
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
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เนื้อหาการบรรยาย 

การวิจยักับการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศกัยภาพผู้เรียน 

เรียนรู้เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวจิัย 

เรื่องเล่า : การวิจยัเพื่อพัฒนาศกัยภาพผู้เรียน 

ปฏิบัตกิารเขียนเค้าโครงการวิจยั 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  



ความรู้สึกของครูเกี่ยวกับ 
การวิจัยในชั้นเรียน  

ณ ขณะนี ้



     หากถามว่าวิจัยคืออะไรหนา  ครหูลายคนคงส่ายหน้าเหมอืนยาขม 
ทั้งที่ได้เคยเรียนรู้เคยอบรม   แต่ไม่เคยชื่นชมในวิจัย 
     คิดแต่ว่าท าวิจัยนัน้แสนยาก  เอกสารต้องท ามากเปน็เล่มใหญ่ 
ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นท าอย่างไร   จะเอาเวลาไหนมาเริ่มท า 
     จะวจิัยก็ต่อเม่ือถูกบังคับ  หรือขยบัเพิ่มต าแหน่งให้กา้วล้ า 
ท าวิจัยเหมือนตอ้งเจอวิบากกรรม  วิจัยแบบคล าคล าขอไปที 
     แต่วันนี้ถึงจุดเปล่ียนของชีวติ  เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนใจเปลี่ยนวิถ ี
มองวจิัยเป็นเรือ่งง่ายขึน้ทุกท ี  เพราะได้รบัโอกาสด ีร่วมแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นวันนี ้



การวิจัยกับการออกแบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
 

กระบวนการเรียนการสอน 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

กิจกรรมการเรียนรู ้ การวัดและประเมินผล 

สภาพปัญหา 

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

ส ารวจปัญหา 

ก าหนดวิธีการ 

ด าเนินการวิจัย 

สรุปและเขียนรายงาน 

น าผลการวิจัยไปใช้ปรับปรุง/
พัฒนา 



ประเด็นปัญหาระหว่างการจัดการเรียนรู้ 

• ความรู้ สติปัญญา การคิด พุทธิพิสัย 

• ความรู้สึก คุณลักษณะอันพึงประสงค์ จิตพิสัย 

• ความสามารถในการปฏิบัติ และแสดงออก ทักษะพิสัย 



ศักยภาพผู้เรียน 

• ทักษะการแกป้ัญหา 

• คิดวิเคราะห์ 

• ทักษะการพูดหน้าชั้นเรียน 

• การก ากับตนเองในการเรียน 

• ความมีวินัยในตนเอง 

• ฯลฯ 

การออกแบบการ

จัดการเรียนรู ้

• 4 MAT 

• ส่ือสังคมออนไลน์ 

• แผนที่ความคิด 

• ชุดกิจกรรมเสริมสมาธ ิ

• เกมการศกึษา 

• ฯลฯ 



 
 

เรียนรู้เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวจิัย 
 

เทคนิคการเขียนหัวข้อวิจัย 

ควรมีองค์ประกอบ 3 ส่วน 
1) ตัวแปรหลักในการวิจัย 
2) ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย 
3) จุดมุ่งหมายของการวิจัย/รูปแบบของการวิจัย 



ตัวอย่าง 

• การศึกษาความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนสาธิต มศว ประสาน
มิตร (ฝ่ายมธัยม) 

• การศึกษาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียนและ
มุ่งม่ันในการท างานของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 



ตัวอย่าง 

• การศึกษาเปรียบเทียบจิตส านึก
สาธารณะในการอนุรักษ์
ทรัพยากรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ใน
จังหวัดกระบ่ี ที่มีระดับการให้
เหตุผลเชิงจริยธรรมต่างกัน 

• การวิเคราะห์พฤติกรรมการ
ทดลองในวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน 



ตัวอย่าง 

• ผลการพัฒนาจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของนักเรียน 
ม.3 โดยใช้กิจกรรมส่ิงแวดล้อม
ศึกษา 

• การศึกษาผลการใช้ข่าวออนไลน์
ภาษาอังกฤษท่ีมีต่อ
ความสามารถในการอ่านจับ
ใจความของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต 
มศว ปทุมวัน 



