
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กศน. 
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ความสําคญั  

               การวิจัยเป็นเคร่ืองมือสําคัญทีจ่ะช่วยให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ด้วยการ
นํากระบวนการวิจัยและผลการวิจัยมาใช้ใหเ้กิดประโยชน์ โดยเฉพาะการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย 
เป็นแนวทางหน่ึงที่ผู้สอนสามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที2่) พ.ศ. 2545 มาตรา 24(5) การจัดกระบวนการเรียนรู้
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้
รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไป
พร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหลง่วิทยาการประเภทต่าง ๆ และมาตรา 30 ยังได้
กําหนดให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มปีระสิทธิภาพ รวมท้ังการส่งเสริมให้ผู้สอน
วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรยีนในแต่ละระดับการศึกษา ดังน้ันผู้สอน จะใช้การวิจัย
เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้แล้ว ยังใช้การวิจัยเพ่ือศึกษาปัญหา หรือสิ่งทีต้่องการรู้คําตอบ พัฒนาสิ่งที่
ต้องการพัฒนา หรือแก้ปัญหาและศึกษาพัฒนาในสิ่งที่เป็นปัญหา หรือต้องการพัฒนาควบคู่กันไป
อย่างต่อเน่ือง โดยบูรณาการการจัดกระบวนการเรียนรู้และการวิจัยให้เป็นกระบวนการเดียวกัน 
สามารถมองเห็นปัญหา ระบุหรือรู้ปัญหาได้ รู้จักการวางแผนการวิจัย เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างเป็นระบบ มีหลักฐานการได้มาซึ่งข้อค้นพบ มีเหตุผลอธิบายข้อค้นพบ ดังน้ันการวิจัยพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ อาจสรุปได้เป็น 3 ลักษณะ ดังน้ี 

                  1. การใช้การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้ มุง่ให้ผู้เรียนทําวิจัยเพ่ือใช้กระบวนการวิจัย
เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถวิจัยในเรื่องที่สนใจหรือต้องการหาความรู้หรือต้องการ
แก้ไขปัญหาการเรียนรู้ ซึ่งกระบวนการวิจัยจะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกการวางแผน ฝกึการ
ดําเนินงาน และฝึกหาเหตุผลในการตอบปัญหา โดยผสมผสานองค์ความรู้แบบบูรณาการ เพ่ือให้เกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานการณ์จริง 

                 2. การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ มุ่งให้ผู้สอนสามารถทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ วางแผนแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยผู้สอนสามารถทาํการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาทีนํ่าไปสู่คุณภาพ
การเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการ เรียนรู้ ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้ ทดลองใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผลจากการใช้นวัตกรรมน้ัน ๆ 
และใหผู้้สอนสามารถนํากระบวนการวิจัยมาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ด้วยการใช้เทคนิค
วิธีการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการวิเคราะห์ปัญหา สร้างแนวทางเลือกในการแก้ปัญหา 
ดําเนินการตามแนวทางที่เลอืก และสรุปผลการแก้ปัญหา อันเป็นการฝึกทักษะ ฝึกกระบวนการคิด 
ฝึกการจัดการจากการเผชิญสภาพการณ์จริง และปรับประยุกต์มวลประสบการณ์มาใช้แก้ปัญหา 



                  3. การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มุ่งให้ผู้บริหารทําการวิจัยและนํา
ผลการวิจัยมาใช้ประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งจัดทํานโยบายและวางแผนบริหารจัดการสถานศึกษาให้
เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ นําไปสู่การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
และเป็นแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

                   การวิจัยเป็นกระบวนการค้นคว้าหาความรู้และแนวทางปฏิบัติที่นําไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่เช่ือถือได้ สามารถนําผลการค้นพบมาแก้ไขการเรียนรู้หรือตัดสินใจพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเน่ืองจากการวิจัยเป็นกระบวนการเชิงระบบ ที่ใช้การศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งโดยทั่วไปจะเริ่มต้นจากการศึกษาและวิเคราะห์
ปัญหา จนถึงขัน้สรุปและรายงานผล ดังแผนภูมิ 

  

 

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการวิจัยโดยทั่วไป 

 

 

  



ความหมาย 

              การวิจัย (Research) หมายถึง กระบวนการค้นคว้าหาข้อมูล หาคําตอบ การแก้ปัญหา 
โดยวิธีการที่เป็นระบบ หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หรือวิธีการที่เช่ือถือได้ 
              การวิจัยกลุ่มเรียน คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างครูและผู้เรียน ซึ่งบทบาทของครู กศน. 
คือผู้อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน หรือที่เรียกว่า 
Facilitator คือครูจะคอยให้คําแนะนําและคําปรึกษาในการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้วยการพบ
กลุ่ม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ด้วยการจัดช้ันเรียน การเรียนรู้ด้วยการสอนเสริม และการ
เรียนรู้โดยการทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ครูจะพยายามที่จะช่วยให้ผู้เรียน ประสบผลสําเร็จใน
การเรียนรู้ ในขณะที่ผู้เรียน มีความหลากหลาย มีความแตกต่างกัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
สังคม อาชีพ พ้ืนฐานทางการศึกษา ทําใหบ้างครั้งเกิดปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ ครูจะต้อง
สังเกต เก็บรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม เพ่ือนํามาวิเคราะห์ ศึกษาสภาพ เป็น
สิ่งจําเป็นที่ต้องดําเนินการตลอดเวลา การวิจัยในกลุ่มเรียนเกิดขึ้นหลังจากครูสรุปได้ว่าปัญหาคืออะไร 
มีสาเหตุมาจากอะไรและมีแนวทางจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร กล่าวคือครคูิดหาวิธีการแก้ปัญหาแล้วได้
นําไปทดลองใช้จนได้ผลแล้วพัฒนาเป็นนวัตกรรมสามารถนําไปเผยแพร่ได้ต่อไป  

