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คําสําคัญ: แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตร / การสงเสริมการทําวิจัยของคร ู

 ภรณี  ปานจันทร: แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อสงเสริมการทําวิจัยของครู. อาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ: ผศ.ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ และ ผศ.วาที่ พ.ต.ดร.นพดล เจนอักษร. 495 หนา. 
 

การวิจัยคร้ังนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ทราบขอบเขต 

การทําวิจัยของครู 2) พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู 3) ทราบผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู 

4) ทราบแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือสงเสริมการทําวิจัยของครู ข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยมี 4 ข้ันตอน 

คือ ข้ันท่ี 1 เพ่ือหาขอบเขตการทําวิจัยของครู ข้ันท่ี 2 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู ข้ันท่ี 3 เพ่ือหา

ประสิทธิผลหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู ข้ันท่ี 4 เพ่ือหาแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือสงเสริมการทํา

วิจัยของครู เคร่ืองมือในการวิจัย คือ 1) แบบวิเคราะหเนื้อหา 2) แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง 3) หลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัย

ของครู 4) แบบประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ครูสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีจํานวน 48 คน โดยใชแผนแบบการทดลองท่ี แทจริง (True Experimental 

Designs) รูปแบบสี่กลุมโซโลมอน (The Solomon four – group design) สถิติการวิเคราะหขอมูล คือ คามัชฌิมเลขคณิต 

(Arithmetic Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) การวิเคราะหความแปรปรวน (Two-way ANOVA) 

ผลการวิจัย พบวา  

1. ขอบเขตการวิจัยของครูประกอบดวย 9 ข้ันตอน ดังนี้ ข้ันท่ี 1 นําเขาสูการอบรม ข้ันท่ี 2 การวิเคราะห

กําหนดปญหาการวิจัย ข้ันท่ี 3 การกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย ข้ันท่ี 4 การออกแบบการวิจัย ข้ันท่ี 5 การเก็บรวบรวม

ขอมูล ข้ันท่ี 6 การวิเคราะหขอมูล ข้ันท่ี 7 การสรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ ข้ันท่ี 8 การเขียนรายงานการวิจัย ข้ันท่ี 

9 การนําเสนอผลงานวิจัย  

2. การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครูมี 3 ข้ันตอน ดังนี้ 1) การรางหลักสูตร 2) การหาคุณภาพ

หลักสูตร 3) การหาประสิทธิผลของหลักสูตร และหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครูมี 5 องคประกอบ ดังนี้ 1) หลักการ

และเหตุผลในการสรางหลักสูตรฝกอบรม 2) จุดประสงคของหลักสูตร 3) เนื้อหาและโครงสรางของหลักสูตรฝกอบรม

แบงเปนหนวยฝกอบรม 4) กิจกรรมฝกอบรม 5) การประเมินผลหลักสูตร 

3.  ประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู มีผลสัมฤทธ์ิอยูในระดับมาก คามัชฌิมเลขคณิต

เทากับ 3.75  ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากมีคามัชฌิมเลขคณิตเทากับ 4.92 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.24 และผลสัมฤทธ์ิหลักสูตรเกิดจากกระบวนการฝกอบรมท่ีแทจริง มีคานัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.000 

4. แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือสงเสริมการทําวิจัยของครู ประกอบดวย 3 ดาน คือ 1. การสราง

หลักสูตรการทําวิจัยของครูท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบไปดวย (1) การรางหลักสูตร (2) การหาคุณภาพ (3) การหาประสิทธิผล 

2. การสงเสริมสนับสนุนการใชหลักสูตรการทําวิจัยของครูในสถานศึกษา (1) การกําหนดนโยบายและวางแผนงาน (2) การสราง

ความตระหนักและแรงจูงใจ (3) การพัฒนาบุคลากร (4) การสนับสนุนปจจัยตางๆ เพ่ืออํานวยความสะดวก 3. การกํากับดูแล

คุณภาพการใชหลักสูตรการทําวิจัยของครู ประกอบไปดวย (1) การนิเทศการใชหลักสูตรการทําวิจัยของครู (2) การสรุปผล

การใชหลักสูตรการทําวิจัยของครู (3) การประเมินผลการใชหลักสูตรการทําวิจัยของครู  (4) การสะทอนผลการใชหลักสูตร

การทําวิจัยของครู 
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This research was designed as a mixed methodology based on qualitative and quantitative 
research. The research objectives were to 1) determine scope of teacher research, 2) develop the 
training curriculum of the teacher research, 3) obtain the result from the development of teacher 
research’s training curriculum and 4) acquire the practical guidelines in curriculum administration for 
enhancing teacher research. The research comprised 4 procedures as follows; firstly, to find out scope of 
teacher research, secondly to develop the training curriculum of the teacher research, thirdly to obtain 
the effectiveness of teacher research’s training curriculum from satisfaction of trainees and knowledge 
achievement, fourthly to acquire the practical guidelines in curriculum administration for enhancing 
teacher research. The instruments for collecting the data were a content analysis form, semi-structured 
interview form, training curriculum of the teacher research, a questionnaire and knowledge achievement 
test. The sample consisted of 48 teachers from Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 1 
which employed true experimental designs; the Solomon four – group design. The statistics used for 
data analysis were frequency, arithmetic mean, standard deviation, and two-way ANOVA. 

The findings of this research were as follows:  
1. The scope of teacher research consisted of 9 steps: 1) introduction to training program,  

2) analyzing and determining research problems, 3) determining research objectives, 4) research design,  
5) data collection, 6) data analysis, 7) conclusive discussion and suggestion, 8) writing research report and 
9)research presentation. 

2. The training curriculum development was performed through 3 stages; 1) drafting 
curriculum, 2) assessing quality of training curriculum, 3) measuring effectiveness of the training curriculum. 
The teacher research curriculum consisted of 5 components as follows; 1) principles and reasons for 
training curriculum development, 2) objectives of curriculum, 3) content and structures of training 
curriculum classified into training units, 4) activities of training curriculum and 5) measurement and 
evaluation of curriculum. 

3. The achievement of effective teacher research training curriculum was at high level 
(X=3.75) as well as the trainees’ satisfaction was at high level(X =4.92 and S.D.= 0.24) accordingly. Also, it 
was revealed that the achievement of curriculum have apparently gained from the actual training 
process at the statistical significance of 0.000. 

4. The  guideline  of  curriculum  administration to  enhance  research  for  teacher consisted of 
3 mains aspects; 1) efficient curriculum development which included (1) drafting curriculum, (2) assessing 
quality, (3) measuring effectiveness 2) promotional support in employing teacher research curriculum in 
school which included (1) determining and planning policy, (2) building up awareness and motivation    
(3) personnel development, (4) supporting relevant factors to facilitate teacher research, and  3) Qualitative 
supervision of teacher research curriculum which included (1) supervising how to use teacher research 
curriculum, (2) summarizing implementation of teacher research curriculum, (3)  evaluating  implementation of  
teacher research curriculum, (4) reflecting result of  teacher research curriculum.  
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วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยดี โดยไดรับความกรุณาอยางสูงย่ิงจาก ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ ประธานกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย 

วาที่พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร กรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร 

ประธานสอบวิทยานิพนธ และอาจารย ดร.พรศักด์ิ สุจริตรักษ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ผูวิจัยขอกราบ

ขอบพระคุณในความกรุณาไวเปนอยางสูง ณ โอกาสน้ี พรอมทั้งขอกราบขอบพระคุณคณาจารยใน

ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทานที่ไดประสิทธ์ิประสาท

ความรูใหแกผูวิจัยตลอดระยะเวลาการศึกษา 

ขอกราบขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญทุกทานที่ไดใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ

ในการไปสัมภาษณ และการตรวจเครื่องมือวิจัย  

ขอกราบขอบพระคุณคณะครูที่เขารวมฝกอบรมตามหลักสูตรการทําวิจัยของครูและให

ความรวมมือในการฝกอบรมเปนอยางดี 

ขอขอบพระคุณนาวาอากาศโท ดร.เสนห ฎีกาวงษ ดร.สุนันทา ปานณรงค และนางสาว

วิไล ปรึกษากร ที่กรุณามาเปนทีมวิทยากรฝกอบรมการทําวิจัยของครู ขอบคุณเพื่อนรวมรุนดุษฏี

บัณฑิตรุน 10 ทุกทานสําหรับกําลังใจ และความชวยเหลือสนับสนุนใหงานวิจัยลุลวงไปไดดวยดี 

    ขอขอบพระคุณคุณแมปราณีต ปานจันทร คุณพอดิเรกฤทธ์ิ ปานจันทร รอยเอกกฤดิพจน 

หลาวเพชร นางสาวพันธุชา สืบวงคและสมาชิกในครอบครัวทุกทานที่คอยใหความชวยเหลือ 

สนับสนุน และเปนกําลังใจแกผูวิจัยตลอดระยะเวลาของการศึกษาและการดําเนินการวิจัย  

สุดทายน้ี คุณคาอันเกิดจากวิทยานิพนธฉบับน้ี ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดา 

มารดา ครู อาจารย และครอบครัวผูวิจัย ตลอดจนผูมีคุณูปการตอการวิจัยครั้งน้ีทุกทาน 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

 การพัฒนาของประเทศมักจะนึกถึงอัตราการเพิ่มของ GDP เราเคยไดยินกันมามากแลว

ถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ รวมไปถึง “เสือตัวใหมแหงเอเชีย”แตในขณะเดียวกัน การพัฒนาอีกทาง

หน่ึงที่สําคัญไมแพกันและมักจะถูกมองขามไปเสมอก็คือ งานวิจัยและคนควา (Research and 

Development) จะเห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ไดระบุไววาควรมี

การสนับสนุนการผลิตและพัฒนานักวิจัย ผูสรางและพัฒนานวัตกรรมในสาขาตางๆ สรางเครือขาย

นักวิจัยทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนตอยอดสูการสรางสรรคนวัตกรรมระดับสูงที่เ ช่ือมโยง 

องคความรูใหมกับภูมิปญญาวัฒนธรรมไทยสูเศรษฐกิจสรางสรรค  สงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมที่สามารถนําไปใชประโยชนทั้งเชิงพาณิชยและชุมชน เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและบริการ

ในสาขาที่มีศักยภาพ รวมทั้งยกระดับสินคาชุมชน จะเห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ที่จัดทําเพื่อรองรับการเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่

สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซอนมากย่ิงข้ึน เปนทั้งโอกาสและความ

เสี่ยงตอการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะขอผูกพันที่จ ะเปนประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘  

จึงจําเปนตองนําภูมิคุมกันที่มีอยูพรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งข้ึนมาใชในการ

เตรียมความพรอมใหแกคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศใหกาวหนาตอไปเพื่อ

ประโยชนสุขที่ย่ังยืนของสังคมไทย การพัฒนาคนเพื่อเสริมสรางทุนทางปญญาอยางย่ังยืนจึงเปนเรื่อง

ที่สําคัญ กลาวคือ มุงพัฒนาคนใหมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีความคิดสรางสรรค  

ใฝเรียนรู มีคุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่ดีงาม รูจักสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่นควบคูกับการ

เสริมสรางและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางปญญาและแหลงเรียนรูในระดับชุมชน การพัฒนาคุณภาพ

คนใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มีการเรียนรูสูการปฏิบัติอยางตอเน่ือง มีการสั่งสมทุนทาง

ปญญา เช่ือมโยงการคนควาวิจยัและพัฒนาสูการเสริมสรางขีดความสามารถในการประกอบสัมมาชีพ 

และการดํารงชีวิตที่เหมาะสมในแตละชวงวัย ซึ่งใหความสําคัญกับการสรางความเช่ือมโยงและรวมมือ

ในรูปแบบเครือขายวิจัยระหวางสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาคการผลิตและชุมชน เครือขาย

วิสาหกิจตางๆ และสมาคมและองคกรที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมีการถายทอด 

แลกเปลี่ยนความรูจัดการความเสี่ยงและผลประโยชนที่ชัดเจน รวมทั้งสรางกระบวนการวิจัยและพัฒนา

ที่เปนระบบโดยบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานหลักที่เกี่ยวของกับสถาบันการศึกษา สถาบัน



2 
 

เฉพาะทางตางๆ ภาคเอกชน และชุมชน ต้ังแตเริ่มกระบวนการจัดทําและพัฒนาแผนวิจัย บุคลากร

วิจัย แหลงทุนวิจัย การบริหารจัดการความรู และการจัดทําฐานขอมูลที่มีความเช่ือมโยงกัน โดยมีดัชนี

ช้ีวัดการประเมิน นโยบายวิจัยและความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่ชัดเจนเพื่อชวยใหระบบการวิจัยของ

ประเทศมีประสิทธิภาพ1 งานวิจัยคนควาสิ่งประดิษฐใหมๆ เปนการพัฒนาอยางหน่ึงที่ผลัดดันสังคมให

เดินไปขางหนาไมแพการพัฒนาเศรษฐกิจ หนวยงานเริ่มตนที่จะสนับสนับสนุนใหเกิดงานวิจัยในสังคม

ไดอยางมีคุณภาพคือสถานศึกษา เพราะฉะน้ันการวิจัยทางการศึกษา จึงมีความสําคัญตอประเทศเปน

อยางมาก เพราะจะเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา ปฏิรูปการศึกษาของคนประเทศ ใหเปนคนเกง 

คนดี อยูในสังคมอยางมีความสุข และสามารถแขงขันกับนานาประเทศได เห็นไดจากการใหความสําคัญ

ของการวิจัยในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2545 ยึดหลักการที่วา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียน

สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และกําหนดกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา ทั้ง

ระบบ ทั้งในเรื่องสิทธิและหนาที่ทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา การบริหาร

และการจัดการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทาง  

การศึกษา ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเปนสําคัญดวย

นอกจากน้ีในหมวด 4 วาดวยแนวการจัดการศึกษาในมาตรา 24 (5) กําหนดไววา ใหสถานศึกษาและ

หนวยงานที่เกี่ยวของสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน

และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผู เรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู  รวมทั้งสามารถใช

กระบวนการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู และมาตรา 30 กําหนดใหสถานศึกษาพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนา

กระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา นอกจากน้ีในหมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา มาตรา 67 สถานศึกษาตองสงเสริมใหมีการวิจัย เพื่อการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา และมาตรา 69 ที่ระบุวา สถานศึกษาควรจัดต้ังใหมีหนวยงานกลางเพื่อทําหนาที่พิจารณา

เสนอนโยบาย สงเสริม สนับสนุน และประสานงานดานวิจัย 2 แผนพัฒนาการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555 – 2559 เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาตัวบุคคล 

กลาวคือ กําหนดเปนยุทธศาสตร ดานการ สงเสริมการวิจัยและพัฒนา ถายองคความรู เทคโนโลยี 

                                                   

 1แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  11, เขาถึงเมื่อ 31 ธันวาคม 2013, 

เขาถึงไดจาก http://www.nesdb.go.th/Portals/0/news/plan/p11/plan11.pdf   

 2พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542, เขาถึงเมื่อ 27 ธันวาคม 2013, เขาถึง

ไดจาก http://www.tamanoon.com/eduact 
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นวัตกรรม โดยกําหนดใหมีการสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารยในสถาบัน 

การศึกษาดําเนินการวิจัยและพัฒนาสรางองคความรู  เทคโนโลยีและนวัตกรรม พรอมทั้งจัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู นําเสนอผลงานวิจัยระหวางสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ พรอมทั้ง

พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย ในการดานการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย สรางเครือขายนักวิจัย 

สงเสริมการวิจัยที่สรางองคความรูใหมทางวิชาการ กําหนดทิศทางการวิจัยที่กอใหเกิดประโยชนตอ

การพัฒนาความรูใหม และสนับสนุนการนําองคความรู จากการวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนา

สังคม ประเทศหรือตอยอดในเชิงพาณิชย ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  

 จากขอความดังกลาวขางตนจะเห็นไดวามนุษยเปนทรัพยากรที่มีคุณคามากที่สุดของ

ประเทศ การศึกษาเปนวิธีการที่ดีวิธีหน่ึงในการพัฒนามนุษย ใหมีคุณภาพ ดังน้ัน การวิจัยทาง

การศึกษา จึงมีความสําคัญตอประเทศเปนอยางมาก เพราะจะเปนขอมูลพื้นฐาน ในการพัฒนา ปฏิรูป

การศึกษาของคนประเทศ ใหเปนคนเกง คนดี อยูในสังคมอยางมีความสุข และสามารถแขงขันกับ

นานาประเทศได งานวิจัยสามารถชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับการศึกษาไมวาจะดวยเครื่อง

อํานวยความสะดวก หรือกลวิธีการสื่อสารที่ ดี ข้ึน และที่สําคัญที่สุด งานวิจัยคือการจัดการ  

“องคความรู” ในสังคมที่จะสงผานตอไปใหคนรุนหลังไดอยางเปนระบบ การวิจัยจึงเปนเสมือนหัวใจ

ของการพัฒนา ดังน้ันการวิจัยจึงเปนเรื่องของทุกคนและทุกองคกร ทั้งน้ีนอกจากการวิจัยจะเปน

กระบวนการแสวงหาความรู ความจริงอยางมีระบบระเบียบวิธีเพื่อใหไดความรู ความกาวหนาทาง

วิชาการที่ชวยเสริมสรางการบริหารจัดการใหมีความเจริญย่ิงข้ึนแลว ยังเปนแหลงสนับสนุนขอมูลที่

เปนประโยชนตอการแกปญหาและการตัดสินใจ ดวยเหตุน้ีการมีระบบวิจัยที่ดีจึงเปนพลังขับเคลื่อน

ความถูกตอง โดยการมีสวนรวมของคนและองคกรทั้งหมด การวิจัยจึงควรเปนวิถีชีวิตของบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน ทองถ่ิน รวมถึงในระบบการศึกษาและในการทํางานทุกๆ เรื่อง กลาวโดยรวม คือ 

ควรมีการวิจัยทุกองคกรของสังคม ซึ่งเทากับเสริมสรางใหเกิดพลังของความถูกตองทั่วทั้งสังคม เพราะ

พลังของความถูกตองทําใหสังคมเจริญอยางมีความสุข และสงผลใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

จากที่กลาวมาแลวน้ันสรุปไดวา การวิจัยทางการศึกษามีความสําคัญตอผูเรียน ผูสอน สถานศึกษา 

วิชาชีพการศึกษา หนวยงานที่รับผิดชอบ และ ประเทศชาติ เพราะจะชวยพัฒนางานการศึกษา เชน 

การปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาเทคนิควิธีสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ การวิจัยตางๆ ไมวาจะเปนการวิจัย

เชิงปฏิบัติการการวิจัยแบบมีสวนรวม ฯลฯ ผลของการวิจัยจะชวยทําใหครูผูสอนนําไปพัฒนางาน     

การเรียนการสอนของตนเอง ในปจจุบันน้ีไดสงเสริม ใหครูทําการวิจัยในช้ันเรียน เพราะนอกจากจะ

ชวยขยายองคความรู (Body of Knowledge) เทคนิคการสอน และ นวัตกรรมดานการเรียนการสอน

แลว ยังชวยใหผูสอนน้ัน การพัฒนาการทํางานของตนเองใหมีมาตรฐานย่ิงข้ึนโดยครูมีดําเนินการ

บูรณาการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน โดยใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู  
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เปนการหาความรูหรือวิธีการใหมๆ เพื่อนํามาประยุกตใชกับสภาพการเรียนการสอนหรือเพื่อ

แกปญหาที่เปนอุปสรรคตอการเรียนโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร จะเห็นไดจากพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 30 ที่ใหสถานศึกษา

พัฒนากระบวนการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา3 ดังน้ัน ครูมีความจําเปนที่จะตองเพิ่ม

บทบาทเปนนักวิจัยเพื่อศึกษาหาขอมูลมาเปนกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

โดยไมจํากัดวาเปนครูผูสอนระดับใด4  

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 กระทรวงศึกษาธิการ มุงเนนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสรางโอกาสทางการศึกษาให

คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหคนไทยทุกกลุมทุกวัยมีคุณภาพ มีความพรอมทั้งทางรางกาย จิตใจ 

สติปญญา มีจิตสํานึกของความเปนไทย มีความเปนพลเมืองที่ดี ตระหนักและรูคุณคาของ

ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมที่ดีงาม มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองตอ

ทิศทางการพัฒนาประเทศ ดังน้ัน กระทรวงศึกษาธิการจึงไดจึงจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555 – 2559 เพื่อมุงยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผูเรียน 

ครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา สงเสริมการวิจัยและพัฒนา ถายทอดองค

ความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา

ผูเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย โดยมุงเนนใหผูเรียนมีกระบวนการคิด วิเคราะหอยางเปนระบบ  

และมีทักษะวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ เชน การวิจัย การทํา

โครงงาน เปนตน พรอมทั้ง สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถาบันผลิตครู ใหมีความเขมแข็ง  

มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพทั้งในการผลิตและพัฒนาครู รวมทั้งวิจัยและพัฒนาตอยอดเกี่ยวกับ 

การพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อใหครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา นําไปพัฒนา

ผูเรียนละสถานศึกษาใหไดคุณภาพ แตจากการศึกษาพบวา การพัฒนาคุณภาพน้ันยังไมประสบ

ผลสําเร็จเทาที่ควร อันเน่ืองมาจากปจจัยในหลายๆ ดาน กลาวคือ การขาดแคลนนักวิจัยที่มีคุณภาพที่

มีความถนัดเฉพาะทางเปนปญหาที่สําคัญทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีสัดสวนนักวิจัยตอ

                                                   

 
3พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 

2553, เขาถึงเมื่อ 31 ธันวาคม 2013, เขาถึงไดจาก https://www.mwit.ac.th/~person/01-

Statutes/NationalEducation 

 4บัญชา  อึ้งสกลุ, “เสนทางสูการวิจัยในช้ันเรียน: เสนทางสูครูมืออาชีพ,” วิชาการ 6, 8 

(สิงหาคม 2546): 50-51.  



5 
 

ประชากรเพียง 6.7 คนตอประชากร 1 หมื่น เมื่อเทียบกับสิงคโปรที่มีสัดสวนนักวิจัยตอประชากร 

47.8 คนตอประชากรหมื่นคน  จากรายงานของธนาคารโลก (World Bank) แสดงจํานวนนักวิจัยตอ

ประชากรหน่ึงลานคน (ป 2007) ไดวาสวีเดน 4,979 คน  ญี่ปุน 5,409 คน เกาหลี 4,672 คน 

สหรัฐอเมริกา 4,673 คน สิงคโปร 5,955 คนจีน 1,077 คน ไทย 316 คน เอธิโอเปย 21 คน5  

จากสถิติดังกลาวพบวา จํานวนนักวิจัยในประเทศไทยยังมีปริมาณและคุณภาพนอยอยู  

 แตกอนครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเปนบุคลากรที่มีหนาที่ในการใหความรูกับผูเรียน  

บทบาทของครูในชวงเวลาน้ันไมไดเนนการทําวิจัย  ดังน้ันครูจึงมีความถนัดในการสอนมากกวาการทํา

วิจัย กระบวนการพัฒนาครู ก็มุงเนนการใหความรูเกี่ยวกับศาสตรการสอนมากกวาศาสตรการวิจัย  

ทําใหครูสวนใหญมีขอจํากัดเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการวิจัย สอดคลองกับคํากลาวของ พิสณุ ฟองศรี 

กลาวไววา “สาเหตุสําคัญที่ครูขาดความรูความเขาใจเพราะแตเดิมไมไดฝกใหทํางานวิจัย แตฝกใหทํา

หนาที่สอนหนังสือ ครูสมัยกอนในระดับปริญญาตรีก็ไมมีการสอน งานวิจัยตองเรียนในระดับ

บัณฑิตศึกษา เมื่อมีการปฎิรูปการศึกษาและใหครูทําวิจัยควบคูกับการเรียนการสอน  เชนเดียวกับ   

การประกันคุณภาพการศึกษาที่ใหเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารโดยหลักการไมไดเปนภาระ

เพิ่มเติม แตเพราะไมไดศึกษาเรื่องการวิจัยมากอนทําใหมีความรูไมเพียงพอ”6 และถึงแมวาหลักสูตร

การผลิตครูในชวงหลังจะมีการปรับโครงสรางหลักสูตรสวนหน่ึงประกอบดวยรายวิชาที่เกี่ยวกับวิธี 

การวิจัย แตวิชาวิจัยที่นักศึกษาที่เรียนครูไดเรียนรูน้ัน ก็ยังไมเพียงพอที่จะทําใหสามารถทําวิจัยใน

สภาพของการปฏิบัติงานจริงได และวิธีวิจัยที่สอนกันในหลักสูตรฝกหัดครูก็เปนวิจัยเชิงวิชาการ 

(Academic  Research) ซึ่งมีหลักการวิจัยที่เครงครัดในแบบแผนของการวิจัย  ดังน้ันสภาพปญหาที่

เกิดข้ึนในการเรียนการสอนและการทําวิจัยของครูในปจจุบัน คือ การทํากิจกรรมการเรียนการสอน

และกิจกรรมการวิจัยแบบแยกสวน และทํากันในกลุมครูเพียงเล็กนอย เน่ืองจากครสูวนใหญไมมคีวามรู

การทําวิจัย และคิดวาการทําวิจัยเปนเรื่องที่ยาก ตองอาศัยความรูความสามารถเฉพาะดานที่เกี่ยวกับ

วิธีดําเนินการวิจัยสภาพที่ปรากฏใหเห็นในโรงเรียนจึงเปนภาพของครูที่ทําหนาที่สอน โดยเนนแต   

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพียงอยางเดียว ไมไดมีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบเพื่อนําไปใชใน

การพัฒนาการเรียนการสอนหรือพัฒนาวิชาชีพครู ในขณะที่กลุมครูที่ตองการทําวิจัยก็วางแผน     

การทํางาน  โดยมีการทํากิจกรรมการเก็บขอมูลวิจัยเปนโครงการเฉพาะกิจ เวลาของครูสวนหน่ึงหมด

ไปกับการทําวิจัย ทําใหเวลาในการจัดเตรียมงานสอน ลดนอยลง ขาดความเขาใจในกระบวนการ

                                                   

 5นักวิจัยไทยมีมากแคไหน?, เขาถึงเมือ่ 4 มกราคม 2014, เขาถึงไดจาก http:// 

whereisthailand.info/2012/11/rd-per-capita/ 

 6พิสณุ ฟองศร,ี วิจัยทางการศึกษา, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: เทียมฝาการพมิพ, 

2549), 2.  
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ดําเนินการวิจัย สงผลกระทบสูนักเรียน เพราะครูตองใชระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ทําใหทําการ

สอนไดไมเต็มที่ จนเปนเรื่องปกติที่กลาววา “ครูที่ทําวิจัย งานสอนจะหยอนลง”นอกจากน้ียังพบวา

บอยครั้งที่การวิจัยของครูไมเกี่ยวกับสภาพปญหาที่เกิดข้ึนกับผูเรียนในขณะน้ัน แตเปนปญหาของเด็ก

บางกลุมบางพวกที่อาจเคยเกิดกอนหนาน้ัน และครูสนใจจะนํามาใชเปนประเด็นปญหาวิจัย ขอคนพบ

จากการวิจัยแบบน้ีจึงไมสามารถนําไปแกปญหาในช้ันเรียนได เน่ืองจากปญหาดังกลาวไมปรากฏใน

ขณะน้ันหรือไมทันใช  การทํา วิจัยจึง ไมคอยเกิดประโยชนตอการพัฒนาผู เรียนเทาที่ควร   

แตจะเกิดประโยชนตอครูผูทําวิจัยที่ตองการนําผลการวิจัยไปใชเปนสวนหน่ึงของการพิจารณาเลื่อน

ตําแหนงทางวิชาการ ไมเพียงแตประเทศไทยที่มีปญหาเกี่ยวกับการทําวิจัยของครู ในตางประเทศเอง

ก็มีปญหาดังกลาว ดังเชนที่ Sardo-Brown, Welse and Bolton กลาววาการวิจัยปฏิบัติการในช้ัน

เรียนเปนกระบวนการที่ใชในการปฏิรูปโรงเรียน  แตปญหาที่เกิดข้ึนกับครูที่ตองการทําวิจัยมีหลาย

ประการ ไดแก 1) ความกลัวเกี่ยวกับเทคนิคการวิจัย 2) ครูมีแนวโนมที่เช่ือวางานวิจัยไมใชอยูใน

ขอบเขตของงานครูที่จะปฏิบัติได 3) ขอจํากัดดานเวลาในการทําวิจัยของครูในโรงเรียนที่จะทําวิจัย  

4) มีความกังวลในหัวขอวิจัยที่อาจกระทบตอความรูสึกของพอแมผูปกครองหรอืผูเกี่ยวของ 5) การไมได

รับการสนับสนุนจากผูบริหาร 6) การตอตานจากการทําวิจัยจากผูบริหาร เปนตน แนวทางการ

แกปญหาเหลาน้ี Sardo-Brown, Welse and Bolton เสนอแนะวาการฝกอบรมครูและผูบริหาร

เหลาน้ันควรเริ่มที่การพัฒนาการศึกษาเกี่ยวกับครูประจําการใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทํา

วิจัย การทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจึงเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการประกอบอาชีพครู    

เพื่อไมใหครูที่ทําการวิจัยในช้ันเรียนเกิดความทอแท ควรใชวิธีการสนับสนุนใหครูทําวิจัยโดยเปนสวน

หน่ึงของวิถีชีวิตของการทํางานปกติประจําวันใหเกิดความย่ังยืนของกิจกรรมการวิจัย7  ซึ่งสอดคลอง

กับแนวความคิดของศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พินิช ผูนําในกระบวนการบัญญัติคํา R 2 R  

การวิจัยในงานประจํา “R 2 R  คือ การใชงานวิจัยเปนเครื่องมือในการทําใหเกิด การสรางองคความรู

เพื่อนํามาพัฒนางานประจํา ในขณะเดียวกันก็ทําใหคนที่ทํางานประจํามีโอกาสคิด ทดลอง และต้ัง

โจทยใหมีความชัดเจนมากข้ึน แลวทําการทดลอง เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปผล น่ันคือ  

ใชงานวิจัยมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถของคนทํางาน  ผลิตผลงานเชิงวิจัยออกมา

ไดแลวปอนกลับไปพัฒนางานประจําใหดีข้ึน”“หากมองอีกมุมหน่ึง R 2 R ทําใหความจําเจของงาน

ประจําหายไป กลายเปนความทาทาย ความสนุกที่ไดคิดคนวิธีการสรางความรูเล็กๆ แตเปนความรู

ใหมๆ ข้ึนมาทําประโยชน เกิดความภาคภูมิใจในงานที่ตนเองทํา หรือจะเรียกวาเปนเครื่องมือในการ

พัฒนาคนก็ได  และที่สําคัญคืองานวิจัยประเภทน้ีทํากันเปนทีม  สามารถทําใหเกิด Team  Learning  

                                                   

 7สุวิมล  วองวาณิช, การวิจัยปฎิบัติการในชั้นเรียน, พิมพครั้งที่ 14 (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553), 6-7. 
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เกิดความสามัคคีได” 8 สวนในดานนโยบายการสงเสริมการวิจัยยังไมชัดเจนและขาดทิศทางในปฏิบัติ

ที่ชัดเจน บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาที่เกี่ยวของกับการวิจัยระหวางสถานศึกษาข้ันพื้นฐานกับ

สถาบันอุดมศึกษาน้ัน เปนงานวิจัยซ้ําซอนกันและไมตอเน่ืองทางการศึกษา มีรูปแบบความซับซอนเชิง

วิชาการเทียบช้ันกับงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ดานสถิติการวิจัย จะออกแบบการวิจัยเสมือนไปเทียบ

ช้ันกับงานของคณาจารยในระดับอุดมศึกษา จะเห็นไดอยางชัดเจนคือ การทํางานผลงานวิจัยทาง

วิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะของครูในระดับสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่เนนดานความถูกตองของ

กระบวนการวิจัยแบบเต็มรูป 5 บทอยางชัดเจน ซึ่งกลายเปนบทบาทหนาที่ ที่ครูในสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานจําเปนตองรายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ซับซอน และเปนทางการ ซึ่งไม

สรางความเขาใจและความตอเน่ืองในการนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ทําให

กระบวนการทําวิจัย เปนการทําแคครั้งคราวหรือเกิดข้ึนเพียงครั้งเดียว ไมไดมี การดําเนินงานอยาง

ตอเน่ือง เพราะเมื่อไดรับการเลื่อนตําแหนงทางวิชาการแลวก็มักจะยุติการทําวิจัยลง และไมมีการทํา

วิจัยในประเด็นอื่นๆ อีกตอไป นอกจากน้ียังพบอีกวาความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับรูปแบบการทํา

วิจัยของตัวครู ทําใหการพัฒนาครูดานการวิจัยที่ผานมาในประเทศไทย ซึ่งใชวิธีการฝกอบรมครูหรือ

การจัดประชุมปฏิบัติการ ดานการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนไมสอดคลองกับวิถีชีวิตการปฏิบัติจรงิของ

ครู หลักสูตรการวิจัยสําหรับครูเนนการใหความรูดานการวิจัยที่เปนการวิจัยเชิงวิชาการ (academic 

research) ประกอบกับผูที่เปนวิทยากรในการฝกอบรมก็เปนกลุมอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาหรือ

นักวิชาการที่สําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา กระบวนการวิจัยจึงเปนแบบเปนทางการ (formal  

research) ซึ่งเปนการวิจัยที่นักวิชาการใชในการทําวิจัยของตนเอง  อันมีเปาหมายหลักเพื่อพัฒนา

หรือขยายองคความรูในศาสตรของตนเอง การวิจัยแบบน้ีมีหลัก การวิจัยเครงครัดเพื่อใหไดคําตอบที่

ตอบคําถามวิจัยไดอยางหนักแนน สงผลใหโดยนัยน้ีครูที่ใชวิธี การวิจัยแบบเปนทางการ (formal  

research) มาทํางานวิจัยของตนเองจึงมีปญหาน้ันๆ ทําใหการวิจัยของครูไมพัฒนาและกาวหนา

เทาที่ควร  สวนปญหาจากตัวครูและผลกระทบที่เกิดข้ึนจาก การที่ครูมีความรูที่คลาดเคลื่อนในการทาํ

วิจัยกลาวคือ ประการแรก ความรูของครูที่ไดจาก การฝกอบรมไมเพียงพอที่จะทําใหครูสามารถทํา

วิจัยแบบเปนทางการไดโดยลําพัง สงผลใหครูทําวิจัยไมเสร็จและเกิดความทอถอยในการทําวิจัย และ

ทายที่สุดก็เกิดทัศนคติทางลบตอการทําวิจัย ประการที่สอง  การทําวิจัยแบบเปนทางการ จําเปนตอง

อาศัยกระบวนการปริทัศนเอกสาร หรือการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ (Review of Literature) อยาง

มาก เพื่อใหกรอบความคิดของการวิจัยมคีวามหนักแนน และการออกแบบการวิจัยสมเหตุสมผล แต

ดวยขอจํากัดดานเวลาอันเน่ืองมาจากงานประจําของครู จึงไมเปดโอกาสใหครูมีเวลาในการศึกษา

                                                   

 8ศิริพร จิรวัฒนกุล และอรุณ จิรวัฒนกุล, วิจัยจากงานประจําเรียนแบบทีละขั้น 

(กรุงเทพมหานคร: วิทยพัฒน, 2553), 24. 



8 
 

เอกสารไดอยางเต็มที่ สภาพที่เกิดข้ึน คือ เกิดการจางวานหรือมอบหมายใหผูอื่นทําการศึกษาคนควา

ในสวนน้ีแทนครู ซึ่งผลกระทบอยางรุนแรงหลายประการ อาทิเชน ครูไมไดเกิดการเรียนรูจาก

การศึกษาของตนเอง สิ่งที่ครูไดมาไมไดนํามาใชในการปฏิบัติจริง แตเปนการทําเพื่อใหครบถวนตาม

รูปแบบของการวิจัยแบบเปนทางการ ที่ตองมีครูไดช่ือวาเปนผูวิจัย แตกลับไมไดมีการลงมือปฏิบัติ

ตามบทบาทที่นักวิจัยพึงกระทํา ประการที่สาม เปนผลกระทบสืบเน่ืองจากความยากลําบากของ

กระบวนการวิจัย ทําใหครูที่ทําวิจัยเสร็จจะยุติการทําวิจัยโดยมีผลการวิจัยเพียงเรื่องเดียว ไมไดเกิด

แรงจูงใจที่จะทําวิจัยแบบตอเน่ือง ดังน้ัน งานวิจัยของครูจึงเปนงานวิจัยเฉพาะกิจทําเพื่อหวังสราง

ผลงานทางวิชาการเพื่อการเลื่อนข้ันหรือเลื่อนตําแหนง โดยนัยน้ี งานวิจัยของครูก็ไมไดเกิดประโยชน

ตอการพัฒนาการเรียนการสอนตามที่ควรจะเปน ประการที่สี่ ปญหาวิจัยที่ครูกําหนดข้ึนเพื่อใชใน

การศึกษา เปนปญหาที่ครูพยายามเลียนแบบการวิจัยของนักวิชาการ มิใชปญหาวิจัยที่เกิดจากสภาพ

ปญหาในหองเรียนของตนเอง งานวิจัยของครูจึงใหคําตอบที่ไมสามารถนําไปใชในการปรับปรุง

แกปญหาที่เกิดข้ึนของครูผูน้ัน ประการที่หา งานวิจัยของครูที่ผานมาใชเวลาในการดําเนินการมาก  

สิ่งที่ครูคนพบ ไมสามารถนําไปใชไดทันเหตุการณ  เน่ืองจากการเรียนการสอนที่เกิดปญหาไดลุลวง

ผานมาแลว  หรือนักเรียนที่มีปญหาตองการการแกไข ไมไดอยูในช้ันเรียนน้ันแลว ประการที่หก  

การทําวิจัยเปนเรื่องที่ตองไดรับการฝกฝนและเรียนรูจากผูรูหรือผูเช่ียวชาญ แตหลักสูตรการฝกอบรม

ดานการวิจยัสวนใหญเปนหลักสูตรแบบเรงรัด สาระในหลักสูตรเกี่ยวของกับหลักการของการทําวิจัย  

การเรียนรูศัพทเทคนิคและกระบวนการตางๆ ที่ใชในการทําวิจัย ซึ่งเปนเรื่องที่ครูไมคุนเคย เปนเรื่อง

ที่เขาใจยากและตองอาศัยการฝกปฏิบัติภายใตพี่เลี้ยงที่เขาใจในวิธีการวิจัยอยางสม่ําเสมอ แตใน

สภาพจริงหลังการฝกอบรม ครูไมไดมีพี่เลี้ยงชวยในการทําวิจัย ไมมีประสบการณและความชํานาญใน

การทําวิจัยอยางแทจริง ทําใหรายงานวิจัยของครูมีขอบกพรองมากในเกือบทุกข้ันตอนของการทําวิจยั 

ทั้งการกําหนดกรอบความคิดของการวิจัย การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแปลความหมายผล

การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานวิจัย เปนตน9 ซึ่งปญหาดังกลาวมีสอดคลองกับงานวิจัยของ 

จรัญ สุขเสรี ที่กลาวถึงสภาพปญหาในการทําวิจัยของครูไวดังน้ี ครูคิดวาการทําวิจัยในช้ันเรียนเปน

เรื่องยาก จึงไมอยากจะทํา โดยมีประเด็นปญหา ดังน้ี 1. ปญหาการเลือกเรื่องที่จะทําการวิจัย ไม

สามารถวิจัยในรูปแบบที่ตองการได  2. ปญหาการเขียนเคาโครงการวิจัย ผูวิจัยขาดขอมูล ขาดความรู 

ไมมีตัวอยางที่ใชในการวิจัย 3. ปญหาในการเลือกใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยขาดความรู ไมมี

ความมั่นใจในการเลือกใชสถิติใหถูกตองเหมาะสม 4. ปญหาในการดําเนินการวิเคราะหขอมูล ขาด

เครื่องมือ ขาดกําลังคน และเวลาที่คอนขางจํากัด 5. ปญหาในการเขียนรายงานการวิจัย แหลงคนควา

                                                   

 9สุวิมล วองวาณิช, การวิจัยปฎิบัติการในชั้นเรียน, พิมพครั้งที่ 14 (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553), 3-6.  
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ในทองถ่ินมีนอย ขาดเอกสารอางอิงในรายงาน ผูวิจัยไมมีความถนัด 6. ปญหาการนําผลการวิจัยไปใช 

6.1 ผูบริหารไมใหการสนับสนุนเน่ืองจากขาดความรู ความเขาใจ และความสนใจในการนําผลการวิจัย

ไปใช 6.2 ผูเกี่ยวของระดับตางๆ ในหนวยงานยังขาดความรู ความเขาใจ และความสนใจในการนํา

ผลการวิจัยไปใช 6.3 ขาดงบประมาณสนับสนุนในการเผยแพร  และการนําผลการวิจัยไปใช  

6.4 ผูใชผลการวิจัยไมมีความมั่นใจในการนําผลการวิจัยไปใช 10 เติม  คําภักดี ศึกษาวิจัยเรื่องปญหาและ

ความตองการการวิจัยในช้ันเรียนของครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 

พบวา ดานความรูเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน ครูมีปญหาเกีย่วกับหลักการวิจัยในช้ันเรียน การสราง

และหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในช้ันเรียน การวิเคราะหสภาพปญหาเพื่อนําไป

กําหนดหัวขอในการวิจัยในช้ันเรียน และการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยในช้ันเรียนในดานทักษะการทํา

วิจัยในช้ันเรียน พบวา ครูมีปญหาในดานทักษะการสรางเครื่องมือ ทักษะในการวิเคราะหปญหาและ

ทักษะการเขียนรายงานผลการวิจัยในช้ันเรียน ในดานความตองการ พบวา ครูตองการพัฒนาความรู

เกี่ยวกับการสรางและหาประสิทธิภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในช้ันเรียน11   

 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหา สรุปไดวา ปญหาในการทําวิจัยของครูน้ัน 

เกิดระบบ นโยบาย และจากตัวครูไมไดเรียนวิจัยมาโดยตรง เกิดความสับสนในการทําวิจัย ซึ่งเปน

ประเด็นปญหาที่สําคัญ การจะพัฒนาศักยภาพครูใหเปนนักวิจัยเพื่อพัฒนาตนเอง ตองเริ่มจาก     

การปรับความเขาใจ และการทําวิจัยอยางงายๆ เสียกอน แลวคอยตอยอดดวยการนําผลการวิจัยน้ัน

ไปสรางเปนผลงาน เลื่อนวิทยฐานะ ผูวิจัยเล็งเห็นวาการทําวิจัยช้ันเรียน เปนการทําวิจัยที่สามารถ

ชวยเหลือครูไดอีกทางหน่ึง กลาวคือ การทําวิจัยช้ันเรียน เปนบทเริ่มตนใหครู นําประเด็นปญหาที่พบ

เฉพาะจุดน้ัน มาแกไข หรือปรับปรุงแนวการสอน โดยใชรูปแบบที่ไมตองซับซอน ใชสถิติเบื้องตน  

และการใชวิธีวิจัยน้ัน เปนการเก็บขอมูลผลการใช มีการเปรียบเทียบ เปนการวิจัยระดับการสอนของ

ครู ซึ่งครูจะสามารถทําไดมากกวา แลวคอยพัฒนาวิธีการเขียนรายงานเพื่อตอยอดการนําไปเปน

ผลงานเลื่อนวิทยฐานะตอไป เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานใหกับตัวครูเอง อีกดวย 

การพัฒนาครูใหมีฐานะเปนนักวิจัย (Teacher as Researcher) เปนมโนทัศนหน่ึงของการพัฒนา

วิชาชีพครู ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติ

                                                   

 10จรัญ  สุขเสรี, “การสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, 2550), บทคัดยอ.  

 11เติม  คําภักดี, “ปญหาและความตองการการวิจัยในช้ันเรียนของครูระดับประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1” (การศึกษาอิสระปริญญามหาบัณฑิต  

สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2550). บทคัดยอ.  
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การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และสอดคลองกับแนวโนมของการปฏิรูปการศึกษาทั่วโลก มุงหวัง

เปลี่ยนบทบาทนักวิจัยในลักษณะของการทํางานที่มีการวิจัยเปนฐาน คือ สามารถนํากระบวนการวิจัย

มาใชเพื่อแสวงหาวิธีปฏิบัติ แกปญหาที่เกิดข้ึนในช้ันเรียนของตนหรือปรับปรุงการเรียนการสอนและ

พัฒนาการเรียนรูของเด็ก ผูวิจัยจึงไดจัดทําการวิจัยเรื่อง การจัดทําหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยที่

เหมาะสมสําหรับครู เพื่อใหครูไดมีความรู ความเขาใจ การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน (Classroom 

Action Research) วามีความแตกตางกัน กับการวิจัยทางวิชาการ (Academic Research) ที่มี

จุดมุงหมายในการสรางองคความรูเชิงทฤษฎีและนําผลไปใชสรุปอางอิง และทราบวามีระเบียบวิธี    

การวิจัย หลายประเภท ในแตละประเภทสามารถนําทํางานวิจัยในขอบเขตในระดับใด สามารถทํา

ควบคูไปกับการทํางานตามปกติของครู โดยใชความรูและกระบวนการสรางความรูเปนเครื่องมือใน   

การทําใหการสอนและการวิจัยรวมกันได รวมถึงการรายงานการวิจัย และพัฒนาเลม เพื่อขอเลื่อน

วิทยฐานะใหสูงข้ึนได มีวิธีการอยางไร12 ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยจะชวยใหครูมี

ความเขารูความเขาใจในการทําวิจัยมากย่ิงข้ึน เปนการพัฒนาทุนมนุษย  ซึ่ง เบกเกอร (Becker) ไดให

ความเห็นวา การฝกอบรมเปนการลงทุนมนุษย (Human Capital) ที่สําคัญเพราะเพิ่มศักยภาพบุคคล

เพื่อไปเพิ่มคุณคาผลผลิตในรูปของการสรางคุณคาและสงผลตอการพัฒนาองคกร13 การฝกอบรมและ

การพัฒนา (Training and Development) ชวยปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน ทําใหบุคลากรมี

ทักษะกาวหนาทันตอการเปลี่ยนแปลง ชวยใหปญหาของหนวยงานไดรับการแกไข14 เพื่อเตรียมพรอม

ใหครูมีการพัฒนาในดานการทําวิจัย จากปญหาและความจําเปนดังกลาวผูวิจัยทําการศึกษาเกี่ยวกับ

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยที่เหมาะสมสําหรับครู เพื่อการพัฒนาสมรรถนะครูดาน

กระบวนการวิจัยใหเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง เปนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหดี

ย่ิงข้ึนและสามารถนําไปใชในกระบวนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ เปน

ประโยชนและเปนแนวทางในการทําวิจัยตอไป  

                                                   

 12จารุวรรณ ศิลปรัตน, การพัฒนารูปแบบเสริมพลังการทํางานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

การเปนนักวิจัยของครูอนุบาล (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 

2548). 

 13Gracy S. Becker, Human Capital: A Theoretical and Empilical Arles 

with Special Reference to Education  (Chicago: The university  of  Chicago  Press, 

1944) 

 14การจัดการทรัพยากรมนุษย, เขาถึงเมื่อ 10 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก http:// 

www.st oa.ac.th/thai/Grad_st dy/school/shs/Doc/ro4_2_doc. 
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 นอกจากน้ีเพื่อใหหลักสูตรการทําวิจัยของครูบรรลุเปาหมายสูงสุดจึงไดหาแนวปฏิบัติใน

การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อสงเสริมการทําวิจัยของครู ซึ่งถือไดวาการบริหารจัดการหลักสูตรเปน

บทบาทสําคัญของผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําทางการเรียนการสอนที่จะตองดําเนินการ 

ใหการพัฒนาและใชหลักสูตรของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ โดยใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีความรูความ

เขาใจตรงกันอยางชัดเจนเกี่ยวกับหลักสูตร รวมทั้งเขาใจบทบาทหนาที่ของตนและสามารถปฏิบัติ

หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.  เพื่อทราบขอบเขตการทําวิจัยของครู 

 2.  เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู 

 3.  เพื่อทราบผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู  

  4.  เพื่อทราบแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อสงเสริมการทําวิจัยของครู   

 

ขอคําถามของการวิจัย  

 เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษา ผูวิจัยกําหนดขอคําถามเพ่ือตอบปญหา ดังน้ี 

1.  ขอบเขตการทําวิจัยที่เหมาะสมของครูควรเปนอยางไร  

2.  หลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครูตามขอบเขตการทําวิจัยที่เหมาะสมเปนอยางไร 

3.  ประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครูมีประสิทธิผลดานความพึงพอใจ

ของผูเขารับฝกอบรมในระดับไหน ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรอยูในระดับไหน  

4.  แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อสงเสริมการทําวิจัยของครูเปนอยางไร 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

           เพ่ือใหสอดคลองกับขอคําถามผูวิจัยกําหนดสมมติฐานของการวิจัย ดังน้ี 

1.  ขอบเขตการทําวิจัยที่เหมาะสมของครูควรเปนไปตามวิธีวิทยาการวิจัยที่สอดคลองกบั

ภาระงานของคร ู

2.  หลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู สามารถสรางความรูความเขาใจตามวิธี

วิทยาการวิจัยและสอดคลองกับภาระงานของคร ู

3.  ผลสัมฤทธ์ิหลังการฝกอบรมการทําวิจัยของครูสูงกวากอนการฝกอบรม 

4.  แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อสงเสริมการทําวิจัยของครูเปนพหุวิธี 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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 จากแนวคิดและองคประกอบของการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครูน้ัน 

มีปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการ  ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดเชิงบูรณาการ ดังน้ี 

 1.  แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับขอบเขตการทําวิจัยของครู  

   ประกอบดวยองคความรูตางๆ ดังน้ี แนวคิดการทําวิจัยของครูของสุวิมล วองวาณิช 

แนวคิดการทําวิจัยของครูของวิชัย วงษใหญ  แนวคิดการทําวิจัยของครูของพิชิต ฤทธ์ิจรูญ แนวคิด

การทําวิจัยของครขูองนพดล เจนอักษร แนวคิดการทําวิจัยของครขูอง Kemmis and Mc Gratter  

    ข้ันตอนการทําวิจัยของครู ประกอบดวยองคความรูตางๆ ดังน้ี (Freeman, 1998; 

Mingucci, and Monica,  2001;  Mettetal, 2007;  Miller, 2003;  Johnson, 2008;  Holter,  

and Frabutt, 2011;  Mills, 2011; Johnson, 2012;  Hine, 2013;  นภาพร  สิงหทัต, 2531,  

ประวิต เอราวรรณ, 2542; ณัฎฐิดา เลาสัม, 2546;  เกสร  กรุณาใหม, 2549;  ภิญโญ ลองศรี, 2549; 

สิน  พันธุพินิจ, 2549;  จินตนาพร  สุวรรณพงษ, 2550; พันธทิภา สรางชาง, 2550;  ณรงค        

โพธ์ิพฤกษานันท, 2551; บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2551; วรรณี  แกมเกตุ, 2551; พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 

2556;  วิภาพร นิธิปรีชานนท, 2557)  

    การสัมภาษณผูเช่ียวชาญที่มีความรูและประสบการณดานการทําวิจัยของครู และ

งานวิจัยที่เกี่ยวกับการทําวิจัยของคร ู

 2.  แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู   

       แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ผูวิจัยใชแนวคิดในเชิงบูรณาการ ดังน้ี 

   2.1 แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร อเล็กซานเดอร และเลวิส (The Saylor,  

Alexander  and  Lewis  Model) ซึ่งประกอบดวย 1) การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค 

(Goal and Objective) 2) การออกแบบหลักสูตร (Curriculum Designing) 3) การนําหลักสูตรไป

ใช (Curriculum  Implement) และ 4) การประเมินหลักสูตร (Curriculum Evaluation)15 

  2.2 แนว คิดพัฒนาห ลั ก สู ตร ขอ งท าบา  ( Taba)  โ ดย นํ า เ ส นอแนวคิด ใน 

การรางหลักสูตร 7 ข้ันตอน คือ 1) การตรวจวินิจฉัย ความจําแนก 2) การกําหนดจุดมุงหมาย  

3) การคัดเลือกเน้ือหา 4) การจัดลําดับเน้ือหา 5) การศึกษาเลือกประสบการณเรียน 6) การเรียงลําดับ

ประสบการณเรียง 7) การประเมินแนวทางในการปฏิบัติ16 นอกจากน้ันยังไดเสนอข้ันตอนในการ

พัฒนาหลักสูตรอีก 4 ข้ันตอน 1) การทดลองใชหลักสูตร 2) การนําขอมูลการทดลองไปพัฒนาตอ     

                                                   

 
15Dalen Saylor, and J. Alexander, Planning Curriculum for School 

(Newyork: Hol Rinehart and Winston, 1974). 

 16 Hilba, Taba, Curriculum Development: Theory and Practice (New 

York: Harcourt, Brance and World, 1962), 12. 
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3) การพัฒนาแนวทางการดําเนินการและตรวจสอบเน้ือหาแตละหนวยทดลอง 4) นําผลการทดลอง

ไปเผยแพร 

  2.3 แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร (Tyler) ไดเสนอแนวคิดเปนหลักในการพัฒนา

หลักสูตร คือเปาหมายของการพัฒนาคืออะไร ประสบการณและหรือสิ่งที่ไดจากหลักสูตรทีต่องการจะ

เกิดอะไร จะจัดกิจกรรมหรือประสบการณใหมีประสิทธิภาพอยางไร เกณฑในการตัดสินหรือ

ประสบการณทางการศึกษาไดบรรลุจุดมุงหมายของการศึกษาอยางไร17 

  2.4 แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของ ดร. วิชัย วงษใหญ กลาวถึงระบบของการพัฒนา

หลักสูตรตองมีความสัมพันธกันในดานการรางหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใชและการประเมิน

หลักสูตร โดยมีข้ันตอน 4 ข้ันตอน คือ 1) สิ่งที่กําหนดในหลักสูตร 2) รูปแบบของหลักสูตร  

3) การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร 4) การปรับปรุงแกไขหลักสูตร18 

  2.5 แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของสงัด อุทรานันท ไดกลาวถึงข้ันตอนในการพัฒนา

หลักสูตร ดังน้ี ข้ันที่ 1 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาหลักสูตร ข้ันที่ 2 การกําหนดจุดมุงหมาย

ของหลักสูตร ข้ันที่ 3 การคัดเลือกและจัดเน้ือหาสาระและประสบการณการเรียนรู ข้ันที่ 4 การกําหนด 

มาตรการวัดและประเมินผล ข้ันที่ 5 การนําหลักสูตรไปใช ข้ันที่ 6 การประเมินผลการใชหลักสูตร  

ข้ันที่ 7 การปรับปรุงแกไขหลักสูตร 

 3.  แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการฝกอบรม 

  ผูวิจัยไดบูรณาการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม ดังตอไปน้ี 

  3.1 แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development)  

ของลันด้ี (Randy L. Desimone) และคณะที่กลาวถึงความสัมพันธระหวางการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยและการฝกอบรมพัฒนา19 

  3.2 ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ แอนดราโกจี (Andragogy) ของมัลคัมโนลส 

(Malcolm  S. Krowles) เปนศาสตรแหงการเรียนรูของผูใหญที่ทําใหการจัดกิจกรรมการสอน

                                                   

 17Ralph W. Tyler, Basic Principles of Curriculum and Instruction 

(Chicago:  The  University  of  Chicago, 1969), 137.  

 18วิชัย วงษใหญ ,  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

(กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสารน, 2553), 1-23. 

 19Randy L. DeSimone, Jon M. Werner, Human  Resource Development, 

3rded. (Fort Worth, Tex.: Harcourt College, 2002), 9-12. 
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สอดคลองกับธรรมชาติของผูใหญ20  ซึ่งมีข้ันตอนในการเรียนรูโดยคํานึงถึงมโนทัศนของผูเรียน (Self-

Concept) ประสบการณของผูเรียน (Experience) ความพรอมที่จะเรียน (Readiness) แนวทางการ

เรียนรูของผูใหญ (Orientation  to  Learning)  

  3.3 แนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรมของเดสเลอร (Desler) ไดเสนอแนวคิดข้ันตอนการ

ดําเนินงานอบรมระหวางการทํางาน (On the – Job-Training) โดยมีข้ันตอนในการฝกอบรม 5 

ข้ันตอน (Five Step Training and Development Process) คือการวิเคราะหความตองการ 

(Need Analysis) การออกแบบเน้ือหาที่จะอบรม (Instructional Design) ข้ันตอนการทําใหเกิด

ความเที่ยงตรง (Validation) ข้ันปฏิบัติ (Implementation) ข้ันประเมินผลและติดตาม (Evaluation 

and Follow-up)21 

  3.4 แนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรมของ วิลเลี่ยม อารเทคซี่ (William R. Tracy) ได

เสนอแนวคิดข้ันพื้นฐานที่ใชในการฝกอบรมเพื่อเปนขอมูลใหผูจัดการอบรมนําไปปฏิบัติ โดยอาศัย

ความจําเปนมูลฐานดานความรูความเขาใจ หลักความยากงายในการเรียนรู หลักการพิจารณาความ

เปนไปไดของความสําเร็จ  หลักความถ่ีในการปฏิบัติ  หลักแหงความสัมพันธระหวางคาใชจายและ

ความคุมคา หลักของศักยภาพที่จะสําเร็จตามวัตถุประสงค หลักแหงคุณภาพของกิจกรรมที่จะปฏิบัติ

ในการฝกอบรม  หลักแหงความคงอยูของพฤติกรรมการเรียนรู หลักแหงความจําเปนในการฝกอบรม

เพิ่มเติม22 

 4.  แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม 

        4.1 แนวคิดการประเมินหลักสูตรฝกอบรมไดใชแนวคิดของโดนัลด แอล เคิรกแพทริก 

(Donald L. Kirk Patrick อางจาก ธเนศ ขําเกิด) ไดเสนอแนวคิดไว 4 ข้ันตอน คือ 1) การประเมิน

ปฏิกิริยาที่ตอบสนอง (Reaction Evaluation) ของผูเขารับการฝกอบรม 2) การประเมินการเรียนรู 

                                                   

 20อรทัย ศักด์ิสูง , “การวิเคราะหความสอดคลองระหวางทฤษฎี แอนดราโกจี 

(Andragogy) ของมัลคัลโนลส กับวิธีการสอนในหลักสูตรผูบริหารสถานศึกษาระดับสูงของสถาบัน

พัฒนาผูบริหารการศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาเทคนิคการศึกษานอกโรงเรียน  

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543). 

 21Dessler  Gary, Human  Resource  Management, 7th ed. (New Jersey: 

Prentive-Hallm, 1997), 251. 

 22William  R. Tracy, Designing training and development systems, (New 

York:  American Management Association, 1971), 86-95. 
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(Learning Evaluation) 3) การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการฝกอบรม (Behavior 

Evaluation) 4) การประเมินผลลัพธที่เกิดตอองคกร (Results Evaluation)23 

        4.2 แนวคิดการประเมินการฝกอบรมโดยการใช CIPP Model ของสตัฟเฟลบีม 

(Stufflebeum) โดยใชหลักในดานปจจัยนําเขา (Input Evaluation) กระบวนการอบรม (Process 

Evaluation) และผลที่ไดจากการฝกอบรม (Output Evaluation)24 

       4.3 แนวคิดการวัดทัศนคติของลิเคิรท (Likert scale)25 

        4.4 การประเมินการเรียนรูตามทฤษฎีของบลูม (Bloom s Taxonomy) โดยบลูม

เช่ือวา การเรียนรูเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมใหม เชน ดานความรู ความเขาใจ อารมณ 

ความรูสึก ทัศนคติ การเปลี่ยนแปลง ดานความชํานาญ การนําไปใช   

5.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแนวปฎิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อสงเสริม 

การทําวิจัยของคร ู 

 5.1 แนวคิดเกี่ยวกับแนวปฎิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อสงเสรมิการทาํวิจยั

ของครูของ Ornstein and  Hunkins (1998);  Brady (1990); Sergiovanni and Starratt (1993);  

Oliva (1988); กรมวิชาการ (2543); สุรศักด์ิ ราศี (2551);  รัตนา ดวงแกว (2552); สํานักวิชาการ

และมาตรฐานการศึกษา (2552); ปรียาพร วงศอนุตร (2535); สงัด อุทรานันท (2535);  ใจทิพย 

เช้ือรัตนพงษ (2539)   

         5.2 การสัมภาษณผู เ ช่ียวชาญที่มีความรู และประสบการณด านแนวปฎิบั ติ 

ในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อสงเสริมการทําวิจัยของครู 

 การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยแบบบูรณาการในการพัฒนา

หลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู โดยใชองคประกอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการทําวิจัยของครู

รวบรวมเปนองคความรู การทําวิจัยของครู นําแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมมา

บูรณาการจัดเปนหลักสูตรฝกอบรม และนําแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแนวปฎิบัติในการบริหารจัดการ

                                                   

 23ธเนศ  ขําเกิด, การประเมินการฝกอบรม, เขาถึงเมื่อ 10 ม.ค. 2557, เขาถึงไดจาก 

http://www.Inspoct 6 .moc.go.th/ad/sai/krikpa/nick.th/m. 

 24ภาวิณี  ศรีสุขวัฒนาพันธ และคณะ, “การสังเคราะหผลประเมินและวิจัยประสิทธิผล

ของการฝกอบรม เปนผูประเมินภายนอกระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน” (งานวิจัยสํานักมาตรฐาน

การศึกษา, 2553). 28-29. 

 25พวงรัตน  ทวีรัตน, วิธีวิจัยพฤติกรรมศาสตร, พิมพครั้งที่  6 (กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2538), 114-115. 
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หลักสูตรเพื่อสงเสริมการทําวิจัยของครู การสัมภาษณผูเช่ียวชาญมาสังเคราะหเปนแนวปฎิบัติในการ

บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อสงเสริมการทําวิจัยของคร ู 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย   

การพัฒนา  

หลักสูตรฝกอบรม 

การทําวิจัยของครู 

ขอบเขตการทําวิจัยของครู    

- แนวคิดการทําวิจัยของครูของ สุวิมล 

วองวาณิช, วิชัย วงษใหญ,  พิชิต ฤทธ์ิ

จ รูญ ,  น พด ล  เ จ น อั ก ษ ร  Kemmis  

Mc Gratter 

- ข้ันตอนการทําวิจัยของครู 

Freeman, Mingucci, M. and 

Monica, M., Mettetal, Miller, 

Johnson, Holter, A. C. and Frabutt, 

J. M., Mills, G. E, Johnson, A. P., 

Gregory S. C. Hine, นภาพร  สิงหทัต, ประ

วิต เอราวรรณ, ณัฎฐิดา เลาสัม, เกสร  

กรุณาใหม, ภิญโญ ลองศรี, สิน  พันธุ

พินิจ, จินตนาพร  สุวรรณพงษ, พันธทิ

ภา สรางชาง, ณรงค  โพธ์ิพฤกษานันท, 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, วรรณี  แกม

เกตุ, พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, วิภาพร   นิธิปรีชา

นนท 

-  การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรู

และประสบการณดานการทําวิจัยของครู 

- งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการทําวิจัยของครู 

 

แนวคิดการพัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรม 

-  Saylor, Alexander  and  

Lewis   

- Taba 

- Tyler 

- วิชัย วงษใหญ 

- สงัด อุทรานันท 

 

แนวคิดประสิทธิผลหลักสูตร

ฝกอบรม 

- การประเมินฝกอบรม Kirk 

patrick 

- การเรียนรูตามทฤษฎีของบลูม 

(Bloom ' s Taxonomy) 

- การจัดทําทัศนคติของ Likert  

scale 

แนวคิดเก่ียวกับการฝกอบรม 

- แนวคิด HRD ของ Randy L.  

   Desimone 

- ทฤษฎีการเรียนรูผูใหญ เอนดรา 

  โกจี (Andragogy) ของมัคคัลโนลส 

- Five – Step Training  and  

  Development Process ของ       

Dessler 

- หลักการฝกอบรมของ William R. Tracy 

 

 

แนวปฏบิตัใินการบริหาร

จัดการหลักสตูร 

เพ่ือสงเสริมการทําวิจัย

ของครู 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ

การบริหารจัดการหลักสูตร 

Ornstein and  Hunkins,  

Brady, Sergiovanni and 

Starratt, Peter F. Oliva,

กรมวิชาการ, สุรศักด์ิ ราษี,  

รัตนา ดวงแกว, สํานัก

วิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา, ปรียาพร วงศ

อนุตร, สงัด  อุทรานันท,  ใจ

ทิพย เชื้อรัตนพงษ 

- สัมภาษณผูบริหาร 

- สนทนากลุมครู 



17 
 

ที่มา: ณรงค  โพธ์ิพฤกษานันท, ระเบียบวิธีวิจัย, พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: เอ็กเปอรเน็ท, 2551).  

 : ณัฏฐิดา  เลาสัม, “การเปรียบเทียบปจจัยที่เกี่ยวของกับความสําเร็จในการทําวิจัยในช้ันเรียน

ของครูในเขตกรุงเทหมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการวิจัยการศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2546). 

     : พันธทิภา สรางชาง, “การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการทําวิจัยในช้ัน

เรียนของขาราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3” คณะครุศาสตร  

สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2553. 

    : ธเนศ  ขําเกิด, การประเมินการฝกอบรม, เขาถึงเมื่อ 10 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก 

http://www.Inspoct 6.moc.go.th/ad/sai/krikpa/nick.th/m. 

     : ภิญโญ ลองศรี, “ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอนในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแกน เขต 1 - 5” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขา

บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2548). 

      : ภาวิณี  ศรสีุขวัฒนาพันธ และคณะ, “การสังเคราะหผลประเมินและวิจัยประสิทธิผลของการ

ฝกอบรม เปนผูประเมินภายนอกระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน,” งานวิจัยสํานักมาตรฐานการศึกษา, 

2553. 

 : นพดล  เจนอักษร, แกนวิจัยในชั้นเรียน, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ, 2544). 

 : นภาพร สิงหทัต, “การพัฒนาชุดการสอนรายบุคคลเพื่อเสริมสมรรถภาพการวิจัยสําหรับครู

และบุคลากรทางการศึกษาประจําการ” (ปริญญานิพนธดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย แล ะพัฒ นา

หลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2531). 

 : บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบ้ืองตน, พิมพครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร: ชมรมเด็ก, 2535. 

 : ประวิต เอราวรรณ, การวิจัยในชั้นเรียน (กรุงเทพมหานคร: ดอกหญาวิชาการ, 2542).  

 : พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, ปฎิบัติการวิจัยในชั้นเรียนครูทุกคนทําไดไมยาก (กรุงเทพมหานคร: เฮาส 

ออฟ เคอร มิสท, 2556). 

 : วรรณี แกมเกตุ, วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551). 

      : วิชัย  วงษใหญ, กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ (กรุงเทพมหานคร : 

สุวีริยาสารน, 2553). 

 : วิภาพร นิธิปรีชานนท, “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวน การวิจัย

เพื่อสรางวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน,” 2557.  

 : วิทยา ใจวิถี, กระบวนการวิจัย (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, 2547) 
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       : สรชัย  พิศาลบุตร, การทําวิจัยในชัน้เรียน เรียนรูกันไดใน 5 ชั่วโมง (กรุงเทพมหานคร: วิทยพัฒน, 

2553). 

      : สงัด อุทรานันท, พ้ืนฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: คณะ

ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2532). 

 : สิน พันธุพินิจ, เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร (กรงุเทพมหานคร: วิทยพฒัน, 2553). 

     : สุวิมล  วองวาณิช, การวิจัยปฎิบัติการในชั้นเรียน, พิมพครั้งที่ 14 (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553). 

      : อรทัย  ศักด์ิสูง, “การวิเคราะหความสอดคลองระหวางทฤษฎี แอนดราโกจี (Andragogy) 

ของมัลคัลโนลส กับวิธีการสอนในหลักสูตรผูบริหารสถานศึกษาระดับสูงของสถาบันพัฒนาผูบริหาร

การศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการศึกษานอกโรงเรียน บัณฑิต

วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), 2543. 

      : Dessler  Gary, Human  Resource  Management, 7th ed. (New Jersey: Prentive-

Hallm, 1997), 251. 

      : Donald Freeman. Doing Teacher-research: From Inquiry to Understanding      

(Canada: Heinle and Heinle, 1998). 

     : Anthony C. Holter,  and James M. Frabutt, Action Research in Catholic 

School: A step-by-step guide for practitioners,  2nd ed. (Notre Dame, IN: Alliance 

for  Catholic Education Press. 2011).   

 : A. P. Johnson, Short guide to action research,  4th ed. (New Jersey: Pearson 

Education, 2012). 

 : Robert Burke Johnson, and Larry B. Christensen, Educational Research: 

Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: 

Sage, 2008). 

      : S. Kemmis,  Action  Research, Educational  Research, Methodology, and  

Measurement: An International Handbook (Oxford, England: Pergamon  Press, 

1988). 

 : G. Mettetal, “Classroom action research overview,” The journal of Scholarship  

of Teaching and Learning (JoSoTL) 2, 1 (2004): 6 – 13, accessed May 10, 2014, 

available from http://titans.iusb.edu/osotl/ Vol2No1/mettetal_v2_n1.pdf. 2004. 

 : G. E. Mills, Action research: A guide for the teacher researcher, 4thed.  

(Boston: Pearson, 2011). 
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 : A. C. Miller, Action Research: Making Sense of Data, accessed March 31, 2014, 

available from http://www.fau.edu/coe/sfcel/sensdata.htm. 2007. 

      : M. Mingucci and M. Monica, “Action Research as ESL Teacher Professional 

Development” (Doctoral Dissertation, University of Missouri-Kansas City, 2001), 63-

02A. 

      : Randy L. Desimone and others, Human Resource Development (USA: Hancourt  

College  Publishers, 2002). 

      : J. Galen Saylor, William Alexander and J. Lewis Arthur,  Planning  Corriculum  

for  School (Newyork: Hol Rinehart and Winston, 1974).   

      : HilbaTaba, Curriculum  Development: Theory and Practice (New York: 

Harcourt, Brance and world, 1962). 

      : Ralph W. Tyler Tyler, “Basic Principles of Curriculum and Instruction,” Chicago 

the  University  of  Chicago, 1969.   

      : William A. Scott, Attitude Measurement In Gradner Lindzey and Elliot  

Aronson (eds), The Handbook  of  Social  Psychology (New Delhi: Amerind Publishing, 1975). 

 

ขอตกลงเบ้ืองตน 

 การวิจัยเชิงทดลองดวยแผนแบบ Solomon four  group  ผูวิจัยถือวาครูสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศมีความเปน homogeneity เพราะกลุมตัวอยาง 

ทั้ง 4 กลุมมีความเปนตัวแทนของประชากร  สามารถอางอิงไปยังประชากรได 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1.  ขอบเขตการทําวิจัยของคร ูหมายถึง ความรูและทักษะในการทําวิจัยที่ครูจําเปนตอง

มีและมีความเหมาะสมกับครู เพื่อทําใหครูสามารถดําเนินการวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ

นําไปใชพัฒนาและแกปญหาที่เกิดข้ึนกับนักเรียนไดอยางแทจริง โดยประกอบไปดวย 9 ข้ันตอน ดังน้ี 

ข้ันที่  1 นําเขาสูการอบรม ข้ันที่ 2 การวิเคราะหกําหนดปญหาการวิจัย ข้ันที่ 3 การกําหนด

วัตถุประสงคการวิจัย ข้ันที่  4 การออกแบบการวิจัย ข้ันที่  5 การเก็บรวบรวมขอมูล ข้ันที่ 6  

การวิเคราะหขอมูล ข้ันที่ 7 การสรุปผล อภิปรายผลและ ขอเสนอแนะ ข้ันที่ 8 การเขียนรายงาน 

การวิจัย ข้ันที่ 9 การนําเสนอผลงานวิจัย  
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 2.  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  หมายถึง กระบวนการข้ันตอนในการสรางหลักสูตร

ฝกอบรม ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ดังน้ี 1) การรางหลักสูตร 2) การหาคุณภาพหลักสูตร 3) การหา

ประสิทธิผลของหลักสูตร   

 3.  หลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู  หมายถึง หลักสูตรที่ผูวิจัยสรางข้ึนตาม

ขอบเขตการทําวิจัยของครู มี 5 องคประกอบ ดังน้ี 1) หลักการและเหตุผลในการสรางหลักสูตร

ฝกอบรม 2) จุดประสงคของหลักสูตร  3) เน้ือหาและโครงสรางของหลักสูตรฝกอบรมแบงเปนหนวย

ฝกอบรม 4) กิจกรรมฝกอบรม 5) การประเมินผลหลักสูตร 

 4.  แบบประเมินประสิทธิผลหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู หมายถึง แบบ

ประเมินที่ผูวิจัยสรางข้ึนประกอบดวย 2 สวน คือ ตอนที่ 1 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารับ

การฝกอบรม ตอนที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 

 5.  การหาคุณภาพหลักสูตรฝกอบรม หมายถึง การนําหลักสูตรและแบบประเมิน

ประสิทธิผลของหลักสูตรไปหาคุณภาพดังข้ันตอนตอไปน้ี 

   5.1 การหาคุณภาพเครื่องมือ โดยผูเช่ียวชาญตัดสินคุณภาพหลักสูตร (Expert 

Judgement) จํานวน 5 ทาน  

   5.2 การหาคาความเช่ือมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม

และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 

   5.3 การหาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิของ

หลักสูตร 

 6.  ประสิทธิผลของหลกัสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของคร ูหมายถึง ผลที่เกิดกับผูเขารับ

การฝกอบรม 2 ดาน ดังน้ี 

   6.1 ดานความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม 

   6.2 ดานผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 

 7.  เกณฑการประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม 

   7.1 เกณฑประเมินประสิทธิผล ดานความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม หมายถึง 

มาตรแบบการประมาณคา (Rating  Scale) 5  ระดับของลิเคิรทที่มีตอหลักสูตร แบงเปน 

   ระดับ  1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยสุด ใหนํ้าหนัก  1  คะแนน 

   ระดับ 2  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย    ใหนํ้าหนัก  2  คะแนน 

   ระดับ 3  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง   ใหนํ้าหนัก  3  คะแนน 

   ระดับ 4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก   ใหนํ้าหนัก  4  คะแนน 
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   ระดับ 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด    ใหนํ้าหนัก  5  คะแนน26 

นําคานํ้าหนักคะแนนไปหาคามัชฌิมเลขคณิตโดยมคีามัชฌิมเลขคณิตดังน้ี  

   คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แสดงวา มีความพึงพอใจระดับนอยสุด 

   คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แสดงวา มีความพึงพอใจระดับนอย 

   คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แสดงวา มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

   คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แสดงวา มีความพึงพอใจระดับมาก 

   คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แสดงวา มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

  7.2 เกณฑประเมินผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรฝกอบรม หมายถึง เกณฑที่ผูวิจัยสรางข้ึน

จากการนําแนวคิดของเบส (Best) มาใชในการใหระดับของผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรฝกอบรม โดย

กําหนดคะแนนเปนชวงคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิของหลักสูตรฝกอบรม ดังน้ี 

   คะแนน 1-6 คะแนน หมายถึง มีประสิทธิผลในระดับนอยมาก ใหนํ้าหนัก 1 คะแนน  

   คะแนน 7-12 คะแนน หมายถึง มีประสิทธิผลในระดับนอย ใหนํ้าหนัก 2 คะแนน 

   คะแนน 13-18 คะแนน หมายถึง มีประสิทธิผลในระดับปานกลาง ใหนํ้าหนัก 3  คะแนน 

   คะแนน 19-24 คะแนน หมายถึง มีประสิทธิผลในระดับมาก ใหนํ้าหนัก 4  คะแนน 

   คะแนน 25-30 คะแนน หมายถึง มีประสิทธิผลในระดับมากที่สุด ใหนํ้าหนัก 5  คะแนน 

แปลงคานํ้าหนักคะแนนมาหาคาเฉลี่ยตามแนวคิดของเบส (Best) แลวกําหนดระดับผลสัมฤทธ์ิของ

หลักสูตรฝกอบรมวามีผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรฝกอบรม ดังน้ี 

 คะแนน  เฉลี่ย 1.00-1.50   หมายถึง    มีผลสัมฤทธ์ิในระดับนอยที่สุด 

 คะแนน  เฉลี่ย 1.51-2.50    หมายถึง    มีผลสัมฤทธ์ิในระดับนอย 

 คะแนน  เฉลี่ย 2.51-3.50    หมายถึง    มีผลสัมฤทธ์ิในระดับปานกลาง 

 คะแนน  เฉลี่ย 3.51-4.50    หมายถึง    มีผลสัมฤทธ์ิในระดับมาก 

 คะแนน  เฉลี่ย 4.51-5.00    หมายถึง    มีผลสัมฤทธ์ิในระดับมากที่สุด 

  7.3 การวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรฝกอบรม เพื่อดูวาเกิดจากกระบวนการ

ฝกอบรมที่แทจริงหรือไม หมายถึง  การนําคะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรฝกอบรมของกลุม

ตัวอยางที่ทําการทดลองแบบสี่กลุมโซโลมอนไปวิเคราะหโดยใชสถิติ Two-way ANOVA 

 8.  แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือสงเสริมการทําวิจัยของครู หมายถึง 

เทคนิค วิธีการดําเนินงานตางๆในการบริหารจดัการตามขอบเขตการทําวิจัยของครู เพื่อใหครูสามารถ

ทํางานวิจัยไดประสบความสําเร็จ บรรลุตามเปาหมายองคการ โดยประกอบไปดวย 3 ดาน คือ การสราง

                                                   
26พวงรัตน  ทวีรัตน, วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร, พิมพครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2538), 114-115.  



22 
 

หลักสูตรการทําวิจัยของครูที่มีประสิทธิภาพ การสงเสริมสนับสนุนการใชหลักสูตรการทําวิจัยของครู

ในสถานศึกษาและการกํากับดูแลคุณภาพการใชหลักสูตรการทําวิจัยของคร ู
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 

 การศึกษาวิจัย เรื่อง “แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อสงเสริมการทําวิจัย

ของคร”ู น้ัน ผูวิจัยไดคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในดานแนวคิดเกี่ยวกับการทําวิจัยของครู 

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม แนวคิดเกี่ยวกับผูบริหารกับการสงเสริมการทําวิจัยของครูและงานวิจยัที่

เกี่ยวของ  ดังน้ี 

 1.  แนวคิดเกี่ยวกับการทําวิจัยของครู     

   1.1 ความหมายของการวิจัย 

   1.2 แนวคิดการทําวิจัยของคร ู

    1.3 รูปแบบการทําวิจัยของครู 

   1.4 ข้ันตอนในการทําวิจัยของคร ู

 2.  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม                                                                                                                             

        2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพฒันาหลักสูตร   

      2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรม 

 3.  บทบาทของผูบรหิารกบัการบริหารจัดการหลักสูตร 

 4.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 

1.  แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยของคร ู

 ความหมายของการวิจัย 

 บุญชม ศรีสะอาด กลาววา การวิจัย เปนกระบวนการคนควาหาความรูที่เช่ือถือไดมี

ลักษณะดังน้ี1 

 1.  เปนกระบวนการที่มีระบบ 

 2. มีจุดมุงหมายที่แนนอนและชัดเจน 

 3.  ดําเนินการศึกษาคนควาอยางรอบคอบ ไมลําเอียง  

                                                   

 1บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบ้ืองตน, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: ชมรมเด็ก, 

2535), 1. 
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 4.  มีหลักเหตุผล 

 5. บันทึกและรายงานออกมาอยางระมัดระวัง 

 จริยา เสถบุตร กลาววา การวิจัย คือ การคนควาความรูอยางมีระบบและแบบแผน 

เพื่อใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการหรือเกิดประโยชนแกมนุษย โดยอาศัยวิธีการที่เปนที่ยอมรับ ใน

แตละสาขาวิชา2 

ในที่ประชุม Pan Pacific Science Congress ค.ศ.1961 ในประเทศสหรัฐอเมริกา  

ไดแยกความหมายของ RESEARCH ไวดังน้ี 

R = Recruitment and Relationship หมายถึง การวิจัยตองเปนการรวบรวมขอมูล

และขอเท็จจริงและการศึกษาหาความเกี่ยวของกันของสิ่งเหลาน้ัน  

E = Education and Efficiency หมายถึง การวิจัยเปนกระบวนการศึกษาทําใหได

ความรูและนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน  

S = Science and Stimulation หมายถึง การวิจัยตองเปนระบบ อธิบายไดตรวจสอบ

ไดและกระตุนใหเกิดการริเริ่มในเรื่องตางๆ 

E = Evaluation and Environment หมายถึง การวิจัยชวยใหสามารถประเมินปญหา

ที่มีอยูและแสวงหาประโยชนไปใชในการปรับปรุงพัฒนาสภาพความเปนอยูใหดีข้ึน  

A = Aim and Attitude หมายถึง การวิจัยตองมีจุดมุง หมายที่ชัดเจนและตองการผูมี

เจตคติที่ดีตอการวิจัย 

R = Result หมายถึง ผูวิจัยตองยอมรับผลการวิจัยที่ไดมาดวยกระบวนการหรือวิธีการ 

ที่เปนระบบ 

C = Curiosity หมายถึง การวิจัยเกิดข้ึนจากความอยากรูอยากเห็นของมนุษย ผูวิจัย 

ตองมีคุณสมบัติอยากรูอยากเห็นจึงทําวิจัยเพื่อขยายวงวิทยาการ  

H = Horizon หมายถึง การวิจัยชวยขยายขอบเขตความรูของมนุษย 

พจนานุกรม ไดใหความหมายของ การวิจัย คือ การคนควาเพื่อหาขอมูลอยางถ่ีถวนตาม

หลักวิชา (พจนานุกรม, 2525) 3 

           เบสท และเจมส  ใหความหมายวา การวิจัย หมายถึงกระบวนการที่มีระบบแบบแผน  

สําหรับการคนหาและพัฒนาองคความรูโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร4 

                                                   
2จริยา เสถบุตร, ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา (ขอนแกน: คณะศึกษาศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2526), 2. 
3พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน, 2552). 

 
4John W. Best, Research in Education, 2nded. (New York: Prentice - Hall, 1970). 



25 
 

 เคอรลิงเจอร  ใหความหมายวา การวิจัยเปนการสืบคนปรากฏการณธรรมชาติอยางมี

ระบบ  มีการควบคุม  มีการสังเกตจากสภาพการณจริง และมีการวิพากษวิจารณโดยอาศัยทฤษฎีและ

สมมติฐานเปนแนวทางคนหาความสัมพันธของปรากฏการณน้ัน5 

 เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ ไดนิยามการวิจัยไววาโดยทั่วไปแลวจะหมายถึงการคนควา

หาขอมูลหรือขอเท็จจริง แลวเปลี่ยนขอมูลหรือขอเท็จจริงใหเปนความรูโดยกระบวนการวิเคราะหและ

การแปลผล6 

 จรัญ  จันทลักขณาและกษิดิศ อื้อเช่ียวชาญกิจ ไดใหความหมายของการวิจัยวา หมายถึง 

การแสวงหาองคความรูอยางมีแบบแผนตามหลักวิชา และกระบวนการเก็บขอมูล เพื่อนํามาวิเคราะห

และสรุปผลอยางมีระเบียบแบบแผนตามหลักวิชา เพื่อใหไดองคความรูตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว โดยมี

ความมั่นใจในความถูกตองของผลสรุป7 

  พจน  สะเพียรชัย ใหความหมายวา การวิจัย คือวิธีการคนคิด วิธีการแกปญหาที่มีระบบ

แบบแผนที่เช่ือถือได  เพื่อกอใหเกิดความรูที่เช่ือถือได8 

 วิเชียร เกตุสิงห ใหความหมายวา การวิจัย คือการคนหาความจริง ขอคนพบหรือความรู

ใหมๆ โดยใชวิธีการที่เช่ือถือได และใหผลที่ถูกตอง9 

 อุทุมพร จามรมาน ใหความหมายวา การวิจัย คือ การแกปญหาแบบใหม การหาคําตอบ

แบบใหม  โดยวิธีการที่เช่ือถือได หรือวิธีการที่ยอมรับในศาสตร  น้ันๆ 10   

 สุภางค จันทวานิช ไดใหความหมายของการวิจัย คือการคนหาขอเท็จจริงอยางเปน

ระบบระเบียบ เพื่อนํามาตอบปญหาที่ต้ังไว ทั้งน้ีปญหาการวิจัยคือชองวางระหวางความคิดกับความ

                                                   

 5N.F., Kerlinger, Foundations of Behavioral Research. (Japan: CBS College  

Publishing, 1986). 6.  

 6เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ และกาญจนา ต้ังชลทิพย, การวิเคราะหขอมูลเชิง

คุณภาพ: การจัดการขอมูล การตีความ และการหาความหมาย (กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552). 29. 

 7สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, รวมบทความวาดวยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ, 

(กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยสงัคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 1-2. 

 8พจน  สะเพียรชัย, “หลักเบื้องตนสําหรับการวิจัยทางการศึกษา เลม 1” (2516), 10. 
9วิเชียร  เกตุสิงห,  คูมือการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเจริญ

ผล, 2543), 1. 
10อุทุมพร จามรมาน, การวิจัยในชั้นเรียนและในโรงเรียนเพ่ือพัฒนานักเรียน

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพฟนน่ี, 2544), 1. 
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เปนจริง หรือความอยากรูในสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เปนจริงวาสอดคลองกันหรือไม เพียงใด และอาจกลาวได

วากระบวนการวิจัยคือการเช่ือมโยงระบบความคิดกับระบบขอเท็จจริงเขาดวยกัน โดยอาศัยเทคนิค

วิธีการตางๆ ของศาสตรเขาชวย11 

 การวิจัย คือ กระบวนการคนหาความรู ขอเท็จจริงอยางมีระบบระเบียบตามแบบแผน

ของหลักวิชาการ อาศัยหลักเหตุผลที่รอบคอบ เก็บทุกรายละเอียดและเช่ือถือได มีกฎเกณฑในการ

รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและแปลความขอมูล เพื่อแสวงหาคําตอบ ตามคําถามหรือประเด็น

การศึกษาที่ต้ังไว โดยผานกระบวนการอันเปนที่ยอมรับในแตละสาขาวิชาในเชิงลึกซึ่งขอมูลมีหลักฐาน

อางอิงไดอยางชัดเจน 

 แนวคิดการทําวิจัยของคร ู

 แนวคิดการทําวิจัยของครูของสุวิมล วองวาณิช 

  การวิจัยของครูเปนการวิจัยแบบหน่ึงของการวิจัยทางการศึกษาโดยมีลักษณะสําคัญ คือ 

เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) นักวิจัยและผูใชผลการวิจัยโดยตรงคือ ตัวครูผูสอน  

ครูเปนผูที่กําหนดปญหาการวิจัยจากประสบการณตรงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตน 

และในบริบทที่เกี่ยวของกับปญหาจากการปฏิบัติงานของครู กระตุนใหครูไดแสวงหาความรู 

และเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง ผลจากการวิจัยถูกนําไปปรับปรุงการทํางานของตนเอง พัฒนาตนเอง 

และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของตนเอง อันเปนผลใหคุณภาพการเรยีนรูของนักเรยีนดีข้ึนและ

พัฒนาไปสูการเปนครูวิชาชีพ  

   โดยทําใหงานวิจัยในช้ันเรียนนาสนใจ แมวิธีการอาจไมถึงมาตรฐานของงานวิจัย 

เชิงวิชาการ และเพื่อใหการทําวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนของครูสอดคลองกับวิถีชีวิตของการ

ทํางาน ผูเขียนเห็นวาแนวทางใหมสําหรับการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูจึงควรเปน

งานวิจัยที่มีลักษณะตอไปน้ี 

 1.  งานวิจัยของครูควรเปนงานวิจัยขนาดเล็ก (Small Scale) ที่มุงการแสวงหาคําตอบ

เกี่ยวกับการแกปญหาจากในหองเรียนซึ่งเปนกระบวนการที่ไมใชเวลาในการดําเนินงานมากเกินไป  

จนทําใหงานสอนไดรับผลกระทบ แตดําเนินการใหเปนสวนหน่ึงของการสอนปกติ โดยมีการใช

กระบวนการวิจัยเปนข้ันตอนของการทดลองใชยุทธวิธีใหมๆดานการสอนที่คิดคนข้ึน เพื่อใหการสอน

เกิดผลสัมฤทธ์ิมากที่สุด 

 2.  ในแตละภาคเรียน ครูสามารถศึกษางานวิจัยหรือหัวขอวิจัยไดหลายประเด็นโดย

สามารถดําเนินการไดพรอมกัน ซึ่งในขณะน้ันอาจพบปญหาที่เกิดข้ึนมีหลายปญหาที่ตองการแกไข 

                                                   
11สุภางค จันทวานิช, การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพมิพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542), 2-3. 
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ดังน้ัน การวิจัยของครูตองไมใชการทําวิจัยในเรื่องใดเรื่องหน่ึงเพียงเรื่องเดียว และละเลยประเด็น

ปญหาอื่นที่รอการแกไขอยูเชนเดียวกัน 

 3.  การวิจัยของครูเนนการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Scientific Method)  

มาแสวงหาคําตอบ เพื่อใหขอคนพบที่ไดมีความหนักแนน เช่ือถือ และนําไปใชในการพัฒนาการเรียน

การสอนของตนเองไดจริง เปาหมายหลักของการวิจัยของครูไมใชการมุงสรางองคความรูใหมเกี่ยวกับ

ศาสตรของการสอน การนําเสนอผลการวิจัยจึงไมยึดรูปแบบที่เปนทางการเหมือนกับที่มีการทํากันใน

การวิจัยเชิงวิชาการ (Academic Research) หรือการวิจัยแบบเปนทางการ ซึ่งมีกฏเกณฑการทําวิจัย

ที่เครงครัด โดยเฉพาะการนําเสนอผลการวิจัยที่มักมีการจําแนกสาระของการวิจัยออกเปน  

5 บท 

 4.  การทําวิจัยของครูตองเกี่ยวกับปญหาวิจัยที่เกิดจากสภาพปญหาที่เปนจริงขณะน้ัน 

และครูไมสามารถใชวิธีการเดิมๆแกปญหาได จําเปนตองคนหาวิธีการใหม ดังน้ัน จุดเริ่มตนของ 

การทําวิจัยของครูจึงไมใชเริ่มตนดวยคําถามที่วา “ฉันควรทําวิจัยเรื่องอะไรดี” หรือ “เธอชวยคิดใหที

วาฉันควรทําวิจัยเรื่องอะไรดี” การต้ังคําถามแบบน้ีสงผลสะทอนวาครูไมไดเริ่มทําวิจัยในประเด็น

ปญหาที่เกิดข้ึนในหองเรียนขณะน้ัน 

 5. กระบวนการวิจัยของครูตองเปนไปอยางงายๆ สามารถใชขอมูลที่มีอยูในหองเรียนมา

ใชในการคนหาคําตอบ และเปนหนาที่ของครูที่ตองใชกระบวนการวิจัยในการปฏิบัติงานของตนเอง  

ตองไมคิดวางานวิจัยเปนงานนอกเหนืองานสอน งานวิจัยในช้ันเรียนไมใชงานวิจัยที่หากตองการทํา  

ตองมีการขออนุมัติโครงการวิจัยหรืองบประมาณเพื่อการทําวิจัย ถาไมไดรับอนุมัติก็ทําวิจัยไมได    

การมีความคิดแบบน้ีไมสอดคลองกับสภาพปญหาที่เกิดข้ึนในหองเรียน น่ันคือ ครูจะไดรับงบประมาณ

เพื่อดําเนินโครงการการวิจัยหรือไมก็ตาม หนาที่ของครูก็ตองหาวิธีการแกปญหาใหหมดไปดวยวิธี  

การที่เหมาะสมที่สุดภายใตทรัพยากรหรือสภาพเงื่อนไขที่เปนอยูในขณะน้ัน 

 6. การวิจัยของครูไมใชการมุงสรางผลงานทางวิชาการเพื่อตนเอง แตเปนงานที่ผูเกี่ยวของ 

กับการพัฒนาผูเรียน คือ ครูทั้งโรงเรียนมารวมมือกันพัฒนาผูเรียน การทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนจึงเปนการวิจัยที่ทุกคนตองมีสวนรวมหรือมีการรวมพลังในการทําวิจัย เพื่อมุงหาทาง

แกปญหาในลักษณะองครวม มากกวาทําวิจัยเด่ียวและแกไขปญหาเฉพาะดาน เน่ืองจากปญหาใน

หองเรียนสวนใหญเปนปญหาที่มีความเกี่ยวพันกันหรือสัมพันธกัน ครูคนเดียวอาจแกไขปญหาดวย 

ตัวคนเดียวไมได12 

 

                                                   

 12สุวิมล  วองวาณิช, การวิจัยปฎิบัติการในชั้นเรียน, พิมพครั้งที่ 14 (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553), 7-8. 
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 แนวคิดการทําวิจัยของครขูองวิชัย วงษใหญ 

 เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู ถาเปนครูยุคปฏิรูปตองเปนครูที่เริ่ม

เห็นผูเรียนสําคัญและตองการจะพัฒนาเขา ตองการจะแกไขปญหา ตองการจะสรางองคความรูใหม  

ทําใหการเรียนการสอนของเราดีข้ึน ครูจะตองมองผูเรียนตรงน้ัน ถาผูเรียนอยูในชุมชนตองไปสังเกต

วาที่หมูบานมีทรัพยากรใดที่สามารถจะดึงมาเปนแหลงเรียนรูได ครูตองเปดตัวเองออกไป 

 ผูบริหารจะตองสนับสนุนใหครูทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู การเรียนรูตรงน้ีถือเปน 

งานปกติ แตตองทําให เปนระบบโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพคือโรงเรียนที่ปฏิรูปการเรียนรู  

มีจุดมุงหมาย  มีธรรมนูญโรงเรียน มีโครงการ มีกิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน ถาครูในโรงเรียนมี

การทําวิจัยรวมกัน ตรงน้ีจะเปนพลังของการเรียนรูที่ดี มีความคิดริเริ่มสรางสรรค แลกเปลี่ยนเรียนรู  

มีการแกปญหาและพัฒนาอยางตอเน่ือง มีอิสระ มีความสมดุลกันระหวางวิชาชีพของครู และอยู

ภายใตกฎระเบียบ สังคมตองมีกติกา โรงเรียนที่ไรประสิทธิภาพ คือ โรงเรียนที่ยึดมั่นแตกฎระเบียบ 

ไมยืดหยุน ตัดสินใจตามสายการบังคับบัญชา ฉะน้ันคนที่มาขอรับการศึกษาไมไดเอาแตวิชา  

เขาตองการชุมชนของเขา ตองการจะเรียนรู อยาสอนใหเขาแปลกแยกจากชุมชน วัฒนธรรม วิถีชีวิต 

และความเช่ือของเขา น่ีคือภารกิจที่ตองทํา      

 ผูบริหารจะตองรวมมือกับนักเรียน ครู ชุมชน และสถาบันผลิตครู แลวใชระบบ Good 

Governance คือการบริหารจัดการที่ดี ถาสามารถทําวิจัยไดทั้งโรงเรียนจะทําใหโรงเรียนมี

ประสิทธิภาพ ความรูของครูไมใชรูแตสาระที่จะสอนเทาน้ัน ตองรูเรื่องชุมชน วัฒนธรรม ทรัพยากร

ตางๆ แตอยาเอาความเช่ือของตนเองหรือเอามาตรฐานของตัวเองไปวัด มองใหเห็นวาวิธีการคิดของ

ชุมชนที่อยูตรงน้ัน เขาทําอะไร การคิดคือการประมวลประสบการณทั้งหลายเพื่อตัดสินใจกําหนด

ทางเลือกแลวจึงนํามาจัดการเรียนการสอน 

 แนวคิดการทําวิจัยของครขูองพิชิต  ฤทธิ์จรูญ 

  มโนทัศนของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู  ซึ่งมีมโนทัศนที่สําคัญๆคือ   

 1. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูถือวาเปนนวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึง 

ที่มุงหมายใหนําผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสําหรับครูอาชีพ 

 2.  เปนการวิจัยที่ทําโดยครู เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนของคร ู

 3.  เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่มีวงจรการทํางานแบบ PAOR 

กลาวคือ มีการวางแผนการดําเนินงาน (Planning) การลงมือปฏิบัติตามแผน (Acting) การสังเกต 

(Observing) เก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหผลการทดลอง การสะทอนผลกลับ (Reflecting)  

โดยการวิพากษวิจารณ สะทอนความคิดตอผลการวิจัยหรือผลการแกไขปญหาและนําไปสูการ

ปรับปรุงพัฒนาในวงจร PAOR อีกตอไป การวางแผนเริ่มตนจากตองการปญหาใหไดปญหาการเรียนรู
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คืออะไร  แลวเราจะแกไขอยางไร จะใชนวัตกรรมอะไร หลังจากน้ันสะทอนผลกลับมาวิพากษวิจารณ 

มาประเมินขอคนพบ ผลการแกปญหาสะทอนความคิดเพื่อจะนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาเปนวงจร

ตอไป 

 4.  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนการสอนหรือสวน

หน่ึงของกระบวนการเรียนรู การวิจัยลักษณะน้ีจึงเปนการเสริมการสอนของครู เพื่อใหสามารถ

พัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพได 

 ประเด็นที่สําคัญที่ควรพูดถึงอีก คือ ลักษณะสําคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู   

ซึ่งประกอบดวยลักษณะสําคัญๆคือ 

 ประการแรก จุดเริ่มตนของการวิจัยจะเริ่มจาก 2 จุด คือ ตองมีปญหาการเรียนรูเกิดข้ึน

กอน และครูตองมีความคิด ความปรารถนาดีเปนกัลยาณมิตรที่ดีตอศิษย ตองการแกปญหาชวยเหลือ

ลูกศิษยใหพนจากสภาพความไมรู ความไมเขาใจและการขาดทักษะตางๆ ซึ่งประเด็นหลังน้ีสําคัญมาก 

เพราะปญหาการเรียนรูเกิดข้ึนตลอดเวลาอยูแลว ครูอาจจะไมคิดหาวิธีแกไขหรือทําวิจัยก็ได 

จุดเริ่มตนของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูจริงๆ นาจะเกิดจากประเด็นหลังมากกวา 

 ลักษณะที่สําคัญประการที่สอง ขอบเขตของการวิจัย จะประกอบดวย ปญหาวิจัยที่เปน

ประเด็นที่เล็ก แตมีความสําคัญตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน เฉพาะช้ันเรียนใดช้ันเรียนหน่ึง

เทาน้ัน ขอบเขตประชากรจะมุงศึกษาเกี่ยวกับผูเรียนที่เปนกลุมเปาหมายที่ตองการแกปญหา หรือ

พัฒนาใหดีข้ึน ซึ่งอาจเปนผูเรียนรายบุคคล รายกลุม รายหองเรียนหรือหลายหองเรียนที่ครูนักวิจัย

รับผิดชอบสอนอยู ขอบเขตการวิจยัอีกเรื่องหน่ึง ก็คือ การนําผลการวิจัยไปใช โดยมุงนําผลการวิจัย

ไปใชเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเฉพาะหองเรียนใดหองเรียนหน่ึงเทาน้ัน มิไดมุงนํา

ผลการวิจัยไปใชในวงกวาง 

 ลักษณะสําคัญประการที่สาม ครูผูสอนจะเปนศูนยกลางของกระบวนการวิจัยทั้งหมด  

หมายความวา ครูผูสอนเปนเจาของเรื่องเปนเจาของปญหาการเรียนรู ตองแสวงหานวัตกรรมและ

วิธีการแกไข น่ันคือ ครูผูสอนเปนผูดําเนินการวิจัย และใชผลการวิจัยเอง ซึ่งอาจขอความรวมมือ 

ขอเสนอแนะ คําปรึกษาจากผูรูหรือผูเกี่ยวของอื่นๆได 

 ประการที่สี่ การวิจัยตองดําเนินไปพรอมๆกับการเรียนการสอนตามปกติ โดยพยายาม

สอดแทรกกิจกรรมการวิจัยเขาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 ประการที่หา คือ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน  

หรือการวิจัยปฏิบัติการสําหรับครูที่มุงนําผลการวิจัยไปใชแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูใหทันการณ 

 ประเด็นสําคัญที่ควรจะไดเขาใจอีกก็คือ ระดับหรือรูปแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู  

ซึ่งมี 2 ระดับหรือ 2 รูปแบบ คือ 
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 ระดับหรือรูปแบบที่หน่ึง เปนการวิจัยที่มุงทําความเขาใจปญหาหรือสถานการณการ

เรียนรูในช้ันเรียน เพื่อใหรูวามีอะไรเกิดข้ึนในช้ันเรียน มีพฤติกรรมอะไร สาเหตุใด เปนการวิจัยเพื่อ

อธิบายใหรูขอเท็จจริงเกี่ยวกับการเรียนรูของผูเรียน จะประกอบดวย การสํารวจช้ันเรียน การวิเคราะห

พฤติกรรมในช้ันเรียน และการศึกษาเฉพาะกรณี การวิจัยลักษณะน้ีจะใชรูปแบบการวิจัยเชิงบรรยาย  

หรือการสํารวจถือเปนการวิจัยระดับหน่ึง เปนการวิจัยเพื่อรู แตยังไมไดแกปญหาอะไร 

 ระดับหรือรูปแบบที่สองเปนการวิจัยที่มุงการปฏิบัติเพื่อปรับเปลี่ยนและแกปญหาหรือ

พัฒนา จึงเปนการวิจัยที่ตองคิดคนพัฒนานวัตกรรมเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน13 

 แนวคิดการทําวิจัยของครูของนพดล เจนอักษร 

 การวิจัยของครู (action research) เปนงานวิจัยที่แสดงคุณคาของความเปนครูโดยแท 

เพราะการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียนตอสาธารณะชน ดังน้ันจึง

ถือวาเปนแนวปฏิบัติวาครคูวรไดรับการสนับสนุนใหทํา Action Research ตามรูปแบบและเน้ือหาที่

ตองการ โดยไมจําเปนวารูปแบบของการวิจัยของครูเหมือนกับรายงานการวิจัยโดยทั่วไปหรือ

วิทยานิพนธหรือไม 

 เพื่อไมใหครูเกิดความทอถอยในการทําการวิจัย ควรมีการสนับสนุนใหครูไดใชความรู

เกี่ยวกับการทําวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน โดยไมจําเปนจะตองเปนงานวิจัยในรูปแบบที่เปนงานวิจัยเชิง

วิชาการ(academic research) ซึ่งจําเปนจะตองใชวิธีวิทยาการวิจัย ตลอดจนการใชสถิติทางจิตวิทยา

ในการวิเคราะหขอมูล และงานวิจัยเชิงทดลองที่มีการควบคุมตัวแปรอยางเขมงวดและทดสอบ

สมมติฐานโดยกลุมตัวอยางที่ได จากการสุมตัวอยาง จึงเปนที่มาของการทําวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 

(Classroom Action Research: CAR) ซึ่งมีความเหมาะสมกับการทําวิจัยที่มุงแกปญหาที่เกิดข้ึน

เฉพาะหนาเปนอยางย่ิง ในการทําวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนน้ัน ไดนํารูปแบบของการวิจัยปฏิบัติการ 

(Action Research) มาประยุกตใชเปนรูปแบบในการวางแผนการวิจัย 

1.  ครูผูสอนในแตละสาระการเรียนรูควรเปนผูทําวิจัย ไมใชนักวิชาการศึกษาซึ่งไมไดเปน

ผูปฏิบัติการสอนในหองเรียนจริงๆ เพราะครูเปนผูรับผิดชอบกับผูเรียนโดยตรงไดรู ไดเห็นและได

สัมผัสผูเรียนของตนเองตลอดเวลา ครูผูสอนจึงมีความเหมาะสมที่สุดในการทําวิจัยปฏิบัติการ 

ในช้ันเรียน ซึ่งในการทําวิจัยน้ัน ไมจําเปนที่ครูแตละคนจะตองทําวิจัยแยกกัน การวิจัยปฏิบัติการ 

ในช้ันเรียนน้ัน ครูสามารถรวมกันทําวิจัยเปนทีมได เชน อาจจะเปนครูผูสอนในระดับช้ันเดียวกัน

หองเรียนเดียวกัน แตสอนตางกลุมสาระวิชา หรืออาจจะเปนครูที่สอนในกลุมสาระวิชาเดียวกัน แตอยู

ตางระดับช้ันก็เปนได 

                                                   

 13สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, บทบาทครูกับการวิจัยในชั้นเรียน, 

(กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟค, 2544), 11, 18-20. 
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2.  ปญหาในการวิจัย ควรเกิดจากปญหาที่เกิดข้ึนจริงในช้ันเรียนของครูผูสอน ซึ่งเกิดจาก

การสังเกตและการรูจักวิเคราะหปญหาของผูเรียนที่พบขณะที่ปฏิบัติการสอน อันจะนําไปสูความ

สนใจที่จะแกไขปญหาการเรียนของผูเรียน ดวยวิธีการของตนเอง ดังน้ันการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน

จึงไมจําเปนตองทําเปนงานวิจัยขนาดใหญ หรือนําปญหาที่เกิดข้ึนในสังคมมาทําวิจัย แตควรเปน

ปญหาวิจัยที่เกิดข้ึนภายในช้ันเรียนของครูซึ่งครูคิดวามีความสําคัญและมีความจําเปนเรงดวนที่ตอง

ปรับปรุงแกไขใหทันทวงที 

3.  ใชกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร โดยจะตองมีการกําหนดปญหาการวิจัยอยาง

ชัดเจน และดําเนินการตามข้ันตอนตามระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย มีการหาคุณภาพของเครื่องมือ 

การวิจัย และสามารถพิสูจนไดทุกข้ันตอนการวิจัย 

4.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไมจําเปนตองใชกระบวนการสุม (Sampling) เน่ืองจาก

กลุมตัวอยางเปนผูเรียนที่ครูตองการพัฒนาศักยภาพ เชน อาจจะเปนผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิตํ่ากวา

เกณฑของรายวิชา หรือผูเรียนที่มีความสามารถและครูตองการพัฒนาศักยภาพใหสูงข้ึนก็ได ดังน้ัน

แลวการเลือกกลุมตัวอยางอาจใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจงก็ได (Purposive Sampling) 

5.  การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนสามารถใชวงจร PAOR เพื่อใชเปนแบบแผนในการ

ดําเนินการวิจัยไดข้ันตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการน้ัน สามารถนํามาผนวกรวมกับการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนของครูได ตามแนวคิดของ Kemmis ซึ่งเห็นไดวาการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน

ประกอบดวยข้ันตอนหลัก 4 ข้ันตอน ตามวงจร PAOR ซึ่งสอดคลองกับการสอนของครู กลาวคือ     

1) การวางแผนการปฏิบัติงานตลอดจนการกําหนดปญหาที่ตองการศึกษา (Plan) 2) การดําเนินการ