เทคนิคการเขียนภูมิหลัง หรือความเป็นมาของปัญหา 

E 

A 

P 

• ประเด็นที่ควรเขียนในภูมิหลัง 
1) ความส าคัญของตัวแปรตามที่เลือกมา
ศึกษา 

2) สภาพปัญหาและที่มาของปัญหา 
3) แนวทางการวิจัยที่จะใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ 
4) เขียนสรุปวา่ ค าถามวิจัยท่ีต้องการหา
ค าตอบคืออะไรบา้ง 

5) เมื่อได้ค าตอบแล้ว จะได้ความรูใ้หม่ที่จะ
เช่ือมโยงกับงานวิจัยท่ีมอียู่แล้วได้อย่างไร 
และจะน าไปใช้ประโยชน์ในแง่ใด กับใคร 
หน่วยงานใดบ้าง 

หลักการเขียนภูมิหลัง 
1) ต้องมีการศึกษาค้นคว้า 
2) ต้องเขียนแสดงที่มาของ
ปัญหา 
3) ระบุแนวทางการวิจัย 



เทคนิคการเขียนความมุ่งหมายของการวิจัย 

สอดคล้องกับช่ือเร่ือง 

ชัดเจนว่าตอ้งการศึกษาอะไร อย่างไร 

ต้องสามารถศึกษาหาค าตอบได้ 

เขียนให้อยู่ในรูปของประโยคบอกเล่า 

สั้น กะทัดรัด และใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 

เพ่ือ + ค ากริยาที่วัดได้ชัดเจน 



ตัวอย่าง 

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1) เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการ
คิดอย่ามีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ าแนกตามตัวแปร
เพศ 



ตัวอย่าง 
 

ชื่อเร่ือง : ผลการพัฒนาจิตส านกึในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของนกัเรียน ม.3 โดยใชก้จิกรรม
สิ่งแวดล้อมศกึษา 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาจิตส านึกในการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมของ
นักเรียน ม.3 หลงัการใช้กจิกรรมสิ่งแวดล้อม
ศึกษา 

2. เพ่ือเปรียบเทียบจิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของนกัเรียน ม.3 ระหวา่งกลุ่มที่มี
การใช้กจิกรรมสิ่งแวดล้อมศกึษา กับกลุ่มที่ไม่มี
การใช้กจิกรรมสิ่งแวดล้อมศกึษา 

 

 

ชื่อเร่ือง : การศึกษาผลการใช้ขา่วออนไลน์
ภาษาอังกฤษที่มีตอ่ความสามารถในการอา่น
จับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 
โรงเรียนสาธติ มศว ปทุมวัน 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

เพ่ือศึกษาพัฒนาการความสามารถในการอา่นจับ
ใจความของนักเรียน ม.3 ที่ไดร้ับการสอนโดย
ใช้ขา่วออนไลนภ์าษาอังกฤษ 

หรือ  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน
จับใจความของนักเรียน ม.3  ระหวา่งก่อนและ
หลังได้รบัการสอนโดยใช้ขา่วออนไลน์
ภาษาอังกฤษ 

 



หลักการเขียนความส าคัญของการวิจัย 

 

• กล่าวให้ชัดเจนว่า วิจัยเรื่องนี้ให้ประโยชน์
ออกมาในรูปแบบใด ทั้งเสรมิสร้างความรู้ 
เพิ่มพูนทางวชิาการ ประโยชน์ในการน า
ผลการวิจยัไปใช้แก้ปัญหาส าหรับใครหรือ
หน่วยงานใดบ้าง ซึ่งจะต้องเป็นประโยชน์ที่
เป็นผลโดยตรงจากเร่ืองที่วจิัย 

 

• ข้อควรระมัดระวัง คอื ไม่ควรขยาย
ความส าคัญของการวิจัย ใหก้ว้างเกินความ
จริง หรอืเกินขอบข่ายของผลที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการวจิยั 

 



เทคนิคการเขียนขอบเขตการวิจัย 

ประชากร 

• ลักษณะ
ประชากร 

• จ านวนประชากร 

กลุ่มตัวอย่าง 

• ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 

• วิธีเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

• ตัวแปรตน้ 

• ตัวแปรตาม 



ตัวอย่าง (การวิจัยเชิงทดลอง) 

ชื่อเรื่อง : ผลของการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

    เพื่อเปรียบเทยีบความสามารถในการแกป้ัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรยีน ม.2 ที่ได้รับ
การเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนแบบปกติ 