            การวิจัยในกลุ่มเรียนควรมีลักษณะ ดังน้ี 

  1. เป็นการวิจัยจากปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มเรียนเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  2. ทําการวิจัยเพ่ือนําผลวิจัยไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  3. ทําการวิจัยควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปวิจัยไป แล้วนํา
ผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาในกลุ่มเรียน และทําการเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่ืน  

การวิจัยกลุ่มเรียนแบบง่าย 

            การวิจัยแบบง่าย คือ การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างมีระบบ เช่ือถือได้ สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานตามปกติของครู และเขียนรายงานสั้น ๆ มีความสมบูรณใ์นตัวเอง 
            การวิจัยกลุ่มเรียนแบบง่าย เป็นแนวทางหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในกลุ่มเรียน เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู โดยการทําวิจัยแบบง่าย ซึง่
ครอบคลุมประเด็นสําคัญ ดังน้ี 

  1. เป็นการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เช่ือถือได้ 
  2. ดําเนินการในสภาพการทํางานตามปกติของครู โดยครูเป็นผู้วิจัย  

หลักการ 

               การวิจัยในกลุ่มเรียน เป็นกระบวนการแก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี
เป้าหมายที่สําคัญคือ การพัฒนาผู้เรียนใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา มีความสขุ มีความเป็นไทย และมี
ศักยภาพในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต การวิจัยในกลุ่มเรียน เป็นกระบวนการแก้ปัญหา



แบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนอย่างแท้จริงที่ตอบสนองการเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติ รวมทั้ง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

                การวิจัยในกลุม่เรียน มุ่งแก้ปัญหาที่เป็นปัญหาที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
กลุ่มเรียนเป็นครั้ง ๆ ไป เป็นการวิจัยปัญหาของผู้เรียนในกลุ่มเรียนของตนเอง เพ่ือแก้ปัญหาการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู้เฉพาะกลุ่มเรียนน้ันๆ 

                เป้าหมายที่สําคญัของการวิจัยในกลุ่มเรียน คอื การวิจัยเพ่ือสร้างและพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา และองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่สอดคลอ้งและเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป 

ขอบเขตการทําวิจัยในกลุ่มเรียน 

                การวิจัยในกลุม่เรียนแตกต่างจากการวิจัยในสถานศึกษา คือ กลุ่มตัวอย่างและเป้าหมาย
ของการวิจัยในกลุ่มเรียนจะใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ใช้ศึกษาในกลุ่มเรียนใดกลุ่มเรียนหน่ึงและมี
เป้าหมายคือการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เพราะเช่ือว่า ถ้าครูใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีและเหมาะสม
กับผู้เรียน ย่อมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและบรรลุเป้าหมายทางการพัฒนาผู้เรียน 

                การวิจัยในกลุม่เรียน เป็นการวิจัยโดยครูในกลุ่มเรียนกับผูเ้รียนเพ่ือแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ในกลุ่มเรยีนที่ครูรับผิดชอบ ขอบเขตการวิจัยในกลุม่เรียนน้ันจะให้
ความสําคัญกับการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
กระบวนการการทําวิจัยในกลุ่มเรียน มีกระบวนการท้ังหมด 8 ขั้นตอน คือ 1. การวิเคราะห์ปัญหาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้   2. การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย ที่เก่ียวข้อง  3. การพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา  4. การออกแบบการทดลอง  5. การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  6. การทดลอง รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูล  7. การเขียนรายงานการวิจัยในกลุ่ม
เรียน 8 . การนําผลการวิจัยไปใช้   

  1. การวิเคราะห์ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้   

ความหมายของปัญหา  
               ปัญหา คือความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังหรือผลท่ีต้องการให้เกิด กับสิ่งที่เป็นจริง
หรือผลท่ีเกิดขึน้จริง หรือกล่าวได้ว่า สภาพที่เกิดขึ้นจริงไม่ตรงกับสภาพที่ต้องการให้เกิด ซึ่งเป็น
สิ่งจําเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไข ปรับปรุงต่อไป 

ที่มาของปญัหาการวิจัยในกลุ่มเรียน 
              การวิจัยในกลุ่มเรยีน มาจากสภาพการปฏิบัติงานของครู เช่น สภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ การใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ในวิชาต่าง ๆ 
หรือพฤติกรรมของผู้เรียนที่เป็นปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นต้น 
              นอกจากน้ีอาจมาจากผลสมัฤทธ์ิตามจุดประสงค์ในรายวิชา  หรือจากบันทึกหลังการพบ



กลุ่มหรือมาจากการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา ซึ่งอาจสรุปได้ว่า หากตราบใดที่ครู
ไม่หยุดดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ จะมีประเด็นปัญหาที่ให้ครูดําเนินการวิจัยในกลุ่มเรียนอย่าง
ไม่มีที่สิ้นสุด 

การวิเคราะหห์าสาเหตุของปัญหาแบบผังก้างปลา (The Fish Bone) 
               ซึง่เป็นเทคนิคที่นิยมใช้กันมาก เพราะสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาค่อนข้างชัดเจน
ในเชิงเหตุผลและง่ายต่อการวิเคราะห์หาสาเหตุย่อย 

  

  ตัวอย่างการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผังก้างปลา (The Fish Bone) 