วิจัยตามแผนที่กําหนดไว (Do) 3) การสังเกตผลที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการวิจัย (Observe) และ    

4) การสะทอนผลหลังจากการดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแลว เพื่อใหเกิดการวิพากษของเพื่อนรวมงาน 

(Reflect)14 

 ซึ่งจากการสังเคราะหแนวคิดของนักการศึกษาหลายๆ ทานจะพบวา งานวิจัยของครูควร

เปนการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน (Classroom Action Research) ซึ่งมีลักษณะเปนงานวิจัยที่ครู

เปนผูกําหนดปญหาการวิจัยจากประสบการณตรงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตน และใน

บริบทที่เกี่ยวของกับปญหาจากการปฏิบัติงานของครู รูปแบบของการทําวิจัยไมจําเปนจะตองเปน

งานวิจัยในรูปแบบที่เปนงานวิจัยเชิงวิชาการ (Academic Research) ผลจากการวิจัยถูกนําไป

ปรับปรุงการทํางานของตนเอง พัฒนาตนเอง และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของตนเอง อนัเปน

ผลใหคุณภาพการเรียนรูของนักเรียนดีข้ึนและพัฒนาไปสูการเปนครูวิชาชีพ   

                                                   

              14นพดล  เจนอักษร, แกนวิจัยในชั้นเรียน, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ, 

2544). 
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           แนวคิดการทําวิจัยของครูของ Kemmis  and Mc Gratter  

 เคมมิส และแมกเทกการด15 กลาววา การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เปนการดําเนินการศึกษา

โดยคนในกลุมที่ปฏิบัติงานตามปกติในสถานการณทางสังคม โดยมีเปาหมายเพื่อที่จะปรับปรุงวิธี  

และลักษณะการปฏิบัติงานใหชอบดวยหลักการเหตุผล และมีคุณภาพ รวมทั้งเปนการสรางความ

เขาใจในงานที่ตนกําลังปฏิบัติงาน ซึ่งกลุมผูรวมงานวิจัยอาจหมายรวมถึง ผูบริหาร ครู นักเรียน 

ผูปกครอง และสมาชิกอื่นๆ ที่เกี่ยวของที่มีความสนใจรวมกัน ในแวดวงการศึกษาไดใชการวิจัย 

เชิงปฏิบัติการในการพัฒนาหลักสูตรในระดับโรงเรียน การพัฒนาวิชาชีพการปรับปรุงโครงการใน

โรงเรียน การปรับปรุงระบบและนโยบายของโรงเรียน 

 การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนสามารถใชวงจร PAOR เพื่อใชเปนแบบแผนในการ

ดําเนินการวิจัยไดข้ันตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการน้ัน สามารถนํามาผนวกรวมกับการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนของครูได ตามแนวคิดของ Kemmis ซึ่งแสดงใหเห็นวาการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 

ประกอบดวยข้ันตอนหลัก 4 ข้ันตอน ตามวงจร PAOR ซึ่งสอดคลองกับการสอนของครู กลาวคือ  

1) การวางแผนการปฏิบัติงานตลอดจนการกําหนดปญหาที่ตองการศึกษา (Plan) 2) การดําเนินการวิจัย

ตามแผนที่กําหนดไว (Do) 3) การสังเกตผลที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการวิจัย (Observe) และ 4) การสะทอน

ผลหลังจากการดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแลว เพื่อใหเกิดการวิพากษของเพื่อนรวมงาน (Reflect) 

 Kemmis and McTagart ไดสรุปลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการไวดังตอไปน้ี 

  1.  เปนวิธีปรับปรุงการปฏิบั ติงาน ทําให เกิดการเปลี่ยนแปลงและเรียนรูจาก           

การเปลี่ยนแปลงน้ัน 

  2. เปนการดําเนินงานของผูปฏิบัติงานเอง เพื่อการพัฒนางานของตนเองและกลุมอาชีพ

ของตนเอง 

  3.  เปนกระบวนการอยางเปนระบบและตอเน่ืองเปนวงจร โดยเริ่มจากการวางแผน 

การปฏิบัติตามแผน การสังเกต และการสะทอนผล เปนวงจรเชนน้ีไปเรื่อยๆ จนกวางานน้ัน  

จะไดรับการปรับปรุงตามที่ตองการ 

 4.  ตองอาศัยความรวมมือจากฝายตางๆที่เกี่ยวของ เนนกระบวนการกลุม 

  5.  เกิดจากความเต็มใจ และเห็นความสําคัญ ของการปรับปรุงพัฒนางานของตนเอง 

  6.  การอธิบายปรากฏการณตางๆ ที่ เกิดข้ึน โดยใชความรูและประสบการณของ

                                                   

 15Stephen Kemmis and Robin Mc Taggart, The Action Researcher Planner, 

3rd
 ed. (Victoria: Brown Priori Anderson National Library of Australia Catalouging in 

Publication Data, 1990), 5. 
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ผูปฏิบัติงานหรือกลุมวิชาชีพของผูปฏิบัติงานเอง ภายใตเงื่อนไข และสภาพแวดลอมที่เปนจริงมากกวา

จะเช่ือตามหรืออางอิงทฤษฎีจากภายนอกเพียงอยางเดียว 

  7.  เปนกระบวนการที่มีความยืดหยุนสูง มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติงาน

ไดตลอดเวลาข้ึนอยูกับขอมูลและสถานการณในขณะน้ัน 

  8.  เนนการสังเกตและบันทึกขอมูลที่เกิดข้ึนจริงในแตละชวงเวลา เพื่อนํามาวิเคราะห

และสรุปผลที่ถูกตอง 

  9. เนนทั้งผลที่เกิดข้ึนและกระบวนการปฏิบัติงาน 

  10. เนนวิธีการเชิงคุณภาพมากกวาเชิงปริมาณ 

 

     บทบาทของครู    บทบาทของนักวิจัย 

 

 

 

พัฒนา              

ปรับปรุง                ปรับแผน 

แกไข 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  บทบาทของครูและนักวิจัยที่มีความสอดคลองกันตามวงจร PAOR 

 

 ขอเสนอเชิงทฤษฎีเก่ียวกับการวิจัยของคร ู

 การศึกษาวิจัยของครูน้ันจําเปนตองมีกรอบทฤษฎีที่ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ 

ดังน้ัน จึงไดเสนอแนวคิด 5 ประการ ที่เปนขอเสนอเชิงทฤษฎีคือ เปนพื้นฐานที่มีความเปนเหตุเปนผล

เกี่ยวกับการทําวิจัยของครู ประกอบดวยรายละเอียดตางๆ ที่เปนแนวทางการทํางานของครูนักวิจัย 

ดังน้ี 

 ขอเสนอท่ี 1 การวิจัยเปนกิจกรรมสําคัญของการสอน (เปนงานหลักของครู) 

 การวิจัยของครูจําเปนตองมีการใหนิยามใหมในลักษณะที่เปนสวนสําคัญของการสอน  

กลาวคือ เมื่อพิจารณาการวิจัยของคร ู(Teacher-Research) จะเห็นไดวาสะทอนใหเห็นความหมายของ

คํา 2 คําที่มีความสัมพันธกันคือ บุคคลที่เปนครูกับกระบวนการแสวงหาความรู ฉะน้ันเมื่อนํา  

วางแผนการสอน วางแผน (Plan) 

จัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน 

ลงมอืทําและรวบรวม

ขอมูล 

(Act & Observe) 

สะทอนผล (Reflect)  ประเมินการสอน 
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มารวมกันจะสรางกระบวนการใหแกบุคคลน่ันก็คือ ครูที่มีกระบวนการวิจัยกจ็ะมศัีกยภาพแตกตางจาก

การสอนโดยทั่วๆ ไป ครูนักวิจัยตองมีความสามารถในการสอนและมีความสามารถในการวิจยั สามารถ

นําการกระทําทั้ง 2 สวนมารวมกันในบทบาทเดียวกัน 

 จากการศึกษาในอดีตที่ผานมามีการแบงแยกอยางชัดเจนระหวางบทบาทของครูกับ

นักวิจัย โดยที่ครูจะถูกสนับสนุนในการทดลองปฏิบัติถูกกําหนดโดยเน้ือหาวิชาตาง ๆ ระดับผูเรียน 

บริบทของโรงเรียนและมุงกระทําสิ่งตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ในขณะที่บทบาทนักวิจัยได

การสนับสนุนในการสรุปอางอิง เผยแพรความรู มีเปาหมายเพื่อทําความเขาใจและหาความรูในบริบท

วิชาชีพ มักต้ังคําถามตรวจสอบปรากฏการณเพื่อหาขอสนับสนุนความเขาใจ แตบางครั้งในการสรุป

อางอิงความรูที่นอกเหนือไปจากบริบทที่ศึกษาอาจมีความผิดพลาดไดเน่ืองจากนักวิจัยทําการศึกษาสิง่

ตางๆ ในช้ันเรียนโดยที่ไมเคยสอนมากอนหรือไมไดสอนในปจจุบัน แลวพยายามทําความเขาใจ

รวบรวมขอมูลเพื่ออธิบายสิ่งที่เกิดข้ึนในช้ันเรียนและอธิบายวาจะเปนอยางไรตอไปในขณะที่ครูผูสอน

ปจจุบันไมเคยประเมินขอมูลเหลาน้ีหรือไมเคยมีความรูความเขาใจในรูปแบบเดียวกับนักวิจัย อยางไรก็

ดีจากการศึกษาที่ผานมาแมจะมีความแตกตางระหวางการสอนกับนักวิจัย แตแทจริงแลวมีขอบงช้ีจาก

บุคคลที่ประสบความสําเร็จ การนํากระบวนการสอนและวิจัยมารวมไวในบทบาทวิชาชีพมีเพียงบริบท

สังคมการทํางานที่อาจเปนอุปสรรคในการบูรณาการทั้งสองบทบาทไวดวยกัน ฉะน้ันแมบทบาทครู

นักวิจัยมีความแตกตางในแงการทํางานและเปาหมาย แตทั้งสองบทบาทสามารถนํามารวมกันไดหรือ

รวมกันแลกเปลี่ยนความรู ความเขาใจในการสอน การเรียนรูของผูเรียนและโรงเรียนได ปรชัญาในการ

ทําวิจัยของครูจึงตองยึดหลักสําคัญ 2 ประการ คือ 

 1. หลักการสอน คือ การวิจัยจะตองไมรบกวนการเรียนการสอนหรอืสงผลใหครขูาดความ

เอาใจใสรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

 2.  หลักการแสวงหาความรูในช้ันเรียน คือ ครูตองแสวงหาความรูจากการลงมือ

ปฏิบัติงานสอนจริงในช้ันเรียน ซึ่งจะมีผลตอการตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางแสวงหาความรูของคร ู

 จากหลักการขางตน ความแตกตางระหวางครูกับนักวิจัยจะหมดไปเมื่อประกอบกับ

จริยธรรมของคร ูการทําวิจัยของครูจะเปนไปในแนวทางที่มีจริยธรรมโดยมพีืน้ฐานความรบัผดิชอบและ

สนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน สิ่งสําคัญอีกประการหน่ึงที่ทําใหการสอนและการวิจัยรวมกันไดคือ มี

พื้นฐานจากความรูและการสรางความรู กลาวคือ การสอนจะมีเปาหมายที่การเรียนรูของนักเรียน การ

วิจัยจะเปนการทําความเขาใจสิ่งที่เกิดข้ึนจากการสอนและการเรียนรูในช้ันเรียน ดังน้ัน การสอนจะ

เปนการคนหาความรูที่ผูเรียนมีอยูอันเปนเปาหมายปลายทางที่มุงหวังภายหลังไดรับการเรยีนการสอน 

สวนการวิจัยก็จะเปนการคนหาความรูเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรูในฐานะเปน

เครื่องมือที่นําไปสูเปาหมาย 
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 การบงช้ีใหเห็นถึงความแตกตางระหวางการสอนกับการวิจัยขางตนแสดงใหเห็นถึง

ความสําคัญของการทํางานรวมกันระหวางการสอนและการวิจัย ดังน้ันการทําวิจัยของครูจึงตองมีการ

นิยามอยางมีความหมายโดยที่การวิจัยเปนกิจกรรมที่สําคัญสวนหน่ึงของการสอนและเปนงานหลัก

ของของครูนักวิจัย 

 ขอเสนอท่ี 2 การวิจัยเปนพื้นฐานการปฏิบัติของครูที่จะนําไปสูการแสวงหาความรูภายใต

กรอบหลักวิชา 

 การวิจัยเปนพื้นฐานการปฏิบัติของครูจากความรูสึกที่เกิดคําถาม/ขอสงสัยที่มีตอ          

สิ่งตาง ๆ ที่จะนําไปสูการแสวงหาความรูภายใตกรอบของหลักวิชา ขอเสนอน้ีมีมโนทัศนสําคัญที่

เกี่ยวของกับการวิจัยของครูคือ พื้นฐาน (Orientation) การแสวงหาความรู (Inquiry) และหลักวิชา 

(Discipline) โดยที่หลักวิชาอาจนิยามเกี่ยวกับ 2 ประเด็น คือ 

 1.  หลักวิชาในฐานะที่เปนวิธีการที่ใชในการปฏิบัติ (Methodological Practical 

Undertaking) เปนวิธีการศึกษาเพื่อตอบขอสงสัยหรือปรากฏการณที่ตองการศึกษา มุงตอบคําถาม

สําคัญ 2 ประเด็น คือ อะไร (What) คือสิ่งที่ไดจากการศึกษาคนควาและมีวิธีการไดมาอยางไร (How) 

นอกจากน้ียังอาจมีการกระทําซ้ํา ๆ เพื่อยืนยันในสิ่งที่ศึกษาคนควา ซึ่งภายใตหลักวิชาโดยความหมาย

น้ีจะมีความสําคัญตอหลักการแสวงหาความรูที่มีความเปนวิทยาศาสตร 

 2.  หลักวิชาในฐานะที่เปนขอบเขต/ สาขาที่ศึกษาคนควา (Field of Study) ซึ่งจะมี

ความหมายเกี่ยวของกับแหลงหลักฐาน หลักวิชาการตาง ๆ ที่ถูกนํามาใชในการแสวงหาความรู เชน 

คณิตศาสตร ปรัชญา เปนตน ฉะน้ันหลักวิชาของการแสวงหาความรูจึงครอบคลุมทั้งวิธีการในการ

แสวงหาความรูและหลักวิชาการที่ถูกใชในการแสวงหาความรู  หลักวิชาจึงมีความแตกตางกันไป 

เน่ืองจากวิธีการที่บุคคลมีการสรางคําถาม การใหความหมายขอบเขตเน้ือหา หลักการคนหา

ตรวจสอบกฎสําหรับสรางและยืนยันความรูในสาขาน้ัน กอใหเกิดชุมชนสังคมของนักปฏิบัติในสาขา

ตาง ๆ ที่เช่ือและยอมรับกฎเกณฑตาง ๆ ของหลักวิชาน้ันๆ 

 เมื่อพิจารณาในดานการสอนจะเห็นไดวา โดยขอเท็จจริงแลวจะพบวามีการแบงแยก

ระหวางเน้ือหากับกิจกรรมการสอน การสอนจึงไมไดถูกมองในฐานะความรูแตจะเปนประสบการณ

วิชาชีพที่มีความหลากหลายไปตามแตละบุคคล  

 ขอเสนอท่ี 3 ครูมีฐานะเปนผูผลิตความรู 

 ครูมักรับรูตนเองในฐานะผูบริโภคความรูมากกวาเปนผูผลิตความรู  หากพิจารณา

กระบวนการจัดการศึกษามักมีผูรูและผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของในการกําหนดหลักสูตร พัฒนาวิธี      

การสอน สื่อ จัดทํานโยบายและกระบวนการดําเนินงานตางๆ โดยครูจะทําหนาที่อยูในข้ันตอนของ

กระบวนการทดลองใช (Implement) ซึ่งความรูน้ันมักจะมีการเปลี่ยนแปลงในข้ันตอนของการ

ทดลองใช ดังน้ัน เมื่อครูมีการใชประสบการณจากเอกสารหลักสูตรหรือคูมือตางๆ ก็อาจมีการแปลง
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กิจกรรมไปตามบริบทของเวลาและสถานที่ที่มีความแตกตางกันภายในช้ันเรียนและตัวผูเรียน ทั้งน้ี

เน่ืองจากการสอนและการเรียนรูเปนกิจกรรมของมนุษยที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติจริง แตในสถานการณ

ของหองเรียนและโรงเรียนมักพบวาครูมักถูกทิ้งใหทํางานอยางโดดเด่ียว ดังน้ัน บริบทของหลัก

วิชาการสอนจึงไมเกิดข้ึน ไมสามารถสรางหลักวิชาของการสอนจากการปฏิบัติของแตละบุคคลได ไม

สามารถรวมแลกเปลี่ยนหรือสื่อสารกับหลักวิชาอื่นๆ ได ครูจึงเรียนรูจากสิ่งที่ไดกระทําเพียงระดับของ

เทคนิควิธี วัสดุที่ใช กิจกรรมของนักเรียนและเงื่อนไขของบริบทแวดลอมในทองถ่ิน ซึ่งเปนขอมูลที่

สะทอนใหเห็นวาการสอนและการเรียนรูยังติดตรึงอยูกับสภาพแวดลอมของทองถ่ินและประสบการณ

ของบุคคล 

 ดวยเหตุน้ีจากการที่ครูมีการปฏิบัติโดยใชบริบทของทองถ่ินและใชประสบการณของแต

ละบุคคลเปนหลักจึงทําใหไมสามารถสรางการเรียนรูในวงกวางได หรือหลักการที่มีกฎเกณฑหรือ

บริบทของหลักวิชาอื่นๆ ได และเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหไมสามารถสรางหลักวิชาการสอน 

(Discipline of Teaching) หรือชุมชนผูรวมวิชาชีพที่จะสนับสนุนหลักวิชาได ในการปรับเปลี่ยน

จุดเนนใหมจึงจําเปนตองอาศัยยุทธวิธีเพื่อสรางขอตกลงเบื้องตนเกี่ยวกับความเขาใจในพื้นฐานของ

การสอน พบวา กิจกรรมการวิจัยของครูคือ ยุทธวิธีทางเลือกหน่ึง การทําวิจัยของครูทําใหความเปน

ชุมชนและเกิดจิตสํานึกของบุคคลรวมวิชาชีพ อีกนัยหน่ึงคือ ทําใหเกิดการรวบรวมสิ่งตางๆ เกี่ยวกับ

สภาพแวดลอมทองถ่ิน ประสบการณของบุคคลและหลักวิชาของกระบวนการแสวงหาความรู ดังน้ัน

การวิจัยของครูคือ การสรางหลักวิชาชีพคร ู

 นอกจากน้ี หลักวิชาของการสอนอาจมีจุดกําเนิดที่คลายเปนศาสตรทางการทดลอง 

(Experiment Science) กลาวคือ ไดมีการใหความหมายตางๆ กันและมาจากหลักวิชาหลากหลาย 

เชน จากการทดลองกระทําสิ่งใดๆ การใหความหมายเกิดข้ึนจาก 3 ข้ันตอน คือ การแสวงหาอยาง

ต้ังใจ ทดสอบทฤษฎี พิสูจนหาหลักฐานเพื่อยอมรับ ดังน้ัน จากการกระบวนการดังกลาว จึงเกิด

ความหมายหลักวิชาของศาสตรการทดลองข้ึนและเกิดความเปนชุมชนที่มีนักวิทยาศาสตรเปนสมาชิก

ของบริบทดังกลาว มีการใชกฎตางๆ ดังที่ปรากฏอยูในปจจุบันน้ี ดังน้ันจึงมีการนิยามกระบวนการใน

การสรางความรูทางวิทยาศาสตรข้ึน ซึ่งเปนนิยามที่ไมคงที่แตมีการเปลี่ยนแปลงไดในทํานองเดียวกับ

การสอนอาจจะมีกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงกฎตางๆ ในลักษณะเดียวกัน  

 การวิจัยของครูจึงเปนสวนหน่ึงที่มีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงของการสอนใหเปนหลกัวิชา

ที่มีความเปนอิสระได ดังจะเห็นไดจากขอเท็จจริงที่วามีบุคคลทั้งอยูภายในหองเรียนและนอกหองเรยีน

พยายามที่จะใหความหมายความสําคัญคุณคาความรูในการสอน ดังน้ัน ในการนิยามความรูพื้นฐานการ

สอนครูที่มีความสนใจในเรื่องรูปแบบของความรูจะมีคําถามในการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและกระทําสิ่ง

ตางๆ เพื่อเปนนักวิจัยและศึกษาวิจัยในเรื่องน้ัน ความสนใจของครูจึงกอใหเกิดคําถามที่สอดคลองกับ

หลักวิชาและกฎตางๆ ฉะน้ันในการสรางความเปนวิชาการทางการสอนจากการต้ังคําถาม ศึกษาคนควา 
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ตรวจสอบตัดสินใจของครูแสดงใหเห็นถึงทิศทางการวิจัยของครูในการที่จะเปลี่ยนครูที่ติดตรึงกับ

สภาพแวดลอมทองถ่ินและประสบการณเดิมๆ ของบุคคลไปเปนหลักวิชาที่เปนกรอบแนวคิดในการ

สอนการวิจัยของครูจะกอใหเกิดความหมายหลักวิชาภายใตขอบเขตใหม รวมทั้งสามารถสรางแนวคิด

ใหมๆ ที่เปนหลักสําคัญในการปฏิบัติงานสอนของครู 

 ขอเสนอท่ี 4 การแสวงหาความรู คือ พื้นฐานการวิจัยของคร ู

 การแสวงหาความรู (Inquiry) คือ พื้นฐานของการวิจัยของครู การปฏิบัติในวิชาชีพครูใน

อดีตมักใหคุณคากับการกระทําของคร ูโดยปราศจากการต้ังคําถามใดๆ จึงไมสามารถที่จะสรางความรู

ความเขาใจในสิ่งที่ไดปฏิบัติในการสอน เชน ครูมุงที่จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูโดยทําใหการสอนมี

ประสิทธิผลแตขาดการทําความเขาใจ การเผยแพรความรูเกี่ยวกับวิธีการเรียนรูของผูเรียน สวนวิธีการ

ทํางานที่ตางไปจากแนวคิดเดิม เมื่อครูเกิดปญหาหรือมีขอสงสัยเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่ไดกระทําลงไปกจ็ะ

มีการต้ังคําถามเพือ่คนควาหาคําตอบจากทางเลือกตางๆ ซึ่งครูเหลาน้ีจะมีการรวบรวมสิ่งเหลาน้ีไวใน

การแสวงหาความรูจากการปฏิบัติงาน การแสวงหาความรูจะเปนการศึกษาวามีอะไรเกิดข้ึนบาง

ภายในบริบทช้ันเรียนซึ่งจะเปนแรงผลักดันใหครูเกิดความเขาใจในช้ันเรียนดีข้ึน รวมถึงเขาใจสิ่งอื่นๆ 

ที่อาจจะเกิดข้ึนในช้ันเรียนดวย จะเห็นไดวาเปนพฤติกรรมที่ตางจากการใหความหมายในอดีต ดังน้ัน 

การวิจัยของครูจึงเขามามีบทบาทเมื่อครูเริ่มตนแสวงหาความรูจากการทํางานในบทบาทหนาทีป่ระจาํ

และที่คาดหวังเกี่ยวกับการปฏิบัติในช้ันเรียน บทบาทใหมจึงควรมีการสนับสนุนโดยองคกรวิชาชีพที่

เกี่ยวของกับการสอน รวมถึงโรงเรียนตางๆ เงื่อนไขที่จะทําใหเกิดความสําเร็จไดคือ กระบวนการสราง

ครูนักวิจัยจะตองเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทั้งสองทิศทางระหวางในสภาพการทํางาน

ปจจุบันของโรงเรียน องคกรกับสิ่งที่เปนความคาดหวังของครูเกี่ยวกับการปฏิบัติที่มีคุณคาตางๆ  

ซึ่งนับวาเปนสิ่งสําคัญในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาจากการที่ครูเกิดการเรียนรูวิธีการปฏิบัติตางๆ 

ดวยความเขาใจ 

 ขอเสนอท่ี 5 การสรางหลักวิชาของการสอนตองเผยแพรขอคนพบออกสูสาธารณะ 

 การสรางหลักวิชาของการสอนตองทําใหขอคนพบตางๆ เผยแพรออกไปสูสาธารณะ  

ครูนักวิจัยจําเปนตองมีแนวทางที่จะบอกกลาวถึงสิ่งที่ไดเรียนรูจากการแสวงหาความรูของครู  

ทั้งน้ีอิทธิพลประการหน่ึงที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและทางการสอนคือ อทิธิพล

จากสาธารณชนกลาวคือ การสรางหลักวิชาของการสอนตองมีการเผยแพรตอชุมชนเพื่อตรวจสอบ

แนวคิด ครูตองมีความสามารถในการนําเสนอเกี่ยวกับสิ่งที่ไดปฏิบัติและผลลัพธ โดยมีการวิพากษ 

วิจารณขอคนพบรวมกับชุมชน อยางไรก็ตามการนําเสนอในฐานะที่ใชรูปแบบฐานะนักวิจัยมืออาชีพหรือ

นักวิชาการทั่วไปอาจทําใหครูเกิดความกังวลในการเปนนักวิจัย รวมทั้งบางสวนของครูนักวิจัยก็

พยายามปฏิบัติงานเพื่อใหสอดคลองกับหลักวิชาที่มีอยูในปจจุบัน ซึ่งแมวาจะเปนการพยายามทําให

ครูมีมาตรฐานวิชาชีพในสังคมก็ตามแตขณะเดียวกันก็เปนเหตุผลที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาตนเอง
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ของคร ูดังน้ันอาจกลาวไดวา การนํากรอบการเปนนักวิจัยมืออาชีพมาจับกับการเรียนรูในการทํางาน

วิจัยของคร ูรวมทั้งการนําเสนอผลวิจัยตอชุมชนจึงเปนการจํากัดกรอบความคิดของครู ฉะน้ันทิศทาง

ใหมของครูนักวิจัยจึงจําเปนตองสรางรูปแบบการใหคําอธิบายใหม ๆ เกี่ยวกับการสอนแกชุมชนและ

สังคม อาจใชภาษาภายใตหลักวิชาของตนเองและสามารถแสดงความนับถือเมื่ออยูทามกลางการใช

ภาษาของหลักวิชาอื่นที่ไมคุนเคยเพื่อใหเกิดการยอมรับจากชุมชน ทั้งน้ีในการสรางรูปแบบใหม ๆ 

เกี่ยวกับการสอนน้ัน ครูจะตองมีการแสวงหาความรูจากการสอนและการเรียนรูอันจะกอใหเกิดเกิดจุด

แข็งของการเปนครูนักวิจัยที่สามารถสรางหลักวิชาใหชุมชนรับรูได 

        รูปแบบการทําวิจัยของคร ู

 นงลักษณ วิรัชชัย และสุวิมล วองวาณิช16 กลาวถึงความหมายของการวิจัยปฏิบัติการวา

เปนกระบวนการวิจัยที่ผูประกอบวิชาชีพดําเนินการศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตน เพือ่

แกปญหาที่เกิดข้ึนและนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการปฏิบัติงานของตนใหมีประโยชนมากย่ิงข้ึน 

สอดคลองกับ สุวิมล วองวาณิช ที่ไดสรุปวา การทําวิจัยปฏิบัติการ คือ การทําวิจัยโดยครูที่สอนใน

หองเรียนเพื่อแกปญหาที่เกิดข้ึนในหองเรียน จากน้ันนําผลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน

เพื่อใหเกิดประโยชนแกนักเรียน การวิจัยดังกลาวตองลงมือทําอยางรวดเร็วและนําผลไปใชแกปญหา

ใหทันทวงที และสะทอนผลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใหตนเองและผูที่มีสวนเกี่ยวของไดมีโอกาส

อภิปรายผลที่เกิดข้ึนเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 

 กรมวิชาการ17 ระบุวา การสอนในช้ันเรียนไมใชเพียงการบอกหนังสืออยางเดียวในความ

เปนจริงแลวมักประสบปญหา เชน ความสามารถแตกตางกันของนักเรียน ดังน้ัน การสอนควบคูกับ

การสังเกตและเก็บขอมูลนักเรียนในช้ันเรียนมาวิเคราะหศึกษาจึงเปนสิ่งที่ตองดําเนินการตลอดเวลา 

จุดเริ่มตนของการวิจัยในช้ันเรียนจึงเริ่มข้ึนเมื่อครูสรุปไดวาปญหาคืออะไร เกิดที่ไหน มีแนวทาง

แกปญหาอยางไร  

 การวิจัยในช้ันเรียนจึงหมายถึง กระบวนการคนหาคําตอบอยางเปนระบบและมีจุดเนนที่

การแกปญหาในช้ันเรียน สามารถพัฒนาทางเลือกในการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพที่เหมาะสมเกิด

ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพตอช้ันเรียน ทั้งน้ีไดใหขอบเขตของการทําวิจัยในช้ันเรียนวาควรมี

ลักษณะอยางใดอยางหน่ึง ตอไปน้ี 

                                                   

 16นงลักษณ วิรัชชัย และสุวิมล วองวาณิช, การวิจัยและการพัฒนาเพ่ือการปฏิรูปท้ัง

โรงเรียน (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544), 23. 

 17กรมวิชาการ, แนวทางวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู (กรุงเทพมหานคร:  

โรงพิมพการศาสนา, 2543). 55. 
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 1.  วิจัยจากปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

 2.  วิจัยเพื่อนําผลไปพัฒนาการเรียนการสอน 

 3.  วิจัยควบคูการเรียนการสอน คือ สอนไปวิจัยไปแลวนําผลไปใชแกปญหาในช้ันเรียน

และเผยแพรใหเกิดประโยชนตอผูเรียน 

 สวน ฟรีแมน18 กลาวถึงการวิจัยของครูสรุปไดวา เปนการแสวงหาความรูเกี่ยวกับการ

สอนและการเรียนรูในช้ันเรียนอยางมีหลักวิชา โดยอาศัยทั้งเน้ือหาและกระบวนการเปนระบบชัดเจน     

ในการรวบรวม วิเคราะหและเผยแพรขอคนพบ มีวงจรทํางาน แสวงหาความรูอยางตอเน่ืองภายใต

บริบทช้ันเรียนของครูที่ยึดหลักการแสวงหาความรูนําไปสูคําถาม การรวบรวมขอมลู การวิเคราะหสราง

ความเขาใจ การเผยแพรความรูความเขาใจและกอใหเกิดคําถามอื่นๆ ที่จะนําไปสูการแสวงหาความรู

ตอไปทั้งน้ีตองอาศัยพื้นฐานการบูรณาการระหวางการสอนที่มุงพัฒนาผูเรียนและการคนควาสิ่งที่ยัง

ไมรูไมเขาใจในการปฏิบัติงานสอนจากการที่ไดลงมือปฏิบัติ (Doing) เฝาติดตาม (Seeing) บอกเลา 

(Telling) ใชคุณคาประสบการณ (Valuing) แลวตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดระบบโครงสราง (Organization) 

และการจัดกระทํา IIntervention) ตางๆ ในสถานการณช้ันเรียนอยางสมดุลการวิจัยของคร ู

 Johnson (2008) กลาววาประเด็นตางๆ ตอไปน้ีจะชวยใหเห็นลักษณะของการวิจัย

ปฏิบัติการในช้ันเรียนมีความชัดเจนข้ึน  

 1.  การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนมีระบบมีแบบแผน แมนักวิจัยสามารถรวบรวมขอมูล 

วิเคราะหขอมูล และนําเสนอขอมูลอยางมีอิสระ แตวานักวิจัยจําเปนตองสรางวิธีการที่เปนระบบ การ

วิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนไมใชกระบวนการที่จะทําอะไรก็ไดตามใจชอบ กระบวนการที่ใชไดดีตองมี

การวางแผน สรางสรรควิธีการสังเกต การเก็บรวบรวมขอมูลที่สัมพันธกับการสอนของครู 

 2.  การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนไมใชการเริ่มตนที่มีคําตอบอยูแลว เพราะถาการวิจัยที่

เริ่มตนดวยการมีคําตอบอยูแลวอาจสงผลใหเกิดความลําเอียงในการสังเกต สําหรับการวิจัยปฏิบัติการ

ในช้ันเรียนถานักวิจัยมีคําตอบอยูแลว นักวิจัยจะทําการวิจัยทําไม 

 3.  การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนไมจําเปนตองมีความซับซอน ไมจําเปนตองมีความ

ละเอียดเครงครัดมากเกินไปนัก การเริ่มตนทําการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนทีมีวัสดุอุปกรณมาก

เกินไปหรือมีรายละเอียดมากเกินไป นักวิจัยอาจเกิดความผิดพลาดในสิ่งที่ตองการคนหา และการ

รายงานก็อาจทําใหเกิดความเขาใจที่ผิดพลาด ดังน้ันการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนจึงควรมุงศึกษา

เฉพาะประเด็นที่สําคัญที่มีความชัดเจน ไมจําเปนตองศึกษามากประเด็น 

                                                   

 18Freeman D., Doing teacher-research: From inquiry to understanding, 

(Canada: Heinle and Heinle, 1998). 
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 4.  นักวิจัยตองวางแผนการศึกษาอยางเพียงพอและชัดเจนกอนเริ่มเก็บรวบรวมขอมูล 

การมีแผนและมีกําหนดการสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลกอนที่จะเริ่มลงมือทํา เปนการชวยแยกแยะ

ระบบการสืบเสาะออกมากอนจากความเพลิดเพลิน และการเอาใจใสจดจออยูกับการทดลองของ

นักวิจัย เพราะนักวิจัยตองเปนทั้งผูสอนและผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

 5.  ระยะเวลาในการทําวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนไมมีขอกําหนดตายตัว ข้ึนอยูกับคําถาม

ของการทําวิจัย สภาพแวดลอมของการทําวิจัย ลักษณะของการเก็บรวบรวมขอมูล และคาตางๆ ของ

ขอมูล สําหรับการวิจัยปฎิบัติการของโรงเรียนโครงการเล็กๆ บางโครงการอาจเวลา 2 สัปดาหหรือ 2 

เดือน การศึกษาบางอยางอาจใชเวลา การศึกษาบางอยางอาจใชเวลาเต็มภาคเรียนหรืออาจยาวนาน

ถึง 1 ป ขอควรคํานึงคือ ถาใชเวลาในการศึกษาที่สั้นก็คอนขางมีความเสี่ยงในการสรุปผลที่สอดคลอง

กับขอเท็จจริง 

 6.  การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกตควรใหเปนไปอยางปกติ และไมควรใชเวลานาน

เกินไป ชวงเวลาในการสังเกตเปนไปไดต้ังแต 1 นาทีถึง 1 ช่ัวโมงหรือมากกวาน้ี   

 7.  โครงการของการวิจัยในช้ันเรียนตองมีความตอเน่ือง จากงานงายๆ ไมเปนทางการ

ไปสูงานที่มีความละเอียดชัดเจนและมีแบบแผน โครงการวิจัยที่นาสนใจบางโครงการอาจสั้นและงาย 

ซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่ดีของงานวิจัยทีค่วามซับซอนข้ึน และเปนทางการมากข้ึน 

 8.  การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนบางทีก็ตองต้ังอยูบนพื้นฐานของทฤษฎี (Grounded in 

Theory) ความสัมพันธของคําถาม การคนหาคําตอบขอสรุป จําเปนตองมีทฤษฎีรองรับทฤษฎี ชวยให

เกิดความเขาใจในงานวิจัยที่ทําเห็นความสัมพันธกับงานวิจัยอื่นในประเด็นเดียวกันชวยเพิ่มความ

ชัดเจนในการกําหนดกรอบความคิดของวิธีเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสรุปผล  

การอภิปรายผลและการใหขอเสนอแนะ   

 การเปรียบเทียบการวิจัยทางการศึกษาท่ัวไปกับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

 1.  ความแตกตางระหวางการวิจัยทางการศึกษาทั่วไปกับการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 

   ทั้งการวิจัยในช้ันเรียนทางการศึกษาทั่วไป (educational research) และการวิจัย

ปฏิบัติการในช้ันเรียนลวนมีเปาหมายในการเพิ่มความรูและความเขาใจในการปฏิบัติงานทาง

การศึกษา แตมีแนวคิด วิธีการที่แตกตาง อยางนอย 10 ประการดังน้ี 

   1.1 ความตองการการฝกฝนนักวิจัย นักวิจัยสวนมากตองการการเตรียมตัวอยาง

เขมขน  เตรียมพรอมกอนลงมือทําวิจัย  นักวิจัยที่ศึกษาโดยใชวิจัยเชิงปริมาณตองมีทักษะในการใช

เทคนิคการวัดและการใชสถิติอางอิง  สําหรับนักวิจัยที่ศึกษาโดยใชวิจัยเชิงคุณภาพตองมีทักษะเฉพาะ

ในการเก็บรวบรวมขอมูลและอธิบายความหมายจากกรณีที่เลือกศึกษา ในทางตรงกันขามผูปฏิบัติการ

ทางการศึกษา (ครูนักวิจัย) สามารถดําเนินการทําวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนไดดวยลําพังตนเอง  หรือ
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อาจมีผูรวมงานหรือนักวิจัยอาชีพชวยเหลือแนะนํา  ครูนักวิจัยซึ่งเปนทั้งผูปฏิบัติการสอนและเปน

นักวิจัยไมจําเปนตองมีทักษะและความชํานาญในการทําวิจัย 

   1.2 ดานจุดประสงคของการวิจัย ภาพรวมของการวิจัยทางการศึกษามีจุดประสงคใน

มุมกวาง เชน เพื่อสรางองคความรูใหมทางการศึกษาที่สามารถสรุปอางอิงไปสูประชากรเปาหมายที่

สนใจ เพื่อตรวจสอบผลการนําทฤษฎีไปใชในการปฏิบัติจริง เพื่อการประดิษฐคิดคนและประเมิน

คุณภาพ ซึ่งมีขอบเขตที่คอนขางกวางขวาง และอาจไมตรงกับความตองการของครู การนําผลของ 

การวิจัยทางการศึกษาไปใชจึงตองมีการประยุกตใหเหมาะสมกับบริบทของกลุมเปาหมาย ในขณะที่

การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนมจีุดประสงคที่มีความเฉพาะเจาะจง เพื่อแกปญหาการเรียนการสอนใน

ช้ันเรียน การนําผลการวิจัยในช้ันเรียนไปใชสามารถนําไปใชไดโดยตรงและทันทวงทีกับกลุมเปาหมาย

ไดทําวิจัย การปฏิบัติดังกลาวน้ีชวยใหครูไดสรางสรรคประสบการณการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  

ซึ่งถือวาเปนการปฏิบัติที่ดีที่สุด (best  practice) ทางการศึกษา การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนจึงเปน

การชวยลดชองวางระหวางทฤษฎีและการปฏิบั ติ ชวยใหเห็นการนําทฤษฎีไปสูการปฏิบั ติ   

ชวยใหเห็นการนําทฤษฎีไปสูการปฏิบัติ  ในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดข้ึนซึ่งอยูในขอมูลตางๆ ที่ไดจาก  

การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนก็จะชวยใหเกิดความกระจางในทฤษฎีที่มีความเกี่ยวของกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ภาพที่ 3 ความแตกตางระหวางการวิจัยทางการศึกษาทั่วไปกับการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 

 

  1.3 วิธีการกําหนดปญหาที่จะศึกษา ในการวิจัยทางการศึกษาทั่วไป ปญหากําหนด

จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  นักวิจัยมักเลือกศึกษาปญหาวิจัยที่ตนเองสนใจเปน

สวนตัวหรือเปนปญหาวิจัยที่หนวยงานเปนผูกําหนดให ทั้งน้ีอาจไมเปนปญหาที่เกิดข้ึนจริงโดยตรง

จากการปฏิบัติงานของนักวิจัย ในการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน ปญหาวิจัยเปนปญหาที่เกิดจาก 

การวิจัยพื้นฐาน (Basic  Research) 

ทฤษฎี   

การประยุกต   

การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน   

การประยุกต   
การวิจัยประยุกต (Applied  

Research) 

การปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best  Practice) 
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การปฏิบัติงาน ครูนักวิจัยเปนผูกําหนดวิจัยเองในบริบทของช้ันเรียนหรือโรงเรียน และมีเปาหมาย

สําคัญอยูที่ความตองการแกไขปญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานการเรียนการสอน 

   1.4 ข้ันตอนในการ ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่ เ กี่ ยวของ  ในการ วิจัย 

ทางการศึกษาทั่วไป การศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของถือเปนเรื่องสําคัญ นักวิจัยตอง

ศึกษาอยางลุมลึก เนนขอมูลที่เปนแหลงปฐมภูมิ เพื่อที่นักวิจัยจะไดมีความเขาใจในงานวิจัยที่ทําอยาง

ถองแท  ทั้งในเรื่องตัวแปรที่ศึกษา ทฤษฎีรองรับ วิธีดําเนินการวิจัยและผลงานวิจัยที่ทํามากอนแลว 

เพื่อไมใหเปนการวิจัยที่ซ้ําซอนและเพื่อใหสามารถออกแบบการวิจัยไดอยางถูกตองรัดกุม สามารถ

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการวิจัยปฏิบัติการในช้ัน

เรียน  นักวิจัยศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพียงเพื่อเพิ่มพูนความเขาใจทั่วไปของ

ขอบขายที่ศึกษา ดวยเหตุน้ีการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของสามารถใชจากแหลงทุติยภูมิ

ซึ่งมีผูรวบรวมไวแลวก็ได ในการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนบางงานอาจไมมีการศึกษาวรรณกรรมหรือ

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ แตอาศัยประสบการณและความชํานาญของนักวิจัยเองหรือขอคําปรึกษา

ผูเช่ียวชาญในดานที่ศึกษาน้ัน 

   1.5 การเลือกกลุมเปาหมายในการวิจัย ในการวิจัยทางการศึกษาทั่วไป นักวิจัยมี

เปาหมายที่จะศึกษากลุมตัวอยางซึ่งเปนตัวแทนที่ดีของประชากร เพื่อเพิ่มความตรงภายนอกให

สามารถสรุปอางอิงผลการวิจัยไปสูประชากรได ในการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน นักวิจัยศึกษาขอมูล

จากกลุมเปาหมายที่เปนนักเรียนในช้ันเรียนของตนเองเพื่อแกปญหานักเรียนในช้ันเรียนน้ันเทาน้ัน  

ไมสนใจการสรุปอางอิงไปยังนักเรียนทั่วไป 

   1.6 การออกแบบการวิจัย การวิจัยทางการศึกษาทั่วไปที่เปนการวิจัยเชิงทดลอง   

เนนการออกแบบการวิจัยเพื่อควบคุมตัวแปรเกินซึ่งอาจมีอิทธิพลตอผลการวิจัย วิธีการควบคุมเชน 

การออกแบบใหมีกลุมตัวอยางสองกลุมที่เทาเทียมกัน โดยการสุมหนวยตัวอยางจากประชากรเขากลุม  

สุมแยกเปนสองกลุม แลวสุมใหกลุมหน่ึงเปนกลุมทดลองอีกลุมหน่ึงใหเปนกลุมควบคุม ทั้งสองไดรับ

การจัดกระทําที่แตกตางกันในระยะยาวนานพอสมควร จากน้ันเปรียบเทียบผลซึ่งเปนผลการวิจัยเชิง

ปริมาณหลังการทดลอง สําหรับการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน การวางแผนมีความยืดหยุนมากกวา  

ยินยอมใหมีการปรับเปลี่ยนไดขณะดําเนินการวิจัย ขณะที่มีการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล 

และแปลความหมาย ก็นําไปใชปรับปรุงการปฏิบัติไดทันที เมื่อดําเนินการไปแลวพบปญหาหรือพบ

แนวทางที่ดีกวาก็สามารถปรับปรุงแบบแผนการวิจัยใหมใหเหมาะสมกวาเดิม นักวิจัยสามารถเขียน

ผลการวิจัยโดยใชการบรรยายโวหาร (narrative) ทํานองเดียวกันกับการเลาเรื่อง การเขียนนวนิยาย  

หรือการเขียนเกร็ดพงศาวดาร ใหความสําคัญไมมากนักกับการควบคุมสถานการณ การขจัดแหลงของ

ความคลาดเคลื่อน เพราะการควบคุมอาจทําใหสภาพการณที่เปนไปตามธรรมชาติ นอกจากน้ีนักวิจัย
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อาจปรับเปลี่ยนการจัดกระทําไดตลอดเวลาเพื่อใหผลการวิจัยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่กลุมเปาหมาย

จะไดรับผลที่ดีข้ึน 

    ในบางครั้งหากวานักวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนตองการใหผูปฏิบัติคนอื่นๆ  

ยอมรับผลการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนบนปญหาเดียวกัน และสนับสนุนใหนําผลไปปรับปรุงการ

ปฏิบัติในวงกวาง นักวิจัยก็ตองมีความรัดกุมในการออกแบบการวิจัย 

   1.7 ข้ันตอนของการรวบรวมขอมูล นักวิจัยทางการศึกษาทั่วไปที่ใชในการวิจัยเชิง

ปริมาณมักพยายามเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนทางการโดยใชวิธีการที่มีความตรง (Valid) และมี

ความเที่ยง (Reliability) ในขณะที่นักวิจัยปฏิบัติการใชวิธีการเก็บรวบรวมที่สะดวกสบายกวา  

(เชน การสังเกต การสัมภาษณพูดคุยอยางไมเปนทางการ) และหาขอมูลไดงายกวา   

   1.8 การวิเคราะหขอมูล การวิจัยเชิงปริมาณทั่วไปมักใชการวิเคราะหขอมูลที่มีความ

ซับซอน ใชสถิติในการทดสอบความมีนัยสําคัญตามสมมติฐานที่กําหนด นักวิจัยตองระมัดระวังการ

เลือกใชสถิติที่ตองเปนไปตามขอตกลงของการใชสถิติน้ันๆ แตการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนสวนใหญ

มีข้ันตอนในการวิเคราะหที่งายกวา มักใชสถิติเชิงพรรณนา (เชน คารอยละ ฐานนิยม คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน) ในการอธิบายลักษณะของขอมูล และเนนความมีนัยสําคัญของการปฏิบัติ 

(Practical Significance) มากกวาความมีนัยสําคัญทางสถิติ เนนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ

จากการสังเกต การบันทึกภาคสนาม การตรวจงาน การสัมภาษณเพิ่มเติม ดังน้ันความคิดเห็นเชิง

อัตนัยจึงคอนขางมีความสําคัญ 

   1.9 การสรุปอางอิงและประยุกตใชผลการวิจัย การวิจัยทางการศึกษาดําเนินการกับ

กลุมตัวอยางที่เปนตัวอยางของประชากร มีการควบคุมตัวแปรเกินที่อาจสงผลตอตัวแปรที่ศึกษาอยาง

รัดกุม มีจุดมุงหมายเพื่อใหสรุปผลการวิจัยอางอิงไปยังประชากร สวนการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน

กระทํากับกลุมเปาหมายที่มีบริบทเฉพาะของตนเอง ดําเนินการวิจัยเพื่อแกปญหากลุมเปาหมาย ไมมี

จุดประสงคที่จะสรุปผลการวิจัยอางอิงไปสูกลุมอื่น ในการนําผลการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนไปใช

ตองคํานึงถึงความสอดคลองของบริบทของกลุมเปาหมายและกลุมที่จะนําผลการวิจัยไปใชดวย 

    ในดานการประยุกตใชผลของการวิจัย การวิจัยทางการศึกษาทั่วไปเนน

ความหมายและความมีนัยสําคัญเชิงทฤษฎีของขอคนพบและทิศทางที่เปนไปได อภิปรายผล การ

ปฏิบัติในลักษณะการสรุปอางอิง แตไมตองการผลสะทอนกลับขอดีของการศึกษา ในการวิจัย

ปฏิบัติการในช้ันเรียนใหความสําคัญกับผลลัพธของการปฏิบัติมากกวา การรายงานขอคนพบพยายาม

ทําใหเขาใจงายและแสดงใหเห็นวิธีการคนพบ 

   1.10  การรายงานการวิจัย การวิจัยทางการศึกษาทั่วไปมีแบบแผนของการนําเสนอ 

เชน การเขียนรายงานเปน 5 บท จัดพิมพรายงานเปนเลมหรือนําเสนอในรูปบทความ ในขณะที่    

การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนมีความหลากหลาย บางอยางรายงานเปนภาพรวมเชิงพรรณนา  
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อาจนําเสนอผานเครือขาย (Net-Works) หรือเผยแพรในระหวางผูสนใจอยางไมเปนทางการ บางทีก็

รายงานอยางเปนทางการตามประเด็นที่มุงศึกษา  

         ขั้นตอนของการทําวิจัยของคร ู

  Freeman เสนอข้ันตอนการวิจัยปฏิบัติการเปน 6 ข้ันตอน (ภาพที่ 3) โดยข้ันตอนแรก 

เปนการต้ังขอสงสัยเกี่ยวกับสภาพที่เกิดข้ึน ข้ันตอนที่สอง เปนการกําหนดปญหาวิจัยหรือคําถามวิจัย

ที่มีความเฉพาะเจาะจงมากข้ึน เปนคําถามที่สามารถวิจัยได ข้ันตอนที่สาม เปนการเก็บรวบรวมขอมูล 

ข้ันตอนที่สี่ เปนการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามวิจัย ข้ันตอนที่หา เปนการทําความเขาใจกับสิ่งที่

เกิดข้ึน และข้ันตอนที่หก เปนการนําขอมูลคนพบไปเผยแพรใหผูเกี่ยวของทราบและใชประโยชน  

ในวงจรการวิจัยของ Freeman น้ันมีลักษณะพิเศษที่เริ่มตนทําวิจัยในข้ันตอนใดกอนก็ได เชน  

อาจเริ่มที่การวิเคราะหขอมูลที่ครูมีอยูในมือ ทําความเขาใจกับผลการวิเคราะหขอมูล แลวกําหนดเปน

คําถามที่ตองการวิจัยเพื่อหาคําอธิบายในผลที่เกิดข้ึน เปนตน 

 
ภาพที่ 4 วงจรการวิจัยปฏิบัติการของ Freeman 

 

 จากผลการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของพบวาข้ันตอนการวิจัยปฏิบัติการมีลักษณะที่

คลายคลึงกัน และมีกระบวนการดําเนินการวิจัยที่คลายกับหลักการวิจัยทั่วไป คือ มีการกําหนดปญหา

การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเสนอผลการวิจัย สวนที่แตกตางออกไปอยางชัดเจน คือการสะทอน

ผลเพื่อใหเกิดการวิพากษและการแลกเปลี่ยนประสบการณของผูเกี่ยวของรวมกัน19 

 การวางแผนวิจัยเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับกิจกรรมที่สําคัญหลายประการ ไดแก  

1) การวิเคราะหสภาพปญหาที่เกิดข้ึนในหองเรียนเพื่อต้ังขอสงสัย 2) การต้ังคําถามวิจัยที่มีความ

                                                   

 
19สุวิมล วองวาณิช, การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน, พิมพครั้งที่ 14 (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553), 42. 
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เฉพาะเจาะจงมีความเปนรูปธรรม และเปนคําถามที่วิจัยได 3) การกําหนดแนวทางการแกไขปญหา  

4) การออกแบบการวิจัย สําหรับเปนแนวทางในการศึกษาเพื่อใหไดคําตอบกอนที่จะนําแผนปฏิบัติ

การไปปฏิบัติจริง 5) การเตรียมแผนสูการปฏิบัติ 

 1.  การวิเคราะหสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นในหองเรียน 

  สภาพปญหาที่เกิดข้ึนในหองเรียน คือ ปรากฏการณหรือสิ่งตางๆ ที่ เกิดข้ึนใน

หองเรียน หรือสิ่งที่เกิดข้ึนกับผูเรียนซึ่งเปนปญหาที่สงผลใหการเรียนการสอนไมบรรลุเปาหมายตามที่

กําหนด สิ่งที่สังเกตเห็นดังกลาวจะนําไปสูการกําหนดขอสงสัยวา “มีอะไรเกิดข้ึน” “สิ่งน้ันกอใหเกิด

ปญหาอยางไร” “ทําไมจึงเปนเชนน้ัน” “ทําไมจึงไมเปนไปตามที่ควรจะเปน” “ฉันสามารถทําอะไรได

บาง” ขอสงสัยที่กําหนดในลักษณะคําถามที่กวางน้ีทําใหครูเกิดความสนใจที่จะคนหาคําตอบ  

และทําการศึกษาเพื่อใหตนเองมีความเขาใจในสิ่งตางๆ ที่เกิดข้ึน 

  การวิเคราะหสภาพปญหาในหองเรียนจึงเปนข้ันตอนสําคัญที่ครูแตละคนตองทําการ

สํารวจหรือศึกษาวามีอะไรเกิดข้ึนในหองเรียน สิ่งน้ันเปนปญหาหรือไม และหากสภาพที่เกิดข้ึน 

ในหองเรียนแสดงถึงปญหาหลายประการที่ตองการการแกไข ครูก็จําเปนตองจัดลําดับความสําคัญ

กอนหลังของปญหาเหลาน้ัน 

  1.1 ประเด็นในการวิเคราะหสภาพปญหา 

 ครูนักวิจัยควรต้ังคําถามกับตนเองหลังจากสังเกตเห็นปญหาที่เกิดข้ึนในช้ันเรยีนที่

ตนเองรับผิดชอบดังตอไปน้ี 

1. ปญหาที่เกิดข้ึนคืออะไร 

2. ปญหาที่เกิดข้ึนเปนปญหาของใคร 

3. ปญหาที่เกิดข้ึนสงผลกระทบตอใครและอะไรบาง 

4. ปญหาที่เกิดข้ึนมีความสําคัญในระดับใด เมื่อเทียบกับปญหาอื่น ปญหาใด

สําคัญกวากัน 

5. ปญหาที่เกิดข้ึนเกี่ยวของสัมพันธกับปญหาหรือเหตุการณอื่นๆ อะไรบาง 

อยางไร 

6. ใครคือผูรับผิดชอบหลักในการแกไขปญหาดังกลาว และการแกไขปญหาน้ัน

ตองเกี่ยวของกับใครหรือไม อยางไร 

  1.2 การใชประโยชนจากผลการวิเคราะหสภาพปญหา 

 ผลที่ไดจากการวิเคราะหสภาพปญหาน้ีนําไปสูการกําหนดคําถามวิจัยทีส่อดคลอง

กับสภาพการณที่เกิดข้ึนในหองเรียน ทําใหผูวิจัยสามารถตัดสินใจในการวางแผนการวิจัยไดดังน้ี 
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1. สภาพปญหาที่เกิดข้ึนนําไปสูการกําหนดคําถามวิจัยไดหลายคําถามที่ 

ไมเหมือนกัน การวิเคราะหสภาพปญหาจะทําใหทราบวาคําถามวิจัยใดมีความสําคัญที่สุดหรือเรงดวน

ที่สุดที่ตองนํามาหาคําตอบกอน 

2. สภาพปญหาที่เกิดข้ึนอาจเกิดกับนักเรียนทั้งหองหรือเกิดกับนักเรียนบางคน 

การวิเคราะหปญหาทําใหผูวิจัยตัดสินใจไดวากลุมเปาหมายของการศึกษาครั้งน้ันคือใคร 

3. สภาพปญหาที่เกิดข้ึน บางครั้งครูคนเดียวแกไขไมได ตองอาศัยเพื่อนครูคน

อื่น หรือผูเกี่ยวของ หรือนักวิชาการภายนอกมารวมกันวางแผนการแกไขปญหาดังน้ัน ครูผูที่กําลังทํา

วิจัยจะมีขอมูลตัดสินวาในการทําวิจัยน้ันสมควรใชรูปแบบการวิจัยแบบใด จําเปนตองเชิญ

บุคคลภายนอกที่มีความชํานาญมาชวยใหคําแนะนําหรือไม เชน การใชรูปแบบจัดการเรียนการสอน

แบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง หากครูไมรูวาจะจัดการเรียนรูอยางไร ก็ตองระดมความคิดจาก

ผูเกี่ยวของทั้งหมด การวิจัยที่เหมาะสมสําหรับกรณีน้ี ก็จะเปนการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนแบบ

รวมมือ 

4. ในบางคําถามวิจัยจําเปนตองแกไขระดับกวางหรือทําในระดับโรงเรียนไมใช

เปนปญหาที่แกไขไดในช้ันเรียนน้ัน หรือหองเรียนน้ัน เชน ปญหาในการเรียนคณิตศาสตร หากผูเรียน

มีพื้นฐานออนอันเน่ืองมาจากการจัดกระบวนการเรียนรูกอนหนาน้ัน การแกไขเฉพาะรายบุคคลไมได

ขจัดตนเหตุของปญหาใหหมดไปได อาจจําเปนตองแกไขโดยปฏิรูปการเรียนรูเกี่ยวกับการสอน

คณิตศาสตรใหมทั้งหมด ลักษณะของการวิจัยจึงนาจะเปนการวิจัยปฏิบัติการแบบทําในระดับโรงเรยีน 

  1.3 การต้ังขอสงสัย 

 ครูตองเปนคนชางสังเกต แลวสะทอนสิ่งที่สังเกตเห็น ต้ังเปนขอสงสัยโดยการ

ถามตนเอง ดังตัวอยางตอไปน้ี 

1. คุณมีขอสงสัยอะไรบางเกี่ยวกับการสอนและการเรียนรูของนักเรียนของคุณ 

2. สิ่งที่ทําใหคุณสงสัยวาเปนปญหาในช้ันเรียนของคุณ เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ

เน้ือหาสาระ หรือการจัดการเรียนการสอน 

3. ลักษณะอะไรบางในการเรียนรูของนักเรียนที่คุณอยากทําความเขาใจใหดีข้ึน 

4. ลักษณะของการสอนอะไรบางที่เปนปญหาของคุณ และทําไมจึงเปนเชนน้ัน 

5. คุณรูอะไรบางเกี่ยวกับการสอนของคุณ และเกี่ยวกับการเรียนรูของนักเรียน

ซึ่งคุณตองการตรวจสอบ 

 2.  การต้ังคําถามวิจัย 

  คําถามวิจัย เปนการกําหนดประเด็นขอสงสัยที่ตองการคนหาคําตอบโดยมักเขียนอยู

ในรูปประโยคที่เปนคําถาม ที่มีความเฉพาะเจาะจง สามารถสังเกต สํารวจ และศึกษาวิจัยได 
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 2.1  เกณฑการกําหนดคําถามวิจัย 

 2.1.1 การต้ังคําถามที่ดี ไมควรใชคําถาม Yes/No แตควรใชคําถาม “ทําไม 

อยางไร อะไร” 

 2.1.2  มีความนาสนใจจะศึกษาหรือควรนํามาศึกษาเพื่อชวยนักเรียนที่มีปญหา 

 2.1.3 คําถามวิจัยน้ันมีความสําคัญทั้งตอตัวครูผูสอนและผูเรียน 

 2.1.4 คําถามวิจัยน้ันสามารถจัดการใหอยูภายใตการควบคุมของผูวิจัยไดและ

สามารถตัดสินใจทําอะไรก็ไดตามขอคนพบ 

 2.1.5 คําถามวิจัยน้ันมีความเปนไปไดในการทํา เหมาะสมกับเวลา ทรัพยากรใน

ชวงแรกควรคิดถึงการทําวิจัยในประเด็นเล็กๆ (small scale) ซึ่งอยูในวัสัยที่สามารถดําเนินการจน

สําเร็จ 

 2.1.6 หลีกเลี่ยงปญหาวิจัยที่ครูหรือผูเกี่ยวของไมสามารถทําอะไรไดแมแตจะ

ทราบคําตอบ 

 สรุปการคัดเลือกคําถามวิจัย ควรมีการถามคําถามตนเองดังน้ี 

1. คําถามน้ันมีความสําคัญกับคุณเพียงใด 

2. คําถามน้ันเกิดประโยชนกับนักเรียนเพียงใด 

3. โอกาสในการสํารวจขอมูลมีมากนอยเพียงใด 

4. ใครบางที่สามารถชวยในการทําวิจัยน้ีได 

5. คุณสามารถจัดการเรื่องเวลาในการวิจัยเรื่องน้ันไดมากนอยเพียงใด 

  2.2 ระดับของคําถามวิจัย 

 1. การวิจัยระดับหน่ึง (First-order Research) เปนการศึกษาวิจัยเพื่อตอบ

คําถามวา “ใครทําอะไร” “ไดผลอยางไร” ดังตัวอยาง 

 นักเรียนมีความกาวหนาเพียงใดหลังจากใชกิจกรรมการฟงแบบที่ครูนํามา

ทดลองใชกิจกรรมแบบใดทําใหนักเรียนเรียนรูไดดีที่สุด 

 2.  การวิจัยระดับที่สอง (Second-Order Research) เปนการศึกษาวิจัยเพื่อ

ตอบคําถามวา “คนรับรูสิ่งที่ตนเองทําอยางไร” (ศึกษาความคิดของคนตอสิ่งที่เกิดข้ึน) คําถามวิจัย

ระดับที่สองใหขอมูลที่มีรายละเอียดและความลึกซึ้งกวาคําถามวิจัยแบบแรก ตัวอยางเชน 

 นักเรียนชอบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใด ทําไมจึงเปนเชนน้ัน  

  (คําถามน้ีทําใหเขาใจความคิดของนักเรียน ซึ่งความคิดของนักเรียนอาจไม

เหมือนกับความคิดของคร)ู 
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 ผลกระทบของการชมเชยมีผลอยางไรตอความเคลื่อนไหวของกลุม  

  (ทําใหเขาใจมุมมองของนักเรียนวารูสึกอยางไรตอการชมเชย และการชมเชย

มีอิทธิพลตอการเรียนรูเพียงใด) 

  2.3 วิธีการทําใหไดคําถามวิจัยที่ดี 

 การต้ังคําถามวิจัยที่ดีได ตองอาศัยกระบวนการตอไปน้ี 

1. ฝกเปนคนชางสังเกต 

2. สรางนิสัยรักการอาน โดยเฉพาะการอานเน้ือหาสาระที่เกี่ยวของกับปญหา

ของนักเรียนและวิธีการแกไขปญหา 

3. ฝกต้ังขอสงสัยและต้ังคําถามวิจัย ลองทดลองต้ังคําถาม และคาดเดาคําตอบ 

4. หาเวลาสะทอนความคิดกับเพื่อนอยางสม่ําเสมอ เพื่อตรวจสอบความคิดของ

ตนเอง โดยเฉพาะความสมเหตุสมผลของคําถามวิจัย 

5. สามารถปรับคําถามวิจัยระหวางการเรียนการสอนใหเหมาะสมกวาเดิมได (ถา

จําเปน) 

  2.4  เกณฑการเลือกคําถามวิจัยมาศึกษา 

 ในการเลือกคําถามวิจัยมาศึกษา ผูวิจัยตองเลือกโดยมีหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

1. ปญหาของนักเรียนทุกคนตองไดรับความสนใจจากครูในการแกไขอยางเทา

เทียมกัน 

2. ผลการวิจัยของครูตองเกิดประโยชนกับช้ันเรียนหรือโรงเรียน 

3. คําถามวิจัยที่เลือกมาศึกษาตองคํานึงถึงจริยธรรมของการวิจัย ไมสงผล

กระทบตอผูใด 

4. คําถามวิจัยน้ันสามารถใชขอมูลที่มีอยูแลวในหองเรียนไมจําเปนตองเก็บใหม

จนกระทบตอการเรียนการสอน หรือไมเกี่ยวกับการเรียนการสอนในขณะน้ัน หากจําเปนตองเก็บใหม

เพิ่มเติม ก็ควรวางแผนใหเหมาะสม20 

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

  1. การกําหนดจุดมุงหมายของการเก็บขอมูล  

 Miller แนะนําวากอนทําการเก็บขอมูลใหต้ังคําถามที่ข้ึนตนดวยอักษรคือ 5-W 

และ 1-H ดังตอไปน้ี 

                                                   

 
20สุวิมล วองวาณิช, การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน, พิมพครัง้ที่ 14 (กรุงเทพมหานคร:

สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553), 48-51. 
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 1.1 Why ทําไมตองรวบรวมขอมูล 

 (ขอมูลสัมพันธกับคําถามวิจัยอยางไร ขอมูลบอกอะไรเกี่ยวกับยุทธวิธีที่ใชการ

เรียนการสอน) 

1.2 What เรากําลังตองการเก็บขอมูลอะไร 

 (เก็บขอมูลจากหลายแหลง หลายวิธี และหลายชวงเวลา) 

 1.3 Where เราจะเก็บขอมูลที่ไหน 

 (กลุมตัวอยางคือใคร จําเปนตองระบุนักเรียนที่ตองการเก็บขอมูลระยะยาว

หรือไม) 

1.4 When เราจะเก็บขอมูลเมื่อไร และนานแคไหน 

 (ตองการขอมูลเทาใด ชวงเวลาการเก็บเปนอยางไร) 

 1.5 Who ใครจะเปนคนเก็บขอมูล 

 (เก็บเองหรือใหเพื่อนครูชวยเก็บ) 

 1.6 How จะรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางไร และจะมีการแลกเปลี่ยน

ผลการวิจัยอยางไร 

 (กําหนดตารางเวลาทํางาน จะเก็บขอมูลที่ไหน อยางไร กําหนดเกณฑการ

ตัดสินผลการวิเคราะหขอมูล ระบบการเก็บขอมูล การนําเสนอผล และการแลกเปลี่ยนผลการวิจยัเปน

อยางไร) 

 2.  แหลงขอมูล 

 การทําวิจัยปฏิบัติการควรพยายามใชขอมูลที่มีอยูแลว ทั้งที่โรงเรียนมีการจัดเก็บ

เองหรือที่ครูจัดเก็บ เชน คะแนนสอบจากแบบสอบมาตรฐาน สถิติโรงเรียน ภูมิหลังของครอบครัว 

การเขาช้ันเรียน เกรด วิชาที่มีการลงทะเบียน เปนตน Bassey ไดเสนอตัวอยางขอมูลที่ใชในการวิจัย

ปฏิบัติการในช้ันเรียนไวหลายประการ ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 2.1  ขอมูลจากนักเรียน 

 การสังเกตกิจกรรม การรายงานประสบการณ การทดสอบ การแสดงความ

คิดเห็น และสิ่งตางๆ ที่เกิดข้ึนในช้ันเรียน เชน การบาน งานเขียน งานความคิดสรางสรรค 

 2.2  ขอมูลจากผูปกครอง 

 การรายงานประสบการณ การแสดงความคิดเห็น เก็บจากแบบสอบถามหรือ

สัมภาษณ 

 2.3  ขอมูลจากเพื่อนครู 

 การสังเกต การรายงานประสบการณ การแสดงความคิดเห็น สิ่งตางๆ ที่

เกิดข้ึนในช้ันเรียนรวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับสื่อการสอน ขอมูลที่จัดเก็บหรือแสดงการวิจัยทางดานวิธีสอน 
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 2.4  ขอมูลจากตนเอง 

 การสังเกตกิจกรรมตางๆ อาจเก็บขอมูลโดยการบันทึกวีดิทัศน การรายงาน

ประสบการณของตนเองผานบันทึกประจําวัน การแสดงความคิดเห็น 

 เทคนิคท่ีใชในการเก็บขอมูล  

 เทคนิคที่ใชในการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนมีหลายประเภท แตละประเภทมี

กระบวนการเก็บขอมูลที่แตกตางกัน และมีความเหมาะสมกับขอมูลแตละประเภทไมเหมือนกัน21 
 

ตารางที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับเทคนิคการเก็บขอมูล 
 

เทคนิค กลุมทํางาน 

1. ขอสอบแบบเขียนตอบ เคร่ืองมือวัดความรูความสามารถของผูเรียน วัดจุดมุงหมายและเน้ือหาตามท่ี

กําหนดในหลักสูตร 

2.การบันทึกเหตุการณ/

การบันทึกภาคสนาม 

บันทึกเหตุการณท่ีเกิดขึ้นเก่ียวกับการเรียนการสอน กิจกรรมในชั้นเรียนรวมท้ัง

ความรูสึก ปฏิกิริยาของผู เ รียน การบรรยายสภาพตางๆ ทางกายภาพ 

โครงสรางของกลุม ปฏิสัมพันธของผูมีสวนรวมในชั้นเรียน เปนการบันทึก

เหตุการณตางๆ ท่ีเกิดขึ้นจากประสบการณและการสังเกตของผูบันทึกขอมูลท่ี

ไดรับมาจากความรูสึกสวนตัว เปนขอมูลท่ีชวยกระตุนความจําแตอาจจะเกิด

อคติได ตองมีการฝกอบรมในการใชวิธีน้ี 

3. การศึกษาและวิเคราะห

เอกสาร 

เอกสารท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย เชน แผนการสอน ผลงาน

ของนักเรียน สื่อการสอน ตํารา บทความ ผลการเรียนของนักเรียน 

4. แบบสอบถาม/การ

สํารวจ 

ขอคําถามท่ีจัดเตรียมขึ้นใหกลุมผูตอบท่ีใหขอมูลโดยการเขียนตอบ เปนการ

สอบถามเก่ียวกับ ความรูสึก ความคิดเห็น ความเชื่อ ความตองการ 

5. การสัมภาษณ การเก็บขอมูลโดยการซักถามดวยปากเปลา มีการเผชิญหนา ไดขอมูลท่ีลึกซ้ึง 

แตใชเวลาในการเก็บขอมูล 

6. การบันทึกภาพถาย 

เสียง 

ใชอุปกรณท่ีเปนกลองถายรูป เทป วีดิทัศน บันทึกเหตุการณตางๆ ซ่ึงสามารถ

ตรวจสอบซํ้าได 

7. การสงัเกต การบรรยายเหตุการณท่ีสังเกตเห็นในพฤติกรรมท่ีผูสังเกตกําหนดไวสามารถ

สังเกตโดยผูถูกสังเกตไมรูตัวหรือรูตัว หรือสังเกตโดยการเขาไปมีสวนรวมใน

กิจกรรมตางๆ วิธีการสังเกตใชเวลามาก ไดขอมูลท่ีลึกซ้ึงแตคอนขางใชเวลาใน

การวิเคราะหและตีความหมายขอมูล 

                                                   

 
21

 สุวิมล วองวาณิช, การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน, พิมพครั้งที ่14 (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2553), 74-77.  
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ตารางที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับเทคนิคการเก็บขอมูล (ตอ) 

 

เทคนิค กลุมทํางาน 

8. สงัคมมิต ิ เปนเคร่ืองมือท่ีสะทอนใหเห็นโครงสรางความสัมพันธทางสังคมของกลุมผูท่ี

ตองการศึกษา 

 

 ตารางที่ 1 แสดงตัวอยางของเทคนิคที่สามารถใชในการเก็บขอมูลในชีวิต ประจําวันได 

สวนตารางที ่2 แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของแหลงขอมูลกับเทคนิคการเก็บขอมูลแตละแบบ 
 

ตารางที่ 2 แหลงขอมูล ลักษณะขอมูล และเทคนิคการเก็บขอมูล  

 

 ลักษณะของขอมูล เทคนิคการเก็บขอมูล 

คร ู ประสบการณของครู ความคิดเห็น 

การรับรู ความเช่ือ 

การบันทึก เห ตุการณ  การบันทึก

พฤติกรรมของนักเรียน 

นักเรียน ความรู วิธีการเรียนรู ประสบการณ 

ความคิดเห็น การรับรู ความเช่ือ 

การทดสอบ การบันทึกเหตุการณ การ

สํ า ร ว จ  ก า ร สั ม ภา ษ ณ  ก า ร ทํ า

แบบฝกหัด การใหขอมูลปอนกลับ 

สังคมมิติ 

หลักสูตร สาระของหลักสูตร สื่อการสอน แผนการสอน เอกสารประกอบการ

สอน 

กิจกรรม การปฏิบัติของครู การปฏิบัติงานของ

นักเรียน ปฏิสัมพันธทางสังคม 

การบันทึกภาคสนาม การบันทึกเทป 

วีดีทัศน เอกสาร 

บริบทของ

หองเรียน 

บรรยากาศของหองเรียน แผนที่ แผนผัง เอกสาร 

 

 1.  ลักษณะของขอมลู 

 1.1 ขอมูลเชิงปริมาณ 

 การวิเคราะหขอมูลข้ึนอยูกับลักษณะของขอมูล ถาขอมูลเปนตัวเลข ผลการ

สอบ ปริมาณเวลาที่ใชในการทํางาน ก็ควรใชการวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยใชการวิเคราะหขอมูลสถิติ 

เชน ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สหสัมพันธ การเปรียบเทียบ ความแตกตาง เปนตน 
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 1.2  ขอมูลเชิงคุณภาพ 

 ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ หรือการสังเกตเปนขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใช

วิธีการจดบันทึกเหตุการณหรือพฤติกรรมที่สังเกตเห็น เชน พฤติกรรมของนักเรียนขณะอยูใน

หองเรียน บรรยากาศในช้ันเรียน สมุดสงงานของนักเรียน การจัดเก็บขอมูลอาจใชการบันทึกวีดิทัศน 

 2. แนวทางการวิเคราะหขอมูล 

 2.1  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณสําหรับการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนสวนใหญ

นําเสนอขอมูลใชขอมูลดิบ โดยมีการแจงนับเปนความถ่ี รอยละ หรือคาเฉลี่ยบางครั้งก็นําเสนอเปน

รูปกราฟเสนหรือแผนภูมิ 

 2.2  การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

 วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพสามารถกระทําไดหลายวิธี ดังน้ี 

 1.  การวิเคราะหขอมูลจากฐานราก (Grounded  Data Analysis) เริ่มตวย 

1) การอานหรือพิจารณาขอความ/ขอมูลที่เก็บมาได และกําหนด/ขีดเสนประเด็นสําคัญในขอความ

น้ันๆ ต้ังช่ือประเด็นแลวกําหนดเปนคําสําคัญ 2) การจัดกลุมประเภทของประเด็นสําคัญที่ไดจากการ

อาน 3) การหารูปแบบความสัมพันธของคําสําคัญ/ประเด็นตางๆ 4) การนําเสนอผลการวิเคราะห

ขอมูล สําหรับประเด็นขอมูลที่ไมสามารถจัดกลุมไดก็จะจัดแยกกลุมตางหาก 

 2.  การวิเคราะหแบบจัดกลุมขอมูลกอน (priori data analysis) เริ่มดวย  

1) การจัดกลุมประเภทของขอมูลลวงหนา โดยทําตารางแสดงความสัมพันธของคําสําคัญที่กําหนด   

2) อานขอความ/ขอมูลแลวขีดเสนประเด็นสําคัญที่ตรงกับคําสําคัญที่กําหนดไวแลว 3) กําหนด

ประเด็นลงในชองตางๆ ของตารางที่เตรียมไวแลว เพื่อหารูปแบบความสัมพันธ 4) การนําเสนอผล 

การวิเคราะหขอมูล สําหรับประเด็นขอมูลที่ไมสามารถจัดเขากลุมไดก็จะจัดแยกกลุมตางหาก 

 3. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ เปนวิธีการวิเคราะหขอมูลที่คลายกับวิธีที่ 

2 คือ มีการกําหนดกลุม/ประเภทของขอมูลกอน และอานและวิเคราะหขอมูลที่มีอยู โดยจัดเขากลุม/

ประเภทของขอมูล แตใชวิธีการนับความถ่ีของขอมูลที่เกิดข้ึนในแตละกลุม22 

 รูปแบบการนําเสนอรายงานผลการวิจัยปฏิบัติการ ในช้ันเรียนสามารถจัดทําได 2 

แบบ คือแบบเปนทางการ และแบบไมเปนทางการ ในบทน้ีผูเขียนนําเสนอทั้งสองแบบ แตจะเนน

รายงานผลการวิจัยแบบไมเปนทางการมากกวา เน่ืองจาก เน่ืองจากเห็นวาครูสวนใหญจะเขาใจและ

สามารถปฏิบัติไดงายกวา โดยไมตองกังวลกับศัพทเทคนิคที่ใชในการวิจัยแบบเปนทางการ 

                                                   

 
22สุวิมล วองวาณิช, การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน, พิมพครัง้ที่ 14 (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยม 2553), 84-85.  
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 รูปแบบการรายงานผลการวิจัยแบบไมเปนทางการ 

 โครงสรางของเน้ือหาสาระของรายงานการวิจัยที่นําเสนอเหมือนรายงานการวิจัยเชิง

วิชาการ แตมักนําเสนออยางสั้นๆ และไมยึดรูปแบบการนําเสนอตายตัวขอเพียงใหมีสาระครบถวนทํา

ใหเขาใจสิ่งที่ศึกษาและสิ่งที่คนพบ อยางไรก็ตาม รายงานการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนที่ดี ควรแสดง

หลักฐานเกี่ยวกับกระบวนการที่มีการสะทอนผลกลับใหทราบ เพื่อเปนขอมูลยืนยันขอสรุปที่ได  

 จากการวิจัย เน่ืองจากจุดออนของการวิจัยน้ีอยูที่การขาดทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการวิจยั 

การวิจัยที่ทําแบบไมเปนทางการอาศัยประสบการณของผูวิจัยและเพื่อนรวมงานหรือผูเกี่ยวของมา

ชวยในกระบวนการทําวิจัยซึ่งสามารถใหคําตอบที่นําไปสูการปฏิบัติจริง ดังน้ัน มุมมองหรื อ 

การวิพากษวิจารณจากผูมีสวนรวมจะทําใหผลการวิจัยมีความแข็งแกรงข้ึน 

 รูปแบบการรายงานผลการวิจัยแบบเปนทางการ 

 1.  บทที่ 1 บทนํา 

 ประกอบดวยเน้ือหาเกี่ยวกับ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา คําถามวิจัย 

กรอบความคิดของการวิจัย วัตถุประสงคของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย นิยามคําศัพท ขอตกลง

เบื้องตนของการวิจัย ขอจํากัดของการวิจัย ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

 2. เอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัย 

 3. วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประกอบดวยเน้ือหาเกี่ยวกับ ระเบียบวิธีวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง เครื่องมือ

วิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล 

 4. ผลการวิเคราะหขอมูล 

 5. สรุปผลการวิเคราะหขอมูล อภิปรายและขอเสนอแนะ 

 6. บรรณานุกรม 

 7. ภาคผนวก 

  Mettetal ไดกลาววา กระบวนการหรือข้ันตอนการทําวิจัยปฎิบัติการในช้ันเรียนไว 

ดังน้ี  

1.  ดานการระบุปญหาในการวิจัย ซึ่งปญหาในการวิจัยที่ดีควรมีคุณภาพที่สําคัญ  

3 ประการ คือ 1) ปญหาน้ันควรมีความหมายหรือนัยสําคัญตอสถานการณในช้ันเรียน น่ันคือ ควรจะ

สรางความแตกตางในการเรียนรูแกผูเรียน 2) ขอคนพบที่ไดจากการวิจัยควรนําไปสูการปฏิบัติไดจริง 

เชน การคงอยูหรือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสอนของครู และ 3) ปญหาน้ันควรจะนําไปสู

โครงการวิจัยที่มีทรัพยากรสนับสนุนทําไดจริงและเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาน้ัน ซึ่งบางปญหา

คนควาพยายามอธิบายเชิงพรรณนา   
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2. ดานการคนควาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัย ปญหาน้ันจําเปนตองมีขอมูลภูมิ

หลัง ซึ่งวรรณกรรมที่สรุปมาจากแหลงขอมูลทุติยภูมิก็เพียงพอสําหรับวัตถุประสงค แหลงขอมูลที่ดี

อาจเปนหนังสือทั่วไปที่ใชในการสอน สวนแหลงขอมูลช้ันเลิศจะอยูในฐานขอมูลของเว็บไซตตางๆ   

ซึ่งนอกจากจะบอกขอมูลแลวยังชวยระบุปญหา และเลือกวิธีการวิจัยดวย  

3.  ดานการวางแผนการดําเนินการวิจัย ไมมีกระบวนการใดที่ดีที่สุดในการเก็บ

รวบรวมขอมูล การเลือกกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลอาจเลือกเก็บขอมูลจากผูเรียนเปนรายบุคคล

หรืออาจเลือกเก็บในภาพรวมทั้ง ช้ันเรียนก็ได ข้ึนอยูกับปญหาในการวิจัย  อาจจะตองอธิบาย

สถานการณเด่ียว หาความสัมพันธระหวางขอมูล 2 ประเภท หรือหาเหตุผลและผลกระทบของ

ความสัมพันธหรือการออกแบบทดลอง โดยใชการควบคุมและกลุมทดลองแลวเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ของนักเรียน   

 4.  ดานการเก็บรวบรวมขอมูล ขอมูลในที่น้ีอาจเปนขอมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ 

การเก็บรวบรวมขอมูล อาจเริ่มตนที่ขอมูลที่มีอยู เชน ช้ินงานที่มอบหมายไป คะแนนสอบหรือ 

การประเมินผลของอาจารยผูสอน หากจําเปนตองใชขอมูลจํานวนมากใหเลือกตอการเก็บรวบรวม

ขอมูลและการวิเคราะห 

 5.  ดานการวิเคราะหขอมูลและแปรผลขอมูล (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)เปาหมายของ

การวิเคราะหขอมูลเพื่อหารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ทําใหนักเรียนกลุมที่ทดลองมี

คะแนนสอบดีกวาคะแนนการทดสอบกอนเรียนหรือดีกวานักเรียนกลุมอื่น  

 6.  ดานการนําขอคนพบที่ไดไปปฏิบัติ หากกระบวนการสอนหรือนวัตกรรมใหมที่ใช

ทําวิจัยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแกนักเรียนก็ใหใชกระบวนการสอนหรือนวัตกรรมใหมน้ีตอไป  

แตหากผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนไมเพิ่มข้ึน ก็ควรกลับไปใชการสอนหรือนวัตกรรมของเดิม หรือทดลอง

ใชกระบวนการเรียนการสอนหรือนวัตกรรมใหม ซึ่งผลสัมฤทธ์ิเพิ่มข้ึนเล็กนอยน้ันใหผลคุมคากับ 

ความยุงยากหรือไม 

 7. ดานการแลกเปลี่ยนขอคนพบกับผูอื่น การสอนจะเปนกิจกรรมที่โดดเด่ียวหากไม

นําความสําเร็จหรือลมเหลวไปแลกเปลี่ยนกับผูอื่น การแลกเปลี่ยนขอคนพบในการทําวิจัยปฏิบัติการ

ในช้ันเรียนกับผูอื่นสามารถสรางสภาการประชุมโตเถียงที่นาต่ืนเตน เพื่ออภิปรายหาขอมูลเกี่ยวกับ

การสอน 

 การวิจัยในช้ันเรียนเปนการวิจัยปฏิบัติการสําหรับครูที่มุงพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

การดําเนินการวิจัยจึงควรดําเนินการใหสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยใหวิจัย

เปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนการสอน ดังน้ันในการเขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรียน จึงไมควร

ทําความยุงยากใหกับครูหรือกระทบตอภาระงานสอน ซึ่งถือวาเปนงานหลักของครู รูปแบบการเขียน

รายงานการวิจัยจึงควรเปนรูปแบบที่งายๆสะดวกตอการดําเนินงานของครู  แตอยางไรก็ตามเน่ืองจาก
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ครูมีระดับความสามารถ ความสนใจ จุดมุงหมาย และความตองการที่แตกตางกัน ดังน้ันการเขียน

รายงานการวิจัยจึงควรมีรูปแบบที่ยืดหยุนหลากหลาย เพื่อใหครูสามารถเลือกใชไดสอดคลองกับ 

ความตองการของตนเอง23 

      รูปแบบไมเนนวิชาการ: แบบลูกทุง 

 1. เปนรูปแบบที่ยืดหยุน  

 2. นําเสนอเน้ือหาโดยสรุปสั้นๆ เพียง 1-2 หนาโดยนําเสนอ 1) ปญหาที่ตองการ

แกไข/พัฒนา 2) วิธีการแกไข/พัฒนา 3) ผลการแกไขหรือผลการพัฒนา 4) การสะทอนความคิดเห็น

ตอผลการวิจัย 

      รูปแบบกึ่งวิชาการ: แบบลูกกรุง  

 นําเสนอสาระสําคัญตามหัวขอตอไปน้ี 

1. ช่ือเรื่องวิจัย 

2. ความสําคัญของปญหาวิจัย 

3. วัตถุประสงคของการวิจัย 

4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

6. ผลการวิจัย 

7. การสะทอนความคิดเห็นตอผลการวิจัย 

      รูปแบบเชิงวิชาการ: แบบสากล 

1. ประกอบดวยสวนนํา สวนเน้ือหาและสวนอางอิง 

2. เน้ือหามี 5 บทคือ 

บทที่ 1 บทนํา 

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย 

บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล 

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

  สวนอางอิงคือ บรรณานุกรมและภาคผนวก 

   แนวการเขียนรายงานการวิจัย 

 

                                                   

 23พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, ปฎิบัติการวิจัยในชั้นเรียนครูทุกคนทําไดไมยาก (กรงุเทพมหานคร:

เฮาส ออฟ เคอรมสิท, 2556), 146-147. 



56 
 

ตารางที่ 3 แนวการเขียนรายงานการวิจัย 

 

สวนประกอบของรายงานการวิจัย แนวทางการเขียนสาระสําคัญ 

ชื่อเรื่อง/หัวขอวิจัย ในหัวขอวิจัยควรประกอบดวย 

-ส่ิงที่ตองการศึกษาหรือตัวแปรที่จะศึกษา(ศึกษาอะไร) 

- ประชากรหรือกลุมเปาหมายนักเรียนที่จะแกปญหา

หรือพัฒนา(ศึกษากับใคร) 

- จุดมุงหมายหรือวิธีการศึกษา (ศึกษาอยางไร) เชน ผล

การใชแบบฝกสะกดคําปากเปลาเพื่อพัฒนาทักษะการ

อานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดอัมพ

วัน จังหวัดลพบุร ี

ความสําคัญของปญหาวิจัย สวนน้ีมุงหาคําตอบวาทําไมจึงศึกษาหรือวิจัยเรื่องน้ี มี

ความจําเปนอยางไร  โดยควรระบุสาระตอไปน้ี 

- ปญหาการเรียนรูคืออะไร หรือเรื่องที่จะศึกษาหรือ

แกปญหาน้ันมีความสําคัญอยางไร 

- ปญหาการเรียนรูที่เกิดขึ้นมีผลกระทบอยางไร 

- จะใชนวัตกรรมหรือวิธีการใดแกปญหาหรือพัฒนา

ผูเรียน 

วัตถุประสงคของการวิจัย ใหระบุส่ิงที่จะกระทําเพื่อหาคําตอบโดยเขียนในรูป

ประโยคบอกเลา  ใชภาษาที่ส้ัน/งาย/กะทัดรัด และส่ือ

ความหมายได คําสําคัญที่นิยมใช คือ  

  เพื่อเปรียบเทียบ 

  เพื่อสํารวจ/เพื่อศึกษา 

  เพื่อสราง/เพื่อพัฒนา 

  เพื่อวิเคราะห/เพื่อประเมิน 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ใหพิจารณาวาหลังจากดําเนินการวิจัยไดบรรลุ

วัตถุประสงคแลวผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอใคร 

และอยางไร โดยใหระบุทั้งประโยชนทางตรง(ตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย) และทางออม (ประโยชน

สืบเน่ือง) เชน  

   - ชวยใหนักเรียนที่อานไมออกสามารถอานออกไดดี

ขึ้น 

   - นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาไทย 
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ตารางที่ 3 (ตอ) แนวการเขียนรายงานการวิจัย  

 

สวนประกอบของรายงานการวิจัย แนวทางการเขียนสาระสําคัญ 

วิธีดําเนินการวิจัย ใหระบุประชากร/กลุมตัวอยางหรือนักเรียน

กลุมเปาหมายที่จะแกปญหาหรือพัฒนา เครื่องมือเก็บ

รวบรวมขอมูล วิธีการแกปญหาหรือพัฒนาผูเรียน การ

เก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

ผลการวิจัย ใหนําเสนอผลการวิจัยหรือขอคนพบจากการทําวิจัยตาม

วัตถุประสงคของการวิจัยใหครบถวน เชน นักเรียนมี

ความสามารถในการอานภาษาไทยดีขึ้นกวาเดิมโดยมี

รอยละของความกาวหนาในการเรียนรูเทากับ 32 เปน

ตน 

 

 1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหาวิจัย  เปนการเขียนที่มุงตอบคําถามวา 

ทําไมจึงทําการวิจัยเรื่องน้ี มีความจําเปนอยางไร ทําแลวจะไดประโยชนอะไร มีแนวทางการเขียน 

ดังน้ี 

1.1 ระบุความสําคัญของเรื่องที่ศึกษาหรือจะแกไขปญหา/พัฒนาผูเรียน 

1.2 ช้ีใหเห็นถึงสภาพปญหาการเรียนรูและสาเหตุหรือที่มาของปญหาใหชัดเจน 

1.3 กลาวถึงแนวทางวิธีการแกปญหาหรือนวัตกรรมที่นํามาใชในการแกปญหา

หรือพัฒนาผูเรียน 

1.4 การเขียนสาระแตละประเด็นควรกลาวอางอิงถึงแนวคิด ทฤษฎี หรือ

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนขอมูลสนับสนุนการทําวิจัย 

1.5 เขียนใหตรงประเด็น  เรียบเรียงลําดับความคิดอยางตอเน่ืองเช่ือมโยงกัน

อยางชัดเจน 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย เปนขอความที่ระบุสิ่งที่ตองการคนหาคําตอบโดย

กระบวนการวิจัย 

2.1  สอดคลองหรืออยูในขอบขายของประเด็นปญหาวิจัย 

2.2  ตอบคําถามวิจัยใหชัดเจนวาตองการศึกษาอะไร กับใคร ที่ไหน 

3.  ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย 

3.1  ตัวแปรอิสระ 

3.2  ตัวแปรตาม 

 



58 
 

4.  ผลการวิเคราะหขอมูล 

    เปนการนําเสนอผลการวิจัยหรือขอคนพบ ดังน้ี 

1. นําเสนอใหเปนภาพรวมของบทเปนตอนๆ ตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

2. นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลหรือผลการวิจัยเรียงลําดับตามวัตถุประสงคของ

การวิจัยหรือสมมติฐานของการวิจัย 

3.  นําเสนอในลักษณะที่สื่อความหมายใหผูอานเขาใจไดงาย อาจนําเสนอในรูป

ตาราง แผนภูมิ ภาพประกอบคําบรรยายโดยใชภาษาที่เขาใจงาย 

4. นําเสนอภายใตขอบเขตที่คนพบเทาน้ัน ไมนําความเห็นสวนตัวกับขอเท็จจริงมา

ปนกัน 

5.  กรณีที่นําเสนอในรูปตาราง การแปลผลขอมูลจากตารางใหแปลผลในเชิงสถิติ

เปนหลัก ไมตีความหรือขยายความเพิ่ม 

 5.  สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

   เปนการนําเสนอสาระสําคัญใน 3 สวน คือ สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและ

ขอเสนอแนะ มีแนวทางการเขียนดังน้ี 

    1. กลาวนําสรุปโดยยอถึงวัตถุประสงคของการวิจัยและวิธีดําเนินการวิจัย 

    2. สรุปผลการวิจัยสั้นๆใหกระชับและสอดคลองและเรียงลําดับตามวัตถุประสงค

ของการวิจัย 

    3. เขียนอภิปรายผลขอคนพบหรือผลการวิจัย โดยมีเหตุผล ทฤษฎีหรืองานวิจัย

ของผูอื่นมาสนับสนุน 

    4.  เขียนขอเสนอแนะใหอยูบนฐานขอมูลหรือขนคนพบที่ไดจากการวิจัย โดยอาจ

เสนอแนะได 2 ลักษณะ คือ การเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ

การเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยตอไป 

         ขั้นตอนในการทําวิจัย 

 ข้ันตอนที่สําคัญในการทําวิจัยในช้ันเรียนเมื่อเรียงลําดับจะเปนดังน้ี 

 1. ขั้นตอนการกําหนดปญหาของการวิจัย 

 ใหครูลองคิดทบทวนดูวาในปจจุบันมีปญหาอะไรบางในช้ันเรียนที่สอนอยูซึ่ง

เกี่ยวกับตัวนักเรียน ตัวครูเอง กระบวนการเรียนการสอนและสภาพแวดลอมในหองเรียน เชน 

 1.1 มีปญหาเรื่องผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนตํ่าหรือไม 

 1.2 มีปญหาเรื่องความสัมพันธระหวางตัวครูกับนักเรียนในช้ันเรียนบางหรือไม 

 1.3 มีปญหาเรื่องความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลตอการสอนหรือการวัดผล 

การเรียนของครูที่สอนบางหรือไม 
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 1.4 มีปญหาเรื่องระบบเสียงและระบบแสงสวางภายในหองเรียนบางหรือไม 

 1.5 มีปญหาเรื่องการเลือกใชสื่อการสอนหรือวิธีการสอนในวิชาที่ตนเองสอน

หรือไม 

 ในกรณีที่ปญหาในช้ันเรียนของครูมีหลายปญหา ใหลําดับความสําคัญของแตละ

ปญหาตามระดับความรุนแรงของปญหาโดยพิจารณาจากผลกระทบที่มีตอความเสียหายและจํานวนผู

ที่ไดรับผลกระทบ ปญหาที่มีระดับความรุนแรงสูงกวาควรไดรับการพิจารณาสําหรับนํามาทําวิจัยกอน

เพื่อหาสาเหตุและวิธีการแกไขปญหาน้ันๆ โดยเร็วที่สุด 

 ความเปนมา/ความสําคัญ/ความจําเปนที่จะตองทําวิจัยเรื่องน้ี 

 บอกความเปนมา ความสําคัญและความจําเปนที่จะตองทําวิจัยเรื่องน้ี ซึ่งควร

ประกอบดวยความรุนแรงของปญหาในเรื่องที่จําทําวิจัยในช้ันเรียน ผลกระทบและระดับผลกระทบ

ของปญหาที่มีตอผูที่เกี่ยวของทั้งหมด เชน ตัวนักเรียนเอง ครู โรงเรียน ผูปกครองและสังคมโดย

สวนรวม 

 ควรเขียนหัวขอสั้นๆ ความยาวประมาณ 1 ถึง 2 หนาและมีขอมูลที่เกี่ยวของใน

การสนับสนุนความสําคัญและความจําเปนที่จะตองทําวิจัยในช้ันเรียนเรื่องน้ี ซึ่งอาจไดมาจากขอมูล

สถิติของหนวยงานที่เกี่ยวของ บทความทางวิชาการหรือรายงานการวิจัย ขาวในหนังสือพิมพรายวัน 

หรือวารสารรายสัปดาห 

 2. วัตถุประสงคของการวิจัย  

  ควรเขียนวัตถุประสงคของการวิจัยในช้ันเรียนเปนขอๆ แตละขอมีวัตถุประสงค

อะไรหรือตองการไดคําตอบอะไร 

 วัตถุประสงคแตละขอควรจะหาคําตอบไดอยางเปนรูปธรรม กลาวคือ การเขียน

วัตถุประสงคแตละขอควรเริ่มดวย เพื่อวัด เพื่อหา เพื่อเปรียบเทียบ เพื่อทดสอบ เชน 

 2.1 เพื่อวัดความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอครูเกี่ยวกับการใชสื่อการสอนวิชา

วิทยาศาสตร 

 2.2 เพื่อหาปจจัยที่มีผลกระทบตอการเขาหองเรียนสายของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4  

 2.3 เพื่อทดสอบความเช่ือที่วานักเรียนชายเรียนคณิตศาสตรเกงกวานักเรียนหญิง 

 3. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.1 พิจารณาจากโครงการวิจัยที่เขียนไววามีขอมูลอะไรบางที่จําเปนตองนํามาใช

วิเคราะหเพื่อหาคําตอบของวัตถุประสงคของการวิจัยแตละขอ 
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 3.2  ตรวจสอบขอมูลที่จําเปนตองนํามาใชวิเคราะหทั้งหมดวามีขอมูลใดบางที่มีอยู

แลวในหนวยงานตางที่เกี่ยวของและมีคุณภาพของขอมูลในระดับที่สามารถนํามาวิเคราะหได กลาวคือ 

มีความทันสมัยและเช่ือถือไดอยูในระดับที่ผูวิจัยตองการ 

 3.3  เก็บรวบรวมขอมูลที่เหลือซึ่งมีความจําเปนตองใชเอง ซึ่งอาจจะใชวิธีการ

สํารวจทั้งหมด โดยการเก็บรวบรวมขอมูลอาจใชวิธีการวัด สังเกต นับ หรือวิธีสัมภาษณนักเรียนเปน

รายคนหรือเปนกลุม หรือวิธีสงแบบสอบถามใหนักเรียนแตละคนเปนผูตอบเอง คําถามใน

แบบสอบถามหรือแบบสํารวจจะตองไมขาดและไมเกินไปกวาขอมูลที่จําเปนตองใชเน่ืองจากจะมี

ผลกระทบตอเวลาและคาใชจายในการเก็บรวบรวมขอมูลตลอดจนคุณภาพของขอมูลที่ไดรับจากการ

สํารวจดวย 

 4. ขั้นตอนการประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล   

 4.1 นําขอมูลที่จําเปนตองใชในการวิเคราะหเพื่อหาคําตอบสําหรับวัตถุประสงค

ของการวิจัยแตละขอมาประมวลผล 

 4.2  ในกรณีที่คําตอบสําหรับวัตถุประสงคของการวิจัยขอใดตองการจําแนกตาม

ลักษณะตางๆของผูที่เกี่ยวของ เชน จําแนกตามเพศหรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  จําแนก

ตามชวงเวลาที่สอน จํ าแนกตามสื่อที่ ใช ในการสอน หรือจําแนกตามเจตคติของนักเรียน   

การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูลสําหรับวัตถุประสงคขอน้ันก็จะตองทําไปตามลักษณะตางๆ

ของผูที่เกี่ยวของที่ตองการจําแนกดวย 

 5. ขั้นตอนการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน 

 รายงานการวิจัยไมมีรูปแบบที่แนนอนตายตัว  แตโดยทั่วไปรายงานการวิจัยควรจะ

ประกอบดวยหัวขอที่สําคัญตอไปน้ี 

 5.1  บทนํา ประกอบดวยหัวขอตางๆที่สําคัญในโครงการวิจัย ไดแก ความเปนมา/

ความสําคัญ/ความจําเปนที่ตองทําวิจัยเรื่องน้ี วัตถุประสงคของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย นิยาม

ของศัพทที่ใชในการวิจัย สมมติฐานของการวิจัยและระเบียบวิธีที่ใชในการวิจัย 

 5.2  ผลการวิจัย ประกอบดวยผลการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญสําหรับวัตถุประสงค

วิจัยแตละขอ โดยทั่วไปมักนิยมนําเสนอผลการวิจัยอยูในรูปคําบรรยายสรุปเกี่ยวกับคําตอบของ

วัตถุประสงคของการวิจัยแตละขอ แลวตามดวยตาราง แผนภูมิ และแผนภาพแสดงรายละเอียดของ

คําบรรยายน้ันๆ หลังจากการสรุปผลการวิจัยในประเด็นหลักๆที่เกี่ยวกับคําตอบของแตละ

วัตถุประสงคของการวิจัย จะตองมีการอภิปรายผลการวิจัยดวย โดยทั่วไปควรแสดงใหเห็นวา

ผลการวิจัยของวัตถุประสงคการวิจัยแตละขอสอดคลองหรือขัดแยงกับหลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวกับ

เรื่องน้ันๆ ผลงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวของหรือความเช่ือ หรือสมมติฐานของผูวิจัยเอง 
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 5.3  สรุปและขอเสนอแนะ ประกอบดวยขอสรุปที่สําคัญของคําตอบสําหรับ

วัตถุประสงคของการวิจัยในแตละขอ และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน  

ตลอดจนขอเสนอแนะในการทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องทํานองเดียวกันน้ีตอๆ ไป ซึ่งอาจเปนขอเสนอแนะใน

การปรับปรุงวิธีการวิจัยเรื่องในทํานองเดียวกันน้ีใหมีความเหมาะสมและมีคุณภาพมากข้ึนกวาเดิมที่

ทําอยู  หรือเสนอแนะใหทําวิจัยเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวของกับเรื่องน้ีเพื่อใหมีความสมบูรณ ตลอดจนมีความ

ลึกในผลการวิจัยซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนไดมากย่ิงข้ึนและกวางขวางข้ึน24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 24สรชัย  พิศาลบุตร, การทําวิจัยในชั้นเรียน เรียนรูกันไดใน 5 ชั่วโมง (กรุงเทพมหานคร: 

วิทยพัฒน, 2553), 15-25. 
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ภาพที่  5 การวิจัยกับการจัดการเรียนรู 

3. ดําเนินการและเก็บขอมูล 

2. การออกแบบการ

เรียนรู 

- ทําความรูจักนักเรยีน 

- เลือกวิธีสอน 

- เลือกส่ือ 

- เลือกวิธีวัดประเมินผล 

กระบวนการวิจัย กระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 

1. กําหนดปญหา/ประเด็น

พัฒนา 

2. กําหนดวิธีแกไข/พัฒนา 

4. วิเคราะหขอมูล/แปล

ผล 

5. สรุปและรายงานผล 

1. การจัดทําหนวย

การเรียนรู 

3. การจัดทําแผน 

การจัดการเรียนรู 

4. การจัดการเรียนรู 

5. การวัดและ

ประเมินผล 

การเรียนรู 

6. การพัฒนา/ปรับปรุง/

แกไข 

1. ข้ันเตรียมการจัดการ

เรียนรู 

- วางแผน (จัดทํา

หลักสูตร) 

- กําหนดสาระการเรียนรู 

- ออกแบบ/แผนการ

จัดการเรียนรู 

  1) กําหนดจุดประสงค

การเรียนรู 

  2) กําหนดกิจกรรมการ

เรียนรู 

  3) กําหนดสื่อ/แหลง

เรียนรู 

  4) กําหนดแนวทาง/

วิธีการประเมินผลการ

เรียนรู 

- จัดทําแผนการจัดการ

เรียนรูในแตละคร้ัง 

  1) จุดประสงค สาระ 

กิจกรรมและการ

ประเมินผลการเรียนรู 

 

2. ข้ันลงมือปฎิบัติ 

(ข้ันสอน) 

- การจัดการเรียนรูตาม

กิจกรรมท่ีกําหนด 

- วัดผล ประเมินผล 

    1) บันทึกผลหลังสอน 

- พัฒนา ปรับปรุง แกไข 
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  จากแผนภูมิขางตนเปนการปฏิบัติงานของครูตามปกติ จะเห็นวาการวิจัยไดเขามามี

บทบาทต้ังแตการเตรียมการจัดการเรียนรู ทั้งน้ีเพราะครูตองมีขอมูลนักเรียนและตองรูจกันักเรยีนเปน

รายบุคคล  และเลือกวิธีการจัดการเรียนรูที่คิดวาเหมาะสม หรือคาดวาเปนวิธีการที่ทําใหบรรลุ

เปาหมาย  และเมื่อลงมือปฎิบัติการสอนและประเมินผลนักเรียนแลว ครูจะตองศึกษาผลที่เกิดข้ึนหลงั

การสอนเพื่อนํามาพัฒนาหรือปรับปรุงแกไขวิธีการสอนใหเหมาะสมกับนักเรียนย่ิงข้ึน และประเด็น

ของการพัฒนาและแกไขน้ีเอง เปนประเด็นสําคัญที่ครูไดพัฒนานักเรียนตรงกับปญหาและเปนระบบ 

โดยในแตละข้ันของการทํางานของครู หากครูไดนํากระบวนการวิจัยเขามาใช ก็ย่ิงเปนการช้ีวัดวาครู

ไดจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย น่ันก็คือ “ครูเองก็เปนครูนักวิจัย” 

 บันไดสูการเปนครูนักวิจัย 

          มีข้ันตอนหลกัอยู 5 ข้ันตอน คือ 

          1. การกําหนดปญหาหรือเปาหมายการวิจัย 

 2.  การกําหนดวิธีการวิจัยหรือวิธีหาคําตอบหรือวิธีการแกปญหาหรือพฒันางาน 

 3.  การรวบรวมขอมูลตามวิธีการที่กําหนด 

 4.  การวิเคราะห ประมวลผล ตีความโดยนําขอมูลทีร่วบรวมมาพิจารณา 

 5.  การสรปุและเขียนรายงานการวิจัยแบบงาย(วิจัยแผนเดียว) 

           ข้ันตอนการวิจัยน้ีตองเปนการดําเนินการควบคูกบัการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

มิไดแยกออกจากกัน มรีายละเอียดดังน้ี 

         ขั้นท่ี 1 การกําหนดปญหาหรือเปาหมายของการวิจัยท่ีเหมาะสม 

          การเลือกปญหาและกําหนดเปาหมายการวิจัย  เปนสิ่งที่ตองพิจารณาและเลือกให

เหมาะสมโดยเริ่มจากการเลือกปญหาที่นาสนใจ สําคัญและเกิดประโยชนจริง สําหรับการวิจัยแบบ

งายจะเหมาะสมกับปญหาและเปาหมายการวิจัยที่เล็ก ที่ไมถึงกับเล็กนอยมากหรืองายมากๆและไมใช

ปญหาใหญเกินที่ตองใชการวิจัยที่ซับซอนจึงตอบคําถามได ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนปกติของครู  

ปญหาการวิจัยที่เหมาะสมกับการใชวิจัยแบบงายจะมีอยูมาก  ดังตัวอยางคําถามวิจัยหรือเปาหมาย

การวิจัยขางตน 

           แนวเขียนปญหาการวิจัย 

           ปญหาการวิจัย เปนประเด็นที่กําหนดวาตองการคําตอบเรื่องใด หรือตองการศึกษา

อะไร จะเขียนในลักษณะคําถาม ถาเปนประโยคบอกเลาจะเขียนในรูปของการเขียนเปาหมายการวิจยั 

          ปญหาการวิจัย เขียนจากประเด็นปญหาที่พบ ที่ตองการแกไข หรือประเด็นของความ

ตองการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการทดลองวิธีการใหมๆก็ได 

           ปญหาการวิจัยสําหรับการวิจัยแบบงาย ควรเปนเรื่องที่ไมใหญและไมซับซอนมาก  

แตไมใชเปนเรื่องที่เล็กจนเกินไป  ซึ่งไมจําเปนตองทําวิจัยก็หาคําตอบได 
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             ขั้นท่ี 2 การกําหนดวิธีการวิจัย 

             ข้ันตอนการกําหนดวิธีการวิจัย เปนข้ันของการวางแผนดําเนินการวิจัย ซึ่งถากําหนด

วิธีการไดอยางเหมาะสมกับปญหาวิจัย ครอบคลุมและชัดเจน จะชวยใหการดําเนินงานวิจัยมี

ประสิทธิภาพ บรรลุผลไดงายและการวางแผนที่ดีจะทําใหกระบวนการวิจัยนาเช่ือถือไดมาก 

วิธีการวิจัย  มีรายละเอียดครอบคลุมการดําเนินการอยางเปนข้ันตอน ประกอบดวยสวนสําคัญ ดังน้ี 

 1. วิธีการ จะดําเนินการกับใคร ที่ไหน อยางไรบาง เก็บรวบรวมขอมูลอะไรอยางไร 

ดวยเครื่องมืออะไร เพื่อจะไดขอมูลครบถวนตรงตามความตองการ โดยอาจเปนขอมูลเชิงคุณภาพหรือ

เชิงปริมาณข้ึนอยูกับปญหาวิจัยที่กําหนด การวิเคราะหขอมูล จะทําอยางไรจึงจะไดขอสรุปเพื่อเขียน

ตอบคําถามได (หัวขอน้ีอาจเขียนรวมกับวิธีการวิจัย) 

 2. แผนเวลาการดําเนินการ วาจะทําอะไร เมื่อไร เปนตน 

 

 

 

 

   ทํากิจกรรมกับใคร?     เก็บขอมูลกบัใคร? 