 



ของเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีเ้ปน็นักเรียนชัน้ ม.2 โรงเรียนหอวัง สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 ภาเรียนที ่1 ปีการศกึษา 2558 จ านวน 6 ห้องเรียน รวม 254 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย 

    กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัยครั้งนี้เปน็นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนหอวัง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 ภาเรียนที ่1 ปีการศกึษา 2558 จ านวน 2 ห้องเรียน ไดม้าโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
(cluster random sampling) ซึ่งทางโรงเรียนจดัห้องเรียนแบบคละความสามารถ และจับฉลากแบ่งเปน็
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีนักเรียนห้องละ 45 คน 



ตัวแปรที่ศกึษา 
1. ตัวแปรอสิระ ได้แก่ วธิกีารเรียน แบง่เป็น 2 วิธี คือ 
     1.1 การเรยีนแบบร่วมมือ 
     1.2 การเรียนแบบปกต ิ
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 
ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจิัย 
    ผู้วิจัยได้ท าการทดลองในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ใชเ้วลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์
ละ 3 วัน วันละ 1 คาบ คาบละ 50 นาท ีรวมทั้งหมด 15 คาบ 
 
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
    การวิจัยครัง้นีใ้ชเ้นือ้หาการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชัน้ ม.2 หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 เร่ือง 
อัตราส่วนและร้อยละ 



เทคนิคการเขียนนิยามศัพท์เฉพาะ 

• 1) ตัวแปรตาม ตัวแปรอสิระ/ตัวแปร
ปัจจัย ที่เป็นนามธรรม เชน่ แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ การใฝ่รู้ใฝ่เรียน จิตส านึกในการ
อนุรักษส์ิ่งแวดล้อม เป็นตน้ ต้องนิยามใน
รูปของนิยามปฏบิัตกิาร (operational 
definition) ซึ่งตอ้งนิยามให้เป็น
คุณลักษณะ พฤติกรรม ให้อยู่ในรูปท่ีวัด
ได้ สังเกตได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
สร้างเคร่ืองมือวิจัยใหม้ีความเที่ยงตรง 

• 2) ตัวแปรจัดกระท า เชน่ เทคนิคการ
จัดการเรียนรู ้เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
การใชสื้่อประเภทตา่ง เป็นตน้ ต้องนิยาม
ตามทฤษฎี หลักการ แนวคิด โดยเขียน
แสดงขั้นตอนการจัดกระท าอย่างชัดเจน 

ต้องนิยามโดยอาศัยทฤษฎ ีหลักการ แนวคิดจากผู้รู้ ตลอดจนงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ตัวแปรแต่ละลักษณะ มีหลักการนิยาม ดังนี้ 



การจัดล าดับค านิยามศัพท์เฉพาะ 

• 1) ตัวแปรตาม กรณีตัวแปรตามมีหลายด้าน ก็ให้นิยามแต่ละด้านเป็นข้อย่อย 

• 2) ตัวแปรอิสระ เรยีงล าดบัค าทีจ่ะนิยามตามล าดับท่ีเขียนไวใ้นหัวข้อตัวแปร
ที่ศึกษา (ยกเว้นตัวแปรอิสระบางตัวท่ีเข้าใจตรงกันไม่ต้องนยิาม) 

• 3) กลุ่มประชากรที่ศึกษา เช่น ผู้ประกันตน ผู้รับบริการ 



เทคนิคการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 

• กรอบแนวคดิในการวิจัยเป็นแผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร กรณีที่
เป็นการวิจัยเชิงทดลองหรืองานวิจัยที่ต้องการทดสอบสมมติฐาน 

กิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
- ความฉลาดทางอารมณ์ 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 



เทคนิคการเขียนสมมติฐานการวิจัย 

• หลักการตั้งสมมติฐานการวิจัย 
• 1) แบบมีทศิทาง มี 2 ลักษณะ 
• 1.1 ถา้เป็นการวิจัยแบบเปรยีบเทยีบ และทดลองจะมีค าว่า “มากกว่า” “น้อยกวา่” “สูงกว่า” 

