Field Note) เปนการเขียนบันทึกสิ่งตางๆที่พบ
เห็นขณะจัดการเรียนการสอนตามที่กําหนดไวในแผนการวิจัย บันทึกนี้เปน
หลักฐานที่ดีกวาและชัดเจนกวาการจําในสมอง 

2) บันทึกเหตุการณ (Logs) เปนการเขียนบันทึกเหตุการณตางๆที่
เกิดขึ้นตามลําดับกอนหลังอยางเปนระบบ 

3) บันทึกความเห็น (Journals) เมื่อคุณครูไดพูดคุยกับเพื่อนครูหรือผูที่
เกี่ยวของอื่นๆก็สามารถเขียนสรุปความคิดเห็นนั้นไวไดเชนกัน 

4) บันทึกประจําวัน (Diaries) เปนการเขียนบันทึกความคิดเห็นของ
ตนเองตองานที่ทําวาเปนอยางไร คุณครูควรบันทึกประจําวันใหไดมากที่สุด
เทาที่จะทําได  

5) การบอกเลา (Verbal Report) หรือการรายงานดวยการพูด เปน
กระบวนการคิดที่มีเสียงดัง (Think around) คือ เมื่อคุณครูขอใหใครสักคนทํา
ในบางสิ่งบางอยาง คุณครูก็จะเลาสิ่งนั้นใหเขาฟง การทําอยางนี้จะทําให
คุณครูเองและผูที่ฟงระมัดระวังตัวมากขึ้น ทั้งในการอธิบายหรือใหขอเสนอแนะ 
นั่นหมายถึงตองคิดอยางรอบคอบกอนพูดออกมานั่นเอง เมื่อไดมีการบอกเลา
แลวคุณครูก็อาจนําไปบันทึกความเห็นหรือบันทึกประจําวันดวยก็ได 

6) การสังเกตการณสอน (Observation) คุณครูสามารถทําได
ตลอดเวลา แตตองทําอยางรัดกุมชัดเจน ควรระบุใหชัดวาตองสังเกตอะไร  



 69

7) แบบสอบถาม (Questionnaires) ไมควรมีคําถามยาวมากเกินไป 
เพราะนักเรียนจะเบื่อ คําถามงายๆสั้นๆ เพียง 1-2 คําถาม อาจไดขอมูลจาก
นักเรียนมากมาย 

8) การสัมภาษณ (Interview) อาจเปนเรื่องงายที่สุดในการเก็บขอมูลก็
ได ไมตองเปนทางการมาก แตจะเปนการดีหากคุณครูมีการเตรียมคําถามไว
ลวงหนา วิธีการคือ คุณครูอาจใชเวลาสัก 10 นาที พูดคุยกับนักเรียนกลุมเล็กๆ
เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่ครูทําขึ้นในชั้นเรียน 

9) กรณีศึกษา (Case Studies) เปนการดูนักเรียนเปนรายบุคคล 
คนหาศักยภาพที่นักเรียนมี หรือคนหาวิธีการแกปญหาหรือพัฒนาใหนักเรียน
ไดรับการพัฒนาตามศักยภาพมากที่สุด 

 เมื่อคุณครูไดเรียนรูและเกิดความเขาใจในขอความรูในบันไดขั้นที่ 3 
“ออกแบบการวิจัยเบิกทางสูการพัฒนา” ที่ประกอบดวย  แนวคิดและ
ความสําคัญของการออกแบบวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน หลักการออกแบบวิจัย 
รูปแบบการวิจัยและแนวทางการวิเคราะหผล การเลือกใชรูปแบบการวิจัย และ
การเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน แลวคุณครูไดมีการนํา
แนวทางดังกลาวไปลงมือปฏิบัติ เชื่อแนวากาวตอไปของคุณครูจะนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางแทจริง  
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บันไดขั้นที่ 4 
แนวทางสูการสรางองคความรูการวิจัย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
บันไดขั้นที่ส่ีของการเรียนรูเกี่ยวกับการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน นั่นคือ ข้ันของ ”แนวทางสูการสรางองคความรูการ
วิจัย” ในบันไดขั้นนี้คุณครูนักวิจัยจะไดเรียนรูใน 2 เร่ืองใหญๆ ไดแก สถิติการ
วิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัย ในหัวขอสถิติการวิเคราะหขอมูล
คุณครูจะไดเรียนรูเกี่ยวกับสถิติคืออะไร ขอมูลที่ใชในการวิจัย สมมติฐานการ
วิจัย การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียน  สวนการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน คุณครูจะไดเรียนรูเกี่ยวกับ 
จุดมุงหมายของการเขียนรายงานวิจัย หลักการเขียนรายงานวิจัย และแนวทาง
การเขียนรายงานการวิจัย แตละหัวขอมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

กําหนดปญหาวิจัย 
ดวยใจมุงพัฒนา 

สรางสรรคนวัตกรรม 
นําไปปฏิบัติ 

ออกแบบการวิจัยเบิกทาง 
สูการพัฒนา 

แนวทางสูการสราง 
องคความรูการวิจัย 

สรางชุมชนนักวิจัย 
สังคมใหมแหงการเรียนรู 
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สถิติคืออะไร 
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ไมจําเปนตองใชสถิติข้ันสูงที่ซับซอน

มากนัก บทบาทของสถิติสําหรับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน คือ การชวยสรุป
และใหความหมายตอขอมูลเพื่อประโยชนในการนําไปใชพัฒนาการเรียนการ
สอนของครูโดยตรง ซึ่งความหมายของคําวา “สถิติ” (Statistics) มีความหมาย 
2 ประการ คือ 

1. สถิติ หมายถึง ตัวเลขทางสถิติ เปนตัวเลขที่แสดงถึงขอเท็จจริง หรือ
ขอความที่แสดงถึงปริมาณมากนอยของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เปนจํานวนหรือคาที่
คํานวณไดจากขอมูล เชน สถิติจํานวนนักเรียนโรงเรียนเครือขายวิจัยในชั้นเรียน 
ระหวางป พ.ศ. 2548-2550 สถิติการใชงานหองสมุดของนักเรียน ประจําป
การศึกษา 2549 เปนตน 

2. สถิติ   หมายถึง  สถิติศาสตร  หรือระเบียบวิธีการทางสถิติ  ที่
ประกอบดวย การเก็บรวบรวมขอมูล การนําเสนอขอมูล การวิเคราะหขอมูล 
และการแปลผลขอมูล 
 สถิติแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 

1. สถิติบรรยาย หรือพรรณนาสถิติ (Descriptive Statistics) เปนสถิติ
ที่อธิบายลักษณะตางๆ ของขอมูลชุดหนึ่งๆ ที่เก็บรวบรวมมาจากทุกหนวยของ
กลุมประชากร แลวทําการสรุปและแปลความหมายของขอมูลเฉพาะภายใน
กลุมนั้นๆเทานั้น 

2.  สถิติอางอิง หรืออนุมานสถิติ (Inferential Statistics) เปนสถิติที่
อธิบายลักษณะตางๆ ของขอมูลที่ เก็บรวบรวมมาจากกลุมตัวอยางหรือ
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บางสวนของประชากร เมื่อทําการวิเคราะหขอมูลแลว จะสรุปและอางอิงผล
การวิเคราะหไปสูกลุมประชากรเปาหมาย 

ขอมูล (Data)  
ขอมูล หมายถึง ขอเท็จจริงหรือรายละเอียดของสิ่งตางๆ ที่เราตองการ

ศึกษา โดยอาจจําแนกชนิดของขอมูล ไดดังนี้ 
1.  จําแนกตามแหลงที่มาของขอมูล  
 1.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เปนขอมูลที่เก็บรวบรวมมา

จากมาจากแหลงขอมูลโดยตรงเปนการเก็บรวบรวมใหม ยังไมมีใครเก็บมากอน 
จึงไมมีเอกสารอางอิงสําหรับที่มาของขอมูล 

 1.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนขอมูลที่มีผูอ่ืนเก็บ
รวบรวมไวแลว การเก็บขอมูลโดยวิธีนี้ควรเขียนแหลงที่มาของขอมูลหรือแหลง
อางอิงใหชัดเจน 
    2.  จําแนกตามลักษณะของขอมูล 

 2.1 ขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) เปนขอมูลที่แสดง
ในรูปของตัวเลขที่แสดงถึงปริมาณความมากนอย เชน อายุ รายได คะแนน 
สวนสูง คาโทรศัพท คาไฟฟา เปนตน 

 2.2  ขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) เปนขอมูลที่มี
ลักษณะไมไดเปนตัวเลข แตเปนคําบรรยายหรืออธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะบาง
ส่ิงบางอยาง เชน ความคิดเห็น ความสนใจ เจตคติ เปนตน 
     3.  จําแนกตามระดับการวัด 
 3.1 มาตรนามบัญญัติ (Nominal scale) เปนขอมูลที่อยูในระดบั
ตํ่าที่สุด ส่ือความหมายไดนอยที่สุด ขอมูลในระดับนี้สามารถจําแนกออกเปน
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กลุมๆเทานั้น เชน เพศ ก็จะถูกแบงออกเปน 2 กลุม คือ หญิงหรือชาย ตัวเลขที่
กําหนดใหสําหรับขอมูลในระดับนี้ใชเพียงแทนชื่อกลุมเทานั้น เชน เพศ ชาย = 1 
หญิง = 2 เปนตน ตัวเลขเหลานี้ไมสามารถนํามาบวก ลบ คูณ หาร กันได 
 3.2 มาตรเรียงลําดับ (Ordinal scale) เปนขอมูลที่นอกจากจะ
จัดเปนกลุมๆ แลวยังสามารถนํามาเขียนเรียงลําดับหรืออันดับได โดยขอมูลใน
แตละระดับมีความแตกตางระหวางชวงไมเทากัน (unequal interval) เชน วุฒิ
การศึกษาสูงสุด แบงออกเปน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก เปนตน  

 3.3 มาตรชวง (Interval scale) เปนมาตรที่ละเอียดขึ้นกวา
มาตรเรียงลําดับ กลาวคือ ขอมูลในมาตรนี้มีความแตกตางระหวางชวงเทากัน 
(equal interval) และที่สําคัญ คือ ไมมีศูนยแท (no absolute zero) กลาวคือ 
ศูนยในที่นี้มิไดหมายความวา ไมมีอะไรเลย แตหมายถึงมีอะไรบางอยาง เชน 
อุณหภูมิ คะแนน เวลา เปนตน 

 3.4  มาตรอัตราสวน (Ratio scale) ถือเปนมาตรที่มีความ
ละเอียดมากที่สุด กลาวคือ ขอมูลในมาตรนี้มีศูนยแทหรือศูนยจริง (absolute 
zero) เชน มีเงินอยู 0 บาท หมายความวาไมมีเงินอยูเลย ศูนยในที่นี้จึงเปน
ศูนยแท ขอมูลอ่ืนๆที่อยูในมาตรอัตราสวนไดแก ความสูง น้ําหนัก รายได 
รายจาย อัตราดอกเบี้ย เปนตน ตัวเลขในมาตรอัตราสวนสามารถนํามาบวก 
ลบ คูณ หาร กันได 