   ทํากิจกรรมที่ไหนอยางไร?     เก็บขอมูลที่ไหนอยางไร? 

   วัดและประเมินผลอะไรบาง?     เก็บรวบรวมขอมูลอะไรบาง? 

   ใชเครื่องมืออะไรวัดและประเมินผลการทํากิจกรรม?  เก็บขอมูลอยางไร? 

   สรุปแจงผลการทํากิจกรรมอยางไร?     ใชเครื่องมอือะไรเก็บขอมูล? 

   ชวงระยะเวลาทํากิจกรรมเมื่อไร     วิเคราะห สรุปผลการวิจัย     

   อยางไร?     ชวงแผนดําเนินการเมื่อไร? 

 

ภาพที่  6 สรปุความสอดคลองระหวางการกําหนดวิธีการวิจยัแบบงายกบัการจัดการเรียนรู 

 

 ขั้นท่ี 3 การรวบรวมขอมูล 

  ข้ันน้ีเปนข้ันปฏิบัติการตามแผนที่กําหนดไว ถาวางแผนไดดีข้ันน้ีก็ดําเนินการไดสะดวก 

อยางไรก็ตามโดยปกติการดําเนินการวิจัยแบบงาย ข้ันตอนการรวบรวมขอมูลจะดําเนินการรวมกับข้ัน

การจัดการเรียนรูและวัดประเมินผลการเรียนรู เพราะขอมูลที่รวบรวมไดจะไดจากสิ่งที่เกิดข้ึนระหวาง

การจัดการเรียนรู โดยครูบันทึกไวทั้งระหวางเรียนและบันทึกหลังเรียน และจากการวัดประเมินผล 

ที่ไดกําหนดไว ข้ันตอนน้ีอาจเทียบไดกับข้ันการสังเกตผลที่เกิดข้ึนในการดําเนินการแกปญหาหรือ

พัฒนางานจากการใชนวัตกรรม ดําเนินการอยางไรจึงรวบรวมขอมูลไดดี 

กําหนดการจัดการเรียนรู กําหนดวิธีการวิจัย 
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  การรวบรวมขอมูลจะดําเนินการไดดี ไดขอมูลครบถวนตรงตามตองการน้ัน จุดสําคัญ

ที่ตองมีการเตรียมการไวอยางดี ไดแก 

  1. การเตรียมตัวผูวิจัยเอง ควรชัดเจนในข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลและวิธีการเกบ็

รวบรวมขอมูล 

  2. การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณที่ใชเก็บขอมูลใหพรอมทั้งจํานวนที่เพียงพอและ

พรอมใช 

  3. การเตรียมระบบการจัดเก็บรวบรวมขอมูลและเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ  

สําหรับครูขอมูลที่ใชได คือ ขอมูลจากการบันทึกหลังสอน 

  ขั้นท่ี 4 การวิเคราะหขอมูล 

  เมื่อครูไดรวบรวมขอมูลดวยวิธีการและเครื่องมือตางๆที่เหมาะสมกับปญหาหรือ

เปาหมายของการวิจัยอยางมีระบบและรอบคอบ จะชวยใหขอมูลที่ไดมาครบถวนสมบูรณ  

และข้ันตอนน้ีเปนการนําขอมูลมาทั้งหมดมาวิเคราะห หรือจัดกระทําใหไดความหมายที่จะนําไปสู 

การตอบคําถามการวิจัย หรืออธิบายผลตามเปาหมายของการวิจัยที่อยากทราบ 

  การวิเคราะหขอมูลที่จะดําเนินการมีหลายลักษณะข้ึนอยูกับการกําหนดวิธีการวิจัยใน

ข้ันที่ 2 ใหมีความเหมาะสมกับปญหาหรือเปาหมายของการวิจัย เชน  

  1. การวิจัยบางเรื่องอาจใชการวิเคราะหขอมูลในลักษณะการสรุป ตีความ  

(เชิงคุณภาพ) โดยไมตองใชการวิเคราะหเชิงสถิติ (ปริมาณ) 

 2. การวิจัยบางเรื่องอาจใชการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพรวมกับการวิเคราะหขอมูล

เชิงปริมาณประกอบบางและไมซับซอน เชน ใชคารอยละหรือคาเฉลี่ยประกอบการตอบคําถามวิจัย 

 3. การวิจัยบางเรื่องอาจใชการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณที่ใชการคํานวณทางสถิติ ทัง้

ซับซอนหรือไมซับซอนก็แลวแตความเหมาะสมในการตอบคําถามวิจัยเรื่องน้ันๆ 

 สําหรับการวิจัยแบบงายสวนใหญจะใชการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพรวมกับการ

วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากการสังเกต การสอบถามหรือการตรวจสอบผลงาน โดยครไูดบนัทกึ

ไวในบันทึกหลังสอนเปนหลักในการวิเคราะห โดยมีการใชคาสถิติพื้นฐาน เชน คารอยละ คาเฉลี่ย

ประกอบการสรุป 

 ขั้นท่ี 5 การสรุปและเขยีนรายงานการวิจัยแบบงาย (วิจัยแผนเดียว) 

  ครูอาจเขียนแบบไมเปนทางการ โดยไมตองกังวลเกี่ยวกับศัพทเทคนิคดานการวิจัย 

เนนการเขียนตามสภาพจริงที่เกิดข้ึน  สําหรับองคประกอบของการเขียนสามารถยืดหยุนได  โดยสิ่งที่

ตองคํานึงถึง คือ จะเขียนหัวขออะไรบางและรายละเอียดอยางไรที่จะสื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจนของ 

การทําวิจัยและผลที่เกิดข้ึน  เน่ืองจากการวิจัยแบบงายเปนเรื่องที่มีขอบเขตไมใหญรายละเอยีดจงึมไีม
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มาก อาจจะเปนหน่ึงหนาหรือมากกวา อยางไรก็ตามประเด็นหัวขอรายงานการวิจัยแบบงายที่พอจะ

เปนหัวขอหลักประกอบดวย 

 1. ปญหาหรือเปาหมายการวิจัย (อาจเขียนในลักษณะปญหาการเรียนการสอนที่

ตองการแกไขหรือตองการพัฒนา) 

 2. วิธีการวิจัยหรือวิธีการแกปญหาหรือวิธีการพัฒนา ซึ่งครอบคลุมการวิเคราะห

ขอมูลหรืออาจเขียนการวิเคราะหขอมูลแยกออกมาเปนอีกหัวขอหน่ึงตางหา 

 3. ผลการวิจัยหรือผลการแกปญหาหรือผลการพัฒนา (อาจมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมได

ทั้งขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช หรือการศึกษาวิจัยตอเน่ือง เปนตน)25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 25วิภาพร นิธิปรีชานนท, “การวิจยัและพฒันานวัตกรรมการจดัการเรียนรูโดยใชกระบวน 

การวิจัยเพื่อสรางวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน,” 

2557, 34-37. 
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ตารางที่ 4 สังเคราะหข้ันตอนการทําวิจัยของคร ู
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1 การวิเคราะห 

กําหนดปญหาของ

การวิจัย 

√ √ √ - √ √ √ √ - - √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2 การกําหนด

วัตถุประสงคของ

การวจัิย 

- √ - - √ √ √ √ - - √ √ √ √ - √ √ √ - - - √ √ - 

3 การออกแบบการ

วิจัย 

3.1 การกําหนดตัว

แปร 

- - √ - √ √ - - - - √ √ √ √ - √ √ √ √ - - √ - √ 

3.2 การกําหนด

แบบแผนการวิจัย 

- - √ - √ √ √ - - - √ √ √ √ - √ √ √ √ - - √ - √ 

3.3 การกําหนด

ประชากรและกลุม

ตัวอยาง 

- - √ - √ √ √ - - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ - √ √ - √ 

3.4 การสราง

เคร่ืองมือในการ

วิจัย 

- - √ - √ √ √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ - √ 

4 การเก็บรวบรวม

ขอมูล 

√ - √ √ √ √ √ - √ - √ √ - √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5 การวิเคราะหขอมูล √ - √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6 การสรุปผล 

อภิปรายผลและ

ขอเสนอแนะ 

√ √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ - √ √ √ √  √ √ √ √ 

7 การเขียนรายงาน

การวิจัย 

- - - √ √ √ √ - √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8 การนําเสนอ

ผลงานวิจัย 

√ - √ - - - - - - - - - - - - - - - √ - √ - - - 
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  ขั้นตอนการทําวิจัยของครู  สามารถอธิบายรายละเอียดของแตละข้ันตอนได ดังน้ี 

 1. การวิเคราะหกําหนดปญหาของการวิจัย  

   การระบุปญหาวิจัย เปนการสังเกตและศึกษาสภาพการเรียนการสอน วิเคราะหในช้ัน

เรียนที่ครูสอนมีปญหาอะไรเกิดข้ึนบางแลวนํามากําหนดเปนประเด็นปญหาวิจัยหรือเปนการคนหา

หรือวิธีการที่ตองนํามาพัฒนาการเรียนการสอน โดยการนําวิธีการหรือนวัตกรรมที่จะนําไปสูการ

แกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหเกิดสัมฤทธ์ิผลมากข้ึน 

   ปญหาที่พบสวนใหญจากหองเรียน ผูสอนสามารถนํามาเปนประเด็นทางการวิจัยได

น้ันอาจมาจากการสังเกตช้ันเรียน การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน การรายงานผลการสอบ

ระดับทองถ่ินระกับเขตพื้นที่ ระดับประเทศหรือประเมินคุณภาพสถานศึกษา 

1. การสังเกตช้ันเรียน เชน การอานไมออก การคัดลายมือไมสวย ขาดความ

รับผิดชอบในการสงงาน ไมใหความรวมมือกับเพื่อน ขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

2. การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เชน ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า 

ผูเรียนขาดทักษะทางการคิดวิเคราะห 

3. การรายงานผลการสอบระดับทองถ่ิน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ เชน คะแนน

การสอบ LAS  O-NET  

4. การประเมินคุณภาพสถานศึกษา เชน การประเมินตนเอง(SAR) , การประเมิน

คุณภาพภายนอกของสมศ.26    

ความหมายของปญหาการวิจัย  

ปาริชาติ  สถาปตานนท 27ไดนําเสนอแนวทางการไดมาของประเด็นปญหาการวิจัย 

ดังน้ี 

1. “ขอสงสัย” หรือ “คําถาม” ที่เกิดจากการปฏิบัติภารกิจในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

และไมสามารถคนหาคําตอบไดจากแหลงขอมูลใดๆ หรือไมเช่ือมั่นในคําตอบที่มีอยู หรือตองการ

ดําเนินการทดสอบคําตอบที่มีอยูใหแนชัดลงไป เพื่อใหเกิดความชัดเจน 

2.  “ขอสงสัย” หรือ “คําถาม” ที่เกิดจากการศึกษา คนควาแนวคิดหรือทฤษฏีที่สนใจ 

แลวตองการทดสอบแนวคิด หรือทฤษฏีดังกลาว หรือตองการพัฒนาองคความรูที่เกี่ยวของกับแนวคิด 

หรือทฤษฏีดังกลาวใหชัดเจนย่ิงข้ึน 

                                                   
26

 ประสาท เนืองเฉลิม, “วิจัยการเรียนการสอน,”  2556, 32-33. 
27 ปาริชาติ  สถาปตานนท, “ระเบียบวิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร,”  

2546, 18. 
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3.  “โจทย” หรือ “ประเด็นคําถาม” ที่ผูเช่ียวชาญ ผูรู หรือผูที่มีประสบการณในการ

วิจัยในสาขาวิชาดังกลาวไดนําเสนอในวาระการประชุมตางๆ 

4.  “โจทย” หรือ “ประเด็นคําถาม” ที่แหลงทุนมีความสนใจ และตองการแสวงหา

ขอมูลในเรื่องดังกลาวใหชัดเจนย่ิงข้ึน 

ปญหา(Problem) คือ อุปสรรค หรือขอขัดของใด ๆ ที่เกิดข้ึนในการดําเนินการแลวไม

สามารถบรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดกําหนดไว 

สมคิด พรมจุย กลาววา ปญหาการวิจยั (Research Question) เปนขอสงสัยที่เกิดข้ึน

จากความอยากรูอยากเห็นในขอเท็จจริงหรือขอสงสัยที่เปนจุดเริ่มตนที่กอใหการศึกษา คนควา เพือ่ให

ไดความรูความจริงที่จะหาคําตอบหรือแกปญหาใหถูกตอง 

ผองพรรณ  ตรัยมงคลกูล กลาววา  ปญหาการวิจัย หมายถึง คําถาม หรือโจทยวิจัยที่

ผูวิจัยไดกําหนดข้ึน เพื่อแสวงหาคําตอบที่เช่ือถือได โดยใชกระบวนการที่มีระบบระเบียบ  

 ปญหาการวิจัย หมายถึง ประเด็นคําถามหลักที่มีการระบุอยางเปนทางการ และใช

เปนแนวทางในการช้ีนําทิศทางและแนวทางการดําเนินการวิจัยที่มีองคประกอบของคําถามการวิจัย 

ประกอบดวย ประเด็นการวิจัย/ตัวแปร ประชากรในการวิจัย และสภาพแวดลอม/สถานการณในการ

วิจัย (ปาริชาต  สถาปตานนท, 2546: 109) 

 นงลักษณ วิรัชชัย (2543: 53) กลาววา ปญหาการวิจัย มีลักษณะที่แตกตางจาก

ปญหาทั่ว ๆ ไป 2 ประการ คือ 

 1.  ปญหาการวิจัยจะเขียนในรูปคําถามที่แสดงความสัมพันธระหวางปรากฏการณและ

ตัวแปรตน 

 2.  ปญหาการวิจัยจะตองแสดงใหชัดเจนวาสามารถหาคําตอบไดดวยวิธีการเชิง

ประจักษ 

2.1  ตัวแปรมีจํานวนมากและเปลี่ยนแปลงตามเวลา/สถานที่อยูเสมอ ๆ  

2.2   การแสวงหาคําตอบของการวิจัยยังไมครบถวน สมบรูณ  

2.3   มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่จะตองไดรบัการตรวจสอบ 

พิสูจนความถูกตองดวยวิธีการที่เปนระบบและชัดเจน 

 3. องคประกอบของปญหาการวิจัยในปญหาการวิจัยใด ๆ จะประกอบดวย

องคประกอบ ดังน้ี 

3.1  ปรากฏการณ หรือเหตุการณที่เกิดข้ึน ทั้งที่เปนในธรรมชาติและไมเปนธรรมชาติ 

ที่ผูวิจัยใหความสนใจ สังเกต และพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 

3.2  แนวคิดเกี่ยวกับปรากฏการณและเหตุการณ เน่ืองจากแนวคิดที่ใชอธิบาย 
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ปรากฏการณหรือเหตุการณที่เกิดข้ึนยังไมชัดเจนเพียงพอ จึงตองการแสวงหาคําอธิบายที่มีความ

ชัดเจน และมีรายละเอียดทีค่รอบคลุมมากย่ิงข้ึน 

3.3  ความอยากรูอยากเห็น เปนธรรมชาติของมนุษยที่มีความอยากรูอยากเห็นใน 

ปรากฏการณหรือเหตุการณที่เกิดข้ึน และไดนํามาพิจารณาไตรตรองเพื่อแสวงหาคําอธิบายดวยการ

วิจัย 

 4.  ลักษณะของปญหาการวิจัยที่ดี 

 จากการสังเคราะหลักษณะของปญหาการวิจัยที่ดีจะมีลักษณะ ดังน้ี  

 4.1  ปญหาการวิจัยตองแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรต้ังแตสองตัวแปรข้ึนไป 

 4.2  ขอบเขตของปญหาการวิจัยตองมีความเปนไปไดสําหรับที่จะหาคําตอบดวย 

วิธีการเชิงประจักษตามกําลังทรัพยากรและความสามารถของผูวิจัย 

4.3  การทําวิจัยเพื่อตอบปญหาการวิจัยเปนไปตามหลักจริยธรรมที่ไมกระทบกระ 

เทือนหรือทําความเดือดรอนใหผูอื่น  

4.4  ปญหาวิจัยมีความสําคัญเปนประโยชนตอสังคม และชวยเสริมสรางองคความ 

รูที่กอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ 

4.5 กรณีปญหาวิจัยที่มีผูวิจัยอื่นทําไวแลว ผูวิจัยตองมีความมั่นใจวามีความจําเปน 

ที่ตองทําวิจัยน้ันอีก อาทิ มีคําตอบที่เปนขอขัดแยงหรือ ยังไมมีขอสรุปสุดทาย (No Ultimate 

Conclusion) เปนตน 

4.6  ปญหาการวิจัยควรมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ที่ผูวิจัยจะตองแสดงไดวาการ 

ตอบปญหาการวิจัยดังกลาวยังไมมีผูวิจัยคนใดไดทํามากอน 

  หลักเกณฑในการเลือก/กําหนดปญหาการวิจัย 

  ในการเลือกปญหาการวิจัย ใดๆ นอกจากที่ผูวิจัยจะไดพิจารณาจากลักษณะของ

ปญหาการวิจัยที่ดีแลว ควรจะไดพิจารณาโดยคํานึงถึงหลักเกณฑในการเลือกปญหาการวิจัย ดังน้ี 

1.  มีความสนใจ กลาวคือ ในการเลือกปญหาการวิจัยใดๆ น้ันผูวิจัยควรไดเลือก

ปญหาการวิจัยตามความสนใจของตนเอง เน่ืองจากจะไดเกิดแรงจูงใจที่จะพยายามแสวงหาคําตอบ 

หรือดําเนินการวิจัยใหประสบความสําเร็จได 

2.  มีความเปนเอกลักษณ กลาวคือ ผูวิจัยควรไดพิจารณาปญหาน้ันๆ วาเปน

ปญหาที่ใหมที่ตนเองไดจากการศึกษาคนควาและไมซ้ําซอนกับปญหาการวิจัยเดิมที่มีผูทําไวแลว 

หรือไมเปนปญหาที่เกิดจากสามัญสํานึกของผูวิจัย 

3.  มีความรูความสามารถ กลาวคือ ผูวิจัยควรไดพิจารณาความเหมาะสมของ

ปญหาการวิจัยกับระดับความรูความสามารถของตนเองที่มีอยู วาจะสามารถแสวงหาขอมูลเพื่อใช

ตอบปญหาการวิจัยไดหรือไม ดวยวิธีการใด อยางไร 
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4.  มีทรัพยากรที่ใชในการวิจัยเพียงพอ กลาวคือ ผูวิจัยจะตองพจิารณาวาตนเอง

จะมหีรือจัดหางบประมาณ แรงงาน และมีเวลาที่ใชในการดําเนินการวิจัยต้ังแตเริ่มตนจนกระทั่ง

สิ้นสุดอยางเพียงพอหรือไม  

5.  มีคุณคา กลาวคือ ในการเลือกปญหาการวิจัย ผูวิจัยจะตองพิจารณาคุณคาของ

ความรูความจริงใหม ๆ ที่ไดจากการตอบปญหาในการวิจัย หรือสามารถนาผลการวิจัยไปใชในการ

แกปญหาไดอยางหลากหลายหรือไม 

6.  มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม กลาวคือ ผูวิจัยจะตองพิจารณาความรวมมือ ของ

บุคคลที่เกี่ยวของเมื่อตองการความชวยเหลือ หรือแหลงขอมูล/ระบบการสืบคนที่จะใชศึกษาคนควา

ขอมูลใหเกิดความชัดเจนในการตอบปญหาการวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ 

 ขั้นตอนในการวิเคราะหปญหาการวิจัย 

  ในการวิเคราะหปญหาการวิจัย มีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังน้ี 

 1.  รวบรวมขอเทจ็จริงที่คาดวานาจะเกี่ยวของกบัประเด็นปญหา 

 2.  สังเกตวาขอเทจ็จริงมีความเกี่ยวของกบัประเด็นปญหา หรอืไม 

 3.  ศึกษาความสัมพันธระหวางขอเท็จจรงิวามีอะไรบางที่เปนสาเหตุที่สําคัญของ

ประเด็นปญหา 

 4.  กําหนดคําถามการวิจัย/สมมุติฐานเพือ่แสวงหาคําตอบของการวิจัย 

 5.  กําหนดความสัมพันธระหวางคําอธิบายที่จะเปนประเด็นที่สาํคัญของประเด็น

ปญหา 

 6.  กําหนดความสัมพันธระหวางความจรงิและคําอธิบาย 

 7.  มีขอตกลงเบื้องตนอะไรทีเ่กี่ยวของกบัประเด็นปญหา 

  นิตย บุญนิธี ไดกลาวถึงการวิเคราะหปญหาการวิจัย ควรเริ่มตนจากการกําหนด

ปญหาที่สนใจหรือจะศึกษา ปญหาน้ันอาจจะเปนปญหาในระดับกวางหรือเฉพาะเจาะจงเชนปญหาในช้ัน

เรียน ผูวิจัยอาจจะเริ่มจากการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยอาจจะรวมกับเพื่อน

ครูที่สอนวิชาเดียวกัน หรือในหมวดวิชาเดียวกันวิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึนและวิเคราะหวาปญหาน้ัน มี

สาเหตุหลักมาจากสิ่งใดบาง และในสาเหตุหลักเหลาน้ันมีสาเหตุยอยๆ ใดบาง ที่กอใหเกิดปญหาน้ัน 

การวิเคราะหปญหาอาจใชแบบแผนผังความคิด (mind mapping) หรือ วิธีอื่นก็ได ดังตัวอยางตาม

ภาพที่ 7 
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ภาพที่  7 แผนผังความคิดเกี่ยวกับสาเหตุนักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรตํ่า 
  

  การวิเคราะหปญหาจากแผนผังความคิดตัวอยางที่ครูผูสอนไดวิเคราะห พบวา 

ปจจัยที่สงผลทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรตํ่าน้ันมีสาเหตุหลัก 5 ประการ 

คือ ขาดแคลนสื่อการสอน ขาดปจจัยสนับสนุน ครูขาดความพรอม นักเรียนขาดความพรอม และ

นักเรียนมีเจตคติที่ไมดีในแตละสาเหตุหลักจะมีสาเหตุยอยๆ หลายสาเหตุ ที่สงผลตอปญหา เชน 

สาเหตุการขาดแคลนสื่อการสอนอาจจะเกิดมาจากสื่อการสอนไมพอเพียงสื่อการสอนไมมีคุณภาพ 
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และลาสมัยเปนตน วิธีการที่จะแกปญหาดังกลาวผูวิจัยหรือผูสอนจึงตองหาสื่อ และเทคนิควิธีสอน

ใหมๆ หรือ ที่เรียกวานวัตกรรมทางการศึกษา (educational innovation) มาใช เพราะทําให

นักเรียนเกิดความสนใจ บรรยากาศการเรียนสนุกสนานไดเรียนรูดวยตนเองลดเวลาในการสอนของคร ู

และนักเรียนมีโอกาสทบทวนไดหลายๆครั้งเมื่อไมเขาใจนวัตกรรมทางการศึกษา แบงได 2 ประเภท 

คือสื่อการสอน ไดแก แผนการสอน คูมือครู เอกสารประกอบการสอน ตํารา วีดิทัศน สไลด

คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) แบบฝกทักษะ/ชุดฝกทักษะบทเรียนสําเร็จรูป หนังสืออานเพิ่มเติม เกม 

เพลงฯลฯและเทคนิควิธีสอนไดแกแบบศูนยการเรียนแบบบทบาทสมมติ แบบโครงการ แบบบูรณา

การ แบบแกปญหาและแบบบูรณาการเปนตนเมื่อผูวิจัยไดวิเคราะหปญหาโดยใชแผนผังความคิดแลว 

และพิจารณานํานวัตกรรมทางการศึกษา มาใชแกปญหาดังกลาว ก็จะทําใหผูวิจัยมีหัวขอในการวิจัย 

เชน 

 1.  การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร 

  2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนทีเ่รียน

ดวยคอมพิวเตอรชวยสอนกบัทีเ่รียนตามปกติ 

  3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน ที่ไดรับ

และไมไดรับการฝกทกัษะการคิดเลขในใจ 

  4. การศึกษาความผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่เรียน

แบบศูนยการเรียน  

  5. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน ที่ไดรับ

การสอนแบบแกปญหา กับ การสอนตามคูมือคร ู 

  6. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรบั

การสอนแบบคนพบความรู กับ การสอนโดยใชคําถามฯลฯ 

 2. การกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย   

         สิทธ์ิ  ธีรสรณ 28 กลาววา วัตถุประสงคของการวิจัย (Research Objectives) 

หรือ จุดมุงหมายการวิจัย (Research Purposes) เปนการระบุกิจกรรมหรืองานที่ผูวิจัยตองทํา 

ในอันที่จะไดมาซึ่งคําตอบในการวิจัย 

 

                                                   

 28สิทธ์ิ  ธีรสรณ, เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552), 60. 
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           สิน พันธุพินิจ29 กลาวถึงการกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย ไววา วัตถุประสงคการ

วิจัยเปนเสมือนเข็มทิศการดําเนินการวิจัย ชวยใหเราทราบวาเราจะคนหาคําตอบอะไรจากขอคําถาม

บาง การกําหนดวัตถุประสงคการวิจัยก็เปนการจําแนกประเด็นการวิจัย หรือตัวแปรออกมาใหเห็น

เปนขอยอยที่ชัดเจน มีความเปนวัตถุวิสัย และสามารถดําเนินการวิจัยอยางเปนรูปธรรม 

  หลักการเขยีนวัตถุประสงคการวิจัย 

        นงลักษณ  วิรัชชัย และคณะ 30กลาววาการเขียนวัตถุประสงค  ของการวิจัย  

คือการบอกเปาหมายหรือจุดมุงหมายที่นักวิจัยตองการคนควาหาขอเท็จจริง วัตถุประสงคของการ

วิจัยจึงมีลักษณะใกลเคียงกับปญหาวิจัยแตไมเหมือนกันทีเดียว เพราะนักวิจัยสวนใหญนิยมเขียน

วัตถุประสงคเปนเปาหมายรวม สิ่งที่ควรระวังในการเขียนวัตถุประสงคของการวิจัย คือ ตองเขียนสิ่ง 

ที่เปนเปาหมาย มิใชสิ่งที่เปนวิธีการดําเนินงานวิจัย การเขียนตองใชภาษาที่งาย สั้นกะทัดรัดและสื่อ

ความไดชัดเจนเชน “เพื่อประมวลปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนจากการรับรูของผูบริหาร อาจารย

และนักเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษา” การเขียนวัตถุประสงคน้ี ยังไมถูกตอง ใชคําที่ระบุวิธีการ

มากกวาคําที่แสดงถึงเปาหมาย 

         วรรณี  แกมเกตุ (2551: 64-65)31 ใหหลักการเขียนวัตถุประสงคการวิจัย ไววาควร 

เขียนในรูปประโยคบอกเลา โดยข้ึนตนประโยคดวยคําวา “เพื่อ” แลวตามดวยคําที่แสดงพฤติกรรมใน

การแสวงหาคําตอบและสาระหลักที่ตองการศึกษาคําบางคําก็ยังกวางและคลุมเครือเชนคําวา“ศึกษา”  

เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน เพราะคําน้ีมี

ความหมายกวางครอบคลุมพฤติกรรมการศึกษาไดหลายลักษณะ นอกจากน้ียังมีคํากริยาอื่นๆ ที่แสดง

พฤติกรรมในการดําเนินงานของนักวิจัยอีกหลายคําที่มักปรากฏอยูในวัตถุประสงคของการวิจัย

เชน  สํารวจ  ประเมิน คนควา จําแนก วิเคราะห  ทดลอง เปนตน 

       สิทธ์ิ  ธีรสรณ กลาววา วัตถุประสงคของการวิจัยควรเปนขอความสั้นๆ ประโยค

วัตถุประสงคของการวิจัยมักข้ึนตนดวยวลี ดังตอไปน้ี 

1. เพื่อวิเคราะหปจจัยที่มี/สงผล/อิทธิพล/ผลกระทบ... 

                                                   

 29สิน พันธุพินิจ, เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร, (กรุงเทพมหานคร: วิทยพฒัน, 

2553), 74. 

 30นงลักษณ  วิรัชชัย และคณะ, “คูมือการเขียนโครงการวิจัย,” วารสารการวัดผล

การศึกษา 12, 35 (กันยายน-ธันวาคม, 2535). 

 31วรรณี แกมเกตุ ,  วิธี วิทยาการวิ จัยทางพฤติกรรมศาสตร ,  พิมพ ครั้ งที่  2 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551) 46. 
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2. เพื่อหาความสัมพันธระหวาง...กบั... 

3. เพื่อเปรียบเทียบ...กับ... 

4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของ…ที่มีตอ... 

5. เพื่อตรวจสอบ...ตามเกณฑที่สรางข้ึน 

6. เพื่อพฒันา... 

        ชูศรี  วงศรัตนะ32 กลาววา เปนขอความที่แสดงใหเห็นถึงสิ่งที่ผูวิจัยตองการศึกษา 

ควรเห็นใหชัดเจนวาจะศึกษาเรื่องอะไร กับใคร ในแงมุมใด โดยทั่วไปนิยมเขียนเปนประโยคบอกเลา

เปนขอๆเรียงตามลําดับ  หัวใจของการวิจัยอยูที่วัตถุประสงคของการวิจัยตองสอดคลองกับหัวขอวิจัย 

สวนอืน่ๆของเคาโครงวิจัย ต้ังแตความสําคัญของการวิจัย นิยามศัพทเฉพาะ ตลอดจนถึงสถิติที่ใช 

ในการวิจัย ตองยึดวัตถุประสงคของการวิจัยเปนหลัก 

        องอาจ  นัยพัฒน33 ไดใหหลักการเขียนวัตถุประสงคการวิจัยเชิงปริมาณที่ดี 

ควรคํานึงหลักการสําคัญ ตอไปน้ี 

 1. มีความกะทัดรัดชัดเจน 

 2. อยูในกรอบหรือสอดคลองกับโจทยหรือหัวขอปญหาการวิจัย 

 3. มีความเปนไปไดจริงในแงของการปฏิบัติ 

 4. ระบุจุดมุง เนนที่ตองการสืบคนหาคําตอบอยางเฉพาะเจาะจงและไมมี

สาระสําคัญซ้ําซอน 

 5. มีการเรียงลําดับจุดมุงเนนของการศึกษาวิจัยตามความเกี่ยวของอยางเปนระดับ

ลดหลั่น 

 6. ใชถอยคํากลาวพาดพิงถึงประเภท หรือรูปแบบของวิธีการศึกษาวิจัยที่ใชในการ

แสวงหาความรูความจริง เชน การพรรณนา การสํารวจ การหาความสัมพันธ และการทดลอง  

เพื่ออธิบายและ/หรือทํานายพฤติกรรมหรือปรากฏการณที่สนใจ 

 สรุปแนวทางการเขียนวัตถุประสงคของการวิจัย มีดังน้ี  

1.  วัตถุประสงคเขียนในรปูเปาหมายการวิจัย ไมใชวิธีการ 

2. วัตถุประสงคสอดคลองกบัช่ือโครงการวิจัย 

                                                   

 32ชูศรี วงศรัตนะ, เทคนิคการเขียนเคาโครงการวิจัย: แนวทางสูความสําเร็จ (นนทบุรี: 

ไทยเนรมิต, 2549), 18. 

 33องอาจ นัยพัฒน, วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร

และสังคมศาสตร, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: สามลดา, 2551), 43. 
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3. ถาตอบคําถามวิจัยครบทุกขอ การวิจัยจะไดผลตามวัตถุประสงคทีเ่ขียนไว 

4. ไมมีคําฟุมเฟอยหรือไมจําเปนในวัตถุประสงค 

5. วัตถุประสงคชัดเจน ไมกํากวม 

         วรรณี  แกมเกตุ กลาววา วัตถุประสงคของการวิจัยที่ ดีควรมีลักษณะ 

ดังตอไปน้ี 

 1. ตองมีความสอดคลองกับช่ือเรื่องและมีความสืบเน่ืองจากความเปนมาและ

ความสําคัญของปญหา 

 2. มีความชัดเจนวาตองการศึกษาอะไร 

 3. วัตถุประสงคของการวิจัยทุกขอ ตองสามารถศึกษาหาคําตอบได   

 4. ควรเขียนใหอยูในรูปประโยคบอกเลา 

 5. ควรเปนขอความที่สั้น กะทัดรัด และใชภาษาที่เขาใจงาย 

 6. ควรจัดเรียงวัตถุประสงคตามลําดับของการศึกษา หรือเรียงลําดับตาม

ความสําคัญหรือจุดเนนก็ได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับความเหมาะสมของการวิจัยแตละเรื่อง 

 ขอควรระวังในการเขียนวัตถุประสงคของการวิจัย 

 ขอควรระวังในการเขียนวัตถุประสงคของการวิจัย ก็คือ ไมนําเอาประโยชนที่คาด

วาจะไดรับมาเขียนเปนวัตถุประสงคของงานวิจัย  ดังน้ี 

      วรรณี  แกมเกตุ เสนอขอควรระวังในการเขียนวัตถุประสงคของการวิจัยวา ไมควร

ที่จะนําเอาประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัยมาใชในการเขียน แมวาทั้งสองเรื่องน้ีจะเกี่ยวของ

กัน แตก็มีความแตกตางกัน โดยที่วัตถุประสงคของการวิจัย คือประเด็นที่จะทําการวิจัย สวน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เปนการคาดหมายถึงประโยชนที่จะเกิดข้ึนจากการนําผลการวิจัยที่ทํา

เสร็จแลวไปใช 

      ชูศรี วงศรัตนะ กลาววา ในงานวิจัยหลายเรื่อง มักมีวัตถุประสงคการวิจัย         

ขอสุดทายวา “เพื่อเปนแนวทางในการนําผลการวิจัยที่ไดไปปรับปรุงแกไขปญหาตางๆ” ขอความน้ี 

ไมใชวัตถุประสงคของการวิจัย แตเปนความสําคัญของการวิจัยหรือประโยชนที่จะไดรับ 

        สิทธ์ิ ธีรสรณ กลาววา ในการเขียนวัตถุประสงคน้ัน ไมควรนําประโยชนที่ไดรับ   

มาเขียนเพราะไมใชกิจกรรมหรืองานที่ผูวิจัยตองทําเพื่อใหไดผลวิจัย เชน “เพื่อนําไปเปนแนวทางใน

การวางแผนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ” ซึ่งไมใชการเขียนที่เหมาะสมนัก เพราะเปนประโยชนที่ได

จากงานวิจัยในแงการวางแผนหรือปฏิบัติงานเมื่อนําผลการวิจัยไปใชมากกวาเปนกิจกรรมที่ผูวิจัยตอง

ทํา จึงไมควรนํามาเขียนเปนวัตถุประสงค 
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 3. ออกแบบการวิจัย  

       3.1 กําหนดตัวแปร  

 ความหมายของตัวแปร 

           วรางคณา  จันทรคง34 กลาววา  ตัวแปร (Variable) คือ คุณลักษณะหรือ

คุณสมบัติของหนวยตัวอยางที่สามารถแปรคาหรือแปรเปลี่ยนไดตามคุณสมบัติของมันหรือตามคาที่

ผูวิจัยกําหนด เชน เพศ แปรไดเปน 2 คาคือ เพศชาย และเพศหญิง อายุ แปรไดต้ังแตอายุแรกเกิด 1, 

2, ....จนถึงอายุสูงสุดของกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา ซึ่งอาจจะเปน 100 ป หรือมากกวา ระดับ

การศึกษาแปรไดหลายคาตามแตระดับของการศึกษาที่ผูวิจัยกําหนดไว เชน ระดับประถม ระดับ

มัธยม จนถึงปริญญาเอก หรือถาตองการศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการเปลี่ยนโครงสรางของตํารวจ 

ความคิดเห็นก็คือตัวแปรตัวหน่ึงที่ตองการศึกษา ซึ่งผูวิจัยตองกําหนดคาความคิดเห็นใหสามารถ

แปรเปลี่ยนคาไดเปนเห็นดวยอยางย่ิง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรือไมเห็นดวยอยางย่ิง ข้ึนอยูกับผูแสดง

ความคิดเห็นแตละคน รายไดของบุคคลก็เปนคาที่ผันแปรไดเชนกัน โดยแปรเปลี่ยนต้ังแตมีรายได 0 

บาท ไปจนรายไดสูงสุดของกลุมตัวอยางที่ศึกษาซึ่งอาจเปน 1,000,000 บาท หรือมากกวาก็ได เปน

ตน  จะเห็นไดวาตัวแปรจะสามารถแปรเปลี่ยนหรือเปลี่ยนคาไดตาม 

 ระดับของการวัดตัวแปร 

            ตัวแปรที่ทําการศึกษาวิจัยจะเปนคาที่สามารถวัดออกมาได ซึ่งคาตางๆ  

ที่วัดไดจะอยูในระดับที่แตกตางกันออกไปข้ึนอยูกับลักษณะของตัวแปร ผูวิจัยตองเขาใจถึงระดับของ

การวัดตัวแปร (Level of  Measurement) ซึ่งจะเปนพื้นฐานในการใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล

ตอไป โดยระดับของการวัดตัวแปรแบงออก  4  ระดับ  ดังน้ี 

 1.  ระดับการวัดในมาตรานามบัญญัติหรือระดับกลุม (Nominal  Scale)  

การวัดในระดับน้ีเปนการวัดเพื่อจัดกลุม หรือแยกประเภทตามลักษณะที่แตกตางกัน ซึ่งอาจจะเปน

ตัวเลขหรือสัญลักษณที่บงบอกถึงลักษณะที่แตกตางกันเทาน้ัน ไมสามารถบอกถึงปริมาณความมาก

นอยที่แตกตางได เชน เพศ แยกไดเปนเพศชาย เพศหญิง ก็อาจจะกําหนดใหเลข 1 แทน เพศชาย 

เลข 2 แทนเพศหญิง หรือตัวอยางเชน หมายเลขประจําตัวของผูเขารับการอบรมหลักสูตรการ

บริหารงานตํารวจช้ันสูง และหลักสูตรผูกํากับการ ซึ่งเปนตัวเลขไมไดบอกถึงปริมาณเทาไร  บอกแต

เพียงวาหมายเลขน้ันหมายถึงบุคคลใด หรือการแบงโครงสรางการบริหารงานของตํารวจทองเที่ยวจะ

แบงเปน 5 ภูมิภาค ผูวิจัยอาจกําหนดให 1 แทนจังหวัดกรุงเทพฯ  2 แทนภาคตะวันออกและภาค

กลาง  3 แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  แทนภาคเหนือ  5 แทนภาคใต เปนตน ดังน้ันตัวเลขใน

                                                   

 34วรางคณา  จันทรคง, จุลสารสาขาวิทยาศาสตร สุขภาพออนไลน, เขาถึงเมื่อ 10 

มีนาคม 2014, เขาถึงไดจาก http// www.qmis.stou.ac.th. 
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ระดับน้ีจึงไมมีความหมายในเชิงมากกวาหรือนอยกวา ไมสามารถนํามาบวกลบ คูณ หารกันได  

แตสามารถนํามาจําแนกความถ่ีวาแตละกลุมมีจํานวนเทาใดได   

 2. ระดับการวัดในมาตราอันดับ (Ordinal  Scale) การวัดในระดับน้ี  

เปนการวัดที่สูงกวาระดับนามบัญญัติ สามารถบอกถึงลําดับของขอมูลหรือตัวแปรไดวามากหรือนอย

กวา สูงหรือตํ่ากวา กอนหรือหลัง เชน ระดับการศึกษา แบงเปน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

อนุปริญญา และปริญญาตรี เปนตน แตเราไมสามารถระบุไดวา ความหางของแตละระดับการศึกษามี

ปริมาณเทากันหรือไม เชนไมสามารถระบุไดวา ประถมศึกษา มีความตางจากมัธยมศึกษา เทากับ 

อนุปริญญา ตางกับปริญญาตรี ซึ่งมีบางคนมองวาใหนับจากจํานวนปที่เรียน หากนับจากจํานวนปที่

เรียนแลวจะไมใชระดับการศึกษาแตจะเปนจํานวนปที่ศึกษา การวัดระดับการศึกษาแบบน้ีสามารถ

บอกถึงความแตกตางวามากกวานอยกวาไดแตไมสามารถบอกถึงปริมาณความแตกตางวามากนอย

กวากันเท าไร  ดัง น้ันตัวเลขในระดับ น้ีจึ งไมสามารถนํามาบวก ลบ คูณ หารได เชนกัน    

            3. ระดับการวัดในมาตราอันตรภาค (Interval  Scale) การวัดในระดับน้ีเปน

การวัดที่สูงกวามาตราอันดับ คือนอกจากจะสามารถบอกถึงความแตกตางแลวยังสามารถบอกถึง

ปริมาณความแตกตางไดวาที่แตกตางกันน้ันแตกตางกันอยูเทาไร ดังน้ัน ตัวเลขในระดับน้ีจึงสามารถ

บวกลบกันได แตไมสามารถคูณ หาร กันไดเน่ืองจากในระดับน้ีไมมีจุดศูนยแท (Absolute Zero) แต

เปนเพียงคาศูนยสมมุติหรือศูนยที่กําหนดข้ึนมาเอง (Arbitrary Zero) เชน การวัดอุณหภูมิ 0 องศา

เซลเซียสไมไดหมายความวาไมมีความรอน หรือคะแนนการสอบได  0 คะแนน ไมไดหมายความวาไม

มีคะแนนเลย เพียงแตทํ าคะแนนไม ได เทา น้ัน ซึ่ งต างจากการไมได เขาสอบซึ่ ง ถือวาไมมี

คะแนน นอกจากน้ีการที่ไมมีศูนยแทยังทําใหการวัดในระดับน้ีไมสามารถบอกถึงอัตราสวนหรือ

สัดสวนของการมากนอยกวากันได เชน เมื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสกับอุณหภูมิ 15 

องศาเซลเซียส สามารถบอกไดวารอนกวากัน  15 องศาเซลเซียส แตไมสามารถบอกไดวารอนกวา

เปน 2 เทา หรือกรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการในหัวขอยอยเรื่องการมีวินัย ซึ่งมี

คะแนนเต็ม 100 คะแนน  หาก นาย ก. ไดคะแนน 90 คะแนน สวน นาย ข.ได 60 คะแนน การอาน

ผลในกรณีน้ี หมายความวา นาย ก. มีคะแนนวินัยมากกวา นาย ข. 30 คะแนน ซึ่งถือวามีวินัยดีกวา

มาก แตไมสามารถสรุปไดวา นาย ก. มีวินัยดีกวา นาย ข. 1.5 เทา เพราะคะแนนการมีวินัยของบุคคล

หน่ึงสามารถเปรียบเทียบกับอีกบุคคลหน่ึงไดเพียงแคมากกวากันกี่คะแนนเทาน้ัน แตไมสามารถ

เปรียบเทียบความมีวินัยเปนตัวเลขสมบูรณได เพราะความมีวินัยเปนเรื่องของนามธรรม ซึ่งไมสามารถ

จับตองไดเหมือนวัตถุ ไมสามารถแจงนับเปนตัวเลขที่มีศูนยแทได 

 4. ระดับการวัดในมาตราอัตราสวน (Ratio  Scale) การวัดในระดับน้ีเปน

การวัดที่สมบูรณที่สุด กลาวคือสามารถนํามาเรียงความสําคัญ บอกความสูงตํ่า มากนอยได   

บอกปริมาณความแตกตางได และสามารถบอกถึงอัตราสวนของความแตกตางไดดวย ทั้งน้ีถือวาเปน
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ระดับการวัดที่มีศูนยแท  ดังน้ันตัวเลขในระดับน้ีสามารถนํามาบวก ลบ คูณ หารกันได ตัวอยางของการ

วัดในระดับน้ีก็คือ จํานวนขาราชการที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ซึ่งสามารถแจงนับเปนตัวเลขไดตาม

จํานวนคนอยางแทจริง และสามารถเปรียบเทียบระหวางหนวยได เชน โรงพยาบาลชุมชน ก.  

มีบุคลากร 200 คน สวนโรงพยาบาลชุมชน ข. มีบุคลากร 100 คน สามารถสรุปเปรียบเทียบไดวา 

โรงพยาบาลชุมชน ก. มีบุคลากร มากกวาโรงพยาบาลชุมชน ข. 1 เทา หรือกรณีจํานวนปที่ทํางานที่

โรงพยาบาลชุมชน สามารถเปรียบเทียบไดวาคนที่มีอายุงาน 10 ป มีอายุงานเปน 2 เทา ของคนที่มีอายุ

งาน 5 ป เปนตน ในบางครั้งระดับการวัดทั้ง 4 ระดับ น้ี อาจแบงออกเปน  2 กลุมใหญๆ  ไดแก การวัด

เชิงคุณภาพและการวัดเชิงปริมาณ โดยการวัดเชิงคุณภาพคือการวัดในมาตรานามบัญญัติ และการวัดใน

มาตราอันดับซึ่งการวัดทั้ง 2 แบบ บอกถึงความแตกตางแตไมไดบอกถึงปริมาณของสิ่งที่วัด  สวนการวัด

เชิงปริมาณก็คือการวัดในมาตราอันตรภาคและการวัดในมาตราสวน ซึ่งเปนการวัดที่บอกถึงปริมาณ

ความแตกตางได  

 ประเภทของตัวแปร 

 ไดมีการแบงประเภทของตัวแปรเปนหลายๆ แบบและมีการเรียกช่ือแตกตาง

กันไปแตซึ่งจะแบงประเภทของตัวแปรออกเปน  4 ประเภท ดังน้ีคือ   

1. ตัวแปรอิสระ (independent variable) หรือตัวแปรตน เปนตัวแปรที่

อิสระไมข้ึนอยูกับตัวแปรอื่นๆ เปนตัวแปรที่เกิดข้ึนกอน เปนตัวเหตุทําใหเกิดผลตามมาและมักเปนตัว

ที่สามารถเปลี่ยนแปลงคายาก หรือไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

2.  ตัวแปรตาม (dependent  variable) เปนตัวแปรที่เกิดข้ึนหรือแปรผันไป

ตามตัวแปรอิสระ หรือกลาวไดวา เปนตัวแปรที่เปนผลเมื่อตัวแปรอิสระเปนเหตุ ตัวแปรตามอาจเรียกวา 

ตัวแปรผลหรือตัวแปรที่ถูกกําหนด (output  vraiable หรือ assigned variable) คือ เปนผลที่ถูก

กําหนดเน่ืองจากตัวแปรที่จัดกระทําหรือทดลองน่ันเอง สําหรับในการวิจัยเชิงทดลองตัวแปรอสิระอาจ 

เรียกวาตัวแปรทดลองหรือตัวแปรจัดกระทํา (treatment  variable or  manipulated  variable) 

ทั้งน้ีเน่ืองจากในการวิจัยเชิงทดลอง ตัวแปรอิสระจะเปนตัวแปรที่ผูวิจัยจัดสภาพใหเกดิระดับหรอืประเภท 

แตกตางกัน เชน การวิจัยเชิงทดลองการจัดสายตรวจแตละประเภทวามีผลตอการปองกันอาชญากรรม

ตางกันหรือไม ตัวแปรอิสระ ไดแก สายตรวจเดินเทา สายตรวจจักรยาน สายตรวจจักรยานยนต และ

สายตรวจรถยนต ผูวิจัยจะตองกําหนดพื้นที่ที่จะทําการทดลองเปนพื้นที่เดียวกัน อันเปนการจํากัดตัว

แปรอื่นๆ ไมใหมีผลตอตัวแปรตามได จึงจะสามารถสรุปไดวา ความผันแปรของตัวแปรตามเกิดจากตัว

แปรอิสระเทาน้ัน การออกแบบการวิจัยวิธีน้ีทําไดโดยการกําหนดใหมีพื้นที่เดียว แตจัดสายตรวจแตละ

ประเภทเปนเวลา 3 เดือนตอกันไป แลววัดผลวาในชวงการจัดสายตรวจแตละประเภทมีผลทําใหสถิติ

คดีอาชญากรรมเพิ่มข้ึนหรือลดลงอยางไร หากสถิติคดีที่เกิดข้ึนในชวงของสายตรวจประเภทใดมีตํ่าสดุ 

อาจนําไปสูขอสรุปที่วาสายตรวจประเภทดังกลาวมีผลตอการควบคุมอาชญากรรมในพื้นที่น้ันมากที่สุด  
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            3. ตัวแปรแทรกซอนหรือตัวแปรเกิน (Extraneous Variable) มีลักษณะ

เหมือนตัวแปรอิสระแตเปนตัวแปรที่ผูวิจัยไมไดมุงศึกษา ซึ่งอาจจะมีผลหรือมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม

ทําใหขอสรุปของการวิจัยขาดความถูกตอง เที่ยงตรง หรือเกิดความคลาดเคลื่อนเพราะผลการวิจัยไมได

ข้ึนอยูกับตัวแปรอิสระที่ผูวิจัยตองการศึกษาเพียงอยางเดียว สวนหน่ึงอาจจะเปนผลมาจากตัวแปร

แทรกซอนดวยก็ได ดังน้ันในการวิจัยผูวิจัยจําเปนจะตองควบคุมตัวแปรแทรกซอนใหเกิดข้ึนใหนอย

ที่สุด ซึ่งถาหากไมสามารถควบคุมไดอาจจะกําหนดเปนตัวแปรอิสระอีกตัวหน่ึงที่จะตองศึกษาดวย 

 4. ตัวแปรสอดแทรก (intervening Variable) เปนตัวแปรอีกชนิดหน่ึงทีจ่ะมี

อิทธิพลตอตัวแปรตามคลายๆ กับตัวแปรแทรกซอน แตมีลักษณะตางกันตรงที่วาตัวแปรชนิดน้ี ผูวิจัย

ไมสามารถคาดการณไดวามีอะไรบางที่จะมีผลตอตัวแปรตามและจะเกิดข้ึนเมื่อใด หรือแมจะรูก็ไม

สามารถควบคุมได เชน นโยบายของรัฐบาล ภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเปลี่ยน

โครงสรางการบริหารงาน การปกครอง สิ่งเหลาน้ีไมสามารถควบคุมไดหรือในดานพฤติกรรมของ

บุคคล เชน ความวิตกกังวล ภาวะสุขภาพ ความคับของใจก็เปนตัวแปรที่ไมสามารถควบคุมได

เชนกัน จากการแบงประเภทของตัวแปรทั้ง 4 ประเภท สามารถเขียนถึงความสัมพันธระหวางตัวแปร

อิสระ  ตัวแปรตาม ตัวแปรแทรกซอน  ตัวแปรสอดแทรกไดดังแสดง 

 

                       
          เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอสิระกบัตัวแปรตาม  

          เปนตัวแปรแทรกซอนซึ่งไมไดมุงศึกษา แตอาจมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม                                            

          เปนตัวแปรสอดแทรก ที่ควบคุมไมไดและอาจมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม  

 

ภาพที่ 8 แสดงความสมัพันธของตัวแปร 
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 3.2 การกําหนดแบบแผนการวิจัย 

 ความหมายของแบบแผนการวิจัย 

 Kerlinger 35 ไดกลาววา แบบแผนการวิจัย หรือเรียกเปนภาษาอังกฤษ 

วา Research Design เปนการวางแผนการดําเนินการวิจัย ที่ผสมผสานทฤษฎี แนวคิด ขอมูล และ

แนวทางดําเนินงานวิจัย เพื่อใหไดคําตอบมาตอบประเด็นปญหา และวัตถุประสงคการวิจัยอยางมี

ประสิทธิภาพ ดังน้ันแบบแผนการวิจัยจึงแสดงใหเห็นถึงโครงสรางปญหาการวิจัยและการวางแผน

ตรวจสอบโดยใชขอมูลเชิงประจักษเพื่อเช่ือมโยงสูปญหาการวิจัย  

 จุดมุงหมายของแบบแผนการวิจัย  

1.  เพื่อใหไดแนวทางในการตอบปญหาการวิจัยที่มปีระสทิธิภาพ กลาวคือ มี

ความตรงทั้งความตรงภายในและความตรงภายนอก ที่ประหยัดทรพัยากร  

2.  เพื่อควบคุมความแปรปรวนที่เกิดข้ึนในการวิจัย (variance control)  

นงลักษณ วิรัชชัย36 กลาววา 

         2.1 ทําใหความแปรปรวนของตัวแปรที่ศึกษาหรือความแปรปรวนมีระบบ 

(systematic variance) มีคาสงูสุด (to maximize the variance of the variable) ทําใหตัวแปรที่

เลือกมาศึกษาแสดงความแปรปรวนในกลุมตัวอยางหรือประชากรที่ตองการศึกษาใหมากทีสุ่ด การเพิ่ม

ความแปรปรวนของตัวแปรที่ศึกษาใหมีคาสูงสุดทําได โดยการเลือกกลุมตัวอยางใหเปนตัวแทนที่ดีของ 

กลุมประชากร และการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยรวมตัวแปรตนทัง้หมดมาศึกษา 

        2.2 ลดความแปรปรวนจากความคลาดเคลื่อนหรือความแปรปรวนแบบ

สุมที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปรใหมีคาตํ่าสุด (to minimize the error) เปนความ

พยายามลดความคลาดเคลื่อนในการเก็บรวบรวมขอมูลใหไดมากทีสุ่ดเทาที่จะมากได โดยความคลาด

เคลื่อนน้ีอาจเกิดข้ึนจากเครื่องมือที่ใช หรือผูเก็บขอมูลเอง หรือกลุมตัวอยางเปาหมายก็เปนได การลด

ความแปรปรวนจากความคลาดเคลื่อนใหเหลือนอยที่สุดทําไดโดยการเพิ่มความแปรปรวนมีระบบ 

โดยการเพิ่ม ตัวแปรตนในการวิจัยก็จะทําใหความแปรปรวนที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนลดลง และ

การลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากกระบวนการวิจัยที่นักวิจัยกําหนดแผนไว เชน ความคลาดเคลื่อน

จากการเลือกกลุมตัวอยาง (sampling error) ความคลาดเคลื่อนในการวัด (sampling error)    

                                                   
35F. N. Kerlinger, and Lee, H. B, Foundations of Behavioral Research, 

4th ed. (U.S.A.: Thomson  Learning, 2000), 18. 
36นงลักษณ วิรัชชัย, พรมแดนความรูดานการวิจัยและสถิติ (ชลบุรี: วิทยาลัยการ

บรหิารรัฐกจิ  มหาวิทยาลัยบูรพา, 2543),  67. 
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ความลําเอียงในการทดลอง การขาดหายไปของขอมูล  ความผิดพลาดในการลงรหัสขอมูล การ

คํานวณหรือวิเคราะหขอมูล เปนตน 

         2.3  ควบคุมความแปรปรวนที่เกิดจากตัวแปรแทรกซอน (to control 

the variance of extraneous or “unwanted” variables) เปนกลวิธีที่สําคัญในการกําหนดแบบ

แผนในการวิจัย ทําไดทั้งหมด 4 วิธี ดังน้ี  

                    1.  การใชกระบวนการสุม (randomization) เปนการสุมตัวอยาง

เพื่อควบคุมตัวแปรแทรกซอนอันเน่ืองมาจากกลุมตัวอยางที่ใช แบงเปน 3 ข้ันตอน คือ การเลือก

หนวยตัวอยางแบบสุม (random  selection) และการจัดหนวยตัวอยางเขากลุมแบบสุม (random 

Assignment) และการเลือกกลุมทดลองกลุมควบคุมแบบสุม (random treatment) เปนการทําให

กลุมตัวอยางมีความเทาเทียมกันเมื่อเริ่มตนทําการวิจัย จะพบไดในการวิจัยเชิงทดลอง ตัวอยาง เชน 

ในการทดลองที่ตองการใหมีหนวยตัวอยางในกลุมทดลองและกลุมควบคุมกลุมละ 50 คน เริ่มจากการ

เลือกหนวยตัวอยางแบบสุม (random  selection) โดยใชวิธีการสุมที่ทราบความนาจะเปนแบบใดก็

ได เพื่อใหไดหนวยตัวอยาง 100 คน  จากน้ันสุมหนวยตัวอยางจาก 100 คน เปน 2 กลุมๆ ละ 50 คน 

โดยยังไมทราบวากลุมใดเปนกลุมทดลอง กลุมใดเปนกลุมควบคุมเรียกวาการจัดหนวยตัวอยางเขา

กลุมแบบสุม (random assignment) ตอจากน้ันจึงสุมเลือกวากลุมตัวอยางที่เลือกมากลุมใดเปนกลุม

ทดลอง กลุมใดเปนกลุมควบคุม เรียกวาการเลือกกลุมทดลองกลุมควบคุมแบบสุม (random 

treatment) เปนการเลือกกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่มีความเทาเทียมกัน 

            2. การจบัคู (matching) หรือการจัดบล็อค (blocking) นักวิจัยตอง

มีการกําหนดตัวแปรแทรกซอนที่ตองการควบคุม แลวนําตัวแปรน้ันมาเปนเกณฑในการควบคุม การจบัคู 

และการจัดบล็อคมีความแตกตางกัน คือ การจับคูเปนการจบัตัวอยางทีม่ลีักษณะคลายกันตามตัวแปร

แทรกซอนทลีะคู เพื่อใหไดกลุมตัวอยาง 2 กลุม ทีม่ีความใกลเคียงกันมากที่สุดในขณะทีก่ารจัดบล็อค 

เปนการแยกกลุมตัวอยางที่มีลกัษณะใกลเคียงกันออกเปนกลุมยอย โดยแตละกลุมมีความแตกตางกัน

อยางชัดเจน ทั้งน้ีเพื่อดูผลการวิจัยทีเ่กิดในแตละกลุมยอยทีแ่ตกตางกันน้ัน ตัวอยาง เชน การศึกษา

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกวดวิชาของนักเรียนช้ัน ม.6  พบวา เกรดเฉลี่ย ช้ัน ม.5 เปนตัวแปรที่มีอิทธิพล 

ตอตัวแปรตามทีผู่วิจัยไมไดสนใจศึกษา เรียกวาตัวแปรแทรกซอน ดังน้ันตองทราบเกรดเฉลี่ย ช้ัน ม.5 

ของนักเรียนทีเ่ปนประชากรกอน เชน ถามีเกรดเฉลี่ย ม.5 ที่ระดับ 4.00  20 คน สัดสวนประชากรตอ

หนวยตัวอยางเปน 5: 1 แสดงวาตองสุมหนวยตัวอยางมา 4 คน เพื่อแยกเขากลุมทดลองและกลุม

ควบคุมกลุมละ 2 คนเทากัน เรียกวาการจบัคู  สวนการจัดบล็อคไมจําเปนตองจัดใหหนวยตัวอยางใน

กลุมทดลองและกลุมควบคุมมีเกรดเฉลี่ยช้ัน ม.5 เทากันเปนคูๆ ใชวิธีการแบงกลุมยอยออกเปนกลุมๆ 

เชนแบงเปน 3 กลุม คือ เกรดเฉลี่ย ช้ัน ม.5 สูง ปานกลาง ตํ่า เปน 3 บล็อค แลวแตละบล็อคเลือก

หนวยตัวอยางที่ตองการอีกครั้ง วิธีน้ีจะทําใหมั่นใจวาแตละกลุมจะไดอิทธิพลจากตัวแปรแทรกซอนไม
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แตกตางกัน แตมีขอจํากัดวาไมสามารถควบคุมตัวแปรแทรกซอนหลายๆ ตัว พรอมกัน จงึตองหาวิธี

ควบคุมวิธีอื่นรวมดวย เชน ควบคุมดวยวิธีการทางสถิติ 

           3. การควบคุมดวยวิธีการทางสถิติ เปนการรวมตัวแปรแทรกซอนเขา

มาศึกษาแลวควบคุมดวยวิธีการทางสถิติ เหมาะสําหรับการวิจยัเชิงสหสัมพันธและการทดลอง เชน 

สหสัมพันธบางสวน (part and partial correlation) การวิเคราะหความแปรปรวนรวม (ANCOVA) 

การวิเคราะหความแปรปรวนหลายทาง โดยใชตัวแปรแทรกซอนเปนตัวจัดบล็อค 

           4. การกําจัดตัวแปรแทรกซอน (elimination) เปนการตัดตัวแปร

แทรกซอนน้ันออกจากการวิจัย เชนถาคิดวาเกรดเฉลี่ยเปนตัวแปรแทรกซอนก็เลือกศึกษาเฉพาะ

นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสูงกลุมเดียวหรือตํ่ากลุมเดียว โดยมิใหตัวแปรเกรดเฉลี่ยเขามามีอิทธิพลในการ

วิจัย 

 ขั้นตอนของแบบแผนการวิจัย 

 ข้ันตอนของแบบแผนการวิจัย ประกอบดวยการกําหนดรูปแบบ ขอบเขต 

และแนวทางการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 1. การกําหนดรูปแบบการวิจัย (model) สามารถกําหนดไดหลายรูปแบบ

ตามมิติหรือเกณฑที่ใชแบงแตกตางกัน อยางเชน Kumar ไดจัดรูปแบบการวิจัยแบงตามมิติ 3 ดาน 

ไดแก 1) การนําไปใช (application) 2) วัตถุประสงค (objectives) และ 3) ลักษณะของสารสนเทศ 

(type of information) จากการศึกษาตําราทางกาวิจัยทางสังคมพฤติกรรมศาสตร พบวา รูปแบบ

การวิจัยมีหลายประเภท สวนใหญจะแตกตางกันตาม มิติที่อางอิงในที่น้ีจะขอนําเสนอรูปแบบการวิจัย

ตามมิติหรือเกณฑ 5 แบบ ดังน้ี 

 1.1 พิจารณาจากการนําไปใชประโยชน สามารถแบงรูปแบบการวิจัย 

เปน 3 ประเภท 

1.1.1 การวิจัยบริสุทธ์ิ (pure research) หรือ การวิจัยพื้นฐาน 

(basic research) เปนการวิจัยเพื่อหาทฤษฎี สูตร หรือสรางกฎ เพื่อเปนพื้นฐาน ในการศึกษาเรื่อง

อื่นๆ ตอไป  

                          1.1.2  การวิจัยประยุกต (applied research) เปนการวิจัยเพื่อนํา

ผลไปทดลอง ใชแกไขปญหาอื่นๆ ตอไป เชน การวิจัยทางแพทย  

                          1.1.3  การวิจัยเชิงปฎิบัติการ (action research) เปนการวิจัย

ประยุกตในลักษณะ หน่ึงที่มุงแกปญหาเฉพาะหนาเปนเรื่องๆ ไป ผลของการวิจัยน้ีใชไดใน ขอบเขต

ของปญหาน้ันๆ เทาน้ัน ไมสามารถนําไปใชในสถานการณ อื่นๆ 

 2. พิจารณาจากลกัษณะของขอมลู ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท 

ไดแก 
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 2.1  การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) เปนการใชขอมูลทาง

คณิตศาสตรและสถิติมาชวยในการตอบคําถามการวิจัย 

              2.2  การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เปนการใชขอมูลเชิง

คุณลักษณะ และไมไดใชคณิตศาสตร หรือสถิติเขามาชวย การเก็บขอมูลทําไดโดย การใชการสังเกต 

การสัมภาษณ การบันทึก วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหา และสรุปเปนประเด็นเพื่อตอบ

ปญหาการวิจัย 

  3.  พิจารณาจากชนิดของขอมลู แบงออกเปน 2 ประเภท 

 3.1  การวิจัยเชิงประจักษ (empirical research) เปนการวิจัยที่หาความ

จริงจากขอมูลไมวาจะเปนแหลงปฐมภูมิ หรือทุติยภูมิ        

               3.2 การวิจัยเอกสาร (documentary research) เปนการวิจัยที่หา

ความรูความจริงจากขอมูลเอกสาร วรรณกรรม พงศาวดาร ศิลาจารึก 

 4. พิจารณาจากลกัษณะการศึกษาตัวแปร แบงออกไดเปน 3 ประเภท 

 4.1  การวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) เชนการสํารวจทัศนคติเพื่อ

หาขอเท็จจริง  

 4.2  การวิจัยยอนหลัง (expose facto research) เปนการศึกษา

ยอนหลังในสิ่งที่เกิดข้ึนแลว เปนการศึกษาหาความสัมพันธของตัวแปร จากเหตุการณที่เกิดข้ึนอยูกอน 

สวนใหญใชในการศึกษาเชนการศึกษาวาเด็กสอบตกเกิดจากเหตุใดหรือมีบุคลิกภาพตางกันอยางไร  

              4.3  การวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) เปนการศึกษา    

ตัวแปร โดยการควบคุม มุงศึกษาอิทธิพลจากตัวแปรจัดกระทํา และสังเกตผลที่เกิดข้ึน 

 5.  พิจารณาจากระเบียบวิธีการวิจัย ซึ่งแบงออกไดเปนหลายรูปแบบ ในที่น้ี

จะกลาวถึงบางรูปแบบที่สําคัญ คือ 

 5.1 การวิจัยเชิงประวัติศาสตร (Historical Research) เปนการศึกษาหา 

ขอเท็จจริงที่เปนเรื่องราวในอดีตเพื่อใชความรูมาอธิบายเหตุการณในปจจุบันและอนาคต  

               5.2  การวิจัยเชิงบรรยาย (description research) เปนการวิจัยที่มุง

ศึกษาขอเท็จจริง เกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดข้ึน เพื่อใหทราบวาสิ่งตาง ๆ ที่เกิดข้ึนน้ันมีความสัมพันธกัน

อยางไร ในการวิจัยประเภทน้ีมีต้ังแตการสํารวจวา มีตัวแปรอะไรบาง สัมพันธอยางไร ไปจนถึงการหา

ความสัมพันธเชิงเหตุผลของตัวแปร  

  ชนิดของการวิจัยเชิงบรรยาย แบงออกไดเปน 3 ชนิดใหญๆ  คือ   

                1.  การวิจัยเชิงสํารวจ เปนการศึกษาถึงลักษณะสภาพความเปนอยู 

หรือปรากฏการณหน่ึง เพื่อใหทราบขอเท็จจริง เพื่อการวางแผน และปรับปรุงใหดีข้ึน แบงออกไดเปน

สํารวจชุมชน สํารวจสภาพการปกครอง สํารวจทางภูมิศาสตร และเศรษฐกิจพื้นฐาน สํารวจทาง
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วัฒนธรรม ประเพณี และศิลปะ สํารวจประชากร สํารวจประชามติ และวิเคราะหงาน (job analysis) 

วิเคราะหเอกสาร (documentary analysis)  

   2.  การวิจัยเชิงความสัมพันธ เปนการวิจัยที่มุงศึกษาความสัมพันธ 

ของตัวแปรของปรากฎการณ และพฤติกรรมตาง ๆ แบงออกไปไดเปน 

      2.1 กรณีศึกษา (case study) เปนการศึกษาอยางละเอียดลึกซึ้ง

เกี่ยวกับเรื่องหน่ึงเรื่องใด โดยเฉพาะ เพื่อตองการทราบรายละเอียดของทุกแงมุมในเรื่องที่ตองการ

ศึกษาน้ันๆ เปนการศึกษาเฉพาะกรณี มิไดมุงในเรื่องปริมาณ เปนการศึกษาเพื่อทราบรายละเอียด

เบื้องตนเกี่ยวกับเรื่องน้ันๆ  

      2.2 ศึ ก ษ า เ ป รี ย บ เ ที ย บ ผ ล เ พื่ อ สื บ ห า เ ห ตุ  ( casual 

comparative studies) เปนการศึกษาถึงความสัมพันธของตัวแปรของปรากฎการณตางๆ โดยการ

สังเกตผลของปรากฎการณที่เกิดข้ึนน้ันเปนอยางไร แลวยอนกลับไปดูวา ผลที่เกิดจะมีความสัมพันธ

กับตัวแปรที่เปนเหตุอะไรไดบาง การวิจัยลักษณะน้ีผูวิจัยไมสามารถควบคุมตัวแปรที่ไมตองการศึกษา

ได  

        2.3  ศึกษาเชิงสหสัมพันธ (correlation studies) เปนการศึกษา

ถึงความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัวข้ึนไป เพื่อดูวาตัวแปรเหลาน้ันมีการผันแปรคลอยตามกัน หรือผัน

แปรตรงกันขามกัน 

        2.4  ศึกษาเปรียบเทียบระหวางวัฒนธรรม (cross cultural 

studies) เปนการศึกษาเปรียบเทียบปรากฎการณทางวัฒนธรรมที่แตกตางกัน เพื่อประโยชนในการ

นําสิ่งน้ัน ๆ  ไปใชใหเหมาะสมกับสภาพการณในแตละวัฒนธรรม การวิจัยประเภทน้ีตองการขอมูลจาก

การศึกษาจากหลายลักษณะ โดยการสํารวจศึกษาทางกรณี การสังเกต แลวจึงมาสรุปผลวาสามารถ

สืบอางไปสูกลุมที่มีวัฒนธรรมอื่น ๆ ไดหรือไม หรือใชไดเฉพาะกลุมเทาน้ัน 

   3.  การวิจัยเชิงพัฒนาการ เปนการวิจัยที่ดูความกาวหนาของสิ่งใดสิ่ง

หน่ึง ในชวงของสภาพที่เกิดข้ึน ความสัมพันธของปรากฎการณ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนใน

ระหวางชวงเวลา เชน การศึกษาความเจริญงอกงามความกาวหนาตางๆ หรือการศึกษากลุมเปน

ระยะเวลายาว (longitudinal studies) และการศึกษาแนวโนม (trend studies) ซึ่งเปนการศึกษาถึง

รูปแบบ และทิศทางของความเปลี่ยนแปลง เพื่อการพยากรณวาอะไรจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยอาศัย

การศึกษาจากสถานการณตาง ๆ เชน ชวงตอเน่ืองกัน แบบ longitudinal study มีการนําขอมูลมา

เปรียบเทียบกัน ทําใหทราบอัตรา และทิศทางการเปลี่ยนแปลง แลวจึงพยากรณสภาพ หรือเหตุการณ

ที่นาจะเกิดข้ึนในอนาคต 

          5.3  การวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) เปนการศึกษาตัว

แปร เพื่อทราบสาเหตุที่ทําใหเกิดผล เปนรูปแบบการวิจัยที่ผูวิจัยเปนผูจัดกระทํา (manipulate)  
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โดยการสรางเงื่อนไขหรือสถานการณข้ึนใหกลุมตัวอยางไดรับ (treatment) แลวศึกษาผลที่เกิดข้ึน

ตามมา เพื่อศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางเงื่อนไขของการจัดกระทํากับผลลัพธที่เกิดข้ึน  

ซึ่งแบงออกไดเปน 3 รูปแบบหลักๆ ไดแก 

                 1.  การวิจัยเชิงทดลองเบื้องตน (Pre-Experimental Design) 

                 2.  การวิจยัเชิงกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) 

                 3.  การวิจัยเชิงทดลองที่แทจริง (True-Experimental Design) 

 3.3  การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง  

 การออกแบบการสุมตัวอยาง ประกอบดวยกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ไดแก  

1) การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง และ 2) การกําหนดวิธีการสุมตัวอยาง ประกอบดวย 

   1.1 การจัดทํากรอบการสุม (sampling frame) 

   1.2  การกําหนดวิธีการสุม ซึง่แบงได 2 ประเภท ดังน้ี 

            1.2.1 การสุมแบบทราบความนาจะเปน (Probability Sampling) 

            1.2.2 การสุมตัวอยางแบบไมทราบความนาจะเปน (Non-Probability 

Sampling)       

 ในการบรรยายลักษณะของประชากรกลุมตัวอยางน้ัน ผูวิจัยจะตองอธิบายให

ชัดเจนวาคือใคร มีหลักเกณฑอยางไรในการเลือกกลุมประชากรน้ันๆ มีประชากรเทาไรในการศึกษา

วิจัย แบงออกเปนกลุมยอย หรือไม และกระบวนการเลือกกลุมตัวอยางเปนอยางไร ความเปนตัว

แทนที่เช่ือถือไดของตัวอยางที่เลือกมา ที่ไมมีอคติ และไมยุติธรรม ในการวิจัยสวนใหญน้ัน ประชากร

จะตองเปนตัวแทนของประชากรที่ตองการศึกษา เพราะงานวิจัยสวนใหญไมสามารถใชกลุมประชากร

ทั้งหมดได ตอจากน้ัน จึงใชวิธีสุมตัวอยาง เพื่อลดจํานวนประชากร ซึ่งการสุมน้ันมีหลายวิธี เชน  

การสุมแบบงาย การสุมแบบเปนระบบ การสุมแบบแบงช้ัน การสุมกลุม ซึ่งเราเรียกวาการสุมแบบ

ทราบความนาจะเปน(probability sampling) การกําหนดกลุมตัวอยางมีความจําเปนอยางย่ิง ทั้งน้ี

เน่ืองจากการเก็บขอมูลกับประชากรทุกหนวยอาจทําใหเสียเวลาและคาใชจายที่สูงมากและบางครั้ง

เปนเรื่องที่ตองตัดสินใจภายในเวลาจํากัด  การเลือกศึกษาเฉพาะบางสวนของประชากรจึงเปนเรื่องที่

มีความจําเปน   

  ประชากร (population) หมายถึง สมาชิกทุกหนวยของสิ่งที่สนใจศึกษา  

ซึ่งไมไดหมายถึงคนเพียงอยางเดียว ประชากรอาจจะเปนสิ่งของ เวลา สถานที่ ฯลฯ เชนถาสนใจวา

ความคิดเห็นของคนไทยที่มีตอการเลือกต้ัง ประชากร คือคนไทยทุกคน หรือถาสนใจอายุการใชงาน

ของเครื่องคอมพิวเตอรย่ีหอหน่ึง ประชากรคือเครื่องคอมพิวเตอรย่ีหอน้ันทุกเครื่อง แตการเก็บขอมูล

กับประชากรทุกหนวยอาจทําใหเสียเวลาและคาใชจายที่สูงมากและบางครั้งเปนเรื่องที่ตองตัดสินใจ
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ภายในเวลาจํากัด การเลือกศึกษาเฉพาะบางสวนของประชากรจึงเปนเรื่องที่มีความจําเปน เรียกวา

กลุมตัวอยาง 

   กลุมตัวอยาง (sample) หมายถึง สวนหน่ึงของประชากรที่นํามาศึกษา  

ซึ่งเปนตัวแทนของประชากร การที่กลุมตัวอยางจะเปนตัวแทนที่ดีของประชากรเพื่อการอางอิงไปยัง

ประชากรอยางนาเช่ือถือไดน้ัน จะตองมีการเลือกตัวอยางและขนาดตัวอยางที่เหมาะสม ซึ่งจะตอง

อาศัยสถิติเขามาชวยในการสุมตัวอยางและการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 

 การสุมตัวอยาง (sampling) หมายถึง กระบวนการไดมาซึ่งกลุมตัวอยางที่มี

ความเปนตัวแทนที่ดีของประชากร 

 ประเภทของการสุมกลุมตัวอยาง 

  วิธีการสุมตัวอยางแบงเปน 2 ประเภทใหญๆ  คือ 

1. การสุมตัวอยางแบบทราบความนาจะเปน (probability sampling) 

เปนการสุมตัวอยางโดยสามารถกําหนดโอกาสที่หนวยตัวอยางแตละหนวยถูกเลือก ทําใหทราบความ

นาจะเปนที่แตละหนวยในประชากรจะถูกเลือก การเลือกกลุมตัวอยางแบบน้ีสามารถนําผลที่ไดอางองิ

ไปยังประชากรได  สามารถทําไดหลายแบบ ดังน้ี 

      1.1 การสุมตัวอยางแบบงาย (simple random sampling) เปนการสุม

ตัวอยาง โดยถือวาทุกๆหนวยหรือทกุๆสมาชิกในประชากรมีโอกาสจะถูกเลอืกเทาๆ กัน การสุมวิธีน้ี

จะตองมีรายช่ือประชากรทั้งหมดและมีการใหเลขกํากับ วิธีการอาจใชวิธีการจับสลากโดยทํารายช่ือ

ประชากรทั้งหมด หรือใชตารางเลขสุมโดยมีเลขกํากับหนวยรายช่ือทั้งหมดของประชากร 

1.2 การสุมตัวอยางแบบเปนระบบ (systematic  sampling) เปนการ

สุมตัวอยาง โดยมีรายช่ือของทุกหนวยประชากรมาเรียงเปนระบบตามบัญชีเรียกช่ือ การสุมจะแบง

ประชากรออกเปนชวงๆ ที่เทากันอาจใชชวงจากสัดสวนของขนาดกลุมตัวอยางและประชากร แลวสุม

ประชากรหนวยแรก สวนหนวยตอๆ ไปนับจากชวงสัดสวนที่คํานวณไว        

               1.3 การสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิ (stratified sampling) เปนการสุม

ตัวอยาง โดยแยกประชากรออกเปนกลุมประชากรยอยๆ หรือแบงเปนช้ันภูมิกอน โดยหนวย

ประชากรในแตละช้ันภูมจิะมีลักษณะเหมือนกัน (homogeneous) แลวสุมอยางงายเพื่อใหไดจํานวน

กลุมตัวอยางตามสัดสวนของขนาดกลุมตัวอยางและกลุมประชากร         

              1.4  การสุมตัวอยางแบบกลุม (cluster sampling) เปนการสุมตัวอยาง

โดยแบงประชากรออกเปนพื้นที่ โดยไมจําเปนตองทําบัญชีรายช่ือของประชากร และสุมตัวอยาง

ประชากรจากพื้นที่ดังกลาวตามจํานวนที่ตองการ แลวศึกษาทุกหนวยประชากรในกลุมพื้นที่น้ันๆ หรอื

จะทําการสุมตอเปนลําดับข้ันมากกวา 1 ระดับ โดยอาจแบงพื้นที่จากภาค เปนจังหวัด จาก จังหวัด

เปนอําเภอ และเรื่อยไปจนถึงหมูบาน 
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              นอกจากน้ีการสุมตัวอยางยังสามารถเลอืกสุมตัวอยางผสมระหวางแบบ

งายแบบช้ันภูมิและแบบกลุมดวยก็ได 

          2.  การสุมตัวอยางแบบไมทราบความนาจะเปน (non probability 

sampling) เปนการเลือกตัวอยางโดยไมคํานึงวาตัวอยางแตละหนวยมีโอกาสถูกเลือกมากนอยเทาไร 

ทําใหไมทราบความนาจะเปนที่แตละหนวยในประชากรจะถูกเลือก การเลือกกลุมตัวอยางแบบน้ีไม

สามารถนําผลที่ไดอางอิงไปยังประชากรได แตมีความสะดวกและประหยัดเวลาและคาใชจายมากกวา  

ซึ่งสามารถทําไดหลายแบบ ดังน้ี 

 2.1 การเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (accidental sampling) เปน

การเลือกกลุมตัวอยางเพื่อใหไดจํานวนตามตองการโดยไมมีหลักเกณฑ กลุมตัวอยางจะเปนใครก็ไดที่

สามารถใหขอมูลได 

 2.2 การเลือกกลุมตัวอยางแบบโควตา (quota sampling) เปนการเลือก 

กลุมตัวอยางโดยคํานึงถึงสัดสวนองคประกอบของประชากร เชน เมื่อตองการกลุมตัวอยาง 100 คน ก็

แบงเปนเพศชาย 50 คน หญิง 50 คน แลวก็เลือกแบบบงัเอิญ คือเจอใครก็เลือกจนครบตามจํานวนที่

ตองการ 

             2.3  การเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) เปนการ

เลือกกลุมตัวอยางโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผูวิจัยเอง ลักษณะของกลุมที่เลือกเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย การเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงตองอาศัยความรอบรู ความชํานาญและ

ประสบการณในเรื่องน้ันๆของผูทําวิจัย การเลือกกลุมตัวอยางแบบน้ีมีช่ือเรียกอีกอยางวา Judgment 

sampling 

 ขนาดของกลุมตัวอยาง                       

 ขนาดของกลุมตัวอยางมีความสําคัญอยางมาในการวิจัยเมื่อกลุมตัวอยางมี

ความเหมาะสมขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางมีมากพอก็จะทําใหผลงานวิจัยน้ันมีคุณคา  ขนาดของกลุม

ตัวอยางเทาไรจึงจะเหมาะสมกับการวิจัยข้ึนอยูกับการวิจัยวาจะยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนมาก

นอยเพียงใด จึงจะยอมรับได การหาขนาดตัวอยางสามารถคํานวณไดจากสูตรในกรณีที่ตองการ

ประมาณคาเฉลี่ยของประชากร และในกรณีที่ประมาณคาสัดสวนของประชากร และการใชตารางการ

สุมตัวอยางของ Yamane37 ในที่น้ีขอนําเสนอการหาขนาดของกลุมตัวอยาง 2 ลักษณะ คือ 1) การใช

ตารางหาขนาดตัวอยางในรูปรอยละ และ 2) การกําหนดขนาดตัวอยางตามวัตถุประสงคการวิจัย 

1. การใชตารางหาขนาดตัวอยางในรูปรอยละ ไดมาจากการคํานวณขนาด 

                                                   

 37สุวิมล ติรกานันท, ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร: แนวทางสูการปฏิบัติ, พิมพ

ครั้งที่ 2 (กรงุเทพมหานคร: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543), 56-61. 
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กลุมตัวอยางจากคาสัดสวนของประชากร  ระดับความเช่ือมัน่ และความคลาดเคลื่อน แลวนํามาสรุป

เปนชวง ดังตารางที1่ 

2. การกําหนดขนาดตัวอยางตามวัตถุประสงคการวิจัย  

 เกณฑท่ีใชสําหรับแบบแผนการวิจัย 

             จากจุดมุงหมายดังกลาว ทําใหไดเกณฑ (Criteria) ที่ใชสําหรับแบบแผนการ

วิจัยที่สําคัญ 3 ขอดวยกัน คือ 

             1. แบบแผนการวิจัยน้ัน ทําใหไดแนวทางการวิจัยที่จะไดคําตอบตรงกับ

ประเด็นปญหาที่ตองการวิจัย 

             2. แบบแผนการวิจัยน้ันทําใหไดผลงานวิจัยที่มีความตรง ทั้งความตรงภายใน 

(Internal Validity) และความตรงภายนอก (External Validity) 

 2.1 ความตรงภายใน (Internal Validity) หมายถึง การที่ผลของ

การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม (Dependent Variable) เปนผลมาจากตัวแปรอิสระ  (Independent 

Variable) ที่ใชในการศึกษาเทาน้ัน ไมไดมีผลมาจากตัวแปรอื่นๆ นอกจากที่กําหนดในการวิจัย 

งานวิจัยที่จะมีความตรงภายในสูง จะตองมีความคลาดเคลื่อนของการวัดคาตัวแปรตํ่า และจะตอง

สามารถควบคุมตัวแปรเกิน และตัวแปรแทรกซอนที่จะมีอิทธิพลตอตัวแปรตามไดเปนอยางดี      

(การออกแบบการวัดตัวแปรมีคุณภาพ) ตลอดจนมีกระบวนการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายที่

ถูกตองและเหมาะสม (การออกแบบการวิเคราะหมีคุณภาพ) 

  ปจจัยที่มีอทิธิพลตอความตรงภายใน 

          1.  ภูมิหลังของกลุมตัวอยางหรือประชากรที่ทําการศึกษา (history) 

ความแตกตางของตัวแปรที่มีต้ังแตเริ่มแรกของการศึกษา ทําใหนักวิจัยไมสามารถระบุไดอยางชัดเจน

วาผลที่เกิดข้ึนในตัวแปรตามเปนผลมาจากตัวแปรอิสระที่ศึกษา การแกไขทําไดโดยการเลือกตัวอยาง

ที่มีภูมิหลังใกลเคียงกันมาศึกษา 

       2. วุฒิภาวะ (maturation) การเจริญเติบโตของตัวอยางทั้งทาง

รางกายและจิตใจ ในระหวางการวิจัยเปนสาเหตุอีกประการหน่ึงที่ทําใหผลการวิจัยแตกตางไปจากที่

ควรจะเปน นักวิจัยจึงควรระมัดระวังการใชระยะเวลาการวิจัยที่ยาวนาน 

         3. การทดสอบ (testing) เมื่อกลุมตัวอยางรูตัววากําลังถูกศึกษา 

การแสดงออกยอมผิดไปจากปกติ ทําใหผลการวิจัยผิดไปจากที่ควรจะเปน 

 4. เครื่องมือที่ใชในการวัดตัวแปร (instrument) สวนสําคัญของ 

การใชเครื่องมือ ประกอบดวย ผูใชเครื่องมือ ผูถูกเก็บขอมูล ตัวอยางในการศึกษา ความคลาดเคลื่อน

จะเกิดข้ึนไดจากการที่ผูใชเครื่องมือขาดทักษะในการใช หรือเครื่องมือไมดี หรือผูตอบไมต้ังใจตอบ 

นักวิจัยควรพิจารณาทั้ง 3 สวนพรอม ๆ กัน  
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         5. การคัดเลือกตัวอยาง (selection) ความลําเอียงของผูวิจัยใน  

การคัดเลือกกลุมตัวอยาง ทําใหไดกลุมตัวอยางที่ไมเปนตัวแทนของประชากรที่ศึกษา และมีความ

แตกตางกันต้ังแตจุดเริ่มตน และสงผลใหไมสามารถสรุปผลการวิจัยไดอยางชัดเจน 

        6. การขาดหายของตัวอยาง (mortality) ในระหวางการวิจัย 

นักวิจัยมักพบการขาดหายไปของตัวอยาง เชน ตาย ลาออก ทําใหไดขอมูลไมครบตามจํานวนที่

กําหนด 

            2.2 ความตรงภายนอก (internal validity) หมายถึง การที่ผลการวิจัย

สามารถสรุปผลอางอิงกลับไปยังเน้ือหา สถานการณที่ใกลเคียงกันและประชากรไดอยางถูกตอง  

ในกรณีของการสรุปอางอิงกลับไปยังประชากร หมายความวา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาจะตอง

เปนตัวแทนที่ดีของประชากร (การออกแบบการสุมตัวอยางมีคุณภาพ) มีการเลือกใชสถิติสรุปอางอิงที่

เหมาะสม และแปลความหมายของการวิเคราะหทางสถิติไดอยางถูกตอง (การออกแบบการวิเคราะห

มีคุณภาพ 

  ปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอความตรงภายนอก 

 1. ปฏิสัมพันธระหวางการคัดเลือกตัวอยางกับการใชวิธีการทดลอง 

(interaction effect of selection and treatment) เกิดจากการที่กลุมตัวอยางมีความแตกตางใน

การรบัวิธีทดลองที่แตกตางกัน ทําใหผูวิจัยไมสามารถสรปุผลกลบัไปยังประชากรไดอยางสมบูรณ 

         2. ปฏิกิ ริยาร วมระหวางการทดสอบครั้ งแรกกับ วิธีทดลอง 

(interaction effect of testing and treatment) เกิดจากผลการสอบครั้งแรกที่มีตอวิธีการทดลอง

และการสอบในครั้งหลัง 

         3. ปฏิกิริยาจากการจัดสภาพการทดลอง (reaction from 

experiment situation) เปนความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการจัดสภาพการทดลอง ทําใหลักษณะ

บางอยางไมเกิดข้ึนในภาพทั่วไป 

             การที่งานวิจัยมีความตรงภายนอกไดจะตองเปนผลมาจากความตรง

ภายในของงานวิจัยน้ันเสียกอน จึงจะสามารถนําผลสรุปอางอิงตอไปได และการสรุปอางอิง

ผลการวิจัยที่ดี ไมไดหมายความถึงการสรุปอางอิงไปยังกลุมประชากรเพียงอยางเดียว แตยังอาจ

รวมถึงการสรุปอางอิงไปยังเน้ือหา และสถานการณที่ใกลเคียงกันในบางกรณีไดอีกดวย 

             แบบแผนการวิจัยน้ัน ตองมุงใชทรัพยากรที่มีอยูอยางเหมาะสมและ

ใชอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนไดประโยชนเหมาะสมกับเหตุการณและเวลา 
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 สรุปไดวา 

 แบบแผนการวิจัย (Research Design) เปนการกําหนดรูปแบบ ขอบเขต 

และแนวทางการวิจัย เพื่อใหไดคําตอบหรือขอความรูตามปญหาการวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ 

กลาวคือ ไดคําตอบที่มีความตรงภายใน (Internal Validity) ความตรงภายนอก (External Validity) 

และประหยัดทรัพยากร องคประกอบสําคัญของแบบแผนการวิจัยมี 3 สวน ไดแก การออกแบบ   

การวัดตัวแปร (Measurement Design) การออกแบบการสุมตัวอยาง (Sampling Design) และการ

ออกแบบการวิเคราะหขอมูล (Analysis Design) การกําหนดแบบแผนการวิจัยที่ดี จะทําใหผูวิจัยมี

ทิศทางและสามารถนํามาใชเขียนระเบียบวิธีวิจัยในโครงการวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3.4 การสรางเครื่องมือในการวิจัย   

 วัญญา วิศาลาภรณ38 กลาววา เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลที่นิยม 

ใชในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีหลายประเภท ไดแก  

1.  แบบทดสอบ (test) 

2.  แบบสอบถาม (questionnaires)  

3.  แบบสัมภาษณ (interview)  

4.  แบบสังเกต (observation)  

 แบบทดสอบ (test)  

 เปนเครื่องมือวัดพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย ซึ่งถือวาเปนสติปญญาของมนุษยวามี

ความรูหรือไมเพียงใด ที่ซอนแฝงอยูในตัวบุคคลทั้งในดานพฤติกรรม ความรู ความจํา ความเขาใจ 

การนําไปใช และอื่นๆ การสรางแบบทดสอบชนิดน้ี เปนที่รูจักกันดี   

   ประเภทของแบบทดสอบ อาจแบงออกเปน 4 ประเภท ดังน้ี 

1. แบบเขียนตอบ เปนแบบทดสอบที่ผูสอบตองเขียนตอบ เปนการยากที่จะ

ควบคุมการตอบของผูสอบได อาจเปนแบบทดสอบที่ผูตอบมีสิทธิในการตอบอยางเสรี หรือ 

แบบทดสอบที่ผูตอบมีสิทธิในการตอบจํากัด  

2. แบบถูกผิด (true - false) คําถามชนิดน้ีถามถึงความจริง หลักการ กฎ

ตางๆ และการตีความ เชน ใหเขียนเครื่องหมายลงในหนาขอที่ทานเห็นวาถูก (    ) หรือผิด (    ) เปน

ตน  

                                                   

 38วัญญา  วิศาลาภรณ, การวิจัยทางการศึกษา หลักการและแนวปฏิบัติ, (กรงุเทพ  

มหานคร: คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2531). 
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3. แบบจับคู (Matching) ลักษณะของขอสอบจะมี 2 คอลัมน คอลัมนหน่ึง

จะเปนชุดของคําถาม อีกคอลัมนหน่ึงจะเปนชุดของคําตอบ ซึ่งผูตอบจะเลือกคําตอบที่ถูกตองเพื่อให

สอดคลองกับคําถาม 

 4. แบบเลือกตอบ (Multiple - Choice) ขอสอบแบบน้ีแตละขอกระทง 

(Item) จะประกอบดวยสองสวน สวนแรกของโจทย (Stem) อีกสวนหน่ึงเปนตัวเลือก (Alternative) 

มีต้ังแต 3 ตัวเลือกถึง 5 ตัวเลือก แบบทดสอบแบบน้ีจะวัดความสามารถของสมองไดต้ังแตข้ันตํ่าถึง

ข้ันสูงๆ โดยคําตอบในตัวเลือกน้ันจะมีขอถูกอยูเพียงขอเดียว สวนขออื่น ๆ เปนตัวลวง (Distracters) 

 แบบสอบถาม (questionnaires)   

 แบบสอบถามเปนชุดขอคําถามที่เปนขอความหรือบางครั้งใชภาพเปนขอ

คําถาม สําหรับใหกลุมตัวอยางตอบโดยการเขียนซึ่งอาจเขียนตอบเปนขอความหรือเปนเครื่องหมาย

ตามเงื่อนไขที่กําหนด สิ่งที่วัดโดยแบบสอบถามมีทั้งขอเท็จจริง ความรู ความคิดเห็น เจตคติ และ

พฤติกรรม ถาเปนแบบสอบถามที่มุงถามความคิดเห็น ก็มักเรียกวา แบบสอบถามความคิดเห็น  

 1. ประเภทของแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี     

 1.1 แบบเปด (Opened Form) เปนแบบสอบถามที่ขอคําถามมีลักษณะ 

เปดกวางใหผูตอบ ตอบอยางอิสระในขอบเขตคําถาม โดยไมมีการแนะแนวทางในการตอบ 

ตัวอยางเชน ทําไมจึงเลือกเรียนสาขาวิชาน้ี 

 1.2 แบบปด (Closed Form) เปนแบบสอบถามที่มีคําถามมีลักษณะ

จํากัดใหตอบ ผูตอบเลือกตอบจากคําตอบที่กําหนดให ลักษณะของคําตอบแบงไดดังน้ี  

1.2.1 แบบเลือกตอบอยางใดอยางหน่ึงจากสองคําตอบ 

 1.2.2 แบบเลือกคําตอบเดียวจากหลายคําตอบ 

 1.2.3 แบบเลือกคําตอบหลายคําตอบ 

 1.2.4 แบบจัดเรียงลําดับ ผูตอบจะตองจัดเรียงลําดับความสําคัญ 

หรือลําดับกอนหลังโดยใสหมายเลข 1, 2 และ 3 ตามลําดับ 

 1.2.5 แบบมาตราสวนประมาณคา เปนแบบใหจัดลําดับความสําคัญ 

เชน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด อาจใช 3 หรือ 5 ลําดับก็ได  

 แบบสัมภาษณ (interview)    

 การสัมภาษณมีจุดมุงหมายทํานองเดียวกับการใชแบบสอบถาม จึงมีผูเรียก

การสัมภาษณวาเปนแบบสอบถามปากเปลา (Oral Questionnaire) แตมีความแตกตางกันตรงวิธีการ 

กลาวคือ การสัมภาษณ ผูสัมภาษณเปนฝายซักถามโดยการพูด ผูตอบก็ตอบโดยการพูดแลว           

ผูสัมภาษณเปนฝายบันทึกคําตอบ สวนการใชแบบสอบถาม ผูตอบตอบโดยการเขียนตอบลงใน

แบบสอบถาม 



93 
 

 การสัมภาษณจะไดขอมูลที่ดีหรือไมเพียงใดข้ึนอยูกับผูสัมภาษณเปนสําคัญ ใน

การสัมภาษณบางกรณีก็มีการใชแบบสัมภาษณชวยเปนแนวทางสําหรับผูสัมภาษณ แตในบางกรณีก็

ไมไดใชแบบสัมภาษณประกอบการสัมภาษณแตอยางใด ดังน้ันถือวาตัวผูสัมภาษณเปนเครื่องมือเก็บ

รวบรวมขอมูล สวนแบบสัมภาษณเปนเพียงเครื่องชวยบันทึกขอมูลดวย เชน แถบบันทึกเสียง โดย

ไดรับความยินยอมจากผูถูกสัมภาษณ  

   ประเภทของแบบสัมภาษณ แบงออกเปน  2 ประเภท ดังน้ี 

 1. การสัมภาษณแบบไมมีคําถามแนนอน (unstructured interview) เปน

การสัมภาษณที่ไมมีกําหนดคําถามที่แนนอนตายตัว หรือหากมกีารกําหนดไวบางก็เปนคําถามประเด็น

หลัก ในการสัมภาษณก็ไมจําเปนตองใชคําถามเหมือนกัน การเรียงลําดับคําถามก็ไมตองเหมือนกัน ผู

ถามสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะกับสถานการณและผูตอบ เปนการสัมภาษณที่ยืดหยุนและเปดกวาง 

ผูถามมีอิสระในการถามเพื่อใหไดคําตอบตามจุดมุงหมายของการวิจัย ขอมูลที่ไดรับไมนิยมเอามา

เปรียบเทียบกัน ไมไดมุงเอามาพิสูจนสมมุติฐาน นอกจากน้ีคําถามที่ใชและคําตอบที่ไดรับ อาจนํามาใช

ประโยชนในการสรางแบบสัมภาษณ สําหรับใชในการสัมภาษณแบบมีคําถามที่แนนอนในครั้งตอๆ ไป  

 2. การสัมภาษณแบบมีคําถามที่แนนอน (structured interview) เปนการ

สัมภาษณที่มีการกําหนดขอคําถามไวลวงหนา และในการสัมภาษณผูตอบแตละคนจะตองไดรับการ

ถามเชนเดียวกัน และในลําดับข้ันตอนเดียวกันดวย ดังน้ัน การสัมภาษณแบบน้ีจําเปนตองใชแบบ

สัมภาษณที่จัดเตรียมไวกอน การสัมภาษณแบบมีคําถามแนนอนชวยใหผูถาม ถามตรงประเด็นที่

ตองการไมออกนอกเรื่องไมเกินขอบเขตที่กําหนดไว และขอมูลที่ไดรับสามารถนํามาเปรียบเทยีบกนัได  

 แบบสังเกต (observation)   

 แบบสังเกตเปนวิธีการอยางหน่ึงที่ใชเปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 

โดยการใชประสาทสัมผัสของผูสังเกต และผูสังเกตเปนฝายบันทึกสิ่งที่สังเกตได อาจบันทึกไดหลายวิธี 

เชน การเขียน การอัดเสียงลงในแถบบันทึกเสียง บันทึกเหตุการณไวในวีดีโอ วิธีการสังเกตเหมาะ

สําหรับการศึกษาพฤติกรรมและปรากฏการณตาง ๆ  

 ประเภทของแบบสังเกต  แบงออกเปน 2 ประเภท คือ   

 1. การสังเกตแบบมีสวนรวม (participant  observation)  เปนการสังเกตที่ผู

สังเกตเขาไปมีสวนรวมอยูในเหตุการณหรือกิจกรรมน้ันๆ การเขาไปมีสวนรวมน้ีอาจเปนลักษณะมีสวน

รวมโดยสมบูรณ (completion participant) หรือมีสวนรวมโดยไมสมบูรณ (incompletion 

Participant) แบบมีสวนรวมโดยสมบูรณ ผูสังเกตจะเขาไปเปนสมาชิกคนหน่ึงของกลุมและเขารวม

กิจกรรมตางๆ ของกลุม เชนเดียวกับผูถูกสังเกต การมีสวนรวมโดยสมบูรณผูถูกสังเกตจะไมรูตัววา

กําลังถูกสังเกต จึงมีพฤติกรรมตามปกติ แตแบบมีสวนรวมโดยไมสมบูรณ ผูสังเกตจะเขาไปรวม

กิจกรรมบางตามสมควร เพื่อสรางความสัมพันธกับกลุมถูกสังเกต ผูถูกสังเกตจะรูวากําลังถูกสังเกต 
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 2.  การสงัเกตแบบไมมีสวนรวม (non participant observation) เปนการ

สังเกตทีผู่สงัเกตจะอยูนอกวงผูถูกสงัเกต ทําตนเปนบุคคลภายนอก ไมไดเขารวมกิจกรรมกับผูถูก

สังเกตเลย ขณะสงัเกตผูสงัเกตอาจจะอยูในบรเิวณเดียวกนัหรอือยูนอกบรเิวณเหตุการณทีส่งัเกตก็ได 

และการสังเกตแบบไมมีสวนรวมน้ีก็มีทัง้แบบที่ผูสังเกตรูตัวและไมรูตัววากําลงัถูกสังเกต 

 การหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 คุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะ

เครื่องมือที่มีคุณภาพ  จะชวยใหไดขอมูลที่เช่ือถือได เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลอาจได

จากที่ผูอื่นสรางไว ซึ่งจะทําใหไมเสียเวลาในการสรางเครื่องมือใหม ถาไมสามารถหาเครื่องมือเก็บ

รวบรวมขอมูลที่ตรงกับงานวิจัยของตนเองได ควรสรางเครื่องมือใหมอยางถูกหลักวิชาและควร

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือดวย เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลที่มีคุณภาพ ควรมีลักษณะ

สําคัญคือ มีความตรง ความเที่ยง อํานาจจําแนกและความยากเหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 1. ความตรง (validity) 

 ความตรงหรือความเที่ยงตรง หมายถึง ความสามารถวัดในสิ่งที่ตองการจะ

วัด เชน จะวัดเรื่องความซื่อสัตย ตัวคําถามในแบบสอบถามจะตองเปนเรื่องที่แสดงออกถึงความ

ซื่อสัตย หรือหากสอนเรื่องเศษสวน แบบทดสอบวัดเรื่องเศษสวน การสรางเครื่องมือใหมีความตรง 

ควรถือหลักปฏิบัติดังน้ี 1) การเขียนขอความ ใหคํานึงถึงหลักตรรกวิทยาและทฤษฎีที่เกี่ยวของมาก

ที่สุดวาสิ่งที่เราเขียนอยูในความหมายของสิ่งที่เราตองการจะวัดหรือไม 2) ใหปรึกษาผูเช่ียวชาญใน

ดานน้ัน ๆ ดวยวา ขอความที่สรางเหมาะสมหรือไมครอบคลุมสิ่งที่เราตองการจะวัดมากนอยเพียงใด 

 1.1  การหาคาความตรง 

 การหาคาความตรงของเครื่องมือมีหลายวิธี ข้ึนอยูกับประเภทของ

ความตรงและวัตถุประสงคของผูวิจัย ผูวิจัยใชวิธีใดวิธีหน่ึง หรือหลายวิธีพรอมๆ กันก็ได ในที่น้ีไดเสนอ

วิธีการหาคาความตรงตามเน้ือหา ดังน้ี 

 ความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) หมายถึง การที่เครื่องมือ

วัดมีขอคําถามตรงตามเรื่องที่ตองการจะวัด วิธีการวิเคราะหจะดําเนินการหลังจากไดสรางเครือ่งมอืวัด

แลว โดยมีวิธีการดังน้ี 

 1.  ใหผูเช่ียวชาญหรอืผูมปีระสบการณในรายวิชาน้ันอยางนอย 3 คน 

ชวยประเมินเปนรายบุคคลวาขอคําถามแตละขอสามารถวัดไดตรงกบัจุดประสงคที่กําหนดหรอืไม โดย

ใหคะแนนตามเกณฑ ดังน้ี 
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ตารางที่ 5 คะแนนตามเกณฑ  
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

ถาขอคําถามวัดไดตรงจุดประสงค  +1 

ถาไมแนใจวาขอคําถามน้ันวัดตรงจุดประสงคหรือไม 0 

ถาขอคําถามวัดไดไมตรงจุดประสงค ได    -1 

 

 2.  นําคะแนนของผูเช่ียวชาญทุกคนทีป่ระเมินมากรอกลงในแบบ

วิเคราะหความสอดคลองของขอคําถามกบัจุดประสงคเพื่อหาคาเฉลี่ย สําหรับขอคําถามแตละขอใช

สูตรดังน้ี 

 IOC = 
N
R

 

 IOC แทน คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับ 

   จุดประสงค (Index of Item – Objective 

   Congruence) 

 R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

 N แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 

 1.2 เกณฑการคัดเลอืกขอคําถาม 

1. ขอคําถามที่มีคา IOC ต้ังแต 0.5 – 1.00 คัดเลือกไวใชได 

 2. ขอคําถามที่มีคา IOC ตํ่ากวา 0.5 ควรพิจารณาปรบัปรุงหรอื

ตัดทิ้ง 

 2.  ความยาก (difficulty) 

 ความยาก หมายถึง จํานวนรอยละหรือคาสัดสวนของผูเรียนที่ตอบถูกใน

ขอน้ัน เมือ่เปรียบเทียบกับผูเรียนทั้งหมด ใชกับเครื่องมือที่วัดเปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบประเภท 

0 - 1 สามารถคํานวณหาคาความยากดังน้ี 

 กรณีที่ 1  ไมไดแบงผูเรียนเปนกลุมสูงและกลุมตํ่า 

p    =    R 

 N 

 p แทน   คาความยาก 

 R แทน  จํานวนคนที่ทําขอสอบถูก 

 N แทน  จํานวนคนผูเขาสอบทั้งหมด 

 กรณีที่ 2 แบงผูเรียนออกเปนกลุมสูงและกลุมตํ่า 
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p   =   H + L 

 N 

p แทน  คาความยาก 

 H แทน จํานวนคนในกลุมสูงทําถูก 

 L แทน  จํานวนคนในกลุมตํ่าทําถูก 

 N แทน   จํานวนคนในกลุมสูงและกลุมตํ่ารวมกนั 

 คา   p   ที่ใชได  ควรมีคาอยูระหวาง  .2  ถึง  .8 

 3.  อํานาจจําแนก (discrimination) 

 อํานาจจําแนก หมายถึง ประสิทธิภาพของขอคําถามในการแบงเด็ก

ออกเปนกลุมคนเกงและออน กลุมผูผานเกณฑกับกลุมผูไมผานเกณฑ ในกรณีที่เปนแบบทดสอบ หรือ

จําแนกผูที่มีคุณลกัษณะสูงจากผูที่มีคุณลักษณะตํ่าในกรณีที่เปนแบบสอบถาม 

 กรณีเปนขอสอบที่มีการใหคะแนนแบบ 0 - 1 อาจใชวิธีคํานวณคาอํานาจ

จําแนกโดยมีข้ันตอนดังน้ี 

1. ตรวจคะแนนของทุกคนแลวนํากระดาษคําตอบมาเรียงลําดับคะแนน

จากมากไปหานอย 

2.  แบงกลุมสูงและกลุมตํ่า (เทคนิค 50%) 

3.  ในขอสอบแตละขอใหนับจํานวนคนตอบถูกในกลุมสูงและกลุมตํ่า แลว

แทนคาลงในสูตรดังน้ี 

 r    =         H - L  หรือ  H - L 

 NH หรือ NL   N/2   

 r  แทน     คาอํานาจจําแนก 

 H  แทน จํานวนคนในกลุมสูงที่ตอบถูก 

 L  แทน      จํานวนคนในกลุมตํ่าที่ตอบถูก 

 NH หรือ NL    แทน   จํานวนคนในกลุมสูงหรือจํานวนคนในกลุมตํ่า 

 คา  r  ที่ใชได  ควรมีอยูระหวาง  +.2  ถึง  + 1.00 

 4. ความเที่ยง (reliability) 

 ความเที่ยง หรือ ความเช่ือมั่นของเครื่องมือ หมายถึง ความคงที่ในการวัด 

เชน สอบครั้งที่ 1 ไดคะแนน 20 ถานําขอสอบชุดเดิมมาสอบอีกก็จะไดคะแนนเทาเดิมหรือใกลเคียง