“ต่ ากว่า” 
• 1.2 ถา้เป็นวจิัยแบบหาความสัมพนัธ ์จะมีค าว่า “สมัพันธก์ันทางบวก” “สัมพันธ์กันทางลบ” 

 
• 2) แบบไม่มีทศิทาง มี 2 ลักษณะ 
• 2.1) ถา้เป็นการวิจัยแบบเปรยีบเทียบและทดลอง จะมีค าวา่ “แตกตา่งกัน” 
• 2.2 ถา้เป็นการวิจัยแบบหาความสัมพันธ์ จะมีค าวา่ “สัมพันธ์กัน” 

 





เทคนิคการเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

• ไม่ควรคัดลอกมาจากวิทยานิพนธ์ ควรศึกษาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ
ส่ิงที่เราศึกษาเท่านั้น (ไม่จ าเป็นต้องหนา หรือมีปริมาณมาก) 
ศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ มีการอ้างอิง 



เทคนิคการเขียนวิธีด าเนินการวิจัย 

• สาระส าคัญทีต่้องระบุ 

• 1) ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง : วิธีการก าหนดประชากรและวิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง 

• 2) เคร่ืองมือการวจิัย : วิธีการสร้างและวิธีการหาคุณภาพ 

• 3) วิธีการเก็บรวบรมข้อมูล 

• 4) การจัดกระท าข้อมูล 

• 5) สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 



ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง : วิธีการก าหนดประชากรและวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

• การเลือกแบบเจาะจง 

• การสุม่อยา่งง่าย 

• การสุ่มแบบแบง่กลุ่ม 

• ตาราง Yamane 

• ตาราง Krejcie & Morgan 

• ตารางของศิรชิัย กาญจนวสี และคณะ 



เทคนิคการเขียนเคร่ืองมือการวิจัย 

• เครื่องมอืในการวิจัยม ี2 ลักษณะ 

• 1) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตัวแปรต่าง ๆ 

• 2) เคร่ืองมือที่ใชด้ าเนินการทดลอง เช่น 
แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
ต่างๆ 

• การได้มาซึ่งเครื่องมือการวจิัย 

• 1) ผู้วิจัยสรา้งเองทัง้ฉบับ 

• 2) ผู้วิจัยพัฒนาเคร่ืองมือการวิจัยของ
ตนเอง 

• 3) ผู้วิจัยใชเ้คร่ืองมือการวิจัยของผู้วิจัย
ทา่นอ่ืน 



วิธีเลือกเครื่องมือการวิจัย 

แบบสอบถาม แบบ
มาตราส่วนประมาณคา่ 

• ความคิดเห็น 

• ทัศนคต ิ

• ความพงึพอใจ 

แบบสอบถามแบบ
เลือกตอบ 

• พฤติกรรมการบริโภค 

• พฤติกรรมการเรียน
วิชาภาษาไทย 

แบบวัดเจตคต ิ

• เจตคตติ่อวชิา
คณิตศาสตร ์

แบบทดสอบ 

• ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

เคร่ืองมือการวิจัยมีมากมายหลายชนดิ แต่ที่มักใช้กัน ได้แก่ 
1) แบบสอบถาม 2) การสัมภาษณ ์ 3) มาตรวัดเจตคติ  
4) แบบทดสอบ 5) การสังเกต 

การวิจัยในชัน้เรียนเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายวิธี ยืดหยุน่ตาม
ลักษณะของปัญหาวจิยัและสภาพความเป็นจริงในชัน้เรียน 



วิธีการสร้างเครื่องมอืการวิจัย 

1 
• ศกึษาทฤษฎี แนวคดิ หลักการ เกี่ยวกับตัวแปรที่ต้องการศกึษา 

2 
• ให้ค าจ ากัดความตัวแปรที่ต้องการศกึษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแปรที่เป็นนามธรรมในรูปของนิยามปฏิบัติการ 

3 
• เขียนข้อค าถามให้สอดคล้องกับนิยาม 

4 
• หาคุณภาพด้านความเท่ียงตรง (Validity) 

5 
• ทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพรายข้อ (ค่าความยากง่าย , คา่อ านาจจ าแนก) 

6 
• คัดเลือกข้อท่ีผ่านเกณฑ์คุณภาพรายข้อแล้วไปทดลองใช้ครั้งที่ 2 เพื่อหาคุณภาพทั้งฉบับ (ความเชื่อมั่น) 