การนําเสนอขอมูล ควรใชวิธีที่ส่ือความหมายใหเขาใจและนาสนใจ
เพิ่มเติมจากตารางหรือใชตารางแทน เชน แผนภาพหรือกราฟ ทั้งในการ
บรรยายขอมูลและการเปรียบเทียบเชื่อมโยงขอมูล และควรมีการนําเสนอ
ขอมูลเชิงคุณภาพผลการแกปญหาหรือพัฒนาผูเรียนไดอยางชัดเจนและมี
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ขอมูลเชิงประจักษที่สะทอนผลการแกปญหาหรือการพัฒนา จะทําใหงานวิจัย
ในชั้นเรียนมีคุณคาและนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

สําหรับวิธีการในการนําเสนอขอมูล สามารถทําไดหลายวิธี เชน  
 1. การนําเสนอในรูปบทความ 
 2. การนําเสนอในรูปบทความกึ่งตาราง  
 3. การนําเสนอในรูปตาราง  
 4. การนําเสนอในรูปตารางความถี่  
 5. การนําเสนอในรูปโคงความถี่  
 6. การนําเสนอดวยแผนภูมิแทง 
 7. แผนภูมิรูปวงกลม  
 8. แผนภูมิรูปภาพ 
 9. กราฟเสน  
 10. แผนที่ 

สมมุติฐาน (Hypothesis)   
สมมุติฐาน  หมายถึง  ขอความที่คาดคะเนคําตอบหรือผลลัพธของ

ปญหาที่ศึกษา คาดคะเนความเปนไปไดของความสัมพันธระหวางตัวแปรตัง้แต 
2 ตัวขึ้นไป เปนการคาดคะเนโดยอาศัยความรู ประสบการณ เหตุผล หลักการ 
หรือทฤษฎีตางๆ มาประกอบ สมมุติฐานที่ต้ังขึ้นอาจเปนจริงหรือไมเปนจริงก็ได 
อาจถูกตองหรือไมถูกตองก็ได เพราะยังไมมีการทดสอบ สมมุติฐานจะเปนจริง
และถูกตองก็ตอเมื่อมีการทดสอบหรือพิสูจนแลวโดยอาศัยขอมูล 

ประเภทของสมมุติฐาน 
 สมมุติฐานแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ไดแก 
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 1.  สมมุติฐานการวิจัย (Research hypothesis) เปนขอความที่
คาดหวังถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรตั้งแตสองตัวขึ้นไปหรือผลที่คาดหวัง
อ่ืนๆ เพื่อเปนแนวทางในการตรวจสอบไดดวยขอมูลเชิงประจักษ สมมุติฐาน
การวิจัยแบงออกเปน 2 แบบ คือ 

  (1) แบบมีทิศทาง (Directional hypothesis) เปนการเขียนที่
มีการระบุทิศทางที่แนนอนของการคาดคะเนในความแตกตางหรือความสัมพันธ
ของตัวแปรวาจะเปนไปในทิศทางใด เชน เปนไปในทางบวกหรือลบ แตกตางกัน
แบบมากกวาหรือนอยกวา สูงกวาหรือตํ่ากวา เปนตน ผูวิจัยมีความมั่นใจใน
เหตุผลของตนคอนขางสูง การทดสอบแบบนี้จะเปนการทดสอบสมมุติฐานแบบ
หางเดียว (one-tailed test) 
              (2) แบบไมมีทิศทาง (Nondirectional hypothesis) เปน
สมมุติฐานที่ไมมีการระบุทิศทางของการคาดคะเนในความแตกตางหรือ
ความสัมพันธของตัวแปร บอกไดเพียงวาตัวแปรที่เกี่ยวของสัมพันธกันหรือมีผล
ตอกันเทานั้น ไมไดบอกวาความเกี่ยวของนั้นเปนทางบวกหรือทางลบ ทั้งนี้เพราะ
ผูวิจัยไมคอยแนใจและมั่นใจในเหตุผลของตน การทดสอบแบบนี้จะเปนการ
ทดสอบสมมุติฐานแบบหางเดียว (two-tailed test) 
  2.  สมมุติฐานทางสถิติ (Statistics hypothesis) เปนขอความที่
เกี่ยวของกับคา พารามิเตอรที่ยังไมทราบคา เปนสมมุติฐานที่เขียนในรูป
สัญลักษณทางคณิตศาสตรหรือสมการที่ประกอบดวยพารามิเตอรและคาเพื่อ
ใชในการทดสอบดวยวิธีการทางสถิติอางอิง 
 สัญลักษณและเครื่องหมายทางคณิตศาสตรที่ ใช ในการเขียน
สมมุติฐานทางสถิติ 
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  µ หมายถึง คาเฉลี่ยของประชากร 
ρ หมายถึง ความสัมพันธของตัวแปร 
= หมายถึง       เทากับ 
≠ หมายถึง ไมเทากับ 
> หมายถึง มากกวา 
< หมายถึง นอยกวา 

 สมมุติฐานทางสถิติประกอบดวย 2 สวน คือ 
  2.1 สมมุติฐานไรนัยสําคัญหรือสมมุติฐานกลาง (null 
hypothesis) เขียนแทนดวยสัญลักษณ H0 เปนสมมุติฐานที่ระบุความไม
แตกตางของคาพารามิเตอร เพื่ออธิบายวา ตัวแปรที่ตองการศึกษานั้นเทากัน
หรือไมแตกตางกัน ไมสัมพันธกันหรือผลตางเทากับศูนย ในสมมุติฐานกลางนี้
จะมีเครื่องหมาย (=) ปรากฏอยูเสมอ เชน 
  H0: µ1 = µ2 

 หมายถึง คาเฉลี่ยของประชากรกลุมที่ 1 เทากับ คาเฉลี่ยของประชากร
กลุมที่ 2 นั่นคือ คาเฉลี่ยของประชากรทั้ง 2 กลุมเทากันหรือไมแตกตางกัน 
 2.2   สมมุติฐานอื่นหรือสมมุติฐานไมเปนกลาง (alternative 
hypothesis) เขียนแทนดวยสัญลักษณ H1 เปนสมมุติฐานที่ระบุถึงความ
แตกตางของคาพารามิเตอร เพื่ออธิบายวาตัวแปรมีความสัมพันธกันทางใดทาง
หนึ่งหรือมีความไมเทากัน หรือแตกตางกันในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน 
มากกวาหรือนอยกวา เปนตน สามารถแบงได 2 แบบ คือ 
 2.2.1 สมมุติฐานอื่นที่ไมมีทิศทาง เปนการเขียนสมมุติฐานที่
แสดงความแตกตางหรือความสัมพันธของตัวแปรที่ไมมีการระบุทิศทางวา



 77

เปนไปในทิศทางใด เพราะไมมีขอมูลหรือเหตุผลยืนยันเพียงพอที่จะกําหนด
ทิศทางของสมมุติฐานได เชน 
  H0: µ1 ≠ µ2 

หมายถึง คาเฉลี่ยของประชากรกลุมที่ 1 ไมเทากับ คาเฉลี่ยของ
ประชากรกลุมที่ 2 
 2.2.2 สมมุติฐานอื่นที่มีทิศทาง เปนการเขียนสมมุติฐานที่
แสดงความแตกตางหรือความสัมพันธของตัวแปรในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เชน 
มากกวา-นอยกวา เปนตน เชน 
  H0: µ1 > µ2 

หมายถึง คาเฉลี่ยของประชากรกลุมที่ 1 มากกวา คาเฉลี่ยของ
ประชากรกลุมที่ 2 

H0: µ1 < µ2 
หมายถึง คาเฉลี่ยของประชากรกลุมที่ 1 นอยกวา คาเฉลี่ยของ

ประชากรกลุมที่ 2 
ตัวอยางการตั้งสมมุติฐาน 

 “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ระหวางโรงเรียนที่ผานและไมผานการประเมินคุณภาพ” 

สมมุติฐานวิจัย คือ นักเรียนในโรงเรียนที่ผานการประกันคุณภาพมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงกวานักเรียนในโรงเรียนที่ไมผานการประกันคุณภาพ 

สมมุติฐานทางสถิติ คือ  H0: µ1 ≤ µ2 
Ha: µ1 > µ2 
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โดยที่ µ1 = ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนที่ผาน
การประกันคุณภาพ 

 µ2 = ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนที่ไมผาน
การประกันคุณภาพ 

“การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 ที่สอนโดยใชบทเรียนโปรแกรมและการสอนตามคูมือครู” 

สมมุติฐานวิจัย คือ การสอนโดยใชบทเรียนโปรแกรมและการสอนตาม
คูมือครูแตกตางกัน 

สมมุติฐานทางสถิติ คือ  H0: µ1 = µ2 
Ha: µ1 ≠ µ2 

โดยที่ µ1 = ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของกลุมที่ใชบทเรียน
โปรแกรม 

  µ2 = ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของกลุมที่สอนตามคูมือครู 
การทดสอบสมมุติฐาน 

 เนื่องจากการทําสมมุติฐานมี 2 สมมุติฐาน คือ H0 สมมุติฐานวาง (null 
hypothesis) และ Ha สมมุติฐานทางเลือก (alternative hypothesis) ในทาง
ปฏิบัติ สมมุติฐานที่ เราตองการทดสอบจะปรากฏใน  Ha จึงเรียก Ha วา
สมมุติฐานวิจัย ซึ่งจะถูกกําหนดขึ้นกอน จากนั้นจึงกําหนด H0 ใหขัดแยงกับ Ha 
ดังนั้นผลการทดสอบสมมุติฐานจึงมี 2 อยางคือ ยอมรับ Ha หรือปฏิเสธ H0 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ลักษณะของสมมุติฐานที่ดี 

 1.  สอดคลอง เกี่ยวโยงและสัมพันธกับจุดมุงหมายของการวิจัย 
 2.  เปนไปตามหลักของการตั้งสมมุติฐาน 
 3.  แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรไวอยางชัดเจน 
 4.  เปนขอความที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจงและเขาใจงาย 
 5.  มีโอกาสความเปนไปไดสูง และมีหลักฐานขอมูลและเหตุผล
สนับสนุนเพียงพอ 
 6.  สามารถทําการตรวจสอบ ทดสอบ ตัดสินการยอมรับหรือปฎิเสธ 
สมมุติฐานได 

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ  
สถิตพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมลู  
1.1 คารอยละ (Percentage) เปนคาที่แสดงการเปรียบเทียบตอรอย