ที่สุด เปรียบเหมือนตาช่ัง ช่ังของกี่ครั้งก็ไดนํ้าหนักเทาเดิม นอกจากน้ีแลวความเที่ยง ยังหมายรวมถึงวา 

ถาเราวัดกลุมเดียวกันซ้ําหลาย ๆ  ครั้ง ผลที่ออกมาจะเหมือนกันหรือใกลเคียงกันทุกครั้งไป อยางไรก็ดี

ในทัศนะของนักวิจัยแลว ความเที่ยงคอนขางสูงก็ถือวาใชได  
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 การหาคาความเท่ียง อาจเลือกจากวิธีใดวิธีหน่ึงดังตอไปน้ี 

 1. วิธีของ Kuder - Richardson ใชสําหรับขอสอบที่มีระบบการให

คะแนนแบบ 0 - 1 มีสูตรที่ใช 2 สูตร คือ 

  สูตร KR – 20 rtt = 
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  เมื่อ rtt แทน ความเที่ยงของแบบทดสอบ 

   k แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 

  s2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 

  p แทน สัดสวนของคนทําถูกแตละขอ 

  q แทน สัดสวนของคนทําผิดแตละขอ (q = 1 - p) 

 สูตร  KR – 21 rtt  =    
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  เมื่อง rtt แทน ความเที่ยงของแบบทดสอบ 

  k แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 

  X  แทน คาเฉลี่ยของคะแนนทั้งฉบับ 

  s2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 

  ความแตกตางระหวาง KR - 20 และ KR - 21 คือสูตร KR - 21 สมมติ

ใหขอสอบทุกขอมีระดับความยากเทากัน หรือคา p คงที่ และมักจะใหคาความเที่ยงตํ่ากวาคาความ

เที่ยงที่คํานวณโดยใชสูตร KR – 20 และทําไดรวดเร็วกวา เพียงแตแทนคาจํานวนขอในแบบทดสอบ 

(n) คาเฉลี่ย (X ) และคาความแปรปรวน (s2) ลงในสูตร ก็สามารถคํานวณคาความเที่ยงได 

 2. วิธีของครอนบาค (Cronbach) ใชกับแบบสอบถามทีเ่ปนมาตราสวน

ประมาณคา วิธีน้ีเรียกวาการหา “สัมประสิทธ์ิเอลฟา” (  =  Coefficient)  ดัดแปลงมาจาก KR - 

20 ใชสูตรดังน้ี 

   = 







1k
k

 









 2

2

1
t

i

S
S

 

  เมื่อ   แทน ความเที่ยงของแบบสอบถาม 

  k แทน จํานวนขอคําถาม 

          2
iS  แทน ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 

  
2
ts  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้ฉบบั 
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  3.5 การกําหนดสถิติท่ีใชในการวิเคราะห 

z-test 

z-test เปนสถิติที่ใชทดสอบตอไปน้ี 

1.  กรณีกลุมตัวอยางหน่ึงกลุม 

  1.1 ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมตัวอยางกับประชากร 

1.2 ทดสอบความแตกตางของสัดสวนระหวางกลุมตัวอยางกับประชากร 

2.  กรณีกลุมตัวอยางสองกลุม 

2.1 ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมตัวอยาง 2 กลุม 

2.2 ทดสอบความแตกตางของสัดสวนระหวางกลุมตัวอยาง 2 กลุม 

t-test 

t-test เปนสถิติที่ใชทดสอบตอไปน้ี 

1. กรณีกลุมตัวอยางหน่ึงกลุม ใชทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวาง

กลุมตัวอยางกับประชากร 

2. กรณีกลุมตัวอยางสองกลุม 

 2.1  ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมตัวอยาง 2 กลุมทีเ่ปน

อิสระจากกัน 

 2.2 ทดสอบความแตกตางของสัดสวนระหวางกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่

สัมพันธกัน 

Chi-Square 

Chi-Square เปนสถิติที่ตัวแปรจะตองอยูในระดับการวัด Nominal Scale 

ใชทดสอบตอไปน้ี 

1.  กรณีกลุมเดียว 

1.1 ทดสอบความแตกตางของความแปรปรวนระหวางกลุมตัวอยางกับ

ประชากร 

1.2 ทดสอบความแตกตางของความถ่ีที่คาดหวังกับความถ่ีทีส่ังเกตได 

 1.3 ทดสอบความขอมูลวามีการแจกแจงเปนโคงปกติหรือไม 

(Goodness of fit) 

 2.  ใชทดสอบความสมัพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวที่เปนอิสระจากกัน 
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 Analysis of Variance 

 เปนการหาความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมตัวอยางต้ังแต 2 กลุมข้ึนไป 

โดยตัวแปรตามจะมีเพียง 1 ตัวอยูในมาตราการวัดระดับ Interval หรอื Ratio Scale และตัวแปร

อิสระต้ังแต 1 ตัวข้ึนไปอยูในมาตราการวัดระดับ Nominal Scale 

ถาวิเคราะหกบัตัวแปรอสิระ 1 ตัว เรียกวา One-way ANOVA 

ถาวิเคราะหกบัตัวแปรอสิระ 2 ตัว เรียกวา Two-way ANOVA 

ถาวิเคราะหกบัตัวแปรอสิระ 3 ตัว เรียกวา Three-way ANOVA 

4. การเก็บขอมูล  

 การเก็บรวบรวมขอมูล หมายถึง กระบวนการที่มีระบบข้ันตอนในการดําเนินการ

ของการวิจัยเพื่อใหไดขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากแหลงขอมูลที่กําหนดไว ที่จะนํามา

วิเคราะหในการตอบปญหาการวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ลักษณะสําคัญของการการเก็บรวบรวมขอมูล 

1.  จะตองสนองตอบตอวัตถุประสงคของการวิจัยอยางครบถวน โดยหลังจากผูวิจยั 

วางแผนการเก็บรวบรวมขอมูลเสร็จแลว ควรพิจารณาวาขอมูลที่ไดมีความครอบคลุมวัตถุประสงคของ

การวิจัยหรือไม  

2.  จะตองสนองตอบตอการวิจัยตามกรอบแนวคิดการวิจัยและใชในการทดสอบ

สมมุติฐานไดอยางครบถวน  

3.  จะตองมีการดําเนินการดวยความระมัดระวัง รอบคอบในการเลือกใชเครื่องมือ

ในการวิจัย เพื่อใหไดขอมูลตามสภาพความเปนจริง 

การเตรียมการสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลในการเก็บรวบรวมขอมูล ควรไดมกีาร

เตรียมการสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 

1. วิธีการที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว  

 โดยอาจใชเครื่องมือประเภทใดประเภทหน่ึง หรือสองประเภท เพื่อใหไดขอมูล

ที่ถูกตอง ชัดเจน และสมบูรณมากที่สุด 

2.  ผูเก็บรวบรวมขอมูล ในการวิจัยใด ๆ เพื่อใหไดขอมูลที่ดีผูวิจัยจะตองเก็บ

รวบรวมขอมูลดวยตนเอง เน่ืองจากเปนผูที่วางแผน และรูเรื่อง/ขอมูลที่จะเก็บรวบรวมไดดีที่สุด แตถา

ในการวิจัยมีผูชวยเก็บรวบรวมขอมูล จะตองใหคําแนะนําหรือคําช้ีแจงใหแกผูเก็บรวบรวมขอมูลได

เขาใจวิธีการและขอมูลที่ตองการเก็บรวบรวม เพื่อใหการเก็บรวบรวมขอมูลมีความถูกตอง ครบถวน

และปราศจากความลําเอียง 



100 
 

3.  ประชากรและกลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล จะตองทราบวาเปนใคร 

จํานวนเทาไร อยูที่ไหน ที่จะปรากฏในแผนการดําเนินการวิจัยที่จะตองกําหนดใหชัดเจนวาจะเก็บ

รวบรวมขอมูลดวยตนเอง หรือจัดสงทางไปรษณีย หรือใชผูชวยผูวิจัย  

4.  ลักษณะเฉพาะของผูใหขอมูล เปนลักษณะของผูใหขอมูลที่ผูวิจัยจะตอง

รับทราบวาเปนอยางไร โดยเฉพาะเวลาที่จะใหแกผูวิจัยในการเก็บรวบรวมขอมูล 

5.  กําหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองทราบวาจะเก็บขอมูลในชวง

ใดที ่

สอดคลองกับประชากรและกลุมตัวอยางที่ควรจะตองมีการวางแผนดําเนินการเกบ็

รวบรวมขอมูลวาจะใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลเทาไร ใชงบประมาณและแรงงานในการเก็บ

รวบรวมขอมูลมากนอยเพียงใด 

6.  จํานวนขอมูลที่ไดรับคืนจากการเก็บรวบรวมขอมูล โดยเฉพาะจากการจัดสง

แบบสอบ 

ถามทางไปรษณียจะตองไดรับกลับคืนไมนอยกวารอยละ 80 ของแบบสอบถามที่

จัดสงทั้งหมด และถารวมกับจํานวนขอมูลที่เก็บรวบรวมดวยตนเองจะมีการสูญหายของขอมูลไดไม

เกินรอยละ 5 จึงจะเปนขอมูลที่เพียงพอและนาเช่ือถือที่จะนํามาวิเคราะหสรุปผลการวิจัย 

7. การตรวจสอบความเรียบรอยของขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล เมื่อ

ไดรับขอมูลกลับคืนแลวจะตองตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลวามีความครบถวนตามที่ตองการ

หรือไม ถตรวจสอบแลวพบวามีการไมตอบในบางประเด็นอาจจะตองมีการติดตามเปนการเฉพาะ

รายบุคคลอยางเรงดวน แตถาไมสามารถดําเนินการไดหรือพิจารณาแลววามีความไมสมบูรณของ

ขอมูลใหนําขอมูลชุดน้ันออกจากการวิเคราะหขอมูล 

  การเตรียมการสาํหรับการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการเกบ็รวบรวมขอมลู ควรไดมีการเตรียมการสําหรบัการเก็บรวบรวมขอมูล 

ดังน้ี39 

1.  วิธีการที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมลูจะตองดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว  

 โดยอาจใชเครื่องมือประเภทใดประเภทหน่ึง หรือสองประเภท เพื่อใหไดขอมลู

ที่ถูกตอง ชัดเจน และสมบูรณมากทีสุ่ด 

2. ผูเก็บรวบรวมขอมูล ในการวิจัยใด ๆ เพื่อใหไดขอมูลที่ดีผูวิจัยจะตองเก็บรวม

รวมขอมูลดวยตนเอง เน่ืองจากเปนผูที่วางแผน และรูเรื่อง/ขอมูลที่จะเก็บรวบรวมไดดีที่สุด แตถาใน

                                                   

 39บุญธรรม จิตอนันต,  “เครื่องมือ วิธกีารท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล,” 2540, 91-

91. 
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การวิจัยมีผูชวยเก็บรวบรวมขอมูล จะตองใหคําแนะนําหรือคําช้ีแจงใหแกผูเก็บรวบรวมขอมูลได 

เขาใจวิธีการและขอมูลที่ตองการเก็บรวบรวม เพื่อใหการเก็บรวบรวมขอมูลมีความถูกตอง ครบถวน

และปราศจากความลําเอียง 

3. ประชากรและกลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล จะตองทราบวาเปนใคร 

จํานวน เทาไร อยูที่ไหน ที่จะปรากฏในแผนการดําเนินการวิจัยที่จะตองกําหนดใหชัดเจนวาจะเก็บ

รวบรวมขอมูลดวยตนเอง หรือจัดสงทางไปรษณีย หรือใชผูชวยผูวิจัย  

4.  ลักษณะเฉพาะของผูใหขอมูล เปนลักษณะของผูใหขอมูลที่ผูวิจัยจะตองรับ 

ทราบวาเปนอยางไร โดยเฉพาะเวลาที่จะใหแกผูวิจัยในการเก็บรวบรวมขอมูล 

5. กําหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล จะตองทราบวาจะเก็บขอมูลในชวง

ใดที่สอดคลองกับประชากรและกลุมตัวอยางที่ควรจะตองมีการวางแผนดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

วาจะใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลเทาไร ใชงบประมาณและแรงงานในการเก็บรวบรวมขอมูลมาก

นอยเพียงใด 

6. จํานวนขอมูลที่ไดรับคืนจากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยเฉพาะจากการจัดสง

แบบ สอบถามทางไปรษณียจะตองไดรับกลับคืนไมนอยกวารอยละ 80 ของแบบสอบถามที่จัดสง

ทั้งหมด และถารวมกับจํานวนขอมูลที่เก็บรวบรวมดวยตนเองจะมีการสูญหายของขอมูลไดไมเกินรอย

ละ 5 จึงจะเปนขอมูลที่เพียงพอและนาเช่ือถือที่จะนํามาวิเคราะหสรุปผลการวิจัย 

7. การตรวจสอบความเรียบรอยของขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล เมื่อได 

รับขอมูลกลับคืนแลวจะตองตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลวามีความครบถวนตามที่ตองการ

หรือไม ถาตรวจสอบแลวพบวามีการไมตอบในบางประเด็นอาจจะตองมีการติดตามเปนการเฉพาะ

รายบุคคลอยางเรงดวน แตถาไมสามารถดําเนินการไดหรือพิจารณาแลววามีความไมสมบูรณของอมูล

ใหนําขอมูลชุดน้ันออกจากการวิเคราะหขอมูล 

  ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการเกบ็รวบรวมขอมลู จําแนกเปนข้ันตอนดังน้ี 

1. กําหนดขอมูลและตัวช้ีวัด เปนการกําหนดวาขอมูลที่ตองการมีอะไรบาง โดย

การศึกษาและวิเคราะหจากวัตถุประสงคหรือปญหาของการวิจัยวามีตัวแปรอะไรบางที่เปนตัวแปร

อิสระ ตัวแปรตาม และตัวแปรที่เกี่ยวของ และจะใชอะไรเปนตัวช้ีวัดจึงจะไดขอมูลที่สอดคลองกับ

สภาพความเปนจริง 

2. กําหนดแหลงขอมูล เปนการกําหนดวาแหลงขอมูลหรือผูใหขอมูลเปนใคร อยูที่

ไหน มีขอบเขตเทาไร ที่จะตองกําหนดใหชัดเจน และเปนแหลงขอมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ แลวจะตอง

พิจารณาวาแหลงขอมูลน้ัน ๆ สามารถที่จะใหขอมูลไดอยางครบถวนหรือไม 
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3. กําหนดกลุมตัวอยาง เปนการเลือกใชวิธีการสุมตัวอยางอยางเหมาะสม และ

ขนาดของกลุมตัวอยางที่เหมาะสม 

4. เลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล จะตองเลือกใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่

เหมาะสม (แหลงขอมูล/ขนาดกลุมตัวอยาง/การวิเคราะหขอมูล) ประหยัด ไดขอมูลอยางครบถวน มี

มากเพียงพอและเปนขอมูลที่เช่ือถือได 

5. นําเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลไปทดลองใช เปนการทดลองใชเครื่องมือที่สราง

ข้ึนหรือนําของคนอื่นมาใชกับกลุมตัวอยางขนาดเล็ก เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหตรวจสอบคุณภาพที่

จะตองปรับปรุงและแกไขใหอยูในสภาพที่สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6. ออกภาคสนาม เปนการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามแผนการและ

กําหนดการที่จัดเตรียมไวและปรับเปลี่ยนวิธีการตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลง เพื่อใหไดรับขอมูล

กลับคืนมามากที่สุด 

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติในทางปฏิบัติอาจทําไดหลายวิธี คือ 

 1. วิธีการสัมภาษณจากผูใหคําตอบโดยตรง (personal interview หรือ face to 

face interview) เปนวิธีการที่สงเจาหนาที่หรือพนักงานออกไปสัมภาษณผูใหคําตอบ และบันทึก

คําตอบลงในแบบขอถาม วิธีน้ีนิยมใชกันมากในการทําสํามะโนและสํารวจ โดยเฉพาะอยางย่ิงกับ

สภาพการณของประเทศไทย เปนวิธีการที่จะทําใหไดขอมูลที่ละเอียด พนักงานสัมภาษณสามารถ

ช้ีแจงหรืออธิบายใหผูตอบเขาใจในคําถามได ทําใหไดรับคําตอบตรงตามวัตถุประสงค แตการที่จะให

ไดคําตอบที่ดี ก็ตองข้ึนอยูกับปจจัยอื่นๆ เชน แนวคิดของผูตอบที่จะเขาใจคําถาม ความต้ังใจของ

ผูตอบและความสุจริตใจที่จะใหคําตอบ ความสามารถของพนักงาน ที่จะสัมภาษณไดอยางละเอียด

ครบถวน และบันทึกคําตอบอยางถูกตอง และที่สําคัญที่สุดคือ ความซื่อสัตยสุจริตของพนักงาน

สัมภาษณที่จะไมกรอกขอมูลเอง ซึ่งในทางปฏิบัติกอนที่จะสงเจาหนาที่หรือพนักงานออกไปปฏิบติังาน 

จะตองทําการอบรมช้ีแจงใหเขาใจถึงข้ันตอนการสัมภาษณ ตลอดจนวัตถุประสงคของโครงการ      

คําจํากัดความหรือความหมายของคําตางๆ ที่ใชในแบบขอถาม การกรอกแบบขอถาม ซึ่งรายละเอียด

ตางๆ เหลาน้ี ไดกําหนดไวในคูมือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล 

 2. วิธีการสัมภาษณทางโทรศัพท (enumeration by telephone) เปนวิธีการที่

อาจทําไดอยางรวดเร็วและประหยัดคาใชจายเพราะไมตองเดินทางแตมีขอบเขตจํากัดคือคําถามที่ถาม

จะตองสั้นและเขาใจงาย วิธีน้ีจึงใชในการเก็บรวบรวมที่รายการขอถามไมมากนัก ประมาณ 1 – 2 

รายการ จึงมักใชรวมกับวิธีอื่น หรือใชในการทวงถามใบแบบขอถาม หรือสอบถามเพิ่มเติมเมื่อมีขอ

สงสัย เกี่ยวกับคําตอบ หรือไมไดรับคําตอบในบางรายการ หรืออาจใชในการตรวจสอบการทํางานของ

พนักงาน 
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 3. วิธีการใหพนักงานไปทอดแบบไวใหผูตอบกรอกขอมูลเอง(self enumeration) 

วิธีน้ีพนักงานจะนําแบบขอถามไปมอบไวใหกับผูตอบ โดยอธิบายถึงวิธีการกรอกเทาที่จําเปน ผูตอบ

จะตองกรอกแบบ ขอถามเอง พนักงานจะกลับไปรับแบบขอถามที่กรอกขอมูลแลวในวันที่กําหนด ใน

ขณะเดียวกันพนักงานจะตองทําการตรวจสอบความถูกตอง และความครบถวนของขอมูลที่กรอกแลว 

ถาผิดพลาดหรือ ไมครบถวนจะตองสัมภาษณเพิ่มเติม วิธีน้ีเหมาะที่จะใชกับผูที่ มีการศึกษาพอที่จะ

อาน เขียน เขาใจคําถามได สําหรับประเทศไทยระดับการศึกษาและการใหความรวมมือของประชากร

ยังแตกตางกันมาก ฉะน้ันจึงเหมาะสมที่จะใชกับงานบางโครงการเทาน้ัน แบบขอถามที่จะใชวิธีน้ี

จะตองมีคําถามที่เขาใจงาย มีคําอธิบายอยางชัดเจน และการกรอกแบบขอถามตองไมยุงยาก 

 4. วิธีการสงแบบขอถามใหผูตอบทางไปรษณีย (mailed questionnaire) เปนวิธี

ที่สงแบบขอถาม ใหผูตอบทางไปรษณีย และใหผูตอบสงแบบขอถามที่กรอกขอมูลแลวกลับคืนมาทาง

ไปรษณียเชนเดียวกัน วิธีน้ีคลายกับการทอดแบบ แตตางกันตรงที่สงแบบทางไปรษณีย เปนวิธีการที่

เสียคาใชจายนอยที่สุด เพราะเสียเพียงคาแสตมปแทนคาใชจายของพนักงานสนาม โดยเฉพาะในกรณี

ที่ผูที่จะใหคําตอบอยูกระจัดกระจายกันมาก ซึ่งไมอยูในวิสัยที่จะสงพนักงานสนามไปทําการสัมภาษณ

ได ในกรณีที่ผูตอบเห็นความสําคัญของขอมูล ขอมูลที่ไดอาจมีคุณภาพดีกวาขอมูลที่ไดจากการ

สัมภาษณเพราะผูตอบมีเวลาคิด กอนตอบ และไมตองตอบภายใตสภาวะการณเรงรีบของพนักงาน

สัมภาษณ แตวิธีน้ีก็มีขอเสียที่มักจะมีอัตราการไมตอบ (non-response rate) สูง วิธีน้ีมีขอจํากัดใน

การใชคือ 

1. แบบตองไมยากและไมยาวเกินไป 

2. ใชในประเทศที่มีบริการไปรษณียดี 

3. ผูตอบตองสามารถอานคําถาม และขอสั่งช้ีแจงไดเขาใจ 

 4. ตองใชเวลาคอยจนกวาจะไดรบัแบบครบจํานวนที่ตองการ และบางทีตองม ี

การทวงถามหลายครั้ง 

5. ถาคําตอบไมชัดเจน ตองเสียเวลาถามซ้ําโดยวิธีการอื่น 

5. วิธีการสังเกตการณ (observation) เปนวิธีเก็บขอมูลโดยการสังเกตโดยตรง

จากปฏิกิริยา ทาทาง หรือเหตุการณหรือปรากฏการณ ที่เกิดข้ึนในขณะใดขณะหน่ึง และจดบันทึกไว

โดยไมมีการสัมภาษณ วิธีน้ีใชกันอยางกวางขวางในการวิจัย เชน จะศึกษาดูปฏิกิริยาของผูขับรถยนต

บนทองถนนภายใต สภาพการณจราจรตางๆ กัน ก็อาจจะสงเจาหนาที่ไปยืนสังเกตการณได การสังเกต

จํานวนลูกคาและบันทึกปริมาณการขายของสถานประกอบการ โดยพนักงานเก็บภาษีของ

กรมสรรพากร เพราะการไปสัมภาษณผูประกอบการถึงปริมาณการขาย ยอมไมไดขอมูลที่แทจริง 

6. วิธีการบันทึกขอมูลจากการวัดหรือนับ วิธีน้ีจะมีอุปกรณเพื่อใชในการวัดหรือ

นับตามความจําเปนและความเหมาะสม เชน การนับจํานวนรถยนตที่แลนผานที่จุดใดจุดหน่ึง ก็อาจ
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ใชเครื่องนับโดยใหรถ แลนผานเครื่องดังกลาว หรือ การเก็บขอมูลดวยการวัด เชน การเก็บขอมูล

เกี่ยวกับขนาดของ แปลงเพาะปลูก พืช ทําไดโดยการวัดความยาวของแตละดาน เพื่อคํานวณหาพื้นที่

ตามหลักเกณฑการหาพื้นที่ เปนตน 

 5.  การวิเคราะหขอมูล   

 การวิเคราะหขอมูล กระบวนการแปลงคาขอมูลดิบ (raw data) ใหอยูในรูปของ

ผลลัพธ และนําผลลัพธดังกลาวมาตีความ เพื่อหาขอสรุปหรือคําตอบตามความเปนจริงและสอดคลอง

กับโจทยวิจัยที่ต้ังไว 

1. การลดทอนขอมูลใหอยู ในรูปขององคความรูการอธิบาย การทํานาย

ปรากฏการณ เพื่อใหสามารถทําความเขาใจไดงาย 

2. การลดทอนขอมูล (data reduction) เปนการลดปริมาณและขนาดของขอมูล

ดิบ ซึ่งมีจํานวนมาก ใหมีขนาดเล็กลงจนเหลือขอมูลที่เปนตัวแทนแหงความคิดเพียงไมกี่ชนิดเพื่อสื่อ

องคความรูเปนขอสรุปทั่วไป (generalization) 

 ลักษณะของขอมูลดิบ 

1.  ขอมูลเชิงปริมาณ ไดแกขอมูลที่มักปรากฏในรูปของตัวเลขที่บอกจํานวน ซึ่ง

ไดแกขอมูลตอเน่ืองระดับอันตรภาพ และระดับอัตราสวน 

2. ขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก ขอมูลที่มักปรากฏในรูปตัวอักษร สัญลักษณ คําพูด 

คําบรรยายสถานการณ เหตุการณ ความรูสึก คุณสมบัติ คุณลักษณะของตัวแปร ซึ่งไดแก ขอมูล

ประเภทกลุม (descrete) ที่มาจากการวัดในระดับนามบัญญัติ และระดับเรียงลําดับ 

 วิธีการวิเคราะหขอมูล  

 1. การวิเคราะหขอมลูดวยสถิติ คือการนําขอมลูทีเ่ปนขอมูลเชิงปรมิาณมากระทํา

การดวยวิธีการทางสถิติอยางใดอยางหน่ึง 

 2. การวิเคราะหขอมลูดวยกรอบแนวคิด ทฤษฏี (therotical framwork) คือ  

การนําขอมลูที่เก็บมาได มาตีความ เปรียบเทียบ กับทฤษฏีที่ผูวิจัยเลือก  

 การวิเคราะห วาเปนหรือไมเปนไปตามทฤษฏี 

   1.  สถิติ (statistics) หมายถึงศาสตรหรือวิทยาการทีร่วบรวม กฏ กรรมวิธี และ

เทคนิคทางคณิตศาสตร มาจัดกระทําและวิเคราะหขอมลู เพื่ออธิบาย ใหความหมาย สรุปผล ทดสอบ

ความเช่ือ (สมมติฐาน) การวิเคราะห 

 2. สถิติ หมายถึงตัวเลขที่มีความหมาย 2 นัย นัยแรกคือตัวเลขที่รวบรวมเพื่อ

อธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณหน่ึงๆเรียกกวา ขอมูลทางสถิติ นัยที ่สองคือ ตัวเลขที่ไดจากการ

วิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยาง เรียกกวา คาสถิติ 
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 3. สถิติ หมายถึง การดําเนินการทางคณิตศาสตร เพื่อจัดระบบ รวบรวมและ

วิเคราะหขอมูล 

 6. การแปลผลและสรุปผล 40 

 การสรุปผลของขอมูล เปนการทําเพื่อหาขอความรูและขอความจริงจากตัวเลขหรอื

ขอมูลเชิงคุณภาพ ตลอดจนกระบวนการทางสถิติที่ได โดยมีหลักในการแปลผลและการสรุปผลขอมูล

คือ จะตองแปลผลและสรุปผลใหอยูภายในขอบเขตของขอมูล และจุดมุงหมายของการวิจัยเปนหลัก  

ไมควรจะแปลผลหรือใหขอสรุปที่บิดเบือนไปจากขอเท็จจริง หรือใชอคติสวนตัวเขาไปเกี่ยวของดวย 

และสําหรับการอภิปรายผล เปนข้ันตอนที่ผูวิจัยตองนําหลักการ ทฤษฎี กฎเกณฑ ตลอดจน

ผลการวิจัยมาเปนแนวทางในการอภิปรายผล สวนการเสนอขอเสนอแนะเปนการช้ีแนวทางการนํา

ผลการวิจัยไปใช และเสนอปญหาวิจัยวา ควรจะทําเรื่องใดตอไป 

 หลักการการแปลผล การสรุปผล การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 หลงัจากนักวิจัยไดวิเคราะหผลขอมลูจากการเก็บรวบรวมเปนขอมูลทางสถิติแลว 

ข้ันตอไปก็คือการนําเสนอขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน เสนอเปนรูปกราฟเสน กราฟแทง กราฟวงกลม 

รูปตาราง หรอืในรปูบทความ เพือ่การแปลผลขอมูล รวมถึงอภิปรายผลและขอเสนอแนะตอไป 

 หลักในการแปลความหมายของขอมลู 

 การแปลผลจัดวาเปนข้ันตอนสําคัญมากสําหรับการวิจัย เพราะเปนการกลาวถึง

ขอความจริงที่คนพบ ซึ่งมีหลักในการแปลความหมายขอมูลดังน้ี คือ จะตองแปลผลอยูภายในขอบเขต

ของขอมูล จุดมุงหมายการวิจัย และประชากรที่ศึกษา พยายามแปลความหมายของผลการวิเคราะห

ใหสอดคลองกับขอจํากัดของขอมูลและสถิติ และพยายามใชภาษาที่งาย แจมชัด และรัดกุม การแปล

ความหมายขอมูลจะตองใหสัมพันธกับผลการวิเคราะหขอมูล และจะตองตรงกับความหมายของ

คาสถิติที่ไดดวย การแปลความหมายขอมูลจะตองไมมีอคติ ใชความรูสึกสวนตัวหรือพยายามตีความ

บิดเบือนไปจากขอเท็จจริงเพื่อใหเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว และควรจัดทําดวยความรอบคอบ  

การใชคาเฉลี่ยตางๆ ในการวิเคราะหขอมูล ตองยอมรับวาคาเฉลี่ยเปนเพียงแนวโนมแบบหน่ึงเทาน้ัน 

ไมใช ตัวแทนที่ดีของประชากร หรือตัวแทนที่แทจริงเสมอไป ดัง น้ันควรใชอยางระมัดระวัง  

ย่ิงคากระจายของขอมูลมีมาก การแปลความหมายขอมูลอาจผิดพลาดไดงาย 

ขอบกพรองหรือความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นในการวิเคราะหและแปลผลขอมูล 

1. การคิดคํานวณคาสถิติผิดพลาด 

2. ใชกระบวนการทางสถิติ หรือเลอืกใชสถิติไมเหมาะสม 

                                                   

 40คณะอาจารยภาควิชาทดสอบและวิจัยทางการศึกษา, สถิติและการวิจัยเบ้ืองตน, 

(สกลนคร: สํานักสงเสรมิวิชาการ วิทยาลัยครสูกลนคร, 2531), 56-59. 
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3. การแปลผลที่ใชความรูสึกสวนตัวเขาไปเกี่ยวของดวย 

4. การสมมติคาสถิติข้ึนเอง เพื่อการแปลความไดตามสมมติฐานที่ต้ังไว 

5. ละเลยในขอจํากัดหรือขอบเขตของการวิจัย 

6. มีความสับสนในการแกปญหาและขอเทจ็จริงที่คนพบ 

7. ผูวิจัยขาดจินตนาการ หรอืความคิดสรางสรรค 

8. การแปลความหมายโดยการใชเหตุผลผิด 

หลักในการสรุปผลการวิจัย 

1. การสรุปผลตองข้ึนอยูกบัขอมลูที่ไดเปนสําคัญ 

2. การสรุปตองสอดคลองกับขอเทจ็จริง หลักการตางๆ ของธรรมชาติ 

3. การสรุปตองจํากัดภายในขอบเขตของปญหา และความรูที่ไดรับจรงิๆ ไมกลาว

อางถึงเหตุอื่นๆ ซึง่ไมใชผลการวิจัย 

4. การลงสรุปน้ันเปนการกลาวแตเพียงสั้นๆ รัดกมุตามปญหาการวิจัย 

5. การสรุปผลตองเปนคําตอบทีเ่กี่ยวของและสัมพันธกบัปญหาวิจัย 

6. การสรุปผลเปนเรื่องของการคนพบขอเทจ็จริง ไมรวมทัศนคติ หรือความคิดเห็น

สวนตัวเขาไปเกี่ยวของดวย 

7. การสรุปผลขอมลูควรเปนผลเน่ืองมาจากการคิดไตรตรองอยางรอบคอบจาก

ขอมูลและขอเทจ็จริงที่ได 

 หลักการอภิปรายผล 

 การอภิปรายผลเปนข้ันตอนที่ผูวิจัยจะทําภายหลังจากการสรุปผลการวิจัย หรือขอ

คนพบของการวิจัยของตนแลว โดยการนําหลักเหตุผล ทฤษฎี กฎเกณฑตางๆ ตลอดจนผลการวิจัย

ของผูอื่นมาวิพากษวิจารณผลการวิจัยของตน ซึ่งอาจกระทําไดดังน้ี ศึกษาทฤษฎี กฎเกณฑ        

หลักเหตุผลตางๆ ตลอดจนผลการวิจัยของผูอื่นเพื่อนํามาเปนแนวทางในการอภิปรายผล ซึ่งสวนหน่ึง

ผูวิจัยอาจจะศึกษามาแลว ในข้ันตอนการศึกษาเอกสารและการวิจัยที่เกี่ยวของ พิจารณาผลการวิจัย

สอดคลองหรือขัดแยงกับสมมติฐาน และผลการวิจัยของผูใดบาง พิจารณาขอบเขตและขอจํากัดของ

การวิจัย เพื่อใหการอภิปรายผลอยูในขอบเขตของการวิจัย วิพากษวิจารณหรือใหเหตุผลที่ผลการวิจัย

น้ัน สอดคลองหรือขัดแยงกับสมมติฐานที่ต้ังไวตลอดจนเหตุผลที่ผลการวิจัยสอดคลองหรือขัดแยงกับ

ผลการวิจัยของผูอื่น โดยใชทฤษฎีเหตุผลและผลการวิจัยของผูอื่นมาเปนแนวทางในการอภิปรายใน

กรณีผลการวิจัยสอดคลองกับสมมติฐานมาเปนแนว ทางในการอภิปรายไดเลย 
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 หลักการเขยีนขอเสนอแนะ  

 การใชขอเสนอแนะ เปนข้ันตอนสุดทายที่ผูวิจัยจะกระทําในกระบวนการวิจัยแตละ

เรื่องโดยผูวิจัยจะช้ีแนะแนวทางการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน และแนวทางในการวิจัยตอไป 

โดยทั่วไป การใหขอเสนอแนะของการวิจัยจะประกอบดวยสวนตางๆ ดังน้ี 

 จุดออน ขอบกพรอง หรือขอจํากัดของการวิจัย หรือทั้งขอเสนอแนะในการ

แกปญหาเพื่อใหผูอานไดพิจารณาประกอบการตัดสินใจวา จะเช่ือผลการวิจัยน้ันไดเพียงใด และยัง

เปนขอเตือนในแกผูที่จะทําการวิจัยในเรื่องทํานองเดียวกัน ในกรณีที่ทําการวิจัยที่ไมมีจุดออนหรือ

ขอบกพรองใดๆ ก็จะไมมีสวนน้ี 

 แนวทางในการนําผลการวิจัยไปใช กลาวคือ ผลการวิจัยควรจะนําไปใชประโยชน

กับใคร ในเรือ่งใด และมีแนวทางในการใชอยางไร 

 แนวทางในการทําวิจัยตอไป กลาวคือ จากปญหาที่ผูวิจัยไดทําแลว สามารถทําการ

วิจัยเรื่องใดตอไปไดอีก ซึง่เรื่องที่จะเสนอควรเปนเรือ่งใหมทีน่าสนใจ และสามารถปฏิบัติตามไดจริงๆ 

 กลาวโดยสรุปก็คือ การแปลผลขอมูลก็เพื่อการหาขอสรุปของขอมูล ไดขอความรู

และขอความจริงจากตัวเลข และกระบวนการทางสถิติ โดยมีหลักในการแปลผลและการสรุปผลขอมลู 

คือจะตองแปลผลอยูภายใตขอบเขตของขอมูลและจุดมุงหมายของการวิจัยเปนหลัก ไมควรจะแปลผล

หรือใหขอสรุปที่บิดเบือนไปจากขอเท็จจริง หรือใชอคติสวนตัวเขาไปเกี่ยวของ และการอภิปรายผล 

เปนข้ันตอนที่ผูวิจัยนําหลักการ ทฤษฎี กฎเกณฑ ตลอดจนผลการวิจัยมาเปนแนวทางในการอภิปราย

ผล สวนการเสนอขอเสนอแนะเปนการช้ีแนวทางการนําผลการวิจัยไปใช และเสนอปญหาการวิจัยวา 

ควรจะทําเรื่องใดตอไป 

 7. การเขียนรายงานวิจัย   

      การเขียนรายงานวิจัย เมื่อไดดําเนินการวิจัยจนเสร็จสิ้นแลว ข้ันตอนสุดทายคือ 

การเขียนรายงานวิจัย การเขียนรายงานหมายถึง การเสนอผลงานที่ไดศึกษา คนความาแลว และได

พบความจริง หรือไดรับความรูใหมๆ ประการใดบาง การรายงานเปนการเปดโอกาสใหผูอื่นไดรูวา ใน

การทําวิจัยน้ัน มีปญหาอะไร และมีประโยชนอยางไรแทนการที่จะตองไปศึกษาใหมทั้งหมด การเขียน

รายงานน้ันแตกตางจากการเขียนเรียงความ หรือบทความเพื่อแสดงความคิดเห็น แตการเขียน

รายงานการวิจัยน้ันจะตองเปนไปตามระเบียบปฎิบัติของการวิจัย เปนการเตรียมการ และเผยแพร

ผลงานวิจัย เพื่อใหผูสนใจอื่น ๆ ศึกษาหรือทําซ้ําได การเขียนวิจัยจะตองเขียนตามรูปแบบ ใชภาษาที่

เขาใจงาย ถูกตอง และรวบรวมอยางมีระบบ ดังน้ันการเขียนรายงานวิจัยจึงควรเขียนบรรยายตาม

ขอเท็จจริง ตามที่ไดศึกษามา โดยการใชภาษางายๆ และตรงไปตรงมา มีการลําดับเหตุการณ และ

กระบวนการอยางชัดเจน ขอความน้ันๆ จะตองสามารถทําใหผูอานเห็นภาพไดอยางชัดเจน  
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 การเขียนรายงานวิจัยน้ัน เปนการเขียนอยางมีแบบแผนที่เปนสากลนิยม ซึ่งผูเขียน

จะตองใชเวลาศึกษาใหเขาใจเปนอยางดี และทําไดถูกตอง มีรายละเอียดปลีกยอยทีเ่ปนกฎเกณฑของ

การทําวิจัย เชน การกําหนดบท การยอหนา การเวนขอบ การเขียนตาราง การอางอิง การเขียน

เชิงอรรถ และการใชการอางอิงอยางมีเหตุผล และเปนระบบมีการวิจารณ วิเคราะห และเสนอแนะ 

และนําเสนอผลการวิจัย ซึ่งผูวิจัยจะตองพิจารณาวาจะเขียนรายงาน และสําเสนอผลในรูปแบบใด  

ที่จะทําใหงานวิจัยน้ันนาสนใจมากที่สุด และทําใหผูอื่น หรือผูสนใจอานเขาใจไดงาย ความจริงแลว

วิธีการเขียนรายงานวิจัยน้ัน สามารถเขียนไดหลายวิธีสุดแลวแตวาผูวิจัยจะกําหนดออกมาในลักษณะ

ใด อยางไรก็ตามถึงแมนวารูปแบบ และโครงสราง ของการเขียนในแตละบุคคล และแตละสถาบันจะ

แตกตางกันตามความนิยม แตสวนใหญแลวจะตองมีมาตรฐานรวมกันอยูบาง ซึ่งผูวิจัยจะตองพิจารณา

วาจะเขียนรายงาน และนําเสนอผลในรูปแบบใด ที่จะทําใหงานวิจัยน้ันนาสนใจมากที่สุด และทําให

ผูอื่น หรือผูสนใจอานเขาใจไดงาย ความจริงแลววิธีการเขียนงานวิจัยน้ัน สามารถเขียนไดหลายวิธีสุด

แลวแตวา ผูวิจัยจะกําหนดออกมาในลักษณะใด อยางไรก็ตามถึงแมนวารูปแบบ และโครงสรางของ

การเขียนในแตละบุคคล และแตละสถาบัน 

 การเขียนรายงานใหมีประสิทธิภาพน้ัน มีขั้นตอนดังน้ี  

 ข้ันตอนแรก คือการเตรียมเน้ือหาของรายงาน ในการเขียนรายงานจะตองมีเน้ือหา

ครบถวนตามเน้ือหาของการวิจัย ซึ่งจะตองครอบคลุม 

1. ปญหาของงานวิจัยที่ศึกษา  

2. กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล  

3. ผลที่ไดรับ  

4. ความหมายของการวิจัย 

 ข้ันตอนที่สอง คือการกําหนดประเภทของผูอาน ในข้ันตอนน้ีจะชวยใหผูเขียน

รายงานกําหนดแนวทางของการใชสื่อได และจะทราบวาจะตองใชคํา และภาษาอยางไร ซึ่งผูวิจัย

จะตองคํานึงถึงสิง่ตอไปน้ี 

 1. การเสนอผลการวิจัยควรมีขอมูลตาง ๆ อยางครบถวน เพื่อใหผูอานไดหา

ขอสรปุ และเลือกนําไปใชประโยชน  

 2. ใหคําที่สามารถเขาใจงาย 

          ข้ันตอนที่สาม ไดแกการวางเคาโครงของรายงาน ซึ่งการวางโครงเรื่องน้ันจะชวยให 

 1. ตอบปญหาของงานวิจัยไดครบถวน  

 2. ไมออกนอกเรื่อง และเปนไปตามวัตถุประสงคของงานวิจัย  

3. ชวยทําใหงานเปนระบบ และสอดคลอง และตอเน่ือง  

4. ชวยทําใหการเขียนรายงานเปนไปไดอยางรวดเร็วข้ึน  
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5. ทําใหสามารถกําหนดความยาวของงานได 

 ในขั้นตอนของการเตรียมการน้ีผูเขียนรายงานจะตองระวังในเรื่อง 

  1.  ความชัดเจนของงานวิจัย  

 2. การเช่ือมโยงเขากบัสมมุติฐาน และทฤษฎี วาสนับสนุนกนัอยางไร 

ผูเขียนรายงานวิจัยควรคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ตอไปน้ี 

1. ความถูกตอง ไมมีอคติ บิดเบือนจากความ ผูเขียนจะตองมีความรูเกี่ยวกบัเรื่อง

น้ัน ๆ เปนอยางดี เพือ่ที่จะทําใหรายงานถูกตอง และนาเช่ือถือ  

2. ความรัดกุม ตองเขียนใหตรงประเด็น มีคุณคา ไมใชคําเปลือง และฟุมเฟอย  

3. ความชัดเจน ใชประโยคงาย ๆ ไวยกรณ และวรรคตอนถูกตอง ระมัดระวังใน

เรื่องคํายอ ไมใชคําคลุมเครือไมมีความหมาย ใชหัวขอยอยเพื่อปองกันสบัสน และมปีระโยคที่

เหมาะสมเมื่อเริม่ยอหนาใหม  

4. ความกลมกลืน และความตอเน่ือง ผูอานจะตองไมรูสึกสะดุด ในรายงานจะตอง

มีความตอเน่ือง ไมสับสน และคิดวาสวนที่กําลังอานน้ันเปนคนละเรื่องกัน เปนหนาที่ของผูวิจัยที่

จะตองตรวจทานสิ่งตาง ๆ เหลาน้ันใหเกิดความตอเน่ืองเสมอ ๆ  

5. เนนความสําคัญในสวนทีเ่ปนประเด็น หรือหัวใจของการวิจยัเปนพเิศษ การเนน

คือการนําเสนอขอมลูโดยละเอยีด และมีการอภิปรายเพิม่เติม  

6. ใชภาษาที่งายในการทําความเขาใจแตไมใชภาษาพูด ควรจะเปนภาษาที่ใช

ในทางวิชาการ หลกีเลี่ยงการใชคําแสลง ไมสุภาพ และคําที่ใชซ้ํา ๆ กันหลาย ๆ ครั้ง 

 การนําเสนอขอมูล  

ในการนําเสนอขอมลูน้ัน ผูวิจัยสามารถแบงขอมลูออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

1. ขอมูลทีเ่ปนตัวเลข ซึ่งผูวิจัยควรเสนอเปนตาราง และมีการใชช่ือกํากับ และ

ระบทุี่มาของขอมูลใหชัดเจน  

2. ขอมูลทีเ่ปนสวนบรรยาย ผูวิจัยจะตองเลือกขอมูลที่เปนสาระ และตัดขอมูลที่

ไมสําคัญทิง้ไปบาง หรือนําไปไวในภาคผนวก การตัดขอมูลทิง้เปนวิธีการสําคัญอยางหน่ึงในการวิจัย

เชิงคุณภาพ หากผูวิจัยใสทุกอยางลงในรายงาน จะทําใหงานวิจัยไมมีคุณภาพ และไมมีเอกภาพ ผูอาน

จะจบัสาระสําคัญไมได 

 องคประกอบของรายงานวิจัย 

1. ภาคความนํา จะกลาวถึงความสําคัญของเรื่องที่ศึกษา จุดประสงค ปญหา หรือ

สมมุติฐาน ขอบเขตของการศึกษา นิยามศัพทที่ใชเฉพาะที่ใช และอธิบายถึงวิธีการที่ใชในการศึกษา

วิจัยอยางละเอียด และรวมทัง้การศึกษาคนควาของผูอื่นทีเ่กีย่วของโดยละเอียด  
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2. ภาคเน้ือเรื่อง เปนสวนที่กลาวถึงขอเทจ็จริงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเน้ือเรื่อง

โดยตรง เปนการเสนอผลการศึกษาคนควาทั้งหมด เพือ่พิสจูนในภาคน้ีอาจจะแบงออกเปนตอน หรือ

บทเพือ่ใหผูอานเห็นจุดสําคัญของเน้ือความตามลําดับ และตอเน่ือง มีการแบงออกเปนหัวขอใหญ 

และขอยอย และขอคิดสนับสนุน  

3. ภาคสรุป เปนการสรปุที่นักวิจัยไดวิเคราะห ขอคิดเห็นที่ไดจากการวิจัย ผูวิจัย

จะตองเนนใหเห็นถึงผลที่ไดจากการวิจัยทั้งหมด แตตองทําใหรัดกมุ เพื่อเปนการทบทวนความจําของ

ผูอาน ในการสรปุน้ันควรจะประกอบไปดวย 

3.1 บทสรุปที่เปนการยอเน้ือความ  

3.2 บทสรุปที่เปนการวิเคราะหในลักษณะรวบยอด หรือเปนประเด็นสําคัญ  

3.3 อภิปรายความเห็นของผูวิจัย  

3.4 ขอเสนอแนะ ซึง่แบงออกเปนขอเสนอแนะในการแกไขปญหาในเรื่องของ

วิจยัและขอเสนอแนะของผูที่สนใจในการดําเนินการคนตอไป 

 4. บรรณานุกรม คือ รายช่ือหนังสือที่ใชในการอางอิงในงานวิจยัทั้งหมด  

 5. ภาคผนวก เปนสวนทีร่วมลกัษณะของกลุมตัวอยาง แบบสอบถาม วิธีการ

สัมภาษณ  

       8.  การนําเสนอผลงานวิจัย 

 1. การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ   

 เทคนิคการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการมีความสําคัญไมย่ิงหยอน

ไปกวาการวิจัย ดวยเหตุผลที่วานักวิจัยอาจผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพดีแตถาไมสามารถนําเสนอหรือ

ถายทอดผลงานวิจัยใหผูฟงเขาใจไดนักวิจัยก็อาจไมไดรับการยอมรับในเชิงวิชาการ Correli (2006) 

กลาววาความสําเร็จในการนําเสนอผลงานวิจัยข้ึนอยูกับวิธีการนําเสนอถานักวิจัยนําเสนอผลงานวิจัย

ดวยทาทีไมมั่นใจเสียงสั่นมือสั่นยอมทําใหคุณคาของผลงานวิจัยลดลง ดังน้ันนักวิจัยควรใชเวลาในการ

เตรียมตัวเสนอผลงานวิจัยดวยเทคนิคในการนําเสนอ แยกไดตามรูปแบบการนําเสนอผลงานในที่

ประชุมวิชาการเปน 2 แบบคือการนําเสนอโปสเตอรและการนําเสนอดวยวาจาซึ่งทั้งสองแบบมเีทคนิค

แตกตางกันดังสาระสรุปจากเอกสารของCorreli, Jackson และ Newcastle University ดังตอไปน้ี 

 1.1 การนําเสนอโปสเตอร (Poster Presentation) 

            โปสเตอรเปนสื่อประเภทไมมีการเคลื่อนไหวสําหรับการนําเสนอ ‘สาร’ 

ทําดวยกระดาษแข็งหรือไมสําหรับติดต้ังขอเขียนสรุป/บทคัดยอภาพ/แผนภูมิประกอบสารทีนํ่าเสนอมี

ขนาดประมาณ 1 X .50 ตารางเมตรการนําเสนอผลงานวิจัยดวยโปสเตอรจะมีแตกตางจากการ

นําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจาตรงที่การนําเสนอโปสเตอรนักวิจัยจะใหโปสเตอรทําหนาที่บอกเรื่องราว

ของผลงานการวิจัย ตัวของนักวิจัยมีหนาที่ตองรออยูใกลๆ โปสเตอรเพื่อคอยตอบคําถามหรือให



111 
 

คําอธิบายเพิ่มเติมแกผูชม สาระดานการนําเสนอผลงานวิจัยในรูปโปสเตอรแบงเปน 2 หัวขอคือ

รูปแบบโปสเตอรผลงานวิจัยและแนวทางการเตรียมโปสเตอรผลงานวิจัยดังน้ี 

                        1.1.1 รูปแบบโปสเตอรผลงานวิจัย  การนําเสนอผลงานวิจัยดวย

โปสเตอรมีองคประกอบ 5 สวนดังน้ี 

     1. ชื่อเรื่อง (Title)ช่ือเรื่องงานวิจัยเปนขอความระบุวัตถุประสงค

หลักของการวิจัย ตัวแปรในการวิจัยและบริบทของงานวิจัย ในกรณีงานวิจัยเชิงปริมาณและเปนวลี

สั้นๆที่ระบุวัตถุประสงคหลักและประเด็นวิจัยหลักโดยมีการเลนคําสัมผัสไดในกรณีงานวิจัยเชิง

คุณภาพ 

      2. บทคัดยอ (Summary) เปนเน้ือหาสาระสรุปของงานวิจัย

โดยมากนิยมเขียนเพียง 3 องคประกอบคือวัตถุประสงคการวิจัยวิธีการวิจัยและผลการวิจัยเพื่อให

ผูอานเห็นภาพรวมของงานวิจัยทั้งเรื่อง 

      3. บทนําและเอกสารท่ีเก่ียวของ (Introduction and Related 

Literature)บทนําและเอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัย เปนขอความที่อธิบายถึงความเปนมาของ

ปญหาวิจัย ความสําคัญของงานวิจัย ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งนักวิจัยสามารถสังเคราะห

สรุปโดยสรางเปนกรอบแนวคิดและสมมุติฐานวิจัยทั้งน้ีนักวิจัยตองพิจารณาคัดสรรเฉพาะสวนสําคัญ

ที่สุดไปจัดทําโปสเตอรและออกแบบใหนาสนใจดวย 

      4.  วิธีดําเนินการวิจัย (Research Methods)สาระสรุปเกี่ยวกับ

วิธีดําเนินการวิจัยกรณีการวิจัยเชิงปริมาณประกอบดวยสาระเรื่องประชากรและกลุมตัวอยางตัวแปร

และเครื่องมือวิจัยวิธีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล กรณีการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบดวยสาระ

เรื่องการบรรยายสนาม (Field) ที่ศึกษาการเลือกและลักษณะของกรณี (Case) ที่ศึกษาขอบขายของ

ขอมูลวิธีการและเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

      5.  ผลการวิจัย (Research Results) ผลการวิจัยเปนการเสนอ

สาระสวนที่เปนสรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัยรวมทั้งขอเสนอแนะเชิงนโยบายและ

ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป 

       1.1.2 แนวทางการเตรียมโปสเตอรผลงานวิจัยการเตรียมโปสเตอร

ผลงานวิจัยมีแนวทางในการดําเนินงานโดยสรุปดังน้ี 

 1. การวางแผน นักวิจัยตองหาขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่นําเสนอ

โปสเตอร ขนาดของโปสเตอร ขอกําหนดในการนําเสนอโปสเตอร ลักษณะและจํานวนผูเขาชม

โปสเตอร เพื่อใชในการวางแผนการนําเสนอหากนักวิจัยมีขอมูลมากเทาไรการวางแผนเสนอโปสเตอร

ก็จะย่ิงไดผลดีมากข้ึนเทาน้ันแนวทางสําหรับการวางแผนงานคือการตอบคําถามวาจะเสนออะไรเสนอ
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อยางไรเหตุใดจึงเลือกวิธีเสนอแบบน้ันและผลที่คาดวาจะไดรับรวมทั้งกําหนดระยะเวลาตนทุน

คาใชจายในการเตรียมโปสเตอรดวย 

 2. การออกแบบโปสเตอร นักวิจัยตองตัดสินใจวาจะเลือกเน้ือหา

สาระสวนใดจากรายงานวิจัยทั้งฉบับไปจัดทําเปนโปสเตอรผลงานวิจัยโดยตองกําหนดวัตถุประสงค

ของการเสนอโปสเตอรกอนวาตองการใหเกิดผลเกิดประโยชนอยางไรตอผูเขาชมหรือตองการขาย

ความคิด หรือตองการเสนอนวัตกรรมเพราะวัตถุประสงคที่ตางกันทําใหแนวการเตรียมโปสเตอร

แตกตางกันดวยเมื่อกําหนดวัตถุประสงคแลวจึงตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบของโปสเตอรซึ่งมีหลักการ

ดังน้ี 1. เสนอเน้ือหาสาระแบบเรียบงายสั้นชัดเจนเต็มพื้นที่โปสเตอร 2. ใชภาพและแผนภูมิประกอบ

เพราะภาพและแผนภูมิจําสามารถสื่อความหมายไดดีกวาขอความ 3. ใชสีพอเหมาะไมมากไมนอย

เกินไปและใชโทนสีไมขัดกันสีพื้นหลังและสีของภาพควรเสริมใหภาพเดนชัด 4. เลือกชนิด (Font) 

และขนาดของตัวอักษรเหมาะสมกับตําแหนงที่ผู เขาชมโปสเตอรเห็นชัดเจนไมควรใชอักษร

ภาษาอังกฤษที่เปนตัวพิมพใหญทุกตัวอักษรเพราะทําใหอานยากกวาปกติและอยาใชชนิดอักษรมาก

เกินกวาสองชนิดในโปสเตอรหากตองการเนนคําหรือขอความใหใชอักษรตัวหนา ควรใชสัญลักษณ

นอยที่สุด ใชหลักความคงเสนคงวาและที่สําคัญที่สุดคือการพิสูจนอักษรอยาใหมีคําผิดหากจําเปนควร

ขอใหเพื่อนๆ ชวยในการตรวจสอบการพิมพผิด 5. ควรเตรียมสาระของผลงานวิจัยเปนสวนๆ ลงใน

กระดาษขนาด A4 แลวออกแบบการติดผลงานวิจัยแตละสวนลงบนโปสเตอรใหมีลักษณะเปนการเลา

เรื่อง (Story Telling) 6. ควรมีการตรวจทานโปสเตอรผลงานวิจัยหลายๆ รอบกอนการจัดพิมพเปน

โปสเตอรที่ใชจริง 

 1.2  การนําเสนอดวยวาจา (Oral Presentation) 

          โดยทั่วไปการเสนอผลงานวิจัยดวยวาจามีเวลาจํากัดมากนักวิจัยมีเวลา

ประมาณ 15-20 นาที ในการนําเสนอสาระสรุปของผลงานวิจัย และอีก 10-15 นาทีสําหรับการ

ซักถามและใหขอเสนอแนะ การนําเสนอผลงานดวยวาจาตางจากการนําเสนอโปสเตอรผลงานวิจัย

เพราะนักวิจัยตองทําหนาที่เสนอผลงานตอหนาผูเขารวมประชุม จึงตองมีการเตรียมทั้งเอกสารและ

เตรียมความพรอมของตัวนักวิจัยเองในการนําเสนอผลงานดวยสาระดานการนําเสนอผลงานวิจัยดวย

วาจาแบงเปน 2 หัวขอคือรูปแบบเอกสาร/ผลงานวิจัยสําหรับการนําเสนอดวยวาจาและแนวทางการ

เตรียมเอกสาร/ผลงานใชประกอบการเสนอผลงานดังน้ี 

 1.2.1 รูปแบบของผลงานวิจัยสําหรับการเสนอดวยวาจาสิ่งที่นักวิจัย

ตองเตรียมในการนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจาคือ 1) รายงานวิจัยในรูปบทความที่มีความยาวและ

รูปแบบการพิมพตามขอกําหนดของการประชุมทางวิชาการ 2) สไลดหรือ Power Point สําหรับใช

ประกอบการนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจาและ/หรือ 3) สําเนาเอกสารของสไลดหรือ Power Point 

ตามขอ 2 เน่ืองจากผลงานวิจัยที่นักวิจัยตองเตรียมในรูปบทความวิจัยมีรูปแบบเหมือนกับบทความ
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วิจัยที่นักวิจัยนําลงพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการผูเขียนจะกลาวถึงในตอนที่ 2 ในสวนน้ีจะกลาวถึง

เฉพาะรูปแบบของสไลดประกอบการเสนอผลงานวิจัย  โดยสไลดประกอบการนําเสนอผลงานวิจัย

ดวยวาจาในชวงระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีไมควรมีจํานวนสไลดมากเกินไปจํานวนสไลดที่ใชกัน

โดยมากประมาณ 6-8 แผนดังน้ันนักวิจัยตองตัดสินใจวาจะเลือกเน้ือหาสาระจากผลงานวิจัยมา

นําเสนออยางไรบาง โดยทั่วไปสไลดประกอบการนําเสนอผลงานวิจัยเชิงปริมาณดวยวาจาควร

ประกอบดวยสไลด 7 แผนดังน้ี 1) ช่ือผลงานและช่ือนักวิจัย 2) ปญหาวิจัยและความสําคัญ/ประโยชน

ของผลงานวิจัย 3) ความเกี่ยวของระหวางงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของ 4) กรอบแนวคิดรวมทั้ง

สมมุติฐานวิจัย 5) แบบแผนวิจัยตัวแปรเครื่องมือวัดและคุณภาพเครื่องมือการรวบรวมและวิเคราะห

ขอมูล 6) ผลการวิจัยที่สําคัญและ 7) สรุปผลงานวิจัย และสไลดผลงานวิจัยที่ใชประกอบการนําเสนอ

ผลงานวิจัยเชิงคุณภาพดวยวาจาควรประกอบดวยสไลด 7 แผนดังน้ี 1) ช่ือผลงานและช่ือนักวิจัย 2) ปญหา

วิจัย 3) ความสําคัญ/ประโยชนของผลงานวิจัย 4) ความเกี่ยวของระหวางงานวิจัยและเอกสารที่

เกี่ยวของกรอบแนวคิดรวมทั้งสมมุติฐานวิจัย 5) แบบแผนวิจัยการเลือกพื้นที่และผูใหขอมูลการ

รวบรวมและวิเคราะหขอมูล 6) ผลการวิจัยที่สําคัญและ 7) สรุปผลงานวิจัย 

 1.2.2  แนวทางการเตรียมสไลดประกอบการนําเสนอผลงานวิจัยดวย

วาจา การเตรียมสไลดประกอบการนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจามีแนวทางในการดําเนินงานโดยสรุป

ดังน้ี 

 1.  การวางแผน ตองหาขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่นําเสนอขนาดของ

หองและเวทีตําแหนงเครื่องฉายขนาดจอขอกําหนดในการนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจาลักษณะและ

จํานวนผูเขารวมประชุมเพื่อใชในการวางแผนการนําเสนอสไลดประกอบการนําเสนอผลงานวิจัยดวย

วาจา หากนักวิจัยมีขอมูลมากเทาไรการวางแผนเสนอสไลดประกอบการนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจา

ย่ิงไดผลดีมากข้ึนเทาน้ัน แนวทางสําหรับการวางแผนงานคือการตอบคําถามวาจะเสนออะไรเสนอ

อยางไรเหตุใดจึงเลือกวิธีเสนอแบบน้ันและผลที่คาดวาจะไดรับรวมทั้งกําหนดระยะเวลาตนทุน

คาใชจายในการเตรียมสไลดดวย 

  2. การออกแบบนักวิจัยตองตัดสินใจวาจะเลือกเน้ือหาสาระสวน

ใดจากรายงานวิจัยทั้งฉบับไปจัดทําเปนสไลดประกอบการนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจาโดยตอง

กําหนดวัตถุประสงคของการเสนอผลงานวิจัยกอนวาตองการใหเกิดผลเกิดประโยชนอะไรตอผูเขาชม

หรือตองการขายความคิดหรือตองการเสนอนวัตกรรมเพราะวัตถุประสงคที่ตางกันทําใหแนวการ

เตรียมสไลดประกอบการนําเสนอผลงานวิจัยแตกตางกันดวยเมื่อกําหนดวัตถุประสงคแลวจึงตัดสินใจ

เกี่ยวกับรูปแบบของสไลดซึ่งมีหลักการดังน้ี 

 1. เลือก Template ที่เหมาะสมกับผูเขารวมประชุมสไลดทาง

วิชาการไมนิยมมีรูปการตูน 
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 2.  ออกแบบสไลดใหมีจํานวนเหมาะสมประมาณ 6-7 แผน

สไลดจํานวน 10-12 แผนถือวามากเกินไปสําหรับการเสนอผลงานวิจัยดวยวาจา 

 3.  ใชลูกเลนเชนภาพเคลื่อนไหวสีและรูปแบบพิเศษเฉพาะบาง

สไลดเพื่อดึงดูดความสนใจแตไมควรใชทุกแผนเพราะจะทําใหผูเขารวมประชุมเบื่อ 

 4.  ใชสีพอเหมาะไมมากไมนอยเกินไปและใชโทนสีไมขัดกันสี

พื้นหลังและสีของภาพควรเสริมใหภาพเดนชัดไมควรใชสีตัดกันแรงๆ แบบวันคริสตมาส 

 5.  เลือกชนิด (Font) และขนาดของตัวอักษรเหมาะสมกับ

ตําแหนงที่ผูเขารวมประชุมจะเห็นขอความในสไลดไดชัดเจนหองขนาดใหญตองใชขนาดตัวอักษรใหญ

และขอความอาจตองสั้นกะทัดรัดมากข้ึนไมควรใชอักษรภาษาอังกฤษที่เปนตัวพิมพใหญทุกตัวอักษร

เพราะทําใหอานยากกวาปกติและพยายามอยาใชชนิดอักษรมากเกินกวาสองชนิดควรใชหลักความคง

เสนคงวา 

 6.  นักวิจัยตองระลึกวาผูเสนอผลงานคือนักวิจัยมิใชสไลดโชว 

 7.  ควรมีการตรวจทานการสะกดคําในสไลดทุกแผน 

 8.  เตรียมไฟลสไลดสํารองกรณีแผนจานแมเหล็กหรือซีดีมี

ปญหารวมทั้งเตรียมทางเลือกในการนําเสนอกรณีอุบัติเหตุไฟฟาดับคอมพิวเตอรหยุดทํางาน 

 แนวทางการเตรียมตัวเปนผูเสนอผลงานวิจัย 

 การเตรียมตัวเสนอผลงานวิจัยไมวาจะเปนการนําเสนอโปสเตอรหรือ         

การนําเสนอดวยวาจาม ี3 ชวงชวงกอนนําเสนอ ชวงระหวางการนําเสนอ และชวงหลังการนําเสนอ 

โดยในชวงกอนนําเสนอผลงานนักวิจัยควรซอมการนําเสนอมีการจับเวลาในการนําเสนอใหอยูในเวลา

ที่กําหนด ควรฝกทาทางหนากระจกเงาหรือใหเพื่อนชวยวิพากษแกไขจุดบกพรอง ฝกการเสนอที่เปน

ธรรมชาติมิใชการอานจากบันทึกหรือสไลดฝกการสบตาผูฟงและฝกทาทางใหเรียบรอยและสงางาม

นอกจากน้ีนักวิจัยควรเตรียมเรื่องเสื้อผาเครื่องแตงกายใหเหมาะสมกับกาลเทศะและหากสามารถทํา

ไดควรหาโอกาสไปดูสถานที่กอนการเสนอผลงาน กอนวันเสนอผลงานควรพักผอนใหเต็มที่ชวง

นําเสนอผลงานควรมีสติและสรางความมั่นใจปรับอารมณใหเย็นและมั่นคงไมเครียดและสรางความ

กดดันใหตัวเองไมควรคิดหวังผลเลิศที่เปนไปไดยากในการเสนอผลงานหากรูสึกต่ืนเตนการหายใจเขา

ออกยาวๆ ชวยใหผอนคลายไดมาก ตลอดเวลาการนําเสนอผลงานควรรวบรวมสมาธิจดจอกับผูฟงพูด

ชาๆชัดเจนอยาพูดเร็วมากเกินไปอยาอานจากขอความอาจเหลือบดูบันทึกไดบางและควรสบตามอง

หนาผูฟงเพื่อดูการตอบสนองจากผูฟงหากมีผูฟงแสดงทาทางวาไมเขาใจควรอธิบายเพิ่มเติมเมื่อเสร็จ

สิ้นการเสนอผลงานมีการซักถามควรต้ังใจฟงและตอบคําถามใหตรงประเด็นหากไมเขาใจควรถามซ้ํา

อยาเสี่ยงตอบไปคนละเรื่องเมื่อจบการเสนอผลงานควรกลาวขอบคุณชวงหลังการเสนอผลงานควร

แสดงความขอบคุณผูดําเนินรายการผูประสานงานอาจมีผูฟงบางคนสนใจซักถามตอเน่ืองควรใหเวลา
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และตอบคําถามดวยความสุภาพแนวทางการเตรียมตัวเปนผูเสนอผลงานวิจัยที่เสนอขางตนน้ีเปนเพยีง

แนวทางกวางๆผูอานควรศึกษาจากตัวอยางจริงของผูเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการและ

ที่สําคัญควรหาโอกาสเสนอผลงานวิจัยดวยตนเองการมีประสบการณในการเสนอผลงานวิจยัหลายครัง้

จะชวยใหสามารถปรับปรุงการนําเสนอผลงานวิจัยไดในระดับมืออาชีพไมยากนัก 

 1.3 การ นํา เสนอผลงานวิจัยในรูปบทความ วิจัยพิมพ เผยแพร ใน

วารสารวิชาการ 

 บทความวิจัยมีเน้ือหาสาระแบบเดียวกับรายงานวิจัยทั่วไปแตลักษณะของ

เน้ือหาสาระมีความกระชับรัดกุม (Terse) มีแบบฉบับที่ใหสารสนเทศ (Informative Style) และมี

มาตรฐานเฉพาะเจาะจง (Particular Standard) สูงกวาลักษณะของเน้ือหาสาระในรายงานการวิจัย

ทั่วไปเน่ืองจากการนําเสนอบทความวิจัยมีความจํากัดของจํานวนหนาในวารสารและมีความจํากดัตาม

เวลาในการนําเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ เน้ือหาสาระของบทความวิจัยโดยทั่วไป

ประกอบดวยสวนสําคัญ 6 สวนไมนับรวมสวนที่เปนช่ือเรื่อง (ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับที่กลาวในตอน

ที่ 1) ช่ือและที่ทํางานของผูเขียนบทความวิจัยดังน้ี 

 1. บทคัดยอ (Abstract) บทคัดยอเปนเน้ือหาสาระสวนที่นําเสนอ

วัตถุประสงคการวิจัยวิธีการวิจัยและผลการวิจัยโดยสรุปเพื่อใหผูอานเห็นภาพรวมของงานวิจยัทัง้เรือ่ง

เน้ือหาสาระในสวนน้ีเปนขอความที่มีคําสําคัญ (Keywords) ทั้งหมดในบทความวิจัยและเปนขอความ

สั้นกะทัดรัด 

 2.  สวนนํา (Introduction) เน้ือหาสาระในสวนนําของบทความวิจัย

ประกอบดวยสวนสําคัญ 4 สวนสวนแรกเปนการบรรยายใหผูอานไดทราบวาบทความวิจัยน้ีพัฒนามา

จากผลงานวิจัยที่มีมากอนหนาน้ีอยางไรบางและนํามาสูปญหาวิจัยอยางไรการเขียนสวนนํานิยมเขียน

ในลักษณะอางอิงเช่ือมโยงผลงานวิจัยในอดีตโดยช้ีใหเห็นวามีปญหาอะไรที่จําเปนตองทําวิจัยตอและ

นําเขาสูปญหาวิจัยสวนที่สองกลาวถึงปญหาวิจัยและวัตถุประสงคการวิจัยสวนที่สามคือรายงาน

เอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัยเฉพาะสวนที่เปนทฤษฎีและงานวิจัยที่สําคัญซึ่งนําไปสูการสรางกรอบ

แนวคิดสําหรับการวิจัยรวมทั้งสมมุติฐานการวิจัยสวนที่สี่เปนรายงานระบุเหตุผลพรอมเอกสารอางอิง

ในการเลือกวิธีดําเนินการวิจัยที่ใชในบทความวิจัยน้ีเพื่อเตรียมผูอานใหสามารถเช่ือมโยงความคิดกับ

เน้ือหาสาระในสวนตอไปผูอานจะสังเกตไดวาเน้ือหาในสวนน้ีรวมสวนที่เปนบทนําและสวนที่เปน

รายงานเอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัยเขาไวดวยกันซึ่งสถาบันอุดมศึกษาของไทยสวนใหญกําหนดให

เขียนแยกกันเปนคนละบท 

 3. วิธีการ (Methods) เน้ือหาสาระในสวนวิธีการเปนการใหรายละเอียด

เกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัยถาเปนการวิจัยเชิงปริมาณประกอบดวยการบรรยายลักษณะของประชากร

กลุมตัวอยางและวิธีการเลือกกลุมตัวอยางความสมบูรณของกลุมตัวอยางนิยามตัวแปรเครื่องมือวิจัย
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และคุณภาพเครื่องมือวิธีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลและขอสังเกตที่สําคัญเกี่ยวกับวิธีดําเนินการ

วิจัยถาเปนการวิจัยเชิงคุณลักษณะประกอบดวยการบรรยายสนาม (Field) ที่ศึกษาการเลือกและ

ลักษณะของกรณี (Case) ที่ศึกษาขอบขายของขอมูลวิธีการและเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล

และการวิเคราะหขอมูล 

 4. ผลการวิเคราะหขอมูล (Analysis Results)เน้ือหาสาระในสวนผล

การวิเคราะหขอมูลเริ่มตนดวยการบรรยายวาผูวิจัยจะเสนอผลการวิเคราะหขอมูลอยางไรจากน้ันจึง

เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหพรอมทั้งการตีความในสวนน้ีมีการนําเสนอตารางและภาพประกอบ

เทาที่จําเปนทั้งน้ีผลการวิเคราะหที่สําคัญในตารางหรือภาพตองมีการบรรยายในสวนที่เปนขอความ

ดวยมิใชการเสนอตารางหรือรูปโดยไมมีการบรรยาย 

 5. การอภิปรายและ/หรือการสรุป (Discussion and/or Conclusion) 

บทความวิจัยในสวนการอภิปรายและ/หรือการสรุปเปนการบรรยายสรุปขอคนพบที่ไดจากการวิจัย

ประกอบกับการอธิบายวาขอคนพบมีความขัดแยง/สอดคลองกับสมมุติฐานวิจัยและผลงานวิจัยใน

อดีตหรือไมและอยางไรพรอมทั้งเหตุผลที่เปนเชนน้ันในตอนสุดทายเปนการอภิปรายขอจํากัดหรือ

ขอบกพรองขอดีเดนซึ่งนําไปสูขอเสนอแนะในทางปฏิบัติและขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป 

 6.  สวนอางอิงและภาคผนวก (References and Appendix) เน้ือหา

สาระในบทความวิจัยสวนสุดทายไดแกสวนอางอิงและผนวกสวนอางอิงประกอบดวยบรรณานุกรม

และเชิงอรรถตลอดจนบันทึกหรือหมายเหตุของผูวิจัยสวนที่เปนผนวกคือสวนที่ผูวิจัยนําเสนอสาระที่

ผูอานควรไดรับรูเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่นําเสนอในบทความเชนตัวอยางเครื่องมือวิจัยเปนตนเมื่อ

เปรียบเทียบเน้ือหาสาระในบทความวิจัยกับรายงานวิจัยโดยทั่วไปจะเห็นไดวาความจํากัดของเน้ือทีใ่น

วารสารทําใหเน้ือหาสาระในบทความวิจัยมีขนาดสั้นกะทัดรัดมากกวารายงานวิจัยโดยเฉพาะอยางย่ิง

เน้ือหาสาระในสวนนําของบทความวิจัยจะสั้นและรัดกุมมากเพราะบทนําและบทที่สองเกี่ยวกับ

รายงานเอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัยในรายงานวิจัยน้ันถูกหลอมรวมเปนสวนนําของบทความวิจัย

นอกจากน้ีเน้ือหาสาระในสวนนําของบทความวิจัยยังเนนการเช่ือมโยงองคความรูจากงานวิจัยในอดีต

กับบทความวิจัยดังจะเห็นไดจากบทความวิจัยสวนใหญที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลจะเริ่มสวนนํา

โดยการอางอิงผลงานวิจัยในอดีตวามีสวนทําใหเกิดบทความวิจัยน้ีไดอยางไรทั้งสิ้นสําหรับเน้ือหาสาระ

ในสวนอื่นๆแมจะไมแตกตางจากรายงานวิจัยแตสาระในบทความวิจัยมีขอความสั้นกะทัดรัดมากกวา

ในรายงานวิจัย 

 แนวทางการเขียนบทความวิจัย  การเขียนบทความวิจัยมีแนวทางการเขียนไม

แตกตางจากการเขียนเอกสารวิชาการอื่นๆ นักวิจัยจะเขียนบทความวิจัยไดดีก็ตอเมื่อไดทํางานวิจยัทีม่ี

คุณภาพดีประการหน่ึงและเมื่อนักวิจัยตระหนักถึงวัตถุประสงคของการเขียนบทความวิจัยแลวมุง

หมายเขียนบทความวิจัยเพื่อใหสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงคน้ันโดยมีรูปแบบการเขียนหรือการพิมพ
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ถูกตองตามที่กําหนดไวในที่น้ีผูเขียนจะไมกลาวถึงแนวทางการการดําเนินการวิจัยแตจะกลาวถึง

เฉพาะแนวทางการเรียบเรียงและนําเสนอรายงานวิจัยในรูปบทความวิจัยเทาน้ันซึ่งโดยทั่วไปมี

แนวทางปฏิบัติดังน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 กําหนดจุดมุงหมายในการเขียนบทความวิจัย  นักวิจัยตองกําหนด

จุดมุงหมายวาจะเขียนบทความวิจัยเพื่อพิมพเผยแพรในวารสารหรือการประชุมระดับใดระดับชาติ

หรือระดับภูมิภาคหรือระดับนานาชาติผูอานบทความวิจัยเปนใครทั้งน้ีเพื่อจะไดวางแนวทางการเขียน

บทความวิจัยใหเหมาะสม 

 ขั้นตอนท่ี 2 การวางโครงราง(outline) และการเขียนบทความวิจัยฉบับราง  

นักวิจัยผูเขียนบทความวิจัยตองมีความเขาใจกระจางแจงในรายงานวิจัยที่จะนํามาเขียนเปนอยางดี

และรอบรูรูปแบบการเขียนบทความวิจัยจึงจะสามารถเขียนบทความวิจัยไดดีเมื่อไดวางโครงราง

บทความวิจัยแลวนักวิจัยควรจัดลําดับความคิดและเรียบเรียงเน้ือหาสาระเขียนเปนฉบับรางจากน้ันทิง้

ไว 1-2 สัปดาหจึงนํามาอานเพื่อปรับปรุงลีลาและภาษาตลอดจนแบบการเขียนใหถูกตองตามรูปแบบ

ของบทความวิจัยดังน้ี 

 1.  การเสนอเน้ือหาควรนําเสนอสาระสําคัญจากงานวิจัยอยางตรงไปตรงมา

ชัดเจนถูกตองและสมบูรณเพื่อใหผูอานสามารถทําวิจัยในลักษณะเดียวกันได 

 2.  การใชภาษาควรใชภาษาทางการที่เปนมาตรฐานมีความเหมาะสมกับผูอาน

ที่เปนนักวิชาการมีความถูกตองตามหลักภาษา 

 3.  การลําดับเน้ือหาควรเปนไปตามหลักการวิจัยมีความตอเน่ืองต้ังแตตนไป

จนถึงการสรุปและอภิปรายผลการวิจัยแตละยอหนามีประโยคสําคัญและมีความเช่ือมโยงถึงกนัเน้ือหา

ในแตละยอหนามีการลําดับความตอเน่ืองราบรื่นตามหลักการเขียนในแตละยอหนา 

 4.  การใชคําศัพททางวิชาการควรเลือกคําศัพทที่มีการบัญญัติศัพทเปนทางการ

หรือคําศัพทที่ไดรับการรับรองใชกันแพรหลายถาเปนคําศัพทใหมจากภาษาตางประเทศควรมีวงเล็บ

กํากับหรือมีเชิงอรรถอธิบายความหมายเมื่อเลือกใชคําศัพทใดควรใชคําน้ันตลอดบทความวิจัย 

 5.  การเขียนประโยคการเขียนแตละประโยคควรเขียนเปนประโยคสมบรูณและ

พยายามใชประโยคสั้นกระชับหลีกเลี่ยงประโยคซอนควรระมัดระวังใชเครื่องหมายวรรคตอนให

ถูกตองทุกประโยค 

 ขั้นตอนท่ี 3 การใหผูรูชวยอานและวิพากษวิจารณ โดยทั่วไปนักวิจัยมือ

อาชีพจะใหเพื่อนรวมสายงานเปนผูรูชวยอานและวิพากษวิจารณบทความวิจัยรวมทั้งใหขอเสนอแนะ

เพื่อแกไขปรับปรุงนักวิจัยมืออาชีพนิยมเสนอบทความวิจัยฉบับรางใน Forum เพื่อขอรับขอคิดเห็น

นํามาปรับปรุงกอนนําสงพิมพเผยแพร 
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 ขั้นตอนท่ี 4 การจัดพิมพบทความวิจัยตามรูปแบบท่ีเปนมาตรฐานสากลและ

การนําสงพิมพเผยแพร การจัดพิมพดําเนินการตามรูปแบบบทความวิจัยไดนําเสนอในตอนที่หน่ึง

แลวสวนการนําสงพิมพเผยแพรควรนําสงวารสารเพียงฉบับเดียวแนวทางปฏิบัติที่กลาวมาน้ีเปนเพียง

แนวทางปฏิบัติกวางๆเทาน้ันการเขียนบทความวิจัยใหไดบทความที่มีคุณภาพยังมีแนวทางปฏิบัติโดย

ละเอียดอีกหลายประการ การไดมีโอกาสทําวิจัยและเขียนบทความวิจัยโดยศึกษาแบบการเขียนทั้ง

จากหนังสือคูมือและจากบทความวิจัยที่ไดมาตรฐานยอมเปนการพัฒนาใหนักวิจัยมีความสามารถใน

การคิดอยางมีเหตุผลมากย่ิงข้ึน การลําดับและเรียบเรียงความคิดการใชภาษาและการเขียนบทความ

วิจัยอันจะสงผลใหนักวิจัยสามารถผลิตบทความวิจัยที่มีคุณภาพดีย่ิงข้ึนไปอีก บทความวิจัยที่มี

คุณภาพยอมจะมีสวนชวยสรางเสริมและขยายขอบเขตดานงานวิชาการไดเปนอยางดี 

 

2. การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม                                                                                                                                                      

   2.1 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร    

 ความหมายของหลักสูตร 

 ธํารง บัวศรี ไดใหความหมายของหลักสูตร สรุปไดวา เปนแผนที่ไดออกแบบจัดทํา

ข้ันเพื่อแสดงใหเห็นถึงจุดมุงหมาย การจัดเน้ือหากิจกรรม และประมวลกิจกรรมในแตละโปรแกรม

การศึกษา เพื่อใหผูเรียนมีการพัฒนาในดานตางๆ ตามที่จุดหมายกําหนด มีการออกแบบลวงหนา มี

การบูรณาการระหวางองคประกอบ เชน จุดหมาย เน้ือหา  วิธีการเรียน การสอน การประเมินผล  

วัสดุหลักสูตรกลายเปนกลุมกอนที่มีความสัมพันธระหวางกันอยางมีความหมาย41 

  โอลิวา อเล็กซานเดอรและเลวิส ทาบา ไดใหความหมายของหลักสูตรวา หมายถึง 

แผนการเรียน (Plan for Learning) ที่จัดข้ึนเพื่อเปดโอกาสใหบุคคลไดเกิดการเรียนรู มีการออกแบบ

หลากหลาย  แตมีองคประกอบหลักที่ไมแตกตางกัน คือ มีเปาหมาย มีจุดประสงคเฉพาะเจาะจง   

ซึ่งเปนแนวทางในการเลือกและจัดระบบเน้ือหา รูปแบบการเรียนการสอนรวมถึงการประเมินผลการ

เรียนรู42 

                                                   

 41ธํารง  บัวศร,ี ทฤษฎีหลักสูตร: การออกแบบและพัฒนา, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพมิพธนชัชการพิมพ, 2542), 7. 
42Peter F. Oliva, Developing  the  curriculum, 2nd ed. (United  Stated  of 

America: Scott, Fresman, 1988), 6,8,11. 
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 โซเวลล ไดกลาวสรุปวา หลักสูตรเปนการสะสมความรูด้ังเดิม เปนวิธีคิด เปน

ประสบการณที่กําหนดไวเปนแนวทางในการจัดประสบการณ  เปนแผนการจัดการเรียนรู  เปนความรู

คุณลักษณะของผูเรียนเปนเน้ือหาและกระบวนการในการใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว43 

 การพัฒนาหลักสูตร มีศัพทอยูหลายคํา เชน Curriculum Development, Curriculum  

Improvement, Curriculum Making, Curriculum Construction แตโดยทั่วไปจะใชคําวา Curriculum 

Development ซึ่งหมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับจุดมุงหมาย(Goals) เน้ือหาวิชา 

(Ccontents) วิธีการสอน (Method of Teaching) หรือจะเปลี่ยนเพียงสวนใดสวนหน่ึง เชน เปลี่ยน

วิธีการสอน วิธีการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งเซเลอรและอเล็กซานเดอร มีความเห็น วาการพัฒนาหลักสูตร

มีความหมายที่เดนชัดที่สุดอยู 2 ลักษณะ คือลักษณะแรก หมายถึง การทําใหดีข้ึนหรือทําใหสมบูรณ

ข้ึนและอีกลักษณะหน่ึง หมายถึง ทําใหเกิดมีข้ึนหรือกรณีที่ตองสรางหลักสูตรใหมโดยไมมีหลักสูตร

เดิม44  

 การพัฒนาหลักสูตรเปนกระบวนการวางแผน คนหาแนวทางใหมๆเพื่อจัด

ประสบการณเรียนรูตางๆที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผูเรียนอยางมีประสิทธิผลซึ่งตองอาศัย

การดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ฉะน้ัน กระบวนการพัฒนาหลักสูตรจึงมีความหมายครอบคลุม

การทํางาน 3 มิติสําคัญ คือ มิติการวางแผน (Planning) มิติการนําไปใช (Implementation) และมิติ

การประเมินผล (Evaluation) สรุปรายละเอียดไดดังน้ี45 

 1. การวางแผนหลักสูตร (Curriculum Planning) เปนการจัดทําหรือยกราง

หลักสูตร เปนการดําเนินงานในระยะแรกของการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งจะมีการตัดสินใจหรือลงมือ

ปฏิบัติตามแผน ออกแบบหลักสูตร มีกิจกรรมสําคัญ คือการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน กําหนด

จุดมุงหมาย กําหนดเน้ือหาสาระและประสบการณการเรียนรู กําหนดการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู 

 2.  การใชหลักสูตร (Curriculum Implementation) เปนการแปลงแผนไปสูการ

ปฏิบัติจริง  การดําเนินงานในระยะน้ีจะเกี่ยวของกับการบริหารหลักสูตร  โดยนําหลักสูตรที่พัฒนาข้ึน

ไปทดลองใช เปนระยะที่มีการเช่ือมโยงจากวงจรหลักสูตรไปสูวงจรของการสอน (Instruction) อันจะ

                                                   
43Evelyn J. Sowell,Curriculum: An Integrative Introduction, (New Jersey: 

Prentice – hall, 1996), 5.   
44Saylor J. dalen, William Alexander M., Planning Corriculum for School 

(New York: Holt Rinehart and Winston, 1974), 7. 
45

 Peter F. Oliva, Developing the  Curriculum, 2nd ed. (United  Stated  of 

America: Scott, Fresman, 1988), 26-27. 
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กอใหเกิดการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับผูเรียน ดังน้ัน กิจกรรมสําคัญของระยะน้ี คือ 

ดําเนินการสอนตามหลักสูตร จัดทําวัสดุหลักสูตรที่จะชวยใหสามารถใชหลักสูตรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ มีการผลิตใชสื่อการเรียนการสอนตางๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากรและการบริหาร

หลักสูตร 

 3. การประเมินหลักสูตร (Curriculum Evaluation) เปนระยะที่ เกี่ยวของกับ

กิจกรรมการประเมิน ตัดสินใจเกี่ยวกับความสําเร็จของผูเรียนและหลักสูตร เพื่อปรับปรุง แกไข 

กิจกรรมการประเมินที่สําคัญในมิติน้ี คือ การประเมินเอกสารหลักสูตร ประเมินการใชหลักสูตร 

ประเมินสัมฤทธ์ิผลของหลักสูตร 

 สรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตรเปนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่สรางข้ึนใหมีความ

สมบูรณย่ิงข้ึน  ประกอบไปดวยการดําเนินงานใน 3 มิติสําคัญ คือ ระบบการรางหลักสูตร ระบบการ

นําหลักสูตรไปใช และระบบการประเมินหลักสูตร ที่มีความสัมพันธตอเน่ืองกันจนเกิดเปนภาพรวม

ของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

 แนวคิดการพัฒนาหลักสูตร 

 การพัฒนาหลักสูตรจะมีความหมายครอบคลุมถึงการวางแผนหลักสูตรการนําไปใช 

การประเมินผล และการปรับปรุงหลักสูตร หรือกลาวไดวาเปนกระบวนการเชิงระบบเพื่อพัฒนา

ปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรใหดีข้ึน โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ ประสิทธิผลของผูเรียน  การพิจารณา

วาหลักสูตรน้ันควรมีกระบวนการเชิงพัฒนา การศึกษาแนวคิดจากนักพัฒนาหลักสูตร แลววิเคราะห

ปรับประยุกตรูปแบบหลักสูตรเหลาน้ันใหเขากับสภาพแวดลอมทางสังคมและความตองการในการ

นําไปใชอยางเหมาะสม ซึ่งนักการศึกษาหลายทานไดใหแนวคิดและรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตรที่

ชวยใหเห็นภาพรวมของการปฏิบัติงานที่เปนระบบไวหลายแนวทาง ดังน้ี 

 แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร อเล็กซานเดอร และเลวิส (The Saylor, 

Alexander and Lewis Model)46  

 Saylor, Alexander and Lewis (n.d.) ไดกลาวถึงหลักสูตรในแงที่เปนแผนการจัด

โอกาสการเรียนรูใหเกิดข้ึนกับผูเรียน มองวาหลักสูตรประกอบดวยแผนยอยๆ ซึ่งเปนสวนที่มี

ความสําคัญตอหลักสูตร แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรจึงมุงเนนกระบวนการวางแผนหลักสูตร ซึ่ง

ประกอบดวย 1) การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค (Goal and Objective) 2) การออกแบบ

หลักสูตร (Curriculum Designing) 3) การนําหลักสูตรไปใช (Curriculum Implement) และ      

4) การประเมินหลักสูตร (Curriculum Evaluation) 

                                                   

  
46Saylor J. dalen, William Alexander M., Planning Corriculum for School 

(New York: Holt Rinehart and Winston, 1974). 
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 1. การกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค และขอบเขต (Domain) ข้ันน้ีเปนจุดเริ่มตน

ของคณะพัฒนาหลักสูตร คือ เริ่มดําเนินการกําหนดเปาหมายของการศึกษาและวัตถุประสงคเฉพาะที่

ตองการใหบรรลุความสําเร็จ โดยไดจําแนกเปาหมายการเรียนรูครอบคลุม 4 ขอบเขตสําคัญ คือ 

พัฒนาการของบุคคล (Personal Development) สมรรถภาพทางสังคม (Social Competence) 

ทักษะในการเรียนรูอยางตอเน่ือง (Continued Learning Skills) และความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 

(Specialozation)  

 2. การออกแบบหลักสูตรภายหลังจากที่ไดกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคแลว  

ในข้ันน้ีนักพัฒนาหลักสูตรจะนําขอมูลตางๆ มาใชในการออกแบบหลักสูตร โดยพิจารณาตัดสินใจ

เกี่ยวกับความเหมาะสมของการจัดประสบการณการเรียนรูตางๆ 

 3. การนําหลักสูตรไปใช เมื่อมีการออกแบบหลักสูตรแลว ผูสอนจะเขามามีบทบาท

วางแผนหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน (Instruction) โดยสรางแผนการสอน เลือก

วิธีการสอนที่สัมพันธกับผูเรียน สอดคลองกับหลักสูตร ความสําคัญของการดําเนินงานในข้ันน้ีจะชวย

ใหไดมาซึ่งจุดประสงคการเรียน (Instructional Objective) ซึ่งผูสอนควรกําหนดจุดประสงคใหได

เฉพาะเจาะจง จากน้ันจึงพิจารณาเลือกยุทธวิธีการสอนหรือวิธีนําเสนอความรูตางๆในการจัดการ

เรียนการสอนตามลําดับ 

 4. การประเมินหลักสูตร คณะนักพัฒนาหลักสูตรและครูผูสอนตองมีสวนรวม

รับผิดชอบในการประเมินและกําหนดเทคนิคการประเมินตางๆ ซึ่งมีจุดเนนในการประเมิน 2 ดานที่

สําคัญ คือ 

  4.1 การประเมินผลรวมของการใชหลักสูตร โดยมุงพิจารณาจากมิติจาก

เปาหมาย จุดมุงหมาย วัตถุประสงคการเรียน มิติของประสิทธิผลของการสอน และมิติผลสัมฤทธ์ิ

ตางๆของผูเรียนที่เปนผลมาจากการจัดการเรียนการสอนตางๆของหลักสูตร 

 4.2 การประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรทั้งระบบ โดยนักพัฒนาหลักสูตร

พิจารณาตัดสินสภาพความสําเร็จหรือบรรลุเปาหมายทั้งในแงของการออกแบบหลักสูตรและการนํา

หลักสูตรไปใช พิจารณาวาไดบรรลุถึงเปาหมายหรือไมอยางไร รวมไปถึงการบรรลุถึงวัตถุประสงคใน

การจัดการเรียนการสอน 

 แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของทาบา (Taba)47 

 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา (Taba, 1962) มีทั้งหมด ดังน้ี 

                                                   

 47Hilba Taba, Curriculum  Development: Theory and Practice (New York 

: Harcourt, Brance, and world, 1962), 12. 

 



122 
 

 1. การตรวจสอบวินิจฉัยความจําเปนที่ตองการพัฒนาหลักสูตร 

 2. กําหนดจุดมุงหมาย 

 3. คัดเลือกเน้ือหาเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย 

 4. จัดลําดับเน้ือหา 

 5. คัดเลือกประสบการณเรียน 

 6. เรียงลําดับข้ันตอนของประสบการณที่ควรจะใหผูเรียน 

 7. กําหนดวิธีการประเมินและแนวทางในการปฏิบัติ 

 ในลําดับ 7 ข้ันตอนของทาบา (Taba) เปนแนวทางในการรางหลักสูตรเทาน้ัน ใน

การพัฒนาหลักสูตร ทาบา (Taba) ไดเสนอข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมอีก 4 ข้ันตอน คือ 

 1. การทดลองหลักสูตรที่เกิดข้ึน 

 2. นําขอมูลในการทดลองไปพัฒนาตอ 

 3. พัฒนาแนวทางในการดําเนินงานตามหลักสูตรที่สรางและตรวจสอบเน้ือหาในแต

ละหนวยการทดลอง 

 4. นําไปใชและเผยแพรหลักสูตรที่สรางข้ันใหมเพื่อนํามาใชในหองเรียนจริงได 

 แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร (Tyler, 1969)48 

 Tyler (1969) ไดเสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรดังข้ันตอนตอไปน้ี คือ 

 1. ทางโรงเรียนหรือหนวยงานตองมี เปาประสงคในการที่จะศึกษาอยางไร 

(Educational  Purposes)  

 2. ประสบการณทางการ ศึกษาหรือสิ่ งที่ ไ ดจ ากหลั กสู ตร  ( Educational 

Experience) ที่ตองการใหเกิดน้ันไดแกอะไร 

 3. จะจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดประโยชนทางการศึกษาอยางไร ใหมีประสิทธิภาพ 

 4.  เราจะตัดสินวาการจัดกิจกรรมหรือประสบการณทางการศึกษาไดบรรลุตาม

จุดมุงหมายของการศึกษาอยางไร 

 แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร (Tyler) ใหความสําคัญกับจุดมุงหมาย

ทางการศึกษาเปนหลัก ซึ่งเปนแนวคิดที่สามารถไปพัฒนาหลักสูตรที่สามารถนําไปปรับใชไดทุกระดับ 

 

 

 

                                                   
48Ralthw Tyler, Basic Principles of Curriculum and Instruction (Chicago:  

The University of Chicago, 1969), 137.  
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 แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจรของ ดร.วิชัย วงษใหญ49 

 วิชัย วงษใหญ ไดเสนอแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร ซึ่งประกอบดวย

ระบบที่สัมพันธ 3 ระบบ คือ ระบบการรางหลักสูตร ระบบการนําหลักสูตรไปใช และระบบการประเมิน

หลักสูตร แตละระบบประกอบดวยข้ันตอนยอยๆดังน้ี 

 1. ระบบรางหลักสูตร มี 4 ข้ันตอน ไดแก 

  1.1  สิ่งกําหนดหลักสูตร คือการเตรียมการศึกษาขอมูลพื้นฐานดานตางๆที่จะ

นํามาใชในการพัฒนาหลักสูตร อาจเริ่มจากการศึกษาวิจัยเพื่อใหทราบขอเท็จจริงหลายอยางที่

เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ทั้งในสวนที่เกี่ยวของโดยตรงและโดยออม เชน ตองการทราบสภาพ

ความตองการของสังคมไทยในดานการศึกษา ตองการทราบการศึกษาในปจจุบัน แนวโนมของสังคม

และความตองการทางการศึกษาในอนาคต การศึกษาขอมูลพื้นฐานที่จําเปนในการกําหนดหลักสูตร  

ประกอบไปดวยสิ่งกําหนดทางวิชาการ สิ่งกําหนดทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ สิ่งกําหนด

ทางการเมือง 

  1.2  รูปแบบหลักสูตร หลังจากศึกษาขอมูลพื้นฐานจากสิ่งกําหนดหลักสูตรแลวก็

เปนการตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบหลักสูตร เชน หลักสูตรแบบรายวิชา หลักสูตรแบบบูรณาการหรือ

หลักสูตรแบบแกนวิชา เปนตน รูปแบบหลักสูตรจะประกอบดวยโครงสรางและองคประกอบหลักสูตร 

ซึ่งจะสะทอนใหเห็นภาพรวมและมาตรฐานการศึกษาของแตละหลักสูตร 

  1.3 การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร เมื่อรางหลักสูตรเรียบรอยแลว กอนจะนํา

หลักสูตรไปใชตองตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร ทั้งน้ีเพื่อศึกษาความเปนไปได พรอมทั้งปรับปรุงแกไข

บางสวนกอนนําไปใชจริง การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรอาจใชวิธีการประชุมสัมมนาหรือให

ผูเช่ียวชาญ ผูมีประสบการณชวยพิจารณาการทดลองใชหลักสูตรแบบนํารองเพื่อศึกษาความเปนไปได

ของหลักสูตร 

  1.4 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรกอนนําไปใช ตองอาศัยการจัดทําขอมูลที่ชัดเจน

อันจะเปนการทําใหการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ และได

กลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรมี 4 องคประกอบ คือ วัตถุประสงค  เน้ือหาวิชา  วิธีการสอนและ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการประเมินผล50 ซึ่งมีความสอดคลองกับความเห็นของ 

                                                   
49วิชัย วงษใหญ ,  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

(กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสารน, 2553), 1-23. 
50กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ (กรุงเทพมหานคร:    

สุวีรยาสาสช, 2537), 5. 
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สกอท (Scott) องคประกอบของหลักสูตร มี 4 องคประกอบ คือ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค  

เน้ือหาหรือหัวเรื่อง วิธีการหรือกระบวนการการวัดหรือประเมินผล51 

 จากแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร สรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตรเปนการปรับปรุง

แกไขหรือสรางหลักสูตรใหมีความสมบูรณโดยสรางหลักสูตรการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร        

การปรับปรุงแกไข การทดลองใช และการใชจริงแลวนําหลักสูตรไปเผยแพรใหมีประสิทธิภาพ 

 แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของสงัด อุทรานันท 52   

 สงัด  อุทรานันท ไดกลาวถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตรวา แตละข้ันตอนจะมีความ

ตอเน่ืองกันเปนวัฎจักรดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 ข้ันที่ 1 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาหลักสูตร ขอมูลพื้นฐานของ

หลักสูตร คือขอมูลทางดานประวัติและปรัชญาการศึกษา ขอมูลเกี่ยวกับผูเรียนและทฤษฎีการเรียนรู 

ขอมูลทางสังคมและวัฒนธรรม และขอมูลเกี่ยวกับธรรมชาติของเน้ือหาวิชา กอนที่จะมีการราง

หลักสูตรข้ึนใหม ควรจะไดทําการศึกษาวิเคราะหขอมูลตางๆ ที่เปนพื้นฐานของหลักสูตรเสียกอน  

เพื่อใหทราบสภาพปญหาและความตองการของสังคมและของผูเรียน 

 ข้ันที่ 2 การกําหนดการมุงหมายของหลักสูตรเพื่อเปนการมุงแกปญหาและสนอง

ความตองการที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลดังกลาวมาแลว 

 ข้ันที่ 3 การคัดเลือกและจัดเน้ือหาสาระและประสบการณการเรียนรู ซึ่งเปนสิ่งที่มี

ความสําคัญเปนอันมากเพราะเปนเสมือนสื่อกลางที่จะพาผูเรียนไปสูจุดมุงหมายที่กําหนดไว 

 ข้ันที่ 4 การกําหนดมาตรการวัดและประเมินผลเปนการกําหนดมาตรการใหทราบวา

ควรจะวัดและประเมินอะไรบางจึงจะสอดคลองกับเจตนารมณหรือความมุงหมายของหลักสูตร 

 ข้ันที่ 5 การนําหลักสูตรไปใช เปนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติหรือนําไปสู 

การเรียนการสอนในโรงเรียน การนําหลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิภาพจะตองอาศัยกระบวนการและ

กิจกรรมตางๆหลายประเภท เชน การจัดทําเอกสารและคูมือ การใชหลักสูตร การเตรียมบุคลากร  

การบริหารและบริการหลักสูตร การดําเนินการสอนตามหลักสูตร การนิเทศและติดตามผล 

 ข้ันที่ 6 การประเมินผลการใชหลักสูตร มีความมุงหมายที่จะประเมินสัมฤทธ์ิผลของ

หลักสูตรเพื่อใหทราบวาผลผลิตที่ไดจากหลักสูตรน้ันเปนไปตามเจตนารมณหรือจุดมุงหวังของสังคม

และผูเรียนเพียงใด 

                                                   
51David Scott, Curriculum and Assessment (London: Ablex Publishing, 

2001), 7. 
52สงั ด  อุ ทร า นันท ,  พ้ืนฐ านและหลั กการ พัฒนาหลั กสู ตร ,  พิ มพ ครั้ ง ที่  3 

(กรุงเทพมหานคร: คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2532), 38-43.  
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 ข้ันที่ 7 การปรับปรุงแกไขหลักสูตร เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ใชอยู

ใหมีความเหมาะสมหรือสอดคลองกับสภาพของสังคมมากย่ิงข้ึน กระบวนการในการแกไขปรับปรุง

หลักสูตรเปนสวนห น่ึงของการพัฒนาหลักสูตรซึ่ งจะเริ่มปรับปรุ งแกไขในข้ันตอนใดของ

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรก็ได แตเมื่อเริ่มตรงข้ันไหนก็จะตองดําเนินการในข้ันตอนตอไปจนครบทกุ

กระบวนการในวัฎจักรของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 9 แนวคิดการพัฒนาหลกัสูตรของสงัด อุทรานันท 
  

 การนําหลักสูตรไปใช 

 เมื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรเสร็จสมบูรณแลว ข้ันตอนสําคัญตอมาคือการนํา

หลักสูตรที่พฒันาข้ึนไปใชในการจัดการเรียนรูในสถานการณจริง เปนการแปลงหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ

จริงในหองเรียน ซึ่งความสําเร็จหรือความลมเหลวของหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนจะอยูในข้ันตอนการนํา

หลักสูตรไปใชน้ี  ซึ่งงานหลักที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตรที่ผูเกี่ยวของในการใชหลักสูตรควรทําความ

ขอมูลภายนอก 

วิเคราะห

ขอมูลพ้ืนฐาน 

วิเคราะห

ขอมูลพ้ืนฐาน 

วิเคราะห

ขอมูลพ้ืนฐาน 

วิเคราะห

ขอมูลพ้ืนฐาน 

วิเคราะห

ขอมูลพ้ืนฐาน 

วิเคราะห

ขอมูลพ้ืนฐาน 

วิเคราะห

ขอมูลพ้ืนฐาน 



126 
 

เขาใจเพื่อนําไปปฏิบัติอยางถูกตองน้ันมี 3 งานสําคัญ คือ งานบริหารและบริการหลักสูตร งาน

ดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร และงานสนับสนุนและสงเสริมการใชหลักสูตร 

 หากไมดําเนินการใหครบถวนทุกงาน จะทําใหเกิดปญหาการใชหลักสูตรอยางมี

ประสิทธิภาพได โดยปญหาในการนําหลักสูตรไปใชน้ันมีต้ังแตการเตรียมความพรอมใหแกผูบริหาร

และผูสอน รวมทั้งการเตรียมสื่อการเรียนรู และแหลงเรียนรูตางๆ และปญหาระหวางการนําหลักสูตร

ไปใช คือการขาดการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนรู ปญหาการจัดการเรียนรูที่ขาด

วิธีการดีๆ ปญหาการวัดประเมินผลที่ไมครอบคลุมพฤติกรรมผูเรียน และปญหาการการขาดการนิเทศ

ติดตามการใชหลักสูตรที่ไมตอเน่ือง ซึ่งนักพัฒนาหลักสูตรตองตระหนักและมีการดําเนินการเตรียม

ความพรอมเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของมีความพรอมในการนําหลักสูตรไป

ใช 

 ดังน้ันความสําเร็จในการใชหลักสูตรน้ันผูเกี่ยวของในการใชหลักสูตร  ตองทําความ

เขาใจที่ชัดเจนในบทบาทและหนาที่ของตนเอง  โดยเฉพาะ 2 กลุมหลักสําคัญ  คือ  ผูบริหารและ

ผูสอน  ซึ่งเปนผูใชหลักสูตรโดยตรง  ดังน้ันผูเกี่ยวของทุกคนตองไดรับการเตรียมความพรอมที่จะใช

หลักสูตร  ทุกคนตองรูหนาที่ของตนเอง  และเปนหนาที่ของโรงเรียนที่จะตองอบรมหรือช้ีแจงให

ผูเกี่ยวของทุกคนในโรงเรียนและผูเกี่ยวของอื่นๆ ไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและวิธีการ

นําหลักสูตรไปใช  กอนเปดเรียนในแตละปการศึกษาอยางชัดเจน  รวมทั้งมีการเตรียมแนวทาง  การ

บริหารการใชหลักสูตร  และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่จะชวยสนับสนุนสงเสริมใหการใช

หลักสูตรประสบความสําเร็จได 

 งานหลักท่ีเก่ียวของกับการใชหลักสูตร   

 งานหลักที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตรมี 3 งานที่สําคัญที่นักพัฒนาหลักสูตรตองทํา

ความเขาใจคือ งานบริหารและบริการหลักสูตร งานดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรและงาน

สนับสนุนและสงเสริมการใชหลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 1. งานบริหารและบริการหลักสูตร มีขอบเขตของงาน คือ 

  1.1 งานเตรียมบุคลากรผู ใชหลักสูตร  เพื่อให เขาใจจุดหมาย หลักการ  

โครงสราง แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและวิธีวัดผลประเมินผลของหลักสูตร การเตรียม

บุคคลากรอาจทําไดหลายวิธี เชน การอบรมสัมมนา การเผยแพรประชาสัมพันธ การประสานงานกับ

หนวยงานผลิตครูในการเตรียมนักศึกษาครู การอบรมครูประจําการ การประชุมช้ีแจงหลักสูตรตอ

ชุมชนและผูปกครองนักเรียน  ตลอดจนเผยแพรเอกสารทางวิชาการตางๆ ในทองที่ที่รับผิดชอบ 

  1.2  การจัดครูเขาสอนตามหลักสูตร โดยจะตองพิจารณาอยู 2 ประการ คือ  

การคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม โดยพิจารณาความรูความสามารถ ความถนัด อารมณ นิสัยใจคอ  

หากมีการจัดผูสอนที่จบในสาขาวิชาที่ตรงกับวิชาทีส่อนจะเปนผลดีที่สุดตอผูเรียน ซึ่งตองมีการเตรียม
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บุคลากรกอนทําการสอน โดยการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อช้ีแจงใหเขาใจในหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอนที่ถูกตองกอนเปดภาคเรียน 

 1.3 การบริหารและบริการวัสดุหลักสูตร เปนภารกิจของหนวยงานสวนกลาง

และสถานศึกษาเองที่จะตองดําเนินการบริหารและบริการสื่อหลักสูตร ไดแก เอกสารหลักสูตร สือ่การ

เรียนการสอน และเครื่องมือวัดประเมินผล รวมทั้งจัดเตรียมงบประมาณสนับสนุนการผลิตสื่อตางๆ 

แกผูสอนใหไปถึงผูใชหลักสูตรหรือผูสอนใหครบและทันตามกําหนดเวลาของแตละภาคเรียน 

 1.4 การบริหารหลักสูตรภายในโรงเรียน ไดแก การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก

ใหแกผูสอน เชน การใหบริการหองเรียนเฉพาะวิชา อาทิ หองเรียนวิทยาศาสตร หองเรียน

คอมพิวเตอร หองเรียนทางภาษา หองเรียนพุทธศาสนา หองแนะแนว หองปฏิบัติการวิชาการงาน

อาชีพ หองสมุด สื่อการเรียนการสอน เครื่อมือวัดผลประเมินผล ซึ่งเปนหนาที่ของผูบริหาร

สถานศึกษาที่จะตองพยายามจัดใหมีข้ึน รวมทั้งช้ีแนะแหลงวิชาการจากบุคคลและหนวยงานตางๆ 

ภายนอกโรงเรียนดวย53 

 บทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาในการใชหลักสูตร 

 จากงานที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตรทั้ง 3 งานหลัก ที่กลาวมาแลว จะเห็นวางาน

เหลาน้ันเกี่ยวของกับผูบริหารสถานศึกษาอยางมาก ซึ่งสิ่งสําคัญที่ผูบริหารสถานศึกษาตองคํานึงถึงใน

การควบคุมและสงเสริมการใชหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตรมีดังน้ี  

 1. การสงเสริมใหเกิดความเขาใจ 

  ผูบริหารจําเปนจะตองรับบทบาทผูนําการใชหลักสูตร จะตองมีประชุมช้ีแจง

ทบทวนการปฏิบัติตามหลักการ จุดหมายของหลักสูตร และจุดมุงหมายของกลุมสาระการเรียนรูตางๆ 

โดยผูบริหารตองมีการประชุมช้ีแจงและปฏิบัติการเตรียมการใชหลักสูตรอยางนอยปละ 1 ครั้ง กอน

เริ่มปการศึกษา รวมทั้งประชาสัมพันธหลักสูตรใหมใหผูปกครองและผูเรียนไดทราบ เพื่อจะไดสงเสรมิ

ใหการใชหลักสูตรเกิดผลดีย่ิงข้ึน54 

 

 

                                                   
53 สงัด อทุรานันท, พ้ืนฐานและหลกัการพัฒนาหลักสูตร, พิมพครั้งที่ 3 (กรงุเทพมหานคร: 

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2532), 263-267. 