 ———————  

  2. การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย ท่ีเก่ียวข้อง 

            เมื่อกําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้ว ต้องศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งในเรื่องที่จะ
ทําการวิจัย เพ่ือให้การวิจัยมคีวามเช่ือมโยงกับทฤษฎีที่เก่ียวข้อง เป็นการยืนยันความต่อเน่ืองทาง
วิชาการ  จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีทําให้ได้เทคนิคในการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับหลักการ โดยนํา
ทฤษฎี หรืองานวิจัยที่มีผู้ศึกษาไว้แล้วมาประกอบหรืออ้างอิง จะทําให้แนวคิดของครูผู้ทําการวิจัย
น่าเช่ือถือย่ิงขึ้น 

 ————————-  

   3. การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

            นวัตกรรมเป็นรูปแบบหรือวิธีการแก้ปัญหาของครูที่สร้างขึ้นมา หรือนํานวัตกรรมมา
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาที่ต้องการแก้ไข  ซึ่งทําให้ได้นวัตกรรมที่คาดว่ามีคุณภาพ
เหมาะสมท่ีจะนําไปแก้ปัญหา 



  

ความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา 

               นวัตกรรม (Innovation)  หมายถึง แนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม ่ๆ ที่
ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แลว้ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดี
ย่ิงขึ้น เมื่อนํานวัตกรรมน้ันมาใช้จะช่วยให้การทํางานน้ันได้ผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
กว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานด้วย 

               นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational innovation) หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มปีระสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีประ
สิทธิ ผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่าน้ัน และประหยัดเวลาในการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู้ 

  

ประโยชน์ของนวัตกรรมทางการศึกษา 
               การนํานวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้จัดการกิจกรรมการเรียนรู้ นอกจากจะส่งผลให้
ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของรายวิชาแล้ว ยังมีประโยชน์ดังน้ี 

               1.  ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น 
               2.  ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนเป็นรูปธรรม 
               3.  ช่วยให้บรรยากาศการเรียนรู้สนุกสนาน 
               4.  ช่วยให้บทเรยีนน่าสนใจ 
               5.  ช่วยลดเวลาในจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
               6.  ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 

ประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษา 
               นวัตกรรมทางการศึกษาที่ใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีหลาย
ประเภท ในทีน้ี่ขอนํา เสนอตัวอย่างนวัตกรรมทางการศึกษาที่นิยมใช้กันมากเพราะสะดวก ประหยัด 
สามารถจัดทําได้ด้วยตนเอง  และง่ายแก่การนําไปใช้  มี  2 ประเภท คือ  

1. สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Invention) 
2. เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Instruction)  

  



 

 

  

ลักษณะของนวัตกรรมทางการศึกษาที่ดี 

1. ตรงกับความจําเป็นของสถานการณ์การจัดการศึกษา โดยมุ่งการแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหน่ึง
หรือหลายอย่างในระบบการศึกษา หรือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

2. มีความน่าเช่ือถือและเป็นไปได้ที่จะแก้ปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งเหตุผลที่
สนับสนุนว่านวัตกรรมที่คิดคน้มีความน่าเช่ือถือน้ันต้องมาจากทฤษฎีหรอืผลการวิจัยรองรับ  

3. สามารถนําไปใช้ได้จริงในสถานการณ์จริง นวัตกรรมที่ดีต้องมีวิธีการใช้หรือแนวปฏิบัติที่
สามารถนําไปใช้กับบุคลากรปกติในสถานศึกษาปฏิบัติตามได้ง่ายและสะดวกโดยไม่
จําเป็นต้องจัดปัจจัยทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ และควรประหยัด  

4. มีผลการพิสูจน์เชิงประจักษ์ว่าได้ทดลองในสถานการณ์จริงแล้วสามารถแก้ปัญหาหรือ
ปรับปรุงเพ่ิมพูนคุณภาพของการจัดการศึกษาได้เป็นที่พอใจ โดยมีหลกัฐานที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบและเสนอรายงานผลอย่างชัดเจน  

  

 

 

 



กระบวนการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 

               กระบวนการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษามีขั้นตอนที่สําคัญประกอบด้วย 

  

          1. กําหนดจุดประสงค์การเรียนรู ้

            เมื่อครูได้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนแลว้  ก็ต้ังเป้าหมายในการพัฒนาคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ของผู้เรียนน้ันคือ  กําหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตร เช่น ความสามารถ
ในกระบวนการแก้ปัญหา  ความสามารถในทักษะกระบวนการสร้างค่านิยม  การพัฒนาด้านความคิด
สร้างสรรค์  ฯลฯ 

         2. กําหนดกรอบแนวคิดของกระบวนการเรยีนรู ้

            เมื่อได้กําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้แล้ว ครคูวรศึกษาค้นคว้าหลักวิชาการ  แนวคิดทฤษฎี
ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับจุดประสงค์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนและนํามาผสมผสานกับ
ความคิดและประสบการณ์ของตนเอง กําหนดเป็นกรอบแนวคิดของกระบวนการเรียนรู้ขึ้นเพ่ือ
จัดสร้างเป็นต้นแบบนวัตกรรมขึ้นเพ่ือใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 