ในการวิเคราะหขอมูลระดับนามบัญญัติ ซึ่งเปนขอมูลเชิงคุณภาพ คือ ขอมูลที่
ไมสามารถวัดออกมาเปนคาของตัวเลขไดโดยตรง แตจะเปนขอมูลที่บรรยาย
คุณสมบัติหรือคุณลักษณะของสิ่งที่กําลังสนใจ เชน จํานวนนักเรียนชาย/หญิง 
ที่สอบผาน/ไมผาน จํานวนนักเรียนที่ไดระดับคาคะแนนในระดับตางๆ เปนตน 
ซึ่งบางครั้งในการสรุป อภิปราย เปรียบเทียบขอมูลต้ังแต 2 กลุมข้ึนไป เมื่อ
จํานวนขอมูลไมเทากันทําใหการเปรียบเทียบทําไดยากไมสะดวกในการสรุปผล 
จึงจําเปนตองปรับจํานวนโดยใชฐานใหเทากัน ฐานจํานวนที่นิยมใช คือ ฐาน
จํานวน 100 หรือเปนอัตราสวนที่มีสวนเปน 100 นั่นเอง  ดังนั้น  คาที่ไดจึงเปน
คาที่เรียกวา รอยละ หรือ เปอรเซ็นต (Percentage; %) 
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วิธีการคํานวณหาคารอยละ 

สูตร  fP = x 100
n

 
 P     หมายถึง  คารอยละ 
 f      หมายถึง  จํานวนที่ตองการหาคารอยละ 

n     หมายถงึ  จํานวนทัง้หมด 
 

ตัวอยาง นกัเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีจาํนวนทัง้หมด 4,735 คน เปน
ชาย 1,850 คน เปนหญิง 2,885 คน จงหาคารอยละของนกัเรียนชายและหญิง
  

 P (ชาย)     =  ×1,850 1004,735   

 P (หญิง)     = 2,885 ×1004,735  
  

คารอยละ จะชวยใหเขาใจความหมายของขอมูลไดงายขึ้น เพราะเมื่อ
แปลงใหใชฐานเดียวกัน จะสามารถเปรียบเทียบไดวาขอมูลชุดใดมีสัดสวนมาก
หรือนอยกวากันเพียงใด 

1.2 คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) เปนการวิเคราะหขอมูล
ในระดับอันตรภาค (Interval Scales) หรือระดับอัตราสวน (Ratio Scales) ซึ่ง
เปนขอมูลเชิงปริมาณ คือ ขอมูลใชแทนขนาดหรือปริมาณ ซึ่งวัดออกมาเปนคา
ของตัวเลขโดยตรง เชน อายุ สวนสูง น้ําหนัก คะแนน เปนตน การหาตัวแทน
ขอมูล ที่เปน “หนึ่งคา” จะใชอะไร หรือทําอยางไร ที่จะไดตัวแทนขอมูล ดังนั้น 
การวัดเพื่อหาแนวโนมเขาสูสวนกลางของขอมูล คาเฉลี่ยเลขคณิต เปนคา 

= 39.07% 

 = 60.93% 
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“หนึ่งคา” ที่ใชเปนตัวแทนของขอมูลของกลุม หรือเปนคาเฉลี่ย (Average) ที่ใช
แทนกลุมทั้งหมด 

คาเฉลี่ยเลขคณิต หมายถึง คาที่หาไดจากผลรวมของขอมูลทั้งหมด
หารดวยจํานวนขอมูลทั้งหมดของขอมูลชุดนั้น เรียกสั้นๆวา คาเฉลี่ย เขียนแทน
ดวยสัญลักษณ  X  

วิธีการคํานวณหาคาเฉลี่ยเลขคณิต หรือ มัชฌิมเลขคณิต 

สูตร ∑ xx = n  
 

   X  หมายถึง คาเฉลี่ยของขอมูลทั้งชุด 
  ΣX หมายถึง ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

n หมายถงึ จํานวนทั้งหมด 
 
ตัวอยาง จงหาคาเฉลี่ยของขอมูลชุดนี้ 

8 5 9 3 6 10 5 7 12 

สูตร     ∑ xx = n   

      = 8 + 5 + 9 + 3 + 6 + 10 + 5 + 7 + 12
9

 

      = 75
9

  
      = 8.33 
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1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวัดเพื่อ
หาแนวโนมสูสวนกลาง ทําใหทราบคุณลักษณะของขอมูลที่เปนตัวแทนกลุมเพยีง
คาเดียวเทานั้น แตเนื่องจากคาที่เปนตัวแทนกลุม “หนึ่งคา” นั้น จะทําใหทราบ
ลักษณะของขอมูลไมเพียงพอ เชน ลักษณะของขอมูลในกลุมมีความแตกตาง
หรือใกลเคียงกันมากเพียงใด ดังนั้น คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนคาสถิติตัว
หนึ่งที่สามารถนํามาวัดการกระจายของขอมูลได โดยใชอธิบายคูกับคาเฉลี่ยเลข
คณิต จะชวยใหอธิบายขอมูลไดอยางถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น ขอมูลที่ใชหาคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนขอมูลที่มีลักษณะเชนเดียวกับการหาคาเฉลี่ยเลขคณิต 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนวิธีการวัดการกระจายวิธีหนึ่งที่นิยมใชกัน
มาก เมื่อเปรียบเทียบกับการกระจายแบบอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจาก 

1) เปนวิธีการวัดการกระจายของขอมูลซึ่งใชคาในขอมูลทุกคามา
คํานวณ 

2) มีความละเอียดถูกตอง นาเชื่อถือไดดีที่สุด และสามารถนําไปใช
ในทางสถิติข้ันสูงตอไปได 

3) ขจัดปญหาเรื่องการใชคาสัมบูรณ 
4) มีวิธีลัดในการคํานวณ ทําใหการคํานวณทําไดสะดวกและรวดเร็ว 

 
 
 
  
 
  

 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ รากที่สองที่ไมเปนลบของคาเฉลี่ยของกําลัง
สองของผลตางระหวางคาในขอมูลกับคาเฉลี่ยเลขคณิตของขอมูลนั้น หรือ 
ถาใหความหมายที่งายตอการเขาใจ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หมายถึง 
ผลรวมของทุกคาที่หางจากคากลางของขอมูล ( x - x ) ที่ยกกําลังสอง 
หารดวยจํานวนขอมูล แลวนําคาที่ไดมาหาคารากที่สอง ( ) 
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สัญลักษณที่ใชแทนสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ S หรือ S.D. กรณีที่
เปนกลุมตัวอยาง และ σ (ซิกมา (Sigma)) ในกรณีที่เปนประชากร 

วิธีการคํานวณสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ก. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (σ) 

 ( )∑ 2x -µ
= Nσ     หรือ  ( )∑ 2x

- µ
N

σ =  
 
 ข. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 

( )∑
2

X - X
n - 1

S.D. =  หรือ 

( )
( )

∑ ∑
22n x - x

n n - 1
S.D. =   

ตัวอยาง จงหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลชุดนี้ 
   3  4  6 7 10 
วิธีทํา 

X  ( )X - X ( )2
X - X  

  10 4 16 
7 1 1 
6 0 0 
4 -2 4 
3 -3 9 

∑ X = 30
 

 ( )∑
2

X - X = 30
 

X   = ∑x
n

  

     = 
30
5  

 
     =  6  

( )∑
2

X - X
n - 1

S.D. =  

       = 30
4

 

         = 2.74  
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หรือ 

x  2x  
10 100 
  7 49 
6 36 
4 16 
3 9 

∑ X = 30  ∑ 2x = 210  

 
 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานมีความสําคัญและมีความหมายหลายอยาง ควร
ทําความเขาใจใหดี เพื่อจะไดนําไปใชในการแปลความหมายของขอมูลไดอยาง
ถูกตอง เชน 
 ถา S = 0 แสดงวาขอมูลชุดนั้นไมมีการกระจาย คาทุกจํานวนในขอมูลชุด
นั้นเทากัน เชน ถาเปนขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น ก็หมายความวา คนกลุมนั้นมี
ความคิดเห็นตรงกันหรือเหมือนกันหมด 
 ถา S มีคามากกวา x  แสดงวาขอมูลชุดนั้นมีการกระจายมาก ไมควร
ใชคา x  ควรใชคามัธยฐาน หรือ ฐานนิยม จะดีกวา 

1.4 การทดสอบคาเฉลี่ยสําหรับสองกลุมตัวอยาง (Testing Two 
Sample Mean) 

ในกรณีที่มีการตั้งสมมติฐาน ตองมีการทดสอบสมมติฐานที่ต้ังไว การ
ทดสอบคาเฉลี่ยสําหรับการทดสอบกลุมตัวอยางนั้น จะเปนการทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยระหวาง  2  กลุม  ซึ่งขึ้นอยูกับกลุมตัวอยางที่ผูวจิยัทาํการ

  ( )
( )

∑ ∑
22n x - x

n n - 1
S.D. =  

           = ( ) ( )
( )

25 210 - 30
5 4

         

         = 150
20

 = 7.50  = 2.74  
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ทดสอบวาเปน กลุมตัวอยางที่มีความสัมพันธกันหรือไม  ดังนั้น  จึงมีวิธีการ
ทดสอบผลตางของคาเฉลี่ยสําหรับสองกลุม ตัวอยาง 2  กรณี  ดังนี้คือ 

1) กรณีกลุมตัวอยางเปนอิสระตอกัน (Independent Sample) 
2) กรณีกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกนั (Dependent Sample) 
ในที่นี้ขอเสนอ กรณีกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกัน (Dependent 

Sample) เทานั้น สวนกรณีกลุมตัวอยางเปนอิสระตอกัน (Independent 
Sample) จะไมนิยมใชในการทําวิจัยในชั้นเรียนที่มีเปาหมายเพื่อแกปญหา
หรือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนเปนสําคัญ เพราะครูผูสอนมีหนาที่ตอง
พัฒนาการเรียนรูของนักเรียนทุกคนอยูแลวจึงไมจําเปนตองมีกลุมควบคุม จะ
มีก็เพียงกลุมทดลองเทานั้นซึ่งหมายถึงกรณีที่ 1 นั่นเอง อยางไรก็ตามหาก
สนใจกรณีที่ 2 ขอใหไปศึกษาเพิ่มเติมไดในตําราสถิติเบื้องตนทั่วไป 