                   
54

 อมรา นาวารวงศ, “ปจจัยที่สัมพันธกับการผลิตงานวิจัยของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล

ในเขตภาคเหนือ” ( วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิจัยและสถิติทางการ ศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2538), 150-152. 
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 2. การบริการเกี่ยวกับหลักสูตร 

 เอกสารหลักสูตรประกอบดวย เอกสารหลักสูตร คูมือการใชหลักสูตร คูมือการ

วัดผลประเมินผล จุดประสงคการเรียนรูรายวิชาตางๆ และเอกสารอื่นๆ ควรจัดไวในที่ที่ผูสอนทุกคน

สามารถนําไปหยิบใชไดสะดวก ซึ่งการใหบริการและการจัดทําวัสดุหลักสูตรน้ันผูบริหารในฐานะผูนํา

การใชหลักสูตร ซึ่งนอกจากจะตองทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรแลวยังตองทําหนาที่ในการบริหาร

หลักสูตรดวย ในหนาที่น้ีงานแรกและเปนงานที่สําคัญกอนเริ่มงานอยางอื่นๆ ก็คือการหาวิธีการที่จะ

ทําใหผูสอนและผูเกี่ยวของมีความรูความเขาใจในหลักสูตร กิจกรรมที่สามารถทําไดมีหลายวิธี เชน 

อาจใชวิธีช้ีแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษร อาจเรียกประชุมช้ีแจง หรือจัดบรรยาย อบรมหรือ

สัมมนาเกี่ยวกับความรูทางดานหลักสูตรและแนวทางปฏิบัติ  รวมตลอดทั้งการประชุมเชิงปฏิบัติใน

การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรไปสูการสอน 

 ขอเท็จจริงประการหน่ึงที่ทําใหการใชหลักสูตรที่ผานมาไมประสบผลสําเร็จ

เทาที่ควรและบางครั้งอาจจะลมเหลวก็เน่ืองจากวาผูสอนซึ่งจะตองเปนผูที่แปลงหลักสูตรไปสู      

การปฏิบัติไมสนใจหลักสูตร บางคนไมเคยเห็นหลักสูตร ไมเคยใชหลักสูตร และคิดวาแบบเรียนใน

รายวิชาทีไ่ดรับมอบหมายใหสอนคือหลักสูตร หากสอนเน้ือหาในแบบเรียนไดครบถวนก็หมายความวา

สอนไดครบตามหลักสูตรแลว ที่เปนเชนน้ีอาจจะเน่ืองมาจากเอกสารหลักสูตรของโรงเรียนมจีาํนวนไม

เพียงพอ วัสดุหลักสูตรมไีมครบถวนและมีจํานวนไมเพียงพอหรือมีแตไมทันสมัย ผูสอนไมรูจักหรือไม

สนใจและไมนําไปใช ขาดการกระตุนหรือแรงย่ัวยุในการจัดทําวัสดุประกอบหลักสูตร เปนตน  ดังน้ัน

ผูบริหารจึงตองใหบริการและสนับสนุนนในการจัดใหมีการทําวัสดุหลักสูตรดวย ซึ่งวัสดุประกอบ

หลักสูตรคือสิ่งตางๆ ที่นํามาใชประกอบกับหลักสูตรเพื่อใหผลของการเรียนการสอนบรรลุถึงจุดหมาย

ของหลักสูตรประกอบดวย 

 2.1 เอกสารประกอบหลักสูตร ไดแก หนังสือเรียน คูมือการใชหลักสูตร คูมือ

การวัดประเมินผลการเรียน คูมือการจัดกิจกรรม คูมือการสอนกลุมสาระการเรียนรู คูมือการบริหาร

จัดการแนะแนว คูมือการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน คูมือการบริหารหลักสูตร คูมือผูสอน คูมือ

ผูเรียน คูมือผูปกครอง และเอกสารอื่นที่ใชประกอบหลักสูตร 

 2.2  สื่อการเรียนการสอน ไดแก เอกสารประกอบการเรียนการสอน หนังสือ

สงเสริมการอาน หนังสืออานเพิ่มเติม แบบฝก บนเรียนสําเร็จรูป แบบตางๆ ใบงานและอุปกรณ   

การสอนอื่นๆ เชน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน บทเรียนอิเลคทรอนิคส บทเรียนออนไลน  

ชุดการสอน เปนตน 

  การใหบริการดานวัสดุหลักสูตรน้ี ผูบริหารจะตองจัดหาฉบับที่เปนปจจุบัน

ใหมีจํานวนครบถวนทุกประเภทและใหมีจํานวนมากพอที่ผูสอนจะศึกษาหาความรูและนําไปใชได   

หากโรงเรียนไดรับจากหนวยงานที่เกี่ยวของจํานวนไมมากนัก ผูบริหารควรทําสําเนาเพิ่มข้ึนและแจก
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ใหแกกลุมสาระการเรียนรูและหนวยงานที่เกี่ยวของอยางนอยแหงละ 1 ชุด หากกลุมสาระการเรียนรู

ใดมีผูสอนมากอาจจะตองใหเพิ่มข้ึน นอกจากน้ีตองมีการประชุมช้ีแจงและทบทวนใหผูสอนไดใชและ

ใชใหเปน ผูบริหารอาจมอบหมายใหผูมีหนาที่รับผิดชอบรองๆ ลงไป เชน ผูชวยฝายวิชาการและ

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูไดดูแลใหคําแนะนําปรึกษาแกผูสอนดวย 

  การจัดทําสื่อการเรียนการสอน ถือเปนหนาที่ที่ผูสอนจะตองวางแผนวาจะ

ใชอะไร จะจัดหาโดยการจัดซื้อจัดจาง หรือผลิตข้ึนเองและจะนํามาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน

อยางไร ผูสอนอาจไมมีแนวคิดหรือไมรูจักวิธีการผลิตหรือการใชสื่อการเรียนการสอนหรือใชแลวไม

ประสบผล  ผูบริหารควรจัดกิจกรรมหลายรูปแบบ เพื่อสงเสริมใหมีการจัดทํา ผลิตและใชสื่อการเรียน

การสอนใหมีประสิทธิภาพ กิจกรรมที่อาจทําไดมีดังน้ี 

 2.2.1 กําหนดเปนนโยบายของโรงเรียนที่จะใหผูสอนจัดหา ผลิตและใช

สื่อการเรียนการสอนในแตละหมวดวิชา 

 2.2.2  จัดสรรงบประมาณในการจัดหาและผลิตสื่อ 

 2.2.3 ชวยอํานวยความสะดวกในดานตางๆ เทาที่โรงเรียนจะทําได เชน 

ชวยประสานงาน จัดหาผูพิมพตนฉบับและทําสําเนา จัดหาวัสดุอุปกรณในการจัดทํา เปนตน 

 2.2.4  จัดโครงการฝกอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ ใหความรู ใหทดลองทํา

และนําไปใช 

 2.2.5  เชิญวิทยากรผูประสบความสําเร็จในดานการสราง และใชสื่อ 

การเรียนการสอนมาเสนอผลงานและสาธิตการนําไปใชที่ถูกตอง 

 2.2.6  นําผูสอนไปศึกษาสถานที่ตางๆ ที่มีการผลิตและใชสื่อการเรียน 

การสอนที่ไดผล เพื่อย่ัวยุใหผูสอนสนใจและเกิดแรงบันดาลใจ 

 2.2.7  จัดประกวดการผลิตและการใชสื่อการเรียนการสอน 

 2.2.8  สรางแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอกดวยวิธีการตางๆ 

 3.  การบริหารเกี่ยวกับอาคารสถานที่ 

 เมื่อผูสอนมีความเขาใจหลักสูตรชัดเจนแลว ผูบริหารและกรรมการวิชาการของ

สถานศึกษา จะตองมาพิจารณารวมกันวาควรมีการปรับปรุงอาคารสถานที่และกําหนดการใชอยางไร  

การเรียนการสอนในบางรายวิชาอาจจะตองมีหองพิเศษ เชน หองเรียนศิลปะ หองปฏิบัติการการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี หองเรียนวิทยาศาสตร หองเรียนทางภาษา หองพุทธศาสนา เปนตน ซึ่ง      

การเตรียมสถานที่จะชวยใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 4. การสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณและเอกสารประกอบการสอน 

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูกับผูสอนแตละรายวิชาจะตองชวยกันคิดทํารายการ

เสนอผูชวยฝายวิชาการพิจารณาขอต้ังงบประมาณ กรรมการงบประมาณจะชวยกันพิจารณาจัดให
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ตามความเหมาะสมและจําเปน ผูอํานวยการสถานศึกษา ผูชวยฝายวิชาการและหัวหนากลุมสาระการ

เรียนรูจะตองคอยควบคุมดูแลใหการใชวัสดุอุปกรณในการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ตรงตามโครงการที่วางแผนไว 

 5. การนิเทศการสอน 

 กระบวนการนําหลักสูตรไปใชน้ัน จุดสําคัญอยางหน่ึงอยูที่การเรียนการสอน  

การปรับปรุงวิธีสอนของผูสอนใหกาวทันและสอดคลองกับหลักสูตรเปนวิธีการที่คอนขางจะซับซอน

และตองใชเวลาการนิเทศกันเองภายในโรงเรียนซึ่งอาจไดผลในระดับหน่ึง  ผูบริหารจึงควรสงผูสอนไป

เขารับการอบรมทางวิชาการในเรื่องตางๆ บาง เชน การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน การจัดการเรียนรูที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ การวิจัยในช้ันเรียน การสอนซอมเสริม การจัดการช้ันเรียน จิตวิทยาในการ

จัดการเรียนรู เปนตน ซึ่งผูบริหารงานวิชาการจะตองรูจักการกระตุนและสนับสนุน หาทางใหผูสอน

เกิดความรูสึกอยากปรับปรุงการสอนของตนเองโดยมีผูบริหารคอยสงเสริมและใหกําลังใจ 

 เราคงยอมรับกันวาความสําเร็จของการบริหารหลักสูตรข้ึนอยูกับพฤติกรรมการ

สอนของผูสอนและกระบวนการเรียนของผูเรียน ดังน้ันผูบริหารจึงตองดูแลใหการจัดการเรียนการ

สอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ แตเน่ืองจากผูสอนในโรงเรียนมีความแตกตางกันทั้งในดานคุณวุฒิ  

วัยวุฒิ ความสามารถ และประสบการณตางๆ ซึ่งจะมีผลตอการจัดการเรียนการสอนและสิ่งที่ผูเรียน

จะไดรับ นอกจากน้ีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในดานการศึกษา เน้ือหา นวัตกรรมและเทคโนโลยี ความ

จําเปนในการจัดการปรับปรุงและชวยเหลือผูสอนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ เหลาน้ันยอมมีเพิ่ม

มากข้ึน  ผูบริหารจึงตองมีบทบาทที่ตองนิเทศการสอน หรือจัดใหมีการนิเทศการสอนเพื่อชวยเหลือ

ผูสอนในดานตางๆ เชน การวิเคราะหหลักสูตรและตัวช้ีวัด การเลือกและปรับปรุงสาระการเรียนรู  

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และการวัดและ

ประเมินผลการเรียน เปนตน55   
 2.2  แนวคิดหลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการฝกอบรม  

 1. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRD: Human Resource  

 Development) 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือการพัฒนาสิ่งตางๆ เพื่อสงผลตอการพัฒนา

ศักยภาพของพนักงานจะกอใหเกิดการพัฒนาผลผลิตขององคกร แนวโนมปจจัยที่สงผลกระทบตอ

                                                   
55ชัยวัฒน  สุทธิรัตน, การพัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีสูการปฏิบัติ (กรุงเทพมหานคร:     

วีพริ้นท (1991), 2556), 45-49. 
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องคกรที่จําเปนที่ตองมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ Randy L. Desimone ไดเสนอแนวคิด

ไว 4 ประการดังน้ี56 

  1. ความแตกตางของบุคลากร 

  2.  การพัฒนาและสรางผลผลิตของงาน 

  3.  คนสวนใหญมีความคาดหวัง ผลงานที่เต็มศักยภาพของลูกจาง 

  4. เปนขอตกลงของสัญญาระหวางองคกรและพนักงาน 

  การฝกอบรมและการพัฒนาเปนจุดเนนสําคัญ ทําใหองคกรมีความกาวหนาทาง

ความรู ทักษะและทัศนคติของแตละคน การฝกอบรมจึงเปนฉบับที่เตรียมจัดหาเพื่อพัฒนาความรูและ

ทักษะ  ซึ่งเปนภาระงานที่มีความสัมพันธตอช้ินงาน ในบางครั้งการเปลี่ยนทัศนคติพยายามที่จะ

พัฒนาโดยการใชกิจกรรม  ซึ่งบางครั้งตองใชเวลานาน  ซึ่งเนนตรงความรวมมือการตอบสนองภายใน

งาน ในบางครั้งมีพนักงานใหมเขามาทํางาน ฝายฝกอบรมและพัฒนาตองจัดกิจกรรมอบรมเฉพาะ

อยาง การจับคูทํางานสําหรับพนักงานเกาก็ใหดําเนินการฝกอบรมตามเรื่องหรือจุดเนนที่เปน

ประโยชนตามเปาหมายขององคกร 

 จะเห็นไดวาการฝกอบรมเปนงานที่มีความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของ

พนักงานใหมีความรู ความสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติ เปนการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานที่

หลากหลาย จึงกลาวไดวาการฝกอบรมเปนกระบวนการที่สําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   

ซึ่งผูรับผิดชอบองคกรตองวางแผนไวเพื่อพัฒนาพนักงานอันจะนําไปสูการพัฒนาองคการตอไป   

การฝกอบรมเปนกระบวนการหน่ึงของ HRD (Human Resource Development) ซึ่งเปนสิ่งสําคัญ

ในการขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมายที่วางไว การฝกอบรมจึงเปนกระบวนการที่แตละหนวยงาน

เตรียมแผนงานเพื่อพัฒนาบุคลากรในองคกรใหมีศักยภาพในการดําเนินงาน แนวคิดและทฤษฎีที่

เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู 

 2. ทฤษฎีการเรียนรูผูใหญ แอนดราโกจี (Andragogy)  

 ในการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรน้ัน ผูจัดการฝกอบรมตองมีความเขาใจถึง

ลักษณะธรรมชาติในกระบวนการเรียนรูของผูเรียนเปนฐาน ซึ่งจะเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ

เลือกทางเลือกตางๆในการดําเนินการตามกระบวนการฝกอบรม 

 การเรียนรูของผูใหญแตกตางจากเด็ก เพราะผูใหญมีประสบการณมากกวา  

ดังน้ันการเรียนการสอนตองยึดหลักใหตอบสนองตอธรรมชาติของผูใหญ น่ันคือตองรูหลักการศึกษา

ผูใหญ  ซึ่ง Knowles (1980) เรียกวิชาการศึกษาผูใหญน้ีวา แอนดราโกจี ของ Knowles มีความเช่ือ

                                                   
56Randy L. Desimone and others, Human  Resource Development, (New 

York: Hancourt  College  Publishers, 2002),10-11.  
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เบื้องตนวาแอนดราโกจีเปนศาสตรและศิลปะในการชวยเหลือใหผูใหญไดเรียนรู โดยมีแนวคิด คือ

บุคคลมี เอกลักษณ เปนของตนเอง  (Unique)  น่ันคือ บุคคลมีความแตกตาง  ( Individual 

Differences) คนตองการพัฒนาไปในทางที่ดีตามศักยภาพ (Potential) ของตน การเรียนรูเปน

กระบวนการภายในของผูเรียน (Internal Process) บุคคล ภายนอกเปนเพียงผูเอื้ออํานวยความ

สะดวกการเรียนรู ตัวผูเรียนรับผิดชอบกระบวนการเรียนรูโดยสิ้นเชิงบุคคลตองการช้ีนําตนเอง57 (self 

directing) ซึ่งไดแนะนําคําวา Andragogy ที่มีความเช่ือเบื้องตนเกี่ยวกับการเรียนรูของผูใหญตางจาก

เด็ก ดังน้ี 

 1. การรับรูเปลี่ยนแปลงไป (Changes in Self - Concepts) จากการพึ่งพาผูอื่น

ไปสูการช้ีนําตนเอง (Self - Directedness) เพิ่มข้ึน การเรียนรูที่เหมาะสมควรเปนการช้ีนําตนเองใน

การเรียนรู (Self – Direction in Learning)  

 2. บทบาทของประสบการณ (Role of Experience) ผูใหญสะสมประสบการณ 

เพิ่มข้ึนเปนการขยายฐานที่จะเช่ือมโยงกับประสบการณการเรียนรูใหม การเรียนรูที่เหมาะสมจึงควร

เปนแนวที่ใชจากประสบการณเดิม 

 3.  ความพรอมที่จะเรียนรู (Readiness  to  Learn) ความพรอมในการเรียนรู

จะเปนผลจากภารกิจพัฒนาการ (Developmental  Tasks) ถาสอดคลองกับความตองการ  ตรงกับ

ปญหาและสถานการณจริงของผูเรียน  ผูเรียนยอมมีความพรอมในการเรียนรูสูง  เกิดเปน “ชวงเวลา

ที่เหมาะสมที่จะสอน (Teachable  Moment)” ผูเรียนยอมเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

 4.  ความมุงหมายในการเรียนรู (Orientation to Learning) เด็กมองกาใช 

ประโยชนของการเรียนรูในโรงเรียนในระยะยาวในอนาคต  คือ เรียนรูเพื่อเปนพื้นฐานของการเรียนใน

ช้ันที่สูงข้ึนในอนาคต แตผูใหญสวนใหญเขารวมกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใชประโยชนไดจริงในทันที ใช

ชีวิตจริง (Problem–Centerd, Life–Centered and Immediacy of Application) วิธีการสอน

ผูใหญตามหลักแอนดราโกจีของของมัลคัมโนลส (Malcolm S. Knowles) ไดเสนอและกําหนด

ข้ันตอนการเรียนรูของผูใชใหประสบความสําเร็จ 

 

 

 

                                                   
57วุทธิศักด์ิ  โภชนุกูล, การเรียนรูของผูใหญ Andragogy, เขาถึงเมื่อ 10 กุมภาพันธ 

2557, เขาถึงไดจาก http://www.pochanykyl.com/q.p= 
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  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังตอไปน้ี คือ58 

 1. มโนทัศนของผูเรียน (Self - Concept) ประกอบดวย 

  1.1  การสรางบรรยากาศการเรียนรู 

  1.2  การวิเคราะหความตองการในการเรียนรู 

  1.3  การวางแผนรวมกัน 

  1.4  การนําประสบการณการเรียนรูมาใชในการเรียนการสอน 

  1.5  การประเมินผลการเรียนรู 

 2.  ประสบการณของผูเรียน (Experience) ประกอบดวย 

  2.1  ความสําคัญของการนําประสบการณมาเปนเทคนิคในการเรียนการ

สอน 

  2.2  ความสําคัญของการนําประสบการณไปปฏิบัติ 

  2.3  การเรียนรูดวยตนเองจากประสบการณ 

 3.  ความพรอมที่จะเรียน (Readiness) ประกอบดวย 

  1.1  เวลาในการเรียนรู 

  1.2  การจัดกลุมผูเรียน 

 4.  แนวทางการเรียนรู (orientation to learning) 

  4.1  แนวทางการเรียนรูของผูใหญ 

  4.2  แนวทางการเรียนรูของหลักสูตร 

  4.3  การออกแบบประสบการณการเรียนรู 

 ทฤษฎีแอนดราโกจี (Andragogy) ของของมัลคัมโนลส เปนประโยชนตอ 

การเรียนรูของผูใหญ วิธีการหน่ึงที่ชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับธรรมชาติ

ของผูใหญ สามารถนํามาเปนแนวความคิด พื้นฐานในการจัดสรางหลักสูตรฝกอบรมที่มาจากมโนทัศน  

ประสบการณ ความพรอมที่จะเรียนรู  โดยการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู เพื่อจัดสภาพ         

การเรียนรูใหดึงดูดใจ อํานวยความสะดวกสบาย มีวัสดุ อุปกรณ อุณหภูมิ แสงสวางที่เหมาะสมกับ

สภาพความตองการดานรางกายของผูใหญ การวิเคราะหความตองการการเรียนรู การเรียนรูน้ันให

เกิดประโยชนตอความตองการของเขาเปนเปาหมายสําคัญ การวางแผนการเรียนรูโดยผูเรียนสามารถ

                                                   
58อรทัย ศักด์ิสูง ,  “การวิเคราะหความสอดคลองระหวางทฤษฎีแอนดราโกจี 

(Andragogy) ของมัลคัมโนลสกับวิธีการสอนในหลักสูตรผูบริหารสถานศึกษาระดับสูงของสถาบัน

พัฒนาผูบริหารการศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกโรงเรียน  

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543). 
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วางแผนการเรียนรูรวมกับผูอบรม และเพื่อที่เขาอบรมธรรมเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการฝกอบรม  

การประเมินผลการเรียนรูใหผูใหญมีสวนรวมในการรับรูความกาวหนาในการอบรมของตนเอง 
 

 ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบผลการศึกษาแบบครุศาสตรกบัการศึกษาแบบแอนดราโกจี้เจ็ดประการ 
 

ลักษณะ การสอนแบบครุศาสตร การสอนแบบแอนดราโกจ้ี 

โครงสราง ยึดโครงสรางตามรูปแบบการ

ประมวลความรูตามอายขุองผูเรียน

อยางเขมงวด วิชาหรือหลักสูตรเนน

ศูนยกลางท่ีกฎระเบยีบปฏิบตั ิ

มีความยดืหยุน, ตอบสนองในเชงิกวางเปน 

แบบสหวิทยาการเพ่ือสรางพัฒนาการ 

บรรยากาศ รูปแบบบรรยากาศแบบรวมอํานาจ,  

ความไววางใจการชนะหรือแพจาก

การแขงขันต่ํา 

บรรยากาศผอนคลาย ไววางใจกัน เคารพซ่ึง

กันและกันอยางไมเปนทางการ รวมมือกัน

อยางอบอุนและใหการสนับสนุนใหเปน

ประโยชนแกท้ังสองฝาย 

ความเปนผูนํา ผูสอนมีอํานาจในการปฏิบัตหินาท่ี

อยางมาก มีสายสัมพันธต่ํา มีการ

ควบคุม ไมใหคุณคากับประสบการณ 

ตั้งสันนิษฐานวาผูเรียนยังไมเติบโต

เต็มท่ีและตองการพ่ึงพา มีความ

เสี่ยงต่าํ 

ริเร่ิมสรางสรรค เนนการปฏิบัติหนาท่ีสูง มีสาย

สัมพันธกันมาก ใหอิสระ มีความสัมพันธแบบ

ผูใหญตอกัน ตรวจติดตาม สรางแบบจําลอง 

ทําการทดสอบ   มีความเสี่ยงสูง 

การวางแผน การบริหารจัดการและครูให

ความสําคัญกับเหตุผล กลไกของกฎ 

นโยบายแผนการและการตัดสินใจ

เปนไปในลักษณะเปนการเมือง

อยางมาก 

การบริหารจัดการ ผูสอนเปนเสมือผูเชี่ยวชาญ

และใหผู เ รียนประเมินกันและกัน มีการ

ประเมินความตองการของท้ังผูสอนและผูเรียน 

สามารถเจรจากันได   ใหความสําคัญกับปญหา

เปนสําคัญ 

การกระตุน โดยใชรางวัลและการลงโทษ

ภายนอก 

ใหการสนับสนุนภายใน (สนับสนุนความอยากรู

อยากเห็น) ควบคุมตนเอง มีปฏิสัมพันธเพ่ือ

การเรียนรู 

การสื่อสาร เปนทางเดยีวจากผูสอนสูผูเรียน ใช

เทคนิคการถายทอด อดกลัน้ความรูสึก 

เปนการสื่อสารสองทาง, เคารพซ่ึงกันและกัน, 

สรางความสําเร็จแสดงออกถงึการสนับสนุนกัน 

การประเมิน โดยผูสอน  โดยการอางอิงจาก

มาตรฐานระดับคะแนนหรือความ

คิดเห็นสวนตัว 

เนนหลักเกณฑวัตถุประสงคและความคดิเห็น

สวนตัวรวมกันคัดเลือกมาตรฐานโดยผูเรียน 

เพ่ือนรวมชั้นและผูสอน 
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 แนวคิดเก่ียวกับการฝกอบรม 

 การฝกอบรม (Training) เปนกิจกรรมเพื่อใหผู เรียนเกิดความรู ทักษะและ

ประสบการณตางๆ ในการทํางาน การฝกอบรมเปนกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human 

Resource Management: HRD) ซึ่งเปนกลยุทธหน่ึงที่เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพขององคการ 

 ความหมายของการฝกอบรม 

 กูด ไดใหความหมายวา การฝกอบรมเปนกระบวนการชวยใหบุคคลอื่นมีทักษะและ

ความรู โดยจัดข้ึนภายใตสภาวะเงื่อนไขบางประการ และไมใหญโตแบบที่นักเรียนเรียนทักษะความรู

กันในสถาบันการศึกษา   

 พอนท ไดใหความหมายวา การฝกอบรมเปนกระบวนการหลักซึ่งสามารถ

เปลี่ยนแปลงการทํางานใหดีย่ิงข้ึน 

 นักรบ ระวังการณ ไดใหความหมายวา การฝกอบรมเปนกิจกรรมที่จัดข้ึนโดย

คํานึงถึงเหตุผลสําคัญหรือความตองการของบุคคลและองคการมีการกําหนดจุดมุงหมาย  เน้ือหาสาระ 

วิธีดําเนินการและการประเมินผลอยางชัดเจนเพื่อใหผูเขารวมการอบรมไดเกิดการเรียนรู เกิดการ

พัฒนาตนเองและสงผลตอการพัฒนาองคการในที่สุด59 

 สมชาติ กิจยรรยง และอรรจนีย ณ ตะกั่วทุง60 ก็ไดใหความหมายการฝกอบรมไววา 

การฝกอบรม คือ กระบวนการในการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดการเรียนรู เสริมสรางทักษะและ

แลกเปลี่ยนทัศนคติตามความมุงหวังที่กําหนดไว อันนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งอาจเปน 

การเรียนการสอนในช้ันเรียนหรือที่ทํางานก็ได 

 ชูชัย สมิทธิไกร61 สรุปความหมายการฝกอบรมไววา เปนกระบวนการเรียนรูซึ่งถูก

จัดข้ึนอยางเปนระบบ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาความรู  ทักษะ ความสามารถ รวมทั้งความ

ตระหนักรูและแรงจูงใจของบุคลากรในองคกรอันจะสงผลใหบุคลากรเหลาน้ันมีเจตคติตอองคกรและ

ผลการปฏิบัติงานที่ดีข้ึนกวาเดิม 

                                                   
59นักรบ  ระวังการณ, การจัดฝกอบรมและการเปนวิทยากร (นครปฐม: โครงการศึกษา

ตอเน่ือง มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540), 5. 
60สมหมาย แจมกระจาง, การบริหารแบะการจัดการโครงการฝกอบรม (ชลบุร:ี 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548), 12. 
61เรื่องเดียวกัน. 
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 สมคิด บางโม62 ไดใหความหมายการฝกอบรมไววา หมายถึง กระบวนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคล โดยมุงเพิ่มพูนความรู ทักษะ และทัศนคติ อันจะนําไปสูการยก

มาตรฐานการทํางานใหสูงข้ึน ทําใหบุคคลมีความเจริญกาวหนาในหนาที่การงานและองคการ   

บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 

 แนตเลอร63 ใหความหมายการฝกอบรมวาเปนกิจกรรมตางๆที่ออกแบบข้ึนเพื่อให

บุคคลที่กําลังทํางานอยูหรือไดรับมอบหมายงานสามารถปฏิบัติงานดังกลาวเหลาน้ันได 

 จึงถือไดวา การจัดฝกอบรมเปนกิจกรรมที่ถูกจัดข้ึนเพื่อชวยใหบุคลากรมีความรู 

ความสามารถ และความพรอมที่จะปฏิบัติงานที่ทําอยูและปฏิบัติงานที่สูงข้ึน เชน การไดพัฒนางาน

ดานการจัดการงานบุคคลไดดีข้ึน เปนพนักงานที่ทํางานไดมีประสิทธิภาพและรวดเร็วย่ิงข้ึน เปนผูมี

ทักษะในการผลิตไดปริมาณและคุณภาพมากข้ึนเปนตน 

 ความจําเปนในการจัดฝกอบรม 

 การฝกอบรมเปนกิจกรรมที่ชวยใหบุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีข้ึน และ

เปนไปตามวัตถุประสงคของการฝกอบรม วัตถุประสงคของการฝกอบรมแตละครั้งอาจไมเหมือนกัน 

หากเปนบุคคลอาจเพื่อการประกอบอาชีพที่ตองการหรืออาจเพื่องานที่รับผิดชอบในสังคม แลวแต

ความจําเปน หากเปนองคกร ความตองการและวัตถุประสงคก็เปนขององคกรหรือองคกรกับบุคลากร

รวมกัน ฉะน้ันการฝกอบรมจึงเปนความจําเปนของหลายฝาย และสรุปไดวามีการจัดการฝกอบรมเมื่อ

มีเงื่อนไขสําคัญๆดังน้ี 

 Catherine64 ทําการศึกษาเรื่องการสงเสริมการสอนในมหาวิทยาลัยโดยการศึกษา

คนควาจากประวัติและสวนที่เกี่ยวของกับหลักสูตร ซึ่งการศึกษาน้ีมุงศึกษาโครงการฝกอบรมบัณฑิต

และโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการของอาจารยใหม โดยเฉพาะอาจารยผูชวยสอนและบัณฑิตผูชวย

สอน ผลการศึกษาดานการปรับปรุงการสอน พบวา การปรับปรุงการสอนไดพัฒนาอยางจริงจังในป 

ค.ศ.1960 เปนตนมา แตการพัฒนาในระยะแรกไมประสบผลเน่ืองจากโปรแกรมการปรับปรุงและ

พัฒนาการสอนขาดองคประกอบที่สําคัญ คือ การจัดการ และขาดการผลิตอุปกรณที่ใชในการ

ฝกอบรม นอกจากน้ีช้ีใหเห็นวาการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงการสอนจะตองเนนหนาที่

ความรับผดิชอบของอาจารยใหม และหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อพัฒนาการสอนที่เกี่ยวของกับวิธีการ

                                                   

 62สมหมาย แจมกระจาง, การบริหารแบะการจัดการโครงการฝกอบรม (ชลบุร:ี 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548), 13. 

 63เรื่อเดียวกัน, 1. 

 64Catherine, “Organization of the Seminar of NSL in 1989, and of the 

Machines” (Architecture Team Seminar at LRI from 1984 to 1986). 
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สอน เชน การสอนแบบบรรยาย การสอนแบบอภิปราย รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนการ

สอน  ในการประเมินการฝกอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยคารเนอจี เมลลอน 

ในป ค.ศ.1984-1986 ปรากฏวาผูเขารับการฝกอบรมซึ่งเปนอาจารยใหมตองการฝกอบรมเพิ่มเติม

เพื่อพัฒนาใหทักษะการสอนมีประสิทธิผลมากข้ึน 

 ระดับองคกร จัดการฝกอบรมอยางไร 

 1. มีปญหาในการทํางาน การปฏิบัติงาน เชน เกิดความไมเขาใจกัน ทํางานรวมกัน

ไมได งานชาลง คุณภาพดอยลง อาจทําใหเกิดผลเสียตอองคกรอยางมาก ถาปลอยไวไมใหความสําคัญ

ที่จะแกไข 

 2.  มีการแขงขันในงานประเภทเดียวกันมากข้ึน ยอดการขายลดลง มีคูแขงใน

ผลิตผลชนิดเดียวกันมากข้ึน หรือดวยสาเหตุตางๆที่ทําใหยอดการขายลดลง ยอดคาบริการลดลง 

 3.  คุณภาพผลผลิตดอยลง เชน สินคามีคุณภาพดอยกวาเดิม สินคาบางอยางที่เคย

เก็บไวไดนาน แตกลับไวไดไมเหมือนเดิม หรือคุณภาพคงเดิม แตมีสินคาอื่นมีคุณภาพดีกวา  

ตองปรับปรุงใหดีข้ึน 

 4.  เมื่อมีเทคโนโลยีใหมๆ ตองการใหบุคลากรมีความรูความสามารถเพิ่มข้ึนเพื่อให

ทันและใชเทคโนโลยีใหมๆไดตามประสงค เชน การอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอรใหมๆ 

 5.  เมื่อมีการปรับเปลี่ยนระบบงาน ระบบเทคโนโลยี และปรับเปลี่ยนระบบสาย

งานรวมทั้งการพัฒนางานใหม 

 6.  เมื่อมีการรองเรียน เชน ลูกคารองเรียนการบริการของบริษัทหรือรองเรียนการ

บริการของเจาหนาที่ในหนวยงาน เชน การบริการของพนักงานธนาคาร การบริการของพนักงานสาย

การบิน การบริการของพนักงานขายของหางสรรพสินคา หรือการบริการของเจาหนาที่ในหนวย

ราชการและรัฐวิสาหกิจ เหลาน้ีควรตองมีการอบรมข้ึนทันทีเพื่อเปนการแกปญหา 

 7.  มีการอบรมเมื่อเกิดการผิดพลาด ในความผิดพลาดที่เกิดข้ึนในองคกรเพื่อหา

สาเหตุและเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และการปองกันความผิดพลาด เชน การคํานวณตัวเลขที่มีความ

ชํานาญ ความไมประมาท ความปลอดภัยทั้งหลาย ตลอดจนการปองกันความผิดพลาดดานตางๆ 

 8.  มีการอบรมเมื่อตองการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพพรอมประหยัดและให

ไดผลตอเน่ือง ย่ิงไดระยะยาวเทาไหรไดก็ย่ิงเปนการดี 

 9.  มีการอบรมเมื่อองคกรมีแผนพัฒนาใหบุคลากรมีความกระตือรือรน สรางความ

มั่นใจ มั่นคงและต้ังใจ เชน ในชวงที่เศรษฐกิจชะลอตัว พนักงานไมมีความมั่นใจในงาน ขาดความ

เช่ือมั่นองคกรควรใหความรู ใหบุคลากรเขาใจสถานการณทั้งสังคมและองคกรเอง ทําใหเขาใจและมี

สวนรวมในการแกปญหา เชน เกิดความขยัน ประหยัด สามัคคีและอดทน เปนตน 
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 ระดับบุคคล  จัดการฝกอบรมเมื่อไร 

 1.  เมื่อตองการเพิ่มพูนความรูทักษะและความชํานาญ เพื่อที่จะไดไปพัฒนาการทํางานที่

ทําอยูอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มรายไดและความสงางามใหกับตนเองได 

 2.  เมื่อตองการเรียนรูเรื่องใหมๆ เพื่อใชในการประกอบอาชีพใหมหรือเปนอาชีพ

เสริมใหกับตนเองและครอบครัวได เชน เขาฝกการขาย เพื่อการขายประกันชีวิต การเขาฝกอบรมงาน

ฝมือเพื่อสรางรายไดนอกเหนือจากงานประจํา 

 3.  เมื่อตองการเรียนรูสิ่งใหมๆที่มีความจําเปนตอชีวิตและสังคม เชน การเขา

ฝกอบรมจัดต้ังกลุมออมทรัพยเพื่อชุมชน การฝกทักษะการปองกันตัวและรักษาความปลอดภัย เปนตน 

 4. เมื่อตองการแกปญหาใหกับตนเองและครอบครัวและสังคม เชน ความเจ็บปวย 

ตองรักษาอบรมความรูเพื่อพัฒนาตนเอง เชน หนวยงานของกระทรวงสาธารณสุขใหความรูเรื่องผูปวย

โรคเบาหวานตองปฏิบัติตัวอยางไร 

 5.  เมื่อมีความตองการพัฒนาบุคลิกภาพและเปนที่ยอมรับของสังคม เชน การเขา

ฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอมในการเปนผูนํากลุมตางๆในสังคม 

 จะเห็นไดวาการฝกอบรมมีความจําเปนตอองคกรและตอบุคคลเปนอันมาก ฉะน้ัน 

การฝกอบรมจึงจัดตามความประสงค และความตองการที่หลากหลาย มีสาระและเวลาที่แตกตางกัน  

จึงนิยมที่จะทําเปนโครงการ ซึ่งมีระยะเวลาในการเริ่มตนและเวลาสิ้นสุด  ผูจัดจะเปนองคกรทางธุรกจิ 

องคกรเอกชนหรือภาครัฐยอมทําไดทั้งน้ัน  นอกจากน้ีผูจัดยังสามารถจัดในรูปแบบตางๆที่เหมาะสม

กับผูเขารับการอบรม หรือผูจัดจะจัดทําเปนธุรกิจก็ได  

 การฝกอบรมและการเรียนรู (Training and Learning) การฝกอบรมเปนกระบวนการที่

จําเปนในกระบวนการเรียนรู  (Learning) เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งมีผลมาจาก

ประสบการณทั้งทางตรงและทางออม ดังน้ันการฝกอบรมพนักงานจึงมีประโยชนเพราะจะรูบางสิ่ง

บางอยางเกี่ยวกับบุคคล มีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการฝกอบรมที่มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู

ดังตอไปน้ี 

 1. เพื่อใหผูฝกอบรมเกิดความเขาใจและจดจําสิ่งที่เปนประเด็นสําคัญได ดังน้ี  

1) เมื่อเริ่มฝกอบรมจัดใหผูเขาอบรมมองเห็นภาพรวมของกระบวนการเรียนรูทั้งหมด โดยการนําเสนอ

ดวยอุปกรณและสื่อตางๆ 2) นําเสนอโดยใชตัวอยางที่สามารถเห็นไดชัดเจน 3) จัดอุปกรณซึ่งนําเสนอ

อยางมี เห ตุผลและมีความหมาย 4)  พยายามใช คําและความหมายที่ ผู เข าอบรมคุนเคย  

5) ใชโสตทัศนูปกรณชวยในการฝกอบรมใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

 2. มีการถายโอนทักษะและพฤติกรรมใหมๆ โดยอธิบายใหผูเขารับการฝกอบรม

เขาใจอยางงายๆ ซึ่งมีวิธีการดังน้ี 1) สรางสถานการณในการฝกอบรมใหเหมือนกับที่ทํางานมากที่สุด 
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2) จัดเน้ือหาในการฝกอบรมใหเพียงพอเพื่อใชในการปฏิบัติงาน 3) ทําเครื่องหมายหรือรวมลักษณะ

ของเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงานและข้ันตอนในกระบวนการทํางานที่คลายกันเขาไวดวยกนั 

 3. สรางแรงจูงใจใหผูเขาฝกอบรมดังน้ี 1) ผูเขาฝกอบรมจะเรียนรูไดดีที่สุดดวย

ประสบการณตรง ดังน้ันควรใหมีการฝกปฏิบัติงานจริงใหมากที่สุดเพื่อจะไดเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 

2) ผูเขาฝกอบรมจะเรียนรูไดดีที่สุด ถาไดรับการเสริมแรงทันทีเมื่อปฏิบัติถูกตอง 

 การวางแผนการฝกอบรม Vella ไดเสนอแนะแนวทางในการวางแผนจัดการ

ฝกอบรมดังน้ี65  (Who) ผูอบรมหรือเปาหมายการฝกอบรมคือใคร (Why) ทําไมจึงจัดฝกอบรมครั้ง

น้ัน (When) เวลาในการฝกอบรมคือชวงไหน (Where) สถานที่อบรมคือที่ไหน  (What) เน้ือหาหรือ

กิจกรรมน้ีจะดําเนินการอบมอยางไรในดานไหน (What for) เมื่อดําเนินการอบรมแลวผูอบรมตองการ

พัฒนาอะไรผูเขารับการอบรม (How) โครงสรางและโปรแกรมในการฝกอบรม วัสดุอุปกรณที่ใชใน

การฝกอบรมเปนอยางไร  

 นอกจากน้ันเดสเลอรไดเสนอข้ันตอนการฝกอบรมไดดังน้ี คือ ข้ันตอนในการ

ฝกอบรมของเดสเลอรไดเสนอแนวทางฝกอบรมที่ใชโดยทั่วไป  โดยการฝกอบรมระหวางการทํางาน 

(on  the – job - training) เปนการฝกอบรมที่กําลังปฏิบัติงานอยู การฝก อบรมตามลักษณะงาน 

(Job Instruction Training) สามารถดําเนินการฝกอบรมเปนรายบุคคลและการฝกอบรมเปนกลุม 

เชน การอภิปรายกลุม การประชุมสัมมนา การประชุมทางวิชาการและไดเสนอข้ันตอนในการ

ฝกอบรม 5 ข้ันตอน66 (Five – Step Training and Development Process)  

 1. ข้ันวิเคราะหความตองการ (Need Analysis) 

  1.1  รวบรวมทักษะที่เปนงานเฉพาะที่จําเปนตองปรับปรุงในการปฏิบัติงานและ

การผลิต 

 1.2  วิเคราะหผู เขาอบรมเพื่อใหแนใจวา แผนการฝกอบรมเหมาะสมกับ

คุณสมบัติของผูเขาอบรมดานการศึกษา ประสบการณ ทักษะ ทัศนคติ และแรงจูงใจสวนตัว 

 1.3  ใชงานวิจัยเพื่อพัฒนาความรู เฉพาะดาน และวางแผนแนวทางการ

ปฏิบัติงาน 

 

                                                   
65Jane Vella, Training  Through  Dialogue (San Francisco: Jassey – Bass, 

1995), 10-14. 
66Gary Dessler, Human Resource Management,  7thed. (New Jersey: 

Prentive-Hallm, 1997), 251. 
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 2.  ข้ันการออกแบบเน้ือหาที่จะสอน (Instructional Design) 

  2.1  รวบรวมจุดประสงค (Objective) วิธีการสอน (Methods) สื่อ (Media) 

คําอธิบายลักษณะ และการจัดเรียงลําดับของเน้ือหา (Description of and Sequence of Content) 

การยกตัวอยาง (Example) การทําแบบฝกหัด (Exercise) และกิจกรรม (Activities) จัดเปนหลักสูตร

เพื่อชวยการเรียน และจัดแผนสําหรับการพัฒนาความรู 

  2.2  จัดเตรียมอุปกรณตางๆ ใหพรอมสําหรับการอบรม เชน วิดีโอ เอกสาร

ประกอบการอบรม คูมือ เปนตน 

  2.3  ดําเนินการฝกอบรมดวยความรอบคอบ มีคุณภาพและประสิทธิผล โดยยึด

ความสําคัญของแผนงานทั้งหมดและแกไขขอบกพรองใหเรียบรอย 

 3. ข้ันทําใหเกิดความเที่ยงตรง (Validiation) ฝกซอมการนําเสนอและทดสอบความ

ถูกตองกอนการนําเสนอจริงตอผูเขาอบรมเพื่อใหแนใจวาแผนงานมีความเรียบรอยและมีประสิทธิผล 

 4. ข้ันปฏิบัติ (implementation) ดําเนินการฝกอบรมและฝกปฏิบัติ ซึ่งมุงนําเสนอ

ความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน 

 5.  ข้ันประเมินผลและติดตามผล (Evaluation and Follow-up) ประเมินความสําเร็จตาม

แผนงานดังตอไปน้ี 

  5.1 ปฏิกิริยา (reaction) บันทึกปฏิกิริยาของผูเรียนที่มีตอการฝกอบรม 

  5.2  การเรียนรู (learning) ใชเครื่องมือการปอนกลับ หรือใชการวัดผลกอนและ

หลังวาผูเรียนรูอะไรบาง 

  5.3  พฤติกรรม (behavior) หัวหนาบันทึกปฏิกิริยาการปฏิบัติงานของผูเรียน 

โดยวัดทักษะและการนําความรูใหมไปใชในการปฏิบัติงาน 

  5.4  ผลลัพธ (Rresults) พิจารณาปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน และประเมินความ

ตองการฝกอบรมเพิ่ม ซึ่งจะเปนการประเมินความสําเร็จหรือความลมเหลวของแผนงาน 

 Nadler ไดเสนอรูปแบบการฝก อบรมและการพัฒนาที่เรียกวา The Critical 

Events Model (CEM) ไดกําหนดข้ันตอน67  ดังน้ี 

 1.  การกําหนดความจําเปนในการฝกอบรมขององคกร (Identify the Needs of 

the Organization) ซึ่งเกี่ยวของกับผลประโยชนขององคกร 

                                                   
67สมานจิต ภิรมยรื่น, “การพัฒนารูปแบบสถาบันสงเสริมและเผยแพรพระพุทธศาสนา

ในประเทศไทย” (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาอุดมศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2546), 49-50. 
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 2. กําหนดงานเฉพาะที่ตองปฏิบัติ (Specify Job Performance) เพื่อกอใหเกิด

ความเขาใจในบทบาทของการทํางานในองคกรและสอดคลองกับความตองการขององคกร 

 3. กําหนดความจําเปนของผูเขาฝกอบรมในองคกร (Identify Learner Needs) 

เปนความจําเปนที่เกี่ยวของโดยตรงกับงานที่ตองปฏิบัติในองคกร 

 4. พิจารณาวัตถุประสงคของการฝกอบรม (Determine  Objective) วัตถุประสงคที่

เกี่ยวของกับการฝกอบรม ประกอบดวย ทักษะ ความรูและทัศนคติ 

 5. การสรางหลักสูตร (Build Curriculum) สามารถทําได 2 ทาง คือ การปรับปรุง

หลักสูตรใหม วัตถุประสงคการฝกอบรมสิ่งที่ตองคํานึง คือ การสรางหลักสูตร คาใชจาย เวลา 

ประสิทธิภาพและนโยบาย 

 6. การเลือกเทคนิคการฝกอบรม (Select Linstructional Strategies) กลวิธีการ

เรียนการสอนที่มีหลากหลาย การเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน ควรใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม

การเรียนการสอน 

 7. การเลือกอุปกรณการฝกอบรม (Obtain Instructional Resource) อุปกรณการ

ฝกอบรมที่จําเปน ควรสามารถหาไดงายในองคกร 

 8.  ดําเนินการฝกอบรม (Conduct Training) ประกอบดวย การเตรียมการกอนการ

จัดฝกอบรม การจัดการในระหวางการฝกอบรม การดําเนินการภายหลังการอบรมเสร็จสิ้น 

 9.  การประเมินผลและการใหขอมูลยอนกลับ (Evaluation and  Feedback) การ

ประเมินผลควรประกอบดวยเกณฑการประเมินที่หลากหลายในการฝกอบรม 

 Lewin ไดเสนอหลักของการเรียนรูที่จําเปนสําหรับการฝกอบรม จํานวน 12 ขอ68  

ดังตอไปน้ี 

 1. การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ จะตองสงผลตอผูเรียนทางดานความรู เจตคติ 

คานิยม การรับรู และรูปแบบของพฤติกรรม 

 2.  บุคคลควรจะตองมีความเช่ือมั่นในความรูที่คนพบดวยตนเองมากกวาความรูที่

นําเสนอโดยผูอื่น 

 3.  การเรียนรูจะไดผล หากเปนการเรียนรูดวยการปฏิบัติมากกวาเปนผูรับความรู 

                                                   
68ธนากร  ทองประยูร, “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เรื่องการสอนแบบบูรณาการ

ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษาศาสนากรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ, 2551), 49-50. 
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 4.  การเรียนรูในลักษณะองครวมทําใหเกิดการเรียนรูไดดีกวาการเรียนรูแบบแยก

สวน 

 5. การเปลี่ยนแปลงความคิด เจตคติ และรูปแบบของพฤติกรรมของบุคคลน้ัน 

จําเปนจะตองอาศัยขอมูลและปจจัยอื่นๆ ประกอบ 

 6. การสรางองคความรูจําเปนตองอาศัยประสบการณ ที่หลากหลายมากกวา

ประสบการณเพียงครั้งเดียว 

 7.  พฤติกรรมของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงเพียงช่ัวคราวเทาน้ัน ถาหากความคิดและ

เจตคติเกี่ยวกับสิ่งน้ันยังไมไดรับการเปลี่ยนแปลง 

 8.  การรับรูของบุคคลและสิ่งแวดลอมทางสังคม ควรไดรับการเปลี่ยนแปลงกอนทีจ่ะ

เปลี่ยนแปลงความคิด เจตคติ และพฤติกรรมของบุคคล 

 9.  การสงเสริม สนับสนุน การยอมรับ และการเอาใจใสทางดานสิ่งแวดลอมทาง

สังคม เปนปจจัยที่ทําใหบุคคลมีอิสระที่จะเลือกรับหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม เจตคติ

และความคิด 

  10. การเปลี่ยนแปลงของบุคลากรทางดานพฤติกรรม เจตคติ และความคิดจะเปนไป

อยางถาวร หากไดรับการเปลี่ยนแปลงทางดานสิ่งแวดลอม บุคคลรอบขางและสังคม  

  11.  การเปลี่ยนแปลงความคิด เจตคติ และพฤติกรรมของบุคคลจะทําไดงายเมื่อ

บุคคลน้ันยอมรับการเปนสมาชิกในกลุม การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็นดวยการโตแยงหรือ

เห็นดวยที่เกิดข้ึนในกลุมจะชวยใหเกิดพันธะ ความผูกพัน การกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ภายในบุคคลและภายในกลุม 

  12. บุคคลจะยอมรับระบบความคิด เจตคติ และรูปแบบพฤติกรรมใหมก็ตอเมื่อ

บุคคลยอมรับการเปนสมาชิกใหมของกลุม ซึ่งกลุมใหมน้ีจะสรางการยอมรับ การใหความหมายและให

ความคาดหวังกับพฤติกรรมที่เหมาะสมและใหความชวยเหลือในการเรียนรู บุคคลจะเปนสวนหน่ึงของ

สังคมไดตองผานการยอมรับโดยบรรทัดฐานทางสังคมของกลุมที่ตนเองสังกัด 

 William R. Tracy นักวิชาการทางดานการพัฒนาบุคลากรไดใหแนวคิดเกี่ยวกับ

หลักเกณฑที่สามารถนํามาใชในการจัดลําดับความสําคัญของภารกิจที่เปนความจําเปนในการฝกอบรม

ไว69 ดังน้ี 

                                                   
69

 William R. Tracy, Designing and Development System (New York: 

American Management Association, 1971), 86-95. 
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 1. หลักความจําเปนมูลฐาน เปนการพิจารณาวาภารกิจที่คาดวาจะจัดอบรมน้ันเปน

ความจําเปนข้ันพื้นฐานที่ผูปฏิบัติงานจะตองมีความรู ความเขาใจ ทักษะ หรือทัศนคติที่เหมาะสมจน

สามารถปฏิบัติไดเสียกอนจึงจะสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ของงานในตําแหนงน้ันๆ ได เชน ผูปฏิบัติ 

หนาที่หัวหนางานทุกคน จะตองมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบริหารงานเบื้องตนไมวาจะเปน

หัวหนางานใดก็ตาม ดังน้ัน หากภารกิจใดเปนความจําเปนข้ันมูลฐานมากก็ควรจะมีความสําคัญสูงที่

จะนํามาเปนหัวขอวิชาในการฝกอบรม 

 2.  หลักความยากงายในการเรียนรู เปนการพิจารณาวาภารกิจน้ันๆ บุคลากร

สามารถที่จะเรียนรูดวยตนเองไดยากหรืองายเพียงใด หากเปนภารกิจที่ยากในการที่บุคลากรจะ

สามารถเรียนรูดวยตนเอง หรือเรียนรูจากการปฏิบัติงานไดก็สมควรจะตองจัดการฝกอบรมอยางเปน

ทางการได และจัดการฝกอบรมอยางเปนทางการได และจัดวาภารกิจน้ันๆมีระดับความสําคัญสูง 

 3.  หลักความสําคัญเปนการพิจารณาวาภารกิจน้ันๆ มีความสําคัญตอความสําเร็จ

และความสมบูรณของงานที่ปฏิบัติมากนอยเพียงใด ซึ่งถึงแมภารกิจดังกลาวจะไมจําเปนตองปฏิบัติ

บอยๆก็ตาม แตถาหากไมสามารถปฏิบัติได ก็ทําใหงานเสียหายบกพรองอยางมาก ดังน้ันจะถือวาเปน

ภารกิจที่มีความสําคัญมาก 

 4. หลักความถ่ีในกาปฏิบัติเปนการพิจารณาวาหากภารกิจใด ซึ่งเปนความจําเปนใน

การฝกอบรม มีความถ่ีในการปฏิบัติ คือ ตองปฏิบัติบอยๆก็เหมาะสมอันที่จะจัดการฝกอบรมข้ึน แต

ในทางตรงกันขามหากภารกิจใดมีความถ่ีในการปฏิบัตินอยก็ยอมมีความจําเปนหรือเรงดวน 

ในการจัดการฝกอบรมนอยเชนกัน 

 5. หลักความสัมพันธระหวางคาใชจายกับผลประโยชนหรือความคุมคา เปนการ

พิจารณาเปรียบเทียบระหวางการใชทรัพยากรตางๆ ในการจัดฝกอบรม ไดแก เวลา เงิน วัสดุอุปกรณ  

สถานที่ และบุคลากร ตลอดจนคาเสียโอกาสที่ผูเขาอบรมควรจะไดปฏิบัติงานตางๆ กับผลประโยชนที่

ไดรับจากการจัดฝกอบรมเพื่อทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขาอบรมในการปฏิบัติ

ภารกิจที่เปนความจําเปนในการฝกอบรมแลววามีความคุมคามากนอยเพียงใด หากมีความคุมคาในอนั

ที่จะฝกอบรมเรื่องของภารกิจน้ันๆ มากก็จัดภารกิจน้ันใหมีระดับความสําคัญในอันที่จะจัดการ

ฝกอบรมสูง 

 6. หลักศักยภาพในการที่จะสําเร็จตามวัตถุประสงค เปนการพิจารณาถึงพื้นฐาน 

ความรู ความสามารถ ประสบการณ ความพรอม และแรงจูงใจของผูที่จะเขารับการอบรม เกี่ยวกับ

ภารกิจน้ันๆ วามีโอกาสที่จะสนับสนุนใหบรรลุวัตถุประสงคในการฝกอบรมใดก็ตาม ยอมจะตองมีสวน

สัมพันธกับศักยภาพด้ังเดิมของผูเขาอบรมอยางแนนอน 

 7. หลักคุณภาพ เปนการพิจารณาวาการฝกอบรมในภารกิจน้ันๆจะชวยใหบุคลากร

สวนใหญโดยเฉลี่ยมีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพดีย่ิงข้ึนมากกวาชวยใหคนที่ปฏิบัติงานตํ่ากวามาตรฐาน
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บางคนปฏิบัติงานใหดีย่ิงข้ึน หลักขอน้ีใหความสําคัญกับการฝกอบรมเกี่ยวกับภารกิจ ซึ่งจะชวยใหคน

สวนใหญปฏิบัติงานไดดีย่ิงข้ึนมากกวาจะมุงฝกอบรมบุคลากรเพียงบางคน ซึ่งจะทําใหเสียเวลาและ

คาใชจายโดยไมคุมคา  

 8.  หลักความบกพรองของภารกิจ เปนการพิจารณาถึงความบกพรองของภารกิจซึ่ง

เปนความจําเปนในการฝกอบรมวามีมากนอยเพียงใด หากภารกิจน้ันๆมีการปฏิบัติบกพรองบอยๆ

ยอมมีความจําเปนเรงดวนที่จะทําการฝกอบรมมากกวาภารกิจที่มีการปฏิบัติบกพรองนอย 

 9. หลักการเกี่ยวกับชวงเวลาคงอยูของพฤติกรรมที่เรียนรู เปนการพิจารณาวา

หลังจากการฝกอบรมแลว ผูผานการฝกอบรมจะสามารถรักษาการเรียนรูหรือมีพฤติกรรม

เปลี่ยนแปลงจากการฝกอบรมคงอยูไปเปนระยะเวลานานสักเทาใด หากการฝกอบรมในเรื่องของ

ภารกิจใด สามารถทําใหผูผานการฝกอบรมมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอยูไดเพียงระยะเวลาสั้น 

  10. หลักความจําเปนในการฝกอบรมเพิ่มเติม เปนการพิจารณาวาภารกิจใดบางทีเ่มือ่

ไดทําการฝกอบรมไปแลวก็ยังมีความจําเปนจะตองจัดฝกอบรมเพิ่มเติมใหอีก จึงจะทําใหกลุมบคุลากร

เปาหมายสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจหรือหนาที่น้ันๆ ไดอยางสมบูรณ ทั้งน้ีเพราะโดยปกติภารกิจ

ใดที่ ไดรับการฝกอบรมไปแลว และผูผานการฝกอบรมสามารถกลับไปปฏิบั ติงานไดทันที  

โดยไมจําเปนตองฝกอบรมในเรื่องน้ันๆ อีกยอมมีคุณคามากกวาการฝกอบรมในภารกิจที่จะตองมีการ

ฝกอบรมเพิ่มเติมอีก เพราะจะทําใหสิ้นเปลืองทรัพยากรเพิ่มข้ึน 

 กระบวนการในการจัดฝกอบรม 

 ในการจัดฝกอบรมน้ัน มีความจําเปนที่จะตอองมีแนวทางและองคประกอบ 

ในการจัด หากแตวาผูจัดจะลําดับเปนกระบวนการอยางไรจึงจะเหมาะสม โดยทั่วไปแลวก็จัด

กระบวนการที่ไมแตกตางกันมากนัก หากผูจัดฝกอบรมไดรับขอมูลดานใดมามากแลว ก็อาจตัด

ข้ันตอนบางข้ันตอนออกไปได เชน มีปญหาเรงดวน ตองแกไขโดยการจัดฝกอบรมโดยเร็ว ก็ไมมีความ

จําเปนจะตองไปสํารวจปญหาและความตองการกอนฝกอบรมอยางแนนอน ซึ่งผูเขียนขอเสนอ

กระบวนการข้ันตอนการฝกอบรม  ดังน้ี 

 1. การสํารวจปญหาและความตองการ เปนการมองหรือสํารวจขอมูลปญหาและ

ความตองการที่เกิดข้ึนในองคกร แลววิเคราะหดูวาองคกรตองการอะไร ปญหาอะไรเกิดข้ึน เน่ืองจาก

เหตุผลและความบกพรองอะไรที่จะตองแกไข และการแกไขปญหาหรือสนองความตองการจะทําดวย

การฝกอบรมหรือไม ถาตองการจําเปนทําการฝกอบรมเพื่อแกปญหาหรือความตองการที่สํารวจได 

ขอมูลที่สํารวจไดจะเปนประโยชนในการดําเนินการข้ันตอนตางๆ ตอไป 

 2. การวางแผนการฝกอบรม เปนการวางแผนปฏิบัติงานฝกอบรมเพื่อใหมีแนวทาง

ในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมกับความจําเปนที่จะตองจัดฝกอบรมตามขอมูลและเหตุผลทีส่าํรวจ

ได เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายของแผนงานและแผนการฝกอบรม 
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3. การจัดทําโครงการและหลักสูตร จัดทําโครงการโดยเขียนรายละเอียดเปน

แนวทางในการปฏิบัติการฝกอบรม การใหความรูสาระตางๆ ที่จะตองใหผูเขารับการอบรมเรียนรูใหมี

ความพอเหมาะกับความตองการ ความสามารถ เวลา และนโยบายขององคกร 

4. การดําเนินการประสานงานกอนฝกอบรม เปนชวงการเตรียมงานฝกอบรมให

พรอมตามรายละเอียดของโครงการ เพื่อไมใหมีความผิดพลาดและใหไดประโยชนมากที่สุด เชน  

การเชิญวิทยากร การวางแผนงบประมาณ การวางแผนใชวิธีฝกอบรมแบบตางๆ วิธีการถายทอดกิจ

กรรรม สถานที่ และเครื่องอํานวยความสะดวกที่จําเปน เปนตน 

5. การดําเนินการฝกอบรม เปนชวงปฏิบัติการฝกอบรมใหเปนไปตามแผนโครงการ

ฝกอบรมที่ไดทําไวเปนแนวทางปฏิบัติ 

6. การดําเนินงานหลังฝกอบรม เปนการดําเนินงานหลังจากการฝกอบรม ซึ่งเปน

งานที่จําเปนไมย่ิงหยอนไปกวาชวงอื่นๆ มีการฝกอบรมที่ไมใหความสําคัญงานหลังฝกอบรม อาจทาํให

เกิดผลเสียกับการฝกอบรมครั้งตอๆ ไปได เชน การขอบคุณวิทยากร การประสานเรื่องการใชจายเงิน

ในรายการตางๆ การตรวจสอบความเรียบรอย การปรับปรุงขอบกพรองและการทําเอกสารหลังการ

ฝกอบรม เปนตน 

7.  การวิเคราะหและการประเมินผลโครงการ การวิเคราะหและการประเมินผล

โครงการเปนอีกงานหน่ึงที่มีความจําเปนสําหรับนักจัดฝกอบรม เพื่อเปนการหาขอสนับสนุนและ

เสนอแนะได ในการจัดทําฝกอบรมอื่นตอไป ในการวิเคราะหและประเมินผลสามารถทําไดต้ังแตเริ่ม

โครงการจนถึงเวลาสุดทายของโครงการได จะทําในชวงเวลาใดหรือทําเฉพาะชวงก็ข้ึนอยูกับการ

ออกแบบวางแผนการวิเคราะหและประเมินผลของโครงการฝกอบรมน้ันๆ 

ในการจัดฝกอบรมโดยทั่วไป ก็เปนที่ยอมรับที่จะมีกระบวนการฝกอบรมโดยรวมดังที่

กลาวขางตน แตหากผูจัดฝกอบรมหรือองคกรใดที่ทําเปนกิจกรรมประจําอยูแลว ก็อาจตัดข้ันตอนบาง

ข้ันตอนออกไปได  เชน ข้ันตอนที่  1 การสํารวจปญหาและความตองการ หรือข้ันตอนที่  3  

มีการประสานงานอยางงายและชวงสั้นๆ เน่ืองจากเปนกิจกรรมประจําอยูแลวก็เปนได 

ประโยชนของการฝกอบรม 

จะเปนฝกอบรมประเภทใดก็ตาม ประโยชนก็ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของโครงการ

ฝกอบรมน้ันๆ ในที่น้ีจะกลาวโดยรวมถึงประโยชนที่ควรไดรับจากการฝกอบรม คือ 

1. ชวยพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ ของผูเขารับการฝกอบรม 

มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปในทางที่ดี ทั้งดานการทํางานและดานการดํารงชีวิตในสังคม 

2. ชวยสรางความพรอมใหแกบุคลากรของหนวยงานและสังคม ใหสามารถเผชิญกบั

สิ่งเปลี่ยนแปลงใหมๆ ที่เกิดข้ึนตลอดเวลาได เชน ถาเปนพนักงานในองคกรก็สามารถปรับตัวใหเขา
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กับงานและระบบที่เปลี่ยนแปลงได ถาเปนบุคคลทั่วไปก็สามารถสรางความพรอมในการมีสวนรวมใน

กิจกรรมตางๆ ในสังคมทุกระดับได 

 3.  เปนการเตรียมทรัพยากรมนุษยให เปนผูนําในการพัฒนาทุกดานได เชน  

การเตรียมงานอาชีพใหสามารถพึ่งพาตนเองได 

 4.  ชวยสรางเจตคติใหผูเรียนรูไดตระหนักและมีเจตคติที่ดี มุงมั่นตองาน ตอสังคม 

และตอการพัฒนาที่ถือวาเปนหนาที่ของประชาชนทุกคน 

 5.  เปนการสรางทรัพยากรมนุษยทดแทนตามภาวะ สถานภาพ และสมัย เชน 

บุคลากรที่มีความสามารถกําลังจะเกษียณอายุไป บุคลากรใหมมีความรูความสามารถเขามาทํางาน

ทดแทนกันไดอยางตอเน่ือง อาจฝกอบรมโดยการสอนงาน การฝกในงาน เปนตน 

 6.  เพื่อลดคาใชจาย แทนที่จะสงบุคลากรไปศึกษาตอ หรือเรียนรูประเภทการศึกษา

ตอเน่ือง ซึ่งมักจะเปนหลักสูตรตายตัว ระยะยาว ใชงบประมาณมาก การฝกอบรมเปนการเรียนรู

เฉพาะเรื่อง มีระยะเวลาอันสั้น เสียคาใชจายนอย ไดประโยชนตามเปาหมาย  

 7. เปนการประหยัดเวลาในการเรียนรู โดยเฉพาะผูใหญจะมีการฝกอบรมเปน

สวนมากและมักจะมีภารกิจตางๆ จึงไมมีเวลามากในการเรียนรู 

 8. ชวยลดภาวการณขัดแยงในการทํางานในองคกร ทําการอบรมเพื่อสรางโอกาส

ปรับความเขาใจ ปรับความคิดและพฤติกรรม โดยวิธีการตางๆ ในการฝกอบรมมีบางองคกรผูบริหารที่

ฉลาด เฉียบ และมีความสามารถเมื่อทราบแนวโนมที่จะทําใหเกิดความขัดแยงได ก็จะใชวิธีการอบรม

แบบตางๆ เขาชวยแกปญหา 

 การจัดการฝกอบรม 

 นักจัดการฝกอบรม หรือเรียกอีกนัยหน่ึงวาผูรับผิดชอบการฝกอบรม คือ ผูที่มีหนาที่

จัดการฝกอบรมใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคขององคกร กลุม และบุคคล ที่ตองการใหการ

อบรม และฝกอบรม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามนโยบายและวัตถุประสงคที่ได

ต้ังไว  นักจัดการฝกอบรมมืออาชีพ (Training professionals) สวนใหญจะเปนฝายหน่ึง  หรือองคกร

หน่ึงในหนวยงานใหญ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เชน ฝายฝกอบรมของหนวยงานของรัฐ ที่จะเห็น

และไดยินช่ืออยูเสมอ เชน กองฝกอบรม สํานักฝกอบรม สํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษย งานพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย และศูนยพฒันาทรัพยากรมนุษย หรือเปนช่ือหนวยงานที่เปนธุรกิจทางการฝกอบรม 

เชน ศูนยฝกพูด ศูนยพัฒนาบุคลิกภาพ เปนตน นักจัดฝกอบรมดังกลาว จะสังกัดอยูในหนวยงาน

ประเภทไหนก็ตาม หนาที่การงานที่จําเปนที่จะตองปฏิบัติและรับผิดชอบ จะไมมีความแตกตางกัน 

ดังน้ัน ภาระงานของนักจัดการฝกอบรมจึงจําแนกไดดังตอไปน้ี 

 1. การสรางแผนและนโยบาย (Planning) นโยบายการพัฒนาบุคลากรของ

หนวยงานที่สังกัด ซึ่งแผนพัฒนาบุคลากร หรือ แผนในการจัดการศึกษา หรือโครงการ หมายถึง  
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ความคิด ความเช่ือวาจะจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอะไร โดยเมื่อมีความคิดความเช่ือแลว

ออกแบบ และเขียนไวลวงหนา เปนแนวทางการปฏิบัติงานโครงการฝกอบรมตอไป นักจัดฝกอบรม

อาจมสีวนรวมในการรางแผนและนโยบาย หรืออาจเพียงรับนโยบายจากหนวยงานระดับสูงก็แลวแต

วาในองคกรน้ันๆ นักฝกอบรมมีบทบาทในการวางแผนเพียงไร อยางไรก็ตาม แผนก็ข้ึนอยูกับสภาพ

สภาพขององคกร วามีความจําเปนและมีทิศทางอยางไร ดังที่กลาวมาแลวในขางตนวาจะมีการจัด

ฝกอบรมเมื่อไร ในระดับองคกร และระดับบุคคล บางครั้งการฝกอบรม อาจเปนการแกปญหาระยะ

สั้นก็ได เชน เกิดการแขงขันกันในธุรกิจอยางเรงดวน หรือเกิดความเสียหายจากธุรกิจ หรือในองคกร

อยางกะทันหัน อุบัติเหตุตางๆ ที่เกิดข้ึนอยางไมคาดคิด ก็มีความจําเปนตองจัดการฝกอบรมเรงดวน 

ทําแผนระยะสั้นก็ได ในการวางแผนน้ันก็เพื่อใหเปนแนวปฏิบัติวา จะทําการฝกอบรมเพื่อใหไดผลและ

เกิดผลดีอยางไรบาง ควรจะทําฝกอบรมระยะเวลานานเทาไร มีงบประมารเพียงไร มีความพรอมใน

การจัดทําหลักสูตร และการถายทอดอยางไร รวมทั้งรายละเอียดคราวๆ ใหนักจัดการฝกอบรม

สามารถที่จะทําโครงการได 

 2.  การวิเคราะหความตองการจําเปนในการฝกอบรม (Training Needs Analysis)  

นักฝกอบรมตองมีขอมูลดานความตองการในการฝกอบรม โดยวิธีการตางๆ ที่มีความเหมาะสมกับ

หนวยงานหรือองคกรที่จะทําการฝกอบรม  อาจดวยวิธีการสังเกตประกอบดวยขอมูลพื้นฐาน เชน  

ดานความรูพื้นฐาน อายุ เพศ และความพรอมดานอื่นๆ หรือบางโอกาสก็สามารถใชวิธีการถามตอบ

โดยมีคําถาม แบบสํารวจ แบบสัมภาษณ และวิธีทางอื่นๆ เพื่อวิเคราะหความตองการเพื่อนํามาเปน

ขอมูลประกอบการตัดสินใจเลือกวิธีการฝกอบรม เลือกใชเทคนิคการถายทอด เลือกวิทยากร และเพื่อ

การตัดสินใจอื่นๆ 

 3.  การพัฒนาโครงการ (Program Development) การสรางโครงการและเขียน

โครงการข้ึน เพื่อเปนแนวปฏิบัติในการจัดการฝกอบรม ที่มีรายละเอียดพรอมที่จะใหผูเกี่ยวของเขาใจ

โครงการไดเปนอยางดี ซึ่งควรจะประกอบดวยหลักการ ความเปนมา วัตถุประสงค วิธีการฝกอบรม 

คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม สถานที่ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ ฯลฯ นักจัดการฝกอบรมตอง

สามารถที่จะเขียนโครงการไดอยางชัดเจน 

 4.  การออกแบบหลักสูตรและการถายทอด เมื่อไดจัดทําโครงการเรียบรอยแลว 

หมายถึงตองมีการตัดสินใจเรื่องหลักสูตร และวิธีการฝกอบรมไปดวย เพื่อใหทราบวาจะมีวิธีการ

ฝกอบรมอยางไร แบบไหน วิทยากรควรจะเปนใคร เลือกวิธีการถายทอดความรูใหเหมาะสมกับผูเขา

รับการฝกอบรม 

 5.  การประสานงานการโครงการฝกอบรม นักฝกอบรมเปนผูประสานงานทั้ง

ภายนอกโครงการ และกับบุคลากรในโครงการฝกอบรมเอง เพื่อจัดเตรียมงานดานตางๆ ใหสําเร็จ
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ลุลวงไปดวยดี เชน การติดตอวิทยากร สถานที่ และการจัดหาทรัพยากรตางๆ ซึ่งเปนการประสานงาน

พรอมงานดานเอกสารธุรการ 

 6.  การบริหารจัดการโครงการฝกอบรม เปนการเตรียมงานที่จําเปนทุกเรือ่งกอนการ

ปฏิบัติงานโครงการฝกอบรม เชน ดานสื่อ อุปกรณการสอน การเรียนรู วัสดุที่จะอํานวยความสะดวก

ตางๆ รวมทั้งอาคารสถานที ่เครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ 

 7.  การปฏิบัติงานในขณะทําการฝกอบรม การทํางานและชวยเหลือในขณะที่มีการ

ฝกอบรมมีความจําเปนที่ตองคอยดูแล ชวยเหลือ บางเรื่องในขณะทําการอบรม ทั้งในหองและนอก

หองเรียน เน่ืองจากความตองการและปญหาตางๆ อาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลา เชน เรื่องของวัสดุ 

อุปกรณ สื่อการสอน วิทยากรอาจเตรียมมาไมพรอม หรือตองการหารือการกําหนดเวลาการฝกหรือ

เรื่องราวตางๆ อันอาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลา 

 8.  การจัดการพิธีการ พิธีการเปดการอบรม ปดการอบรม กระบวนการทางพิธีการ 

ตลอดการฝกอบรม การขอบคุณวิทยากร การเชิญวิทยากร การรับรองผูมีเกียรติเขารวมงาน  

และผูเขารบัการฝกอบรม งานเหลาน้ีไมไดหมายความวา นักจัดการฝกอบรมจะตองสัมผัสดวยตนเอง

ทุกเรื่อง แตจะตองมีทีมงานที่มีภาระหนาที่ที่แตกตางกัน ตามกําลังและความสามารถ 

 9.  การจัดการงานธุรการ งานธุรการโครงการฝกอบรม เปนงานที่ตองทําต้ังแตเริ่ม

วางแผนและพัฒนาโครงการ งานกอนฝกอบรม ขณะทําการฝกอบรม และหลังการฝกอบรม  

ประกอบดวยเอกสารการประสานงานทุกเรื่อง เอกสารประกอบการฝกอบรม (Preceding)  

ซึ่งประกอบดวยเอกสารความรูในการฝกอบรม รายละเอียดเกี่ยวกับการฝกอบรมตางๆ เชน โครงการ

กําหนดการขอมูลกระบวนการฝกอบรมที่จําเปน และเอกสารหลังฝกอบรม (Proceeding)  

เปนเอกสารสรุปหลังการฝกอบรม ซึ่งบางโครงการมีความจําเปนตองมีเอกสารสรุปโดยเฉพาะ

โครงการใหญ หรือโครงการที่ตองการผลของการฝกอบรม อบรม สัมมนา มาใชประโยชนตอไป 

เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของกับการเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรม (มีการถอดเทปคําบรรยาย) 

เอกสารดานการประเมินผล รวมทั้งการประเมินวิทยากร หรือผูเกี่ยวของที่องคกรจางมาเพื่องาน

ฝกอบรม  เอกสารที่กลาวมาขางตนน้ี มีความจําเปนและเปนภาระที่ตองใหความสําคัญนอกจากงาน

ทางดานเอกสารแลว งานดานงบประมาณก็ตองดําเนินการอยางเหมาะสม การจัดซื้อ จัดจาง  

การเบิกจาย การดําเนินการอยางมีหลักฐาน และบริหารงบประมาณอยางเหมาะสม 

 10. การศึกษาคนควาวิจัยที่เกี่ยวของ การคนควาวิจัย หาขอมูลที่เกี่ยวของกับการ

พัฒนาบุคลากร หรือการจัดฝกอบรมแกบุคลากร การรวบรวมขอมูลขององคืกรเพื่อทํารายงาน

วิเคราะหความตองการ วิเคราะหเพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจ การทําสถิติขอมูลที่เกี่ยวของกับการ

พัฒนาบุคลากรและการฝกอบรม 
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 11.  การจัดทําการประเมินผล ออกแบบการประเมินโครงการฝกอบรม ตลอดทั้ง

โครงการต้ังแตการทํางาน ดําเนินงาน การเรียนการสอน การถายทอด ความพรอม ความสําเร็จ  

ความตองการ และผลสัมฤทธ์ิของงานที่ปฏิบัติ เหลาน้ีมีความจําเปนตองออกแบบประเมินผล วาจะ

จัดทําอยางไร ตอนไหน อยางละเอียดหรืออยางงาย มีความจําเปนตองประเมินอะไรบาง ตองตัดสินใจ

และออกแบบกระบวนการได 

  12.  การมีมนุษยสัมพันธที่ดี มนุษยสัมพันธเปนคุณสมบัติประจําตัวของนักฝกอบรม  

การมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับฝายตางๆ ในองคกร ทําใหการทํางานและประสานงานกับหนวยอื่นได  

และเพื่อนรวมงานมีความคลองตัวและงายข้ึน การรับฟงความคิดเห็นจากเพื่อนรวมงาน ทํางานเปน

ทีมไดตลอดทั้งมีบุคลิกภาพเปนผูนําที่ดี สิ่งเหลาน้ีนักฝกอบรมจะตองเขาใจและปฏิบัติได งานฝกอบรม

เปนงานที่ละเอียดออน ตองการคุณภาพทุกข้ันตอน นอกจากน้ียังตองมีมนุษยสัมพันธกับผูเขารับการ

อบรมดวย และเปนที่ปรึกษาทางการฝกอบรมใหกับผูเขารับการอบรมไดการจัดฝกอบรมที่มี

ประสิทธิภาพ 

 ในการบริหารและจัดการโครงการฝกอบรม เปนงานและภาระที่ทาทาย และเปนงาน

ที่ผูดําเนินงานตองมีความรู ประสบการณ ความสามารถ ความต้ังใจและจริงใจ อีกทัง้ตองอาศัยปจจัย

ตางๆ ในองคกร รวมถึงสิ่งแวดลอมที่จะทําใหงานสําเร็จลุลวงดวยความมีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ  

ซึ่งปจจัยเกื้อหนุนที่ทําใหการจัดฝกอบรมประสบความสําเร็จดังกลาวประกอบดวย 

 1. นโยบายองคกร การที่กระบวนการฝกอบรมจะมีข้ึนในองคกรหรือไม มากนอย

เพียงใดน้ัน นอกจากจะเปนการปฏิบัติงานตามความตองการจําเปนในการฝกอบรมแลว ปจจัยสําคัญ

ที่จะเกื้อหนุนใหการฝกอบรมเปนไปอยางคลองตัวน้ัน จําเปนตองยึดนโยบายองคกรเปนปจจัยแรก   

ที่จะทําใหงานดานฝกอบรมมีบทบาท เพราะการสนับสนุนนการพัฒนาบุคลากรอยางมีทิศทาง เชน 

บริษัทตองการเปลี่ยนทิศทางการทําตลาดแนวใหม ตองการใหบุคลากรมีความรูความสามารถและ

ทักษะเฉพาะดาน ตองทําการอบรมหรือฝกอบรมตามสาระเน้ือหาที่ตองการในงาน จะทําใหการ

ต้ังเปาหมายการฝกอบรมมีความแนนอนและนักฝกอบรมทุมเทไดอยางมั่นใจ เมื่อองคกรมีนโยบาย

แนนอน เรื่องของงบประมาณก็จะเปนไปตามนโยบาย ทําใหมีความคลองตัวในการบริหารงบประมาณ

โครงการฝกอบรมดวย 

 2. ผูบริหารองคกร หรือผูอนุมัติใหจัดโครงการ ดําเนินงานตามนโยบายขององคกร

ใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีการฝกอบรม สนันสนุนงานฝกอบรม ก็เปนทางหน่ึงที่จะ

ทําใหงานฝกอบรมเปนไปดวยความมั่นคง ผูบริหารโครงการสามารถขอคําปรึกษาและ 

ขอการสนับสนุนไดอยางรวดเร็ว ทําใหการประสานงานกับองคกรอื่นๆ รวดเร็ซและมีความพรอมงาย

ข้ึนเน่ืองจากบารมี ความมีช่ือเสียงของผูบริหารได โดยเฉพาะการประสานงานกับหนวยงานภายในที่

รับทราบกันทั่วไปวาการฝกอบรมไดรับความสําคัญจากกลุมผูบริหาร 
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 3. ผูบริหารโครงการฝกอบรม ผูบริหารโครงการหรือหัวหนางานฝายพัฒนาบคุลากร

หรือบางแหงเรียกวางานพัฒนาทรัพยากรมนุษย แลวแตวาองคกรจะใหช่ือ ควรตองมีคุณสมบัติที่

เอื้ออํานวยตอการทํางานประเภทน้ี คุณสมบัติดังกลาวควรประกอบดวย 

  3.1  การมีบุคลิกภาพผูนําที่ดี สามารถบริหารจัดการ ทํางานรวมกับผูอื่นได  

มีความรู ความสามารถ ทํางานเปนทีม และฟงความคิดเห็นจากผูบังคับบัญชาและจากเพื่อนรวมงาน

ตลอดถึงผูเขารับการอบรมทั้งหลาย 

  3.2  มีความรอบรู และประสบการณ  ผูบริ หารโคร งการตอ งมีความรู 

ความสามารถในการดําเนินงานและปฏิบัติงานไดเปนอยางดี มีความเขาใจในงานหนาที่ตางๆ และ

เรียนรูที่จะปรับปรุงงานดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ พรอมที่จะปรับปรุงสิ่งที่เคยบกพรองในครั้งแรก

และปรับปรุงใหดีข้ึนในครั้งตอไป หาแนวทางในการสรางสรรค รวมทั้งทุมเทใหกับการงานในหนาที่ 

  3.3  มีความรับผิดชอบและทัศนคติที่ดีตอหนาที่ ในการปฏิบัติงานทุกประเภท 

ผูบริหารและทีมงานที่มีความรับผิดชอบตองานสูง ยอมมีทัศนคติที่ดีตองานดีไปดวย การมีทัศนคติที่ดี

ตองาน ทําใหการทํางานเขมแข็งมุงมั่นใหงานสําเร็จลุลวง แมวางานจะหนัก ใชเวลามากเพียงไรก็ไม

เปนอุปสรรค หรือจะเรียกกันงายๆ วามีใจรักงาน หากผูบริหารมีคุณสมบัติน้ี  ทีมงานก็ยอมเห็น

ความสําคัญไปในทางเดียวกันดวย 

  3.4  มีทักษะในการบริหารจัดการ ผูบริหารโครงการมีความสามารถในการ

บริหารจัดการทั้งภายนอกองคกรและภายในองคกร เชน การเชิญวิทยากร การประสานกับ

บุคคลภายนอกไดอยางเหมาะสม มีความคลองตัวละเอียดออน ในขณะเดียวกันก็สามารถประสานงาน

กับบุคลากรภายในองคกรไดอยางดี ทั้งน้ีรวมทั้งการจัดคนใหเขากับงาน การใหความไววางใจเพื่อน

รวมงาน มีเทคนิคในการติดตามผลงานทุกชวง และการทํางานเปนทีมที่ใหเพื่อนรวมงานมีสวนรวมคิด  

รวมทําและรวมรับความดีความชอบ การสรางทีมงานที่ทํางานดวยกันไดอยางรูงาน รูใจ และรูความ

ได ก็นับวาเปนความสามารถของผูบริหารโครงการ และเปนเรื่องทาทายการทํางานที่สุด หากผูบริหาร

การโครงการมีความสามารถสรางทีมงานดังกลาวได ทีมงานก็เปนหัวใจของการบริหารจัดการ

โครงการ 

 4. ทรัพยากรในการฝกอบรม หมายถึง ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรทาง

เทคโนโลยี การมีทรัพยากรบุคคลอยูในองคกร ที่สามารถเปนผูใหความรูเปนวิทยากร และเปนผูให

ขอมูลการเรียนรู (Resources Person) ทําใหการจัดฝกอบรมมีความคลองตัว มีแหลงวิชาการ

สนับสนุนที่ดี เปนขอไดเปรียบแกนักฝกอบรมและผูเขารับการอบรม สวนทรัพยากรเทคโนโลยีและ

สถานที่ เครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ ตลอดจนสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู เชน ความ

รมเย็น หองสืบคนขอมูล บรรยากาศที่ผอนคลาย รูปแบบอาคารและสื่อการสอนตางๆ ก็เปนอีกสวน

หน่ึงที่สงเสริมใหการฝกอบรมเปนไปไดอยางดี รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
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 5. ผูเขารับการฝกอบรม ความพรอมของผูเขารับการฝกอบรม เปนอีกปจจัยหน่ึงที่

จะทําใหการฝกอบรมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว เพราะการเรียนรูของผูใหญเปน

จิตวิทยาอยางหน่ึง ที่ตองอาศัยความพรอมซึ่งหมายถึงพื้นฐานความรู ความตองการที่จะเรียนรูเพิ่ม

ทักษะ ความพรอมดานเวลา ดานเศรษฐกิจ ประสบการณเดิม ความต้ังใจ และความพึงพอใจ สิ่งตางๆ 

เหลาน้ี ถาผูใหญมีความพรอม จะทําใหการเรียนรู การฝกอบรมเปนไปไดตามวัตถุประสงคเรื่องของ

จิตวิทยาการเรียนรูของผูใหญจะไดกลาวรายละเอียดในบทตอๆ ไป 

 อยางไรก็ตาม กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยก็เปนเรื่องปกติ ที่ไมใชเรื่องยาก

เกินความสามารถ และสามารถพัฒนากันไดหลายรูปแบบ สําหรับการฝกอบรมเปนรูปแบบหน่ึงที่

ไดรับความนิยมกันทั่วไป คงไมมีองคกรใดพัฒนาบุคลากรของตนเองโดยวิธีการเดียว สวนการพัฒนา

โดยรูปแบบการจัดฝกอบรม ก็เปนการจัดโครงการหรือบริหารโครงการไมไดยากเกินความสามารถ

จนเกินไป เพียงแตผูจัดโครงการฝกอบ มีความพรอมในหนาที่ และเรียนรูที่จะพัฒนางานฝกอบรมใหมี

ความเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ ไมมีใครที่จะบอกไดวา การฝกอบรมวิธีใดดีที่สุด การบริหาร

โครงงานอยางไรจึงจะดีที่สุด ปจจัยเกื้อหนุนอะไรก็ใหประสบความสําเร็จใหมากที่สุด ทั้งน้ีการตอบ

คําถามดังกลาว คือการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับองคกร กลุมผูเขารับการอบรม สถานภาพหลายๆ 

อยาง ที่แตละโครงการ แตละเรื่องมีความแตกตางกัน การจัดการเพื่อความเหมาะสมก็จะแตกตางกัน

ไปแลวแตกรณี 

 เทคนิคการฝกอบรม 

 นักรบ ระวังการณ กลาววา เทคนิคการฝกอบรมนับวามีความสําคัญอยางมาก  ทั้งน้ี

เพราะวิธีการฝกเปนสื่อที่จะทําใหการอบรมบรรลุจุดมุงหมายสําหรับวิธีการฝกอบรมที่ใชกันมาก มี

ดังน้ี70 

 1.  การบรรยาย (Lecture) เปนวิธีการที่นิยมใชทั่วไป เหมาะสําหรับการฝกอบรมที่

ตองการเสนอแนวความคิดใหมๆที่ไมมีรายละเอียดซับซอน สามารถจัดสําหรับกลุมผูเขาอบรมจํานวน

มากได การจัดแบบบรรยายน้ีจะตองสรรหาวิทยากรที่มีความสามารถในการถายทอด เพื่อใหผูฟงเกิด

การต่ืนตัวและติดตามตลอดเวลา 

 2.  การอภิปราย (Group Discussion) เปนรูปแบบการนําเสนอความคิดเห็นใน

ประเด็นที่อยูในความสนใจของผูเขารับการอบรมและบุคคลทั่วไป โดยผูอภิปรายและผูฟงมีสวนรวม

ในการแสดงความคิดเห็นและวิพากษวิจารณ ดังน้ัน ผูอภิปรายตองเปนผูที่มีความรูและเกี่ยวของ

                                                   
70นักรบ  ระวังการณ, การจัดฝกอบรมและการเปนวิทยากร (นครปฐม: โครงการศึกษา

ตอเน่ือง มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540). 
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หลายลักษณะ เชน นักวิชาการ นักธุรกจิ นักการเมือง เปนตน และประการสําคัญที่ตองเนนคือ การ

เลือกผูดําเนินการอภิปรายตองไดบุคคลที่มีความสามารถในการสรุปและเช่ือมโยงความคิดเห็น 

ตลอดจนสามารถควบคุมเวลาใหเปนไปตามที่กําหนด 

 3.  การสาธิต (Demonstration) เปนการนําเสนอกระบวนการ ข้ันตอนและ

รายละเอียดของสาระความรู โดยวิทยากรตองเปนผูที่มีความสามารถในการปฏิบัติและอธิบายไดอยาง

ชัดเจน 

 4.  การระดมสมอง (Brain Stroming) เปนวิธีการที่เหมาะสําหรับผูเขารับการอบรม

ที่มีความรูในระดับเดียวกัน มีความสนใจหรือปฏิบัติงานในลักษณะคลายคลึงกันมารวมกันแสดงความ

คิดเห็นตอเรื่องเดียวกัน วิทยากรที่จะนําเสนอการระดมสมองตองมีความเขาใจและถนัดในการใช

วิธีการน้ี เพราะตองมีการสรางแรงจูงใจใหผูเขาอบรมกลาพูด กลาแสดงออกอยางเปดเผย 

 5. การฝกปฏิบัติ (Practice) เปนอีกรูปแบบหน่ึงที่ตองการใหผูเขาอบรมเกิดทักษะ

และสามารถนําไปใชได ซึ่งพบวาการฝกปฏิบัติน้ันเปนที่ตองการของผูเขาอบรมมาก นอกจากจะทําให

ไมเกิดความเบื่อหนายแลว ยังทําใหทุกคนไดแสดงออกอยางเต็มที ่

 6. เกม (Game) เปนกิจกรรมที่สอดแทรกในระหวางการอบรมเพื่อลดการเบื่อหนาย

และยังกอใหเกิดแงคิด เพราะเกมที่นํามาใชสําหรับการอบรมน้ัน สวนใหญจะเปนเกมที่เนนในเรื่อง

ของกลุมสัมพันธหรือกระบวนการกลุม เพื่อใหเกิดความสัมพันธที่ดีและสามารถทํางานรวมกันเปนทีม

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 นงลักษณ สินสืบผล ใหความหมายเทคนิคการฝกอบรมวา หมายถึง วิธีการที่ใชใน

การสื่อสาร หรือถายทอดความรู ความคิดเห็น ขอเท็จจริง ประสบการณ หรือขอมูลตางๆระหวางผูให

การอบรมและผูเขารับการอบรม เพื่อใหเกิดการเรียนรู การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่กําหนดไว 

โดยอาจจําแนกไดเปน 4 ประเภท คือ71 

 1. ประเภทการบรรยายและอภิปรายโดยผูทรงคุณวุฒิ เทคนิคการฝกอบรมประเภท

น้ีไดแกการบรรยายหรือปาฐกถา (Lecture or Speech) การบรรยายเปนชุด (Symposium) การ

อภิปรายเปนคณะ (Panel Discussion) เปนตน 

 2. ประเภทใหผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวม เชน การอภิปรายกลุม (Group  

Discussion) การสัมมนา (Seminar) การประชุม (Syndicate Method) การระดมความคิด (Brain 

Stroming) การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) การประชุมถกเถียง (Buzz Session) การศึกษา

                                                   
71นงลักษณ  สินสืบผล, การพัฒนาบุคคลและการฝกอบรม (กรุงเทพมหานคร: พิศิษฐ

การพิมพ, 2532), 58-59. 
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เฉพาะกรณี (Case Study) การใหเวลาซักถาม (Question  Period) การสัมภาษณ (Interview) การ

สาธิต (Demostration) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การทัศนศึกษา (Field Trip) เปนตน 

 3.  ประเภทพัฒนาเฉพาะตัวบุคคล ผูเขารับการฝกอบรมสามารถปรับใหเขากับ

ระดับความสามารถในการเรียนรู  และความสะดวกของตนได เชน การสอนแบบสําเร็จรูป

(Programmed Instruction) การสอนแนะ (Coaching) 

 4.  ประเภทใชสื่อในการฝกอบรม เชนการใชสไลดประกอบเสียง (Slide/Tape 

Presentation) การใชภาพยนตรประกอบ (Instructional Film) เปนตน 

 จะเห็นไดวาเทคนิคการฝกอบรมมีหลายวิธีดวยกัน การเลือกใชวิธีใดตองคํานึง

กลุมเปาหมายที่เขารับการฝกอบรม ถาผูเขารับการอบรมเปนผูใหญควรเลือกใชหลายๆ วิธีเพื่อเปน

การกระตุนความสนใจ ช้ีใหเห็นถึงประโยชน สรางกําลังใจ ใหเกียรติเคารพนับถือและที่สําคัญควรใหผู

เขารับการฝกอบรมทุกทานมีสวนรวม ในการฝกอบรมครั้งน้ีผูวิจัยเลือกใชวิธีการฝกอบรมแบบ

ผสมผสานระหวางวิธีการฝกอบรมที่เนนบทบาทผูสอนและเนนบทบาทผูเรียน โดยใชวิธีการ 

การศึกษาดวยตนเอง การระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู  ฝกปฏิบัติ และช้ินงาน 

 การดําเนินการฝกอบรม 

 การดําเนินการพัฒนาวิชาชีพครู โดยการฝกอบรมน้ัน นิศา ชูโต ไดกําหนดข้ันตอน

การฝกอบรมไว ดังน้ี72 

 1.  สํารวจความตองการและวิเคราะหปญหาความจําเปนในการฝกอบรม  

โดยประเมินความตองการ การยอมรับ ประเภทของกิจกรรมและความเปนไปไดของทรัพยากรที่จะใช 

เพื่อจะไดสรางหลักสูตรใหตรงกับความจําเปนและความตองการ การฝกอบรมจึงจะไดผลคุมคา

ตอบสนองตอปญหาของหนวยงาน 

 2.  การสรางหลักสูตร และการจัดทําโครงการฝกอบรม การสรางหลักสูตรจะตอง

สนองความจําเปนและวัตถุประสงคของหนวยงาน ตลอดจนเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเขา

รับการฝกอบรม ในหลักสูตรจะตองกําหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจน สวนการจัดทําโครงการ

ฝกอบรมเปนการเตรียมการลวงหนา โดยการเขียนโครงการซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ฝกอบรม 

ตารางเวลา วิทยากร วัสดุอุปกรณในการฝกอบรม งบประมาณ เอกสาร และขอเสนอแนะตางๆ 

 3.  การดําเนินการฝกอบรม เปนการปฏิบัติตามข้ันตอนที่กําหนดไวในโครงการ

ฝกอบรมใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย โดยมีหัวหนาโครงการ ผูประสานงาน เจาหนาที่ดานตางๆ

                                                   
72 นิศา  ชูโต, การประเมินผลการฝกอบรม, เขาถึงเมื่อ 1 กุมภาพันธ 2557, เขาถึงได

จาก http://portal.edu.chula.ac.th/pub/jrm/index.php/jrm/article/view/263/pdf_210 
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เปนผูรวมจัดและดําเนินการต้ังแตพิธีเปดจนถึงพิธีปด พรอมทั้งใหบริการ อํานวยความสะดวกแก

วิทยากรและผูเขารับการฝกอบรม 

 4.  การประเมินผล และการติดตามผลการฝกอบรม เปนการวัดและคนหาคุณคา

ของการฝกอบรมวาบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม ไดผลคุมคาเพียงใด ซึ่งเปนข้ันตอนสําคัญที่

จะทําใหผูจัดทําโครงการฝกอบรมทราบวา ควรจะตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต้ังแตนโยบาย หลักสูตร 

วิทยากร การปฏิบัติการฝกอบรม และวิธีการฝกอบรม หรือควรยกเลิกการฝกอบรม พบวาการ

ฝกอบรมไมไดผลในสัดสวนที่เหมาะสม 

 ประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม (Effectiveness) 

 ประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม ผูวิจัยไดนําแนวคิดหลักการประเมินผลหลักสูตร

ฝกอบรมมาสรางเปนแบบประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมดังน้ี 

 1.  โดนัลด แอล เคิรกแพทริค (Donald L. Kirkpatrick)73 แหงมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน 

สหรัฐอเมริกา อดีตประธาน The American Socitey for Training and Development ไดเสนอ

รูปแบบการประเมินการฝกอบรมไว 4 ลําดับข้ัน ดังน้ี 

  1.1  การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction  Evaluation) การประเมินข้ัน

น้ีมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูที่เขารับการฝกอบรมมีความรูสึกอยางไรจากการฝกอบรม พอใจหรือไมตอสิ่ง

ที่ไดรับจากการฝกอบรม เชน หลักสูตร เน้ือหาสาระ วิทยากร เอกสาร สถานที่ โสตทัศนูปกรณ 

ระยะเวลา ฯลฯ และพอใจมากนอยเพียงใด ซึ่งการอบรมโดยทั่วไปมักทํากันมากในข้ันตอนน้ี       

การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองน้ันตองการไดรับขอมูลที่เปนปฏิกิริยาตอบสนองของผูเขารับการ

ฝกอบรมเปนอันดับแรก เคิรกแพทริค (Kirkpatrick) กลาววา มีอยูบอยครั้งที่ผูบริหารตัดสินใจให

ลมเลิกโปรแกรมการฝกอบรมเสียหรือไมตองตัดสินใจใหดําเนินการฝกอบรมตอไป  โดยอาศัยขอมูลที่

ไดจากการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองเปนพื้นฐาน วิธีการที่จะชวยใหไดรับขอมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยา

ตอบสนองที่มีความหมายและตรงตามความจริงจากการเขารับการฝกอบรม ไดแก 

   1.1.1 การกําหนดใหแนนอนชัดเจนลงไปวาตองการไดรับขอมูลอะไร เชน 

ปฏิกิริยาตอบสนองของเน้ือหาหลักสูตร วิธีการฝกอบรม วิทยากร สถานที่ฝกอบรม ระยะเวลาที่ใชใน

การฝกอบรม บรรยากาศการฝกอบรม ฯลฯ 

   1.1.2  การออกแบบของเครื่องมือหรือแบบสอบถามที่จะใชเก็บขอมูล 

                                                   
73

 ธเนศ  ขําเกิด, การประเมินการฝกอบรม, เขาถึงเมื่อ 1 กุมภาพันธ 2557, เขาถึงได

จาก http://Inspecct6.moc.go.th/ad/sai/krik pa/nick.th/m. 
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   1.1.3  ขอคําถามที่ใชควรเปนชนิดที่เมื่อใดรับขอมูลหรือไดรับคําตอบแลว 

สามารถนํามาแปลงเปนตัวเลข แจกแจงความถ่ีและวิเคราะหในเชิงปริมาณได 

  1.1.4 กระตุน ใหผู ไ ด รับการฝกอบรมได เ ขียนแสดงความ คิดเห็น 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในขอคําถามตางๆ 

  1.1.5  ไมควรใหผูเขารับการฝกอบรมเขียนช่ือตนเองในแบบสอบถาม 

เพื่อใหผูเขารับการอบรมแสดงในการแจกแบบสอบถามเพื่อประเมินปฏิกิริยาตอบสนองน้ี ผูประเมิน

ตองแนใจวาไดใหเวลาเพียงพอที่ผูเขารับการฝกอบรมเมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม พึงหลีกเลี่ยงการปลอย

ใหผูเขารับการฝกอบรมนําแบบสอบถามติดตัวออกไป และสงคืนกลับมาในภายหลัง 

  1.2 การประเมินการเรียนรู (learning evaluation) การประเมินผลในข้ันน้ีมี

วัตถุประสงคที่จะไดรูวา ผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรู เกิดความเขาใจ และมีทักษะ มีเจตคติ

อะไรบางที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการประเมินของผูเขารับการอบรมในโอกาสตอไป เคิรกแพทริค 

(Kirkpatrick) ไดใหขอเสนอแนะสําหรับการประเมินการเรียนรูไว ดังน้ี 

  1.2.1 ตองวัดความรู ทักษะและเจตคติของผูเขารับการฝกอบรมทั้งกอน

และหลังการฝกอบรม 

  1.2.2  วิเคราะหทั้งคะแนนรายขอและคะแนนรวม โดยเปรียบเทียบระหวาง 

กอน และหลังการฝกอบรม    

  1.2.3  ถาเปนไปได ควรใชกลุมควบคุมซึ่งเปนกลุมของผูที่ไมไดรับการ

ฝกอบรมแลวเปรียบเทียบคะแนน ความรูทักษะ เจตคติของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง ซึ่งเปนกลุม

ของผูเขารับการฝกอบรมวาแตกตางกันหรือไมอยางไร 

  1.3  การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการฝกอบรม (Behavior 

Evaluation) การประเมินผลในข้ันน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบวาผูเขารับการฝกอบรมไดมีการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางานในทิศทางที่พึงประสงคหรือไม การประเมินผลในช้ันน้ีนับวายาก

และใชเวลามากกวา การประเมินผลในสองข้ันแรก เพราะจะตองติดตามประเมินผลในสถานที่ทํางาน

จริงๆของผูเขารับการฝกอบรม ดังน้ี 

  1.3.1 ควรวัดพฤติกรรมการทํางานของผูเขารับการฝกอบรมทั้งกอนและ

หลังการฝกอบรม 

  1.3.2  ระยะเวลาระหวางการฝกอบรมกับการประเมินผลหลังการฝกอบรม

น้ัน ควรจะใหหางกันพอสมควรเพื่อใหแนใจวาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานไดเกิดข้ึนจริงๆ ทาง

ที่ดีควรจะประเมินหลายๆครั้ง เปนระยะๆไป เชน ประเมินทุก 3 เดือน เปนตน 

  1.3.3 ควรจะได เก็บขอมูลจากหลายๆแหง เชน จากผูบัง คับบัญชา  

จากเพื่อนรวมงาน และจากกลุมผูที่ผานการอบรม 
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 1.4 การประเมินผลลัพธที่เกิดตอองคกร (Results Evaluation) การประเมินผล

ในข้ันน้ีมีวัตถุประสงคที่จะใหรูวาการฝกอบรมไดกอใหเกิดผลดีตอหนวยงานอยางไรบาง การเพิ่ม

ปริมาณการขายและการผลิตอัตราการลาออกลดลง เปนตน ซึ่งนับวาเปนการประเมินผลที่ยากที่สุด 

เพราะในความเปนจริงน้ัน มีตัวแปรอื่นๆอีกมากมายนอกเหนือจากโปรแกรมการฝกอบรม โดยมี

ขอเสนอแนะดังน้ี 

 1.4.1  ควรวัดสถาณการณ หรือเงื่อนไขตางๆกอนการฝกอบรมไว แลวนําไป

เปรียบเทียบกับสภาวการณภายหลังการฝกอบรม โดยใหขอมูลที่สังเกตไดหรือวัดได 

 1.4.2  พยายามหาทางควบคุมตัวแปรอื่นๆซึ่งคาดวานาจะมีอิทธิพลตอการ

เปลี่ยนแปลงในผลที่ตองการเกิดข้ึนกับหนวยงานวิธีหน่ึงพอจะทําใหได คือการใชกลุมควบคุมหรอืกลุม

ทดลองจะเห็นไดวารูปแบบการประเมินการฝกอบรมของ เคิรกแพทริค (Kirkpatrick) ไมไดมุงประเมนิ

เฉพาะความพึงพอใจและความรูความเขาใจระหวางการฝกอบรมเทาน้ัน แตจะมีการติดตามประเมิน

พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปและที่เปลี่ยนไป และผลลัพธที่เกิดข้ึนจริงหลังการฝกอบรมเปนระยะๆดวย  

จึงนับวาเปนรูปแบบการประเมินที่เปนระบบครบกระบวนการที่นาสนใจนําไปใชอยางย่ิงรูปแบบหน่ึง 

 2. รูปแบบการประเมินการฝกอบรมแบบ CIPP Model โมเดลการประเมินแบบซิป 

หรือ “CIPP MODEL” ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) โดยเนนการแบงแยกบทบาทการทํางาน

ระหวางฝายประเมินกับฝายบริหารออกจากกันอยางเดนชัด กลาวคือ ฝายประเมินมีหนาที่ระบุ จัดหา

และนําเสนอสารสนเทศใหกับฝายบริหาร สวนฝายบริหารมีหนาที่เรียกหาขอมูลและนําผลการ

ประเมินที่ไดไปใชประกอบการตัดสินใจเพื่อดําเนินกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวของแลวแตกรณี ทั้งน้ีเพื่ อ

ปองกันการมีอคติในการประเมิน 

 สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam)74 ไดกําหนดประเด็นการประเมินออกเปน 4 

ประเภท ดังน้ี 

 1.  การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation: C) เปนการประเมิน

กอนการดําเนินการโครงการเพื่อพิจารณาหลักการและเหตุผล ความจําเปนที่ตองดําเนินโครงการ 

ประเด็นปญหาและความเหมาะสมของเปาหมายโครงการ  

 2.  การประเมินตัวปอนเขา (Input Evaluation: I) เปนการประเมินเพื่อพิจารณาถึง

ความเปนไปไดของโครงการ ความเหมาะสม ความพอเพียงของทรัพยากรที่ใชในการดําเนินโครงการ 

3.  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) เปนการประเมินเพื่อหา

ขอบกพรองของการดําเนินโครงการที่จะใชเปนขอมูลในการพัฒนา แกไข ปรับปรุงใหการดําเนินการ

                                                   
74เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, การประเมินโครงการ แนวคิดและแนวปฏิบัติ CPO, 

พิมพครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551), 59-61. 
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ชวงตอไปมีประสิทธิภาพมากข้ึนและเปนการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 

ภาวะผูนําการมีสวนรวมของประชาชนในโครงการ โดยมีการบันทึกไวเปนหลักฐานทุกข้ันตอน  

การประเมินกระบวนการน้ีจะเปนประโยชนอยางมากตอการคนหาจุดเดนหรือจุดแข็ง (Strengths) 

และจุดดอย (Weakness) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการเทาที่ควร  

4. การประเมินผลผลิตที่เกิดข้ึน (Product Evaluation: P) เปนการประเมิน

เพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึนจากการทําโครงการกับเปาหมายหรือวัตถุประสงคของโครงการที่กําหนด

ไวแตตน รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการ 

การจัดประเภทของการประเมินดังกลาว แสดงถึงการประเมินที่พยายามให

ครอบคลุมกระบวนการทํางานในทุกๆ ข้ันตอนตามแนวคิดที่รูจักกันดีในนามวา “CIPP 

สิ่งที่ควบคูกับการประเมินทั้ง 4 ขางตน ไดแก การตัดสินใจเพื่อดําเนินการใดๆ 

ซึ่งสามารถแบงออกได 4 ประเภทเชนกัน คือ 

 1.  การตัดสินใจเพื่อการวางแผน (Planning Decisions) 

  เปนการตัดสินใจที่อาศัยการประเมินสภาวะแวดลอม มีบทบาทสําคัญ คือ  

การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการใหสอดคลองกับแผนในการดําเนินงาน 

 2.  การตัดสินใจเพือ่กําหนดโครงสรางของโครงการ (Structuring Decisions) 

  เปนการตัดสินใจที่อาศัยการประเมินตัวปอน  มีบทบาทสําคัญคือ การกําหนด

โครงสรางของแผนงานและข้ันตอนการทํางานตางๆ ของโครงการ 

 3.  การตัดสินใจเพือ่นําโครงการไปปฏิบัติ (Implementing Decisions) 

  เปนการตัดสินใจที่อาศัยการประเมินกระบวนการ  มีบทบาทสําคัญคือ 

ควบคุมการทํางานใหเปนไปตามแผนที่กําหนด และเพื่อปรับปรุงแกไขแนวทางการทํางานใหไดผลดี

ที่สุด 

 4.  การตัดสินใจเพือ่ทบทวนโครงการ (Recycling Decisions) 

  เปนการตัดสินใจที่อาศัยผลจากการประเมินที่เกิดข้ึน มีบทบาทหลักคือ      

การตัดสินใจเกี่ยวกบัการยุติ ลมเลิก หรือขยายโครงการในชวงเวลาตอไป 

  แนวคิดและเปาหมายของการประเมินตามที่สตัฟเฟลบีมไดเสนอมาแลวน้ันก็

เพื่อประโยชนตอการตัดสินใจในการดําเนินโครงการแตละประเภทจะเห็นไดชัดวา การประเมินแตละ

ประเภทดังกลาวจะตองเอื้ออํานวยตอการนําไปตัดสินใจดังรูปแบบความสัมพันธตอไปน้ี 
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ภาพที่ 10 ความสัมพันธของการตัดสินใจและประเภทของการประเมินตามโทเดลของสตัฟเฟลบีม 

 

 การวัดทัศนคติของลิเคิรท (Likert) 

 ทัศนคติเปนเรื่องที่มีความสําคัญและไดรับความสนใจของนักจิตวิทยาสังคม  เพราะ

การรับรูทัศนคติของคนวาเปนไปในทิศทางใด ทําใหบุคคลที่เกี่ยวของสามารถวางแผนดําเนินการอยาง

ใดอยางหน่ึงไดถูกตองและมีประสิทธิภาพ การวัดทัศนคติสวนใหญ นักจิตวิทยาจะเปนผูดําเนินการ 

โดยพัฒนารูปแบบการวัด จึงมีทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา (Psychometric Theory) ไดถูกพัฒนาและ

นํามาใชอยางกวางขวางทางการวัดทัศนคติและการแบงประเภททางการวัดทัศนคติ75 

 

 

 

                                                   
75William  A. Scott, “Attitude  Measurement  In  Gradner  Lindzey  and  

Elliot  Aronson (eds) The  handbook  of  Social  Psychology” (1975), 265. 