          3. สรา้งต้นแบบนวัตกรรม 

             เมื่อตัดสินใจได้ว่าจะเลือกจัดทํานวัตกรรมชนิดใดครูผู้ต้องศึกษาวิธีการจัดทํานวัตกรรมชนิด
น้ัน ๆ อย่างละเอียด เช่น จะจัดทําบทเรียนสําเร็จรูปในรายวิชาหน่ึง ต้องศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดทํา
บทเรียนสําเร็จรูปว่ามีวิธีการจัดทําอย่างไรจากเอกสารตําราที่เก่ียวข้อง แล้วจัดทําต้นแบบบทเรียน
สําเร็จรูปให้สมบูรณ์ตามข้อกําหนดของวิธีการทําบทเรียนสําเร็จรูป 

               สําหรับเคร่ืองมือที่ต้องใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์หรือเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ต้องมกีารพัฒนา
เครื่องมือตามวิธีการทางวิจัยด้วย การสร้างต้นแบบนวัตกรรมจะต้องนําไปทดลองใช้เพ่ือหา
ประสิทธิภาพของนวัตกรรม ซึ่งมีขั้นตอนการหาประสิทธิภาพนวัตกรรม ดังต่อไปน้ี 

            3.1 ขั้นตอนการการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม อย่างง่าย ๆ ดังน้ี 

                  1) การหาคุณภาพของนวัตกรรมเบื้องต้น ควรให้ผู้เช่ียวชาญด้านการเรียนการสอนใน
วิชาน้ัน ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาและการสื่อความหมาย โดยนํานวัตกรรมที่สร้างขึ้นพร้อม
แบบประเมินทีม่ีแนวทางหรือประเด็นในการพิจารณาคุณภาพให้ผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพ 
                   2) นําข้อมลูในข้อที่1 ซึ่งเป็นข้อแนะนําของผู้เช่ียวชาญมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
หลังจาก น้ันจงึนํานวัตกรรมที่สร้างขึ้นไปทดลองกับผู้เรียนกลุ่มเล็ก ๆ อาจเป็น 1 คน หรือ 3 คน 
หรือ  5 คน  แล้วแต่ความเหมาะสม  โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม หรือฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ 
แล้วเก็บผลระหว่างปฏิบัติกิจกรรม และผลหลังการทดลองใช้นวัตกรรม เพ่ือหาประสิทธิภาพของ
นวัตกรรมตามหลักการต่อไป 
                   3) นําผลการทดลองใช้นวัตกรรมจากผู้เรียนกลุ่มเล็กในขอ้ 2  มาปรับปรุงข้อบกพร่อง
อีกคร้ังหน่ึง ก่อนนําไปใช้จริงกับกลุ่มผู้เรียนที่รับผิดชอบหรือผู้เรียนที่ต้องการแก้ปัญหาการเรียน 

            3.2 การทดสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรม           

               การทดสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรม โดยทั่วไปจะใช้ทดลองกับผู้เรียนกลุ่มหน่ึงตาม
ความเหมาะสม ซึ่งสามารถใช้วิธีการหาประสิทธิภาพได้ดังน้ี 

                  1) วิธีบรรยายเปรียบเทียบสภาพก่อนและหลังการใช้นวัตกรรม โดยการบันทึกหรือเก็บ
ข้อมูลที่ได้จากการวัดผลผู้เรียนด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังการใช้นวัตกรรม แล้วจึงนําข้อมูล
เหล่าน้ันมาประกอบการบรรยายเชิงคุณภาพเพ่ือแสดงให้เห็นว่าหลังการใช้นวัตกรรมแล้ว ผู้เรียนมี
การพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นที่น่าพอใจมากน้อยเพียงใด 
                  2) วิธีนิยามตัวบ่งช้ีที่แสดงผลลัพธ์ที่ต้องการ แล้วเปรียบเทียบข้อมูลก่อนใช้และหลังใช้
นวัตกรรม เช่น กําหนดผลสมัฤทธ์ิไว้ ร้อยละ 65 แสดงว่าหลังจากการใช้นวัตกรรมแล้ว ผู้เรียนทุกคน
ที่เป็นกลุ่มทดลองจะต้องผ่านเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือ ร้อยละ 65  จึงจะถือว่านวัตกรรมน้ันมี
ประสิทธิภาพ 
                  3) วิธีคํานวณหาอัตราส่วนระหว่างร้อยละของจํานวนผู้เรียนที่สอบแบบทดสอบอิง
เกณฑ์ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดไว้ (P1) ต่อร้อยละของคะแนนเต็มที่กําหนดเกณฑ์การผ่านไว้ (P2) เช่น P1 : 



P2 = 70 : 60  หมายความว่า กําหนดเกณฑ์การผ่านไว้ต้องมีผู้เรียนร้อยละ 70  ของจํานวนผู้เรียน
ทั้งหมด ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม จึงจะแสดงว่านวัตกรรมน้ันมีประสิทธิภาพ 

           4. ทดลองใชน้วัตกรรม 

               การทดลองภาคสนามเพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  ดําเนินการ
ทดลอง     ใช้นวัตกรรมกับผู้เรียนที่เป็นกลุม่ทดลอง (กลุม่ที่ต้องการแก้ปัญหา) ในสภาพในกลุ่มเรียน
จริง   วิธีดําเนินการเหมือนกับวิธีการทดลองกับกลุ่มเล็กทกุอย่าง    ต่างกันที่จุดประสงค์ของการใช้
นวัตกรรม ซึ่งการทดลองในที่ผ่านมาถือว่าเป็นการกระทําเพ่ือหาข้อบกพร่องที่ควรแก้ไข  ผู้เรียน
เปรียบเสมือนที่ปรึกษา และนวัตกรรมที่ใช้ก็เป็นเพียงการยกร่าง เมื่อผ่านการทดลองกับกลุ่มเล็กแล้ว 
จึงจะถือว่าเป็นบทเรียนฉบับจริง การทดลองภาคสนามก็เป็นการทดลองโดยเป็นการนําไปใช้จริง 