กลุมตัวอยางมีความสัมพันธกัน (Dependent Sample)เปนการ
ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมสองกลุมตัวอยางเมื่อขอมูล
ตัวอยางที่จะใชทดสอบมีความสัมพันธกัน เชนการเปรียบเทียบการสอนสองวิธี 
เราตองใชกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนทั้งสองกลุมมีสมบัติไมแตกตางกัน เชน 
อายุ ความรูพื้นฐาน แตการหากลุมตัวอยางที่มีสมบัติใกลเคียงกัน หรือมี
ความสัมพันธกันอาจจะทําไดยาก ดังนั้นจึงมักจะใชกลุมตัวอยางเดียวกันทํา
การทดสอบสองครั้ง  เชน  การทดสอบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 
(Pretest and Posttest) เปนการทดสอบที่ใชกลุมตัวอยางเดียวกันทําการ
ทดสอบสองครั้ง ซึ่งการทดสอบแบบนี้ จะมีการทดสอบความแตกตางเปนคูๆ 
โดยแตละคูมีความสัมพันธกัน จึงเรียกการทดสอบแบบนี้วา เปนการทดสอบ
ความแตกตางแบบจับคู (Paired Difference Tests) 
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สูตร     t  =  d

d

x
S

n
          หรือใชสูตรที่คํานวณงาย            

 

สูตร    t  = 
( )

∑
∑ ∑

22

d

n d - d
n - 1

   

        
   
 
 
 
      
 
 
  
 
 
 
 
 
 

dx  =  ∑d
n

 

dS = ( )∑ ∑
22n d - d

n(n - 1)
 

สัญลักษณที่ใช มีความหมายดังนี ้
 t     คือ   คาสถิติ t  ที่ใชในการทดสอบ 
 d    คือ   คาผลตางของคะแนน กอนและหลังการทดสอบ 
dx คือ   คาเฉลี่ยของผลตางของคะแนน กอนและหลังการทดสอบ 
dS คือ   คาเบี่ยงเบนมาตรฐานผลตางของคะแนน กอนและหลังการ ทดสอบ 

 n    คือ    จํานวนนักเรียนที่ทําการทดสอบ 
 df    เทากับ     n - 1 
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ตัวอยางที่  1 การทดสอบสมมติฐาน 
 ถาเรามีเพียงคา เฉลี่ยของคะแนน ( X )  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ของคะแนนผลการทดสอบกอนหลัง เชน จากคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ซึ่งมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน กอนและหลังการใชนวัตกรรม จากนักเรียน 30 คน 
ไดคะแนนดังนี้   
คนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
คะแนน
กอน 

5 3 6 5 4 2 1 3 2 5 4 5 5 2 4 

คะแนน
หลัง 

6 4 7 8 5 4 2 5 3 1 2 3 5 5 1 

สัญลักษณที่ใช มีความหมายดังนี ้
  t        คือ  คาสถิติ t  ที่ใชในการทดสอบ 
 d         คือ  คาผลตางของคะแนน กอนและหลังการทดสอบ 

 ∑d    คือ  การนําเอาผลตางของคะแนนกอนและหลังการทดสอบของนักเรียน  
                     แตละคนมาบวกกัน 

2∑d  คือ  การนําเอาผลตางของคะแนนกอนและหลังการทดสอบของนักเรียน   
                     แตละคนยกกําลังสองแลวนํามาบวกกัน 
( )2∑d  คือ  การนําเอาผลตางของคะแนนกอนและหลังการทดสอบของนักเรียน  
                     แตละคนมาบวกกันแลวจึงยกกําลังสอง 
 n     คือ  จํานวนนักเรียนที่ทําการทดสอบ 
 df    เทากับ    n - 1 
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คนที่ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
คะแนน
กอน 

8 7 5 8 4 1 3 6 4 2 5 4 4 4 8 

คะแนน
หลัง 

5 5 8 10 5 6 6 7 7 2 5 6 8 5 4 

 

คะแนนสอบกอนใชนวัตกรรม ไดคะแนนเฉลี่ย ( X กอน) = 4.30 คะแนน 
S.D. = 1.91 คะแนน  

คะแนนสอบหลังใชนวัตกรรม ไดคะแนนเฉลี่ย ( X หลัง) = 5.00 คะแนน 
S.D. = 2.18 คะแนน 
 ถาทานพิจารณาโดยใช คะแนนเฉลี่ย ทั้งกอนและหลังจะเห็นไดวา 
หลังการใชนวัตกรรม คะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนการใชนวัตกรรม แตถาทาน
ทดสอบทางสถิติโดยใชที่ระดับนัยสําคัญที่ .05 ทานเชื่อหรือไมวา คะแนนเฉลี่ย
หลังการใชนวัตกรรมมีคะแนนสูงกวากอนการใชจริง 

สมมติฐานทางการวิจัยคือ “นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นหลังการใช
นวัตกรรม” สามารถแสดงผลการวิเคราะหไดดังนี้  

 

คนที่ คะแนนกอนใช 
(Pretest) Xกอน 

คะแนนหลังใช 
(Posttest) X หลัง 

d = X หลัง - Xกอน d2 

1 5 6 1 1 
2 3 4 1 1 
3 6 7 1 1 
4 5 8 3 9 
5 4 5 1 1 
6 2 4 2 4 
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คนที่ คะแนนกอนใช 
(Pretest) Xกอน 

คะแนนหลังใช 
(Posttest) X หลัง 

d = X หลัง - Xกอน d2 

7 1 2 1 1 
8 3 5 2 4 
9 2 3 1 1 
10 5 1 -4 16 
11 4 2 -2 4 
12 5 3 -2 4 
13 5 5 0 0 
14 2 5 3 9 
15 4 1 -3 9 
16 8 5 -3 9 
17 7 5 -2 4 
18 5 8 3 9 
19 8 10 2 4 
20 4 5 1 1 
21 1 6 5 25 
22 3 6 3 9 
23 6 7 1 1 
24 4 7 3 9 
25 2 2 0 0 
26 5 5 0 0 
27 4 6 2 4 
28 4 8 4 16 
29 4 5 1 1 
30 8 4 -4 16 
รวม 129 150 ∑d =  21  ∑ 2d =  173 

 X   =  4.30 Y   =  5.00 ∑ 2( d) = 441  
 S.D.  =   1.91 S.D.  =   2.18   
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  การทดสอบโดยใช  t-test เปนการทดสอบความแตกตางแบบ

จับคู (Paired Difference Tests) 
1. สมมติฐานทางสถิติ 

H0: µ หลังเรียน= µ กอนเรียน (คะแนนเฉลีย่หลงัการใชนวัตกรรมเทากับ
กอนใชนวัตกรรม) 

H1: µ หลังเรียน>  µ กอนเรียน 

2. คํานวณหาคา t  จากขอมูล    

สูตร      t  =  ∑
∑ ∑2 2

d
n d - ( d)

n - 1

 

 แทนคา   t  =  21
(30 ×173) - 441

29

 

   t   =    21
4,749

29

 

   t   =  21
12.80

 
   t   =   1.641 
              คา    df   =   n – 1  แทนคา  df  =  30 – 1  , df  =  29 ที่ระดับ
นัยสําคัญ  .05  และ df  =  29   คา  t.05,29= 1.699   (คา t  จากการเปดตาราง) 

คา t  ที่คํานวณไดมีคานอยกวา  คา  t ที่ไดจากการเปดตาราง  (1.641 <  
1.699 ) หมายความวา  เราจะยอมรับ  H0 แสดงวา  ที่ระดับความเชื่อมั่น  95% 
นักเรียนที่เรียนโดยใชนวัตกรรมดังกลาว  เรายังเชื่อไมไดวามีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
จริงหลังจากใชนวัตกรรม  
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ตัวอยางที ่2    การทดสอบสมมตฐิาน  
สมมติฐาน : นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงขึ้นหลังการใช

ชุดฝกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 
คนที่ คะแนนกอน

เรียน 
(Pretest) = Xi 

คะแนนหลัง
เรียน 

(Posttest) = Yi 

d =   Yi - Xi d2 

1 20 30 10 100 
2 23 35 12 144 
3 24 32 8 64 
4 18 28 10 100 
5 15 30 15 225 
6 17 28 11 121 
7 12 25 13 169 
8 10 25 15 225 
9 14 30 16 256 

10 12 28 16 256 
11 17 32 15 225 
12 16 30 14 196 
13 23 32 9 81 
14 21 35 14 196 
15 20 29 9 81 
16 11 30 19 361 
17 12 32 20 400 
18 13 30 17 289 
19 18 32 14 196 
20 19 34 15 225 
21 18 34 16 256 
22 8 28 20 400 
23 10 29 19 361 
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คนที่ คะแนนกอน

เรียน 
(Pretest) = Xi 

คะแนนหลัง
เรียน 

(Posttest) = Yi 

d =   Yi - Xi d2 

24 11 32 21 441 
25 12 30 18 324 
26 14 31 17 289 
27 20 36 16 256 
28 22 36 14 196 
29 18 34 16 256 
30 12 33 21 441 

รวม  
 

∑d= 450 ∑ 2d =7,130 

  
การทดสอบโดยใช  t-test เปนการทดสอบความแตกตางแบบจบัคู 

(Paired Difference Tests) 
 1.  คํานวณหาคา t จากขอมูล 

 สูตร            t  =   ∑
∑ ∑2 2

d
n d - ( d)

n - 1

 

 แทนคาได     t  =   
2

450
(30 × 7,130) - (450)

29

  

                      t =   450
19.826

 
        t =   22.697 
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 2.   คาวิกฤติ t ที่ระดับนัยสําคัญ  α  , df = n-1 (คาวิกฤติ t ใชวิธีการ
เปดตาราง) 

แทนคาได         df  = 30-1  
                       df = 29 
 กําหนดระดับนัยสําคัญที่ .05 ดังนั้น เปดตาราง t แบบหางเดียว ที่ α 
= .05 , df = 29 
 ไดคา  t.05,29 =  1.699 
    เปรียบเทยีบคาของ t ;    t.05,29   <  t คํานวณ              
     
สรุปไดวา นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงขึ้นหลังการใช

ชุดฝกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  
เนื่องจากขอมูลเชิงคุณภาพเปนขอมูลที่ไมเนนตัวเลข วิธีการวิเคราะห

ขอมูลประเภทนี้จึงมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวเชน 
2.1 การวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) เปนการวิเคราะหที่มุง

บรรยายหรือพรรณนาเชิงปริมาณอยางเปนระบบเกี่ยวกับเนื้อหาของเอกสาร 
ส่ิงพิมพ ส่ือตางๆ ทั้งภาพและภาษา เปนการสรุปแบบนิรนัย (Deductive) คือ
การอนุมาน เปนการลงความเห็นจากหลักทั่วไปเพื่อไปสูเร่ืองเฉพาะ 

2.2 การวิเคราะหขอมูลฐานราก (Grounded data analysis) คือการ
วิเคราะหพิจารณาขอความ เมื่อพบวาขอความหรือใดที่สําคัญหรือส่ือถึงขอมูล
ที่ตองการ ใหขีดเสนใตไวและกําหนดเปนประเด็นที่สําคัญ นําขอความที่เปน
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ประเด็นทั้งหมดมาจัดกลุมกัน คําใดที่ไมเขาพวกใหจัดไวเปนกลุมตางหาก 
จากนั้นจึงนํากลุมตางๆมาหารูปแบบความสัมพันธซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจจะ
สรางเปนแผนภูมิได   