ประเภทการประเมิน ประเภทการตัดสินใจ 

การประเมินสภาวะแวดลอม  

(Context  Evaluation) 

การตัดสินใจเพือ่การวางแผน 

(Planning  Decisions) 

การประเมินตัวปอนเขา  

(Input  Evaluation) 

การตัดสินใจเพือ่กําหนดโครงสราง  

(Structuring  Decisions) 

การประเมินกระบวนการ  

(Process  Evaluation) 

การตัดสินใจเพือ่นําโครงการไปปฏิบัติ 

(Implementing  Decisions) 

การประเมินผลผลิตทีเ่กิดข้ึน  

(Product  Evaluation) 

การตัดสินใจเพือ่ทบทวนโครงการ  

(Recycling  Decisions) 
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 มาตรวัดทัศนคติของลิเคิรท 

 มาตรวัดทัศนคติของลิเคิรท หมายถึง วิธีการวัดเจตคติของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง 

ซึ่งคนพบโดยเรนซีส ลิเคิรท (Rensis  Likert) ในปคริสตศักราช 1932 ซึ่งเรียกวาวิธีการประเมินรวม

คา (Method  of  Summated  Rating) เปนวิธีการที่ผูนิยมใชกันมากสาเหตุเพราะสรางงาย   

ไมจําเปนตองใหผูเช่ียวชาญตัดสินเพื่อหาคาประจําขอ ไมตองคํานวณหาคาประจําขอ มีความเช่ือถือ

ไดสูง ผลที่ไดมีความเทียบเทากับวิธีของเฮอรสโตน ซึ่งลักษณะของมาตรวัดเปนการประเมินความรูสึก

ของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง โดยการกําหนดชวงการวัดมีคาตอเน่ือง (Apptitude Continous) วามี

ทิศทางใด ปริมาณความเขมระดับใด โดยแบงเปน 

 1. กําหนดขอความเปนรายการความคิดเห็นเกี่ยวของกับเจตคติที่ตองการวัดให

ผูตอบประเมินความรูสึกของตนเอง บางมาตราที่ชวงของความรูสึกกําหนดเปน 5 ระดับ เชน เห็นดวย

อยางย่ิง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเหน็ดวยอยางย่ิง 

 2. ใหคาของระดับผลการประเมินแตละขอความ เชน ขอความทางบวก ใหคาระดับ

เห็นดวยอยางย่ิง เปน 5 4 3 2 1 ขอความทางลบใหคาระดับเห็นดวยอยางย่ิง 1 2 3 4 5  

 การสรางมาตราวัดลิเคิรท 

 ในการสรางมาตราวัดไดกําหนดข้ันตอนในการสรางดังตอไปน้ี 

 กําหนดตัวแปรเจตคติที่วัด แลวเขียนนิยามใหครอบคลุมโครงสรางทางทฤษฎี  เขียน

ขอความจากความคิดเห็น โดยการคํานวณขอความครอบคลุมโครงสรางของตัวแปรเจตคติ   

การตรวจสอบคุณภาพของมาตรวัดลิเคิรท อาจทําโดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางโดย

ผูเช่ียวชาญ แลววิเคราะหหาความสอดคลองของความเปนผูเช่ียวชาญหรืออาจตรวจสอบทางสถิติการ

แปลความหมายของเจตคติจากคะแนนรวม  แลวแบงระดับเจตคติเปน 5 ระดับ เชน สูงมาก สูงปานกลาง  

ตํ่า ตํ่ามาก หรือหากแปลระดับเจตคติเปน 3 ระดับจะเปนสูง กลาง ตํ่า แลวนํามาแปลความหมายของ

เจตคติจากคาเฉลี่ย โดยการนําผลตอบของแตละขอมารวมกันแลวคํานวณหาคาเฉลี่ยของคะแนนตาม

ระดับที่กําหนด เชน คะแนนระหวาง 1.00 – 5.00  นํามาแปลผลตามตัวอยาง 

 คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีเจตคติระดับดีมาก 

 คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีเจตคติระดับดี 

 คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีเจตคติระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีเจตคติระดับไมดีหรือตํ่า 

 คาเฉลี่ย  ตํ่า  – 1.50 หมายถึง มีเจตคติระดับไมดีอยางย่ิง 
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 แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูของบลูม (Bloom’s Taxnomy) 

 Bloom (1976) แบงประเภทของพฤติกรรม โดยอาศัยการเรียนรูและจิตวิทยาน้ันวา

มนุษยเกิดการเรียนรู 3 ดาน คือ ดานสติปญญา ดานรางกายจิตใจ นําหลักการน้ันจําแนกเปน

จุดมุงหมายทางการศึกษาเรียกวา Taxonomy of  Educational 

 การเรียนรูตามแนวคิดของบลูม (Bloom)76 
 

ตารางที่ 7 Cognitive Domain 
 

ระดับ ความหมาย พฤติกรรม คํากริยาทีบ่งบอกถึงการกระทํา 

ความรู 

(Knowledge) 

ความสามารถในการจํา

ความรูตางๆ ท่ีไดเรียนรูมา 

สามารถบอกสูตร

การหาความเช่ือถือ

ได 

นิยาม, จับคู, เลือก,จําแนก, บอกคุณลักษณะ

, บอกช่ือ, ใหแสดงรายช่ือ, บอก

ความสัมพันธ 

ความเขาใจ 

( Comprehenti

on) 

ความสามารถในการแปล

ความ  ขยายความและเขาใจ

ในส่ิงท่ีไดเรียนรูมา 

ทําไม T + E ถึง 

เทากับ O 

แปลความหมาย,เปล่ียนแปลงใหม, แสดง, 

ยกตัวอยาง, อธิบาย, อางอิง, แปล

ความหมาย,สรุป, บอก,รายงาน, บรรยาย, 

กําหนดขอบเขต 

การนําไปใช 

(Application) 

ความสามารถในการใชส่ิงท่ี

ไ ด เ รี ย นรู ม า เป น วั ต ถุ ดิ บ

กอใหเกิดส่ิงใหม 

สามารถสรางแบบ

วัดความถนัดได 

ประยุกตใช, จัดกระทําใหม,แกปญหา,จัด

กลุม,นําไปใช, เลือก,ทําโครงราง, ฝกหัด, 

คํานวณ 

การวิเคราะห 

(Analysis) 

ความสามารถในการแยก

ความรูออกเปนสวนแลวทํา

ความเขาใจในแตละสวนวามี

ความสัมพันธหรือแตกตางกัน

อยางไร 

สามารถบอก

คุณลักษณะของตัว

ละครได 

จําแนก, จัดกลุม,เปรียบเทียบ, สรุปยอ, บอก

ความแตกตาง, อธิบาย, วิเคราะห, แยกสวน, 

ทดสอบ, สํารวจ, ตั้งคําถาม,ตรวจสอบ, 

อภิปราย 

การสังเคราะห 

(Synthesis) 

ความสามารถในการรวม

ความรูตางๆหรือ

ประสบการณตางๆใหเกิดส่ิง

แปลกใหม 

สามารถแตงคํา

ประพันธได 

การออกแบบ, การวางแผน, การแกปญหา,  

การผลิต, การสรางสูตร 

การประเมินคา 

(Evaluation) 

ความสามารถในการตัดสิน

คุณคาอยางมีเหตุมีผล 

พฤติกรรมของตัว

ละครเหมาะสมกับ

สถานการณหรือไม 

ตั้งราคา,ตัดสินคุณคา, พิจารณา, สรุป, 

ประเมิน, ใหน้ําหนัก, กําหนดเกณฑ,การ

เปรียบเทียบ, แกไข, ปรับปรุง, ใหคะแนน 

 

                                                   
76ฉัตรศิริ  ปยะพิมลสิทธ์ิ, ทฤษฎีการเรียนรูของบลูม, เขาถึงเมื่อ 10 กุมภาพันธ 2557, 

เขาถึงไดจาก http://www.watpon.com/Elearning/mea3.htm.  
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ตารางที่ 8 Affective Domain 

 

ระดับ ความหมาย พฤติกรรม คํากริยาท่ีบงบอกถึง

การกระทํา 

การรบัรู 

(Receive) 

มีความต้ังใจสนใจในสิง่เรา นักเรียนต้ังใจอบรมใน

เรื่องของความปลอดภัย 

การยอมรับ, เลือก, 

ถาม, ฟง, ต้ังใจ 

การ

ตอบสนอง 

(Respond) 

การมสีวนรวมในกจิกรรมที่จัด

ข้ึน 

นักเรียนรวมเลนเกมซึง่

เปนสวนหน่ึงของการ

อบรม 

การสงเสริม, การบอก, 

สนับสนุน, อาสาสมัคร, 

เลาเรื่อง, ชวยเหลอื 

เห็นคุณคา 

(Value) 

เห็นคุณคาในสิ่งที่กระทํา  รูสึก

ซาบซึง้ยินดี และมเีจตคติที่ดี

ตอสิ่งน้ัน 

นักเรียนเห็นประโยชน

ของความปลอดภัย 

เลือก, แบงปน, 

สนับสนุน, เหน็คุณคา, 

ซาบซึง้, รวมสนุก 

การจัดระบบ 

(Organize) 

การเห็นความแตกตางในคุณคา, 

การแกไขความขัดแยงของสิง่ที่

เกิดข้ึนกับสิ่งที่อยูภายใน, การ

สรางปรัชญาหรือเปาหมาย

ใหกับตนเอง 

เมื่อนักเรียนอยูใน

สถานการณทีเ่สี่ยง

อันตราย  สามารถใช

ความรูและทกัษะที่ได

ฝกฝนและอบรมมา 

การปองกัน, สรปุ

ความ, ความสัมพันธ, 

เรียงอันดับ, ทําให

เปนระบบ 

 

ตารางที่ 9 Psychomotor Domain 

 

ระดับ ความหมาย พฤติกรรม คํากริยาท่ีบงบอกถึงการ

กระทํา 

บุคลิกภาพ 

(Characterize) 

การทําใหเปน

คุณลักษณะหน่ึง

ของชีวิต 

นักเรียนเปนรายบุคคลที่มี

ความระมัดระวังในเรือ่งของ

ความปลอดภัยตลอดเวลา 

การจําแนก, การประพฤติ

ตน, ความสมบูรณ, การ

ปฏิบัติ, การตรวจสอบ 

ฯลฯ 

การเลียนแบบ 

(Imitation) 

สามารถทีจ่ะ

สังเกตและทําตาม 

ดูการข่ีจักรยานและลองทํา

ตาม 

การดู, การทําตาม ฯลฯ 
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ตารางที่ 9 Psychomotor Domain (ตอ)  

 

ระดับ ความหมาย พฤติกรรม คํากริยาท่ีบง

บอกถึงการ

กระทํา 

การลงมือปฏิบัติ 

(Manipulation) 

เนนทักษะทีส่ามารถทําได ฝกหัดข่ีจักรยาน การจัดกระทํา, 

การปฏิบัติ 

ความถูกตอง 

(Precision) 

เนนความถูกตองในการ

แสดงพฤติกรรมและ

ควบคุมและลดความผดิ 

สามารถข่ีจักรยานทรงตัว

ไดโดยไมลม 

การปฏิบัติ, 

ทักษะที่ถูกตอง 

ฯลฯ 

ความชัดเจนในการ

ปฏิบัติ (Articulation) 

เนนถึงการเรียนรูวิธีการ

ถูกตองตามลําดับข้ันตอน

ที่ม ี

สามารถข้ึนจักรยาน  

ข่ีจักรยานและหยุด

จักรยานไดอยางถูกวิธี 

การปฏิบัติตน

ตามข้ันตอนที่

ถูกตอง 

ความเปนธรรมชาติ 

(Naturalization) 

การแสดงพฤติกรรมเปน

ประจํา เปนอัตโนมัติจน

กลายเปนธรรมชาติ 

สามารถข้ีนจักรยาน  

ข่ีจักรยาน และหยุด

จักรยานไดอยางเปนปกติ

ปราศจากขอผิดพลาด

ตางๆ 

การปฏิบัติจน

เปนนิสัย,  

การทําใหเปน

ลักษณะนิสัย

สวนตัว ฯลฯ 

 

 ในดานการรับรูหรือดานพุทธพิสัย (Cognitive Domain) น้ันประกอบดวยความรูใน

ระดับตางๆ 6 ระดับ โดยพิจารณาความรูจากข้ันตํ่าไปสูข้ันสูง ประกอบดวย77 ความรูที่เกิดจาก

ความจํา (Knowledge) ซึ่งเปนระดับลางสุด ความเขาใจ (Comprehend) การประยุกต (Application) 

การวิเคราะห (Analysis) สามารถแกปญหาตรวจสอบได การสังเคราะห (Synthesis) สามารถนําสวน

ตางๆ มาประกอบเปนรูปแบบใหมไดใหแตกตางจากรูปเดิม เนนโครงสรางใหม  การประเมินคา 

(Evaluation) วัดได และตัดสินไดวาอะไรถูกหรือผิด ประกอบการตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลและ

เกณฑที่แนชัด 

 นอกจากน้ันบลูม (Bloom) ยังเสนอแนวคิดวา เมื่อบุคคลเกิดการเรียนรูจะเกิดการ

เปลี่ยนแปลง ดังตอไปน้ีคือ 

                                                   
77ทฤษฎีแนวคิดบลูม, เขาถึงเมื่อ 11 กุมภาพันธ 2557 เขาถึงไดจาก http://pornpen-

pen.blogspot.com/2010/11/blog-post.html.  
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 1. การเปลี่ยนแปลงทางดานความรู ความเขาใจและความคิด (Cognitive Domain) 

หมายถึง การเรียนรูเกี่ยวกับเน้ือหาสาระใหม ก็จะทําใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจสิ่งแวดลอมตางๆ 

ไดมากข้ึนเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในสมอง 

 2. การเปลี่ยนแปลงทางดานอารมณ ความรูสึก ทัศนคติ คานิยม (Affective 

Domain) หมายถึง เมื่อบุคคลไดเรียนรูสิ่งใหมก็ทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกทางดานจิตใจ ความเช่ือ

ความสนใจ 

 3. ความเปลี่ยนแปลงทางดานความชํานาญ (Psychomotor Domanin) หมายถึง การ

ที่บุคคลไดเกิดการเรียนรูทั้งในดานความคิด ความเขาใจ และเกิดความรูสึกนึกคน คานิยม ความสนใจ

ดวยแลว ไดนําเอาสิ่งที่ไดเรียนรูไปปฎิบัติจริงจึงที่ใหเกิดความชํานาญมากข้ึน เชน การใชมือ เปนตน 

 จากแนวคิดการเรียนรูของบลูม (Bloom) ผู วิจัยไดนําการรับรูดานพุทธพิสัย 

(Cognitive Domain) มาพัฒนาเปนแบบทดสอบวัดประสิทธิภาพของผูเขารับการฝกอบรมการทํา

วิจัยของคร ู

 

3. บทบาทของผูบริหารในการบริหารจัดการหลักสูตร  

การบริหารจัดการหลักสูตรเปนบทบาทสําคัญของผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนํา

ทางดานการเรียนการสอนที่จะตองดําเนินการใหการพัฒนาและใชหลักสูตรของสถานศึกษามี

ประสิทธิภาพ โดยใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีความรูความเขาใจตรงกันไดอยางชัดเจนเกี่ยวกับหลักสูตร 

รวมทั้งเขาใจบทบาทหนาที่ของตนและสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด การ

บริหารจัดการหลักสูตรจึงมีความหมายกวางครอบคลุมการดําเนินงานหลายดานเกี่ยวของกับบุคคล

หลายฝาย โดยมีประเด็นที่สําคัญดังน้ี 1) การวางแผนหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 2) การนิเทศ

กํากับติดตามหลักสูตร 3) การประเมินหลักสูตร โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

1. การวางแผนหลักสูตร เปนบทบาทที่ผูบริหารจะตองดําเนินการกําหนดรายละเอียด

และการจัดลําดับความสําคัญของการสอนและการเรียนรู พรอมทั้งระบุขอกําหนดตางๆที่เปนพื้นฐาน

ประสบการณการเรียนรูของนักเรียนไวลวงหนา เพื่อใหหลักสูตรในภาพรวมมีความตอเน่ือง 

สอดคลองสัมพันธกันตลอดหลักสูตร อันจะทําใหผูมีสวนไดสวนเสียเกิดความมั่นใจวาหลักสูตรมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

2. การนิเทศกํากับติดตามหลักสูตรเปนกลไกสําคัญย่ิงของผูนําทางวิชาการในการบริหาร

และจัดการหลักสูตรใหประสบความสําเร็จ พรอมทั้งชวยสงเสริมใหครูสามารถนําตนเองในการพัฒนา

หลักสูตรและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในฐานะเปนครูมืออาชีพ 

3. การประเมินหลักสูตรเปนบทบาทสําคัญที่ผูบริหารตองดําเนินการต้ังแตเก็บรวบรวม

และศึกษาขอมูล รวมถึงการวิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจสอบหลักสูตรและตัดสินใจเกี่ยวกับคุณคาและ
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การบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว จึงนับวาการประเมินหลักสูตรของผูบริหารเปนกระบวนการที่นําไปสู 

การพัฒนาหลักสูตร78 

1.  การวางแผนหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 

  ในการวางแผนหลักสูตรน้ัน ผูบริหารตองดําเนินการต้ังแตการกําหนดรายละเอียด

และจัดลําดับความสําคัญของสิ่งที่จะตองตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรในอนาคตใหเปนรูปธรรมและ

สามารถปฏิบัติไดจริง โดยครอบคลุมการนําเสนอรายละเอียดเรื่องการสอน และการเรียนรูที่มีความ

ตอเน่ืองสอดคลองสัมพันธกัน 

  ผูบริหารสามารถวางแผนหลักสูตรและนําหลักสูตรไปใชโดยจะตองมีประสิทธิภาพ 

ความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัตัวแบบการพัฒนาหลักสูตรเพื่อที่จะสามารถวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน

แตละตัวได และนําไปประยุกตใหเหมาะสมกับบริบทของตน 

  บทบาทของผูบริหารในการวางแผนและนําหลักสูตรไปใช 

  สําหรับผูบริหารการศึกษาที่ตองการดําเนินการวางแผนหลักสูตรและนําสูการปฏิบัติ

ไดอยางเปนรูปธรรมน้ัน สามารถประยุกตใชแนวคิดของออนสไตนและฮันกินส ซึ่งไดเสนอแนะ

ข้ันตอนตางๆ 10 ข้ันตอนดังน้ี 

  1. ศึกษาบริบทเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรกอนเริ่มดําเนินการเพื่อชวยให

บุคลากรเกิดความมั่นใจในความพรอมของการดําเนินการ 

  2. ประเมินปญหาความตองการจําเปน ซึ่งสวนมากจะมุงไปสูรายบุคคลอาจจะเปนตัว

ผูเรียนหรือครู   

  3. ระบุปญหาความตองการจําเปน พรอมทั้งกําหนดขอบเขตลักษณะที่เช่ือมโยงกับ

จุดมุงหมายของหลักสูตร กระบวนการวางแผนไมจําเปนตองระบุปญหาและความตองการจําเปน

ทั้งหมด เพราะจะมีปรากฏในข้ันตอนการปฏิบัติกิจกรรม 

  4. ทบทวนจุดมุงหมายหรือเปาหมายของหลักสูตร ซึ่งจะทําใหปญหาและความ

ตองการจําเปนปรากฏเปนรูปรางชัดเจนมากข้ึน 

  5. ประกาศขอเสนอแผนหลักสูตรที่จะนําไปสูการปฏิบัติและการประเมิน เปนการ

พิจารณาปญหาและความตองการจําเปนสําคัญและวิธีการที่จะนําไปสูการแกปญหาดวยการพิจารณา

จุดมุงหมายทั่วไปและเปาหมายที่เหมาะสมกับโรงเรียน 

                                                   
78 รัตนา ดวงแกว, เอกสารประกอบการเรียนการสอนการบริหารและการพัฒนา

หลักสูตร, เขาถึงเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2558, เข้าถึงได้ จากhttps://mystou. files.wordpress.com 

/2012/02/23503-5-ne.pdf  
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  6. เตรียมออกแบบดวยการเลือกตัวแบบซึ่งมีหลายวิธี ดังไดกลาวไวแลว ตองทบทวน

สื่อ วัสดุอุปกรณ และวิธีการสอน รวมทั้งใหขอเสนอแนะไวดวย 

  7. จัดระบบการทํางานในการสรางหลักสูตรและนําหลักสูตรสูการปฏิบัติใหชัดเจน

เปนรูปธรรม 

  8. นิเทศติดตามกระบวนการวางแผนและการนําแผนไปใช เพื่อใหการวางแผนดําเนิน

ไปอยางราบรื่น กระบวนการวางแผนตองไดรับการบริหารและการนิเทศควบคูกันไป 

  9. ใชประโยชนจากผลผลิตของการวางแผน ครูทุกคนมีสวนรวมในกระบวนการ

วางแผน ซึง่จะทําใหครูเกิดการยอมรับและรูสึกสบายใจในการทํางานกับโครงการหลักสูตรใหม 

  10.  นําวิธีการประเมินไปประยุกตใชเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

ตามแผน และตรวจสอบประสิทธิผลวาผลที่ไดรับสอดคลองกับจุดมุงหมาย เปาหมาย จุดประสงคของ

หลักสูตรหรือไม อยางไร 

 จะเห็นไดวาบทบาทของผูบริหารในการวางแผนตามข้ันตอนดังกลาวจะสามารถ

นําไปใชไดในระดับตางๆที่เกี่ยวของกับการศึกษา โดยเปดโอกาสใหผูที่มีสวนไดสวนเสียในการศึกษา

เขาไปมีสวนรวม เชน ครู ศึกษานิเทศก ผูบริหาร เปนตน และบุคลากรเหลาน้ีควรมีสวนรวมในการ

วางแผนหลักสูตรไดหลายระดับตามความเหมาะสม 

 2. การนิเทศกํากับติดตามหลักสูตร 

 การนิเทศการศึกษาเปนเหมือนกลไกสําคัญของการบริหารและจัดการหลักสูตรให

ประสบความสําเร็จ ช้ีใหเห็นความจําเปนของการนิเทศทั้งในโรงเรียนและนอกหองเรียน ทั้งในดาน

การพัฒนาหลักสูตร การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการพัฒนาครู เน่ืองจากมีการปฏิรูป

การศึกษาและจะตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนทางการศึกษา โดยนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัด

การศึกษา ในขณะเดียวกันการจัดการศึกษาก็ตองมีบทบาทในหลายมิติ เชน มีสวนในชีวิตของชุมชน 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การใหบริการแกมนุษยชาติ ซึ่งความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจตางๆ  

การนิเทศการศึกษาจะเขามามีบทบาทที่จะสงเสริมสนับสนุนใหครูสามารถจะปฏิบัติงานไดครอบคลุม

และประสบความสําเร็จในการสรางคุณภาพของผูเรียนสูอนาคต 

 ซูลิแวนแกรนซ กลาววา การนิเทศเปรียบเสมือนเครื่องมือที่จะยกระดับการสอน ทั้งน้ี

ข้ึนอยูกับความสามารถของผูบริหารที่ใชการนิเทศใหสามารถสนองตอบความตองการจําเปนของครู

และนักเรียนไดอยางไร ซึ่งสอดคลองกับทัศนะของนักการศึกษาหลายทานที่มองวาการนิเทศเปน “จุด

ศูนยรวมของการยกระดับการสอน การนิเทศเปนกระบวนการที่จะนําครู เขารวมหาแนวทาง

พัฒนาการสอนเพื่อยกระดับทั้งการสอนและผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน” ดวยเหตุผลน้ี ผูนําการศึกษา



166 
 

ตองเขาใจการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของการนิเทศตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปและพรอมที่จะ

พัฒนาองคความรูทักษะที่จําเปนพื้นฐานในการปฏิบัติการนิเทศใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน79 

 บทบาทของผูบริหารในการนิเทศกํากับติดตามหลักสูตร 

 เน่ืองจากการนิเทศกํากับติดตามหลักสูตรมีวัตถุประสงคสําคัญคือ ชวยตรวจสอบให

แนใจวาผูเรียนทุกคนจะไดรับประโยชนจากการศึกษาของตน โดยเปาหมายทั่วไปก็เพื่อใหผูเรียนไดใช

ความรูและทักษะที่พวกเขาไดเรียนรูทั้งหมดนําไปชวยเหลือและรับผิดชอบตอสังคมอยางมคีวามหมาย

และเปนประโยชนสูงสุด ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาตลอดจนผูที่มีสวนไดสวนเสียจะตองรวมมือกัน

นิเทศกํากับติดตามหลักสูตรอยางเต็มความสามารถเพื่อใหการนําหลักสูตรไปใชไดบรรลุวัตถุประสงค

ของหลักสูตร และการนิเทศกํากับติดตามหลักสูตรอยางใหประสบความสําเร็จ ผูบริหารสถานศึกษาซึง่

เปนบุคคลสําคัญและเกี่ยวของโดยตรงควรมีบทบาทดังน้ี 

 1.  ตองมีความเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการหลักสูตรดังไดกลาวมาแลว

เกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตรและการนําหลักสูตรลงสูการปฏิบัติ น่ันคือ รูวาหลักสูตรเปนสวนสําคัญ

ในระบบการศึกษาที่ชวยใหผูเรียนเกิดความรูและทักษะในสภาพแวดลอมของโรงเรียน ผูบริหารตอง

ฝกอบรมครูเพื่อใหพวกเขาสามารถนําหลักสูตรลงสูการปฏิบัติในลักษณะที่จะเปนประโยชนตอผูเรียน

มากที่สุด 

 2.  เปดโอกาสใหครู คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครองมีสวนรวมในการ

ประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิผลของหลักสูตร น่ันหมายถึง ผูที่จะสามารถสะทอนคุณภาพของหลกัสตูร  

การจัดการเรียนการสอนและการทดสอบในแตละระดับช้ันและแตละเน้ือหาวิชา หลักสูตรยังตองระบุ

เปาหมายการเรียนรูที่คาดหวังอยางชัดเจน  

 3.  ชวยแนะนําใหครูนําหลักสูตรสูการปฏิบัติในหองเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

ผูบริหารสามารถเลือกใชรูปแบบการนิเทศ ซึ่งมีความหลากหลายใหเหมาะสมกับปญหาและความ

ตองการของครู เชน การนิเทศแบบคลินิก การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน เปนตน 

 4.  นําผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนซึ่งเปนผลลัพธของหลักสูตรไปใชในการปรับปรุงการเรียน

การสอนใหมีประสิทธิภาพตามที่หลักสูตรกําหนด และนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตอไป 

 5.  อธิบายความสําคัญและความจําเปนของหลักสูตรไดอยางชัดเจนเพื่อใหเกิดความ

ศรัทธาในการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติในหองเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 6.  ดําเนินการนิเทศกํากับติดตามหลักสูตรอยางเปนระบบ 

                                                   
79T. J. Sergiovanni, and R. J. Starratt,  Supervision: A redefinition, 5th ed. 

(New York: McGraw-hill, 1993). 
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 การประเมินหลักสูตร 

 การประเมินหลักสูตรเปนกระบวนการที่นําไปสูการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งหมายถึง การเก็บ

รวบรวมและศึกษาขอมูล รวมทั้งการวิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจสอบหลักสูตรและตัดสินใจวาหลักสตูรมี

คุณคาและบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม  

 การประเมินหลักสูตรเปนกระบวนการหาคําตอบวาหลักสูตรสัมฤทธ์ิผลตามที่กําหนดไว

ในจุดมุงหมายหรือไมมากนอยเพียงใด บรรลุวัตถุประสงคหรือไม เพื่อหาทางปรับปรุงหลักสูตร เพื่อ

ชวยในการตัดสินใจของผูบริหารวาควรจะใชหลักสูตรตอไปอีกหรือไม ดวยเหตุน้ีการประเมินหลักสูตร

จึงเปนงานที่สําคัญและมีขอบเขตกวางขวาง ควรดําเนินการประเมินอยางตอเน่ืองเพื่อการปรับปรุง

พัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพดีที่สุด80 

 บทบาทของผูบริหารในการประเมินหลักสูตร 

 ถึงแมวาผูบริหารจะใหความหมายและมีวิธีการประเมินหลักสูตรแตกตางกันไปตามตัว

แบบที่ตนสนใจแตบทบาทของผูบริหารในการประเมินหลักสูตรโดยภาพรวมไมแตกตางกันซึ่งบราด้ี  

           1. กําหนดจุดเนนในการประเมินหลักสูตรดวยการนิยามการประเมินหลักสูตรการจัดทํา

แผนที่การประเมินหลักสูตร (Curriculum Mapping) 

 2. เตรียมการประเมินดวยการกําหนดเทคนิควิธีการประเมินและการสรางเครื่องมือ 

 3. ดําเนินการประเมินดวยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยเครื่องมือที่ไดเตรียมไว 

 4. วิเคราะหขอมูล 

 5. รายงานการประเมินซึ่งมีองคประกอบโดยทั่วไปดังน้ี 

5.1  เปาหมายการประเมิน  

5.2  บุคคลที่เกี่ยวของในการประเมิน 

5.3  ปรัชญาหรือทิศทาง (orientation) ของหลักสูตรที่จะประเมิน 

5.4  หลักการและจุดหมายของหลักสูตร 

 5.5  เน้ือหาวิธีการและรายละเอียดข้ันตอนการประเมินที่จะใชในการประเมิน

หลักสูตร 

5.6 ทรัพยากร 

5.7 วิธีการหรือตัวแบบการประเมิน 

5.8 บุคลากรเวลาคาใชจายและเจตคติของผูประเมิน 

                                                   

 
80

 วิชัย วงษใหญ, กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  

(กรุงเทพมหานคร:  สุวีร ิยาสารน, 2553), 12. 
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5.9  แหลงขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล 

 5.10  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 5.11  เทคนิคการวิเคราะหขอมูล 

 5.12  ผลที่เกิดข้ึนผลลัพธ 

 5.13  สรุปขอเสนอแนะ 

 5.14  ปญหาที่พบระหวางการประเมิน81 

 ในการประเมินหลักสูตรสถานศึกษามีประเด็นคําถามที่นําไปสูการพิจารณาขอจํากัดของ

โครงการการประเมินคือเวลาที่ใชในการประเมินและเวลาที่จะดําเนินการแลวเสร็จ ดานบุคลากรดาน

งบประมาณที่จะตองจัดเตรียมไว  และสวนประกอบของการประเมินโดยเฉพาะผูปกครอง ชุมชนและ

นักเรียนที่เกี่ยวของเอกสารตางๆที่จาเปนและเกี่ยวของกับหลักสูตรที่จะประเมินอยางไรก็ดี 

กลัทธอนและคณะ ไดเสนอประเด็นตางๆในการประเมินซึ่งจัดไวใน 8 องคประกอบซึ่ง

ผูบริหารหลักสูตรสามารถเลือกไปใชในการสํารวจหรือสัมภาษณผูมีสวนไดเสียในการพัฒนาหลักสูตร

ดังน้ี 

1. เปาหมาย 

 1.1 เปาหมายของวิชาระบุไวชัดเจนและพรอมสาหรับนาไปใชอางอิงได 

 1.2  เปาหมายสอดคลองกับหลักสูตรของเขตพื้นที่การศึกษา 

 1.3  เปาหมายสอดคลองกับขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญในแตละสาขาวิชา 

 1.4  ผูปกครองเขาใจเปาหมายและใหการสนับสนุน 

 1.5  ผูบริหารโรงเรียนครูผูสอนและผูเรียนเขาใจและใหการสนับสนุน 

2. ขอบขายและลําดับกอนหลังของระดับวัตถุประสงค 

 2.1 มีการวิเคราะหเปาหมายตามระดับช้ัน (หรือระดับสัมฤทธิผล) วิเคราะห

จุดประสงคออกเปนแนวคิดทักษะและเจตคติที่สําคัญที่สามารถบรรลุได 

 2.2 ระดับของจุดประสงคเพียงพอตอความเขาใจที่จะสะทอนเปาหมายของวิชาน้ันๆ 

 2.3 จุดประสงคของระดับช้ันสะทอนองคความรูที่เปนปจจุบันในการพัฒนาผูเรียน

และมีความเหมาะสม 

 2.4. จุดประสงคของระดับช้ันเหมาะสมและมีความยากงายสัมพันธกับผูเรียนใน

ระดับช้ัน 

                                                   
81L. Brady,  Curriculum Development, 3rded. (Sydney: Prentice Hall, 

1990), 101. 
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3. แนวการสอนรายวิชา 

 3.1 ครอบคลุมทุกระดับช้ัน 

 3.2  คําอธิบายรายวิชาพรอมที่จะใหผูบริหารครูและผูปกครองนําไปใชอางอิงได 

 3.3 คําอธิบายรายวิชาแนะวิธีการที่จะนาจุดประสงคไปสูหนวยการเรียนรู 

 3.4  คําอธิบายรายวิชาเสนอแนะกิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.5  คําอธิบายรายวิชาเสนอแนะการประเมินที่เหมาะสม 

 4. สื่อวัสดุ 

   4.1.  มีปริมาณเพียงพอกับจํานวนผูเรียน 

   4.2 จุดประสงคการเรียนรูของสื่อการสอนสอดคลองกับคาอธิบายรายวิชา 

   4.3  สื่อวัสดุสะทอนความรูที่ทันสมัยของวิชาน้ันๆ 

   4.4  สื่อทําใหเกิดความลาเอียงดานเพศเช้ือชาติศาสนา 

  4.5  สื่อมีความเหมาะสมกับระดับความยากงาย 

  4.6  สื่อไดรับการออกแบบและจัดการในลักษณะที่อานวยความสะดวกแกครูในการ

นาไปใช 

  4.7  สื่อสะทอนผลการเรียนรูที่เหมาะสมใหแรงจูงใจเสริมแรงเพิ่มพูนความรู 

 5. การพัฒนาบุคลากร 

   5.1  จัดใหมีการพัฒนาครูในการใชหลักสูตร 

   5.2  จัดใหมีการพัฒนาครูในการสอนการคิด  

   5.3  จัดใหมีการพัฒนาครูในการใชเทคนิคการสอนแบบตางๆ 

   5.4  จัดใหมีการพัฒนาครูในการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง/รูบิคฯลฯ 

 6. การสอน 

   6.1 ครูแบงเวลาตามแนวทางของของเขตพื้นที่การศึกษา 

 6.2  ครูสอนตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด 

 6.3  วิธีสอนสะทอนความรูที่ทันสมัย 

  7. การเรียน 

   7.1  ผูเรียนเช่ือวาการเรียนรูมีประโยชนและมีความหมายมีคุณคา 

   7.2  ผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคในระดับที่นาพึงพอใจ 

   7.3  ผลลัพธการเรียนรูที่ไมไดกําหนดไวมีหลักฐานอธิบายได 

 7.4  ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนและการสอน 
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  8. การทดสอบ 

   8.1 เขตพื้นที่การศึกษามีการทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรที่สะทอน

จุดประสงควิชา 

  8.2  มีวิธีการวัดผลการปฏิบัติ 

  8.3  มีขอทดสอบมาตรฐานที่สามารถสะทอนจุดประสงคการเรียนรูในแตละรายวิชา82 

 สถานศึกษามีบทบาทสําคัญในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของตนเอง เรียกวา

หลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

พุทธศักราช 2542 ทําใหผูบริหารและครูตองทําหนาที่เปนผูพัฒนาหลักสูตร  ทั้งการสรางการใชและ

การปรับปรุงหลักสูตรควบคูไปกับการจัดการเรียนการสอนในหนาที่ปกติ ในการดําเนินการน้ันจําเปน

จะตองอาศัยกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพการดําเนินการใหหลักสูตรสถานศึกษา 

มีคุณภาพตามหลักการและจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 จะตองมี

กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพใหบุคคลทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษาเขามามีสวนรวมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการสรางความเขาใจ ความรวมมือกัน 

การประสานงาน  และการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของซึ่งกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร

สถานศึกษาของสถานศึกษามีภารกิจและแนวดําเนินการดังน้ี 

ภารกิจที่ 1 การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา 

ภารกิจที่ 2 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

ภารกิจที่ 3 การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา 

ภารกิจที่ 4 การดําเนินการบริหารหลักสูตร (การใชหลักสูตรสถานศึกษา) 

ภารกิจที่ 5 การนิเทศกํากับติดตามและประเมินผล 

ภารกิจที่ 6 การสรุปผลการดําเนินงานและการรายงาน 

ภารกิจที่ 7 การประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ในการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามภารกิจดังกลาวเปนสวนที่สถานศึกษา 

ไดดําเนินการมาแลวต้ังแตกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหใชกระบวนการบริหารหลักสูตร

สถานศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 เมื่อปการศึกษา 2545 กับโรงเรียน 

                                                   
82Allan A. Glatthorn, Curriculum Alignment Revisited. In B. S. Stern and 

M. L. Kysilka (Eds.). Contemporaryreadings in Curriculum, (Thousand Oaks, 

California: Sage publication, 2008), 27-32. 
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นํารองและปการศึกษา 2546 ใหใชทุกโรงเรียนในที่น้ีเปนการนําเสนอทบทวนแนวทางการบริหาร

จัดการเพื่อนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนดังตอไปน้ี 

ภารกิจท่ี 1 การเตรียมความพรอม 

1. สรางความตระหนักและความเขาใจใหกับบุคลากร  คณะกรรมการสถานศึกษา  

ผูบริหารครูผูสอน ผูปกครอง และนักเรียนเพื่อใหเห็นความสําคัญความจําเปนที่ตองรวมมือกัน

ดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งมีแนวทางการดําเนินงานดังน้ี 

 1.1  สํารวจความตองการของบุคลากรทีเ่กี่ยวของสถานศึกษาจะตองมีขอมูลเกี่ยวกับ 

 ความตองการของชุมชนผูปกครองครูและนักเรียนในสวนที่เกี่ยวของเพื่อนําไปใช

ประกอบในการวิเคราะหวิสัยทัศน ภารกิจ หรือเปาหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 

 1.2  จัดทําเอกสารเผยแพรความรูเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานสถานศึกษา 

 จัดทําเอกสารเพื่อเผยแพรใหแกผูเกี่ยวของทราบถึงสิ่งที่จะตองมีการเปลีย่นแปลง

หลักสูตรจากหลักสูตรเดิมมาใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ในสวนที่สําคัญและ

เกี่ยวของบุคคลน้ันๆ  เชน  ผูปกครอง  ครูและนักเรียน 

 1.3  ประชุมสรางความเขาใจ ทั้งการเผยแพรประชาสัมพันธการเปลี่ยนแปลง 

 หลักสูตรใหมแลวสถานศึกษาควรจัดประชุมสรางความเขาใจใหกับบุคลลที่มี

ความเกี่ยวของ 

 1.4  ศึกษาดูงานจากสถานศึกษาที่ ได ดําเนินการมาแลวถามีโอกาสอาจใหครู  

หรือคณะกรรมการสถานศึกษาไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่ดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา

ประสบผลสําเร็จหรือมีคุณภาพดีเพื่อนํามาเปนแบบอยางที่ดีในการพัฒนาในสถานศึกษา 

2. การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเปนความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองใหบุคลากรของ

สถานศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางหลักสูตรสถานศึกษาใหมีสอดคลองกับหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 โดยมีแนวทางการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรดังน้ี 

 2.1  ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 

และเอกสารประกอบหลักสูตรที่ไดรับจากกระทรวงศึกษาธิการทุกเลม 

 2.2  ศึกษาสภาพปญหาความตองการของบุคลากรสถานศึกษาจะตองมีศึกษา

วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาและความตองการของชุมชนผูปกครอง ครู และนักเรียนที่ไดจากการ

สํารวจ  เพื่อนําไปใชประกอบการจัดทําวิสัยทัศน  ภารกิจ  หรือเปาหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 

 2.3  จัดประชุมสัมมนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อเปนการเสริมสรางความเขาใจ

เพิ่มเติมและฝกปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดสถานศึกษาควรจัดประชุม

ปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวม 
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 2.4  สรางเครือขายและแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อเปนการเสริมสรางองคความรูเพิ่มข้ึน 

 การสรางเครือขายตามกลุมสารสาระการเรียนรูภายในโรงเรียนหรือเครือขายกับ

โรงเรียนอื่นๆ 

3. การดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการของสถานศึกษาสถานศึกษา โดยแตงต้ัง

คณะกรรมการคณะตางๆ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรและ

งานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานพ.ศ. 2544 เพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาการจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษาและคณะกรรมการอื่นๆตามความตองการจําเปน โดยมีแนวดําเนินการดังน้ี 

 3.1 แตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา ซึ่งตาม 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พ.ศ. 2544 กําหนดการแตงต้ังโดยผูบังคับบัญชาเหนือระดับสถานศึกษาข้ึนไปหน่ึงระดับ

ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาเปนประธาน รองผูบริหารสถานศึกษาเปนรองประธานหัวหนากลุม

สาระการเรียนรูหรือหัวหนากลุมสาระฯ หัวหนางานอื่นๆ เปนกรรมการและรองผูบริหารงานวิชาการ

เปนกรรมการและเลขานุการ 

 3.2  แตงต้ังคณะอนุกรรมการอื่นๆตามความจําเปน เชน คณะกรรมการกลุมสาระการ

เรียนรู  คณะกรรมการประเมินหลักสูตร คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

เปนตน 

4. การเผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาควรจัดใหมีการเผยแพร

ประชาสัมพันธหลักสูตรสถานศึกษาใหกับผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของทุกฝายได

รับทราบและขอความรวมมือในสวนที่เกี่ยวของและจําเปนโดยใชวิธีการที่หลากหลายเชนหอกระจาย

ขาวปายนิเทศแผนพับจดหมายขาวสื่อมวลชนอินเตอรเน็ตสิ่งพิมพวิทยุโทรทัศนรวมทั้งการออกเย่ียม

ประชาชน เปนตน 

ภารกิจท่ี 2 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

เปนกระบวนการจัดทําหรือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งมีแนวทางการจัดทําของแตละ

องคประกอบตอไปน้ีซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากสวนที่ 2 เรื่องแนวทางการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาซึ่งมีภารกิจหลักที่ดําเนินการ คือ 

1. ศึกษาวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ 

2. กําหนดวิสัยทัศนภารกิจและเปาหมายของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

3. กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค 

4. กําหนดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาของแตละชวงช้ันและสัดสวนเวลาเรียน 

5. กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค 

6. จัดทําคําอธิบายรายวิชาและหนวยการเรียนรู 
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7. กําหนดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

8. การกําหนดแนวการจัดการเรียนรู 

9. กําหนดสื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู 

10. กําหนดการวัดผลและประเมินผล 

11. กําหนดโครงการหรือกิจกรรมบริหารจัดการที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

ภารกิจท่ี 3 การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา 

เปนการเตรียมการความพรอมในการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชในการพัฒนาผูเรียน

ตามภารกิจเพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะและเปาหมายที่ไดกําหนดไวเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการสราง

บรรยากาศการเรียนรู การจัดหา การเลือกการใช และการพัฒนาสื่อการเรียนรู การจัดกระบวนการ

เรียนรู การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การแนะแนวการวิจัยเพื่อพัฒนาและการนิเทศกํากับติดตาม  

แนวทางการดําเนินงานดังน้ี 

1. การบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนรู ผูบริหารควรทําความเขาใจกับครูใหพัฒนา

ตนเองใหมีความรูความสามารถมีเทคนิควิธีการตางๆ ที่หลากหลาย สามารถนําไปใชวางแผน

ดําเนินการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 

2542 ไดแก การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การใชแหลงเรียนรูที่หลากหลาย การใชสื่อการเรียนรู 

การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี การสรางบรรยากาศในการเรียนรู เปนตน 

2. การบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสถานศึกษาควรรวมกันวางแผนใหครูสามารถ

แนะแนวผูเรียนในดานความสามารถทางการเรียนและการศึกษาตอและรวมกันวางแผนการจัด

กิจกรรมตอบสนองตอวิสัยทัศน จุดเนน เปาหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงคที่กําหนดไวในหลักสูตร

สถานศึกษา   

3. การสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู สถานศึกษาควรสงเสริมและ

ดําเนินการใหมีการระดมทรัพยากรมาใชใหคุมคาตอการศึกษาในทุกดาน  จัดใหมีเครือขายการเรียนรู

ในและนอกสถานศึกษาหรือการจัดแหลงเรียนรูและสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู จัดใหมีสื่อ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพและบริบทของโรงเรียนสงเสริมการทําวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรูและจัดใหมีการนิเทศภายในเปนระบบ 

ภารกิจท่ี 4 การดําเนินการบริหารหลักสูตร  

เปนการดําเนินการตามภารกิจที่ 2 และภารกิจที่ 3 ที่สถานศึกษากําหนดไว โดยการ

จัดระบบการนิเทศติดตามกํากับใหกระบวนการใชหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิผล

ตามมาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2549 ทั้งน้ีจะตองดําเนินการใหสอดคลองกับ

มาตรฐานและตัวบงช้ีตางๆ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกองคประกอบ ทั้งการประกัน



174 
 

คุณภาพภายในสถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัดและการประกันคุณภาพภายนอกโดยสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาในการดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา 

การเก็บรวบรวมขอมูลตามแนวทางการวัดและประเมินในกระบวนการวัดและประเมินของหลักสูตร

สถานศึกษาการประเมินผลตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดตางๆ ในการประเมินมาตรฐานในการประกัน

คุณภาพสถานศึกษาตองถือวาเปนเรื่องเดียวกัน  การดําเนินการบริหารจัดการโดยไมแยกสวนออก

จากกันระหวางการจัดการเรียนรูการวัดและประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภารกิจท่ี 5 การนําหลักสูตรไปใช  

การนําหลักสูตรไปใชเปนข้ันตอนที่สําคัญในการพัฒนาหลักสูตรเพราะเปนการนํา

อุดมการณจุดหมายของหลักสูตรเน้ือหาวิชาและประสบการณการเรียนรูที่คัดสรรคอยางดีแลวไปสู

ผูเรียนนักพัฒนาหลักสูตรทุกคนตางก็ยอมรับความสําคัญของข้ันตอนการนําหลักสูตรไปใชวามี

ความสําคัญย่ิงกวาข้ันตอนใดๆทั้งหมดเปนตัวบงช้ีถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวของหลักสูตร

โดยตรง  หลักสูตรจะสรางไวดีเพียงใดก็ตามไมสามารถจะกลาวไดวาประสบความสําเร็จหรือไม  หาก

วาการนําหลักสูตรไปใชดําเนินไปโดยไมถูกตองหรือไมดีเพียงพอความลมเหลวของหลักสูตรเกิดข้ึน

อยางหลีกเลี่ยงไมได  ดังน้ันการนําหลักสูตรไปใชจึงมีความสําคัญที่บุคคลผูเกี่ยวของในการนํา

หลักสูตรไปใชจะตองทําความเขาใจกับวิธีการข้ันตอนตางๆเพื่อใหสามารถนําหลักสูตรไปใชอยางมี

ประสิทธิผลสูงสุดสมความมุงหมายทุกประการความหมายของการนําหลักสูตรไปใช  การนําหลักสูตร

ไปใชเปนข้ันตอนที่นําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติเปนงานที่มีขอบเขตกวางขวางทําใหการใหความหมาย

ของคําวาการนําหลักสูตรไปใชแตกตางกันออกไปนักศึกษาหลายทานไดแสดงความคิดเห็นหรือใหคํา

นิยามของคําวาการนําหลักสูตรไปใชดังน้ี 

โบแชมป ไดใหความหมายของการนําหลักสูตรไปใชวาการนําหลักสูตรไปใชหมายถึงการ

นําหลักสูตรไปปฏิบัติโดยประกอบดวยการะบวนการที่สําคัญที่สุดคือ การแปลงหลักสูตรไปสูการเรียน

การสอน การพัฒนาการเรียนการสอน 

สันติ ธรรมบํารุง กลาววา การนําหลักหลักสูตรไปใชหมายถึงการที่ผูบริการโรงเรียนและ

ครูนําโครงการของหลักสูตรไปปฏิบัติใหบังเกิดผล  รวมถึงการบริหารงานดานวิชาการของโรงเรียน

เพื่ออํานวยความสะดวกใหครูและนักเรียนสามารถสอนและเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สงัด อุทรานันท กลาววา  เปนข้ันตอนของการพัฒนาหลักสูตรไปสูการเรียนการสอนใน

หองเรียนไดแกการจัดเอกสารประกอบหลักสูตรการเตรียมบุคลากรการบริหารและบริการหลักสูตร

และการนิเทศการใชหลักสูตร 

ธํารง บัวศร ีกลาววา การนําหลักสูตรไปใชหมายถึงกระบวนการเรียนการสอนสําหรับ

สอนเปนประจําทุกๆวันจากความหมายของการนําหลักสูตรไปใชตามที่นักการศึกษาไดใหไวขางตน 
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พอสรุปไดวา  การนําหลักสูตรไปใช  หมายถึง  การดําเนินงานและกิจกรรมตางๆที่จะทํา

ใหหลักสูตรที่สรางข้ึนดําเนินไปสูการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมายนับแตการเตรียมบุคลากรอาคาร

สถานที่วัสดุอุปกรณสภาพแวดลอมและการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน  แนวคิดเกี่ยวกับการนํา

หลักสูตรไปใช  ถาเรายอมรับวาการนําหลักสูตรไปใชเปนข้ันตอนหน่ึงที่สําคัญที่สุดที่จะทําใหหลักสูตร

บังเกิดผลตอการใชอยางแทจริงแลวการนําหลักสูตรไปใชก็ควรจะเปนวิธีการปฏิบัติการที่มีหลักเกณฑ

และมีกระบวนการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพพอที่จะมั่นใจไดวาหลักสูตรที่ไดสรางข้ึนน้ันจะมีโอกาส

นําไปปฏิบัติจริงๆอยางแนนอนนักการศึกษาตางก็ใหทัศนะซึ่งเปนแนวคิดในการนําหลักสูตรไปใชดังน้ี 

หลักการท่ีสําคัญในการนําหลกัสูตรไปใช 

จากแนวคิดดังกลาวสรุปเปนหลักการสําคัญในการนําหลักสูตรไปใชไดดังน้ี 

1. ตองมีการวางแผนและเตรียมการในการนําหลักสูตรไปใช ทั้งน้ีบุคลากรผูมีสวน

เกี่ยวของควรจะไดศึกษาวิเคราะหทําความเขาใจหลักสูตรที่จะนําไปใชใหมีความเขาใจตรงกันเพื่อให

การปฏิบัติเปนไปในทํานองเดียวกันและสอดคลองตอเน่ืองกัน 

2. ตองมีองคคณะบุคคลทั้งสวนกลางและสวนทองถ่ินที่จะตองทําหนาที่ประสานงานกัน

เปนอยางดีในแตละข้ันตอนในการนําหลักสูตรไปใชนับแตการเตรียมหลักสูตรไปใชในดานวิธีการสื่อ 

การประเมินผลการจัดการอบรมผูจะไปพัฒนาครู 

3. การอบรมผูใชหลักสูตรในทองถ่ินการนําหลักสูตรไปใชของครูและการติดตาม

ประเมินผลการใชหลักสูตรของครู  การนําหลักสูตรไปใชจะตองดําเนินการอยางเปนระบบเปนไปตาม

ข้ันตอนที่วางแผนและเตรียมการไว 

4. การนําหลักสูตรไปใชจะตองคํานึงถึงปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการนําหลักสูตรไปใช

ประสบความสําเร็จไดปจจัยตางๆ เชน งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ  เอกสารหลักสูตร  ตลอดจน

สถานที่ตางๆที่จะเปนแหลงใหความรู 

5. ครูเปนบุคลากรที่สําคัญในการนําหลักสูตรไปใชดังน้ันครูจะตองไดรับการพัฒนาอยาง

เต็มที่และจริงจังเริ่มต้ังแตการอบรมใหมีความรูความเขาใจอยางเขมขน การใหการสนับดานปจจัย

ตางๆ แกครูไดแกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติการสอนของครูอยางเปนระบบ และการพัฒนาตัว

ครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนเชนการจัดอบรมสัมมนา การเผยแพรเอกสารที่เปนประโยชน 

การพาไปทัศนศึกษา  การเชิญวิทยากรมาใหความรูและการสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานฯลฯ 

6. การนําหลักสูตรไปใชควรจัดต้ังใหมีหนวยงานที่มีผูชํานาญการพิเศษเพื่อใหการ

สนับสนุนและพัฒนาครูโดยการทําหนาที่นิเทศติดตามผลการนําหลักสูตรไปใชและควรปฏิบัติงาน

รวมกับครูอยางใกลชิด 

7. หนวยงานและบุคลากรในฝายตางๆที่เกี่ยวของกับการนําหลักสูตรไปใชทั้งสวนกลาง

หรือสวนทองถ่ินตองปฏิบัติงานในบทบาทหนาที่ของตนอยางเต็มที่และเต็มความสามารถในสวนที่
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รับผิดชอบซึ่งจะสงผลกระทบโดยตรงตอการนําหลักสูตรไปใชของครูลักษณะเชนน้ีจะเปนตัวบงช้ีวา

การนําหลักสูตรไปใชจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลว 

8. การนําหลักสูตรไปใชสําหรับผูที่มีบทบาทเกี่ยวของทุกฝายทุกหนวยงานจะตองมี

ติดตามและประเมินผลเปนระยะๆซึ่งจะตองกําหนดไวในแผนปฏิบัติการทั้งน้ีเพื่อจะไดนําขอมูลมา

ประเมินวิเคราะหเพื่อพัฒนาทั้งในแงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและการวางแนวทางในการนําหลกัสตูร

ไปใชใหมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน 

ภารกิจท่ี 6 การนิเทศกํากับติดตามและประเมินผล 

ในการใชหลักสูตรสถานศึกษาควรจัดใหมีการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลเพื่อได

ศึกษาปญหาการรวมกันแกไขและพัฒนาภารกิจในสวนที่ตองการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ การ

ใชหลักสูตรสถานศึกษาสูงข้ึนซึ่งแนวทางการดําเนินงานดังน้ี 

1. จัดระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาและดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการการมี

สวนรวมในทุกกิจกรรม  มีบุคลากรหลายฝาย 

2. รวมกันวางแผนการนิเทศอยางเปนระบบและมีการกําหนดแผนงานกิจกรรมการนิเทศ

และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 

3. รวมกันสรางเครื่องมือการนิเทศและแบบบันทึกการนิเทศที่เหมาะสมและเอื้อตอการ

ปฏิบัติงานรวมกัน 

4. รวมกันดําเนินการนิเทศปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูใหเปนไปตามเปาหมาย

ของหลักสูตรสถานศึกษา 

ภารกิจท่ี 7 การสรุปผลการดําเนินงานและการรายงาน 

การดําเนินการใชหลักสูตรเมื่อสิ้นปการศึกษาสถานศึกษาควรจัดทําสรุปรายงานผลการ

ใชหลักสูตร  โดยการดําเนินการประเมินและรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลที่และสรุปผลจัดทํา

เปนรายงานผลการใชเพื่อเสนอใหผูเกี่ยวของทราบหรือเพื่อนําขอมูลไปใชในการพัฒนาการจัดการ

บริหารหลักสูตรสถานศึกษาตอไป 

ภารกิจท่ี 8 การประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ควรจะมีการประเมินและพัฒนาใหมีคุณภาพที่สมบูรณย่ิงข้ึนซึ่งมีแนวทางการดําเนินงาน 

การประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดังน้ี 

1. สถานศึกษาใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาและงานวิชาการรวมกัน 

วางแผนการดําเนินการประเมินหลักสูตรฯ โดยการกําหนดเครื่องมือประเมิน แตงต้ังคณะกรรมการ

ประเมินรวบรวมขอมูลวิเคราะหขอมูลสรุปและเขียนรายงานผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาของ

สถานศึกษา 
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2. สถานศึกษาดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

ย่ิงข้ึนในภารกิจที่ 7 น้ีใหศึกษาเอกสารในสวนที่ 3 และ 4 เพิ่มเติมดวยจะเขาใจมากย่ิงข้ึน83 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน ไดแบงกระบวนการบริหารหลักสูตรเปน 3 ข้ันตอน คือ  

1. ข้ันเตรียมการ เปนการวางแผนการใชหลักสูตร โดยการเตรียมการเกี่ยวกับหลักสูตร 

ไดแก การตรวจสอบหลักสูตรแมบทกอนนําไปใช การประชาสัมพันธหลักสูตร และการเตรียมความ

พรอมของสิ่งตางๆที่เกี่ยวของกับการบริหารหลักสูตร 

2. ข้ันดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร เปนการนําหลักสูตรไปใช ซึ่งมีทั้งฝายปฏิบัติการ

หลักสูตรและฝายสนับสนุน ตลอดจนฝายควบคุมการใชหลักสูตร 

3. ข้ันการประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตร เมื่อมีการนําหลักสูตรไปใชควรตอง

มีการประเมินผลเกี่ยวกับหลักสูตร วัตถุประสงคของการประเมินผลเพื่อจะพิจารณาวาตรงกับ

วัตถุประสงคของหลักสูตรหรือไม เพื่อที่จะไดใชในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงหลักสูตร84 

สงัด  อุทรานันท ไดเสนอวา งานบริหารและบริการหลักสูตรประกอบดวย 

1. งานเตรียมบุคลากร เปนเรื่องสําคัญมากเพื่อใหครูและบุคลากรมีความรูความเขาใจใน

แนวคิดและหลักการ จุดประสงค ตลอดจนแนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยสามารถเตรียมดวย

การประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ 

2. การจัดครูเขาสอน ที่ตองคํานึงถึงความรูความสามารถและบุคลิกภาพของครูแตละคน

วา สอดคลองกับวิชาที่สอน และระดับช้ัน 

3. การบริหารและการบริการวัสดุหลักสูตร คือการจัดทําเอกสารหลักสูตร สื่อการสอน

ตางๆเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกครูผูสอน 

4. การบริหารหลักสูตรในโรงเรียน คือ การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในโรงเรียน เชน 

หองสมุด หองสื่อการสอนและเครื่องมือวัดและประเมินผล เปนตน85 

ใจทิพย เช้ือรัตนพงษ ไดเสนอกิจกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวย 

1. การศึกษาวิเคราะหและทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเอกสารประกอบหลกัสตูร

ตางๆ 

                                                   
83สุรศักด์ิ ราศี, การบริหารหลักสูตร, เขาถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2557, เขาถึงไดจาก 

http://www.loeitech.ac.th/~research/docre/curri.pdf 
84ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพมหานคร: ศูนยสงเสริม

วิชาการ, 2535), 60-67. 
85สงั ด  อุ ท ร า นันท , พ้ืนฐานและหลั กการ พัฒนาหลั กสู ต ร , พิ มพ ครั้ ง ที่  3 

(กรุงเทพมหานคร: มิตรสยาม, 2532), 144. 
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 2. การเตรียมบุคลากรในโรงเรียน 

 3. การจัดครูเขาสอน 

 4. การจัดตารางสอน 

 5. การจัดแผนการเรียน 

 6. การจัดบริการวัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 

 7. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆแกผูใชหลักสูตร เชน อาคารสถานที่ งบประมาณ  

การบริการหองสมุด เปนตน 

 8. การนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร 

 9. การประชาสัมพันธหลักสูตรแกผูปกครองและชุมชน86 

 ดังน้ันจะเห็นไดวาการบริหารจัดการหลักสูตรเปนบทบาทหนาที่สําคัญของผูบริหาร

สถานศึกษาที่ตองดําเนินการใหการพัฒนาและการใชหลักสูตรของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งครอบคลุมทั้งในเรื่องการสรางหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชการนิเทศ

ติดตามหลักสูตรและการประเมินหลักสูตร ในการสรางหลักสูตรมีฐานความคิดมาจากตัวแบบการ

พัฒนาหลักสูตรซึ่งมีหลากหลายแนวคิด ซึ่งแตละแนวคิดไดมีการพัฒนาตอยอดเพื่อใหการวางแผน

หลักสูตรมีประสิทธิภาพมากที่สุด  โดยการมีสวนรวมของผูที่มีสวนไดสวนเสียในการวางแผนหลักสูตร

ทั้งในเรื่องการนิเทศ การกํากับติดตามหลักสูตรถือวาเปนเครื่องมือสําคัญของผูบริหารในการบริหาร

จัดการหลักสูตรผูบริหาร และผูนําหลักสูตรควรรูแนวทางการนิเทศที่มีหลากหลายรปูแบบและเลอืกใช

ใหเหมาะสมกับสภาพปญหาความตองการของผูรับการนิเทศ ตลอดจนบริบทของสถานศึกษา

นอกจากน้ีนวัตกรรมทางดานการนิเทศไดเสนอแนวทางการนิเทศหองเรียนที่อิงมาตรฐานการเรียนรู

อันจะชวยใหผูบริหารและผูนําหลักสูตรใชในการกํากับติดตามหลักสูตรสถานศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ  สําหรับการประเมินหลักสูตรเปนกระบวนการสําคัญที่จะนําไปสูการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตรมีแนวคิดทฤษฎีเรื่องการประเมินหลายแนวคิดที่ผูบริหารและผูนําหลักสูตรสามารถ

นําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการในการประเมินของแตละสถานศึกษา 

 

 

 

 

                                                   

 86ใจทิ พย  เ ช้ื อ รั ตนพง ษ , กา รพัฒนาหลั กสู ตร : หลั กการและแนวปฏิ บั ติ

(กรุงเทพมหานคร: อลีนเพรส, 2539), 156. 

 



179 
 

4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยของคร ู 

นันทิยา ชัยชนะเลิศ87 ไดทําการวิเคราะหองคประกอบสมรรถนะการทําวิจัยในช้ันเรียน

ของขาราชการครูและตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลสมการโครงสรางสมรรถนะการทําวิจัยใน

ช้ันเรียนของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 กับขอมูลเชิงประจักษ  

กลุมตัวอยางที่ในการศึกษาครั้งน้ีเปนขาราชการครู จํานวน 831 คน ไดมาโดยการสุมแบบหลาย

ข้ันตอน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 

ระดับ การวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหองคประกอบ ข้ันแรกเปนการวิเคราะหองคประกอบเชิง

สํารวจ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปแลวทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัย พบวา      

1) องคประกอบสมรรถนะการทําวิจัยในช้ันเรียนไดองคประกอบทั้งหมด 11 องคประกอบ คือ 

องคประกอบความรูความสามารถและทักษะการทําวิจัยในช้ันเรียน องคประกอบลักษณะนิสัยที่เอื้อ

ตอการทําวิจัยในช้ันเรียน องคประกอบดานแหลงคนควาขอมูล องคประกอบดานเจตคติเชิงนิมานตอ

การทําวิจัยในช้ันเรียน องคประกอบดานเจตคติเชิงนิเศษตอการทําวิจัยในช้ันเรียน องคประกอบดาน

ความตองการกาวหนาในอาชีพ องคประกอบดานสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทําวิจัยในช้ันเรียน  

องคประกอบดานการเห็นคุณคาในตนเองตอการทําวิจัยในช้ันเรียน องคประกอบดานเวลาในการทํา

วิจัยในช้ันเรียน  องคประกอบดานการไดรับการยอมรับและองคประกอบดานการจัดการเรียน 

การสอน 2) โมเดลองคประกอบสมรรถนะการทําวิจัยในช้ันเรียนของขาราชการครู สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

 นภาพร  สิงหทัต88  ไดกลาวถึงความสําคัญของการพัฒนาดานสมรรถภาพดานการวิจัย

ใหแกครู และบุคลากรประจําการทางการศึกษา ในฐานะนักวิจัยประจําโรงเรียนซึ่งจะเปนการ

เอื้ออํานวยใหนําไปใชในการวิเคราะหปญหา เทคนิคการสอนตลอดจนสื่อการสอนอันเปนแนวทาง 

ที่จะชวยสงเสริมคุณภาพการศึกษาใหดีข้ึน 

 สมรรถภาพเกี่ยวกับความรูทางการวิจัยในช้ันเรียน ไดแก 

 1.  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับงานวิจัย ประกอบดวย 

                                                   
87นันทิยา ชัยชนะเลิศ, “การวิเคราะหองคประกอบสมรรถนะการทําวิจัยในช้ันเรียนของ

ขาราชการครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4” ( วิทยานิพนธปริญญา 

มหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, 2552), บทคัดยอ. 

 88นภาพร สิงหทัต, “การพัฒนาชุดการสอนรายบุคคลเพื่อเสริมสมรรถภาพการวิจัย

สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ” (ปริญญานิพนธดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและ

พัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2531). 
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   1.1  มีความรูเกี่ยวกับพัฒนาการของการแสวงหาความรู 

   1.2  มีความรูเกี่ยวกับการแสวงหาความรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

   1.3 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของการวิจัย จุดมุงหมายของการวิจัย

และลักษณะของการวิจัย คุณสมบัติและลักษณะของการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย 

 2.  ความรูความสามารถในระเบียบวิธีวิจัย ประกอบดวย 

   2.1  มีความรูความสามารถอธิบายข้ันตอนตางๆของกระบวนการวิจัย 

   2.2 มีความรูเกี่ยวกบัการกําหนดปญหาการวิจัย 

   2.3  สามารถในการกําหนดวัตถุประสงคหรือสมมติฐานในการวิจัย 

   2.4  สามารถระบุตัวแปรที่สําคัญในการวิจัยได 

   2.5  มีความรูความสามารถในการเขียนเคาโครงการวิจัยได 

   2.6  มีความรูในแหลงที่ศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยได 

 3. ความรูความสามารถในการออกแบบวิจัย ประกอบดวย 

   3.1  มีความรูความเขาใจในรูปแบบการวิจัยประเภทตางๆ 

   3.2  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบที่ทําใหการวิจัยขาดความตรงภายใน 

และความตรงภายนอก 

   3.3  มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคในการควบคุมตัวแปร 

   3.4  สามารถเลือกและออกแบบวิจัยไดเหมาะสมกับปญหาการวิจัย 

 4.  ความรูความสามารถในการเลือกกลุมตัวอยางในการวิจยั ประกอบดวย 

   4.1  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของประชากรและกลุมตัวอยาง 

   4.2  มีความรูในวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบตางๆ 

   4.3  มีความสามารถในการกําหนดประชากร และกลุมตัวอยางในการวิจัยไดอยาง

เหมาะสม 

 5.  ความรูความสามารถในการเลือกหรือพัฒนาเทคนิคและเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล ประกอบดวย 

   5.1  มีความรูในหลักการทั่วไปในการสรางเครื่องมือในการวิจัย 

   5.2  มีความรู ความสามารถในการตรวจสอบ และหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย

ชนิดตางๆ 

   5.3  สามารถเลือกเครื่องมือชนิดตางๆไดอยางเหมาะสมกับปญหางานวิจัย 

 6.  ความรูความสามารถในการเลือกใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลไดอยางเหมาะสมกับ

ปญหาการวิจัย ประกอบดวย 

   6.1  มีความรูในบทบาทของสถิติในการวิจัย 
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   6.2  มีความรูในขอตกลงเบื้องตนของสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

   6.3  มีความสามารถในการเลือกสถิติเพื่อวิเคราะหขอมูล 

 7.  ความรูความสามารถในการอานและเขียนรายงานการวิจัย ประกอบดวย 

   7.1  มีความรูความสามารถในการอธิบาสวนตางๆของรายงานการวิจัยได 

   7.2  มีความสามารถเขาใจความแตกตางระหวางเคาโครงวิจัยและการเขียนรายงานวิจัย 

   7.3  มีความรูความสามารถในการเขียนเผยแพรงานวิจัย 

   7.4  มีความรูความสามารถในการอานรายงานการวิจัยทางการศึกษา 

  เชาวรัตน เตมียกุล89 ทําการศึกษา เรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยของครู 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อหารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ

ทางการวิจัยของครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยศึกษาความตองการพัฒนา

สมรรถนะทางการวิจัย พัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัย ประเมินคุณภาพชุดฝกอบรม

การพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัย หาประสิทธิภาพชุดฝกอบรมการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยตาม

เกณฑ 80/80 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระหวางกอนและหลังการฝก อบรมพัฒนา

สมรรถนะทางการวิจัย ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัย ศึกษาความพึง

พอใจของครูที่มีตอการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัย ศึกษาเจตคติทางการวิจัยของครูหลังการพัฒนา

สมรรถนะทางการวิจัยและการประเมินผลงานวิจัยของครูนักวิจัยเครือขาย กลุมตัวอยาง ไดแก 

ขาราชการครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบุรี  สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบดวยสถานศึกษาจํานวน 5 แหง โดยมีขาราชการครูที่

ปฏิบัติการสอน จํานวน 212 คน และไดอาสาสมัครเขารวมเปนนักวิจัยเครือขายพัฒนาสมรรถนะ

ทางการวิจัยจํานวน 42 คน การดําเนินการวิจัยมี 9 ข้ันตอน คือ 1) การศึกษากรอบแนวคิดและ

ออกแบบกระบวนการวิจัย 2) การศึกษาและกําหนดองคประกอบของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ

ทางการวิจัยของคร ู3) การพัฒนาระบบเครือขายการวิจัย 4) การพัฒนาชุดฝกอบรมการวิจัย 5) การพัฒนา

ระบบที่ปรึกษาการวิจัย 6) การตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัย 7) การดําเนินการ

ฝกอบรมการวิจัย 8) การเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยของ

คร ู9) การสรุปและนําเสนอผลการวิจัย ผลการวิจัยพบวา ครูนักวิจัยเครือขายมีความตองการพัฒนา

สมรรถนะทางการวิจัยอยูในระดับมาก รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยของครูประกอบดวย 

                                                   

 89เชาวรัตน เตมียกุล, “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยของครู สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2552), บทคัดยอ. 
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3 องคประกอบหลัก คือ ระบบเครือขายการวิจัย ระบบฝกอบรมการวิจัยและระบบที่ปรึกษาการวิจัย 

ชุดฝกอบรมการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยของครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามี

คุณภาพอยูในระดับดี คะแนนทดสอบระหวางการฝกอบรมซึ่งแสดงประสิทธิภาพของกระบวนการมี

คาเฉลี่ยรอยละ 84.99 และคะแนนทดสอบหลังการฝกอบรมซึ่งแสดงประสิทธิภาพของผลลัพธมีคาเฉลี่ย

รอยละ 84.40 ดังน้ัน ประสิทธิภาพ E1/E2 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบหลังการฝก อบรมสูงกวากอนการฝกอบรมพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัย อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 ดัชนีประสิทธิผลมีคาเทากับ .68 สูงกวา .50 ที่กําหนดไว ครูนักวิจัยเครือขายมีความ

พึงพอใจตอการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยของครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอยู

ในระดับพึงพอใจมาก หลังการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยครูนักวิจัยเครือขายมีเจตคติเชิงบวกตอ

การวิจัยโดยมีทัศนคติที่ดีตอการวิจัยและผลงานวิจัยของครูที่ประเมิน โดยตนเองอยูในระดับดีมาก แต

ผลการประเมินโดยวิทยากรอยูในระดับดี    

 ครอสเดลส90 ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัยในช้ันเรียนของครู แมวาจะมี

การวิจัยที่เกี่ยวของกับครูและชุมชนเพื่อการศึกษาเปนจํานวนมากแลว แตก็มีครูที่มีจํานวนนอยที่

มองเห็นปญหาที่เกิดข้ึนจากองคกรทางสังคม การทําวิจัย การมีสวนรวมของครู นาจะอยูในรูปของ

สมาคมที่มีปฏิสัมพันธเชิงสังคม และมีโครงสรางองคกรอยางชัดเจนในโรงเรียน จากการสํารวจ     

โดยการรวบรวมขอมูล จากนักวิจัย หรือ ครูนักวิจัย 81 คน จากปจจัยเชิงสังคม 6 ประการ ใน

โรงเรียน รวมถึงวัฒนธรรมของโรงเรียน คานิยมในการตอบสนอง และการสนับสนุนการวิจัยของครู 

รวมถึงเวลา และปจจัยตางๆ ที่ใชในงานการวิจัยครูในโรงเรียนที่มีวัฒนธรรมในการสนับสนุนการวิจัย

ของครูมีแนวโนมมากกวา ครูมักจะไดรับการรายงานจากการมีสวนรวม เมื่อเพื่อนรวมอาชีพไดรับ  

การตอบสนองเชิงบวกจากงานวิจัย สมาชิกในกลุมครูผูวิจัยทั้งภายนอก และภายในโรงเรียนมัก

เกี่ยวพันกับครูที่มีสวนรวม อยูในกิจกรรมการวิจัยของครู สภาพแวดลอมของโรงเรียนโดยเฉพาะ 

อยางย่ิง การสนับสนุนตางๆ ของคร ูมีผลตอการรวมมือในช้ันเรียนของการวิจัย 

 

 

                                                   

 90Susanne Croasdaile, Social Organizational Factors Related to Involvement 

in Teacherresearch: A Study of Teacher Researchers, accessed February 2, 2015, 

available from http://proquest.umi.com/pqdweb?index=1&sid=5&srchmode=1&vinst    

=PROD, 2005.   
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ริทชีย91 ไดศึกษาวิธีการสรางวัฒนธรรมการทําวิจัยของครู เปนการวิจัยใชวิธีการแบบ

ผสมผสานเพื่ออธิบายและวิเคราะหข้ันตอนวิธีการและองคประกอบของการสงเสริมและสนับสนุนครู

ในการทําวิจัย กรอบแนวคิดที่ใชเปนพื้นฐานในการศึกษาครั้งน้ีประกอบดวย การวิจัยของครูและครู

ฝกสอน ชุมชนแหงการเรียนรู และผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา การดําเนินการวิจัย

ประกอบดวยการสํารวจทางเว็บไซด การสัมภาษณเชิงลึกและการตรวจรายงานการวิจัยของครู  

กลุมตัวอยางที่ใชคือครูที่กําลังทําวิจัยในปจจุบัน สอบถามเกี่ยวกับ 1) องคประกอบที่สําคัญในการ

สงเสริมและสนับสนุนใหครูที่ทําวิจัยมีอะไรบาง 2) ทําอยางไรที่จะจูงใจใหครูสนใจที่จะทําการวิจัย 3) 

มีปจจัยอะไรบางที่ชวยสนับสนุนครูไดเริ่มตนทําวิจัย 4) มีปจจัยอะไรบางที่จะชวยสนับสนุนครูใหทํา

วิจัยอยางตอเน่ือง และ 5) ทําอยางไรที่จะสงเสริมใหครูทําวิจัยจนเปนกิจวัตรนิสัยอยูในใจของครู ซึ่ง

ในการวิจัยครั้งน้ีจะเปนประโยชนตอนักการศึกษาที่หาแนวทางการสงเสริมใหครูอาสาทําวิจัย 

ผลการวิจัยไดใหสารสนเทศเกี่ยวกับวัฒนธรรม สภาพแวดลอมและสิ่งจําเปนในการสงเสริมสนับสนุน

ใหครูสนใจที่จะทําวิจัยเพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน เชน การเปลี่ยนวัฒนธรรมการ

ทํางานของครูที่ทํางานแบบคนเดียวใหเปนการทํางานแบบประสานงานรวมมือกัน เปนตน      

 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรการฝกอบรม   

พรชัย หนูแกว ไดทําการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการวิจัยในช้ันเรียนสําหรับ

ครูในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยเปนหลักสูตรที่มีกิจกรรมใหผูเขาฝกอบรมไดเรียนรูและฝกปฏิบติั

ตามข้ันตอนจนเกิดความรูเชิงกระบวนการของการทําวิจัยในช้ันเรียน มี 4 ข้ันตอน คือ การสํารวจ

ขอมูลพื้นฐาน การยกรางหลักสูตร การทดลองใชหลักสูตร และการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร  

ข้ันที่ 1 การสํารวจขอมูลพื้นฐาน พบวา มีความตองการรอยละ 60.28 โดยเปนหลักสูตรใหมีการ

ปฏิบัติการวิจัยจริง การฝกอบรมควรรวมกับหนวยงานในจังหวัดโดยใชหลักสูตรที่สวนกลางใหการ

รับรอง และสามารถตอบสนองความตองการของโรงเรียนได เน้ือหาตองการเกี่ยวกับสภาพปญหาและ

การออกแบบการวิจัย วิทยากรควรเปนผูจบปริญญาเอก และมีประสบการณในการทําวิจัย ชวงเวลา

ในการฝกอบรมควรเปนวันธรรมดา สถานที่ฝกอบรมตองการที่สถาบันราชภัฎหมูบานจอมบึง 

ระยะเวลาในการฝกอบรมควรเปน 2 วัน และมีคาใชจายประมาณ 300 – 400 บาท 

 ข้ันที่ 2 การยกรางหลักสูตร หลักสูตรที่ผูวิจัยยกรางข้ึนมี 10 องคประกอบ คือ สภาพ

ปญหาและความจําเปนของการฝกอบรม หลักการของหลักสูตร เปาหมายของหลักสูตร  จุดมุงหมาย

                                                   
91Gail V. Ritchie, Teacher Research as a Habit of Mind, Dissertation Abstract 

International, accessed 2 February, 2015, available fromhttp://proquest.umi.com/pqdweb?did   

=1105011101&sid=1&Fmt=2&clientld=75176&RQT=309&V Name =PQD. 
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ของหลักสูตร เน้ือหาของหลักสูตร การจัดกิจกรรมฝกอบรม โครงสรางของหลักสูตร สื่อการฝกอบรม 

การวัดและประเมินผล  และรายละเอียดของแตละหนวยการฝกกิจกรรม 

 ข้ันที่ 3 การนําหลักสูตรไปใช เปนการนําหลักสูตรไปทดลองใชกับกลุมเปาหมาย จํานวน 

75 คน กลุมเปาหมายประเมินความตองการของหลักสูตรมีคาเฉลี่ยระหวาง 3.58 ถึง 4.01 ซึ่งเปนผล

การประเมินที่อยูในระดับสูงทั้งหมด 

 ข้ันที่ 4 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ผลการทดสอบหลังทดลองใชหลักสูตร พบวา

มีผูไดคะแนนเทากับหรือมากกวา 25 คะแนน 41 คน (รอยละ 54.66) มากกวาเกณฑที่กําหนดไวที่ผู

ไดคะแนนมากกวาหรือเทากับ 25 ตองมากกวา 38 คน (รอยละ 50) แสดงวา หลักสูตรทีผู่วิจัยพัฒนา

ข้ึนมีประสิทธิภาพ92 

 สุรางค ธูปบูชากร  ไดทําการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการจัดทํา School 

Mapping โดยผลการวิจัย พบวา องคความรู School Mapping ประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ  

1) การรวิเคราะหสภาพการจัดการศึกษา 2) การคาดคะเนและการประมาณการความตองการ

วางแผนการศึกษา 3) การจัดทําขอเสนอแนะการวางแผนทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

School Mapping ประกอบดวย 4 ข้ันตอน 1) การรางโครงสรางของหลักสูตร 2) การหาคุณภาพ

ของหลักสูตร 3) การทดลองใชหลักสูตร 4) การหาประสิทธิผลของหลักสูตร องคประกอบของ

หลักสูตรประกอบดวย หลักการและเหตุผลของหลักสูตร จุดประสงคของหลักสูตร โครงสรางเน้ือหา 

แบงเปน 4 หนวยการฝกอบรม กิจกรรมฝกอบรม สื่อประกอบการฝกอบรม การวัดและประเมินผล

หลักสูตรฝกอบรม ประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม School Mapping มีผลสัมฤทธ์ิอยูในระดับมาก 

ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากและผลสัมฤทธ์ิหลักสูตรเกิดจากกระบวนการ

ฝกอบรมที่แทจริง93 

 สุเมธ งามกนก ไดทําการศึกษา หลักสูตรฝกอบรมเพิ่มอํานาจในการทํางานเพื่อพัฒนา

สมรรถนะของเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสราง

หลักสตูรและการหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม เพื่อเพิ่มอํานาจในการทํางาน พัฒนาสมรรถนะ

ของเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนกระทรวงศึกษาโดยแบงเปนตอนมี 1) การวิเคราะหขอมูล

พื้นฐาน เปนการศึกษาและวิเคราะหหลักการเพิ่มอํานาจในการทํางานวิธีการฝกอบรมโดยศึกษาจาก

                                                   
92พรชัย หนูแกว, การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการวิจัยในชั้นเรียนสําหรับครูในระดับ

ประถมศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ราชบุรี: คณะครุศาสตร  สถาบันราชภัฎหมูบานจอมบึง, 2546), บทคัดยอ. 

 
93สุรางค ธูปบูชากร, การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการทํา School Mapping 

(นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), บทคัดยอ. 
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แนวคิดและทฤษฎี 2) การสรางหลักสูตรฝกอบรมประกอบดวย หลักการและเหตุผล จุดมุงหมาย 

เน้ือหาวิชา กิจกรรมเรียนการสอน การวัดและประสิทธิผล 3) ทดลองใชหลักสูตรเพื่อหาประสิทธิภาพ

เปนการนําหลักสูตรฝกอบรมไปทดลองใชกับเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน โดยทดลองใช

หลักการทดลองพบวาสมรรถนะของผูเขารับการอบรมสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสิติที่

ระดับ .01  ซึ่งในดานองคประกอบของหลักสูตรเปนแนวทางใหผูวิจัยนําไปสรางหลักสูตรฝกอบรม 

 โรส (Rose) ไดศึกษาการสอนภาษาอิตาเลียนในระดับ C: แบบจําลองเพื่อพัฒนา

หลักสูตรตามมาตรฐานของแผนการศึกษาแหงมลรัฐนิวยอรกวาดวยมาตรฐานการเรียนรูภาษาอื่นๆ  

นอกเหนือจากภาษาอังกฤษน้ีเปนเอกสารหลักสูตรสําหรับการเรียนภาษาอิตาเลียนระดับ 4 ในไฮสคูล

และเปนหลักสูตรที่มีมาตรฐานตามที่แผนการศึกษาแหงมลรัฐนิวยอรกกําหนด  ซึ่งเอกสารหลักสูตร

ฉบับน้ีประกอบไปดวย กระบวนการวิธีการสอนภาษาที่สอง ขอบเขตและการจัดลําดับเน้ือหาหลกัสตูร

เคาโครงรายละเอียดในแตละหนวยของเน้ือหา ซึ่งประกอบไปดวยคําศัพทสําคัญๆ ความเขาใจและ

คําถาม วัตถุประสงคการเรียนรู และแนวทางในการประเมินผูเรียน การที่เน้ือหาของหลักสูตรกับ

มาตรฐานกําหนดก็จะสงผลตอประสิทธิผลของผูเรียนทุกคนและมีวิธีการประเมนิผลทีม่ปีระสทิธิภาพก็

จะทําใหนักเรียนบรรลุเกณฑตามที่มาตรฐานกําหนดเชนกัน 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรสรุปไดวา ข้ันตอน

การสรางหลักสูตรฝกอบรมมีทั้งหมด 4 ข้ันตอน คือ 1) การออกแบบของหลักสูตรและการสราง

หลักสูตร 2) การหาคุณภาพของหลักสูตรและแบบประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม  

3) การทดลองใชหลักสูตรเพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและเผยแพร 4) การหาประสิทธิภาพของ

หลักสูตรประกอบดวยความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอหลักสูตรและประสิทธิผลและ

ดานผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรฝกอบรมอยู ในระดับใดและทําการวิเคราะหแบบแปรปรวน  

เพื่อทดสอบวาผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรเกิดจากการอบรมที่แทจริงหรือไม 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับผูบริหารกับการบริหารจัดการหลักสูตร 

 เอนก อัคคีเดช  พบวา จากการศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาด

เล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2 ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน 

เรียงจากมากไปหานอยดังน้ี การจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษา การกําหนดแผนการบริหาร

หลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา 

การปรับปรุงและพัฒนากระบวนบริหารหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา การดําเนินการใชหลักสตูร

สถานศึกษา และดานสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามลําดับ แนวทาง

ดําเนินงานการบริหารหลักสูตรสถานศึกษามีความตองการใหโรงเรียนพัฒนา ดังน้ี ดานการสรุปผล

การดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ควรจัดอบรมครูสรางความตระหนัก และใหความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับการสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา สงเสริมการมีสวนรวมของทุก
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ฝายในการสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ดานการดําเนินการใชหลักสูตรควรจัด

สัมมนาครูใหเกิดความรูความเขาใจหลักสูตรสถานศึกษาในทิศทางเดียวกัน สามารถนําไปใชในการทํา

แผนการสอนและการจัดการเรียนการสอนไดตรงตามเปาหมายของหลักสูตร และการประเมินผลการ

ใชหลักสูตรทุกภาคเรียนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารหลักสูตรทุกป94 

 พัชริน ทับทิม  ทําการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาฝายวิชาการ

และครูผูสอนตอการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี 

เขต 2 พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาวิชาการและครูผูสอนตอการบริหาร

หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน 7 ดาน คือ การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา การจัดทําสาระ

ของหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและเตรียมนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช การดําเนินการใช

หลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผล การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 

การสรุปผลการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและการปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารโดย

หลักสูตรสถานศึกษา พบวา เกือบทุกดานตลอดจนภาพรวมทั้ง 7 ดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

ยกเวนดานการเตรียมความพรอมและดานการดําเนินการใชหลักสูตร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง

เพียง 2 ดาน โดยมีการเตรียมความพรอมของสถานศึกษาเปนความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา 

หัวหนาฝายวิชาการและครูผูสอนตอการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยจําแนกตามสภาพ

การปฏิบัติงานในหนาที่ ประสบการณ การทํางาน วุฒิการศึกษา ทัศนคติตอการบริหารหลักสูตรใน

สถานศึกษาและขนาดของสถานศึกษาพบวาไมแตกตางกนั95 

 ธนศักด์ิ เปาริก 2550 การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 พบวา 1) ผูบริหาร

สถานศึกษาเห็นวาสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ

การดําเนินงานจากมากไปนอย ดังน้ี การดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษาการจัดทําสาระของ

หลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา การเตรียมความพรอมของ

สถานศึกษา การนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา การปรับปรุง

                                                   

  94เอนก อัคคีเดช, “การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2” (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), บทคัดยอ. 

  95พัชริน ทับทิม, “ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาฝายวิชาการและ

ครูผูสอนตอการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 

2” (วิทยานิพนธปริญญาหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี , 

2549), บทคัดยอ. 
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พัฒนาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา และการสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 

และ 2) ผูบริหารสถานศึกษา เห็นวา ปญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนโดยรวมอยู

ในระดับนอย และเมื่อพิจารณาแตละข้ันตอนพบวาทุกข้ันตอนมีปญหาอยูในระดับนอย เรียง

ตามลําดับจากมากไปนอยไดดังน้ี การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา การนิเทศกํากับติดตาม

ประเมินผลการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา การปรับปรุง พัฒนาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา การ

ดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา การสรุปผล การดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา การ

วางแผนดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษา 

 วิไลวรรณ หมขวา ไดศึกษาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนตนแบบ

การใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนชุมแพศึกษา สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 พบวา สภาพการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ดาน

การสงเสริม สนับสนุน มีการจัดทําแผนพัฒนาครูและจัดอบรมเรื่องหลักสูตรอยางตอเน่ือง มีการ

จัดสรรงบประมาณตามแผนงานประจําปอยางเหมาะสมและพอเพียง ทรัพยากรตางๆมีความพรอม

และนํามาบริหารจัดการไดอยางเหมาะสมคุมคา สงเสริมการมีสวนรวม มีการทํางานเปนทีม ไดรับ

ความรวมมือเปนอยางดีครูและนักเรียนมีผลงานดานวิชาการเปนที่ประจักษ ดานการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษามีการวางแผนเตรียมความพรอม ดําเนินการเปนข้ันตอนโดยคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรและงานวิชาการ ไดเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาที่สมบูรณ การใชหลักสูตรระดับช้ันเรียน ครู

มีการวางแผนการจัดการเรียนรู นําไปใชจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ ดําเนินการติดตาม

การใชหลักสูตรอยางเปนระบบ และดานการกํากับดูแลคุณภาพ มีการนิเทศติดตามการใชหลักสูตร

ครบทุกกลุมสาระการเรียนรู ตลอดจนจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ ซึ่ง

โรงเรียนชุมแพศึกษาสามารถดําเนินการไดดีในระดับหน่ึง สภาพปญหาคณะกรรมการสถานศึกษา 

ผูปกครอง ชุมชนยังมีสวนรวมนอย ครูบางสวนยังไมพรอมสําหรับการใชหลักสูตรใหม 2551 และยัง

ไมมีการวิจัยติดตามการใชหลักสูตรที่ชัดเจน96 

                                                   

 96วิไลวรรณ หมขวา, “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนตนแบบการใช

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนชุมแพศึกษา” (รายงานการศึกษา

อิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน, 

2553), บทคัดยอ. 
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 อัลเลนและคณะ ไดศึกษาปญหาและความตองการของนักพัฒนาหลักสูตร ผลการวิจัย

พบวา กิจกรรมที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ การจัดการและการบริหารหลักสูตร การเลือกและการ

จัดการเน้ือหาและการประเมินหลักสูตร97 

 2. การพัฒนาครูดานการวิจัย ผูบริหารตองทําหนาที่กระตุนและพัฒนาครูใหสามารถทํา

วิจัยและพัฒนาได จึงทําใหผูบริหารตองคิดคนวิธีการชวยเหลือครูและแกปญหาอุปสรรคตางๆไดแก 

   2.1  ทําวิจัยสํารวจสภาพและปญหาในการทําวิจัยของคร ู

   2.2  ฝกฝนทักษะการทําวิจัยใหกับครูและชุดสงเสริมประสบการณความรูสําหรับครู

เรื่องการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 

   2.3  มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลอยางตอเน่ือง 

 3. การสนับสนุนปจจัยตางๆเพื่ออํานวยความสะดวกตอการทําวิจัยของครู เชน 

    3.1  จัดซื้อหนังสือ ตํารา เอกสารตางๆเพื่อใหครูไดใชในการศึกษาคนควา 

    3.2  จัดหาสื่ออุปกรณ เชน กระดาษ เครื่องเขียนตางๆ 

    3.3  จัดหาและจัดสรรงบประมาณใหครูทําวิจัยอยางเพียงพอ 

    3.4  จัดอํานวยความสะดวกตางๆ เชน การติดตอประสานงานตางๆ 

    3.5  จัดปรับปรุงแหลงเรียนรูตางๆในโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู 

    3.6  พัฒนาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหสวยงาม รมรื่น และปลอดภัย 

   3.7  จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหเอื้อตอการจัดการเรียนรูของครู

 สรุป 

 การทําวิจัยเปนเครื่องมือที่สําคัญที่จะชวยใหครูสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

ตลอดจนการแกปญหาที่เกิดข้ึนในช้ันเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ แตจากสภาพปญหา คือ ครูมุงหวัง

ที่จะทําวิจัยเพื่อเปนผลงานในการเลื่อนตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งขอบเขตหรือรูปแบบในการทําวิจัยมี 

ความซับซอน ยุงยาก  และไมคอยเกิดประโยชนตอการพัฒนาผูเรียนเทาที่ควร นอกจากน้ีความรูและ

ความเขาใจในการทําวิจัยของครูยังมีความคลาดเคลื่อนไมถูกตอง ซึ่งมีนักการศึกษาหลายทานไดให

ขอเสนอแนะไววางานวิจัยของครูควรที่จะมีรูปแบบการวิจัยที่ไมซับซอนมากนัก ครูเปนผูกําหนด

ปญหาการวิจัยจากประสบการณตรงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตน และในบริบทที่

เกี่ยวของกบัปญหาจากการปฏิบัติงานของครู  รูปแบบของการทําวิจัยไมจําเปนจะตองเปนงานวิจัยใน

                                                   

 97Wiant A. Allen, and Others, Activities Problem and of Curriculum 

Development, accessed December 10, 2015, available from  http://Llericac.Netlericelb 

/ED132295.htm. 
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รูปแบบที่เปนงานวิจัยเชิงวิชาการ (Academic Research) ซึ่งลักษณะดังกลาวมีความสอดคลองกับ

งานวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน (Classroom  Action  Research) ซึ่งความรูความสามารถที่ครูควรมี

ประกอบไปดวย 8 ข้ันตอน ดังน้ี 1) การวิเคราะหและกําหนดปญหาของการวิจัย 2) การกําหนด

วัตถุประสงคของการวิจัย 3) ออกแบบการวิจัย 3.1) กําหนดตัวแปร 3.2) แบบแผนการวิจัย 3.3)

ประชากรและกลุมตัวอยาง 3.4) เครื่องมือ 3.5) สถิติที่ใชในการวิเคราะห 4) การเก็บขอมูล 5) การ

วิเคราะหขอมูล 6) การแปลผลและสรุปผล 7) การเขียนรายงานวิจัย  8) การนําเสนอผลการวิจัย 

 ซึ่งปญหาดังกลาวสามารถแกไขไดดวยการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู  

โดยผูวิจัยไดศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรม ดังน้ี แนวคิด HRD ของ 

Randy L. Desimone, ทฤษฎีการเรียนรูผูใหญ เอนดราโกจี (Andragogy) ของมัคคัลโนลส,  Five – 

step training  and Development Process ของ Dessler, หลักการฝกอบรมของ William  R. 