               ก่อนเริ่มใช้นวัตกรรมผูส้อนควรแนะนําผู้เรียนให้เข้าใจวิธีเรียนเสียก่อน และให้ทํา
แบบทดสอบก่อนเรียน และเมื่อใช้นวัตกรรมเสร็จแล้วก็ต้องมีการทดสอบหลังเรียนอีกคร้ัง 

              5. เผยแพรน่วัตกรรม 

               เมื่อนํานวัตกรรมไปขยายผลโดยให้ผู้อ่ืนทดลองใช้และให้คําแนะนําในการปรับปรุงแก้ไข
จนเป็นที่พอใจแล้ว  ก็จัดทํานวัตกรรมน้ันเผยแพร่เพ่ือบริการให้ใช้กันแพร่หลายต่อไป 

 ————————–  

  4. การออกแบบการทดลอง 

           การทดลองทําได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะของนวัตกรรม จํานวนกลุ่มผู้เรียนที่ใช้
ทดลอง และจาํนวนคร้ังของการวัดตัวแปรที่ศึกษา แต่ละแบบมีการดําเนินการที่แตกต่างกัน ฉะน้ันครู
จะต้องออกแบบการทดลองให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ และสมมุติฐานการวิจัย 

ความหมายของการออกแบบการทดลอง 
            การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนเพ่ือพิสูจน์ว่า นวัตกรรมที่สร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ โดยนําไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริง แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมิน
นวัตกรรมน้ันว่าสามารถแก้ปัญหาที่มีอยู่ หรอืสามารถพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ด้ตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ 

 ความสําคัญของการออกแบบการทดลอง 
              การออกแบบการทดลองเป็นการวางแผนกําหนดวิธีการและเทคนิคในการทดลอง ถ้ามิได้
กําหนดไว้ล่วงหน้า อาจเกิดปัญหาระหว่างดําเนินการทดลอง หรือภายหลังดําเนินการทดลองในช่วง
การวิเคราะห์และแปรผล กลา่วคือ เริ่มต้ังแต่การวางแผนการสร้างรูปแบบนวัตกรรมที่จะนํามาใช้ ควร
จะต้องมีความเด่นชัด ทีทฤษฎีรองรับ เพ่ือมั่นใจว่ามีโอกาสแก้ปัญหาทีม่ีอยู่ หรือพัฒนาการเรียนการ
สอนได้จริง ต้องกําหนดและเตรียมเครื่องมือที่ใช้วัดให้เหมาะสมโดยเครื่องมือต้องมีคุณภาพ และ



กําหนดช่วงเวลาในการวัดว่าจะวัดเมื่อใด วัดตัวแปรใดบ้าง จะใช้ใครเป็นกลุ่มตัวอย่าง แนวทางการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้วิธีใด ในการวางแผนดังกล่าวต้องคํานึงถึงความ
ถูกต้องตามหลักวิชา และหลกัคุณธรรม แต่ถ้ามิได้วางแผนอาจทําให้ได้ข้อมูลที่ไมถู่กต้อง ส่งผลให้การ
สรุปผลการทดลองผิดพลาดด้วย 

 ———————–  

  5. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

            หลังจากที่ครูได้วางแผนการวิจัย โดยกําหนด ประชากร  กลุ่ม
ตัวอย่าง  เครื่องมือ  นวัตกรรม  วิธีรวบรวมข้อมูล และ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  แล้วขั้น
ต่อไป  คือ  การพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล  ครูต้องทําความเข้าใจเก่ียวกับระดับการวัด
เสียก่อน  จากน้ันจึงเลือกชนิดของเครื่องมือที่จะใช้ในการรวบรวมข้อมูล  ลงมือสร้างหรือ
พัฒนา  โดยทั่วไปแล้ว  วิธีการวัดค่าตัวแปรอาจแบ่งได้เป็น  3 วิธีใหญ ่ๆ ได้แก่ การสอบ การ
สอบถาม และการสังเกต 

            วิธีการวัดคา่ตัวแปรวิธีแรก คือ การสอบ  ซึ่งเป็นการวัดที่กําหนดเง่ือนไขหรือสถานการณ์
ให้ผู้ถูกวัดแสดงความสามารถสูงสุด  (maximum  performance)  ของตนออกมา  โดยที่ผู้ถูกวัด
รู้ตัวว่ากําลังถูกวัด  และรู้ว่าถูกวัดความสามารถในเรื่องใด  สิ่งที่ผู้ถูกวัดตอบ สามารถตัดสินได้ว่าถูก
หรือผิด      ตัวแปรที่วัดค่าได้ด้วยวิธีน้ี  โดยมากจะเป็นตัวแปรที่เก่ียวกับความสามารถทาง
สมอง  เช่น  ผลสัมฤทธ์ิจากการฝึกอบรม  ความถนัด  ความคิดสร้างสรรค์  ความคิดวิเคราะห์  เป็น
ต้น  

            วิธีการท่ีสอง  คือ  การสอบถาม ซึ่งแตกต่างไปจาก  “การสอบ”  ตรงที่การสอบถามเป็น
การกําหนดเง่ือนไข  หรือสถานการณ์ให้ผู้ถกูวัดแสดงคุณลักษณะ
เฉพาะตัว  (typical  performance)  หรือความเป็นจริงของตนออกมา  โดยไม่มีการตัดสินว่าสิ่งที่ผู้
ถูกวัดตอบหรือแสดงออกมาน้ันถูกหรือผิด  ตัวแปรที่วัดได้ด้วยวิธีน้ี  จะเป็นตัวแปรเกี่ยวกับความคิด 
จิตใจ  เช่น  ความสนใจ  ความคิดเห็น  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ เป็นต้น  เครื่องมือที่ใช้กับวิธีน้ีเป็นพวก
แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์  หรือแบบบันทึก 