2.3 การวิเคราะหแบบกําหนดประเด็นไวกอน (Priori data analysis) 
การวิเคราะหแบบนี้เปนการวิเคราะหแบบกําหนดประเด็นหรือหัวเรื่องไวกอน
แลว จากนั้นจึงทําการวิเคราะหคําตางๆ เมื่อพบวาเขากับหัวขอใดก็จัดกลุมนั้น 
จากนั้นจึงหารูปแบบของความสัมพันธระหวางประเด็นตางๆ 

2.4 การวิเคราะหแบบขอมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะหดวยวิธีนี้มี
ลักษณะเหมือนกับ ขอ 2.3 แตใชวิธีการนับความถี่ของแตละประเด็น 

การวิ เคราะหขอมูลเชิงคุณภาพมี ข้ันตอนในการวิ เคราะห ดังนี้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) 

1.  การวิเคราะหในเบื้องตน  การวิเคราะหในขั้นนี้คลายกับการ
รวบรวมขอมูลที่ครูเก็บมาเชนการสอบถาม  การสัมภาษณ  การดําเนินงานใน
ข้ันตอนนี้สําหรับครูคือการทําใหเปนลายลักอักษรพรอมที่จะนํามาวิเคราะห
ตอไป 

2.  การจัดกลุมขอมูล  เปนการรวบรวมขอมูลจากขั้นแรกใหเปนกลุมๆ 
แลวจัดทําตารางแสดงความสัมพันธหรือการนําเสนอตอไป   ซึ่งจะขอ
ยกตัวอยางจากการสัมภาษณดังนี้ 
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ตัวอยางการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดมาจากการสัมภาษณปญหา
กาวราวของเด็กชายสัญญา 

 
ขอมูลจากการสัมภาษณเด็กชายสัญญา (นามสมมติุ)   

วันทีส่ัมภาษณ 19  มกราคม 2550 
ขอมูล การวิเคราะหขั้นตนของผูวิจัย 

“ที่บานไมมีใครกลาวาผมได” 
“ผมทําผิดทุกคนก็เฉย” 
“คนที่ผมเชื่อก็ไมอยูแลวไปกรุงเทพฯ 
ดีที่ไมมีใครมาคุมผม” 

ทางบานไมใหความสนใจเด็กชาย
สัญญาเทาที่ควร 

“วันนั้นนองปวยยายตะคอกใหดูนอง
ผมก็เดินหนีเลย” 
“วันนั้นเห็นครูดุผมผมแกลงทําเปนไม
สนใจเลย” 
“วันนั้นครูพูดดีกับผมวาครูตาฝาดหรือ
เปลาเธอเรียบรอยจัง  คาบนั้นผมก็ไม
เอาเสื้อออกนอกกางเกง” 

ชอบประชดครอบครัวและโรงเรียน 

“เพื่อนชมวา  โห..นายกลาขัดคําสั่งครู
นายแนมาก” 
“ครูดุผมมันเปนเรื่องปกติผมชินแลว” 
“ดาก็ดาไปสิ  ชางครู” 

คิดวาพฤติกรรมกาวราวเปนเรื่อง
ปกติ  เปนที่ยอมรับของเพื่อน 
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การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
 จุดมุงหมายของการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 

 เมื่อคุณครูไดทําการวิจัยจนเสร็จเรียบรอยแลว ส่ิงที่สําคัญอีกประการ
หนึ่งในการวิจัยที่ถือวาเปนการสรางองคความรูการวิจัย คือ การเขียนรายงาน
การวิจัย  โดยมีจุดประสงค เพื่อ ส่ือสารกับผูอ านหรือผูสนใจศึกษาใน
กระบวนการวิจัยที่เปนความคิดของคุณครูนักวิจัย ใหเกิดความเขาใจและอาจ
นําผลการวิจัยไปใชประโยชนไดโดยไมตองเสียเวลามาทําการวิจัยได  

 หลักการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน มีส่ิงที่ตองคํานึงถึงดังนี้ 

 1. มีความตรง คุณครูตองกลาวถงึปญหาการวิจยั วัตถปุระสงคการ
วิจัย วิธกีารและผลการวิจยัอยางถูกตองตามหลกัวิชาการ ทุกเนื้อหาสาระตอง
เขียนขึ้นมาจากการศึกษาคนควา และเปนผลที่เกิดขึ้นจากการวิจยัจริงๆ 
 2. มีความชัดเจน เนื้อหาสาระแตละตอนตองมีความชัดเจน
สอดคลองเชื่อมโยงกัน ส่ือความหมายไดถูกตอง ยึดวัตถุประสงคของการวิจัย
เปนหลักในการเขียน  
 3. มีความสมบูรณ มีขอมูลครบถวนสมบรูณ 
 4. มีความนาเชื่อถือ ขอมูลถูกตองตามความเปนจริง ไดจากการวิจัย
จริงๆ 

แนวทางการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
โดยทัว่ไปประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ สวนหนา สวนเนื้อหา 

และสวนอางองิ แตละสวนมรีายละเอียดดงันี ้
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สวนหนา หมายถงึ สวนที่อยูกอนเนื้อหาการวิจัย ประกอบดวย 
 ปกหนา    ชื่อเร่ือง ชื่อผูวจิัย หนวยงานสังกัดของผูวจิยั ปทีท่าํ 

การวิจยั 
 ปกใน      มีขอความเหมอืนปกนอกทกุประการ แตใชกระดษา 

เหมือนเนื้อในปกติ 
 บทคัดยอ  เปนบทที่ผูวิจยัสรุปเร่ืองราวทั้งหมดที่ดําเนินการวิจยั 

ไวส้ันๆ 
 คํานํา 
 สารบัญ 
 สารบัญตาราง/ สารบัญแผนภูมิหรือสารบัญภาพประกอบ 
 สวนเนื้อหา   ประกอบดวย 5 บท 

 บทที่ 1  บทนาํ มีสวนประกอบสําคญั 6 สวน ตามลําดับ ดังนี ้
  ความเปนมาและความสาํคญัของปญหาการวิจยั 
  วัตถุประสงคของการวิจัย 
  สมมติฐานของการวิจัย (ถามี) 
  ขอบเขตของการวิจัย 
  คําจํากัดความของการวิจัยหรือนิยามศัพทเฉพาะ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
 บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย  
 บทที่ 4  ผลการวิเคราะหขอมูล 
 บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
สวนอางอิง ประกอบดวย 2 สวน ดังนี ้
 บรรณานุกรม/ หนังสืออางอิง 
 ภาคผนวก 
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บันไดขั้นที่ 5 
สรางชุมชนนักวิจัยสังคมใหมแหงการเรียนรู 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ขณะนี้คุณครูนักวิจัยไดเรียนรูมาถึงบันไดขั้นสูงสุดในการเรียนรู
เกี่ยวกับการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน นั่นคือ ข้ัน
ของการ ”สรางชุมชนนักวิจัยสังคมใหมแหงการเรียนรู” ในบันไดขั้นนี้คุณครู
นักวิจัยจะไดเรียนรูเกี่ยวกับ การเผยแพรผลงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
ตัวอยางเชน การใหเพื่อนครูนักวิจัยไดมีสวนในการชื่นชมผลงานและการ
นําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ เปนตน จะไดทําความรูจักเครือขายวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนที่จะบอกเลาถึงวันวาน วันนี้และวันหนาของเครือขายวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน พรอมบทสรุปของเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน แต
ละสวนมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

กําหนดปญหาวิจัย 
ดวยใจมุงพัฒนา 

สรางสรรคนวัตกรรม 
นําไปปฏิบัติ 

ออกแบบการวิจัยเบิกทาง 
สูการพัฒนา 

แนวทางสูการสราง 
องคความรูการวิจัย 

สรางชุมชนนักวิจัย 
สังคมใหมแหงการเรียนรู 
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การเผยแพรผลงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
1. การใหเพือ่นครูนักวิจยัไดมีสวนในการชื่นชมผลงาน 

ในการดําเนินงานของเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ไดมีการ
สงเสริมการประสานความรวมมือกันในการทําวิจัยระหวางครูนักวิจัยดวยกัน  
ระหวางครูนักวิจัยกับผูบริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก  ดังนั้นในกระบวนการ
ของการไดมาซึ่งผลงานวิจัยหนึ่งเลม จึงเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ปรึกษาหารือ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่ถูกตอง และสามารถนําไปใชกับผูเรียนได
จริง การทําวิจัยเพียงผูเดียว อาจเปนการมองเห็นเพียงมุมเดียวของชิ้นงาน  แต
หากมีการปรึกษาผูเชี่ยวชาญหรือเพื่อนครูก็จะเปนการเพิ่มมูลคาใหกับงาน 
เพราะไดรับการตรวจสอบจากหลายกลุมผูเกี่ยวของ และทําใหงานวิจัยเปนงาน
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. การนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 

แนวทางในการสงเสริมและพัฒนาครูนักวิจัยของเครือขายอีกแนวทาง
หนึ่ง คือ การสงเสริมใหครูนักวิจัยไดนําเสนอผลงานวิจัยของตน เพื่อเปนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิกในเครือขายในดานกระบวนการวิจัยและผลที่
ไดรับจากการนําไปใชพัฒนาผูเรียน โดยผลงานวิจัยของครูนักวิจัยที่ไดรับ
นําเสนอจะเปนงานวิจัยที่ไดผานการนําไปใชพัฒนาผูเรียนอยางแทจริง โดยใน
กระบวนการนําเสนอครูนักวิจัยจะสงผลงานวิจัยในรูปแบบของบทความตาม
แนวทางที่เครือขายไดกําหนดไว จากนั้นครูนักวิจัยไดเตรียมนําเสนอในเวทีของ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการเผยแพรผลงานวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 
ซึ่งจัดขึ้นโดยเครือขายอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  โดยเวทีแรกไดจัดขึ้นที่โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการและการเผยแพรผลงานวิจัย เร่ือง “วิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียน” วันอังคารที่ 18 – วันพุธที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2550 ณ  โรงเรียน  
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ศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค) อําเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย โดยผูที่เขารวมอบรมเชิง
ปฏิบัติการและเผยแพรผลงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนทุกคนตางมีเปาหมาย
เดียวกันคือตองการพัฒนางานวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียน รวมทั้งเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนในรูปแบบ
เครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่สมาชิกเครือขายทุกคนไดมีสวนรวมในการ
พัฒนาขึ้นตั้งแต ป พ.ศ. 2548 การรวมมือกันทําวิจัยในรูปแบบเครอืขายนีน้บัวา
เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการทํางานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของ
บุคลากรทางการศึกษาไดอยางยั่งยืน รวมทั้งเพื่อเตรียมความพรอมใหครู
นักวิจัยของเครือขายสามารถนําเสนอผลงานวิจัยในเวทีเสนอผลงานวิจัยใน
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติตอไป 
โมเดลเครือขายวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 