Tracy และแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของ Saylor, Alexander  and  Lewis, การพัฒนาหลักสูตร

ของ Taba, การพัฒนาหลักสูตร Tyler, พัฒนาหลักสูตรของ ดร.วิชัย วงษใหญ,  การพัฒนาหลักสูตร

ของสงัด  อุทรานันท, งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  และแนวคิดประสิทธิผล

หลักสูตรฝกอบรม, การประเมินฝกอบรม Kirkpatrick, การเรียนรูตามทฤษฎีของบลูม (Blooms 

Taxnomy), การจัดทําทัศนคติของ Likert  scale 

 นอกจากน้ีผูบริหารเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อสงเสริม 

การทําวิจัยของครไูดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปดวย 3 ดาน ดังน้ี  คือ การสรางหลักสูตรการ

ทําวิจัยของครูที่มีประสิทธิภาพ การสงเสริมสนับสนุนการใชหลักสูตรการทําวิจัยของครูในสถานศึกษา  

และการกํากับดูแลคุณภาพการใชหลักสูตรการทําวิจัยของคร ู
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ทราบขอบเขตการทําวิจัยของครู 2) พัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรมการทําวิจัยของครู  3) ทราบผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู 

4) ทราบแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อสงเสริมการทําวิจัยของครู ใชระเบียบวิธีวิจัย 

เชิงผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Methodology) โดยข้ันตอนแรกเปนการวิจัย

เชิงคุณภาพข้ันที่สองเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ข้ันที่สามเปนการวิจัยเชิงปริมาณ และข้ันที่สี่เปนการ

วิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบดวยข้ันตอนการดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยดังน้ี 

 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยครั้ งน้ีให เปนไปอยางมีระบบและบรรลุ

วัตถุประสงคของการวิจยัที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงกําหนดรายละเอียดและข้ันตอน

การวิจัยเปน 3 ข้ันตอน ดังน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมโครงรางการวิจัย 

 ผูวิจัยเตรียมโครงการวิจัยอยางเปนระบบตามระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย โดยเริ่มตน

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการทําวิจัยของครูโดยการวิเคราะห สังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของตางๆ จากตํารา เอกสารวิจัย ขอมูลสารสนเทศ  งานวิจัยตางๆทั้งในประเทศ

และตางประเทศ เพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิดวิจัยจัดทําโครงการวิจัยนําเสนอที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  

และสอบปกปองโครงรางวิจัยตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการแลวขออนุมัติบัณฑิตวิทยาลัย  

ทําการวิจัยในข้ันตอไป 

 ขั้นตอนท่ี 2 การดําเนินการวิจัย 

 การดําเนินการวิจัยเพื่อตอบคําถามวิจัยขอที่ 1 “ขอบเขตการทําวิจัยที่เหมาะสมของครู 

ควรเปนอยางไร” ขอที่ 2 “หลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครูตามขอบเขตการทําวิจัยที่เหมาะสม

เปนอยางไร” ขอที่ 3 “ประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครูมีประสิทธิผลดานความพงึ

พอใจของผู เขารับฝกอบรมในระดับไหน ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรอยูในระดับไหน” ขอที่ 4 

“แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อสงเสริมการทําวิจัยของครูเปนอยางไร” ผูวิจัยกําหนด

ข้ันตอนและดําเนินการวิจัยดังน้ี  
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 ขั้นท่ี 1 เพ่ือทราบขอบเขตการทําวิจัยของครู ผูวิจัยกําหนดวิธีดําเนินการดังน้ี 

 1.1 ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และสรุปวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับแนวคิดทฤษฎีและ

บันทึกผลของการวิเคราะหแลวสรุปเปนขอคําถามเพื่อไปสัมภาษณผู เช่ียวชาญที่มีความรูและ

ประสบการณทางดานการทําวิจัยของครู 

 1.2  สัมภาษณผู เ ช่ียวชาญทางดานการวิจัยโดยใชการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง 

(Semi – Structured  Interview) เกี่ยวกับขอบเขตของการทําวิจัยของครูเพราะเปนการสัมภาษณที่

มีความยืดหยุนมีการกําหนดหัวขอคําถามเปนหลักแตในขณะเดียวกันก็เปนการเปดกวางสําหรับ

ประเด็นที่อาจจะเกิดข้ึนจากการสนทนาทุกรูปแบบ1 โดยสัมภาษณผูเช่ียวชาญทั้งหมด 7 ทาน  

เพื่อเปนขอมูลในการกําหนดขอบเขตการทําวิจัยของครแูลวประมวล สังเคราะหและสรุปขอมูล 

 1.3 วิเคราะหขอบเขตการทําวิจัยของครูที่ไดจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ โดยใชการ

วิเคราะหเน้ือหา (content  analysis)แลวสังเคราะหเปนขอบเขตการทําวิจัยของครู  

 ขั้นท่ี 2  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู  ผูวิจัยกําหนดการดําเนินการ

ดังน้ี 

 2.1 การสรางหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู โดยผูวิจัยศึกษาเอกสารวรรณกรรม

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร ดังน้ี การพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร อเล็กซานเดอร 

และเลวิส (Saylor, Alexander and Lewis), ทาบา (Taba), ไทเลอร (Tyler), วิชัย วงษใหญ,   

สงัด อุทรานันท และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร แนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรม 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของลันด้ี (Randy) ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญแอนดาโกจี (Andragogy) 

กระบวนการฝกอบรมของเดสเลอร (Desster) มาสรุปโครงสรางของหลักสูตรและกระบวนการ

ฝกอบรม นํามาหลอมรวมกับขอบเขตการทําวิจัยของครูตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญในการปรับ

หลักสูตรฝกอบรมใหงายตอการปฏิบัติบรรลุผลตามวัตถุประสงคนํามาสรางเปนหลักสูตรฝกอบรมการ

ทําวิจัยของครู  

 2.2  การสรางแบบประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของคร ูผูวิจัยได

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรฝกอบรมของเคิรท แพทริค (Kirk  Patrick) ของสัฟเฟลบีม

(Stufflebeam) ทฤษฎีการเรียนรูของบลูม (Bloom) การวัดทัศนคติของลิเคิรท (Likert) โดยแบง

แบบประเมินเปน 2 ตอน คือ 

   

                                                   
1ชาย โพธิสิตา, ศาสตรและศิลปแหงการวิจัยเชิงคุณภาพ, (กรุงเทพมหานคร:  

อมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพับลิชช่ิง, 2547), 278. 
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 2.2.1 แบบประเมินประสิทธิผลดานความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมเปน

แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราประมาณคา (Rating  Scale) 5 ระดับของลิเคิรท (Likert)2 ดังน้ี 

 ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยสุด ใหนํ้าหนัก  1  คะแนน 

 ระดับ 2  หมายถึง   มีความพึงพอใจนอย  ใหนํ้าหนัก  2  คะแนน 

 ระดับ 3  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง ใหนํ้าหนัก  3  คะแนน 

 ระดับ 4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก  ใหนํ้าหนัก  4  คะแนน 

 ระดับ 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด ใหนํ้าหนัก  5  คะแนน  

แลวนําคานํ้าหนักคะแนนไปหาคามัชฌิมเลขคณิตความพึงพอใจ 

 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง 

(Index  of  Item-Objective Congruence: IOC) โดยพิจารณาคา IOC มากกวา 0.5 ข้ึนไป ปรับปรุง

แกไขสํานวนตามขอเสนอแนะแลวนําไปทดลองใช (Try Out)กับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมทดลอง

จํานวน 30 คนเพื่อหาคาความเช่ือมั่น (Realiability) ดวยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (&-

Coefficient) ตามวิธีของครอนบราค 

 2.2.2 ประสิทธิผลดานผลสัมฤทธ์ิของแบบทดสอบหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจยัของ

ครู โดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูของบลูม (Bloom) ดานพุทธพิสัย (Cognitive Domain) 

ประกอบดวย ความรู ความเขาใจ การนําไปปรับใช การวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินผล

นํามาสรางแบบทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบจํานวน 30 ขอ นําไปหาคา IOC (Index of Item-

Objective Congruence) แลวนําไปทดลองใช (Try Out)กับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมทดลองจํานวน 

30 คนเพื่อหาคาความเช่ือมั่น (Realiability) ดวยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (&-Coefficient)  

ตามวิธีของครอนบราค 

 2.3 หาคุณภาพของหลักสูตรฝกอบรมและแบบประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรโดยใช

ผูเช่ียวชาญตัดสิน (Expert Judgement)3 ซึ่งการประเมินหลักสูตรกอนนําไปใชดวยวิธีการตรวจสอบ

โดยผูเช่ียวชาญใชสําหรับการพิจารณาตัวหลักสูตร เพื่อดูวาหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนน้ัน ในแตละสวนของ

หลักสูตรมีความสอดคลองสัมพันธกันหรือไมมีความเปนเหตุเปนผลกันเพียงใด ซึ่งโดยทั่วไป

สวนประกอบของหลักสูตรจะประกอบไปดวย เปาหมาย จุดมุงหมายทั่วไป จุดมุงหมายเฉพาะของ

หลักสูตร เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล ผูเช่ียวชาญจะชวยพิจารณาตัดสิน

                                                   
2พวงรัตน  ทวีรัตน, วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร, พิมพครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2538), 114-115. 
3ศักด์ิศรี  ปาณะกุล, การประเมินหลักสูตร, พิมพครัง้ที่ 6 (กรุงเทพมหานคร: สํานัก

พิมพมหวิทยาลัยรามคําแหง, 2553), 55.  
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วาสวนประกอบน้ีสอดคลองไปดวยกันไดจริงหรือไม  ผูเช่ียวชาญที่จะทําการประเมินหลักสูตรควร

ประกอบไปดวยผูที่มีความรูความสามารถดานการพัฒนาหลักสูตรและผูที่มีความรูความเขาใจเกีย่วกบั

เน้ือหาสาระของวิชาตางๆที่บรรจุอยูในหลักสูตร ความเปนผูเช่ียวชาญที่แทและมีความเปนกลางจึง 

เปนสาระสําคัญของการประเมินตามแนวทางน้ี 

 ขั้นท่ี 3 การหาประสิทธิผลหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู โดยทําการทดลอง 

ฝกอบรมกับกลุมตัวอยางจํานวน 48 คน ซึ่งเปนครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ราชบุรี เขต 1 ใชแผนแบบการทดลองที่แทจริง (True Experimental Designs) รูปแบบสี่กลุม 

โซโลมอน (The Solomon Four – Group Design) แลววิเคราะหแบบประเมินประสิทธิผลดาน

ความ พึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมและผลสัมฤทธ์ิของการเขารวมการฝกอบรมอยูในระดับใด   

ตอจาก น้ันผู วิจัยทํ าการ วิ เคราะหผลสัมฤท ธ์ิของหลักสู ตรฝกอบรมการทํา วิจัยของครู  

โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน Two-way  ANOVA  

           ขั้นท่ี 4 การหาแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือสงเสริมการทําวิจัยของ

คร ูเปนข้ันตอนการใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุม (Focus Group)กลุมครูที่เขารับ

การอบรมจํานวน 24 คน และสัมภาษณผูบริหารจํานวน 2 คนเพื่อหาแนวปฏิบัติการบริหารเพื่อ

สงเสริมการทําวิจัยของคร ู
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ขั้นท่ี 1 หาขอบเขตการทําวิจัยของคร ู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขั้นตอนท่ี  3การรายงานผลการวิจัย  เปนข้ันตอนของการจัดทํารายงานการวิจัยเสนอ 

 

ภาพที่ 11 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เก่ียวของกับขอบเขตการทํา

วิจัยของครูและสัมภาษณ

ผูเชี่ยวชาญจํานวน 7  คน 

เก่ียวกับขอบเขตการทําวิจัย

ของครู 

 

วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ

ผูเชี่ยวชาญ โดยใชคา content 

analysis 

ขอบเขตการทํา

วิจัยของครู   

ขั้นท่ี 2  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของคร ู

 

 

 

 

 

 

ขั้นท่ี 3  การหาประสิทธิผลหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของคร ู

 

การศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวของ

และขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดาน

การจัดทําหลักสูตรฝกอบรม 

สรางหลักสูตรฝกอบรมและแบบ

ประเมินประสิทธิผลของหลักสูตร

ฝกอบรมการทําวิจัยของครู 

หาคุณภาพของหลักสูตร

ฝกอบรมและแบบประเมิน

ประสิทธิภาพของหลักสูตร 

โดยใช expert judgement 

หลักสูตรฝกอบรมการ

ทําวิจัยของครู 

ฝกอบรมกับครูที่เปนกลุม

ตัวอยาง จํานวน 48 คน ตาม

แผนแบบการทดลองที่แทจริง 

(True Experimental 

Designs) รูปแบบส่ีกลุม

โซโลมอน 

ประเมินประสิทธิผลหลักสูตรฝกอบรม 

-  ดานความพึงพอใจของผูเขารับการ

ฝกอบรม 

-  ดานผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรฝกอบรม

โดยการวิเคราะห Two-way ANOVA  

 

ประสิทธิผลหลักสูตร

ฝกอบรมการทําวิจัย 

ของครู 

 

ขั้นท่ี  4  การหาแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือสงเสริมการทําวิจัยของคร ู

 สนทนากลุม(Focus group)ครูที่เขารับการ 

อบรมจํานวน 24 คน และสัมภาษณผูบริหาร

จํานวน 2 คน เพื่อหาแนวปฏิบัติในการบริหาร

จัดการหลักสูตรเพื่อสงเสริมการทําวิจัยของครู 

แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อ

สงเสริมการทําวิจัยของคร ู
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ระเบียบวิธีการวิจัย 

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (True Experimental Designs) โดยใชรูปแบบ 

การควบคุมอยางเครงครัด แบบสี่กลุมที่ไดจากการสุมของโซโลมอน4เพื่อแกไขขอจํากัดของรูปแบบ

กลุมทดลอง กลุมควบคุมที่ไดจากการสุมที่มีการวัดกอนหลังในเรื่องความตรงภายนอก (External  

Validity)5 โดยแสดงเปนแบบแผนการทดลองดังน้ี 

 วัดกอน   สิ่งทดลอง  วัดหลัง  

R    O1        X       O2 

R    O3        C       O4 

R     -        X       O5 

R     -        C       O6 

 เมื่อ  X แทน สิ่งทดลอง (Treatment) 

   R แทน การสุมตัวอยาง 

   O แทน การวัด 

 

ประชากรคือ ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

จํานวน 3,560  คน  

กลุมตัวอยาง คือครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี จํานวน  

48 คน โดยใชการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 

ผูวิจัยแบงออกเปน 4 กลุม ในการทดลองกลุมละ 12 คน โดยใชการสุมอยางงาย 

(Simple Random Sampling) และสุมสถานการณทดลองใหกับกลุมตัวอยาง เน่ืองจากมีความเปน 

Homogeneity ซึ่งเปนไปตามแผนแบบการวิจัยเชิงทดลองแบบสี่กลุมที่ไดจากการสุมของโซโลมอน 

ดังน้ี 

1. กลุมที่ไดรับการสุมเลือกใชกับวิธีที่ 1 จะไดรับการวัดผลกอนทดลองและไดรับการ

วัดผลหลังจากทดลอง 

                                                   
4ชูศร ีวงครัตนะและองอาจ นัยพัฒน, แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองและสถิติวิเคราะห

แนวคิดพ้ืนฐานและวิธีการ (กรุงเทพเทพมหานคร: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551). 
5Brave MCW and Braver  S.L. “Statistical  Treatment  of  the  Solomon  

Four-Group Design: A Meta – Analytic  Approach” Psychological  Bulletin 140, 1 

(1988), 151.   
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 2. กลุมที่ไดรับการสุมเลือกใชกับวิธีที่ 2 จะไดรับการวัดผลทั้งกอนและหลัง แตจะไมได

รับสิ่งทดลอง 

 3. กลุมที่ไดรับการสุมเลือกใชกับวิธีที่ 3 จะไมไดรับการวัดผลกอนทดลองแตไดรับการ

วัดผลหลังทดลอง 

 4. กลุมที่ไดรับการสุมเลือกใชกับวิธีที่ 4 จะไดรับการวัดผลหลังเพียงอยางเดียว 

 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

 ตัวแปรพื้นฐาน (Independent Variables) คือ หลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู 

 ตัวแปรที่ศึกษา (Dependent Variables) คือ ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรฝกอบรมการทํา

วิจัยของคร ู

  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 ผูวิจัยใชเครื่องมือในการวิจัยเสนอตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังน้ี 

 ขั้นท่ี 1 การหาขอบเขตการทําวิจัยของครู  เครื่องมือสําหรับข้ันตอนน้ี คือ 

 1.1  การวิเคราะหเอกสาร (Document Analysis) ใชแบบวิเคราะหเน้ือหาเกี่ยวกับการ

ทําวิจัยของคร ู

 1.2  แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi -Structured  Interview) จํานวน 1 ฉบับ  

เพื่อสัมภาษณผูเช่ียวชาญตามที่ผูวิจัยกําหนด โดยศึกษาวิเคราะหหลักการแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวของกับขอบเขตของงานวิจัยที่เหมาะสมของครู แลวนําไปสัมภาษณความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ

และนํามาสรุปรวมกับผลสรุปของหลักการแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเพื่อใหไดกรอบแนวคิดขอบเขต

การทําวิจัยของครู  

 ขั้นท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครูเครื่องมือสําหรับข้ันตอนน้ี คือ  

การตรวจสอบหาคุณภาพของหลักสูตรโดยผูเช่ียวชาญ   

 ขั้นท่ี 3 การหาประสิทธิผลหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู เครื่องมือสําหรับ 

การรวบรวมขอมูลเปนแบบประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม แบงเปน 2 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม ตอนที่ 2 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิของ

หลักสูตรฝกอบรมแบบปรนัยจํานวน 30 ขอ 

 ขั้นท่ี 4 การหาแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อสงเสริมการทําวิจัยของครู  

เครื่องมือสําหรับข้ันตอนน้ี คือ แบบสัมภาษณเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการบริหารงานเพื่อสงเสริมการทํา

วิจัยของคร ู
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การสรางเครื่องมือของการวิจัย 

เพื่อใหการวิจัยครั้งน้ีสามารถตรวจสอบไดตามกรอบแนวของการวิจัยและบรรลุตาม

วัตถุประสงคที่กําหนดไว  ผูวิจัยจึงดําเนินการสรางเครื่องมือ ดังน้ี 

ขั้นท่ี  1 การหาขอบเขตการทําวิจัยของครู   

1. แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structured  Interview) จํานวน 1 ฉบับ      

การสรางเครื่องมือเพื่อสัมภาษณความคิดเห็นของผู เ ช่ียวชาญเพื่อใหไดตัวแปรที่ เปนกรอบ

แนวความคิด ผูวิจัยดําเนินการดังน้ี 

 1.1 วิเคราะหหลักการแนวคิดทฤษฎีและขอคนพบตางๆ เกี่ยวกับขอบเขต 

การทําวิจัยของคร ู

 1.2  วิเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับขอบเขตการทําวิจัยของคร ู

 1.3  วิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศที่

ไดจากการศึกษาและจัดทําเปนขอสรุป 

 1.4  นําขอสรุปเกี่ยวกับขอบเขตการทําวิจัยของครูเพื่อใชเปนกรอบในการสรางแบบ

สัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (semi-structure  interview) แลวนําเสนอแบบสัมภาษณใหอาจารยที่

ปรึกษาพิจารณา  

 1.5  นําแบบสัมภาษณที่สรางข้ึนไปสัมภาษณผูเ ช่ียวชาญจํานวน 7 ทานเพื่อหา

ขอบเขตการทําวิจัยของครู โดยมีคุณลักษณะดังน้ี เปนผูที่มีความรูความสามารถดานการทําวิจัยของ

ครูและเปนผูมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

ขั้นท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู มีข้ันตอนในการสรางหลักสูตร

ดังน้ี 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับขอบเขตการทําวิจัยของ

ครูนํามาสังเคราะห  และขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญในการสรางหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของคร ู

2. สรางหลักสูตรฝกอบรม โดยมีองคประกอบในดานหลักการและเหตุผลของหลักสูตร

ฝกอบรม วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม โครงสรางของหลักสูตรกิจกรรมฝกอบรม  

สื่อการฝกอบรม  การวัดและประเมินผลหลักสูตรฝกอบรม 

3. นําหลักสูตรไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทานประเมิน (Expert Judgement) โดยมี

คุณลักษณะดังน้ีเปนผูความรูความสามารถทางดานการวิจัยของครู จํานวน 3 ทาน เปนผูมีความรู

ความสามารถทางดานการพัฒนาหลักสูตร จํานวน 1 ทาน เปนผูมีความรูความสามารถทางดานการ

ใชภาษา จํานวน 1 ทานและเปนผูมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
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ขั้นท่ี 3 การหาประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครูมีข้ันตอนในการสราง

เครื่องมือ ดังน้ี 

1. การศึกษาเอกสาร วรรณกรรมแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลหลักสูตรฝกอบรม 

ทฤษฎีการเรียนรูของบลูม (Bloom) การวัดทัศนคติของลิเคิรท (Likert)  

2. แบบประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครูประกอบดวย  

2 ข้ันตอน คือ 

 ตอนที่ 1 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมเปนแบบการประมาณ

คา (Rating  Scale) 5  ระดับของลิเคิรทดังน้ี 

 ระดับ 1 หมายถึง   มีความพึงพอใจนอยสุด  ใหนํ้าหนัก  1  คะแนน 

 ระดับ 2  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย     ใหนํ้าหนัก  2  คะแนน 

 ระดับ 3  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง    ใหนํ้าหนัก  3  คะแนน 

 ระดับ 4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก    ใหนํ้าหนัก  4  คะแนน 

 ระดับ 5 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด    ใหนํ้าหนัก  5  คะแนน6 

 นําคานํ้าหนักคะแนนไปหาคามัชฌิมเลขคณิตโดยมคีามัชฌิมเลขคณิตดังน้ี  

 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แสดงวา มีความพึงพอใจระดับนอยสุด 

 คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แสดงวา มีความพึงพอใจระดับนอย 

 คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แสดงวา มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แสดงวา มีความพึงพอใจระดับมาก 

 คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แสดงวา มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

 ตอนที่ 2 แบบประเมินประสิทธิผลของผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรฝกอบรมเปน

แบบทดสอบแบบปรนัย เลือกตอบจํานวน 30 ขอ ซึ่งผูวิจัยแบงระดับประสิทธิผลของหลักสูตรเปน 5 

ระดับ ดังน้ี 

 คะแนน   1-6   คะแนน หมายถึง มีประสิทธิผลในระดับนอยมาก  ใหนํ้าหนัก  1 คะแนน 

 คะแนน    7-12  คะแนน หมายถึง  มีประสิทธิผลในระดับนอย    ใหนํ้าหนัก  2  คะแนน 

 คะแนน 13-18   คะแนน  หมายถึง  มีประสิทธิผลในระดับปานกลาง  ใหนํ้าหนัก  3  คะแนน 

 คะแนน 19-24  คะแนน  หมายถึง   มีประสิทธิผลในระดับมาก       ใหนํ้าหนัก  4  คะแนน 

 คะแนน 25-30 คะแนน หมายถึง มีประสิทธิผลในระดับมากที่สุด  ใหนํ้าหนัก  5  คะแนน 

                                                   
6พวงรัตน  ทวีรัตน, วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร, พิมพครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2538), 114-115.  
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 การแปลความหมายของคะแนน ผูวิจัยนําเกณฑประเมินคามัชฌิมเลขคณิตถวงนํ้าหนัก

คะแนน (Weighted Mean Score) ตามแนวคิดของเบส (Best) มาปรับเปนเกณฑวัดระดับผลสัมฤทธ์ิของ

หลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครูดังน้ี 

  คะแนน เฉลี่ย 1.00-1.50     หมายถึง     มีผลสัมฤทธ์ิในระดับนอยที่สุด 

  คะแนน  เฉลี่ย 1.51-2.50     หมายถึง     มีผลสัมฤทธ์ิในระดับนอย 

  คะแนน  เฉลี่ย 2.51-3.50     หมายถึง     มีผลสัมฤทธ์ิในระดับปานกลาง 

  คะแนน  เฉลี่ย 3.51-4.50     หมายถึง     มีผลสัมฤทธ์ิในระดับมาก 

  คะแนน  เฉลี่ย 4.51-5.00     หมายถึง     มีผลสัมฤทธ์ิในระดับมากที่สุด 

  ขั้นท่ี 4 การหาแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อสงเสริมการทําวิจัยของครู 

มีข้ันตอนในการสรางแบบสัมภาษณและแบบสนทนากลุม ดังน้ี  

  1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตร 

เพื่อสงเสริมการทําวิจัยของคร ู

  2. นําแบบสัมภาษณและแบบสนทนากลุมใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณา 

 

การพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 

 ในการพัฒนาคุณภาพเครื่องมือผูวิจัยไดดําเนินตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญและ 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  โดยใหสรางหลักสูตรฝกอบรมและแบบประเมินประสิทธิผล 

ของหลักสูตรฝกอบรมในข้ันตอนเดียวกันและนําไปหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังน้ี 

 1. หาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใชเทคนิค IOC (Index of  

Objective Congruence) ของหลักสูตรฝกอบรมและแบบประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม 

โดยผูเช่ียวชาญ5 ทาน  

 2. นําแบบประเมินประสิทธิผลหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครูไปทดลองใช (Try 

Out) กับครูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 จํานวน 30 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย 

เพื่อไปหาคาความเช่ือมั่น ดังน้ี 

   2.1 แบบประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรดานความพึงพอใจของผู เขารับ 

การฝกอบรมที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม  โดยวิธีการการคํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของ 

ครอนบราค (CronBach Alpha  Coefficient) 

   2.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรไปหาความเช่ือมั่น โดยใชสูตรของคูเดอร 

ริชารดสัน (Kuder - Richardson) KR – 21 หาคาอํานาจจําแนกและคาความยากงาย 

 นําขอมูลมาปรับแกและพัฒนาเปนหลักสูตรฝกอบรมที่มีความสมบูรณแบบประเมิน

ประสิทธิผลหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู เพื่อนําไปหาประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมตอไป 
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การเก็บรวมรวมขอมูล 

 เพื่อใหการวิจัยครั้งน้ีดําเนินการตามระเบียบของทางราชการ  ผูวิจัยจึงไดดําเนินการเก็บ

รวมรวมขอมูลตามข้ันตอนดังน้ี 

 1. จัดทําหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอใหออกหนังสือขอ

ความรวมมือไปยังโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

 2. การเก็บขอมูลจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดําเนินการดวยตนเอง 

 3. การเก็บขอมูลจากการหาคุณภาพเครื่องมือทุกข้ันตอนดําเนินการดวยตนเอง 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูลจากการหาประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม  เก็บรวบรวม

ขอมูลดวยตนเอง 

 5.  การเก็บขอมูลจากการสนทนากลุมดวยตนเองและผูชวยวิจัย 

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 

 ผูวิจัยไดรวบรวมและวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอบเขตการทําวิจัยของครู  ประกอบดวย 

 การวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) 

 ตอนท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู ประกอบดวย 

 1. ใชการวิเคราะหหาคา IOC (Index ofItem Objective Congruence) ของหลักสูตร 

ฝกอบรมการทําวิจัยของครูจากผูเช่ียวชาญ (Expert  Judgement) 

 2. หาคาความเ ช่ือมั่นของแบบสอบถามคํานวณหาคาสัมประสิท ธ์ิอัลฟาของ 

ครอนบราค (CronBach  Alpha Coefficient) 

 3. หาความเ ช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตรของคูเดอรริชารดสัน (Kuder- 

Richardson) KR – 21หาคาอํานาจจําแนกและคาความยากงาย 

 ตอนท่ี 3 การหาประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมประกอบดวย 

 1. การ วิ เ คราะหประสิท ธิผลด านความพึ งพอใจของผู เ ข า รับการฝกอบรม 

ใชคามัชฌิมเลขคณิต (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 2. การวิเคราะหประสิทธิผลดานผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรผลสัมฤทธ์ิดูคานัยสําคัญทาง

สถิติของการเปรียบเทียบความแตกตางโดยการวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง (Two-way 

ANOVA) เพื่อวิเคราะหดูวาผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรเกิดจากการทดลองจริงหรือไม และมีความ
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เหมาะสมกับรูปแบบการทดลองที่มีกลุมทดลองสี่กลุมของโซโลมอน 7  โดยนําคะแนนทดสอบ 

หลังการทดลองทั้ง 4 กลุมมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

 ตอนท่ี 4 การหาแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือสงเสริมการทําวิจัยของ

ครปูระกอบดวย 

 1. การวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุมและสัมภาษณผู เ ช่ียวชาญ โดยใช 

การวิเคราะหเน้ือหา (Content  Analysis)  

 สรุป 

 วัตถุประสงคของการวิจัย1)เพื่อทราบขอบเขตการทําวิจัยของครู 2) เพื่อทราบผลการ

พัฒนา หลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู 3) เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู       

4) เพื่อทราบ แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อสงเสริมการทําวิจัยของครู ข้ันตอนในการ

วิจัยมี 3 ข้ันตอน คือ 1) การเตรียมโครงการดําเนินการวิจัย 2) การดําเนินการวิจัย 3) การรายงาน

ผลการวิจัยระเบียบวิธีวิจัยเปนแบบทดลองสี่กลุมที่ไดจากการสุมของโซโลมอน ประชากรคือ ครูสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีจํานวน 3,560 คน กลุมตัวอยาง คือ ครูจํานวน 48 คน เครื่องมือ

ที่ใชในการวิจัยแบบวิเคราะหเอกสาร (Document  Analysis) แบบสัมภาษณขอบเขตการทําวิจัย

ของครู หลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู  แบบประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมการทํา

วิจัยของครูการหาคุณภาพเครื่องมือโดยการใชผูเช่ียวชาญตัดสิน (Expert  Judgement) การหาคา 

IOC การหาคาความเช่ือมั่น การหาคาอํานาจจําแนก คาความยากงาย วิธีการวิเคราะหขอมูลแบงเปน  

2 สวน คือการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis)  

และการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ คือ การวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
7ชูศรี  วงครัตนะและองอาจ  นัยพัฒน, แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองและสถิติวิเคราะห

แนวคิดพ้ืนฐานและวิธีการ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551), 48. 
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บทท่ี 4 

การวิเคราะหขอมูล 

 

 เพื่อเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดรวบรวมผลการวิจัย ประมวลขอมูล

การวิจัยและวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษทั้งหมด โดยวิเคราะหขอมูลในรูปแบบของตารางและแผนภูมิ

ประกอบคําบรรยาย  ทั้งน้ีผูวิจัยไดแบงขอการวิเคราะหขอมูลเปนตามวัตถุประสงคการวิจัยจํานวน  

4 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 การหาขอบเขตการทําวิจัยของคร ู

 1.1 การวิเคราะหเอกสาร (Documentary Analysis) 

 1.2 สังเคราะหแบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญ (Interview) 

 ตอนท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู 

 2.1 การสรางหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู 

 2.2 วิเคราะหดานประสิทธิผลของหลักสูตร ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมและ

ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 

 ตอนท่ี 3  การหาประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู 

 3.1 วิเคราะหประสิทธิผลความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอหลักสูตร 

 3.2 วิเคราะหประสิทธิผลดานผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรฝกอบรม 

 3.3 วิเคราะหความแปรปรวน (Two-way ANOVA) จุดประสงคเพื่อทดสอบผลสัมฤทธ์ิ

ของหลักสูตรเกิดจากการฝกอบรมที่แทจริงหรือไม การทดสอบความรูกอนฝกอบรมมีผลตอผลสมัฤทธ์ิ

ของหลักสูตรอบรมหรือไม 

 ตอนท่ี 4 การหาแนวปฏิบัติในการบรหิารจัดการหลกัสูตรเพือ่สงเสริมการทําวิจัยของคร ู

 4.1 วิเคราะหแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อสงเสริมการทําวิจัย 

ของคร ู

 

ตอนท่ี 1 การหาขอบเขตการทําวิจัยของครู 

 1.1 การวิเคราะหเอกสาร (Documentary Analysis) ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร หลักการ 

แนวคิดและงานวิจัยตางๆ ประกอบดวย แนวคิดการทําวิจัยของครูของศาสตราจารย ดร. สุวิมล วองวาณิช 

แนวคิดการทําวิจัยของครูของรองศาสตราจารย ดร.วิชัย วงษใหญ แนวคิดการทําวิจัยของครู 
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ของรองศาสตราจารย ดร.พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ  แนวคิดการทําวิจัยของครูของผูชวยศาสตราจารย วาที่พัน

ตรี ดร.นพดล  เจนอักษร  และแนวคิดการทําวิจัยของครูของ Kemmisและ McGratter 

ศึกษาข้ันตอนการทําวิจัยของครูของ Freeman, Mingucci, M. and Monica, M., 

Mettetal, Miller, Johnson, Holter, A. C. and Frabutt, J. M., Mills, G. E, Johnson, A. P., 

Gregory S. C. Hine, นภาพร สิงหทัต, ประวิต เอราวรรณ, ณัฎฐิดา เลาสัม, เกสร กรุณาใหม, ภิญโญ 

ลองศร,ี สิน พันธุพินิจ, จินตนาพร สุวรรณพงษ, พันธทิภา สรางชาง, ณรงค  โพธ์ิพฤกษานันท, บุญธรรม 

กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, วรรณี  แกมเกตุ, พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, วิภาพร นิธิปรีชานนท 
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ตารางที่ 10  ข้ันตอนการทําวิจัยของครจูากการสังเคราะหเอกสาร 
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1 การวิเคราะห 

กําหนดปญหา

ของการวิจัย 

√ √ √ - √ √ √ √ - - √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2 การกําหนด

วัตถุประสงค

ของการวิจัย 

- √ - - √ √ √ √ - - √ √ √ √ - √ √ √ - - - √ √ - 

3 การออกแบบ

การวิจัย 

3.1 การ

กําหนดตัว

แปร 

- - √ - √ √ - - - - √ √ √ √ - √ √ √ √ - - √ - √ 

3.2 การ

กําหนดแบบ

แผนการวิจัย 

- - √ - √ √ √ - - - √ √ √ √ - √ √ √ √ - - √ - √ 

3.3 การ

กําหนด

ประชากรและ

กลุมตัวอยาง 

- - √ - √ √ √ - - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ - √ √ - √ 

3.4 การสราง

เครื่องมือใน

การวิจัย 

 

- - √ - √ √ √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ - √ 



205 
 

ตารางที่ 10 ข้ันตอนการทําวิจัยของครจูากการสังเคราะหเอกสาร (ตอ)  

 

 

จากตาราง พบวา ข้ันตอนในการทําวิจัยของครูมี 8 ข้ันตอน ดังน้ีข้ันที่ 1 การวิเคราะห

กําหนดปญหาการวิจัยข้ันที่ 2 การกําหนดวัตถุประสงคการวิจัยข้ันที่ 3 การออกแบบการวิจัย 

ประกอบดวย 3.1 การกําหนดตัวแปร 3.2 การกําหนดแบบแผนการวิจัย3.3 การกําหนดประชากร

และกลุมตัวอยาง 3.4 การสรางเครื่องมือในการวิจัยข้ันที่ 4 การเก็บรวบรวมขอมูลข้ันที่ 5  

การวิเคราะหขอมูลข้ันที่ 6 การสรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะข้ันที่ 7การเขียนรายงานการวิจัย 

ข้ันที่ 8 การนําเสนอผลงานวิจัย 
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4 การเกบ็

รวบรวมขอมูล 

√ - √ √ √ √ √ - √ - √ √ - √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5 การวิเคราะห

ขอมูล 

√ - √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6 การสรุปผล 

อภิปรายผล

และ

ขอเสนอแนะ 

√ √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ - √ √ √ √  √ √ √ √ 

7 การเขียน

รายงานการ

วิจัย 

- - - √ √ √ √ - √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8 การนําเสนอ

ผลงานวิจัย 

√ - √ - - - - - - - - - - - - - - - √ - √ - - - 
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 1.2 สังเคราะหแบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview) 

 จากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญจํานวน 7 ทาน ซึ่งเปนผูมีความรูความสามารถทางดาน

การทําวิจัยของครูในประเด็นขอบเขตการทําวิจัยของครูตามข้ันตอนที่สังเคราะหไดจากเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของตอนที่ 1.1 ทําใหทราบขอบเขตการทําวิจัยของครู ซึ่งประกอบดวยเน้ือหาสาระ 

ดังน้ี 
 

ตารางที่ 11 สังเคราะหแบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 
 

ข้ันตอนการวิจัย ขอบเขตการทําวิจัยของคร ู
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ข้ันที่ 1 นําเขาสูการ

อบรม  

 

1) ความหมายของการวิจัย √ √ √ √ √ √ √ 

2) ความสําคัญของการทําวิจัย √ √ √ √ √ √ √ 

3) แนวคิดพื้นฐานในการทําวิจัย √ √ √ √ √ √ √ 

ขั้นที่ 2 การวิเคราะห

กําหนดปญหาการวิจัย 
1) ลักษณะของปญหาการวิจัย √ √ √ √ √ √ √ 

2) การวิเคราะหประเด็นปญหาการวิจัย √ √ √ √ √ √ √ 

ข้ันที่ 3 การกําหนด

วัตถุประสงคการ

วิจัย 

1) ความสําคัญของการกําหนด

วัตถุประสงคการวิจัย 

√ - √ √ √ √ √ 

2) หลักการเขียนวัตถุประสงควิจัย √ - √ √ √ √ √ 

ข้ันที่ 4  การ

ออกแบบการวิจัย 
1) ความสําคัญของการออกแบบการวิจัย √ - √ √ √ √ √ 

2) กระบวนการในการออกแบบการวิจัย - - √ √ √ √ √ 

4.1 การกําหนดตัว

แปร 
1) ประเภทของตัวแปร 

2) ชนิดของตัวแปรและการกําหนดตัว

แปร 

- - √ √ √ √ - 

4.2 การกําหนด

แบบแผนการวิจัย 
1) ลักษณะของแบบแผนการวิจัย √ - √ √ √ √ √ 

2) ชนิดและการเลือกแบบแผนการวิจัย - - √ √ √ √ - 
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ตารางที่ 11 สังเคราะหแบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญ (ตอ)  
 

ข้ันตอนการวิจัย ขอบเขตการทําวิจัยของคร ู
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4.3 การกําหนด

ประชากรและกลุม

ตัวอยาง 

1)ความหมายของประชากรและกลุม

ตัวอยาง 

√ - √ √ √ √ √ 

2)ขนาดของกลุมตัวอยางที่มีความเปน

ตัวแทนที่ดี 

- - √ √ √ √ - 

3)วิธีการเลอืกกลุมตัวอยาง - - √ √ √ √ - 

4.4 การสราง

เครื่องมือในการวิจัย 

1)ประเภทของเครื่องมือวิจยั √ - √ √ √ √ √ 

2)การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

วิจัย 

- - √ √ √ √ - 

ข้ันที่  5  การเก็บ

รวบรวมขอมูล 

1)ลักษณะสําคัญของการเก็บรวบรวม

ขอมูล 

- - √ √ √ √ - 

2)กระบวนการเก็บรวบรวมขอมลู - - √ √ √ √ √ 

ข้ันที่  6  การ

วิเคราะหขอมูล 
1)วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ - - √ √ √ √ √ 

2) วิธีการวิเคราะหขอมลูเชิงปริมาณ - - √ √ √ √ √ 

ข้ันที่ 7  การสรปุผล 

อภิปรายผลและ

ขอเสนอแนะ 

1)วิธีการสรปุผลการวิจัย √ - √ √ √ √ √ 

2)วิธีการอภิปรายผลการวิจัย - - √ √ √ √ √ 

3)วิธีการเขียนขอเสนอแนะ - - √ √ √ √ √ 

ข้ันที่ 8  การเขียน

รายงานการวิจัย 
1)รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย

แบบเปนไมเปนทางการ 
- - √ √ √ √ √ 

2)รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย

แบบเปนทางการ 

- - √ √ √ √ √ 
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ตารางที่ 11 สังเคราะหแบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญ (ตอ)   
 

ข้ันตอนการวิจัย ขอบเขตการทําวิจัยของคร ู
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ข้ันที่ 9 การนําเสนอ

ผลงานวิจัย 
1)การนําเสนอผลงานวิจัยในการ

ประชุมทางวิชาการ 
- - √ - √ √ - 

2)การนําเสนอผลงานวิจัยในรปู

บทความวิจัยพิมพเผยแพรใน

วารสารวิชาการ 

- - - - √ √ - 

 

จากตารางที่ 11 พบวา ขอบเขตการทําวิจัยของครูที่ไดจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 

จํานวน 7 ทาน มีทั้งหมด 9 ข้ันตอน และในแตละข้ันตอนมีขอบเขตการทําวิจัยที่มีความเหมาะสมกับ

การทําวิจัยของครู ดังน้ี 

ข้ันที่ 1 นําเขาสูการอบรม มีขอบเขตการวิจัยที่ครูตองมีความรูความเขาใจใน 3 ประเด็น 

ดังน้ี 1) ความหมายของการวิจัย 2) ความสําคัญของการทําวิจัย 3) แนวคิดพื้นฐานในการทําวิจัย 

ข้ันที่ 2 การวิเคราะหกําหนดปญหาการวิจัย มีขอบเขตการวิจัยที่ครูตองมีความรูความ

เขาใจใน 2 ประเด็น ดังน้ี 1) ลักษณะของปญหาการวิจัย 2) การวิเคราะหประเด็นปญหาการวิจัย 

ข้ันที่ 3 การกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย มีขอบเขตการวิจัยที่ครูตองมีความรูความ

เขาใจใน 2 ประเด็น ดังน้ี 1) ความสําคัญของการกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย 2) หลักการเขียน

วัตถุประสงควิจัย 

ข้ันที่ 4 การออกแบบการวิจัย มีขอบเขตการวิจัยที่ครูตองมีความรูความเขาใจใน 2 

ประเด็น ดังน้ี 1) ความสําคัญของการออกแบบการวิจัย 2) กระบวนการในการออกแบบการวิจัยซึ่ง

ประกอบไปดวย 4 ข้ันตอน ดังน้ี 4.1 การกําหนดตัวแปร มีขอบเขตการวิจัยที่ครูตองมีความรูความ
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เขาใจใน 2 ประเด็น ดังน้ี 1) ประเภทของตัวแปร 2) ชนิดของตัวแปรและการกําหนดตัวแปร 4.2 การ

กําหนดแบบแผนการวิจัยมีขอบเขตการวิจัยที่ครูตองมีความรูความเขาใจใน 2 ประเด็น ดังน้ี          

1) ลักษณะของแบบแผนการวิจัย 2) ชนิดและการเลือกแบบแผนการวิจัย 4.3 การกําหนดประชากร

และกลุมตัวอยาง มีขอบเขตการวิจัยที่ครูตองมีความรูความเขาใจใน 3 ประเด็นดังน้ี 1) ความหมาย

ของประชากรและกลุมตัวอยาง 2) ขนาดของกลุมตัวอยางที่มีความเปนตัวแทนที่ดี 3) วิธีการเลือก

กลุมตัวอยาง 4.4 การสรางเครื่องมือในการวิจัย มีขอบเขตการวิจัยที่ครูตองมีความรูความเขาใจ ใน 2 

ประเด็น 1) ประเภทของเครื่องมือวิจัย 2) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 

ข้ันที่ 5 การเก็บรวบรวมขอมูล มีขอบเขตการวิจัยที่ครูตองมีความรูความเขาใจใน 2 

ประเด็นดังน้ี 1) ลักษณะสําคัญของการเก็บรวบรวมขอมูล 2) กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล 

ข้ันที่ 6 การวิเคราะหขอมูล มีขอบเขตการวิจัยที่ครูตองมีความรูความเขาใจใน 2 

ประเด็น ดังน้ี1)วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 2) วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

ข้ันที่ 7 การสรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ มีขอบเขตการวิจัยที่ครูตองมีความรู 

ความเขาใจใน 3 ประเด็นดังน้ี 1) วิธีการสรุปผลการวิจัย 2) วิธีการอภิปรายผลการวิจัย 3) วิธีการ

เขียนขอเสนอแนะ 

ข้ันที่ 8 การเขียนรายงานการวิจัย มีขอบเขตการวิจัยที่ครูตองมีความรูความเขาใจใน  

2 ประเด็น ดังน้ี 1) รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยแบบเปนไมเปนทางการ 2) รูปแบบการเขียน

รายงานการวิจัยแบบเปนทางการ 

ข้ันที่ 9 การนําเสนอผลงานวิจัย มีขอบเขตการวิจัยที่ครูตองมีความรูความเขาใจใน  

2 ประเด็น ดังน้ี 1) การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ 2) การนําเสนอผลงานวิจัยใน

รูปบทความวิจัยพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ 

ผูวิจัยนําขอสรุปผลจากการวิเคราะหเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของและการสัมภาษณ

ผูเช่ียวชาญทีม่ีความรูและประสบการณดานขอบเขตการทําวิจัยของครู มาสรางองคความรูขอบเขต

การทําวิจัยของครข้ึูนใหม ตามตารางที่ 12 ดังน้ี 
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ตารางที่ 12 องคความรูขอบเขตการทําวิจัยของครบููรณาการจากการวิเคราะหเอกสารงานวิจัยและ

 การสมัภาษณผูเช่ียวชาญ 

 

ขั้นตอน ขอบเขต 

ข้ันที่ 1 นําเขาสูการอบรม 1) ความหมายของการวิจัย 

2) ความสําคัญของการทําวิจัย 

3) แนวคิดพื้นฐานในการทําวิจัย 

ข้ันที่ 2 การวิเคราะหกําหนดปญหาการวิจัย 1) ลักษณะของปญหาการวิจัย 

2) การวิเคราะหประเด็นปญหาการวิจัย 

ข้ันที่ 3 การกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย 1) ความสําคัญของการกําหนดวัตถุประสงคการ

วิจัย 2) หลักการเขียนวัตถุประสงควิจัย 

ข้ันที่ 4  การออกแบบการวิจัย 

 

4.1 การกําหนดตัวแปรประกอบดวย 

 

4.2 การกําหนดแบบแผนการวิจัย 

 

4.3 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

 

4.4 การสรางเครื่องมือในการวิจัย 

1) ความสําคัญของการออกแบบการวิจัย 

2) กระบวนการในการออกแบบการวิจัย 

1) ประเภทของตัวแปร 

2) ชนิดของตัวแปรและการกําหนดตัวแปร 
1) ลักษณะของแบบแผนการวิจัย 

2) ชนิดและการเลือกแบบแผนการวิจัย 

1) ความหมายของประชากรและกลุมตัวอยาง 

2) ขนาดของกลุมตัวอยางที่มีความเปนตัวแทนที่ดี 

3) วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง  

1) ประเภทของเครื่องมือวิจัย 

2) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 

ข้ันที่  5  การเก็บรวบรวมขอมูล 1) ลักษณะสําคัญของการเกบ็รวบรวมขอมลู 

2) กระบวนการเกบ็รวบรวมขอมูล 

ข้ันที่  6  การวิเคราะหขอมูล 1) วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

2) วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

ข้ันที่ 7 การสรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 1) วิธีการสรปุผลการวิจัย 

2) วิธีการอภิปรายผลการวิจัย 

3) วิธีการเขียนขอเสนอแนะ 

 

 



211 
 

ตารางที่ 12 องคความรูขอบเขตการทําวิจัยของครบููรณาการจากการวิเคราะหเอกสารงานวิจัยและ  

               การสัมภาษณผูเช่ียวชาญ (ตอ)  
 

ขั้นตอน ขอบเขต 

ข้ันที่ 8 การเขียนรายงานการวิจัย  

 

1) รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยแบบเปนไม

เปนทางการ 

2) รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยแบบเปน

ทางการ 

ข้ันที่ 9 การนําเสนอผลงานวิจัย 1) การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทาง

วิชาการ 

2) การนําเสนอผลงานวิจยัในรูปบทความวิจัยพมิพ

เผยแพรในวารสารวิชาการ 
 

 จากตารางที่ 12  สรุปสาระสําคัญขอบเขตการทําวิจัยของครูไดดังน้ี 

 ขั้นท่ี 1 นําเขาสูการอบรม มีขอบเขตการวิจัยที่ครูตองมีความรูความเขาใจใน 3 

ประเด็น ดังน้ี 

 1. ความหมายของการวิจัยกระบวนการสืบคนหาขอเท็จจริง คําตอบหรือองคความรู

ใหมดวยวิธีการที่เปนระบบระเบียบ เพื่อนํามาตอบปญหาที่ต้ังไว 

 2. ความสําคัญของการทําวิจัยเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยในการพัฒนาวิชาชีพครู 

เน่ืองจากใหขอคนพบที่ไดจากกระบวนการสืบคนที่เปนระบบและเช่ือถือได ทําใหผูเรียนเกิดการ

พัฒนาการเรียนรูและครูเกิดการพัฒนาการเรียนการสอน  และพัฒนาไปสูการเปนชุมชนแหงการ

เรียนรูตอไป  

 3.  แนวคิดพ้ืนฐานในการทําวิจัย 

  3.1  แนวคิดการทําวิจัยของครูของสุวิมล วองวาณิช 

  การวิจัยของครูเปนการวิจัยแบบหน่ึงของการวิจัยทางการศึกษาโดยมีลักษณะ

สําคัญ คือ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) นักวิจัยและผูใชผลการวิจัยโดยตรงคือ  

ตัวครูผูสอน ครูเปนผูที่กําหนดปญหาการวิจัยจากประสบการณตรงในการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนของตน และในบริบทที่เกี่ยวของกับปญหาจากการปฏิบัติงานของครู กระตุนใหครูไดแสวงหา

ความรูและเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง  ผลจากการวิจัยถูกนําไปปรับปรุงการทํางานของตนเอง 

พัฒนาตนเอง และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของตนเอง อันเปนผลใหคุณภาพการเรียนรูของ

นักเรียนดีข้ึนและพัฒนาไปสูการเปนครูวิชาชีพ 
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  3.2  แนวคิดการทําวิจัยของครูของพิชิต ฤทธ์ิจรูญ 

 1.  การวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรูถือวาเปนนวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ

หน่ึงที่มุงหมายใหนําผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสําหรับครูอาชีพ 

 2.  เปนการวิจัยที่ทําโดยครู  ของครู  เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนา 

การจัดการเรียนการสอนของคร ู

 3. เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่มีวงจรการทํางานแบบ 

PAOR กลาวคือ มีการวางแผนการดําเนินงาน (Planning) การลงมือปฏิบัติตามแผน (Acting) การ

สังเกต (Observing) เก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหผลการทดลอง การสะทอนผลกลับ 

(Reflecting)  

  3.3  แนวคิดการทําวิจัยของครูของนพดลเจนอักษร 

  การวิจัยของครู (Action Research) เปนงานวิจัยที่แสดงคุณคาของความเปนครู

โดยแท เพราะการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียนตอสาธารณะชน  

ดังน้ันจึงถือวาเปนแนวปฏิบัติวาครูควรไดรับการสนับสนุนใหทํา Action Research  ตามรปูแบบและ

เน้ือหาที่ตองการ  โดยไมจําเปนวารูปแบบของการวิจัยของครูจะเหมือนกับรายงานการวิจัยโดยทั่วไป

หรือวิทยานิพนธหรือไม  

  3.4  แนวคิดการทําวิจัยของครูของ Kemmis and McGratter  

  การวิจัยสามารถใชวงจร PAOR เพื่อใชเปนแบบแผนในการดําเนินการวิจัยได 

สามารถนํามาผนวกรวมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูได ซึ่งประกอบดวยข้ันตอนหลัก 

4 ข้ันตอนกลาวคือ 1) การวางแผนการปฏิบัติงานตลอดจนการกําหนดปญหาที่ตองการศึกษา (Plan) 

2) การดําเนินการวิจัยตามแผนที่กําหนดไว (Do) 3) การสังเกตผลที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการวิจัย 

(Observe) และ 4) การสะทอนผลหลังจากการดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแลว เพื่อใหเกิดการวิพากษ

ของเพื่อนรวมงาน (Reflect)  

 ขั้นท่ี 2 การวิเคราะหกําหนดปญหาการวิจัย มีขอบเขตการวิจัยที่ครูตองมีความรูความ

เขาใจใน 2 ประเด็น ดังน้ี 

 1.  ลักษณะของปญหาการวิจัย 

  จะตองเปนปญหาที่มีความหมายและเปนประโยชนตอการเรียนการสอน เกิด

ประโยชนทางปฏิบัติแกครูผูวิจัย หรือทําใหเกิดความเขาใจในปญหาดีย่ิงข้ึน นําไปสูการปฏิบัติไดดีขึ้น 

และสงผลถึงการแกปญหาหรือพัฒนาผูเรียนไดอยางแทจริง และเปนรูปธรรมเช่ือถือได และสิ่งที่

สําคัญคือปญหาวิจัยน้ันตองสามารถหาคําตอบไดอยางสอดคลองกับศักยภาพของครู  

  ปญหาหรือความตองการจําเปนที่แทจริง(needs) ที่พบในการจัดการเรียนการสอนที่

พบโดยทั่วไปเกิดจากความแตกตางระหวางสิ่งที่ครูคาดหวัง กับสิ่งที่เกิดข้ึนจริงในช้ันเรียน ไมไดเปนไป
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ตามมาตรฐานที่คาดหวังไว หรืออาจนิยามไดวา เปนเงื่อนไขความไมสอดคลองระหวางสภาพที่เปนจริง

ในปจจุบัน (Actual Conditions) กับสภาพที่ควรจะเปนหรือสภาพที่ตองการ (Desired Conditions) 

 2. การวิเคราะหประเด็นปญหาการวิจัย 

  แนวทางที่ 1 การใชขอมูลชัดแจงจากผลการเรียนเปนการนําผลการเรียนหรือคะแนน 

จากการสอบมาใชเปนตัวบงช้ีความเปนปญหา  

  แนวทางที่ 2 การใชขอมูลชัดแจงจากภาวะทางสังคมผูวิจัยอาจใชวิธีการศึกษาขอมูล

เกี่ยวกับสภาพภาวะทางสังคมของนักเรียนที่หนวยงานตางๆ ของโรงเรียนเก็บรวบรวมไว ที่สะทอนให

เห็นถึงปญหาที่เกี่ยวเน่ืองกับการเรียนการสอน  

  แนวทางที่ 3 ใชขอมูลจากการประเมินความรูสึกของผูที่เกี่ยวของเปนการประเมิน

ความรูสึกของผูเกี่ยวของกับนักเรียน และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งอาจประกอบไปดวยเพื่อนครู

ดวยกัน ผูปกครองหรือแมแตตัวนักเรียนก็อาจใหมีสวนรวมในการประเมิน  

  แนวทางที่ 4 การใชวิธีการระดมสมองโดยกระบวนการกลุมเปนการใชกระบวนการ

กลุม เพื่อใหไดขอมูลจากความรูสึกของผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนเปนดัชนีบงช้ีปญหา

การเรียนการสอน 

  แนวทางที่ 5 การใชการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการวิเคราะหปญหาในการ

จัดการเรียนการสอน อาจใชการสังเกตของครูผูสอนเปนเครื่องมือที่นํามาใชเปนตัวบงช้ีปญหาได  

  แนวทางที่ 6 การใชคําถามเพื่อช้ีนําปญหาในบางครั้งครูอาจใชคําถามเชิงวิเคราะห

หลายๆ คําถามกับตนเองเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนหรือเรื่องที่มีผลกระทบตอการเรียนการสอน 

แลวลองคิดใครครวญอยางรอบคอบก็อาจทําใหมองเห็นปญหาตางๆได 

 ขั้นท่ี 3 การกําหนดวัตถุประสงคการวิจัยมีขอบเขตการวิจัยที่ครูตองมีความรูความ

เขาใจใน 2 ประเด็น ดังน้ี 

 1. ความสําคัญของการกําหนดวัตถุประสงคการวิจัยวัตถุประสงคการวิจัยเปนเสมือน 

เข็มทิศการดําเนินการวิจัย ชวยใหเราทราบวาเราจะคนหาคําตอบอะไรจากขอคําถาม การกําหนด

วัตถุประสงคการวิจัยเปนการจําแนกประเด็นการวิจัย หรือตัวแปรออกมาใหเห็นเปนขอยอยที่ชัดเจน 

มีความเปนวัตถุวิสัย และสามารถดําเนินการวิจัยไดอยางเปนรูปธรรม 

 2. หลักการเขียนวัตถุประสงควิจัยมีดังน้ี 1. ตองมีความสอดคลองกับช่ือเรื่องและมี

ความสืบเน่ืองจากความเปนมาและความสําคัญของปญหา 2. มีความชัดเจนวาตองการศึกษาอะไร 

3. วัตถุประสงคของการวิจัยทุกขอ ตองสามารถศึกษาหาคําตอบได 4. ควรเขียนใหอยูในรูปประโยค

บอกเลา 5. ควรเปนขอความที่สั้น กะทัดรัดและใชภาษาที่เขาใจงาย 6. ควรจัดเรียงวัตถุประสงค

ตามลําดับของการศึกษา หรือเรียงลําดับตามความสําคัญหรือจุดเนนก็ได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับความ

เหมาะสมของการวิจัยแตละเรื่อง 
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 ขั้นท่ี 4 การออกแบบการวิจัยมีขอบเขตการวิจัยที่ครูตองมีความรูความเขาใจใน 2 

ประเด็น ดังน้ี 

 1. ความสําคัญของการออกแบบการวิจัยเปนกระบวนการวิจัยที่กําหนดอยางเปนระบบ

รอบคอบ เพื่อใหผลการวิจัยสามารถตอบสนองตามวัตถุประสงคของการวิจัยและใหผลการวิจัยมี

ความถูกตองนาเช่ือถือมากที่สุด 

 2. กระบวนการในการออกแบบการวิจัยหลักการออกแบบวิจัย ในการออกแบบวิจัย

ทั่วไปจะยึดหลัก Max. Min. Con. Principle ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 1. Max คือ Maximization of Systematic Valiance การจัดตัวแปรตนใหมีความ

แตกตางกันมากที่สุด เพื่อใหเห็นผลของการเปรียบเทียบที่วัดจากตัวแปรตามชัดเจนที่สุด  

 2. Min คือ Minimization of Error Variance (Min.) การทําใหความแปรปรวนอันเกิด

จากความคลาดเคลื่อนมีคาตํ่าที่สุด ดวยการควบคุมการวิจัยอยางเปนระบบ 

 3. Con คือ Control of Extraneous Variables (Con.) การควบคุมความแปรปรวน

อันเกิดจากตัวแปรแทรกซอนอยางมีระบบ หรือการพยายามทําใหตัวแปรตามเกิดจากการกระทํา

โดยตรงอยางสมบูรณของตัวแปรตน 

 ซึ่งประกอบไปดวย 4 ข้ันตอน ดังน้ี 

 1. การกําหนดตัวแปร มีขอบเขตการวิจัยที่ครูตองมีความรูความเขาใจใน 2 ประเด็น 

ดังน้ี 

  1.1 ประเภทของตัวแปร แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก  

  1. ตัวแปรเชิงปริมาณ คือตัวแปรที่ประกอบดวยขอมูลที่เปนตัวเลขใชแทน

ขนาดหรือปริมาณเชน อายุ  

  2. ตัวแปรเชิงคุณภาพคือ ตัวแปรที่ประกอบดวยขอมูลที่ไมสามารถวัดออกมา

เปนตัวเลขได เชน เพศ ไมมีหนวยวัด แตสามารถแทนคาเปนตัวเลขไดโดยไมสามารถนํามาคํานวณ

แทนได เชนเพศชายใหแทนคาเปนหมายเลข 1 เพศหญิงใหแทนคาเปนหมายเลข 2 เปนตน 

   1.2 ชนิดของตัวแปรและการกําหนดตัวแปร 

  1.  ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน (Independent Variable) หมายถึงตัวแปรที่

เกิดข้ึนกอนและเปนสาเหตุทําใหเกิดผลตามมา 

  2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) หมายถึงตัวแปรที่เกิดข้ึนเน่ืองจากตัว

แปรอิสระหรือกลาวไดวาเปนตัวแปรที่เปนผลเมื่อตัวแปรอิสระเปนเหตุ 

  3.  ตัวแปรแทรกซอนหรือตัวแปรเกิน (Extraneous Variable) เปนตัวแปรที่ไม

ตองการศึกษาของงานวิจัยเรื่องหน่ึงๆในขณะน้ันมีลักษณะเหมือนตัวแปรอิสระตัวแปรแทรกซอนจะ

สงผลรบกวนตัวแปรอิสระที่ศึกษา 
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    4. ตัวแปรสอดแทรก (Intervening Variable) เปนตัวแปรที่เกิดข้ึนในการวิจัย

เชิงทดลองโดยจะเกิดข้ึนในขณะทดลองเปนตัวแปรที่สงผลกระทบตอตัวแปรตามคลายกับตัวแปร

แทรกซอนแตเปนตัวแปรที่ไมสามารถคาดการณได 

 2. การกําหนดแบบแผนการวิจัย มีขอบเขตการวิจัยที่ครูตองมีความรูความเขาใจใน 2 

ประเด็น ดังน้ี 

 1. ลักษณะของแบบแผนการวิจัย 

  แบบแผนการวิจัยเปนการวางแผนการดําเนินการวิจัย ที่ผสมผสานทฤษฎี แนวคิด 

ขอมูล และแนวทางดําเนินงานวิจัย เพื่อใหไดคําตอบมาตอบประเด็นปญหา และวัตถุประสงคการวิจัย

อยางมีประสิทธิภาพ  ดังน้ันแบบแผนการวิจัยจึงแสดงใหเห็นถึงโครงสรางปญหาการวิจัยและการ

วางแผนตรวจสอบโดยใชขอมูลเชิงประจักษเพื่อเช่ือมโยงสูปญหาการวิจัย  

  2. ชนิดและการเลือกแบบแผนการวิจัย 

   1.  การวิจัยเชิงทดลองเบื้องตน (Pre-Experimental Research) เปนรูปแบบการ

ทดลองที่ไมมีการจัดดําเนินการแบบสุม และไมมีกลุมควบคุม  

  1.1 กลุมทดลองกลุมเดียว วัดผลเฉพาะหลังการทดลอง (The Single Group, 

Posttest - Only Design) 

  1.2  กลุมทดลองกลุมเดียว วัดผลกอนและหลังการทดลอง (The Single 

Group, Pretest - Posttest Design) 

  1.3  กลุมทดลองกลุมเดียว วัดผลหลายครั้งกอนและหลังการทดลอง (The 

Single Group, Pretest - Posttest Time Series Design)  

  2.  การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research)เปนรูปแบบการ

ทดลองที่ไมมีการจัดดําเนินการแบบสุม แตมีกลุมควบคุม  

  2.1 กลุมทดลองและกลุมควบคุมที่ไมเทาเทียมกัน วัดผลเฉพาะหลังการ

ทดลอง (Non - Equivalent Control Group, Posttest - Only Design) 

  2.2  กลุมทดลองและกลุมควบคุมที่ไมเทาเทียมกันวัดผลกอนและหลังการ

ทดลอง (Non - Equivalent Control Group, Pretest - Posttest Design) 

  2.3  กลุมทดลองและกลุมควบคุมที่ไมเทาเทียมกัน วัดผลหลายครั้งกอนและ

หลังการทดลอง (Non - Equivalent Control Group, Pretest – Posttest Time Series Design) 

  3.  การวิจัยเชิงทดลองที่แทจริง (True Experimental Research) เปนรูปแบบ

การทดลองที่มีการจัดดําเนินการแบบสุม และมีกลุมควบคุมไวสําหรับทําการเปรียบเทียบ  

  3.1 กลุมทดลองและกลุมควบคุมที่แทจริง วัดผลเฉพาะหลังทดลอง (True 

Control Group, Posttest - Only Design) 
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  3.2  กลุมทดลอง และ กลุมควบคุมที่แทจริงวัดผลกอนและหลังการทดลอง 

(True Control Group, Pretest - Posttest Design) 

  3.3  กลุมทดลองที่แทจริงแบบโซโลมอน 4 กลุม (Solomon Four - Group 

Design) 

 3. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางมีขอบเขตการวิจยัที่ครูตองมีความรูความ

เขาใจใน3ประเด็น ดังน้ี 

  1. ความหมายของประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากร (Population) คือ กลุมบุคคลหรอืมิใชบุคคลที่มลีกัษณะรวมกันอยางใด

อยางหน่ึงหรือหลายอยาง ซึง่อยูในความสนใจของผูวิจัย 

  ตัวอยาง (Sample) คือ สวนหน่ึงของประชากรที่เลือกมาเปนตัวแทนเพื่อการ

ศึกษาวิจัย (จะมีความเปนตัวแทนของประชากรเพียงใดข้ึนอยูกับวิธีการเลือก) 

  ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีมีความเปนตัวแทนท่ีดีข้ึนอยูกับสถานการณของแตละ 

การศึกษาวิจัย ดังน้ี 

  1.  ธรรมชาติของประชากรเปนอยางไร ถาประชากรมีความเปนเอกพันธสูงขนาด

ตัวอยางก็เล็ก ถาประชากรมีความเปนเอนกพันธสูงขนาดตัวอยางก็ใหญ 

  2.  ความสามารถในการเลือกตัวอยางกระทําไดเพียงใด ประชากรแตละหนวยมี

โอกาสเทาเทียมกันในการถูกเลือกเปนตัวอยางหรือไม 

  3.  ระดับความถูกตองของขอมูลที่ตองการอยูในระดับใด  

  วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง  

  1.  ตามโอกาสทางสถิติ (Probability Sampling) 

  การสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ทุกๆหนวยหรือทุกๆสมาชิก

ในประชากรมีโอกาสจะถูกเลือกเทาๆกัน การสุมวิธีน้ีจะตองมีรายช่ือประชากรทั้งหมดและมีการให

เลขกํากบั วิธีการอาจใชวิธีการจบัสลากหรอืใชตารางเลขสุม     

   การสุมแบบแบงประเภท (Stratified Sampling) เปนการสุมตัวอยางโดยแยก

ประชากรออกเปนกลุมประชากรยอยๆ หรือแบงเปนช้ันภูมิกอน โดยหนวยประชากรในแตละช้ันภูมิ

จะมีลักษณะเหมือนกัน (Homogenious) แลวสุมอยางงายเพื่อใหไดจํานวนกลุมตัวอยางตามสัดสวน

ของขนาดกลุมตัวอยางและกลุมประชากร   

  การเลือกอยางมีระบบ (Systematic Sampling) เปนการสุมตัวอยาง โดยมี

รายช่ือของทุกหนวยประชากรมาเรียงเปนระบบตามบัญชีเรียกช่ือ การสุมจะแบงประชากรออกเปน

ชวงๆ ที่เทากัน อาจใชชวงจากสัดสวนของขนาดกลุมตัวอยางและประชากร แลวสุมประชากรหนวย

แรก สวนหนวยตอๆ ไปนับจากชวงสัดสวนที่คํานวณไว   
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 การเลือกแบบแบงกลุม (Cluster Sampling) เปนการสุมตัวอยางโดยแบง

ประชากรออกเปนพื้นที่ และสุมตัวอยางประชากรจากพื้นที่ดังกลาวตามจํานวนที่ตองการ แลวศึกษา

ทุกหนวยประชากรในกลุมพื้นที่น้ันๆ หรือจะทําการสุมตอเปนลําดับข้ันมากกวา 1 ระดับ โดยอาจแบง

พื้นที่จากภาคเปนจังหวัด จากจังหวัดเปนอําเภอ และเรื่อยไปจนถึงหมูบาน 

 2.  ไมตามโอกาสทางสถิติ (Non - Probability Sampling) 

 การเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เปนการเลอืกกลุมตัวอยาง 

เพื่อใหไดจํานวนตามตองการโดยไมมหีลกัเกณฑ กลุมตัวอยางจะเปนใครก็ไดที่สามารถใหขอมลูได 

 การเลือกแบบโควตา (Quota  Sampling) เปนการเลือกกลุมตัวอยางโดย

คํานึงถึงสัดสวนองคประกอบของประชากร 

 การเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เปนการเลอืกกลุมตัวอยางโดย

พิจารณาจากการตัดสินใจของผูวิจัยเอง ลักษณะของกลุมที่เลือกเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

4. การสรางเครื่องมือในการวิจัยมีขอบเขตการวิจัยที่ครูตองมีความรูความเขาใจใน 

2 ประเด็น ดังน้ี 

 1. ประเภทของเครื่องมือวิจัย 

 1.1  แบบทดสอบ (Test) เปนเครื่องมือวัดพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย ซึ่งถือวาเปน

สติปญญาของมนุษยวามีความรูหรือไมเพียงใด ที่ซอนแฝงอยูในตัวบุคคลทั้งในดานพฤติกรรม ความรู 

ความจํา ความเขาใจ การนําไปใชและอื่น ๆ  

 1.2  แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสอบถามเปนชุดขอคําถามที่เปน

ขอความหรือบางครั้งใชภาพเปนขอคําถาม สําหรับใหกลุมตัวอยางตอบโดยการเขียนซึง่อาจเขียนตอบ

เปนขอความหรือเปนเครื่องหมายตามเงื่อนไขที่กําหนด สิ่งที่วัดโดยแบบสอบถามมีทั้งขอเท็จจริง 

ความรู ความคิดเห็น เจตคติ และพฤติกรรม  

 1.3 แบบสมัภาษณ (Interview) การสมัภาษณ ผูสัมภาษณเปนฝายซักถามโดย

การพูด ผูตอบก็ตอบโดยการพูดแลวผูสัมภาษณเปนฝายบันทึกคําตอบ 

 1.4 แบบสังเกต (Observation) โดยการใชประสาทสัมผัสของผูสังเกต แลวผู

สังเกตเปนฝายบันทึกสิ่งที่สังเกตได อาจบันทึกไดหลายวิธี เชน การเขียน การอัดเสียงลงในแถบ

บันทึกเสียง บันทึกเหตุการณไวในวีดีโอ วิธีการสังเกตเหมาะสําหรับการศึกษาพฤติกรรมและ

ปรากฏการณตางๆ  

    2. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 

 1.1  ความตรง (Validity) ความตรง หมายถึง ความสามารถวัดในสิ่งที่ตองการจะ

วัด เชน จะวัดเรื่องความประหยัด ตัวคําถามในแบบสอบถามจะตองเปนเรื่องที่แสดงออกถึงความ

ประหยัด 
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 1.2  ความยาก (Difficulty) ความยาก หมายถึง จํานวนรอยละหรือคาสัดสวนของ

ผูเรียนที่ตอบถูกในขอน้ัน เมื่อเปรียบเทียบกับผูเรียนทั้งหมด ใชกับเครื่องมือที่วัดเปนแบบทดสอบแบบ

เลือกตอบประเภท 0 - 1  

 1.3 คาอํานาจจําแนก (Discrimination) อํานาจจําแนก หมายถึง ประสิทธิภาพ

ของขอคําถามในการแบงเด็กออกเปนกลุมคนเกงและออน กลุมผูผานเกณฑกับกลุมผูไมผานเกณฑ ใน

กรณีที่เปนแบบทดสอบ หรือจําแนกผูที่มี คุณลักษณะสูงจากผูที่มีคุณลักษณะตํ่าในกรณีที่เปน

แบบสอบถาม 

 1.4 ความเที่ยง (Reliability) ความเที่ยง หรือ ความเช่ือมั่นของเครื่องมือ หมายถึง 

ความคงที่ในการวัด เชน สอบครั้งที่ 1 ไดคะแนน 20 ถานําขอสอบชุดเดิมมาสอบอีกก็จะไดคะแนน

เทาเดิมหรือใกลเคียงที่สุด 

 ขั้นท่ี 5 การเก็บรวบรวมขอมูลมีขอบเขตการวิจัยที่ครูตองมีความรูความเขาใจใน 2 

ประเด็น ดังน้ี 

 1. ลักษณะสําคัญของการเก็บรวบรวมขอมูล 

  1.1 จะตองสนองตอบตอวัตถุประสงคของการวิจัยอยางครบถวน โดยหลังจากผูวิจัย

วางแผนการเก็บรวบรวมขอมูลเสร็จแลว ควรพิจารณาวาขอมูลที่ไดมีความครอบคลุมวัตถุประสงคของ

การวิจัยหรือไม  

  1.2 จะตองสนองตอบตอการวิจัยตามกรอบแนวคิดการวิจัยและใชในการทดสอบ

สมมุติฐานไดอยางครบถวน   

  1.3 จะตองมีการดําเนินการดวยความระมัดระวัง รอบคอบในการเลือกใชเครื่องมือใน

การวิจัย เพื่อใหไดขอมูลตามสภาพความเปนจริง 

 2.  กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล 

   การเตรียมตัวผูวิจัยเอง ควรชัดเจนในข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลและวิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูล 

   การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณที่ใชเก็บขอมูลใหพรอมทั้งจํานวนทีเ่พยีงพอและพรอม

ใชงาน 

   การเตรียมระบบการจัดเก็บรวบรวมขอมูลและเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ 
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 ขั้นท่ี 6 การวิเคราะหขอมูลมีขอบเขตการวิจัยที่ครูตองมีความรูความเขาใจใน 2 

ประเด็น ดังน้ี 

 1. วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

  1.1  การวิเคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุป ในการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งสวนใหญขอมูลที่

นํามาวิเคราะหจะเปนขอความบรรยาย (Descriptive) ซึ่งไดจากการสังเกต สัมภาษณ และจดบันทึก  

มีอยูดวยกัน 3 ชนิด คือ 

 1.1.1 การวิเคราะหแบบอุปนัย (Analytic Induction) เปนการนําขอมูลที่ได

จากเหตุการณตางๆ ที่เกิดข้ึน มาวิเคราะหเพื่อหาบทสรุปรวมกันของเรื่องน้ัน 

   1.1.2 การวิเคราะหโดยการจําแนกชนิดขอมูล (Typological Analysis) เปน

การนําขอมูลที่ไดมาจําแนกและจัดหมวดหมูออกใหเปนระบบ  

  1.1.3  การวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบขอมูล (Constant Comparison) คือ 

การใชวิธีการเปรียบเทียบโดยการนําขอมูลมาเทียบเปนปรากฏการณ มีความเปนรูปธรรมมากข้ึน  

หาความเหมือนและความแตกตางกันที่เกิดข้ึน 

 1.2 การวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis)  

 ลักษณะขอมูลที่นํามาวิเคราะหเปนขอมูลเชิงคุณภาพหรือเชิงคุณลักษณะ ซึ่งเปน

ขอมูลที่รวบรวมจากเอกสาร ขอมูลจากการสัมภาษณผูปกครอง ขอมูลจากคําถามปลายเปด ขอมูล

จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ขอมูลที่เปนการบันทึกเหตุการณ หรือประสบการณตางๆ หรือ

ขอมูลเชิงคุณลักษณะอื่นๆ  

 การวิเคราะหขอมูลเหลาน้ีเปนการวิเคราะหโดยการแปลความ หรือตีความขอมูล 

โดยใชหลักเหตุผลหรือกรอบแนวคิดทฤษฎี  

 2. วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

   2.1  สถิติเพ่ือการบรรยายขอมูล 

   2.1.1 การแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ ทําใหทราบวาตัวแปรที่ศึกษาน้ันมี

การแจกแจงแบบใด และในแตละประเภท หรือแตละระดับของตัวแปรหน่ึงตัว มีจํานวนขอมูลหรือ

ความถ่ีเทาใด ประเภทใด ระดับใดขอมูลมีคามากที่สุดและนอยที่สุดเทาใด 

   2.1.2  การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง เปนการหาคากลางที่เปนตัวแทนของ

ขอมูลทั้งหมดเพื่อที่จะนําไปใชในการอธิบายหรือสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับขอมูลน้ันๆ เปนการหาคา

มัชฌิมเลขคณิตในการเปนตัวแทนแสดงขนาด และลักษณะของขอมูลแตละชุด 

 คาฐานนิยม (Mode) คือ คาของขอมูลที่มีความถ่ีสูงสุดหรือขอมูลที่เกิด

บอยที่สุด มัธยฐาน (Median) คือ คาที่อยู ณ จุดกึ่งกลาง หรือตําแหนงตรงจุดกึ่งกลางของขอมูลชุด

น้ัน 
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 คามัชฌิมเลขคณิตเลขคณิต (Arithmetic Mean) เปนคามัชฌิมเลขคณิต

จากขอมูลทั้งหมด โดยเอาขอมูลแตละคามารวมกันแลวหารดวยจํานวนของขอมูลชุดน้ัน  

 2.1.3  การหาตําแหนงและคะแนนมาตรฐาน  เปนการบรรยายลักษณะขอมูลเชิง

เปรียบเทียบดวยการเปลี่ยนหรือแปลงขอมูลเดิมหรือคะแนนเดิมใหมีคาลดลงเปนตัวเลขตัวใหม

เปอรเซ็นไทล คือ คาที่เปนตําแหนงของขอมูลที่แสดงวามีขอมูลที่มีคาตํ่าวาคาที่กําหนดเทาไร เมื่อได

แบงขอมูลออกเปน 100 สวน 

 เดไซล คือ คาที่เปนตําแหนงของขอมูลที่แสดงวามีขอมูลที่มีคาตํ่าวาคาที่

กําหนดเทาไร เมื่อไดแบงขอมูลออกเปน 10 สวน  

 ควอรไทล คือ คาที่เปนตําแหนงของขอมูลที่แสดงวามีขอมูลที่มีคาตํ่าวา

คาที่กําหนดเทาไร เมื่อไดแบงขอมูลออกเปน 4 สวน 

 คะแนนมาตรฐาน เปนสัดสวนของคาที่เบี่ยงเบนไปจากคามัชฌิมเลขคณิต

กับคาเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งคะแนนมาตรฐาน จะมีคามัชฌิมเลขคณิตเปน 0 และมีคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 1 

 2.1.4 การวัดการกระจาย เปนการบรรยายลักษณะการกระจายของขอมูลวา

แตกตางกันมากนอยเพียงใด  

 พิสัย คือ คาของขอมูลที่แสดงถึงความแตกตางระหวางคาสูงสุดกับคา

ตํ่าสุด ถาคาสูงสุดแตกตางจากคาตํ่าสุดมากแสดงวาขอมูลมีการกระจายมาก ใชในการดูการกระจาย

ของขอมูลเบื้องตน 

 คาเบี่ยงเบนควอรไทล เปนคาครึ่งหน่ึงของผลตางระหวางคาควอรไทลที่ 3 

กับคาควอรไทลที่ 1 ใชควบคูกับขอมูลที่วัดโดยใชคามัธยฐาน 

 คาเบี่ยงเบนเฉลี่ย เปนคามัชฌิมเลขคณิตของคาที่เบี่ยงเบนไปจากคา

มัชฌิมเลขคณิต ถาคาของขอมูลแตกตางไปจากคามัชฌิมเลขคณิตของขอมูลชุดน้ันมากคาเบี่ยงเบน

เฉลี่ยก็จะมีคามากตามไปดวย 

 ความแปรปรวน เปนคามัชฌิมเลขคณิตของคาที่เบี่ยงเบนไปจากคามัชฌิม

เลขคณิตกําลังสองของขอมูลเปนคาที่แสดงถึงการกระจายของขอมูล ถาขอมูลมีคาที่แตกตางไปจาก

คามัชฌิมเลขคณิตมาก คาความแปรปรวนจะมีคามากตามไปดวย 

 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนคาที่ไดจากการหาคามัชฌิมเลขคณิตของคาที่

เบี่ยงเบนไปจากคามัชฌิมเลขคณิตกําลังสองของขอมูลแลวถอดกรณฑที ่2 ของคามัชฌิมเลขคณิตที่ได 

จะไดคาเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือคาเบี่ยงเบนมาตรฐานไดจากการหากรณฑที่2ของคาความแปรปรวน

น่ันเอง คาเบี่ยงเบนมาตรฐานไดถูกนําไปใชในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติข้ันสูงตอไป 
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 สัมประสิทธ์ิการกระจายหมายถึง ขนาดของการกระจายเมื่อเปรียบเทียบ

กับคามัชฌิมเลขคณิตเปนรอยละเทาไรของคามัชฌิมเลขคณิตหรือสัมประสิทธ์ิการกระจายของขอมูล 

 2.2  สถิติท่ีใชในการหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 

 คาสัมประสิทธ์ิ ฟ (Phi- Coefficient) ใชวัดความสัมพันธของตัวแปรและในแต

ละตัวแปร แบงเปน 2 ระดับเทาน้ัน ซึ่งเรียกวาเปนตัวแปรทวินาม (Dichotomous Variable) เชน

แบงเปน ผาน ไมผาน ชอบ ไมชอบ เลือก ไมเลือก เพศหญิง เพศชาย เปนตน 

 แครมเมอรสวี (Cramer’s V) เปนคาที่ใชวัดความสัมพันธระหวาง 2 ตัวแปร ที่

เปนตัวแปรเชิงคุณภาพ และตัวแปรแตละตัวจะแบงออกเปนกี่กลุมก็ได ถาเปนตัวแปรเชิงปริมาณ

จะตองจัดกลุมใหมใหเปนกลุมๆ แลวนับความถ่ีในแตละกลุมจัดลงในตารางสองทาง 

 สหสัมพันธอันดับแบบสเปยรแมน (Spearman Rank Correlation ; S r ) ใชวัด

ความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัว ที่เปนตัวแปรเชิงปริมาณ ที่มีระดับการวัดเปนแบบมาตราเรียง

อันดับและตัวแปร 2 ตัวมีความสัมพันธในลักษณะเชิงเสนตรงเทาน้ัน 

 สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation ; r ) ใชวัด

ความสัมพันธระหวาง ตัวแปร 2 ตัวแปรที่เปนตัวแปรเชิงปริมาณ ที่มีระดับการวัดในระดับมาตรา

อันตรภาคและตัวแปร 2 ตัวมีความสัมพันธในลักษณะเชิงเสนตรงเทาน้ัน 

 2.3  สถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุม 

 t-test หรือ Z-testเปนการเปรียบเทียบคามัชฌิมเลขคณิตของกลุมตัวอยางซึ่ง

มาจากประชากร 2 กลุม 

 ANOVA เปนการเปรียบเทียบคามัชฌิมเลขคณิตของกลุมตัวอยางที่มาจาก

ประชากรต้ังแต 3 กลุมข้ึนไป 

 ขั้นท่ี 7 การสรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ มีขอบเขตการวิจัยที่ครูตองมีความรู

ความเขาใจใน 2 ประเด็น ดังน้ี 

 1. วิธีการสรุปผลการวิจัย 

   สรุปตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

     การสรปุผลตองข้ึนอยูกับขอมูลที่ไดเปนสําคัญ 

    การสรปุตองสอดคลองกับขอเท็จจรงิ หลักการตางๆของธรรมชาติ 

    การสรปุตองจํากัดภายในขอบเขตของปญหา และความรูทีไ่ดรับจริงๆ ไมกลาวอางถึง

เหตุอื่นๆ ซึ่งไมใชผลการวิจัย 

    การลงสรปุน้ันเปนการกลาวแตเพียงสั้นๆ รัดกมุตามปญหาการวิจัย  

    การสรปุผลตองเปนคําตอบทีเ่กี่ยวของและสมัพันธกับปญหาวิจัย 
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    การสรุปผลเปนเรื่องของการคนพบขอเท็จจริง ไมรวมทัศนคติ หรือความคิดเห็น

สวนตัวเขาไปเกี่ยวของดวย 

   การสรปุผลขอมูลควรเปนผลเน่ืองมาจากการคิดไตรตรองอยางรอบคอบจากขอมลูและ

ขอเท็จจรงิที่ได 

           2. วิธีการอภิปรายผลการวิจัย 

 นําหลักเหตุผล ทฤษฎี กฎเกณฑตางๆ ตลอดจนผลการวิจัยของผูอื่นมาวิพากษวิจารณ

ผลการวิจัย 

 3. วิธีการเขียนขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะ มี 2 ลักษณะ คือ 1. เสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  2. เสนอแนะใน

การทําวิจัยครั้งตอไป 

 ขั้นท่ี 8 การเขียนรายงานการวิจัย มีขอบเขตการวิจัยที่ครูตองมีความรูความเขาใจใน 2 

ประเด็น ดังน้ี 

1.  การเขียนรายงานผลการวิจัยแบบไมเปนทางการ 

 การเขียนรายงานแบบไมเปนทางการมักจะนําเสนออยางสั้นๆ เพียง 1 หนา หรืออาจ

ยาว 2-3 หนาก็ได การเขียนรายงานผลการวิจัยแบบน้ีจะไมเครงครัดกับรูปแบบของการเขียนรายงาน

ผลการวิจัยมากนัก 

 2.  การเขียนรายงานผลการวิจัยแบบเปนทางการ 

  การเขียนรายงานผลการวิจัยแบบเปนทางการที่มลีักษณะเชนเดียวกับรายงาน

ผลการวิจัยที่เปนแบบสากลทั่วไปเหมือนวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา  

 ขั้นท่ี 9 การนําเสนอผลงานวิจัยมีขอบเขตการวิจัยที่ครูตองมีความรูความเขาใจใน 2 

ประเด็น ดังน้ี 

1. การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ  

 1.1 การนําเสนอโปสเตอร (Poster Presentation)  มีองคประกอบ 5 สวน ดังน้ี 

 1. ช่ือเรื่อง (Title) เปนขอความระบุวัตถุประสงคหลักของการวิจัย ตัวแปรใน 

การวิจัย และเปนวลีสั้นๆ ที่ระบุวัตถุประสงคหลักและประเด็นวิจัยหลัก  

 2.  บทคัดยอ (Summary) เปนเน้ือหาสาระสรุปของงานวิจัย  

 3.  บทนําและเอกสารที่เกี่ยวของ (Introduction and Related Literature) 

ประกอบดวยเน้ือหาเกี่ยวกับความเปนมาและความสําคัญของปญหา คําถามวิจัยวัตถุประสงคของการ

วิจัย สมมติฐานการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย นิยามคําศัพท ขอตกลงเบื้องตนของการวิจัย ขอจํากัด

ของการวิจัย ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย   

 4. วิธีดําเนินการวิจัย (Research Methods) ประกอบดวยระเบียบวิธีวิจัย  
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 ประชากร กลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และ

การวิเคราะหขอมูล 

5.  ผลการวิจัย (Research Results) ประกอบดวย สรุปผลการวิจัยการอภิปราย

ผลการวิจัยรวมทั้งขอเสนอแนะ 

 1.2 การนําเสนอดวยวาจา (Oral Presentation) เปนการเสนอผลงานตอหนา

ผูเขารวมประชุมกอนนําเสนอตองมีการเตรียมทั้งเอกสารและเตรียมความพรอมของตัวนักวิจัยเองใน

การนําเสนอผลงานดวย สาระดานการนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจา แบงเปน 2 หัวขอ คือ 1. รูปแบบ

เอกสาร/ผลงานวิจัยสําหรับการนําเสนอดวยวาจา 2. แนวทางการเตรียมเอกสาร/ผลงานใช

ประกอบการเสนอผลงาน   

 1.3  การนําเสนอผลงานวิจัยในรูปบทความวิจัยพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ

บทความวิจัยมีเน้ือหาสาระแบบเดียวกับรายงานวิจัยทั่วไป แตลักษณะของเน้ือหาสาระมีความกระชับ

รัดกุม มีข้ันตอนการจัดทําดังน้ี 

 ข้ันตอนที ่1 กําหนดจดุมุงหมายในการเขียนบทความวิจัยตองกําหนดจุดมุงหมาย

วาจะเขียนบทความวิจัยเพื่อพิมพเผยแพรในวารสารหรือการประชุมระดับใด ระดับจังหวัด ระดับ

ภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ผูอานบทความวิจัยเปนใคร ทั้งน้ีเพื่อจะไดวางแนวทางการ

เขียนบทความวิจัยใหเหมาะสม 

 ข้ันตอนที่ 2 การวางโครงราง (Outline) และการเขียนบทความวิจัยฉบับราง 

ตองมีความเขาใจกระจางแจงในรายงานวิจัยที่จะนํามาเขียนเปนอยางดี และรอบรูรูปแบบการเขียน

บทความวิจัยจึงจะสามารถเขียนบทความวิจัยไดดี เมื่อไดวางโครงรางบทความวิจัย ควรจัดลําดับ

ความคิดและเรียบเรียงเน้ือหาสาระเขียนเปนฉบับราง 

 ข้ันตอนที ่3 การใหผูรูชวยอานและวิพากษวิจารณ เพื่อไดทราบขอเสนอแนะและ

นํามาแกไขปรับปรุง  

 ข้ันตอนที ่4 การจัดพิมพบทความวิจัยตามรูปแบบที่เปนมาตรฐานสากล และการ

นําสงพิมพเผยแพร ดําเนินการจัดพิมพตามรูปแบบบทความวิจัยที่กําหนด 
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เกสร  กรุณาใหม, ภิญโญ ลองศรี, สนิ  

พันธุพินิจ, จินตนาพร  สุวรรณพงษ, 

พันธทิภา สรางชาง, ณรงค  โพธ์ิ

พฤกษานันท, บุญธรรม กิจปรีดา

บริสุทธ์ิ, วรรณี  แกมเกตุ, พิชิต ฤทธ์ิ

จรูญ, วิภาพร นิธิปรีชานนท 

ประกอบดวย 8 ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันท่ี 1 การวิเคราะหกําหนด 

         ปญหาการวิจัย  

ข้ันท่ี 2 การกําหนดวัตถุประสงคการ

วิจัย ข้ันท่ี 3 การออกแบบการวิจัย  

ข้ันท่ี 4 การเก็บรวบรวมขอมูล  

ข้ันท่ี 5 การวิเคราะหขอมูล  

ข้ันท่ี 6 การสรุปผล อภิปรายผลและ  

         ขอเสนอแนะ  

ข้ันท่ี 7 การเขียนรายงานการวิจัย 

ข้ันท่ี 8 การนําเสนอผลงานวิจัย 

 

 

    สังเคราะหการสัมภาษณ

ผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรูและ

ประสบการณดานการทําวิจัยของ

ครู จํานวน 7 ทาน ดังนี ้ 

รองศาสตราจารย ดร.ประวิต  

เอราวรรณ, รองศาสตราจารย ดร.

อวยพร เรืองตระกูล,  

รองศาสตราจารย ดร.พิชิต   

ฤทธ์ิจรูญ, ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.มาเรียม  นิลพันธ,  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยฤทธ์ิ 

ศิลาเดช, ดร.ชัชวาลย  วัดอักษร, 

ดร.วิภาพร นิธิปรีชานนท 

ประกอบดวย 9 ข้ันตอน คือ 

ข้ันท่ี 1 นําเขาสูการอบรม  

ข้ัน ท่ี  2  การวิ เคราะหกํ าหนด

ปญหาการวิจัย  

ข้ันท่ี 3 การกําหนดวัตถุประสงค 

การวิจัย  

ข้ันท่ี  4 การออกแบบการวิจัย  

ข้ันท่ี 5 การเก็บรวบรวมขอมูล  

ข้ันท่ี 6 การวิเคราะหขอมูล  

ข้ันท่ี 7 การสรุปผล อภิปรายผล

และ ขอเสนอแนะ  

ข้ันท่ี 8 การเขียนรายงานการวิจัย 

ข้ันท่ี 9 การนําเสนอผลงานวิจัย 
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ตอนท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู 

 2.1 การสรางหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของคร ู

  ผูวิจัยไดนําขอเสนอแนะของผูเ ช่ียวชาญ และศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา

หลักสูตรของทาบา (Taba) ไทลเลอร (Tyler) วิชัย วงษใหญและงานวิจัยที่ เกี่ยวกับการพัฒนา

หลักสูตรฝกอบรมทั้งในและตางประเทศประกอบดวย 1) ฐิติพร พิชญกุล 2) พจนีย มั่งค่ัง 3) สุเมธ 

งานกนก 4) บัณฑิต ต้ังประเสริฐ 5) สมคิด พรมจุยนํามาสรุปรวมในการสรางหลักสูตรฝกอบรมการ

ทําวิจัยของครู ดังน้ี 
 

ตารางที่ 13 สรปุองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของคร ู
 

หลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู สาระสําคัญของหลักสูตร 

กระบวนการพฒันาหลักสูตรฝกอบรมมี 3 

ข้ันตอน 

1. การรางหลกัสูตร 

2. การหาคุณภาพหลกัสูตร 

3. การหาประสิทธิผลของหลกัสูตร 

องคประกอบของหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัย

ของคร ู

1. หลักการและเหตุผลในการสรางหลักสูตร

ฝกอบรม 

2. จุดประสงคของหลักสูตร 

3. เน้ือหาและโครงสรางของหลกัสูตรฝกอบรม 

4. กิจกรรมฝกอบรม 

5. การประเมินผลหลักสูตร 
 

 จากตาราง พบวา กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครูมี 3 

ข้ันตอน ดังน้ี  1) การรางหลักสูตร 2) การหาคุณภาพหลักสูตร 3) การหาประสิทธิผลของหลักสูตร 

และหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครูมี 5 องคประกอบ ดังน้ี1) หลักการและเหตุผลในการสราง

หลักสูตรฝกอบรม 2) จุดประสงคของหลักสูตร 3) เน้ือหาและโครงสรางของหลักสูตรฝกอบรม 4) 

กิจกรรมฝกอบรม 5)การประเมินผลหลักสูตร 

 โครงสรางเน้ือหาหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครปูระกอบดวย 2 สวน คือ 

 สวนที่ 1 ข้ันการสรางความรูความเขาใจการทําวิจัยของครใูนรูปแบบของซีดีนําเสนอ

หลักสูตรการทําวิจัยของครูซึ่งประกอบไปดวยองคความรูใน 9 ข้ันตอน ดังน้ี ข้ันที่ 1 นําเขาสู 

การอบรมข้ันที่ 2 การวิเคราะหกําหนดปญหาการวิจัยข้ันที่ 3 การกําหนดวัตถุประสงคการวิจัยข้ันที่ 4 

การออกแบบการวิจัยข้ันที่ 5 การเก็บรวบรวมขอมูลข้ันที่ 6 การวิเคราะหขอมูลข้ันที่ 7 การสรุปผล  

อภิปรายผลและขอเสนอแนะข้ันที่ 8 การเขียนรายงานการวิจัยข้ันที่ 9 การนําเสนอผลงานวิจัย 
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 สวนที่ 2 ข้ันการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยของครูซึ่งประกอบไปดวยการจัด

กิจกรรมตามใบกิจกรรมทั้ง 7 กิจกรรม ดังน้ี ใบกิจกรรมที่ 1 การวิเคราะหและกําหนดปญหาวิจัยใบ

กิจกรรมที่ 2 การออกแบบการวิจัยใบกิจกรรมที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูลใบกิจกรรมที่ 4 การ

วิเคราะหขอมูลใบกิจกรรมที่ 5 การสรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะใบกิจกรรมที่ 6 การเขียน

รายงานการวิจัยใบกิจกรรมที่ 7 การเขียนเคาโครงงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13 โครงสรางเน้ือหาหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของคร ู

ขั้นท่ี 1 นําเขาสูการอบรม องคความรู 

1) ความหมายของการวิจัย 

2) ความสําคัญของการทําวิจัย 

3) แนวคิดพ้ืนฐานในการทําวิจัย 

ขั้นท่ี 2 การวิเคราะหกําหนด

ปญหาการวิจัย 

องคความรู 

1) ลักษณะของปญหาการวิจัย 

2) การวิเคราะหประเด็นปญหาการวิจัย 

ใบกจิกรรม(workshop) 

ใบกิจกรรมท่ี 1 

กิจกรรมท่ี 1.1 ประเด็นปญหาวิจัย   

กิจกรรมท่ี 1.2 การวิเคราะหและกําหนดสาเหตุ

ของปญหาวิจัย 

ขั้นท่ี 3 การกําหนด

วัตถุประสงคการวิจัย 

องคความรู 

1) ความสําคัญของการกําหนดวัตถุประสงคการ

วิจัย 

2) หลักการเขยีนวัตถปุระสงควิจัย 

ใบกจิกรรม(workshop) 

ใบกิจกรรมท่ี 2 

กิจกรรมท่ี 2.3การเขียนวัตถุประสงคการวิจัย 
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ภาพที่ 13 โครงสรางเน้ือหาหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของคร ู(ตอ) 

 

ขั้นท่ี 4  การออกแบบการวิจัย 

     4.1 การกําหนดตัวแปร 

     4.2 การกําหนดแบบ

แผนการวิจัย 

     4.3 การกําหนดประชากร

และกลุมตัวอยาง 

     4.4 การสรางเครื่องมือใน

การวิจัย 

องคความรู 

การออกแบบการวิจัย 

1) ความสําคัญของการออกแบบการวิจัย 

2) กระบวนการในการออกแบบการวิจัย 

การกําหนดตัวแปร 

1) ประเภทของตัวแปร 

2) ชนิดของตัวแปรและการกําหนดตัวแปร 

การกําหนดแบบแผนการวิจัย 

1) ลักษณะของแบบแผนการวิจัย 

2) ชนิดและการเลือกแบบแผนการวิจัย 

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

1) ความหมายของประชากรและกลุมตัวอยาง 

2) ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีมีความเปนตัวแทนท่ีด ี

3) วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง 

การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 

1) ประเภทของเคร่ืองมือวิจัย 

2) การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัยใบ

กิจกรรม (Workshop) 

ใบกิจกรรมท่ี 2 

กิจกรรมท่ี 2.1 การเลือกใชนวัตกรรมการเรียนรูให

เหมาะสมกับลักษณะของปญหาการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี 2.2 การเขยีนตัวแปรในการวิจัย 

กิจกรรมท่ี 2.3 การเลือกแบบแผนการวิจัย 

กิจกรรมท่ี 2.4 การกําหนดประชากรและกลุม

ตัวอยาง 

กิจกรรมท่ี 2.5 การตัง้ชื่อเร่ืองการวิจัย 
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ภาพที่ 13 โครงสรางเน้ือหาหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของคร ู(ตอ) 

 

ขั้นท่ี  5  การเก็บรวบรวม

ขอมูล 

องคความรู 

1) ลักษณะสําคญัของการเก็บรวบรวมขอมูล 

2) กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล 

กิจกรรม(workshop) 

ใบกิจกรรมท่ี 3 

กิจกรรมท่ี  3.1การเลือกวิธีการรวบรวมขอมูล  

เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูลและวิธีการตรวจสอบ

คุณภาพเคร่ืองมือ 

ขั้นท่ี  6 การวิเคราะหขอมลู 

องคความรู 

1) วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  

2) วิธีการวิเคราะหขอมูลเชงิปริมาณ 

กิจกรรม(workshop) 

ใบกิจกรรมท่ี 4  

กิจกรรมที่ 4.1 การเลือกวิธีการวิเคราะหขอมูล 

ขั้นท่ี  7 การสรุปผล อภิปราย

ผลและขอเสนอแนะ 

องคความรู 

1) วิธีการสรุปผลการวิจัย 

2) วิธีการอภปิรายผลการวิจัย 

3) วิธีการเขียนขอเสนอแนะใบกิจกรรม 

กิจกรรม(workshop) 

ใบกิจกรรมท่ี 5 

กิจกรรมที่ 5.1 การเขียนสรุปผล อภปิรายผลและ

ขอเสนอแนะ 
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ภาพที่ 13 โครงสรางเน้ือหาหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของคร ู(ตอ) 

 

 2.2  แบบประเมินประสิทธิผลหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู ซึ่งผูวิจัยไดศึกษา

เอกสารหลักการแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการฝกอบรมของเคิรทแพทริก (Kirk Patrick) แบบวัด

ทัศนคติของลิเคิรท(likert) ทฤษฎีการเรียนรูของบลูม (Bloom) นํามาสรางเปนแบบประเมิน

ประสิทธิผลของหลักสูตรดังรายละเอียดตามตารางที่ 15  

 

 

 

 

ขั้นท่ี 8 การเขียนรายงาน 

การวิจัย  

 

องคความรู 

1) รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยแบบเปนไม

เปนทางการ  

2) รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยแบบเปน

ทางการ 

กิจกรรม(workshop) 

ใบกิจกรรมท่ี 6 เร่ืองการเขียนเคาโครงงานวิจัย 

กิจกรรมท่ี 6.1 การเขยีนรายงานการวิจัย 

 

องคความรู 

1) การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ 

2) การนําเสนอผลงานวิจัยในรูปบทความวิจัยพิมพ

เผยแพรในวารสารวิชาการ 

กิจกรรม(workshop) 

ใบกิจกรรมท่ี 7 

กิจกรรมที่ 7.1 การเขียนเคาโครงงานวิจัย 

 

ขั้นท่ี 9 การนําเสนอผลการวิจัย 
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ตารางที่ 14  สรปุองคประกอบของแบบประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของคร ู
  

องคประกอบของแบบประเมินประสิทธิผล จุดประสงคในการประเมิน 

1. แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารบัการ

ฝกอบรม 

 เพื่อวัดทัศนคติของผูเขารับการอบรมที่มีตอ

หลักสูตรและกระบวนการฝกอบรมอยางไรเพื่อ

เปนขอมลูในการปรับแกและพฒันาหลักสูตร

ตอไป 

2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิของหลักสูตร

ฝกอบรม 

 เพื่อประเมินผลการเรียนรูทีเ่กิดหลงัจาก

ฝกอบรมดานพุทธพิสัยตามทฤษฎีการเรียนรู

ของบลมูและเพื่อหาความแปรปรวนของ

กระบวนการฝกอบรมวาผลสัมฤทธ์ิทีเ่กิดจาก

กระบวนการฝกอบรมที่แทจริงหรอืไม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู   

หลักสูตร

ฝกอบรม 

การทําวิจัย 

ของครู 

สังเคราะหแนวคดิการพัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรม 

-  Saylor, Alexander  and  Lewis   

- Taba 

- Tyler 

- วิชัย วงษใหญ 

- สงัด อุทรานันท 

การพัฒนาหลักสูตร ประกอบดวย  

3 ขั้นตอน ดังนี้  

1) การรางหลักสูตร  

2) การหาคุณภาพหลักสูตร  

3) การหาประสิทธิผลของหลักสตูร 

หลักสูตรฝกอบรมการทําวจิัยของครู 

ประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังนี ้ 

1) หลักการและเหตุผลในการสราง

หลักสูตรฝกอบรม  

2) จุดประสงคของหลักสูตร  

3) เนื้อหาและโครงสรางของหลักสูตร

ฝกอบรมแบงเปนหนวยฝกอบรม  

4) กิจกรรมฝกอบรม  

5) การประเมินผลหลักสูตร 

  

แนวคิดเกีย่วกับการฝกอบรม 

- แนวคดิ HRD ของ Randy L.  