            วิธีการที่สาม  คือ  การสังเกต  ซึง่เป็นการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของผู้ที่ถูกวัด
ตามสภาพที่เป็นจริง  ส่วนใหญก่ารวัดด้วยวิธีสังเกต  มักไม่ให้ถูกสังเกตรู้ตัว  เพราะจะทําให้เกิด
พฤติกรรมเสแสร้งได้  เช่น  การสังเกตพฤติกรรมความซือ่สัตย์  ความจริงใจ  ความเสียสละ  ความ
เป็นผู้นํา  เป็นต้น  บางกรณีเราก็ยอมให้ผู้ถกูสังเกตรู้ตัวว่ากําลังสังเกต  เช่น  การสังเกตการประชุม
ของชาวบ้าน  การทําการเกษตรตามวิธีที่ได้รับการอบรม  เป็นต้น  จะเห็นได้ว่าตัวแปรที่วัดค่าได้โดย
วิธีสังเกตน้ีมีทั้งตัวแปรที่เป็นความสามารถทางสมอง  ความคิดจิตใจ  และทางทักษะต่าง ๆ  เครื่องมือ
ที่ใช้จะเป็นพวกแบบสังเกต  แบบบันทึก  เป็นต้น 

             ————————– 



  

  6. การทดลอง รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลขอ้มูล 

            หลังจากที่ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยจากเคร่ืองมือวัดทางการศึกษาวิจัยต่าง ๆ ที่
ประกอบด้วย แบบสอบถาม  แบบทดสอบ   แบบสัมภาษณ์  และแบบสงัเกต  เพ่ือนํามาวิเคราะห์
ด้วยสถิติต่าง ๆ  ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงได้ดังตาราง 

  

การวัด  หมายถึง การกําหนดตัวเลขแทนปริมาณ คุณภาพ หรือคุณลักษณะ โดยข้อมลูที่ได้จะแบ่ง
ลักษณะของขอ้มูลเรียกว่า ระดับการวัด หรือ มาตรวัด ระดับมาตรวัดทางการศึกษามีลักษณะ
แตกต่างกัน ดังน้ี 

1. มาตรานามบญัญัติ (Nominal Scale)  เป็นระดับการวัดระดับแรก, เบ้ืองต้น หรือเป็นระดับ
การวัดที่ตํ่าสุด เป็นการกําหนดตัวเลขแทนช่ือคน แทนคณุลักษณะต่าง ๆ เหตุการณ์ต่าง ๆ 
เช่น สถานที่ทาํงาน เพศชาย  เพศหญิง อาชีพ สัญชาติ  เป็นต้น  

2. มาตราเรียงลําดับ  (Ordinal  Scale)  เป็นมาตราวัดที่สูงกว่ามาตรานามบัญญัติ เป็นการ
กําหนดตัวเลขหรือสัญลักษณเ์พ่ือช้ีลําดับ หรือจัดลําดับ แต่บอกไม่ได้ว่าแต่ละอันดับที่เรียงไว้
น้ันมีความแตกต่างกันปริมาณเท่าใด เช่น การจัดลําดับความสวยของนางงามจากสวยที่สุดไป
หาสวยน้อยที่สดุ เป็นต้น  

3. มาตราอันตรภาค  (Interval Scale) เป็นระดับการวัดที่สูงกว่าสองมาตราที่กล่าวมา สถิติที่
เหมาะสมกับขอ้มูลที่มีการวัดในระดับน้ี ได้แก่ 
      -   การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง ใช้ ค่าเฉล่ีย มัธยฐาน ฐานนิยม    
      -   การวัดการกระจาย  ใช้ ค่าความแปรปรวน และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
      -   การวัดความสัมพันธ์  ใช้ สหสมัพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  

4. มาตราอัตราสว่น (Ratio  Scale)  เป็นระดับการวัดที่สูงสุดและมีความสมบูรณ์มากกว่า
มาตราอันตรภาค  จึงสามารถนําข้อมูลที่ได้มาบวก ลบ คณู หาร กันได้ สถิติและวิธีทางสถิติ
ในการทดสอบสามารถทําได้ทุกชนิด  

  —————————– 

  



  7. การเขียนรายงานการวิจัยในกลุ่มเรียน 

            การเขียนรายงานการวิจัยเป็นขั้นสุดท้ายของการทําวิจัย เป็นการเขียนรายงานงานวิจัย
ต้ังแต่เริ่มต้นวิเคราะห์และสํารวจปัญหา การพัฒนารูปแบบการทดลองใช้รูปแบบเพ่ือแก้ปัญหา
จนกระทั่งถึงการวิเคราะห์ผล สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ  การเขียนรายงานการวิจัยเป็นการ
เสนอสิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบให้ผู้อ่ืนทราบ  องค์ประกอบของรายงานการวิจัย (แบบเต็ม
รูปแบบ)  ในรายงานการวิจัยมีส่วนประกอบสําคัญ  3  ส่วน ได้แก่  ส่วนนํา  ส่วนเน้ือเรื่อง  และส่วน
อ้างอิง  ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ส่วนนํา   เป็นส่วนก่อนเน้ือหาของการวิจัย (ก่อนบทที ่1) ไม่ต้องใส่เลขหน้า 