จากงานวิจัย “การพัฒนาเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน” ของ 
ลําพอง กลมกูล (2548) ไดสรุปผลการวิจัยวา โมเดลเครือขายวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียน ที่คุณครูนักวิจัยสามารถเขารวมเปนสมาชิกหนึ่งของเครือขายได มี
รูปแบบยอย 3 รูปแบบ ดังนี้  

รูปแบบที่ 1 รูปแบบเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนภายในโรงเรียน 
รูปแบบที่ 2 รูปแบบเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนภายในกลุม

โรงเรียน 
รูปแบบที่ 3 รูปแบบเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนภายในเขตพื้นที่

การศึกษา 
องคประกอบของโมเดลเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน มี 7 

องคประกอบหลัก ไดแก (1) วัตถุประสงคของเครือขาย (2) โครงสรางของ
เครือขาย (3) องคประกอบของเครือขาย (4) บทบาทและหนาที่ของสมาชิกของ
เครือขาย (5) แผนการดําเนินงานของเครือขาย (6) กิจกรรมของเครือขาย และ 
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(7) ผลลัพธของเครือขาย โดยแสดงโครงสรางการประสานความรวมมือและ
รายละเอียดของโมเดลวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนทั้ง 3 รูปแบบยอย ดังตอไปนี้ 

รูปแบบที่ 1 รูปแบบเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนภายใน
โรงเรียน 

รูปแบบเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนภายในโรงเรียน คือ รูปแบบ
เครือขายวิจัยที่เกิดจากการประสานความรวมมือกันในการทําวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียน  โดยเนนการดําเนินงานของเครือขายภายในสถานศึกษา  แกนนําของ
เครือขาย คือ  ตัวบุคคลที่มีความสามารถในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
หรือเปนผูที่มีความตั้งใจในการทําวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียน และมีการ
ประสานงานกับบุคลากรภายนอกสถานศึกษา ไดแก นักวิจัยและศึกษานิเทศก  
ทั้งนี้เพื่อพัฒนาใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียนกับบุคลากรภายนอกสถานศึกษา โดยมีโครงสรางการประสานความรวมมือ
ของรูปแบบเครือขาย ดังแผนภาพตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 102
รูปแบบที่ 2 รูปแบบเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนภายใน

กลุมโรงเรียน 
รูปแบบเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนภายในกลุมโรงเรียน คือ 

รูปแบบเครือขายวิจัยที่เกิดจากการประสานความรวมมือกันในการทําวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน  โดยเนนการดําเนินงานของเครือขายภายในกลุม
โรงเรียน  แกนนําของเครือขาย คือ โรงเรียนเครือขายที่มีความสามารถในการ
ทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน หรือเปนโรงเรียนเรียนขายที่มีความตั้งใจในการ
ทําวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียนและมีการประสานงานกับบุคลากร
ภายนอกสถานศึกษา ไดแก นักวิจัย  ศึกษานิเทศกและอาจารยมหาวิทยาลัย  
ทั้งนี้เพื่อพัฒนาใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการทําวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียนกับบุคลากรภายนอกกลุมโรงเรียน โดยมีโครงสรางการประสานความ
รวมมือของรูปแบบเครือขาย  ดังแผนภาพตอไปนี้ 
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รูปแบบที่ 3 รูปแบบเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนภายใน

เขตพื้นที่การศึกษา 
รูปแบบเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษา 

คือ รูปแบบเครือขายวิจัยที่เกิดจากการประสานความรวมมือกันในการทําวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน  โดยเนนการดําเนินงานของเครือขายภายในเขตพื้นที่
การศึกษา  แกนนําของเครือขาย คือ กลุมโรงเรียนเครือขายที่มีสมาชิกภายใน
กลุมโรงเรียนมีความสามารถในการทําวิจัยปฏิ บั ติการในชั้นเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ และเปนกลุมโรงเรียนเครือขายที่มีการบริหารงานของเครือขาย
อยางตอเนื่องโดยเนนการทําวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียน  และมีการ
ประสานงานกับบุคลากรภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา ไดแก นักวิจัยและ
อาจารยมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกบัการ
ทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนกับบุคลากรภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี
โครงสรางการประสานความรวมมือของรูปแบบเครือขาย ดังแผนภาพตอไปนี้ 
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วัตถุประสงคในการดําเนินงานของเครือขาย ประกอบดวย  
1) เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางครูนักวิจัย ผูบริหาร

โรงเรียนศึกษานิเทศก นักวิจัย และอาจารยมหาวิทยาลัย  
2) เพื่อพัฒนาเครือขายการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูนักวิจัย

และผูเกี่ยวของใหมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องและยั่งยืน  
3) เพื่อพัฒนาและแกปญหาผูเรียนโดยผานเครือขายวิจัยปฏิบัติการใน

ชั้นเรียน 
เปาหมายของการดําเนินงานของเครือขาย ไดแก ผูเรียนไดรับการ

พัฒนาในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการปฏิบัติ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค  สมาชิกของเครือขายไดพัฒนาตนเองในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียน และสามารถสรางเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่มีการดําเนินงาน
อยางตอเนื่องและยั่งยืน 

ความเหมาะสมของโมเดลเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
โมเดลเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมีความเหมาะสมในการ

พัฒนาใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางสมาชิกภายในเครือขาย  
การพัฒนาประสิทธิภาพการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน และการพัฒนา
คุณภาพของงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ดังนี้  

1) โมเดลเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมีความเหมาะสมในการ
พัฒนาใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางสมาชิกภายในเครือขาย 
โดยองคประกอบที่เปนตัวกําหนดทิศทางในการดําเนินงานของเครือขาย คือ 
วัตถุประสงคของเครือขายที่ไดกําหนดไวชัดเจนวาเปนเครือขายวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการทําวิจัยระหวาง
สมาชิกในเครือขาย  และจากโครงสรางการประสานความรวมมือของเครือขาย
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ที่มีการประสานความรวมมือกันทั้งแบบชวงชั้นและแบบกลุมสาระการเรียนรู
อยางเปนระบบ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคคลหรือหนวยงานจาก
ภายนอกเครือขาย ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการพัฒนาการดําเนินงานของเครือขายให
ดําเนินไปตามเปาหมายที่กําหนด มีความตอเนื่องและเปนเครือขายที่ยั่งยืน 

2) โมเดลเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมีความเหมาะสมในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน กลาวคือ สมาชิกของ
เครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ประกอบดวยกลุมบุคคลที่มีบทบาทและ
หนาที่แตกตางกัน มีความรูแตกตางกัน มีความชํานาญและเชี่ยวชาญแตกตาง
กัน เมื่อทุกกลุมตางมีเปาหมายเดียวกัน ก็สามารถทําใหเกิดการรวมตัวกันและ
ชวยเหลือกันในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยมีนักวิจัย อาจารย
มหาวิทยาลัยและศึกษานิเทศกที่มีความรูและเชี่ยวชาญในดานทําวิจัยสามารถ
เขามารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับครูนักวิจัยและผูอํานวยการสถานศึกษาใน
โรงเรียน  ทําใหเกิดการรวมมือกันในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  ซึ่งสงผล
ใหการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพมากกวาการทําวิจัยคนเดียว  

3) โมเดลเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมีความเหมาะสมในการ
พัฒนาคุณภาพของงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน กลาวคือ ดังจะเห็นไดจาก
องคประกอบของเครือขายที่มีการกําหนดวัตถุประสงคของเครือขาย และ
ผลลัพธของเครือขายไวอยางชัดเจน นั่นหมายความวา การกอตัวของเครือขาย
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนนั้น  จําเปนตองมีวัตถุประสงคเปนสิ่งนําทางและมี
ผลลัพธของเครือขายเปนเปาหมายของการดําเนินงานของเครือขาย  โดย
เปาหมายสูงสุด คือ คุณภาพของงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่สามารถ
นําไปใชแกปญหาและพัฒนาผูเรียนไดจริง และสมาชิกทุกคนในเครือขายไดมี
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โอกาสในการพัฒนาตนเอง เชน การทํางานของครูในรูปแบบเครือขายวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนเปนอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาวิชาชีพ   

วันวาน วันนี้และวันหนาของเครือขายวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 
1. เริ่มตนสูเสนทางของเครือขายวจิัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

 ความเปนมาและแรงบันดาลใจของการพัฒนาเครือขายวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียนนั้นสืบเนื่องจากความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาในดานการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน จึงทําใหเกิดการแสวงหา
แนวทางในการพัฒนาการทําวิจัยของครู ซึ่งเปนที่ทราบกันแลววา ถาพดูถงึเรือ่ง 
“วิจัย" ครูโดยสวนใหญมักคิดวาเปนเรื่องยาก เปนภาระที่ตองทํา ไมอยากทํา 
และไมรูวาจะเริ่มตนอยางไรดี และสภาพการทําวิจัยของครูที่ผานมา ครู
สามารถทําวิจัยไดตามสภาพ และเมื่อมีทีมนักวิจัยจากหนวยงานทางการศกึษา
ไดใหความชวยเหลือครูโดยการจัดอบรมสัมมนาและการใหคําแนะนํา ก็
สามารถชวยครูในการทําวิจัยไดในระดับหนึ่งและเปนเพียงชวงระยะเวลาสั้น ๆ 
และเมื่อเวลาผานไป ครูก็ตองทําวิจัยดวยตนเองตามสภาพ ดังนั้น เพียงเทานี้
คงยังไมพอกับการพัฒนางานวิจัยของครู  ควรมีแนวทางอื่นที่สามารถพัฒนา
และสงเสริมการทําวิจัยของครู ใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืน จึงเกิดแรง
บันดาลใจใหเกิดเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนขึ้นโดยความรวมมือจาก
กลุมผูเกี่ยวของที่มีเปาหมายรวมกัน และไดรับขอเสนอแนะจากนักการศึกษาที่
ทานมีประสบการณดานเครือขายวิจัยทางการศึกษา ไดมอบคํากลาวนี้ใหกับ
สมาชิกของเครือขายทุกคน ผูซึ่งมีเปาหมายรวมกันในการพัฒนาการทําวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียน ดังนี้ 
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“จ ง อ ย า ก ลั ว ใ น ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ป ญห า แ ล ะ
ประสบการณ ในเรื่องการสอนและเรื่องอื่นๆ ระหวางเพื่อนครู 
ผูบริหารและศึกษานิเทศก รวมทั้งระหวางโรงเรียนดวยกัน ถา
คุณปฏิบัติไดอยางนี้แลวคุณจะพบวาคุณไดรวมลงเรือลํา
เดียวกัน และปญหาเหลานั้นจะเปนปญหาโดยรวมและทุกคน
จะพยายามทําความเขาใจรวมกัน อยาลืมวาเปาหมายหลัก
ของการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนคือ ผูเรียน นั่นเอง เพราะ
ผูเรียนกําลังเฝารอและตองการหลายสิ่งหลายอยางจากคุณครู
ที่จะนํามามอบให” 