7 
• ปรับปรุงครั้งสุดท้ายให้สมบูรณ ์



การหาค่าความเที่ยงตรง 

• จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญไม่ควรต่ ากว่า 3 คน และควรเปน็จ านวนคี่ 
เพ่ือประโยชน์ในการสรุปผล 

• คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ 

 +1  เม่ือแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดคุณลักษณะตรงตามนยิาม 

  0   เม่ือไม่แน่ใจว่าขอ้ค าถามนัน้วัดคุณลักษณะตรงตามนิยาม 

 +1  เม่ือแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไมไ่ด้วัดคุณลักษณะตรงตามนิยาม 

ข้อที่ใช้ได้ ต้องมคี่า IOC ตั้งแต่ .5 ขึ้นไป 



การหาค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่น 

• ค่าอ านาจจ าแนก 

• 1) เทคนคิแบง่กลุ่ม 25% สูง 25% ต่ า 

• 2)  หาคา่สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนน
รวมท้ังฉบับ 

• ค่าความเชื่อมั่น 

• 1) KR20 , KR 21 

• 2) สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 

อาจไม่จ าเป็นต้องหาค่าความเชื่อมั่น ความยากงา่ย 
อ านาจจ าแนก แต่เม่ือเก็บข้อมูลผลการวิจัยมาแล้วอาจ

วิเคราะห์แล้วใส่ภาคผนวกเพ่ือปรับแก้ครั้งต่อไป 



เทคนิคการเขียนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

• ผู้วจิัยจะต้องเขียนให้ชัดเจนวา่จะเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง หรือมีผู้ร่วมงานร่วมด้วย หรือ
จะเก็บข้อมูลทางไปรษณีย ์หรือจะเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เป็นต้น ในกรณีท่ีเคร่ืองมือ
การวิจัยมีหลายชุดต้องอธิบายว่าจะวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละชุดในช่วงเวลาใด และใน
กรณทีี่เป็นการสัมภาษณต์้องเขียนวา่จะวางแผนสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลใด ในช่วงเวลาใด 

กรณีงานวจิัยเชิงทดลอง จะต้องระบุแบบแผนการทดลอง และเขียนขั้นตอนการ
ทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจนว่าแต่ละสัปดาห์ด าเนินการอย่างไรบ้าง 



แบบแผนการทดลอง / ก่ึงทดลอง ท่ีเหมาะกับการวิจัยในชั้นเรียน 

• One group pretest – posttest design 

 

 

• One – Shot Experimental Case Study 

 

 

• Simple time – series experiment 

Group 1 O            X          O 

Group 1             X          O 

Group 1    O     O     X      O     O 



เทคนิคการเขียนการจัดกระท าข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวจิัย 

• ควรเขียนเป็นข้อๆ เรียงตามล าดับสถติิท่ีใช้ โดยเริ่มจากสถิตพืิ้นฐาน และตามด้วยสถิติ
ทดสอบสมมติฐานของการวิจัยแต่ละข้อ 

ส าหรับการเขียนสถิติที่ใช้ในการวจิัย ควรใช้หลักการดังนี้ 
1) จ าแนกสถิตทิี่จะเขียนออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี ้
1.1) สถิตพืิ้นฐาน เชน่ ร้อยละ คา่เฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.2) สถิตทิี่ใชใ้นการหาคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย เชน่ KR20 สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
1.3) สถิตทิี่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน เช่น t-test 



2) ในแต่ละกลุ่มเขียนเรียงตามล าดับที่ควรเป็น โดยเฉพาะกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 3 ต้อง
ยึดความมุ่งหมายของการวิจัยเป็นหลัก 
 กลุ่มที่ 1 เป็นสถิติที่ใช้ตอบความมุ่งหมายของการวิจัยที่มีลักษณะแบบส ารวจ 
 กลุ่มที่ 2 จะเป็นสถิติที่ใชใ้นการหาคณุภาพเครื่องมือ ได้แก่ สูตร IOC เพ่ือหาค่า
ความเท่ียงตรง  สูตร rxy  เพ่ือหาอ านาจจ าแนก  สูตร  KR20 เพ่ือหาความเช่ือมั่น 
 กลุ่มที่ 3 จะเป็นสูตรสถิติทีใ่ช้ตอบความมุ่งหมายของการวิจยัที่ต้องทดสอบ
สมมติฐาน 
 
3) การพิมพ์สตูร จะต้องพิมพ์ให้ถูกต้องตามต้นฉบับ 



การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยในชั้นเรียนมีเทคนิคใดบ้าง... 
 

• การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content 
analysis) 

• การวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้สถิตบิรรยายพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

• ไม่จ าเป็นต้องใช้ t-test ANOVA เนื่องจากสถติิสองตัวนี้เป็นสถิติอ้างอิงมุ่ง
สรุปผลจากกลุ่มตัวอย่างสู่ประชากร แต่งานวจิัยในชั้นเรียนมุ่งแก้ปัญหา/
พัฒนาเฉพาะในชั้นเรียน ไม่ได้มีความมุ่งหมายเพื่ออ้างอิงสู่ประชากร 



คะแนนร้อยละของพัฒนาการ 

100
ก่อน-เต็ม

ก่อน-หลัง
คะแนนพัฒนาการ     =            
                                        

เด็กชาย A ได้ pretest = 4    posttest = 7 

 
คะแนนพัฒนาการ = 7 – 4  

                     10 – 4 
                  = 50% 

 
 

X100 



สรุปผลการวิจัยควรเขียนอย่างไร 

• ต้องสรุปตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวจิัย โดยเขียนให้มี
ความชัดเจน กะทัดรัด น าเสนอเฉพาะผลที่ได้จากการวจิัยเท่านั้น ไม่
ควรใส่ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้วจิัยเข้าไป 

• เสนอผลการวิจัยตรงไปตรงมา ไม่ควรบิดเบอืนความจรงิ พร้อมทั้ง
อภิปรายหรอืสะท้อนผลว่าเกิดจากสาเหตุใด มีตัวแปรแทรกซ้อน
หรือไม่ แล้วน าไปสู่ข้อเสนอแนะในการวจิัยต่อไป 



งานวิจัยถ้าผลการวิจัยออกมาไม่ดี หรือไม่ประสบผลส าเร็จ เชน่ ในกรณีวิจยัเชิง
ทดลองควรท าอย่างไร 

• เสนอผลการวิจัยตรงไปตรงมา ไม่ควรบิดเบือนความจริง พร้อม
ทั้งอภิปรายหรือสะท้อนผลว่า เกิดจากสาเหตุใด มีตัวแปรแทรก
ซ้อนหรือไม่ แล้วน าไปสู่ข้อเสนอแนะในการวิจยัต่อไป 



การเขียนอภิปรายและข้อเสนอแนะเขียนอย่างไร สองหัวขอ้น้ีเก่ียวข้องกันหรือไม่ 

ความมุ่งหมาย 
1......................... 
2........................ 
3........................ 

สรุปผลการวิจัย 
1....................... 
2....................... 
3...................... 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. สอดคล้องกับสมมติฐาน
แนวคิด ทฤษฎีหรือไม่ 
2. ผลการวจิัยในประเด็นใดมี
ความน่าสนใจ (อาจนอกเหนือ
ความมุ่งหมายก็ได้) 
3. อุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้น
ระหว่างการวิจัย 
หมายเหต ุ
ไมจ่ าเป็นตอ้งมี 3 ขอ้ แต่ละข้อ
อาจมีมากกวา่ 1 ประเด็นก็ได ้

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
การน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ท าอย่างไรให้ส าเร็จ 
2. มีเงือนไขหรือควร
ระมัดระวังอะไรบ้าง 
การวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรต่อยอดอย่างไร ดว้ย
เหตุผลใด 
2. ควบคุม/ระวังส่ิงใดเป็น
พิเศษเพ่ือไมใ่ห้เกิดปญัหาและ
อุปสรรคดังที่เกดิขึ้น 

แนวคิด/ทฤษฎี 
งานวิจัยก่อนหน้า 

สมมติฐาน 



เอกสารอ้างอิง 
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ครูยุคใหม่  สอนได้  วิจัยเป็น 

ผู้สอนท่ีท าวิจยัอย่างสม่ าเสมอ  
จะมีนวตักรรมการจัดการเรียนรู้ 

ที่สอดคลอ้งกับธรรมชาติของผู้เรียน  
น าไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพที่แท้จริง 



THANK YOU 