  1.1  ปกนอก  ประกอบด้วย  ช่ือเรื่อง  ช่ือผู้วิจัย  ช่ือหน่วยงานที่เป็นเจ้าของผลงานวิจัย 
  1.2  ปกใน  เหมือนปกนอกทุกประการ 
  1.3  บทคัดย่อ  เป็นการสรุปย่องานวิจัยทั้งหมด  (ไม่ควรเกิน  1  หน้ากระดาษ)  โดยมีหัวข้อ
สําคัญดังน้ี 
                    ก. ช่ือเรื่อง 
                    ข. ช่ือผู้ทําวิจัย 
                    ค. ปีที่ทําวิจัย 
                    ง. จุดประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย และผลการวิจัย  

  1.4  คํานํา เขียนถึงความเป็นมาของการทําวิจัย  การขอบคุณผู้ช่วยเหลือในการทําวิจัย 

  1.5  สารบัญ  เป็นตัวช้ีให้ผู้อ่านทราบว่า  หัวข้อสําคัญต่าง ๆ อยู่ในรายงานหน้าใด  มักจะ
แบ่งออกเป็น  3  ชนิด  ได้แก่ 
                    ก.  สารบัญเน้ือเรื่อง  (ต้องมี) 
                    ข.  สารบัญตาราง  (ถ้ามีตาราง) 
                    ค.  สารบัญภาพประกอบหรือแผนภูม ิ (ถ้ามีภาพหรือแผนภูมิ) 

2. ส่วนเน้ือเรือ่ง ประกอบด้วยบทสําคัญ บทที่ ดังน้ี  

         2.1  บทที่ 1  บทนํา  ในบทนํามีหัวข้อที่สําคัญดังน้ี 

          -  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย เป็นการกล่าวถึงสภาพ ปัญหาการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู้ทั่วไป แลว้โยงมาเป็นปัญหาที่จะต้องทําการวิจัย  เพ่ือแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้   เป็นการเขียนจากสภาพกว้าง ๆ แล้วสรุปเป็นปัญหาการวิจัย 
          -  วัตถุประสงค์การวิจัย  เป็นการเขียนเพ่ือให้ผู้อ่านทราบว่าเราต้องการจะทําวิจัยเพ่ือตอบ
คําถามใด  วัตถุประสงค์การวิจัยจะต้องสอดรับกับปัญหาการวิจัยและหัวเรื่อง  
          -  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการเขียนให้ทราบว่าการวิจัยน้ีมีประโยชน์ต่อใคร  อย่างไร 
           -  นิยามศัพท์  เป็นการให้ความหมายของตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัย  โดยเขียนให้เป็น
นิยามเชิงพฤติกรรม  ซึ่งมีตัวช้ีวัด  เพ่ือประโยชน์ในการวัดตัวแปรน้ัน 



          -  ขอบเขตของการวิจัย เป็นการบอกให้ทราบว่า  การวิจัยน้ีมีขอบเขตของประชากรเพียงใด
หรือ เป็นการศึกษาเฉพาะรายกรณีเน้ือหาวิชามีมากน้อยเพียงใดระยะเวลานานเพียงใดในการศึกษา
ทดลอง 
          -  ข้อจํากัดของการวิจัย  เป็นการบอกให้ทราบว่าการวิจัยน้ีมีตัวแปรใดที่ผู้วิจยัควบคุม  และ
จัดกระทําไม่ได้  เช่น  “ในการวิจัยน้ีไม่สามารถจะสุ่มแยกผู้เรียนออกจากกลุ่มเรียนมาเข้ากลุ่มทดลอง
ได้  เพราะต้องทําการทดลองตามตารางการพบกลุ่มปกติ  จึงจําเป็นต้องสุ่มเป็นกลุ่มเรยีน” 
         -  สมมติฐานการวิจัย  เป็นการคาดเดาคําตอบปัญหาการวิจัยที่ผู้วิจัยได้ศึกษามาอย่าง
รอบคอบจากเอกสารเกี่ยวข้อง  

   2.2  บทที่  2  ช่ือบทว่า  วรรณคดีที่เก่ียวข้อง  หรือ  เอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง  หรือ  แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  เป็นการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และ
งานวิจัยอ่ืนที่เก่ียวข้องกับปัญหาการวิจัย  การค้นคว้าเอกสารเป็นการแสดงถึงศักยภาพทางวิชาการ
ของผู้วิจัย  ผู้เขียนต้องจัดหัวข้อให้เก่ียวเน่ืองกัน แล้วสรุปในทุกหัวข้อ ทุกประเด็น  เพ่ือเขียนกรอบ
ความคิดในการวิจัย  หลักการและแนวทางของนวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหาหรือทดลอง  นอกจากน้ียัง
สามารถสรุปเลอืกตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัยได้อย่างเป็นวิชาการ  สามารถนิยามตัวแปรและการ
วัดตัวแปรได้  และที่สําคญัทีสุ่ด  สามารถต้ังสมมติฐานการวิจัยได้อย่างเหมาะสม 

  2.3  บทที่  3  วิธีการดําเนินการวิจัย  ควรประกอบด้วย 

           -  ประชากร  เป็นการบอกว่าประชากรที่ศึกษาคือคนกลุ่มใด  เช่น  นักศึกษา กศน. ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการจัด กศน. หลักสูตร การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ทีล่งทะเบียนเรียน
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552  วิธีเรียนพบกลุ่มของศูนย์ กศน. อําเภอหล่มสัก  จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
            -  กลุ่มตัวอย่าง  เป็นการเขียนเพ่ือจะบอกว่า  กลุ่มตัวอย่างมีจํานวนเท่าใด  ได้มาจาก
ประชากรกลุ่มใด  
           -  เครื่องมือวัดตัวแปร  หรือเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ผู้เขียนต้องเขียนบอกให้ชัดเจน
ว่า  เครื่องมือมีก่ีชุด  อะไรบ้าง  มีการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมืออย่างไร  
          -  การเก็บรวบรวมข้อมูล  (หรือวิธีการทดลองในกรณีทําการวิจัยเชิงทดลอง)  ให้เขียนบอกให้
ชัดเจนว่ามีวิธีการเก็บข้อมูลอย่างไร  หรือมีวิธีการทดลองและวัดผลอย่างไร  
          -  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการเขียนเพ่ือบอกให้ทราบว่าในการวิเคราะห์ข้อมูล  หรือทดสอบ
สมมติฐานใช้สถิติใด   