 จากคํากลาวขางตนเปนคํากลาวที่สรางแรงบันดาลใจและเปนแนวคิดที่
ไดรับจาก ศาสตราจารย Elliott ประเทศอังกฤษ ผูซึ่งมีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาเครือขายวิจัยปฏิบัติการ CARN ที่ประเทศอังกฤษไดมอบคํากลาวนี้
ใหกับเครือขายของเราเพื่อสงตอใหกับครูนักวิจัยของเครือขายทุกคน เมื่อการ
จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียน” ในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2549 ที่ผานมา 
 เครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเกิดขึ้นจากความรวมมือกันของคณะ
นักวิจัย ครูนักวิจัย ผูบริหาร ศึกษานิเทศก และอาจารยมหาวิทยาลัย โดยทุก
ฝายตางมีเปาหมายรวมกันในการประสานความรวมมือเพื่อชวยเหลือกันในการ
ทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน และเพื่อพัฒนาผูเรียนในดานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  ทักษะการปฏิบัติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค  โดยในแตละฝายตางมี
บทบาทของตนที่ชัดเจนในการทํางานรวมกันเปนเครือขาย  โดยมีเปาหมาย
หลักเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียน  และผลลัพธที่เกิดขึ้นตามมาคือ สมาชิก
ของเครือขายมีการพัฒนาทักษะการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนซึ่งเปนทักษะ
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ที่จําเปนและมีความสําคัญตอวิชาชีพ อีกทั้งเปนกุญแจสําคัญที่ชวยใหสมาชิก
เครือขายทุกคนไดมีการศึกษาคนควาและพัฒนาตนเองอยูเสมอ และฝกฝนจน
เกิดความชํานาญ 
 สําหรับแนวทางการดําเนินงานของเครือขายนั้น  ไดผานการวิจัยและ
พัฒนาและทําใหไดโมเดลเครือขายวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนที่ชัดเจนและ
สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของเครือขาย ซึ่งเปนโมเดลที่
พัฒนาขึ้ นจากการออกแบบแผนการวิ จั ยที่ ชั ด เจนและถูกต องตาม
กระบวนการวิจัยและผานขั้นตอนการพัฒนาและตรวจสอบโมเดลเครือขายวิจัย
ปฏิบัติการในช้ันเรียนจากบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของกับเครือขายทั้งสิ้น  
ทั้งนี้เร่ิมตนจากคําถามวิจัยที่วา “โมเดลเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่
เหมาะสมกับประเทศไทยควรมีลักษณะอยางไร” จากคําถามวิจัยนี้ ทําใหตอง
แสวงหาคําตอบโดยผานกระบวนการวิจัยใหได จึงไดออกแบบวิธีดําเนินการ
วิจัยทั้งดวยการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ  โดยเริ่มตนจาก
การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของเครือขายวิจัยปฏิบัติการของตางประเทศ จึง
ทําใหพบเครือขาย CARN ของประเทศอังกฤษ และลําดับตอมาจึงไดรูจัก 
ศาสตราจารย Elliott ผูซึ่งมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเครือขาย CARN จึง
ไดขอความอนุเคราะหจากทานในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการสรางและ
พัฒนาเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสําหรับประเทศไทย ตอมาไดเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณครูนักวิจัย  ผูบริหารโรงเรียน  ศึกษานิเทศก 
และอาจารยมหาวิทยาลัย ตามลําดับ ทําใหไดขอมูลในการสังเคราะหโมเดล  
และไดผานการตรวจสอบความเหมาะสมของโมเดลจากผูเชี่ยวชาญดาน
เครือขายและดานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนโดยการสัมภาษณและการสนทนา
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กลุม จึงทําใหไดโมเดลเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ และ
สามารถนํามาใชไดกับบริบทของประเทศไทย  ตามที่ไดนําเสนอมาแลวขางตน 

2. กิจกรรมการพัฒนาเครือขายปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน 
กลุมเครือขายบานสวน  อ.เมือง จ. สุโขทัย กิจกรรมของเครือขาย 

ประกอบดวย กิจกรรมสําคัญ 3 กิจกรรม ดังนี้  
กิจกรรมที่ 1 การจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 

“เครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน” เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2549 ณ โรงเรียนวัด
จันทร (ลอมราษฎรบํารุง) โดยผูเขารวมการสัมมนาไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
พัฒนารูปแบบเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ซึ่งประกอบดวย คณะผูบริหาร
และครูจากโรงเรียนของกลุมเครือขายบานสวน-ตาลเตี้ย และคณะศึกษานิเทศก
จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 และผลลัพธที่ไดรับจากการ
โครงการอบรมสัมมนาครั้งนี้ ทําใหไดแนวทางในการพัฒนารูปแบบเครือขายอัน
เกิดจากผูปฏิบัติจริง  

กิจกรรมที่ 2 การจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “วิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน” เมื่อวันที่ 25-26 ธันวาคม 2549 ณ โรงเรียนบานสวน
วิทยาคม ในการจัดอบรมครั้งนี้ไดรับการตอบรับจากคณะครูและผูบริหารเปน
อยางดีในการเขารวมกิจกรรมของโครงการ และผลลัพธพบวา ครูนักวิจัยที่มี
ความมุงมั่นและสามารถพัฒนางานวิจัยของตนจนผลงานไดรับการตอบรับให
นําเสนอผลงานวิจัยระดับเขตพื้นที่การศึกษา คือ งานวิจัยของอาจารยจุฑามาศ 
เสาแบน โรงเรียนวัดฤทธิ์ (คําหมื่นปทุมานุสสรณ)  ซึ่งเปนงานวิจัยฉบับยอที่มี
สวนประกอบของงานวิจัยครบ มีการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมแลวนําไปใชกับ
ผูเรียนดวยวิธีดําเนินการวิจัยที่ถูกตองตามขั้นตอน ซึ่งเปนอีกความภาคภูมิใจ
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ของเครือขายที่มีบทบาทในการพัฒนาครูเกี่ยวกับกระบวนการทําวิจัยที่ถูกตอง
และจนกระทั่งครูสามารถนําไปพัฒนาและแกปญหาของผูเรียนไดจริง 

กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการยอย ณ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ 
(ประชาสรรค) เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2550 และวันที่ 13 สิงหาคม 2550 
โดยไดมีการจัดอบรมใหความรูและรวมแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางคณะ
ครูและผูบริหารกับนักวิจัย และกิจกรรมหลักเนนการใหความรู  ทําความเขา  
และลงมือปฏิบัติ โดยผลลัพธที่เกิดจากการดําเนินงานครั้งนี้ คณะครูไดรับ
ความรูและทราบแนวทางในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนอยางถูกตอง และ
ขณะนี้ครูโดยสวนใหญกําลังอยูในชวงดําเนินการวิจัยของการพัฒนานวัตกรรม
และเครื่องมือวัดตัวแปร และจะนําไปใชจริงกับผูเรียนไดเมื่อเปดเทอมในภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 นี้ ในสวนของการดําเนินงานของเครือขายนั้น ยัง
ติดตามใหคําปรึกษาและแนะนําแนวทางการทําวิจัยอยางตอเนื่อง  

กลุมเครือขายโรงเรียนไรขี และโรงเรียนบานหนองสามสี        
จ. อํานาจเจริญ  จากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนใน
ทัศนะของเครือขายมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้น พบวา ครูสวนใหญมีความ
สนใจและเริ่มเขาใจในวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ตองการศึกษาหาความรู
เกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัย  ครูหลายคนตระหนักวาแทจริงแลวการวิจัยนั้นเริ่ม
จากการที่ครูไดทําการสอนและสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน  ใสใจกับ
พฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนทั้งดานทักษะทางวิชาการและลักษณะที่พึง
ประสงค โดยกิจกรรมที่เครือขายไดสงเสริมนั้นประกอบดวย  
 กิจกรรมที่ 1 เปนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใชระยะเวลา 2 วัน ใหกับ
คณะครูจากกลุมโรงเรียนไรขี กิจกรรมในครั้งนี้ไดรับความอนุเคราะหจาก
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญและ คณะผูบริหารสถานศึกษาใน
กลุมโรงเรียนที่เห็นความสําคัญในการพัฒนาครูดานการวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียน กิจกรรมระหวางการอบรมมีการเนนมโนทัศนการวิจัยในชั้นเรียน  
ระเบียบวิธีวิจัย การลงสูการปฏิบัติจริงและการสอบถามปญหาที่เกิดขึ้นจาก
การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน ซึ่งกิจกรรมเหลานี้เปนวัตถุประสงคหลักของการ
จัดอบรมในครั้งนี้  และผลก็เปนที่นาพอใจ 
 กิจกรรมที่ 2 เปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงเรียนบานหนองสามสี 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรู
และทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนใหกับครูในโรงเรียน โดยกิจกรรมคือ
การจัดอบรมความรู เกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การนําเสนอ
ความกาวหนาในการทําวิจัยของครู การใหคําปรึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู 
โดยระยะเวลาของการจัดกิจกรรมใชชวงเลิกเรียนสัปดาหละ 1  คร้ังตอเนื่องกัน
จนสิ้นสุดกระบวนการ และกิจกรรมทายสุดคือการเผยแพรใหกับครูในกลุม
โรงเรียนโดยผานกิจกรรมเปดบานของโรงเรียนใหผูปกครองและกลุมครูใน
เครือขายไดเขาเยี่ยมชมผลการปฏิบัติงานของนักเรียนและครูในโรงเรียน การ
จัดกิจกรรมในครั้งนี้ไดผลเปนที่นาพอใจมาก 

กลุ ม เครือข าย โรง เรี ยนเทพศิ รินทร  กรุ ง เทพมหานคร 
วัตถุประสงคของเครือขายนี้เพื่อพัฒนาความสามารถในการทําวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทพศิรินทร กรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมของ
เครือขาย ประกอบดวย กิจกรรมสําคัญ 3 กิจกรรม ดังนี้  