  2.4  บทที่  4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  เป็นการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

  2.5  บทที่  5  บทสรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ  เป็นการเขียนสรุปรวมการวิจัย
ต้ังแต่บทที่ 1  ถึง  4  มาไว้ด้วยกัน  ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 

 



          -  ความนํา  เป็นการเขียนปัญหาการวิจัยอย่างย่อ  วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย
อย่างย่อ  เขียนเป็นข้อความต่อเน่ืองกันได้ไม่จําเป็นต้องแยกเป็นหัวข้อ  เป็นการเกริ่นนําก่อนขึ้น
หัวข้อก็ได้ 
          -  ผลการวิจัยและขอ้สรุป  เป็นการเขียนผลการวิจัยตามจุดมุ่งหมายทีละข้อ   โดยนําผลจาก
บทที ่ 4  มาสรุปรวม 
          -  อภิปรายผลการวิจัยการอภิปรายผลเป็นการช้ีแจงให้ผู้อ่านทราบว่าผลการวิจัยสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของใคร  สอดคล้องกับทฤษฎีใด  ขัดแย้งกับผลการวิจัยของใคร  หรือขัดแย้งกับทฤษฎี
ใด  ผู้วิจัยสามารถสอดแทรกความคิดของตนเองเข้าไปได้อย่างเต็มที่ในการอภิปรายผล 
          -  ข้อเสนอแนะ  เป็นการเขียนแนะนําผู้อ่านให้ทราบว่า  จากผลการวิจัยน้ีสามารถนําผลไป
ประยุกต์ใช้ภาคปฏิบัติอย่างไร  และสามารถจะวิจัยต่อในประเด็นใดได้มาก   

3. ส่วนอ้างอิง  

           ส่วนอ้างอิงเป็นการแสดงให้ทราบว่าผู้วิจัยได้ค้นคว้าหามวลความรู้ เพ่ือการทําการวิจัยครั้งน้ี
มากน้อยเพียงใด การอ้างอิงอาจประกอบด้วย 
  3.1  การอ้างอิงในเน้ือเรื่อง  เป็นการแสดงให้ผู้อ่านทราบว่าแนวคิด  หรือทฤษฎี  หรือ
งานวิจัยที่ผู้วิจัยศึกษามานั้นเป็นของใคร  พิมพ์ปีใด  อยู่หน้าใด  หรืออ้างแบบใช้เชิงอรรถ 
  3.2  บรรณานุกรม  เป็นการเขียนว่า  หนังสอือ้างอิงมีอะไรบ้าง เมื่ออ้างในเน้ือเรื่อง
แล้ว  ต้องมีการอ้างอิงในบรรณานุกรมด้วยทุกเล่ม  มีวิธีการเขียนดังน้ี  (เขียนเรียงตามลําดับอักษร
ของช่ือผู้แต่ง) 
  3.3  ภาคผนวก  เป็นการนํารายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่จําเป็นต้องใส่ในเนื้อหามารวมไว้  เพ่ือ
อ้างอิงรายละเอียด  เช่น 

                  ภาคผนวก              
                         ก.  ตารางวิเคราะห์เพ่ิมเติม 
                         ข.  ตัวอย่างเครื่องมือ 
                         ค.  รายช่ือผู้เช่ียวชาญ  หรือ  กลุม่ตัวอย่าง  

 ——————————–  

  8. การนําผลการวิจัยไปใช ้

            ครูสามารถนําผลการวิจัยในช้ันเรียนไปใช้ดังน้ี 

     1. นําไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้

- ใช้แก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยตรง เช่น การใช้เทคนิคการสอนเสริมแบบต่างๆ ที่ครู
คิดค้นขึ้นมาแล้วนําไปสอนเสริมผู้เรียนที่เรยีนช้า 
- ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
- ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 



       2. นําไปใช้เปน็ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 

  - เผยแพร่เพ่ือให้บุคคลอ่ืน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิง 
   - เผยแพร่แก่บุคคลอ่ืน หรอืหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดแนวทางในการศึกษาค้นหาความรู้ใหม่
ที่ลึกซึ้งและมีประโยชน์ต่อไป 

        3. นําไปใช้ในการพฒันาวิชาชพี  

           การวิจัยในกลุ่มเรียน นอกจากจะเป็นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนแลว้ ยังเป็นการ
พัฒนาวิชาชีพของครูอีกด้วย คือ เมื่อครทูําการวิจัยในกลุม่เรียน  ทําให้เป็นการเสริมสร้างความรู้ทาง
วิชาการของตนเอง ทําให้ครมูีนวัตกรรม ทีม่ีคุณภาพ ซึ่งทําให้เกิดมาตรฐานในการกิจกรรมการเรียนรู้
เรียน 

  

 



เอกสารอ้างอิง   

วิทยา  ใจวิถี  เอกสารประกอบการวิจัยในช้ันเรียน  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวภาคเหนือ 
กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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