กิจกรรมที่ 1 คลินิกวิจัย มีวัตถุประสงคเพื่อใหคําแนะนําครูในการทํา
วิจัย เชน การวิเคราะหสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนเพื่อกําหนดปญหา
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วิจัย เปนตน โดยจัดกิจกรรมในชวงเวลา 13.00 – 16.00 น. ของทุกวัน
พฤหัสบดีหรือตามการนัดหมายของครู มีทีมเครือขาย จํานวน 2 – 3 คน เปน
ผูใหคําปรึกษา โดยใชสมุดบันทึกคลินิกวิจัยเปนเครื่องมือในการติดตาม
ความกาวหนาในการทําวิจัยของครู สถานที่ใชจัดกิจกรรมคือ หองวิจัยของ
โรงเรียน  

กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการยอย มีวัตถุประสงคเพื่อให
ความรูและพัฒนาความสามารถของครูในการทําวิจัยตามประเด็นเฉพาะที่ครู
ตองการ ไดแก การกําหนดปญหาวิจัย การสรางและพัฒนานวัตกรรม การ
ออกแบบการวิจัย เปนตน มีการจัดกิจกรรมระหวางภาคการศึกษา จํานวน 2 
คร้ัง มีทีมเครือขาย จํานวน 2 – 3 คน เปนวิทยากรในการอบรม สถานที่ใชจัด
กิจกรรม คือ หองประชุมของโรงเรียน 

กิจกรรมที่ 3 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียน มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาครูใหมีความสามารถในการเขียนโครงราง
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนไดอยางถูกตอง และสามารถนําไปใชเปนแนวทาง
ของการวิจัยและพัฒนาผูเรียนได กิจกรรมยอยประกอบดวย การสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการทําผลงานทางวิชาการการเรียนรูจากตัวอยางที่ดี (Best 
Practice) การทบทวนแนวทางการเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
คําถามการวิจัย วัตถุประสงคการวิจัย สมมติฐานการวิจัย ขอบเขตการวิจัย 
นิยามเชิงปฏิบัติการ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ การทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวของ (Literature Review) การพัฒนานวัตกรรม การสรางเครื่องมือวิจัย 
การวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอโครงรางการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
เวลาที่ใชในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจํานวน 3 วัน 2 คืน สถานที่ใชจัด
กิจกรรมเปนสถานที่นอกโรงเรียนเพื่อเปล่ียนบรรยากาศการทํางานใหครูเกิด
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ความคิดสรางสรรคในการออกแบบการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดอยาง
เต็มศักยภาพของแตละคน รวมทั้งใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันมากที่สุด  

3. บทเรียนสําหรับการพัฒนาเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียน 

(1) การทําวิจัยของครูเปนกระบวนการที่ชวยสงเสริมและสนับสนุนให
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางตอเนื่อง โดยปจจัยที่
จะชวยทําใหเกิดความตอเนื่องมาจากประการที่หนึ่งปจจัยภายใน ไดแก ตัวของ
ครูเองที่ตองการเห็นความเจริญงอกงามของผูเรียน โดยแสวงหาวิธีการแกไข
ปญหาและวิธีการพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดอยางเต็มตามศักยภาพ 
ตลอดจนตองการใหเกิดการพัฒนาในวิชาชีพครู ประการที่สองมาจากปจจัย
ภายนอก ไดแก นโยบายของผูบริหารที่ทําใหครูเกิดความพึงพอใจและเล็งเห็น
ความสําคัญของการวิจัยพัฒนาผูเรียน เชน การอํานวยความสะดวกในการทํา
วิจัยของครู  การยกยองชมเชย รวมทั้งการใหรางวัลและผลตอบแทน  
 (2) ทักษะการเขียนเปนทักษะที่ครูจะตองไดรับการพัฒนา เพราะการ
เขียนรายงานวิจัยหรือรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่ดีนั้นจะตองมี
ความชัดเจน ถูกตอง เหมาะสม และมีประโยชนที่จะชวยใหผูอ่ืนสามารถนําไป
ศึกษาหรือนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่
มุงสูเปาหมายใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ 

(3) การสงเสริมใหครูรูจักวิธีการสรางและพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอนหรือการพัฒนาผูเรียนจะชวยใหครูเห็นแนวทางในการสรางสรรค
วิธีการพัฒนาผูเรียนที่หลากหลาย รวมทั้งสามารถพัฒนาวิชาชีพครูได 
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(4) การสงเสริมใหครูไดเผยแพร และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เปน
กิจกรรมที่จะชวยกระตุนใหครูไดมีโอกาสสรางเครือขายในการวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียนมากขึ้น โดยครูจะไดนําเสนอแนวความคิดของตนเอง เชน ประเด็นที่
ทําวิจัย วิธีการวิจัย เทคนิคการพัฒนาผูเรียน เปนตน พรอมกับการปรับปรุง
พัฒนางานของตนเองจากคําแนะนํา หรือ ตัวอยางจากงานวจิยัของผูอ่ืน ซึง่การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูนั้นจะชวยพัฒนาทักษะในการทําวิจัยและเจตคติที่ดีตอการ
วิจัยอีกดวย เมื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกิดเปนเครือขายทั้งภายในโรงเรียนและ
ระหวางโรงเรียนแลวจะกอใหเกิดความเปนชุมชนแหงการเรียนรูที่พรอมจะเปน
พลังสําคัญในการพัฒนาวิชาชีพครูใหกาวหนาตอไป 

4. ขอเสนอแนะสําหรับการสรางเครือขายวิจัย 

ขอเสนอแนะสําหรับการสรางเครือขายจากผลงานวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาโมเดลเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน” ของลําพอง กลมกูล (2548) 
ไดใหไวดังนี้ 

 (1) ควรพัฒนาโมเดลเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนใหเกิดขึ้น 
โดยในการสรางเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ควรเริ่มสรางจากเครือขาย
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนภายในโรงเรียน แลวพัฒนาเปนเครือขายวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนภายในกลุมโรงเรียน  และเมื่อมีความเขมแข็ง จึงคอย ๆ 
ขยายไปเปนเครือขายวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษา โดย
เครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนจะเกิดขึ้นไดนั้น ผูมีสวนเกี่ยวของและ
สถานศึกษาจําเปนตองมีความพรอมในการประสานความรวมมือและรวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูภายในเครือขาย โมเดลและองคประกอบของเครือขายที่
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พัฒนาขึ้น คือ แนวทางในการสรางเครือขาย บุคคลหรือสถานศึกษาสามารถนํา
โมเดลที่พัฒนาขึ้นไปปรับใชตามความเหมาะสมของสถานศึกษานั้น ๆ ได 
 (2) องคประกอบสําคัญของการสรางเครือขาย คือ แกนนําของ
เครือขาย ดังนั้น โมเดลเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่พัฒนาขึ้น ทั้ง 3 
รูปแบบ จําเปนตองมีแกนนําของเครือขาย โดยแกนนําเครือขายภายในโรงเรียน  
คือ แกนนําระดับบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
และมีความสามารถในการประสานความรวมมือภายในกลุมเครือขาย  แกนนํา
ของเครือขายภายในกลุมโรงเรียน  คือ แกนนําระดับโรงเรียน  ซึ่งก็คือโรงเรียน
เครือขายที่มีความเขมแข็งและสามารถเปนผูนําในการดําเนินงานของเครือขาย
ได และแกนนําของเครือขายภายในเขตพื้นที่การศึกษา คือ แกนนําระดับกลุม
โรงเรียน ซึ่งจะมีบทบาทในการเปนกลุมโรงเรียนเครือขายที่มีความเขมแข็งและ
สามารถพัฒนาระบบการดําเนินงานของเครือขายใหยั่งยืนได ดังนั้น ในการ
สรางเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ควรมีแกนนําของเครือขายซึ่งจะมี
บทบาทในการประสานความรวมมือภายในกลุมเครือขาย  
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บทสรุปของเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
“กระบวนการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของเครือขายฯ” ได

กําหนดเสนทางการพัฒนางานวิจัยเชนเดียวกับการกาวขึ้น “บันได 5 ขั้น” ที่
คุณครูนักวิจัยจะตองเรียนรูเกี่ยวกับการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรยีนเพือ่พฒันา
คุณภาพผูเรียน โดยมี “ขั้นตอนการวิจัยชวนจดจํา” ดังตอไปนี้ 
 บันไดขั้นที่ 1 กําหนดปญหาวิจัยดวยใจมุงพัฒนา มีกิจกรรม
สําคัญดังนี้ 
 ศึกษาขอมูลผูเรียน   เพียรวิเคราะหปญหา   

ต้ังคําถามวิจัยนําพา  พัฒนาเปนวัตถุประสงคการวิจัย   
 บันไดขั้นที่ 2 สรางสรรคนวัตกรรมนําไปปฏิบัติ มีกิจกรรมสําคัญ 
ดังนี้ 
 กําหนดกรอบความคิด สราง ผลิต นวัตกรรมการสอน   
 นําไปปฏิบัติตามขั้นตอน   ประสิทธิภาพนําไปสอนเปนอยางไร 

บันไดขั้นที่ 3 ออกแบบการวิจัยเบิกทางสูการพัฒนา มีกิจกรรม
สําคัญดังนี้  
 กําหนดกลุมเปาหมายใหชัด สรางแบบวัดใหเห็นผล   
 วิเคราะหขอมูลชํานาญตน หมั่นฝกฝนเขียนโครงรางการวิจัย 

บันไดขั้นที่ 4 แนวทางสูการสรางองคความรูการวิจัย มีกิจกรรม
สําคัญดังนี้  
 นําแผนวิจัยไปปฏิบัติ  เกิดผลชัดปฏิบัติงานเขียน  
 พัฒนาดวยพากเพียร   ใหนักเรียนกาวหนาไป 
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 บันไดขั้นที่ 5 สรางชุมชนนักวิจัยสังคมใหมแหงการเรียนรู มี
กิจกรรมสําคัญดังนี้ 
 เปดใจรวมชื่นชมผลงาน   แลกเปลี่ยนประสบการณเรียนรู   
 รวมกันพัฒนาวิชาชีพครู  ขับเคลื่อนสูสังคมนักวิจัย 

เสนทางการทําวิจัยของเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “เสนทางเสนนี้เปนเสนทางที่คุณครูนักวิจัยทุกคนสามารถกาวเดิน
ไปในการสรางสรรคผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางมั่นใจ และ
คุณครูนักวิจัยสามารถสรางเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนไดดวยตัวของ
คุณครูเองตามแนวทางที่ไดกลาวมาแลวขางตน คุณครูจงภูมิใจในวิชาชีพ จง
มุงมั่นในการพัฒนางานวิจัย เพื่อความเปนครูนักวิจัยอยางเต็มภาคภูมิ”  
 

กําหนดปญหาวิจัย 
ดวยใจมุงพัฒนา 

สรางสรรคนวัตกรรม 
นําไปปฏิบัติ 

ออกแบบการวิจัยเบิกทาง 
สูการพัฒนา 

แนวทางสูการสราง 
องคความรูการวิจัย 

สรางชุมชนนักวิจัย 
สังคมใหมแหงการเรียนรู 
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