   Desimone 

- ทฤษฎีการเรียนรูผูใหญ เอนดรา 

  โกจี (Andragogy) ของมัคคลัโนลส 

- Five – step training  and  

  Development Process ของ    

Dessler 

- หลักการฝกอบรมของ William   

   R. Tracy 

กิจกรรมฝกอบรม 

   - การศกึษาดวยตนเองจากแผนซีด ี

   - การระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยน

เรียนรู 

   - ใบกิจกรรม 
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ตอนท่ี 3 การหาประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู กับกลุมตัวอยางจํานวน 48 คน  

เปนครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 โดยอบรมจํานวน 1 วัน 

 การวิเคราะหขอมูลเพื่อใหบรรลุเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 3 การหาประสิทธิผล

ของหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัย คําถามวิจัยขอที่ 3 ที่วา “ประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมการทํา

วิจัยของครูดานความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมและประสิทธิผลดานผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร

อยูไหนระดับไหน” และสมมติฐานของการวิจัยขอที่ 3 ที่วาประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมดาน

ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมอยูในระดับมากที่สุด ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรฝกอบรมอยูใน

ระดับมากและเกิดการจากการทดลองที่แทจริง ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอดังน้ี 

 3.1 การวิเคราะหความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม โดยการ

หาคามัชฌิมเลขคณิตจากการประเมินรายการหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสรุประดับความพึง

พอใจของผูเขารับการฝกอบรมที่มีผลตอหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู ผลการวิเคราะหดัง

ตารางดังน้ี 
 

ตารางที่ 15 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับความพึงพอใจของผูเขารับ

 การฝกอบรมที่มีผลตอหลกัสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของคร ู( n=24) 

 
ลําดบัที ่ รายการ คามัชฌิม

เลขคณติ 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คาระดบั     

ความพึงพอใจ 

ตอนที่ 1  

การจัดฝกอบรม 

1.1 วิทยากรมีความรูความสามารถ 4.92 0.28 มากที่สุด 

1.2 สถานที่ของการฝกอบรมมีความ

เหมาะสม 

4.96 0.20 มากที่สุด 

1.3 ส่ือและอุปกรณมีความเหมาะสม 4.83 0.38 มากที่สุด 

1.4 ระยะเวลาในการฝกอบรมมีความเหมาะสม 4.71 0.46 มากที่สุด 

1.5 เอกสารประกอบการฝกอบรมมีความ

เหมาะสม 

4.96 0.20 มากที่สุด 

ตอนที่ 2  

ดานหลักสูตร

ฝกอบรม 

2.1 เน้ือหาการฝกอบรมมีความเหมาะสม

กับหลักสูตร 

4.88 0.34 มากที่สุด 

2.2 เน้ือหาการฝกอบรมมีความสอดคลอง

กับวัตถุประสงคการฝกอบรม 

4.96 0.20 มากที่สุด 

2.3 การเรียงลําดับเน้ือหาและกิจกรรมของ

หลักสูตรมีความเหมาะสม 

4.83 0.38 มากที่สุด 

2.4 โครงสรางของหลักสูตรฝกอบรมมีความ

เหมาะสม 

4.96 0.20 มากที่สุด 
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ตารางที่ 15 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับความพึงพอใจของผูเขารับ 

               การฝกอบรมที่มีผลตอหลกัสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของคร ู( n=24) (ตอ)  

 

ลําดับที่ รายการ คามัชฌิม

เลขคณิต 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คาระดับความ

พึงพอใจ 

 2.5 เน้ือหาของหลักสูตรฝกอบรมมีทักษะ

ความรูความเขาใจครบถวน 

4.88 0.34 มากที่สุด 

2.6 การใหความรูกอนเขารับการฝกอบรม

ในรูปแบบของซีดีประกอบเสียงบรรยายมี

ความเหมาะสม 

4.92 0.28 มากที่สุด 

2.7 หลักสูตรฝกอบรมทําใหผูเขารับการ

ฝกอบรมสามารถนําไปใชในการทําวิจัย 

4.92 0.28 มากที่สุด 

2.8 หลักสูตรฝกอบรมมีประโยชน 5.00 0.00 มากที่สุด 

ตอนที่ 3  

ดานรูปแบบการ

ฝกอบรม 

3.1 การฝกอบรมนําหลักและแนวคิดทฤษฎี

การฝกอบรมมาใชในการฝกอบรม 

4.92 0.28 มากที่สุด 

3.2 ความเหมาะสมของเครื่องมือ

ประกอบการฝกอบรม 

4.96 0.20 มากที่สุด 

3.3 ความเหมาะสมของกิจกรรมการ

ฝกอบรม 

4.88 0.34 มากที่สุด 

3.4 ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวมกิจกรรม

กับวิทยากร 

5.00 0.00 มากที่สุด 

3.5 รูปแบบการฝกอบรมสงเสริมใหผูเขารับ

การฝกอบรมมีความรู ความเขาใจและ

ทักษะการทําวิจัย 

4.96 0.20 มากที่สุด 

ตอนที่ 4 ดาน

การวัดและ

ประเมินผลการ

ฝกอบรม 

4.1 การประเมินผลการฝกอบรมมีความ

สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร

ฝกอบรม 

5.00 0.00 มากที่สุด 

4.2 การประเมินผลมีความสอดคลองกับ

เน้ือหา 

4.92 0.28 มากที่สุด 

4.3 แบบทดสอบมีความสอดคลองกับ

เน้ือหาของหลักสูตรฝกอบรม 

4.96 0.20 มากที่สุด 

เฉล่ียรวม 4.92 0.24 มากที่สุด 
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 จากตาราง พบวา ประสิทธิผลของหลักสูตรดานความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม

หลักสูตรการทําวิจัยของครู  มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคามัชฌิมเลขคณิตเทากับ 4.92 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.24 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความ

พึงพอใจและเห็นวาหลักสูตรฝกอบรมมีประโยชน  ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวมกิจกรรมกับ

วิทยากร และการประเมินผลการฝกอบรมมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม

มากที่สุด มีคามัชฌิมเลขคณิตเทากับ 5.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.00 และผูเขารับการ

ฝกอบรมมีความพึงพอใจและเห็นวาระยะเวลาในการฝกอบรมมีความเหมาะสมนอยที่สุด  

มีคามัชฌิมเลขคณิตเทากับ 4.71 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.46  

 การวิเคราะหประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมดานผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร ผูวิจัยไดนํา

คะแนนสอบหลังฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรมมาวิเคราะหระดับผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรตาม

เกณฑ ซึ่งเกณฑในการวิเคราะหประกอบดวย 

 คะแนน 1-6  คะแนน หมายถึง  มีประสิทธิผลในระดับนอยมาก  ใหนํ้าหนัก  1  คะแนน 

 คะแนน 7-12 คะแนน หมายถึง มีประสิทธิผลในระดับนอย      ใหนํ้าหนัก  2  คะแนน 

 คะแนน 13-18 คะแนน หมายถึง  มีประสิทธิผลในระดับปานกลาง  ใหนํ้าหนัก   3  คะแนน 

 คะแนน 19-24 คะแนน  หมายถึง  มีประสิทธิผลในระดับมาก        ใหนํ้าหนัก   4  คะแนน 

 คะแนน  25-30 คะแนน หมายถึง  มีประสิทธิผลในระดับมากที่สุด      ใหนํ้าหนัก  5  คะแนน 

 นําคานํ้าหนักแปลงเปนระดับผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรตามแนวคิดของเบส (Best) ดังน้ี 

 คะแนน  เฉลี่ย 1.00-1.50     หมายถึง     มีผลสัมฤทธ์ิในระดับนอยที่สุด 

 คะแนน  เฉลี่ย 1.51-2.50     หมายถึง     มีผลสัมฤทธ์ิในระดับนอย 

 คะแนน  เฉลี่ย 2.51-3.50     หมายถึง     มีผลสัมฤทธ์ิในระดับปานกลาง 

 คะแนน  เฉลี่ย 3.51-4.50     หมายถึง     มีผลสัมฤทธ์ิในระดับมาก 

 คะแนน  เฉลี่ย 4.51-5.00     หมายถึง     มีผลสัมฤทธ์ิในระดับมากที่สุด 

 

ตารางที่ 16  สรุปผลการวิเคราะหระดับผลสมัฤทธ์ิของหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของคร ู

 

ผูเขารับการฝกอบรม ผลคะแนนหลังฝกอบรม คานํ้าหนักคะแนน 

1 27 5 

2 24 4 

3 27 5 

4 24 4 

5 27 5 
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ตารางที่ 16  สรุปผลการวิเคราะหระดับผลสมัฤทธ์ิของหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของคร ู 

               (ตอ) 

 

ผูเขารับการฝกอบรม ผลคะแนนหลังฝกอบรม คานํ้าหนักคะแนน 

6 29 5 

7 22 4 

8 26 5 

9 23 4 

10 25 5 

11 21 4 

12 22 4 

13 21 4 

14 22 4 

15 19 4 

16 10 2 

17 21 4 

18 22 4 

19 7 2 

20 22 4 

21 8 2 

22 13 3 

23 9 2 

24 13 3 

25 28 5 

26 24 4 

27 23 4 

28 19 4 

29 24 4 

30 24 4 

31 24 4 
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ตารางที่ 16  สรุปผลการวิเคราะหระดับผลสมัฤทธ์ิของหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของคร ู 

               (ตอ) 

 

ผูเขารับการฝกอบรม ผลคะแนนหลังฝกอบรม คานํ้าหนักคะแนน 

32 23 4 

33 26 5 

34 24 4 

35 29 5 

36 28 5 

37 15 3 

38 17 3 

39 10 2 

40 19 4 

41 20 4 

42 8 2 

43 7 2 

44 10 2 

45 16 3 

46 20 4 

47 21 4 

48 15 3 

คามัชฌิมเลขคณิตคานํ้าหนักคะแนน 3.75 

ระดับผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝกอบรม มาก 

 

 จากตารางที่ 16 พบวา เมื่อนําคะแนนหลังฝกอบรมมาหาระดับผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร

ฝกอบรมไดคามัชฌิมเลขคณิตของนํ้าหนักคะแนนเทากับ 3.75 แสดงใหเห็นวาประสิทธิผลของ

ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครูมีผลสัมฤทธ์ิอยูในระดับมาก 

 3.2  ผลการวิเคราะหความแปรปรวน (Two – way Factorial ANOVA)เพื่อตองการ

ทราบวาผลสัมฤทธ์ิของหลกัสูตรเกิดจากการทดลองฝกอบรมแทจริงหรือไม การทดสอบกอนฝกอบรม

มีผลหรือไมม ี ผลการวิเคราะหขอมลูดังตารางที่ 17 
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ตารางที่ 17 คะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรฝกอบรมที่ทดลองโดยใชสี่กลุมโซโลมอน 

 

ท่ี กลุมที่ 1 

ไดรับการวัดผล

กอนทดลองและ

ไดรับการวัดผล

หลงัจากทดลอง

(OXO) 

กลุมที่ 2 

ไดรับการวัดผลทั้ง

กอนและหลงั แต

จะไมไดรบัสิง่

ทดลอง 

(OCO) 

กลุมที่ 3 

ไมไดรับการวัดผล

กอนทดลองแต

ไดรับการวัดผล

หลงัทดลอง(XO) 

กลุมที่ 4 

ไดรับการวัดผล

หลงัเพียงอยาง

เดียว 

(CO) 

กอนสอบ หลงั

สอบ 

กอน

สอบ 

หลงั

สอบ 

กอน

สอบ 

หลงั

สอบ 

กอน

สอบ 

หลงั

สอบ 

1 20 27 21 21 - 28 - 15 

2 23 24 20 22 - 24 - 17 

3 23 27 20 19 - 23 - 10 

4 7 24 6 10 - 19 - 19 

5 15 27 21 21 - 24 - 20 

6 10 29 21 22 - 24 - 8 

7 18 22 6 7 - 24 - 7 

8 21 26 22 22 - 23 - 10 

9 14 23 8 8 - 26 - 16 

10 17 25 12 13 - 24 - 20 

11 10 21 9 9 - 29 - 21 

12 22 22 13 13 - 28 - 15 

ผลรวม 200 297 179 187 - 296 - 178 

 

จากตารางที่ 17 พบวา คะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังสอบของ 4 กลุมมีความแตกตางกัน โดย

กลุมที่ 1 มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังสอบสูงที่สุดผลรวมเทากับ 297 รองลงมาตามลําดับดังน้ี กลุมที่ 3  

มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังสอบเทากับ 296 กลุมที่ 2 มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิเทากับ 187 และกลุมที่ 4  

มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิเทากับ 178  
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ตารางที่ 18  การกําหนดกลุมเพื่อหาความสัมพันธผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 
 

University  Analysis  of  Varience 

Between-Subjects Factors 

 

Value 

Label N 

A 1.00 OXO.OCO 24 

2.00 XO, CO 24 

B 1.00 OXO , XO 24 

2.00 OCO, CO 24 

 

จากตารางที่ 18 พบวา กําหนดให กลุม A เปนการหาความสัมพันธผลสัมฤทธ์ิของ

หลักสูตรของกลุมตัวอยางเมื่อไดรับการทดสอบกอนทดลอง โดยพิจารณาผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรจาก

คะแนนทดสอบหลังการทดลองของ2 กลุมยอย จํานวน 48 คน  คือ กลุม 1 จํานวน 24 คน  คือกลุม

ที่ไดรับการวัดผลกอนทดลองที่ไดรับสิ่งทดลอง (OXO) จํานวน 12 คน  กับกลุมที่ไดรับการวัดผลกอน

แตจะไมไดรับสิ่งทดลอง (OCO)  จํานวน 12 คน   กลุม 2 จํานวน 24 คน  คือ กลุมที่ไมไดรับการ

วัดผลกอนทดลองแตไดรับสิ่งทดลอง (XO) จํานวน 12 คน  กับกลุมที่ไมไดรับการวัดผลกอนทดลอง

และไมไดรับสิ่งทดลอง(CO) จํานวน 12 คน   

กําหนดให กลุม B เปนการหาความสัมพันธของผลสัมฤทธ์ิหลักสูตรของกลุมตัวอยางเมื่อ

ไดรับสิ่งทดลอง โดยพิจารณาผลสัมฤทธ์ิหลักสูตรจากคะแนนทดสอบหลังการทดลองของ 2 กลุมยอย 

จํานวน  48 คน  คือ กลุม 1 จํานวน 24 คน  คือ กลุมที่ไดรับการวัดผลกอนทดลองที่ไดรับสิ่งทดลอง 

(OXO) จํานวน 12 คน กับกลุมที่ไมไดรับการวัดผลกอนไดรับสิ่งทดลอง (OCO) จํานวน 12 คน   

กลุม 2 จํานวน 24 คน คือกลุมที่ไดรับการวัดผลกอนทดลองแตไดรับสิ่งทดลอง (XO)จํานวน 12 คน  

กับกลุมที่ไมไดรับการวัดผลกอนทดลองและไมไดรับสิ่งทดลอง(CO) จํานวน 12 คน   
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ตารางที่  19  วิเคราะหความแปรปรวนของผลสัมฤทธ์ิหลกัสูตร  (Two – way Factorial  

                 ANOVA)1 

 

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected 

Model 
1086.417a 3 362.139 19.117 .000 

Intercept 19120.083 1 19120.083 1009.339 .000 

A 2.083 1 2.083 .110 .742 

B 1083.000 1 1083.000 57.171 .000 

A * B 1.333 1 1.333 .070 .792 

Error 833.500 44 18.943   

Total 21040.000 48    

Corrected Total 1919.917 47    

a. R Squared = .566 (Adjusted R Squared = .536) 

 

จากตารางที่ 19 พบวา 1. ความสัมพันธผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรของกลุมตัวอยาง A เมื่อ

ไดรับการทดสอบกอนทดลอง โดยพิจารณาผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรจากคะแนนทดสอบหลังการ

ทดลอง คา F ไดเทากับ 0.110 มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.742 ซึ่งมีคามากกวา 0.050แสดงใหเห็น

วาการทดสอบกอนเขารับการทดสอบกอนเขารับอบรมและกลุมที่ไมไดรับการทดสอบกอนฝกอบรมมี

ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรไมแตกตางกัน 2. ความสัมพันธของผลสัมฤทธ์ิหลักสูตรของกลุมตัวอยาง B

เมื่อไดรับสิ่งทดลอง โดยพิจารณาผลสัมฤทธ์ิหลักสูตรจากคะแนนทดสอบหลังการทดลอง คา F ได

เทากับ 57.171 มีคานัยสําคัญทางสถิติที่ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.050 แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธ์ิของ

หลักสูตรฝกอบรมแตกตางกันระหวางผู เขารับการฝกอบรมและผูที่ ไม ไดรับการฝกอบรม                      

3) คาปฎิสัมพันธระหวาง กลุมตัวอยาง A กับ กลุมตัวอยาง B เปนการทดสอบกอนฝกอบรมและ

กระบวนการฝกอบรม (แทนดวย AxB)  คํานวณคา F ไดเทากับ 0.070 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.792 ซึ่งมีคามากกวา 0.050 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติแสดงใหเห็นวาการทดสอบกอนเขารับการฝกฝน

                                                   

 1E. R. Kirk, Experimental Design:Proeduhes for Behavioral  Science, 3rd  

ed. (California: Brooks / Cole, 1995), 367-370. 
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ไมสงผลตอผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรแสดงใหเห็นวาและผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรฝกอบรมน้ันเกิดจาก

กระบวนการฝกอบรมอยางแทจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 15  ประสิทธิผลของหลกัสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของคร ู

 

ตอนท่ี  4  วิเคราะหแนวปฏิบัติในการบรหิารจัดการหลักสูตรเพื่อสงเสริมการทําวิจัยของคร ู

  

ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะหเอกสารแนวปฏิบัติในการบรหิารจัดการหลักสูตรเพื่อสงเสริมการทําวิจัย  

               ของคร ู
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1. การสรางหลักสูตรการทําวิจัย 

ของครูที่มีประสิทธิภาพ 

  - การรางหลักสูตร 

 

 

√ 

 

 

- 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

√ 

  - การหาคุณภาพ - - - - - √ - - - - - 

  - การหาประสิทธิผล - - - - - √ - - - - - 

  แบบประเมิน

ประสิทธิผลฝกอบรม 

   ประเมินใน 2 ดาน 

คือ 

  - ความพึงพอใจของผู

เขารับการฝกอบรม 

  - แบบทดสอบ

ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร

ฝกอบรม 

 

ประสิทธิผลของ

หลักสูตร

ฝกอบรมการทํา

วิจัยของคร ู

แนวคิดประสิทธิผลหลักสูตร

ฝกอบรม 

- การประเมินฝกอบรม Kirk 

patrick 

- การเรียนรูตามทฤษฎีของบลูม 

(Bloom ' s Taxonomy) 

- การจัดทําทัศนคติของ Likert  

scale 
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะหเอกสารแนวปฏิบัติในการบรหิารจัดการหลักสูตรเพื่อสงเสริมการทําวิจัย  

               ของคร ู(ตอ) 

 

 

 

 

ประเด็น การสังเคราะหเอกสาร 
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2. การสงเสริมสนับสนุนการใช

หลักสูตรการทําวิจัยของครูใน

สถานศึกษา 

  - การกําหนดนโยบายและ

วางแผนงาน 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 
√ 

  - การสรางความตระหนักและ

แรงจูงใจ 

√ √ √ √ √ √ √ √ - - - 

  - การพัฒนาบุคลากร √ √ √ - - - - - - - - 

  - การสนับสนุนปจจัยตางๆเพื่อ

อํานวยความสะดวก  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - 

3. การกํากับดูแลคุณภาพการใช

หลักสูตรการทําวิจัยของครู 

  - การนิเทศการใชหลักสูตรการ

ทําวิจัยของครู 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

- 

 

  - การสรุปผลการใชหลักสูตร

การทําวิจัยของครู 

√ √ - - - - - - - - - 

  - การประเมินผลการใชหลักสูตร

การทําวิจัยของครู 

√ √ - - - √ - - - - √ 

  - การสะทอนผลการใชหลักสูตร

การทําวิจัยของครู 

√ - - - - - - - - - - 
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ตารางที่ 21 ผลการสัมภาษณแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อสงเสริมการทําวิจัย ของคร ู

 

ประเด็น การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

ผูบ
ริห

าร
คน

ที่ 

ผูบ
ริห

าร
คน

ที่ 

ครู
คน

ที่ 
1 

ครู
คน

ที่ 
2 

ครู
คน

ที่ 
3 

ครู
คน

ที่ 
4 

ครู
คน

ที่ 
 

ครู
คน

ที่ 
6 

ครู
คน

ที่ 
7 

ครู
คน

ที่ 
8 

ครู
คน

ที่ 
9 

ครู
คน

ที่ 
10

 

ครู
คน

ที ่
11

 

ครู
คน

ที่ 
12

 

ครู
คน

ที่ 
13

 

ครู
คน

ที่ 
14

 

ครู
คน

ที่ 
15

 

ครู
คน

ที่ 
16

 

ครู
คน

ที่ 
17

 

ครู
คน

ที่ 
18

 

ครู
คน

ที่ 
19

 

ครู
คน

ที่ 
20

 

ครู
คน

ที่ 
21

 

ครู
คน

ที่ 
22

 

ครู
คน

ที่ 
23

 

ครู
คน

ที่ 
24

 

1. การสราง

หลักสูตรการทําวิจัย

ของครูที่มี

ประสิทธิภาพ 

  - การรางหลักสูตร 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

  - การหาคุณภาพ √ √ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  - การหา

ประสิทธิผล 

√ √ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2. การสงเสริม

สนับสนุนการใช

หลักสูตรการทําวิจัย

ของครูใน

สถานศึกษา 

  - การกําหนด

นโยบายและ

วางแผนงาน 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

  - การสรางความ

ตระหนักและ

แรงจูงใจ 

√ √ - √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ - √ - √ - √ - √ √ √ √ 

  - การพัฒนา

บุคลากร 

√ √ - √ √ √ √ √ √ - - √ √ - - - √ - - - √ - - - - √ 

  - การสนับสนุน

ปจจัยตางๆเพื่อ

อํานวยความสะดวก  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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ตารางที่ 21 ผลการสัมภาษณแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อสงเสริมการทําวิจัย ของคร ู

 (ตอ) 

 

ประเด็น การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 
ผูบ

ริห
าร

คน
ที่ 

ผูบ
ริห

าร
คน

ที่ 

ครู
คน

ที่ 
1 

ครู
คน

ที่ 
2 

ครู
คน

ที่ 
3 

ครู
คน

ที่ 
4 

ครู
คน

ที่ 
 

ครู
คน

ที่ 
6 

ครู
คน

ที่ 
7 

ครู
คน

ที่ 
8 

ครู
คน

ที่ 
9 

ครู
คน

ที่ 
10

 

ครู
คน

ที่ 
11

 

ครู
คน

ที่ 
12

 

ครู
คน

ที ่
13

 

ครู
คน

ที่ 
14

 

ครู
คน

ที่ 
15

 

ครู
คน

ที่ 
16

 

ครู
คน

ที่ 
17

 

ครู
คน

ที่ 
18

 

ครู
คน

ที่ 
19

 

ครู
คน

ที่ 
20

 

ครู
คน

ที่ 
21

 

ครู
คน

ที่ 
22

 

ครู
คน

ที่ 
23

 

ครู
คน

ที่ 
24

 

3. การกํากับดูแล

คุณภาพการใช

หลักสูตรการทําวิจัย

ของครู 

  - การนิเทศการใช

หลักสูตรการทําวิจัย

ของครู 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

- 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

√ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

√ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

  - การสรุปผลการ

ใชหลักสูตรการทํา

วิจัยของครู 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ √ - √ √ √ - √ 

  - การประเมินผล

การใชหลักสูตรการ

ทําวิจัยของครู 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ √ - √ √ √ - √ 

  - การสะทอนผล

การใชหลักสูตรการ

ทําวิจัยของครู 

√ √ √ - - - √ √ √ - √ √ - - - √ √ - - √ - - - - - √ 

 

จากตาราง พบวา แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อสงเสริมการทําวิจัยของ

ครปูระกอบดวย 3 ประเด็น ดังน้ี 1. การสรางหลักสูตรการทําวิจัยของครูที่มีประสิทธิภาพประกอบไป

ดวย (1) การรางหลักสูตร (2) การหาคุณภาพ  (3) การหาประสิทธิผล 2. การสงเสริมสนับสนุนการใช

หลักสูตรการทําวิจัยของครูในสถานศึกษา (1) การกําหนดนโยบายและวางแผนงาน (2) การสราง

ความตระหนักและแรงจูงใจ (3) การพัฒนาบุคลากร (4) การสนับสนุนปจจัยตางๆเพื่ออํานวยความ

สะดวก 3. การกํากับดูแลคุณภาพการใชหลักสูตรการทําวิจัยของครู ประกอบไปดวย (1) การนิเทศ

การใชหลักสูตรการทําวิจัยของครู (2) การสรุปผลการใชหลักสูตรการทําวิจัยของครู (3) การ

ประเมินผลการใชหลักสูตรการทําวิจัยของครู (4) การสะทอนผลการใชหลักสูตรการทําวิจัยของครู 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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 1. การสรางหลักสูตรการทําวิจัยของครูท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบไปดวย  

             1. การรางหลักสูตร  

             การเตรียมการศึกษาขอมูลพื้นฐานดานตางๆที่จะนํามาใชในการพัฒนาหลักสูตร 

อาจเริ่มจากการศึกษาวิจัยเพื่อใหทราบขอเท็จจริงหลายอยางที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ทั้งใน

สวนที่เกี่ยวของโดยตรงและโดยออม เชน ตองการทราบสภาพความตองการของสังคมไทยในดาน

การศึกษา ตองการทราบการศึกษาในปจจุบัน แนวโนมของสังคมและความตองการทางการศึกษาใน

อนาคต   

              2. การหาคุณภาพ   

              การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร เมื่อรางหลักสูตรเรียบรอยแลว กอนจะนํา

หลักสูตรไปใชตองตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร ทั้งน้ีเพื่อศึกษาความเปนไปได พรอมทั้งปรับปรุงแกไข

บางสวนกอนนําไปใชจริง การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรอาจใชวิธีการประชุมสัมมนาหรือให

ผูเช่ียวชาญ ผูมีประสบการณชวยพิจารณาการทดลองใชหลักสูตรแบบนํารองเพื่อศึกษาความเปนไปได

ของหลักสูตร รวมทั้งตองมีการปรับปรุงแกไขหลักสูตรกอนนําไปใช ตองอาศัยการจัดทําขอมูลที่

ชัดเจนอันจะเปนการทําใหการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ และได

กลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรมี 4 องคประกอบ คือ วัตถุประสงค เน้ือหาวิชา วิธีการสอนและ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการประเมินผลซึ่งมีความสอดคลองกับความเห็นของ 

สกอท (Scott) องคประกอบของหลักสูตร มี 4 องคประกอบ คือ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค  

เน้ือหาหรือหัวเรื่อง วิธีการหรือกระบวนการ การวัดหรือประเมินผล 

                3. การหาประสิทธิผล  

            การศึกษาหาประสิทธิผลของหลักสูตรหลังจากนําหลักสูตรไปใชจริง โดยศึกษาใน

ดานความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม และดานผลสมัฤทธ์ิของหลกัสตูร 

 2. การสงเสริมสนับสนุนการใชหลักสูตรการทําวิจัยของครูในสถานศึกษา ประกอบไป

ดวย 

  1. การกําหนดนโยบายและวางแผนงาน   

  มีการกําหนดนโยบาย เปาหมายและทิศทางในการสงเสริมการทําวิจัยของครู เพื่อ

การพัฒนาองคการและนํามาเปนกรอบช้ีนําการปฏิบัติ (Course of Action) นโยบายอาจเปน

แนวทางดําเนินงานทั้งในระดับกวาง และในระดับองคการซึ่งมีความสําคัญตอการใชดุลพินิจของ

ผูบริหารและผูปฏิบัติงานในระดับตางๆใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม

วัตถุประสงคนโยบายและการบริหารมีความสัมพันธกันเพราะนโยบายเปนเครื่องบงช้ีทิศทางการ

บริหารงานเปนขอมูลที่ผูบริหารพิจารณาใชเพื่อการตัดสินใจสั่งการการบริหารงานโดยมีเปาหมายทํา
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ใหประหยัดเงิน เวลา บุคลากร รวมถึงความสามารถหรือศักยภาพของบุคลากรเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายขององคการหรือหนวยงานอยางมีประสิทธิผล  

  นอกจากน้ียังควรมีการกําหนดมาตรฐานและคุณภาพผลงานวิจัยเพื่อเปนเกณฑ มี

การแตงต้ังคณะกรรมการผูรับผิดชอบงานวิจัยของโรงเรียนอยางเปนรูปธรรม และพัฒนาเครือขาย

ความรวมมือดานการวิจัยทั้งในและนอกโรงเรียน ทําใหครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องของการ

ทําวิจัยไดในวงกวางและครอบคลุมมากย่ิงข้ึน 

   2. การสรางความตระหนักและแรงจูงใจ   

  สรางความตระหนักและความเขาใจใหกับบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผูบริหารครูผูสอน ผูปกครอง และนักเรียนเพื่อใหเห็นความสําคัญความจําเปนที่ตองรวมมือกัน

ดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งมีแนวทางการดําเนินงานดังน้ี 

  2.1  สํารวจความตองการของบุคลากรที่เกี่ยวของสถานศึกษาจะตองมีขอมูล

เกี่ยวกับความตองการของชุมชนผูปกครองครูและนักเรียนในสวนที่เกี่ยวของเพื่อนําไปใชประกอบใน

การวิเคราะหวิสัยทัศน ภารกิจ หรือเปาหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 

  2.2 จัดทําเอกสารเผยแพรความรู เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน

สถานศึกษาจัดทําเอกสารเพื่อเผยแพรใหแกผูเกี่ยวของทราบถึงสิ่งที่จะตองมีการเปลีย่นแปลงหลกัสตูร

จากหลักสูตรเดิมมาใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ในสวนที่สําคัญและเกี่ยวของ

บุคคลน้ันๆ เชน ผูปกครอง ครูและนักเรียน 

 2.3  ประชุมสรางความเขาใจ ทั้งการเผยแพรประชาสัมพันธการเปลี่ยนแปลง 

หลักสูตรใหมแลวสถานศึกษาควรจัดประชุมสรางความเขาใจใหกับบุคลลที่มีความเกี่ยวของ 

 2.4  ศึกษาดูงานจากสถานศึกษาที่ไดดําเนินการมาแลวถามีโอกาสอาจใหครู หรือ

คณะกรรมการสถานศึกษาไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่ดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา

ประสบผลสําเร็จหรือมีคุณภาพดีเพื่อนํามาเปนแบบอยางที่ดีในการพัฒนาในสถานศึกษา 

  3. การพัฒนาบุคลากร งานเตรียมบุคลากร เปนเรื่องสําคัญมากเพื่อใหครูและบคุลากร

มีความรูความเขาใจในแนวคิดและหลักการ จุดประสงค ตลอดจนแนวทางการจัดการเรียนการสอน 

โดยสามารถเตรียมดวยการประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ 

  4. การสนับสนุนปจจัยตางๆเพื่ออํานวยความสะดวก การสนับสนุนครูในดานปจจัย

ตางๆ เชน การใหทุน การจัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย จัดหาสื่อและอุปกรณ  จัดหางานวิจัย

ที่มีคุณภาพเพื่อเปนตัวอยางใหแกครู จัดหาแหลงเรียนรู สนับสนุนเวลาในการทําวิจัย 
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 3. การกํากับดูแลคุณภาพการใชหลักสูตรการทําวิจัยของคร ูประกอบไปดวย  

  1. การนิเทศการใชหลักสูตรการทําวิจัยของครู   

  1.1 ตองมีความเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการหลักสูตรดังไดกลาว

มาแลวเกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตรและการนําหลักสูตรลงสูการปฏิบัติ น่ันคือ รูวาหลักสูตรเปน

สวนสําคัญในระบบการศึกษาที่ชวยใหผูเรียนเกิดความรูและทักษะในสภาพแวดลอมของโรงเรียน 

ผูบริหารตองฝกอบรมครูเพื่อใหพวกเขาสามารถนําหลักสูตรลงสูการปฏิบัติในลักษณะที่จะเปน

ประโยชนตอผูเรียนมากที่สุด 

  1.2  เปดโอกาสใหครู คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครองมีสวนรวมในการ

ประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิผลของหลักสูตร น่ันหมายถึง ผูที่จะสามารถสะทอนคุณภาพของหลกัสตูร  

การจัดการเรียนการสอนและการทดสอบในแตละระดับช้ันและแตละเน้ือหาวิชา หลักสูตรยังตองระบุ

เปาหมายการเรียนรูที่คาดหวังอยางชัดเจน  

  1.3  ชวยแนะนําใหครูนําหลักสูตรสูการปฏิบัติในหองเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

ผูบริหารสามารถเลือกใชรูปแบบการนิเทศ ซึ่งมีความหลากหลายใหเหมาะสมกับปญหาและความ

ตองการของครู เชน การนิเทศแบบคลินิก การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน เปนตน 

  1.4  นําผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนซึ่งเปนผลลัพธของหลักสูตรไปใชในการปรับปรุงการ

เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตามที่หลักสูตรกําหนด และนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตอไป 

  1.5  อธิบายความสําคัญและความจําเปนของหลักสูตรไดอยางชัดเจนเพื่อใหเกิด

ความศรัทธาในการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติในหองเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  1.6  ดําเนินการนิเทศกํากับติดตามหลักสูตรอยางเปนระบบ 

  2. การสรุปผลการใชหลักสูตรการทําวิจัยของคร ู 

  ควรจัดทําสรุปรายงานผลการใชหลักสูตร  โดยการดําเนินการประเมินและรวบรวม

ขอมูลและวิเคราะหขอมูลที่และสรุปผลจัดทําเปนรายงานผลการใชเพื่อเสนอใหผูเกี่ยวของทราบหรือ

เพื่อนําขอมูลไปใชในการพัฒนาการจัดการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตอไป 

  3. การประเมินผลการใชหลกัสูตรการทําวิจัยของคร ู 

  โดยการกําหนดจุดเนนในการประเมินหลักสูตร การเตรียมการประเมินดวยการ

กําหนดเทคนิควิธีการประเมินและการสรางเครื่องมือ การดําเนินการประเมินดวยการเก็บรวบรวม

ขอมูลดวยเครื่องมือที่ไดเตรียมไว การวิเคราะหขอมูล และการรายงานการประเมิน โดยการประเมิน

กับบุคคลทุกฝายที่มีสวนไดสวนเสียจากหลักสูตรเพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกและรอบดาน 

  4. การสะทอนผลการใชหลักสูตรการทําวิจัยของคร ู 

  สะทอนผลการประเมินการใชหลักสูตรเพื่อใหทราบถึงจุดเดนจุดดอยของหลักสูตร

เพื่อนําขอมลูที่ไดรบัไปปรับใชและวางแผนการดําเนินงานหลักสูตรตอไป  
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ภาพที่ 16  แนวปฏิบัติในการบรหิารจัดการหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของคร ู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวปฏิบัติในการ

บริหารจัดการ

หลักสูตรฝกอบรม

การทําวิจัยของครู 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการหลักสูตรของ 

Ornstein and  Hunkins, Brady, 

Sergiovanni and Starratt, Peter 

F. Oliva, กรมวิชาการ, สุรศักดิ์ ราษี,  

รัตนา ดวงแกว, สํานักวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา, ปรียาพร วงศ

อนุตร, สงัด  อุทรานันท,  ใจทิพย 

เชื้อรัตนพงษ 

 

สัมภาษณผูบริหาร  

2  คน 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ทราบขอบเขตการทําวิจัยของครู 2) พัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรมการทําวิจัยของครู  3) ทราบผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู  

4)ทราบแนวปฏิบัติการบริหารตามขอบเขตการทําวิจัยของครูใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสมผสานทั้งเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Methodology) โดยข้ันตอนแรกเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ข้ันที่สอง

เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ข้ันที่สามเปนการวิจัยเ ชิงปริมาณ ข้ันที่สี่ เปนการวิจัยเ ชิงคุณภาพ  

กําหนดข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยเปน 4 ข้ันตอน คือ ข้ันที่ 1 เพื่อทราบขอบเขตการทําวิจัยของครู 

ในข้ันน้ีไดศึกษาดวยเทคนิคการวิเคราะหเอกสาร (Documentary Analysis) การสัมภาษณผูเช่ียวชาญ

ทางดานการวิจัยโดยใชการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi – Structured  Interview) เกี่ยวกับ

ขอบเขตของการทําวิจัยของครูและนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) แลว

สังเคราะหเปนขอบเขตการทําวิจัยของครู ข้ันที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัย ของครูผูวิจัย

ไดนําผลการสังเคราะหขอบเขตการทําวิจัยของครูมาบูรณาการรวมกับแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร 

กิจกรรมฝกอบรมและการประเมินผลหลักสูตรฝกอบรมมาสรางหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู 

และแบบประเมินประสิท ธิผลของหลักสูตรฝกอบรม โดยวัดในดานความพึงพอใจของ 

ผูเขารับการฝกอบรมและผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรไปหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยผูวิจัยนําหลักสูตร

ฝกอบรมไปหาคุณภาพโดยใชผูเช่ียวชาญตัดสิน (Expert Judgement) ไดคา IOC เทากับ 0.98   

แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมไดคาความเช่ือมั่น 0.82 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ

ของหลักสูตรไดหาความเช่ือมั่น KR-21 เทากับ 0.82 และคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบไดคาอยู

ระหวาง 0.26 – 0.74 และคาความยากงายของแบบทดสอบอยูระหวาง 0.23  - 0.78 ข้ันที่ 3 การหา 

ประสิทธิผลหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู โดยทําการทดลองฝกอบรมกับกลุมตัวอยางจํานวน 

48 คน ซึ่งเปนครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี ใชแผนแบบการทดลองที่

แทจริง (True Experimental Designs) รูปแบบสี่กลุมโซโลมอน (The Solomon four – Group 

Design) แลววิเคราะหแบบประเมินประสิทธิผลดานความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมและ

ผลสัมฤทธ์ิของการเขารวมการฝกอบรมอยูในระดับใด ตอจากน้ันผูวิจัยทําการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิของ

หลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของคร ูข้ันที่ 4 หาแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อสงเสริม

การทําวิจัยของครเูปนข้ันตอนการสนทนากลุม (Focus Group) ครูที่เขารับการอบรมจํานวน 24 คน 
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และสัมภาษณผูบริหารจํานวน 2 คน เพื่อหาแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อสงเสริมการ

ทําวิจัยของครู 

สถิติวิเคราะหขอมูลไดแก  คามัชฌิมเลขคณิต (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) การวิเคราะหความแปรปรวน (Two-way ANOVA) ซึ่งผลของการคนพบใน

งานวิจัยสรุปไดดังตอไปนี 

 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อสงเสริมการทําวิจัยของครู”

(THE  GUIDELINE  OF  CURRICULUM  ADMINISTRATION TO  ENHANCE  RESEARCH  FOR  

TEACHER) สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังน้ี 

1. ขอบเขตการทําวิจัยของคร ูประกอบดวย 9 ขั้นตอน ดังน้ี  

  ข้ันที่ 1 นําเขาสูการอบรม มีขอบเขตการวิจัยที่ครูตองมีความรูความเขาใจใน 3 

ประเด็น ดังน้ี 1) ความหมายของการวิจัย 2) ความสําคัญของการทําวิจัย 3) แนวคิดพื้นฐานในการทํา

วิจัย 

  ข้ันที่ 2 การวิเคราะหกําหนดปญหาการวิจัย มีขอบเขตการวิจัยที่ครูตองมีความรูความ

เขาใจใน 2 ประเด็น ดังน้ี 1) ลักษณะของปญหาการวิจัย  2) การวิเคราะหประเด็นปญหาการวิจัย 

  ข้ันที่ 3 การกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย มีขอบเขตการวิจัยที่ครูตองมีความรูความ

เขาใจใน 2 ประเด็น ดังน้ี 1) ความสําคัญของการกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย 2) หลักการเขียน

วัตถุประสงควิจัย 

 ข้ันที่ 4 การออกแบบการวิจัย มีขอบเขตการวิจัยที่ครูตองมีความรูความเขาใจใน 2 

ประเด็น ดังน้ี 1) ความสําคัญของการออกแบบการวิจัย 2) กระบวนการในการออกแบบการวิจัย ซึ่ง

ประกอบไปดวย 4 ข้ันตอน ดังน้ี 4.1 การกําหนดตัวแปร มีขอบเขตการวิจัยที่ครูตองมีความรูความ

เขาใจใน 2 ประเด็น ดังน้ี 1) ประเภทของตัวแปร 2) ชนิดของตัวแปรและการกําหนดตัวแปร 4.2 การ

กําหนด แบบแผนการวิจัยมี ขอบเขตการวิจัยที่ครูตองมีความรูความเขาใจใน 2 ประเด็น ดังน้ี        

1) ลักษณะของแบบแผนการวิจัย 2) ชนิดและการเลือกแบบแผนการวิจัย 4.3 การกําหนดประชากร

และกลุมตัวอยาง มีขอบเขตการวิจัยที่ครตูองม ีความรูความเขาใจใน 3 ประเด็น ดังน้ี 1) ความหมาย

ของประชากรและกลุมตัวอยาง 2) ขนาดของกลุม ตัวอยางที่มีความเปนตัวแทนที่ดี 3) วิธีการเลือก

กลุม ตัวอยาง 4.4 การสรางเครื่องมือในการวิจัย มีขอบเขตการวิจัยที่ครูตองมีความรูความเขาใจ   

ใน 2 ประเด็น 1) ประเภทของเครื่องมือวิจัย 2) การ ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย  

ข้ันที่ 5 การเก็บรวบรวมขอมูล มีขอบเขตการวิจัยที่ครูตองมีความรูความเขาใจใน 2 

ประเด็น  ดังน้ี 1) ลักษณะสําคัญของการเก็บรวบรวมขอมูล2)กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล   
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ข้ันที่ 6 การวิเคราะหขอมูล มีขอบเขตการวิจัยที่ครูตองมีความรูความเขาใจใน 2 

ประเด็น  ดังน้ี  1) วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 2) วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ  

 ข้ันที่ 7 การสรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ มีขอบเขตการวิจัยที่ครูตองมีความรู 

ความเขาใจใน  3 ประเด็น ดังน้ี 1) วิธีการสรุปผลการวิจัย 2) วิธีการอภิปรายผลการวิจัย 3) วิธีการ

เขียนขอเสนอแนะ 

 ข้ันที่ 8 การเขียนรายงานการวิจัย มีขอบเขตการวิจัยที่ครูตองมีความรูความเขาใจใน  

2 ประเด็น ดังน้ี 1) รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยแบบเปนไมเปนทางการ 2) รูปแบบการเขียน

รายงานการวิจัยแบบเปน ทางการ  

 ข้ันที่ 9 การนําเสนอผลงานวิจัย มีขอบเขตการวิจัยที่ครูตองมีความรูความเขาใจใน  

2 ประเด็น ดังน้ี  1) การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ 2) การนําเสนอผลงานวิจัยใน

รูปบทความวิจัยพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ 

 2. การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของคร ูประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปน้ีคือ 

  2.1 การรางโครงสรางหลักสูตร การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

หลักสูตรฝกอบรม กิจกรรมฝกอบรมและการประเมินผลการฝกอบรม โดยมีองคประกอบของ

หลักสูตรฝกอบรมดังน้ี 

  2.1.1 องคประกอบหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู ประกอบดวย หลักสูตร

และเหตุผลของหลักสูตร จุดประสงคของหลักสูตร โครงสรางเน้ือหาของหลักสูตร กิจกรรมฝกอบรม  

สื่อประกอบการฝกอบรม การวัดและประเมินผลการฝกอบรม 

  2.1.2 องคประกอบดานเ น้ือหาหลักสูตรแบงเปน 2 สวน คือ สวนที่  1  

ข้ันการสรางความรูความเขาใจการทําวิจัยของครใูนรูปแบบของซีดีนําเสนอหลักสูตรการทําวิจัยของ

คร ูซึ่งประกอบไปดวยองคความรูใน 9 ข้ันตอน ดังน้ี ข้ันที่ 1 นําเขาสูการอบรม ข้ันที่ 2 การวิเคราะห

กําหนดปญหาการวิจัย ข้ันที่ 3 การกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย ข้ันที่ 4 การออกแบบการวิจัย ข้ันที่ 

5 การเก็บรวบรวมขอมูล ข้ันที่ 6 การวิเคราะหขอมูล ข้ันที่ 7 การสรุปผล อภิปรายผลและ

ขอเสนอแนะ ข้ันที่ 8 การเขียนรายงานการวิจัย ข้ันที่ 9 การนําเสนอผลงานวิจัย สวนที่ 2  

ข้ันการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยของครู ซึ่งประกอบไปดวยการจัดกิจกรรมตามใบกิจกรรม 

ทั้ง  7 กิจกรรม ดัง น้ี ใบกิจกรรมที่  1การวิเคราะหและกําหนดปญหาวิจัย ใบกิจกรรมที่  2  

การออกแบบการวิจัย ใบกิจกรรมที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูล ใบกิจกรรมที่ 4 การวิเคราะหขอมูล  

ใบกิจกรรมที่ 5 การสรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ ใบกิจกรรมที่ 6 การเขียนรายงานการวิจัย

ใบกิจกรรมที่ 7 การเขียนเคาโครงงานวิจัย 
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  2.1.3 แบบประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมแบงเปน 2 ตอน  

คือ 1) แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิของ

หลักสูตรฝกอบรม 

  2.2  การหาคุณภาพหลักสูตร โดยนําหลักสูตรฝกอบรมและแบบประเมินประสิทธิผล 

  หลักสูตรฝกอบรมไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพโดยใชผูเช่ียวชาญตัดสิน 

(Expert Judgement) ไดคา IOC เทากับ 0.98  แบบประเมินประสิทธิผลฝกอบรมไปหาคาความ

เช่ือมั่นดานประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรไดคาความเช่ือมั่น 0.82 ในดานแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิหลักสูตรไดคาความเช่ือมั่น 0.81 และคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบไดคาอยูระหวาง 0.26 

– 0.74 และคาความยากงายของแบบทดสอบอยูระหวาง 0.23  - 0.78 

 3. การหาประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู  

  ผูวิจัยนําหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครูที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปฝกอบรม

กับกลุมตัวอยางที่เปนครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 จํานวน 48 คน 

โดยการใชการทดลองแบบสี่กลุมโซโลมอน พบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจตอหลักสูตร 

อยูในระดับมาก เมื่อไปหาคาความแปรปรวนโดยใช Two-way ANOVA พบวา ผลสัมฤทธ์ิของผูเขา

รับการฝกอบรม คะแนนทดสอบกอนเขารับการฝกอบรมและผูไมไดรับการทดสอบกอนฝกอบรมไมมี

ความแตกตางกัน ผลสัมฤทธ์ิของผูเขารับการฝกอบรมและไมไดรับการฝกอบรมมีความความแตกตาง

กัน และผลการวิเคราะห ปฏิสัมพันธระหวางการทดสอบกอนฝกอบรมกับการฝกอบรม พบวา 

การทดสอบกอนเขารับการฝกอบรมไมมีผลตอผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรแสดงใหเห็นวากระบวนการ

ฝกอบรมหลักสูตรการทําวิจัยของครู ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรเกิดจากฝกอบรมเกิดจากกระบวนการ

ฝกอบรมที่แทจริง 

 4. การหาแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือสงเสริมการทําวิจัยของคร ู   

  แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อสงเสริมการทําวิจัยของครูประกอบดวย 

3 ประเด็น ดังน้ี 1. การสรางหลักสูตรการทําวิจัยของครูที่มีประสิทธิภาพ ประกอบไปดวย (1) การราง

หลักสูตร (2) การหาคุณภาพ (3) การหาประสิทธิผล 2. การสงเสริมสนับสนุนการใชหลักสูตรการทํา

วิจัยของครูในสถานศึกษา (1) การกําหนดนโยบายและวางแผนงาน (2) การสรางความตระหนักและ

แรงจูงใจ (3) การพัฒนาบุคลากร (4) การสนับสนุนปจจัยตางๆเพื่ออํานวยความสะดวก 3. การกํากับ

ดูแลคุณภาพการใชหลักสูตรการทําวิจัยของคร ูประกอบไปดวย (1) การนิเทศการใชหลักสูตรการทํา

วิจัยของคร ู(2) การสรุปผลการใชหลักสูตรการทําวิจัยของครู (3) การประเมินผลการใชหลักสูตรการ

ทําวิจัยของคร ู(4) การสะทอนผลการใชหลักสูตรการทําวิจัยของครู 

 

 



251 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ีมีประเด็นที่คนพบเกี่ยวกับหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครูและ

ประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู  สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการ

วิจัยเพื่อความชัดเจนและนําผลการวิจัยไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนดังน้ี 

1. ขอบเขตการทําวิจัยของคร ู

 1.1 ข้ันตอนการนําเขาสูการอบรมโดยการสรางความตระหนักและสรางแรงจูงใจใน

การทําวิจัยและการสรางจิตวิจัยใหกับครูเปนเรื่องที่มีความสําคัญและเปนจุดเริ่มตนของการทําวิจัย

ของคร ูทั้งน้ีอาจกลาวไดวางานวิจัยจะเริ่มตนไดข้ึนอยูที่ตัวครูเปนสําคัญ สอดคลองกับแนวความคิด

ของสุวิมล วองวาณิช ที่กลาวไววานักวิจัยและผูใชผลการวิจัยโดยตรงคือ ตัวครูผูสอน ครูเปนผูที่

กําหนดปญหาการวิจัยจากประสบการณตรงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตน และในบรบิท

ที่เกี่ยวของกับปญหาจากการปฏิบัติงานของครู กระตุนใหครูไดแสวงหาความรูและเกิดการเรียนรูได

ดวยตนเอง ผลจากการวิจัยถูกนําไปปรับปรุงการทํางานของตนเอง พัฒนาตนเอง และพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนของตนเอง อันเปนผลใหคุณภาพการเรียนรูของนักเรยีนดีข้ึนและพฒันาไปสู

การเปนครูวิชาชีพ และมีความสอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญทั้ง 7 ทานซึ่งมี

ความเห็นตรงกันวาการสรางความเขาใจ แรงจูงใจ แรงบันดาลใจใหครูเห็นถึงความสําคัญของการวิจัย 

หรือใชการวิจัยเปนฐานเปนเรื่องที่มีความสําคัญอันจะนําไปสูการประยุกตใชความรูและประสบการณ

ที่ไดรับในการแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนตอไป  

 1.2  ข้ันตอนของการวิเคราะหและกําหนดปญหาวิจัย เปนข้ันตอนที่มีความสําคัญ

เพราะเปนข้ันตอนที่ระบุถึงสภาพปญหาของการจัดการเรียนการสอนโดยการวิเคราะหปญหาน้ันๆ  

อยางรอบคอบ เพื่อช้ีใหเห็นประเด็นของการวิจัย หรืออาจกลาวไดวาเปนการวิเคราะหหาความ

แตกตางระหวางสิ่งที่คาดหวังหรือผลที่ตองการใหเกิด กับสิ่งที่เปนจริงหรือผลที่เกิดข้ึนจริง หรือกลาว

ไดวา สภาพที่ เกิดข้ึนจริงไมตรงกับสภาพที่ตองการใหเกิด ซึ่ง เปนสิ่ งจําเปนที่จะตองไดรับ 

การแกไข ปรับปรุงตอไป สอดคลองกับแนวความคิดของ Freeman ที่กลาววาการวิเคราะหสภาพ

ปญหาในหองเรียนเปนข้ันตอนสําคัญที่ครูแตละคนตองทําการสํารวจหรือศึกษาสภาพตางๆ 

ที่เกิดข้ึน และหากสภาพที่เกิดข้ึนในหองเรียนแสดงถึงปญหาหลายประการที่ตองการการแกไข  

ครูก็จําเปนตองจัดลําดับความสําคัญกอนหลังของปญหาเหลาน้ัน ตลอดจนการวิเคราะหปญหาวิจัย

สามารถทําไดหลายรูปแบบตามใบกิจกรรมที่ 1 การวิเคราะหและกําหนดปญหาวิจัยตามหลักสูตร

ฝกอบรมการทําวิจัยของครูที่วิเคราะหประเด็นปญหาโดยใชแผนผังความคิด (Mind Mapping)  

ซึ่งสอดคลองกับนิตย บุญนิธี ไดกลาวถึง การวิเคราะหปญหาการวิจัย ควรเริ่มตนจากการกําหนด

ปญหาที่สนใจหรือจะศึกษา ปญหาน้ันอาจจะเปนปญหาในระดับกวางหรือเฉพาะเจาะจงเชนปญหาใน

ช้ันเรียน ผูวิจัยอาจจะเริ่มจากการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยอาจจะรวมกับ
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เพื่อนครูที่สอนวิชาเดียวกัน หรือในหมวดวิชาเดียวกันวิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึนและวิเคราะหวาปญหา

น้ัน มีสาเหตุหลักมาจากสิ่งใดบาง และในสาเหตุหลักเหลาน้ันมีสาเหตุยอยๆ ใดบาง ที่กอใหเกิดปญหา

น้ัน ซึ่งการวิเคราะหปญหาอาจใชแบบแผนผังความคิด(mind mapping) 

 1.3  ข้ันตอนการกําหนดวัตถุประสงคการวิจัยเปนข้ันตอนที่เปรียบเสมือนกับเข็มทิศ

ของการดําเนินการวิจัยอันจะนํามาซึ่งทุกข้ันตอนตามหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครูทัง้ข้ันตอนที ่

4 การออกแบบการวิจัย  ข้ันตอนที่ 5 การเก็บรวบรวมขอมูล ข้ันตอนที่ 6 การวิเคราะหขอมูล 

ข้ันตอนที่ 7 การสรุปผล การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ  ข้ันตอนที่ 8 การเขียนรายงานการวิจัย 

และข้ันตอนที่ 9 การนําเสนอผลงานวิจัย ซึ่งตองใชวัตถุประสงคการวิจัยเปนแกนหลักในการ

ดําเนินการดังกลาวสอดคลองกับคํากลาว สิน พันธุพินิจ ที่กลาวถึงการกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย 

ไววา วัตถุประสงคการวิจัยเปรียบด่ังเข็มทิศการดําเนินการวิจัย ชวยใหเราทราบวาเราจะคนหาคําตอบ

อะไรจากขอคําถามบาง การกําหนดวัตถุประสงคการวิจัยเปนการจําแนกประเด็นการวิจัย หรือแยกตัว

แปรออกมาใหเห็นเปนขอยอยที่ชัดเจน มีความเปนวัตถุวิสัย และสามารถดําเนินการวิจัยอยางเปน

รูปธรรม  นอกจากน้ียังสอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญทั้ง 7 ทานซึ่งมีความเห็น

ตรงกันวาการกําหนดวัตถุประสงคการวิจัยเปนเรื่องที่สําคัญซึ่งจะสงผลตอการดําเนินการวิจัยในข้ัน

ตอๆ ไป 

2. การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู 

 2.1  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการทําวิจัยของครู ประกอบดวย 1) การออกแบบ

และการสรางหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู 2) การหาคุณภาพของหลักสูตรและแบบประเมิน

ประสิทธิผลของหลักสูตร 3) การทดลองใชหลักสูตร แกไขปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมีความ

สมบูรณ 4) หาประสิทธิผลของหลักสูตรดานความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมและผลสัมฤทธ์ิ

ของหลักสูตร ซึ่งเปนไปตามแนวคิดของทาบา (Taba) ไทเลอร (Tyler, 1969) และวิชัย วงษใหญ 

  2.2  องคประกอบของหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู ประกอบไปดวย หลักการ

และเหตุผลของการสรางหลักสูตร จุดประสงคของหลักสูตรฝกอบรม โครงสรางเน้ือหาโดยแบงเปน  

9 ข้ันตอนดังน้ี ข้ันที่ 1 นําเขาสูการอบรม ข้ันที่ 2 การวิเคราะหกําหนดปญหาการวิจัย ข้ันที่ 3  

การกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย ข้ันที่ 4 การออกแบบการวิจัย ข้ันที่ 5 การเก็บรวบรวมขอมูล  

ข้ันที่ 6 การวิเคราะหขอมูล ข้ันที่ 7 การสรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ ข้ันที่ 8 การเขียน

รายงานการวิจัย ข้ันที่ 9 การนําเสนอผลงานวิจัยและใบกิจกรรม 7 ใบกิจกรรมที่ใชในการฝกกิจกรรม 

ดังน้ี  ใบกิจกรรมที่ 1 การวิเคราะหและกําหนดปญหาวิจัยใบกิจกรรมที่ 2 การออกแบบการวิจัย  

ใบกิจกรรมที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูล ใบกิจกรรมที่ 4 การวิเคราะหขอมูล ใบกิจกรรมที่ 5  
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การสรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ ใบกิจกรรมที่ 6 การเขียนรายงานการวิจัย ใบกิจกรรมที่ 7 

การเขียนเคาโครงงานวิจัย สื่อประกอบการฝกอบรมและการวัดประเมินผลหลักสูตรฝกอบรมเปนไป

ตามหลักการพัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับงานวิจัยของสุรางค ธูปบูชากร ที่ทําวิจัยเรื่องการพัฒนา

หลักสูตรฝกอบรม การทํา School Mapping โดยมีองคประกอบของการสรางหลักสูตรฝกอบรมดังน้ี 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค โครงสรางเน้ือหา ใบกิจกรรมการฝกอบรมและการวัดและ

ประเมินผล 

 2.3  แบบประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม ประกอบดวย 1) การประเมิน

สถานภาพของผูเขารับการฝกอบรม 2) แบบประเมินความพึงพอใจของผู เขารับการฝกอบรม         

3) แบบทดสอบประสิทธิผลดานผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรฝกอบรมเปนไปตามแนวคิดของเคิรกแพทริค

(Kirk patick) ที่เสนอแนวคิดการประเมินผลหลักสูตรฝกอบรมในดานปฏิกิริยาตอบสนองของผูเขารับ

การฝกอบรมประเมินการเรียนรูเปนไปตามวัตถุประสงคตามแนวคิดของการวัดทัศนคติของลิเคิรท

(Likert) เพราะทัศนคติดูจะเปนการบอกทิศทางชอบหรือไมชอบมีผลตอการดําเนินการน้ันใหมี

ประสิทธิภาพ นอกจากน้ันยังสอดคลองกับทฤษฏีการเรียนรูของบลูมดานพุทธพิสัย 

3. ประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู  ขอคนพบจากงานวิจัยมี

ประเด็นอภิปรายผลดังน้ี     

 3.1  ประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครูดานความพึงพอใจของผูเขา

การฝกอบรมที่มีตอการฝกอบรมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากวาผูวิจัยไดมีการศึกษาเอกสารงานวิจยั

ที่เกี่ยวของตลอดจนสัมภาษณผูเช่ียวชาญที่มีความรูความสามารถทางดานการทําวิจัยของครูอยาง

แทจริงและนํามาสังเคราะหเปนขอบเขตการทําวิจัยของครูซึ่ งตรงกับความตองการและ 

มีความเหมาะสมกับครู นอกจากน้ีในกระบวนการของการหาคุณภาพหลักสูตรไดใชผูเช่ียวชาญตัดสิน 

(Expert Judgement) และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขพัฒนาใหหลักสูตรมีความสมบูรณมาก

ย่ิงข้ึน ในการคัดเลือกวิทยากรในการฝกอบรมเปนวิทยากรที่มีความรูความสามารถและเช่ียวชาญใน

การฝกอบรมเปนอยางดี มีการเตรียมความพรอมการจัดฝกอบรมที่หลากหลาย และสรางบรรยากาศ

ในการฝกอบรมที่ดีตามแนวความคิดของยงยุทธ เกษสาครในดานโครงสรางเน้ือหากอนฝกอบรม 

มีการสังเคราะหจากเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวของตลอดจนสัมภาษณผู เ ช่ียวชาญที่มีความรู

ความสามารถทางดานการทําวิจัยของครูแลวนํามาสรุปในรูปแบบของ PowerPoint ประกอบเสียง

บรรยาย เพื่อเปนการใหความรูกอนเขารับการฝกอบรม  ในดานกิจกรรมฝกอบรม มีใบกิจกรรมที่มี

ความเหมาะสมและจดักิจกรรมหลากหลายใหผูเขารับการอบรมระดมสมอง ฝกคิดจากประสบการณที่

เกิดข้ึนจริง ฝกประเมินงานวิจัย มีการนําเสนอผลงาน รวมกันอภิปรายและสะทอนกลับโดยวิทยากร

และผูเขารับการฝกอบรมทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีความกระตือรือรน สนใจและให ความรวมมอืใน

การอบรมจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปในทางที่ดี ซึ่งเปนไปตามแนวความคิดของนิวแมนและ 
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นิวแมนและสอดคลองกับงานวิจัยของจรัต ไทยอุทิศที่พบวา กิจกรรมที่หลากหลายและการมีสวนรวม

ของผูเขารับการฝกอบรมทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีทัศนคติที่สูงข้ึน นอกจากน้ันยังสอดคลองกับ

แนวความคิดของบลูม (Bloom) ที่สรุปวา การเรียนรูเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปสู

พฤติกรรมใหมในดานอารมณและทัศนคติ (Affective Domain)และยังสอดคลองกับแนวความคิด

ของเคิรท เลวิน ที่กลาววา การเรียนรูจะไดผลหากเปนการเรียนรูดวยการปฏิบัติมากกวาเปนผูรับ

ความรู และการเปลี่ยนแปลงความคิด เจตคติและพฤติกรรมของบุคคลจะทําไดงายเมื่อบุคคลน้ัน

ยอมรับการเปนสมาชิกในกลุม การอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นดวยการโตแยงหรือเห็นดวยที่

เกิดข้ึนในกลุมจะชวยใหเกิดพันธะ ความผูกพัน การกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ

ภายนอกกลุม 

 3.2  ประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครู ดานผลสัมฤทธ์ิของ

หลักสูตรฝกอบรมมีผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรอยูในระดับมากและเมื่อนําไปหาความแปรปรวน 

(Two way ANOVA) เมื่อตองการทราบวาผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรเกิดจากการฝกอบรมที่แทจริง

หรือไม ผลพบวา ผูที่ทําการทดสอบกอนกับไมไดรับการฝกอบรม มีผลสัมฤทธ์ิของแบบทดสอบ

แตกตางกัน เมื่อทดสอบวา ปฏิสัมพันธการทดสอบกอนเขารับการฝกอบรมกับการเขารับการฝกอบรม

ผลปรากฏวาไมมีปฏิสัมพันธกัน แสดงใหเห็นวากระบวนการฝกอบรมการทําวิจัยของครูสงผลใหเกิด

การเรียนรูดานผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรอยางแทจริง เหตุผลเปนเพราะวา 1) หลักสูตรฝกอบรมเปน

หลักสูตรที่มีเน้ือหาสาระตรงกับความตองการและมีการปรับใหเหมาะสมกับบริบทของผูเขารับการ

ฝกอบรม ซึ่งไดจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดของพิชเชอรสโกนเฟลด

และชอร (Fisher, Sehoenfeldt and Show) ไดใหแนวคิดวาปจจัยที่จะทําการฝกอบรมประสบ

ความสําเร็จไดแก 1) การพิจารณาความตองการ 2) การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ผู เขารับ 

การฝกอบรมมีปฏิสัมพันธกับวิทยากรและเขารับการฝกอบรมดวยกันทํากิจกรรมฝกอบรมสงผลตอ

ประสิทธิภาพของหลักสูตรที่แทจริงเปนไปตามแนวคิดของเฮนสันที่กลาวไววา กิจกรรมฝกอบรมที่

หลากหลายจะชวยใหผูเขารับการฝกอบรมบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ซึ่งเปนไปตามหลักการ 

ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญแอนดราโกจี (Andragogy) ของมัลคัล โนลส นอกจากน้ันเปนไปตาม

ทฤษฎีของบลูม (Bloom Taxonomy) ที่เสนอการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงดานความรู ความเขาใจ

และความคิด (Cognitive Domain) เกิดจากการไดรับเน้ือหาใหมทําใหเกิดความรู ความเขาใจ 

สิ่งแวดลอมตางๆมากย่ิงข้ึนเปนการเปลี่ยนแปลงเกิดในสมองและเกิดการเรียนรู 

4. แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อสงเสริมการทําวิจัยของครู ขอคนพบจาก

งานวิจัยมีประเด็นอภิปรายผลดังน้ี     

  4.1 การวางนโยบายและแผนงาน เปนแนวปฏิบัติอันหน่ึงที่มีความสําคัญตอ           

การบริหารจัดการเพื่อสงเสริมการทําวิจัยของครู โดยควรมีการกําหนดนโยบาย เปาหมายและทิศทาง
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ในการสงเสริมการทําวิจัยของครู เปนหนาที่หลักของฝายบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครูผูสอน

สามารถใชการวิจัยเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ และ

ใหถือวา การเรียนการสอนกับการวิจัยตองดําเนินการควบคูกันไปในสภาพการปฏิบัติงานปกติเพื่อ

สนองตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 ระบุไวในหมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 24 ขอ 5 ระบุวา “สงเสริมสนับสนุน

ใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมและอํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู และมีความ

รอบรูสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของการเรียนรู ทั้งน้ีผูสอนและผูเรียนอาจเกิดการเรียนรูไป

พรอมๆ กันจากสื่อการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ” สวนในดานการวางแผนงานการ

สงเสริมการทําวิจัยของครูที่สําคัญควรมีการกําหนดมาตรฐานและคุณภาพผลงานวิจัย เชน มาตรฐาน

หลักสูตรวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มาตรฐานการจัดทําสื่อและอุปกรณประกอบการสอน

ตลอดจนมาตรฐานการวัดผลและประเมินผลงานวิจัยของครู เปนตน เน่ืองจากในการพัฒนา

ประสิทธิภาพ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยการสงเสริมการทําวิจัยของครูเพื่อใหครูสามารถจัด

บรรยากาศ สภาพแวดลอมและอํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรูควรมีกรอบแนวทางการ

ดําเนินการที่ชัดเจน วาองคการคาดหวังอะไรจากการสงเสริมใหครูผูสอนสามารถใชการวิจัย และ

ครูผูสอนตองการทําอยางไรเพื่อใหถึงมาตรฐานขององคการและมีการแตงต้ังคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบงานวิจัยของโรงเรียนอยางเปนรูปธรรมเพื่อใหการสงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรยีนมคุีณภาพ

ตามนโยบายและการวางแผนงานน้ันมีความสอดคลองกับแนวคิดของ บัญชา อึ๋งสกุล ที่กลาววา ทุก ๆ 

หนวยงานทางการศึกษาจะตองมีนโยบายและเปาหมายที่ชัดเจนตอการกําหนดบทบาทและหนาที่ใน

การนําเทคนิคการวิจัยนําหนากระบวนการการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดการพัฒนาครูใหเปนครูมือ

อาชีพอยางแทจริง  สนองตามแนวทางตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ระบุไวในหมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษามาตรา 30 ระบุวา “ให

สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถ

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา” (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติ และที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือ การพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการวิจัยทั้ง

ในและนอกโรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษาควรมีแนวทางการรักษาสัมพันธภาพของการทํางานที่ดีกับ

บุคคลทั้งในและนอกโรงเรียนใหคงไวตลอดเวลา เพื่อใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ประสาน

ความรวมมือ สอดคลองกับงานวิจัยของจรัญ สุขเสรี ที่ศึกษาเกี่ยวกับการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียน

ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 พบวา ผูบริหารจะ

สงเสริมการทําวิจัยของครูไดโดยการกําหนดนโยบายและการวางแผนการวิจัยในช้ันเรียนเปนแนวทาง

แรกที่มีความสําคัญ จากเหตุผลดังที่กลาวมาแลวของตนน้ันแสดงวา แนวปฏิบัติการบริหารจัดการเพื่อ

สงเสริมการทําวิจัยของครูจะตองมีการกําหนดนโยบายและการวางแผนงาน ดวยการกําหนดนโยบาย 
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เปาหมายและทิศทางในการสงเสริมการทําวิจัยของครู รวมทั้งกําหนดมาตรฐานและคุณภาพ

ผลงานวิจัย มีการแตงต้ังคณะกรรมการผูรับผิดชอบงานวิจัยของโรงเรียนอยางเปนรูปธรรม และ

พัฒนาเครือขายความรวมมือดานการวิจัยทั้งในและนอกโรงเรียน 

 4.2  การพัฒนาความรูและทักษะการทําวิจัย การที่ครูทําวิจัยอยางมีคุณภาพไดน้ันครู

ตองมีความรู  มีทักษะและพฤติกรรมในการปฏิบั ติงานที่สนับสนุนการดําเนินการทําวิจัย ตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545ระบุไวใน

หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษาในมาตรา 30 ระบุวา “ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการ

สอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับ

ผูเรียนในแตละระดับการศึกษา” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ประกอบกับการที่

ผูบริหารสถานผูจะตองรับผิดชอบในการสรางครูใหสามารถทําวิจัยไดอยางมีคุณภาพ คือการสงเสริม

ใหครูผูสอนสามารถใชการวิจัยเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดอยางเต็ม

ศักยภาพ และใหถือวาการเรียนการสอนกับการวิจัยช้ันเรียนตองดําเนินการควบคูกันไปในสภาพการ

ปฏิบัติงานปกติ สอดคลองกับ จิตร โสมะภีร ที่ศึกษาบทบาทของผูบริหารในการสงเสริมการทําวิจัยใน

ช้ันเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 พบวา ผูบริหารตองมีการ

สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะเกี่ยวกับการทําวิจัยซึ่งถือวาเปนหัวใจสําคัญที่สุดของการ

บริหาร และการทําใหครูผูสอนเกิดความรูที่ถูกตองจะทําใหเกิดความเขาใจที่ดี มีเจตคติที่ดี เปนแรง

เสริมที่จะทําใหเกิดความตองการในการดําเนินการวิจัย โดยผูบริหารสถานศึกษาควรเปนผูที่สามารถ

ใหคําปรึกษาดานงานวิจัยแกครู เพราะการสนับสนุนการทํางานวิจัยของครูเปนสิ่งที่จะแสดงความเปน

ผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ดวยการใหคําปรึกษาแกครูทําวิจัยได สอดคลองกับ วิภา

ภรณ ภูวัฒนกุลกลาววา ผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการสนับสนุนการจัดกระบวนการ

เรียนการสอน ซึ่งเปนที่คาดหวังวาจะเปนผูนําทางวิชาการของโรงเรียนและตองมีประสิทธิภาพที่จะ

แสดงบทบาทวา มีสวนรวมในการเกี่ยวของและใหความสําคัญตอการทํางานวิจัยของคร ูสอดคลองกับ 

สรายุทธ เศรษฐขจร ผูบริหารจึงจะตองตรวจสอบการทํางานอยางใกลชิดและตอเน่ืองในลักษณะการ

ใหคําปรึกษา และเสนอแนวทางอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีแลวควรมีการกําหนดนโยบายหรือการให

การสนับสนุนและสงเสริมความสามารถการทําวิจัยของครู โดยปฏิบัติในรูปแบบของการประชุม อบรม 

สัมมนาเกี่ยวกับการทําวิจัย สอดคลองกับ โกวิท หมื่นทา, 2545 ที่กลาววา ผูบริหารควรสงเสริมใหครู

เขารับการฝกอบรมเพิ่มพูนความรูตลอดเวลา สอดคลองกับ ดุสิต จันทรผงกลาวถึง บทบาทของ

ผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาลําพูน เขต 1 พบวาผูบริหารสถานศึกษาไดแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการทําวิจัยในช้ัน

เรียนและไดสงเสริมใหครูเขารับการอบรมเกี่ยวกับการทําวิจัยในช้ันเรียนรวมทั้งจัดใหมีครูพี่เลี้ยงใน

การใหคําแนะนําในการทําวิจัย สอดคลองกับ สกุลรัตน กมุทมาศ ไดศึกษาบทบาทผูบริหาร
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สถานศึกษาในการสงเสริมการปฏิบัติงานของครูตามแนวปฏิรูปการศึกษา พบวาควรมีการเชิญ

วิทยากรที่มีความรูดานการวิจัยมาใหการอบรมดานการวิจัย เชน การสรางรูปแบบการวิจัย ความ

เขาใจเกี่ยวกับปญหาการวิจัย การใชสถิติวิเคราะหขอมลู และการนําผลการวิจัยไปใชในช้ันเรียน  เปน

ตน  นอกจากน้ียังตองสนับสนุนในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวของคือการจัดเวลาวางจากการเรียนการสอนเพื่อ

ทํางานวิจัยรวมถึงการใหเงินทุนสนับสนุนการวิจัยหรือการหาแหลงเงินทุนจากภายนอก เปนตน และ

ควรมีกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง Coaching การทําวิจัยของครู เปนการจัดกิจกรรมการพัฒนาครู

ทําวิจัย โดยมีครูพี่เลี้ยง ประจําแตละสาระการเรียนรู และติดตามผลการปฏิบัติงานของครูทําวิจัย 

อยางนอย 3 ครั้ง โดยทีมวิจัยของโรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก รวมกันพัฒนาครูที่

เนนการทําวิจัยของคร ูสอดคลองกับแนวคิดของ พิมพประภา อมรกิจภิญโญ (2551) ที่กลาววา ระบบ

พี่เลี้ยง เปนกระบวนการที่องคกรจัดใหบุคลากรที่มีประสบการณมากกวาทําหนาที่สงเสริมและ

สนับสนุนบุคลากรที่มีประสบการณนอยกวาใหสามารถทางานไดดี มีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยองคกร

จะเรียกบุคลากรที่ทาหนาที่ บทบาทของพี่เลี้ยงประกอบดวย การฝกอบรม (Coaching) การให

คําปรึกษา (Counseling) และการสนับสนุน (Sponsorsing) กลาวคือ พี่เลี้ยงที่มีบทบาทเปนครูฝกจะ

มีหนาที่ในการพัฒนาบุคลากรใหม เปนผูอธิบายเกี่ยวกับปญหาในการทํางานและวิธีการแกไข พี่เลี้ยง

ที่มีบทบาทเปนผูใหคําปรึกษา จะมีหนาที่ในการใหคําแนะนําและชวยใหบุคลากรใหมมีความมั่นใจใน

ตนเองสูงข้ึน สวนพี่เลี้ยงที่มีบทบาทในฐานะผูสนับสนุน จะมีหนาที่ชวยใหบุคลากรใหมมีขอบขายงาน

ที่ชัดเจน ทําใหบุคลากรใหมสามารถผานการประเมินผลได จากเหตุผลดังที่กลาวมาแลวของตนน้ัน

แสดงวา แนวปฏิบัติการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมการทําวิจัยของครูจะตองมีการการพัฒนาความรู

และทักษะการทําวิจัย ซึ่งผูบริหารเปนหลักสําคัญในการใหคําปรึกษาดานงานวิจัยแกครู จัดหา

วิทยากรที่มีความรูความสามารถเพื่อจัดฝกอบรมใหกับครู รวมทั้งจัดใหมีครูพี่เลี้ยงในการใหคําแนะนํา

ในการทําวิจัยกับคร ู

  4.3  การสรางความตระหนักและแรงจูงใจ สรางความตระหนักใหครูเห็นความสําคัญ

ของการทําวิจัย ตามมาตรา 24 (5) ที่กลาววา สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ 

สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู 

รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ทั้งน้ีครูผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไป

พรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ มาตรา 30 “ใหสถานศึกษา

พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัย เพื่อ

พัฒนาการการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา” มาตรา 67 รัฐตองสงเสริมใหมี

การวิจัยและพัฒนาการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เปนสิ่งที่ครูควรความตระหนักเห็น

ความสําคัญของการวิจัยที่ภาครัฐสนับสนุนการทําวิจัยของครู  สรางและสงเสริมความเขาใจที่ถูกตอง

เชิงบวกเกี่ยวกับการทําวิจัยของครู การใหรางวัลและการชมเชยเพื่อสรางแรงจูงใจใหกับครู รวมทั้ง
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การจัดแสดงผลงานวิจัยและจัดประกวดผลงานวิจัยของครู จะเปนแรงจูงใจอีกอยางหน่ึงที่จะกระตุน

ใหครูทําวิจัย เพราะในการทําวิจัยของครูเปนงานที่เปนภาระหนาที่ของผูที่มีความเปนครูอยางแทจริง

ใน ฐานะ “ครูนักวิจัย” หรือ “ครูมืออาชีพ”ที่จะใชเปนเครื่องมือในการแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนใหผูเรียน ผลงานการวิจัยจึงเปนนวัตกรรมรูปแบบหน่ึงที่ครูสามารถนํามาใชเพื่อ

แกปญหาในช้ันเรียน ซึ่งประโยชนทําวิจัยไมเพียงแตจะชวยพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ

แตยังชวยพัฒนาวิชาชีพครูใหมีความเขมแข็งย่ิงข้ึน ดวยการนําไปประกอบการขอเลื่อนผลงานทาง

วิชาการไดถือเปนปจจัยที่ เปนแรงจูงใจที่สําคัญอีกประการหน่ึง สอดคลองกับทฤษฎีแรงจูงใจ

ตามลําดับข้ันของมาสโลวที่กลาวถึงความตองการข้ันที่ 4 ความตองการการยกยอง (Esteem  

Needs) หรือความภาคภูมิใจในตนเอง เปนความตองการการไดรับการยกยอง นับถือจากสังคม ความ

ตองการมีความรูความสามารถ และการสรางแรงจูงใจใหกับครูก็เปนเรื่องที่ผูบริหารควรตองยึดเปน

แนวปฏิบัติ สอดคลองกับงานวิจัยของ จรัญ สุขเสรี ที่กลาวไววาผูบริหารตองมีการสงเสริมการทําวิจัย

ในช้ันเรียนของครู โดยมีการดําเนินการดานการใหการยอมรับนับถือครูผูทําวิจัยในช้ันเรียน คือ 

ผูบริหารใหการยกยองชมเชยใหเกียรติแกครูผูทําวิจัยในช้ันเรียน ผูบริหารสนับสนุนใหครูนํา

ผลการวิจัยไปเผยแพรเพื่อใหเกิดประโยชนตอการศึกษา และผูบริหารใหเกียรติบัตรหรือรางวัลแกครู

ผูวิจัยตามลําดับ จากเหตุผลดังที่กลาวมาแลวของตนน้ันแสดงวา แนวปฏิบัติการบริหารจัดการเพื่อ

สรางความตระหนักใหครูเห็นถึงความสําคัญของการทําวิจัย สรางความเขาใจที่ถูกตองเชิงบวก

เกี่ยวกับการทําวิจัย รวมทั้งตองมีการสรางแรงจูงใจใหกับครู อาทิอาทิเชน การใหรางวัลและการ

ชมเชย การจัดแสดงผลงานวิจัย การจัดประกวดผลงานวิจัย เปนตน 

  4.4 การสนับสนุนปจจัยตางๆเพื่ออํานวยความสะดวกตอการทํา วิจัยของครู  

ประกอบดวย การใหทุนและงบประมาณสําหรับการทําวิจัย ซึ่งในการสงเสริมทางดานงบประมาณ ถือ

วาเปนการชวยสรางบรรยากาศที่ดีในการทําวิจัยซึ่งเปนแรงจูงใจในการทําวิจัยของครู สอดคลองกับ 

สจีวรรณ  ทรรพวสุ กลาววา การที่จะสงเสริม และสนับสนุน ระดมทรัพยากรและความรวมมือดาน

การวิจัยจากแหลงตางๆ มาเกื้อหนุน เพื่อใหเกิดผลิตผลของการวิจัยที่สมบูรณ และสอดคลองกับ ชูทพั 

และคณะ ที่ไดเสนอวิธีเพิ่มแรงจูงใจในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาวา การสนับสนุนงบประมาณ

เพื่อการวิจัยเปนวิธีหน่ึงที่ชวยใหครูหรือบุคลากรทางการศึกษามีแรงจูงใจในการทําวิจัยมากข้ึน อีกทั้ง

การจัดหาสื่อและอุปกรณเพื่อการทําวิจัยของครูสอดคลองกับ อภิญญา หิรัญวงษ ไดกลาววา ปจจัย

ดานสภาพแวดลอมในการวิจัยประกอบดวยตัวแปรที่เรียงลําดับคาอิทธิพลจากมากไปนอย คือ ทุน

วิจัย แหลงเอกสารวัสดุอุปกรณ การรวมมือระหวางนักวิจัยและบรรยากาศในการวิจัย สอดคลองกับ 

อายุ คิดดี กลาววา ในการทําวิจัยแตละเรื่องตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกและวัสดุเพียงพอ และ

ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เชน เครื่องคํานวณ เครื่องพิมพดีดตูเก็บเอกสาร เครื่อง

คอมพิวเตอร ตลอดจนบริการตางๆ ทางธุรการ สิ่งเหลาน้ีสําคัญมากที่จะทําใหการวิจัยประสบ
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ความสําเร็จลุลวงไปดวยดีมีคุณภาพ และใหมีการจัดหางานวิจัยที่มีคุณภาพมาใหครูดูเปน ตัวอยาง

จัดหาแหลงเรียนรู รวมทั้งสนับสนุนเวลาในการทําวิจัยใหกับครูสอดคลองกับงานวิจัยของ สกุลรัตน  

กมุทมาศไดศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการปฏิบัติงานของครูตามแนว

ปฏิรูปการศึกษา พบวา ตองสนับสนุนในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของคือการจัดเวลาวางจากการเรียนการ

สอนเพื่อทํางานวิจัยรวมถึงการใหเงินทุนสนับสนุนการวิจัยหรือการหาแหลงเงินทุนจากภายนอก   

จากเหตุผลดังที่กลาวมาแลวของตนน้ันแสดงวา แนวปฏิบัติการบริหารจัดการเพื่อการสนับสนุนครูใน

ดานปจจัยตางๆ ทั้งการใหทุนการจัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย จัดหาสื่อและอุปกรณ จัดหา

งานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อเปนตัวอยางใหแกครู จัดหาแหลงเรียนรู รวมทั้งสนับสนุนเวลาในการทําวิจัย 

  4.5  การนิเทศกํากับติดตามและประเมินผล ในการนิเทศกํากับติดตามและประเมนิผล

การทําวิจัยของครู ประกอบดวย จัดนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการทําวิจัยของครูเน่ืองจาก

คุณภาพของครูข้ึนอยูกับการนิเทศ กํากับ ติดตาม และการประเมินผล การพัฒนาครูและบุคลากรจึงเปน

สิ่งสําคัญสําหรับการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาครูมีกระบวนการดําเนินหลายรูปแบบ คร ูและบุคลากร

จะตองเปนครูมืออาชีพ การนิเทศการศึกษาจึงเปนกระบวนการที่สําคัญอยางหน่ึงในการพัฒนาคุณภาพ

ทางการศึกษาเพื่อพัฒนางาน สรางการประสานสัมพันธ สรางขวัญและกําลังใจเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่

พึงประสงคและเกิดผลสะทอนกลับในการปรับปรุงพัฒนาสอดคลองกับ สหชาติ ไชยรา (2544: 33) ที่

กลาววา ผูบริหารโรงเรียนตองดําเนินการพัฒนาครูผูสอนใหมีความรูความสามารถทักษะและเจตคติที่

ดีตอการปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล

สูงสุดตอคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยใชกระบวนการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ มี

การติดตามผลการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากรมีวิธีการที่หลากหลาย สอดคลองกับ

แนวความคิดของ สงัด อุทรานันท  ที่กลาวไววา การนิเทศการศึกษาเปนงานในความรับผิดชอบของ

ผูบริหารโดยตรง ซึ่งตองอาศัยความรวมมือจากผูที่เกี่ยวของ รวมถึงความรวมมือจากผูรวมงาน ในการ

ปฏิบัติงานตองมีการยอมรับและใหเกียรติซึ่งกันและกัน ดังน้ัน จึงควรจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู การ

ถายทอดความเช่ียวชาญใหแกผูรวมงานใหเกิดความรู ความเขาใจมากข้ึน ทั้งน้ีการนิเทศ การจัดการ

เรียนการสอนตองเกิดข้ึนจากความจําเปนและตองการในการแกปญหารวมกัน เพื่อสอดคลองกับ

ความตองการสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รวมถึงเปนการสรางขวัญและ

กําลังใจแกผูรับการนิเทศ ซึ่งจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูรับการนิเทศจากเหตุผลดังที่

กลาวมาแลวของตนน้ันแสดงวา แนวปฏิบัติการบริหารจัดการเพื่อจัดนิเทศ กํากับ ติดตามและ

ประเมินผลการทําวิจัยของครูเพื่อเปนการพัฒนาคน เพื่อพัฒนางาน สรางการประสานสัมพันธ สราง

ขวัญและกําลังใจเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่พึงประสงคและเกิดผลสะทอนกลับในการปรับปรุงพัฒนา

ตอไป 
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ขอเสนอแนะ 

 แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อสงเสริมการทําวิจัยของครู  มีขอเสนอแนะ

ดังน้ี  

 1. ขอเสนอแนะท่ัวไป  

  1.1 หนวยงานตนสังกัดที่เกี่ยวของและรับผิดชอบเกี่ยวกับการทําวิจัยของครูนํา

หลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครูเปนขอมูลเบื้องตนที่ใชในการวางแผนการบริหารจัดการเพื่อ

สงเสริมการทําวิจัยที่เหมาะสมใหกับครูผูสอน เพื่อตรงกับศักยภาพและความตองการของครูอันจะ

นํามาซึ่งประโยชนสูงสุดที่จะเกิดข้ึนกับวงการศึกษาตอไป  

  1.2 หนวยงานตนสังกัดที่เกี่ยวของและรับผิดชอบเกี่ยวกับการทําวิจัยของครูสามารถ

นําแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อสงเสริมการทําวิจัยของครูไปใชเพื่อเปนแนวทางใน

การสงเสริมการทําวิจัยของครูตอไป 

  1.3 ใหนําหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครูไปใชฝกอบรมกับครูเพื่อจะไดนํา

ความรูและประสบการณที่ไดรับไปปรับใชตอไป 

  1.4 ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดฝกอบรมเพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถพัฒนาได

อยางรอบดานและเต็มศักยภาพ 

  1.5 ควรขยายความรูตามโครงสรางเน้ือหาและใบกิจกรรมการฝกอบรมใหกับครู 

อยางตอเน่ืองและมีการประเมินผลเพื่อนําขอมูลที่ไดรับไปปรับและพัฒนาหลักสูตรตอไป 

  1.6 ควรมีการบูรณาการแนวปฎิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรการทําวิจัยของครู

เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

  2.1  ควรมีการจัดทํานวัตกรรมเกี่ยวกับหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครูในรปูแบบ

ของโปรแกรมสําเร็จรูปหรือออนไลนทางอินเตอรเน็ตชวยสอนเพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถเรยีนรู

ไดดวยตนเองและสะดวกในการเขาถึงขอมูล 

  2.2  ควรมีการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครูในระดับมัธยมศึกษา 

  2.3  ควรมีการศึกษาผลของหลักสูตรฝกอบรมในรูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพรวม

ดวย เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกและรอบดาน 
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การวิจัยเรื่อง 

การบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือสงเสรมิการทําวิจัยของครู  

 

 

 

คําชี้แจง 

1. การศึกษาวิเคราะหและกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยน้ี เปนข้ันตอนที ่1 ในการดําเนินการ

วิจัย เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อสงเสริมการทําวิจัยของครู 

2. ผูเช่ียวชาญที่ใหขอมูลในครั้งน้ีสามารถใหขอมูลแสดงความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ไดอยาง

เสรี 

3. ผูเช่ียวชาญสามารถแสดงความคิดเห็นอยางอิสระประกอบการใหสัมภาษณเพื่อจะไดนํา

แนวคิดไปใชในการดําเนินการวิเคราะหและกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย รวมทั้งสรางขอ

คําถามในการดําเนินการข้ันตอไป 

4. ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณครั้งน้ีจะเปนความลับ และไมมีผลกระทบตอผูใหสัมภาษณแต

ประการใด ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณจะนําไปใชในการวิจัยเทาน้ัน 

 

                                ผูวิจัย ภรณี  ปานจันทร 

                             นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 

               ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือการวิจัย : แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญประกอบการวิจัย 

ตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะหและกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือสงเสริมการทําวิจัยของครู 

 

วัตถุประสงคในการสัมภาษณ เพื่อนําความคิดเห็นและประมวลขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญที่ไดจาก

การสมัภาษณไปเปนกรอบแนวคิดในการประกอบการพิจารณาเรื่องการทําวิจัยของคร ู

ชื่อผูใหสัมภาษณ.................................................................................................................................... 

ตําแหนง............................................................ หนวยงาน................................................................... 

วันท่ีใหสัมภาษณ.......................................เวลา............................สถานท่ี............................................ 

 

ประเด็นการสัมภาษณ 

ในความคิดเห็นของทาน ถามีการฝกอบรมครูในประเด็นตอไปน้ี  ครูควรมีความรูและทักษะ

ในเรื่องใดบาง และทานมีเคล็ดลับวิชาในการสอนอยางไรใหครูสามารถเขาใจไดงายและเปนเทคนิคใน

การทําวิจัยตอไป 

1. การวิเคราะหกําหนดปญหาของการวิจัย 

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

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

2. การกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย   

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

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

3. ออกแบบการวิจัย   

3.1 กําหนดตัวแปร  

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

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

3.2 การกําหนดแบบแผนการวิจัย   

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

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

3.3 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง  

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

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
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ในความคิดเห็นของทาน ถาฝกอบรมครูในประเด็นตอไปน้ี ครูควรมีความรูและทักษะในเรื่อง

ใดบาง และทานมีเคล็ดลับวิชาในการสอนอยางไรใหครูสามารถเขาใจไดงายและเปนเทคนิคในการทํา

วิจัยตอไป 

 

3.4 การสรางเครื่องมือในการวิจัย   

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

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

4.  การเก็บขอมูล  

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

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

5.  การวิเคราะหขอมูล  

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

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

6.  การสรุปผล  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

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

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

7.  การเขียนรายงานการวิจัย   

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

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

8. การนําเสนอผลงานวิจัย 

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

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

 

 

                                                                 ขอขอบคุณในความรวมมือทางวิชาการ 

และการเสยีสละเวลาอันมีคาย่ิงตอการดําเนินการวิจัยครั้งน้ี 

 

 

 

 

 



 

277 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  

หลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของคร ู
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คํานํา 

 
 หลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครูเปนเอกสารที่จัดทําข้ึนเพื่อใชประกอบการจัดฝกอบรม

ใหกับครูเพื่อพัฒนาความรู ความเขาใจและทักษะในการทําวิจัยของครู โดยหลักสูตรฝกอบรมการทํา

วิจัยของครูประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังน้ี 1) หลักการและเหตุผลในการสรางหลักสูตรฝกอบรม 

2) จุดประสงคของหลักสูตร 3) เน้ือหาและโครงสรางของหลักสูตรฝกอบรม 4) กิจกรรมฝกอบรม และ

5)การประเมินผลหลักสูตร 

 การจัดฝกอบรมโดยใชหลักสูตรน้ีจะเปนการเสริมสรางและกระตุนใหครูไดเกิดกระบวนการ

เรียนรูในรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับครูทั้งทางดานเน้ือหาทั้ง 9 ข้ันตอนตามขอบเขตการทําวิจัยของ

ครู ทําใหงายตอการเขาใจมากย่ิงข้ึน  และมีการเรียนรูโดยการปฏิบัติจริงตามใบกิจกรรมทั้ง 7 ใบ

กิจกรรม ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาความรู ความเขาใจตลอดจนทักษะในการทําวิจัยของครู และสงผลใน

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตอไป 

 หวังเปนอยางย่ิงวาหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครูน้ีจะอํานวยประโยชนในการพัฒนา

ครูเกี่ยวกับการทําวิจัยอยางรอบดาน ตลอดจนเปนแนวทางที่จะนําไปปรับใชในวงการศึกษาตอไป 

 

         ภรณี   ปานจันทร 
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หลักการและเหตผุล 

 

การวิจัยทางการศึกษามีความสําคัญตอประเทศเปนอยางมาก เพราะจะเปนขอมูลพื้นฐาน 

ในการพัฒนา ปฏิรูปการศึกษาของคนในประเทศ ใหเปนคนเกง คนดี อยูในสังคมอยางมีความสุข และ

สามารถแขงขันกับนานาประเทศได งานวิจัยสามารถชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับการศึกษาไมวา

จะดวยเครื่องอํานวยความสะดวก หรือกลวิธีการสื่อสารที่ดีข้ึน และที่สําคัญที่สุดงานวิจัยคือการ

จัดการ “องคความรู” ในสังคมที่จะสงผานตอไปใหคนรุนหลังไดอยางเปนระบบ การวิจัยจึงเปน

เสมือนหัวใจของการพัฒนา ดังน้ันการวิจัยจึงเปนเรื่องของทุกคนและทุกองคกร ทั้งน้ีนอกจากการวิจัย

จะเปนกระบวนการแสวงหาความรู ความจริงอยางมีระบบระเบียบวิธีเพื่อใหไดความรู ความกาวหนา

ทางวิชาการที่ชวยเสริมสรางการบริหารจัดการใหมีความเจริญย่ิงข้ึนแลว ยังเปนแหลงสนับสนุนขอมูล

ที่เปนประโยชนตอการแกปญหาและการตัดสินใจ ดวยเหตุน้ีการมีระบบวิจัยที่ดีจึงเปนพลังขับเคลื่อน

และกอใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

แตจะเห็นไดวาในปจจุบันมีสภาพปญหาที่เกิดข้ึนและสงผลตอการทําวิจัยของครูเปนอยาง

มาก อาทิเชน การทํากิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมการวิจัยแบบแยกสวนและทํากันในกลุม

ครูเพียงเล็กนอย  เน่ืองจากครูสวนใหญไมมีความรูการทําวิจัย และคิดวาการทําวิจัยเปนเรื่องที่ยาก ตอง

อาศัยความรูความสามารถเฉพาะดานที่เกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัยสภาพที่ปรากฏใหเห็นในโรงเรียนจึง

เปนภาพของครูที่ทําหนาที่สอน  โดยเนนแตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพียงอยางเดียว ไมไดมี

การเก็บขอมูลอยางเปนระบบเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือพัฒนาวิชาชีพครู ขาด

ความเขาใจในกระบวนการดําเนินการวิจัย   

จากความสําคัญของการวิจัยและสภาพปญหาที่เกิดข้ึนดังกลาวขางตน จึงไดมีการพัฒนา

หลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของครูเพื่อจะชวยใหครูมีความเขารูความเขาใจในการทําวิจัยมากย่ิงข้ึน

เปนการพัฒนาทุนมนุษย และเปนการพัฒนาสมรรถนะครูดานกระบวนการวิจัยใหเหมาะสมกับการ

เปนวิชาชีพช้ันสูง เปนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหดีย่ิงข้ึนและสามารถนําไปใชใน

กระบวนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนประโยชนและเปนแนวทางในการทํา

วิจัยตอไป 
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จุดประสงค 

 

1. เพื่อพัฒนาครูใหมีเจตคติที่ดีตอการทําวิจัย 

2. เพื่อพัฒนาครูใหมีความรู ความเขาใจและทักษะในการทําวิจัยตามขอบเขตการทําวิจัยของ
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ข้ันที่ 1 นําเขาสูการอบรม 

 

1. ความหมายของการวิจัย 

บุญชม ศรีสะอาด กลาววา การวิจัย เปนกระบวนการคนหาความรูที่เช่ือถือไดดังน้ี 

1. เปนกระบวนการที่มีระบบ 

2. มีจุดมุงหมายแนนอนชัดเจน 

3. ดําเนินการศึกษาและคนควาอยางรอบคอบ ยุติธรรม ไมลําเอียง  

4. มีหลักของเหตุและผล 

5.บันทึกและรายงานผลอยางระมัดระวัง 

จริยา เสถบุตร กลาววา การวิจัย คือ การคนควาอยางมีระบบและมีแบบแผน เพื่อใหเกิด

ความกาวหนาทางงานวิชาการหรือกอใหเกิดประโยชนแกมนุษย โดยอาศัยวิธีการที่เปนที่ยอมรับ   

ในที่ประชุม Pan Pacific Science Congress ค.ศ.1961 ในประเทศสหรัฐอเมริกา  

ไดแยกความหมายของ RESEARCH ไวดังน้ี 

R = Recruitment and Relationship หมายถึง การวิจัยตองเปนการรวบรวมขอมูล

ขอเท็จจริงรวมถึงการศึกษาหาความรูที่เกี่ยวของกันของสิ่งเหลาน้ัน  

E = Education and Efficiency หมายถึง การวิจัยเปนกระบวนการศึกษาที่กอใหเกิด

ความรูและนําความรูที่ไดไปใชใหเกิดประโยชน  

S = Science and Stimulation หมายถึง การวิจัยตองเปนระบบ สามารถอธิบายตรวจสอบ

และกระตุนใหเกิดการริเริ่มในเรื่องตางๆ 

E = Evaluation and Environment หมายถึง การวิจัยชวยในการประเมินปญหาที่มีอยู

และนําประโยชนที่ไดไปใชปรับปรุงพัฒนาสภาพความเปนอยูใหดีข้ึน  

A = Aim and Attitude หมายถึง การวิจัยตองมีเปาหมายที่ชัดเจนและตองการผูมีเจตคติที่

ดีตอการวิจัย 

R = Result หมายถึง ผูวิจัยตองยอมรับผลการวิจัยที่ไดมาโดยกระบวนการหรือวิธีการที่เปน

ระบบ 

C = Curiosity หมายถึง การวิจัยเกิดข้ึนจากความอยากรูอยากเห็นของ ผูวิจัยตองมี

คุณสมบัติอยากรูอยากเห็นจึงทําวิจัยเพื่อนําไปสูการขยายวงวิทยาการ  

H = Horizon หมายถึง การวิจัยชวยขยายขอบเขตความรูของมนุษยใหกวางขวางมากย่ิงข้ึน 

 อุทุมพร  จามรมาน ใหความหมายวา การวิจัย คือ การแกปญหาและ การหาคําตอบแบบ

ใหม  โดยวิธีการที่เช่ือถือได หรือวิธีการที่ยอมรับในศาสตรน้ัน ๆ  
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 สุภางค  จันทวานิช  ไดใหความหมายของการวิจัย คือ การคนหาขอเท็จจริงอยางเปนระบบ 

เพื่อตอบปญหาที่ต้ังไว โดยปญหาของการวิจัยคือชองวางระหวางความคิดกับความเปนจริง หรือความ

อยากรูในสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เปนจริงวาสอดคลองกันหรือไม อาจกลาวไดวากระบวนการวิจัยคือการ

เช่ือมโยงระบบความคิดกบัระบบขอเท็จจริงเขาดวยกัน โดยอาศัยเทคนิควิธีการ ของศาสตรเขาชวย  

           เบสท และเจมสใหความหมายวา การวิจัย หมายถึงกระบวนการที่มีระบบและมีแบบแผน  

ในการคนหาและพัฒนาองคความรูโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร 

เคอรลิงเจอร ใหความหมายวา การวิจัยเปนการสืบคนปรากฏการณธรรมชาติอยางมีระบบ  

มีการควบคุม  มีการสังเกตจากสภาพการณจริง และมีการวิพากษโดยอาศัยทฤษฎีและสมมติฐานเปน

แนวทางในการคนหาความสัมพันธของปรากฏการณน้ันๆ 

เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ ไดนิยามการวิจัยไววาโดยทั่วไปการวิจัยหมายถึงการคนควาหา

ขอมูลหรือขอเท็จจริง แลวเปลี่ยนขอมูลหรือขอเท็จจริงที่ไดใหเปนความรูโดยกระบวนการวิเคราะห

และการแปลผล 

จรัญ จันทลักขณาและกษิดิศ  อื้อเช่ียวชาญกิจ ไดใหความหมายของการวิจัยวา หมายถึง 

การแสวงหาองคความรูอยางมีแบบแผนตามหลักวิชา และกระบวนการเก็บขอมลู เพื่อนํามาวิเคราะห

และสรุปผล เพื่อใหไดองคความรูตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว โดยมีความมั่นใจในความถูกตองของผลสรุป 

 พจน  สะเพียรชัย ใหความหมายวา การวิจัย คือวิธีการคนคิด วิธีการแกปญหาอยางมีระบบ 

มีแบบแผน เพื่อกอใหเกิดความรูที่เช่ือถือได 

 สมหวัง  พิธิยานุวัฒน  ใหความหมายวา การวิจัย คือการคนหาความรูหรือสิ่งประดิษฐใหมๆ 

โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร 

 วิเชียร เกตุสิงห ใหความหมายวา การวิจัย คือการคนหาความจริง ขอคนพบหรือความรูใหมๆ 

โดยวิธีการที่นาเช่ือถือ และใหผลที่ถูกตอง 

 อุทุมพร  จามรมาน ใหความหมายวา การวิจัย คือ การแกปญหาและการหาคําตอบแบบใหม  

โดยใชวิธีการที่เช่ือถือได หรือเปนที่ยอมรับในศาสตรน้ันๆ  

 สุภางค จันทวานิช ไดใหความหมายของการวิจัย คือ การคนหาขอเท็จจริงอยางเปนระบบ 

เพื่อนํามาตอบปญหาที่ต้ังไว โดยปญหาการวิจัยคือชองวางระหวางความคิดกับความเปนจริง หรือ

ความอยากรูในสิ่งที่ คิดกับความเปนจริงวาสอดคลองกันหรือไม เพียงใด หรืออาจกลาวไดวา

กระบวนการวิจัยคือการเช่ือมโยงทั้งระบบความคิดกับขอเท็จจริงเขาดวยกัน โดยอาศัยเทคนิควิธีการ

ตางๆ ของศาสตรเขาชวย  
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2. ความสําคัญของการทําวิจัย 

1. ใหโอกาสครูไดสรางองคความรู มีทักษะในการทําวิจัย สามารถนํามาประยุกตใช และมี

การตระหนักถึงทางเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงโรงเรียนใหดีข้ึน 

2. สามารถสรางชุมชนแหงการเรียนรู นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงหรือสะทอนผลการ

ทํางาน 

3. เปนประโยชนตอผูปฏิบัติโดยตรง ในการชวยพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ 

4. ชวยใหเกิดการพัฒนาที่ตอเน่ืองเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยผานกระบวนการวิจัยในที่ทํางาน 

กอใหเกิดประโยชนตอองคกร นําไปสูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและการแกปญหา 

5. เปนการวิจัยที่ เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของผู ดําเนินการในการวิจัยสงผลให

กระบวนการวิจัยมีความเปนประชาธิปไตย เกิดการยอมรับในความรูของผูปฏิบัติ 

6. ชวยตรวจสอบวิธีการทํางานของครูที่มีประสิทธิผล 

7. ทําใหครูเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ประโยชน เปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยในการพัฒนาวิชาชีพครู เน่ืองจากใหขอคนพบที่มาจาก

กระบวนการสืบคนอยางเปนระบบและเช่ือถือได สงผลใหผูเรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู ครูเกิดการ

พัฒนาในดานการเรียนการสอน  นอกจากน้ียังถือไดวาเปนการพัฒนาผูที่มีสวนรวม ตลอดจนนําไปสู

การพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู(สุวิมล วองวานิช, 24-25)เปนการวิจัยที่ครูผูสอนซึ่งเปนผูที่มีบทบาท

ในฐานะผูสอนและผูวิจัยในการที่จะศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเพื่อแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในหองเรียน

ตลอดจนสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนโดยครูผูสอนในแตละกลุมสาระการเรียนรู โดยนํา

ขอมูลที่ไดมาประกอบการตัดสินใจเพื่อการแกไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนา รวมไปถึงการเพิ่ม

ความรูในงานของครูใหมากย่ิงข้ึนทั้งในดานหลักสูตรการบริหารและการจัดการเรียนการสอนภายใน

ช้ันเรียนการวิจัยในช้ันเรียนเปนการพัฒนาตัวครูและตัวผูเรียนโดยตรงกลาวคือเมื่อครูไดทําการวิจัยใน

ช้ันเรียนครูสามารถเสริมสรางความรูและพัฒนาการสอนรูปแบบใหมข้ึนทําใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู

ไดงายเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูในระดับสูงมีการพัฒนาการเรียนรูไดอยางเหมาะสมตามวัย เพื่อ

ใหผลการจัดการศึกษาโดยรวมของประเทศเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดน้ัน สามารถ

ดําเนินการวิจัยโดยใชรูปแบบการวิจัยปฏิบัติการ (action research) ซึ่งมีลักษณะเปนวงจร PAOR

ประกอบดวย 4 ข้ันตอนคือ 1) การวางแผนการปฏิบัติงานตลอดจนการกําหนดปญหาที่ตองการศึกษา 

(plan)2) การดําเนินการวิจัยตามแผนที่กําหนดไว (do) 3) การสังเกตผลที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการ

วิจัย (observe)และ 4) การสะทอนผลหลังจากการดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแลวเพื่อใหเกิดการวิพากษ

ของเพื่อนรวมงาน(reflect) คุณคาของการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนจะเนนผลตอผูเรียนเปนสําคัญซึ่ง

สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและเปนสวนหน่ึงของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ

ใหมอีกดวย 
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3. แนวคิดพ้ืนฐานในการทําวิจัย 

 1. แนวคิดการทําวิจัยของครูของศาสตราจารย ดร.สุวิมล วองวาณิช 

 การวิจัยของครูเปนหน่ึงในรูปแบบของการวิจัยทางการศึกษาโดยมีลักษณะสําคัญ คือเปนการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) นักวิจัยและผูใชผลการวิจัยโดยตรงคือ ตัวครูผูสอนซึ่งครูเปนผู

ที่กําหนดปญหาของการวิจัยจากการนําประสบการณตรงในการจัดการเรียนการสอนของตนบริบทที่

เกี่ยวของกับปญหาที่เกี่ยวเน่ืองมาจากปฏิบัติงานของครู จะกระตุนใหครูไดแสวงหาความรูและเกิด

การเรียนรูไดดวยตนเอง  ผลที่ไดจากการวิจัยจะถูกนําไปปรับปรุงและพัฒนาตนเอง รวมทั้งพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนเปนผลใหคุณภาพการเรียนรูของนักเรียนดีข้ึนและพัฒนาไปสูการเปนครู

วิชาชีพ  

การทําใหงานวิจัยในช้ันเรียนนาสนใจ  แมวิธีการอาจไมถึงมาตรฐานงานวิจัยเชิงวิชาการ 

ดังน้ันเพื่อใหการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูมีความสอดคลองกับการทํางานปกติ  

ผูเขียนเห็นวาแนวทางใหมสําหรับการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูจึงควรมีลักษณะ

ตอไปน้ี 

 1. งานวิจัยของครูควรเปนงานวิจัยขนาดเล็ก (small scale) ที่มุงเนนการแสวงหาคําตอบ

และแกปญหาที่เกิดข้ึนในหองเรียนซึ่งเปนกระบวนการที่ไมใชเวลาในการดําเนินงานมากเกินไป  จน

ทําใหงานหลัก(งานสอน) ไดรับผลกระทบ  แตจะตองทําใหเปนสวนหน่ึงของการสอนปกติ  มีการใช

กระบวนการวิจัยเปนข้ันตอนของการทดลองใชยุทธวิธีใหมๆดานการสอนที่คิดคนข้ึน เพื่อใหการสอน

เกิดผลสัมฤทธ์ิมากที่สุด 

 2. ในแตละภาคการศึกษา  ครูสามารถศึกษาประเด็นวิจัยหรือหัวขอวิจัยไดหลายประเด็น  

และสามารถดําเนินการไดพรอมกัน  หากปญหาที่เกิดข้ึนในขณะน้ันมีหลายประเด็นที่ตองการแกไข 

ดังน้ัน  การวิจัยของครูตองไมใชการทําวิจัยเพียงเรื่องใดเรื่องหน่ึง  แลวละเลยประเด็นอื่นที่รอการ

แกไขอยูเชนเดียวกัน 

 3. การวิจัยของครูเนนการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร (scienctific method) ในการ

แสวงหาคําตอบ  เพื่อไดขอคนพบที่มีความหนักแนน เช่ือถือได และสามารถประยุกตใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนของตนเองไดจริง  เปาหมายหลักของการวิจัยของครูไมไดเปนการมุงสราง

องคความรูใหมเกี่ยวกับศาสตรของการสอน  ดังน้ันการนําเสนอผลการวิจัยจึงไมเนนรูปแบบที่เปน

ทางการเหมือนกับการวิจัยเชิงวิชาการ (academic research) หรือการวิจัยแบบเปนทางการ   

ซึ่งมีกฏเกณฑที่เครงครัด โดยเฉพาะการนําเสนอผลการวิจัยที่มักมีการจําแนกสาระของการวิจัย

ออกเปน 5 บท 

 4. การทําวิจัยของครูตองเกี่ยวกับปญหาที่เกิดจากสภาพปญหาจริงขณะน้ัน และครู 

ไมสามารถใชวิธีการเดิมๆ ในการแกปญหาได  จึงตองคนหาวิธีการใหม ดังน้ัน จุดเริ่มตนของการทํา
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วิจัยของครูจึงไมใชการเริ่มตนดวยคําถามที่วา “ฉันควรทําวิจัยเรื่องอะไรดี” หรือ “เธอชวยคิดทีวาฉัน

ควรทําวิจัยเรื่องอะไร” การต้ังคําถามแบบน้ีสะทอนวาครูไมไดเริ่มทําวิจัยจากปญหาที่เกิดข้ึนในช้ัน

เรียนขณะน้ัน 

 5. กระบวนการวิจัยของครูตองเปนไปอยางงายๆ  โดยนําขอมูลที่มีอยูในหองเรียนมาใช

คนหาคําตอบ  และเปนหนาที่ของครูที่ตองใชกระบวนการวิจัยในการปฏิบัติงานของตนเอง  ไมคิดวา

งานวิจัยเปนงานนอกเหนืองานสอน  งานวิจัยในช้ันเรียนไมใชงานวิจัยที่ตองมีการขออนุมัติโครงการ

หรืองบประมาณเพื่อการทําวิจัย  ถาไมไดรับอนุมัติก็ทําวิจัยไมได  การมีความคิดแบบน้ีไมสอดคลอง

กับสภาพปญหาที่เกิดข้ึนในหองเรียน  น่ันคือ แมวาครูจะไดรับงบประมาณหรือไมก็ตาม  หนาที่ของ

ครูคือตองหาวิธีการแกปญหาดวยวิธีการที่เหมาะสมที่สุดภายใตทรัพยากรหรือเงื่อนไขที่เปนอยูใน

ขณะน้ัน 

 6. การวิจัยของครูไมใชการมุงสรางผลงานทางวิชาการเพื่อตนเอง แตเปนงานที่ครูทั้งโรงเรียน

มารวมมือกันพัฒนาผูเรียน ทุกคนตองมีสวนรวมหรือมีการรวมพลังในการทําวิจัย เพื่อมุงหาทาง

แกปญหาในลักษณะองครวม มากกวาทําวิจัยเด่ียวและแกไขปญหาเฉพาะดาน เน่ืองจากปญหาใน

หองเรียนสวนใหญมักมีความเกี่ยวของกันหรือสัมพันธกัน ครูคนเดียวอาจแกไขปญหาทั้งหมดคนเดียว

ไมได 

 2. แนวคิดการทําวิจัยของครูของรองศาสตราจารย ดร.วิชัย วงษใหญ 

 การวิจัยเพื่อพัฒนาการการจัดการเรียนการสอนของครู  ครูยุคปฏิรูปตองเปนครูที่เห็น

ผูเรียนเปนสําคัญและตองการจะพัฒนานักเรียน  แกไขปญหา  และสรางองคความรูใหมทําใหการ

เรียนการสอนของเราดีข้ึน  ครูจะตองมองที่ตัวผูเรียนตรงน้ัน  และถาผูเรียนอยูในชุมชนตองไปสังเกต

วาในชุมชนมีทรัพยากรใดที่สามารถจะดึงมาเปนแหลงเรียนรูได ครูตองออกไปศึกษา 

 ผูบริหารจะตองใหการสนับสนุนใหการทําวิจัยของครูเพื่อพัฒนาการเรียนรู  โดยการเรียนรู

ตรงน้ีถือเปนงานปกติ  แตตองมีการจัดการใหเปนระบบ โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพคือโรงเรียนที่มีการ

ปฏิรูปการเรียนรู  มีจุดมุงหมาย  มีธรรมนูญโรงเรียนมีโครงการ กิจกรรม  และวิธีการดําเนินงาน  ถา

ครูในโรงเรียนมีการทําวิจัยรวมกัน  ตรงน้ีจะเปนพลังของการเรียนรูที่ ดี  เกิดการสรางสรรค  

แลกเปลี่ยนเรียนรู  นําไปสูการแกปญหาและพัฒนาอยางตอเน่ือง  มีอิสระ มีความสมดุลกันระหวาง

วิชาชีพของครู  และอยูภายใตกฎระเบียบมีกติกา  โรงเรียนที่ไรประสิทธิภาพ คือ โรงเรียนที่ยึดมั่นแต

กฎระเบียบ  ขาดการยืดหยุน  ตัดสินใจตามสายการบังคับบัญชา  คนที่มาขอรับการศึกษาไมไดเอาแต

วิชาความรู  เขาตองการชุมชน ตองการจะเรียนรู  ไมควรสอนใหเขาแปลกแยกจากชุมชน  วัฒนธรรม  

วิถีชีวิต  และความเช่ือของเขา 

 ผูบริหารจะตองรวมมือกับนักเรียน  ครู ชุมชน และสถาบันผลิตครู  แลวใชระบบ good 

governance คือการบริหารจัดการที่ดี  ถาสามารถทําวิจัยไดทั้งโรงเรียนจะทําใหโรงเรียนมี
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ประสิทธิภาพ  ความรูของครูไมใชรูแตสาระที่จะสอนเทาน้ัน  ตองรูเรื่องชุมชน วัฒนธรรม ทรัพยากร

ตางๆ  แตอยาเอาความเช่ือของตนเองหรือเอามาตรฐานของตัวเองไปวัด  มองใหเห็นวาวิธีการคิดของ

ชุมชนที่อยูตรงน้ัน  เขาทําอะไร  การคิดคือการประมวลประสบการณทั้งหลายเพื่อตัดสินใจกําหนด

ทางเลือกแลวจึงนํามาจัดการเรียนการสอน 

 3.  แนวคิดการทําวิจัยของครูของรองศาสตราจารย ดร.พิชิต  ฤทธิ์จรูญ 

 มโนทัศนของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู  ซึ่งมีมโนทัศนที่สําคัญๆคือ  

 1.การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูถือวาเปนนวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึง 

ที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหนําผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสําหรับครูอาชีพ 

 2. เปนการวิจัยที่ทําโดยครู ของครู เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนของครู 

 3. เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action  research) ที่มีวงจรการทํางานแบบ PAOR คือ มี

การวางแผนการดําเนินงาน (Planning) ลงมือปฏิบัติตามแผน (Acting) สังเกต (Observing)  

เก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหผลการทดลอง  การสะทอนผลกลับ (Reflecting) โดยการ

วิพากษวิจารณ สะทอนความคิดตอผลการวิจัยหรือผลการแกไขปญหานําไปสูการปรับปรุงพัฒนาใน

วงจร PAOR ตอไป  การวางแผนเริ่มตนจากปญหาการเรียนรูคืออะไร  จะแกไขอยางไร  ใชนวัตกรรม

อะไร  หลังจากน้ันสะทอนผลกลับมาวิพากษวิจารณ  มาประเมินขอคนพบ  ผลการแกปญหาสะทอน

ความคิดเพื่อจะนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาเปนวงจรตอไป 

 4. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนการสอนหรือ

กระบวนการเรียนรู การวิจัยลักษณะน้ีจึงเปนการเสริมการสอนของครู เพื่อใหสามารถพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพได 

 อีกประเด็นที่สําคัญที่ควรพูดถึงอีก คือ ลักษณะสําคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู   

ซึ่งประกอบดวยลักษณะสําคัญๆคือ 

 ประการแรก  จุดเริ่มตนของการวิจัยจะเริ่มจาก 2 จุด คือ ตองมีปญหาการเรียนรูเกิดข้ึน

กอน  และครูตองมีความคิด ความปรารถนาดีเปนกัลยาณมิตรที่ดีตอศิษย  ตองการแกปญหา

ชวยเหลือลูกศิษยใหพนจากความไมรู  ไมเขาใจ  และขาดทักษะตางๆ ซึ่งประเด็นหลังน้ีสําคัญมาก  

เพราะปญหาการเรียนรูเกิดข้ึนตลอดเวลาอยูแลว  ครูอาจจะไมคิดหาวิธีแกไขหรือทําวิจัยก็ได  

จุดเริ่มตนของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูจริงๆนาจะเกิดจากประเด็นหลังมากกวา 

 ลักษณะที่สําคัญประการที่สอง ขอบเขตของการวิจัย  จะประกอบดวย  ปญหาวิจัยที่เปน

ประเด็นที่เล็ก  แตมีความสําคัญตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน  เฉพาะช้ันเรียนใดช้ันเรียนหน่ึง

เทาน้ัน  ขอบเขตประชากรจะมุงศึกษาเกี่ยวกับผูเรียนที่เปนกลุมเปาหมายที่ตองการแกปญหา  หรือ

พัฒนาใหดีข้ึน  ซึ่งอาจเปนผูเรียนรายบุคคล  รายกลุม รายหองเรียนหรือหลายหองเรียนที่ครูนักวิจัย
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รับผิดชอบสอนอยู  ขอบเขตการวิจัยอีกเรื่องหน่ึง ก็คือ การนําผลการวิจัยไปใช  โดยมุงนําผลการวิจัย

ไปใชเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเฉพาะหองเรียนใดหองเรียนหน่ึงเทาน้ัน  มิไดมุง

นําผลการวิจัยไปใชในวงกวาง 

 ลักษณะสําคัญประการที่สาม ครูผูสอนเปนศูนยกลางของกระบวนการวิจัยท้ังหมด  

หมายถึง  ครูผูสอนเปนเจาของเรื่องของปญหาการเรียนรู  ตองแสวงหานวัตกรรมและวิธีการแกไข 

ดําเนินการวิจัย  และใชผลการวิจัยเอง  โดยอาจขอความรวมมือ ขอเสนอแนะ  คําปรึกษาจากผูรูหรือ

ผูเกี่ยวของอื่นๆได 

 ประการที่สี่  การวิจัยตองดําเนินไปพรอมๆกับการเรียนการสอนตามปกติ  โดยพยายาม

สอดแทรกกิจกรรมการวิจัยเขาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 ประการที่หา คือ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน  

หรือการวิจัยปฏิบัติการสําหรับครูโดยมุงนําผลการวิจัยไปใชแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูใหทัน

การณ 

 ประเด็นสําคัญที่ควรจะไดเขาใจอีกก็คือ ระดับหรือรูปแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู  

ซึ่งมี 2 ระดับหรือ 2 รูปแบบ คือ 

 ระดับหรือรูปแบบท่ีหน่ึง  เปนการวิจัยท่ีมุงทําความเขาใจปญหาหรือสถานการณการ

เรียนรูในชั้นเรียน  เพื่อใหรูวามีสิ่งใดเกิดข้ึนในช้ันเรียน  มีพฤติกรรมอยางไร  สาเหตุใด  เปนการวิจัย

เพื่ออธิบายใหรูขอเท็จจริงเกี่ยวกับการเรียนรูของผูเรียน จะประกอบดวย  การสํารวจช้ันเรียน  การ

วิเคราะหพฤติกรรมในช้ันเรียน  และการศึกษาเฉพาะกรณี  การวิจัยลักษณะน้ีจะใชรูปแบบการวิจัย

เชิงบรรยาย  หรือการสํารวจซึ่งถือเปนการวิจัยระดับหน่ึง  เปนการวิจัยเพื่อรู แตยังไมไดแกปญหา

อะไร 

 ระดับหรือรูปแบบท่ีสองเปนการวิจัยท่ีมุงการปฏิบัติเพ่ือปรับเปลี่ยนและแกปญหาหรือ

พัฒนา  จึงเปนการวิจัยที่ตองคิดคนพัฒนานวัตกรรมเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

4. แนวคิดการทําวิจัยของครูของผูชวยศาสตราจารย วาท่ีพันตรี ดร.นพดล เจนอักษร 

การวิจัยของครู (Action  Research) เปนงานวิจัยที่แสดงคุณคาของความเปนครู  เพราะ

การนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียนตอสาธารณะชน  ถือเปนแนว

ปฏิบัติวาครูควรไดรับการสนับสนุนใหทํา Action  Research  ตามรูปแบบและเน้ือหาที่ตองการ  โดย

ไมจําเปนวารูปแบบของการวิจัยของครูเหมือนกับรายงานการวิจัยโดยทั่วไปหรือวิทยานิพนธหรือไม 

เพื่อไมใหครูเกิดความทอถอยในการทําการวิจัยควรมีการสนับสนุนใหครูไดใชการทําวิจัยเพื่อ

พัฒนาผูเรียนโดยไมจําเปนจะตองเปนงานวิจัยในรูปแบบที่เปนงานวิจัยเชิงวิชาการ(academic 

research) ซึ่งจําเปนจะตองใชวิธีวิทยาการวิจัยตลอดจนการใชสถิติทางจิตวิทยาในการวิเคราะห

ขอมูลและงานวิจัยเชิงทดลองที่มีการควบคุมตัวแปรอยางเขมงวดและทดสอบสมมติฐานโดยกลุม
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ตัวอยางที่ได  จากการสุมตัวอยางจึงเปนที่มาของการทําวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน (classroom 

action research : CAR) ซึ่งมีความเหมาะสมกับการทําวิจัยที่มุงแกปญหาที่เกิดข้ึนเฉพาะหนาเปน

อยางย่ิงในการทําวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนน้ันไดนํารูปแบบของการวิจัยปฏิบัติการ (action 

research) มาประยุกตใชเปนรูปแบบในการวางแผนการวิจัย 

1. ครูผูสอนในแตละสาระการเรียนรูควรเปนผูทําวิจัยเพราะครูเปนผูรับผิดชอบกับผูเรียน

โดยตรงไดรูไดเห็นและไดสัมผัสผูเรียนของตนเองตลอดเวลาครูผูสอนจึงมีความเหมาะสมที่สุดในการ

ทาวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนซึ่งในการทําวิจัยน้ันไมจําเปนที่ครูแตละคนจะตองทําวิจัยแยกกันการวิจยั

ปฏิบัติการในช้ันเรียนน้ันครูสามารถรวมกันทําวิจัยเปนทีมไดเชนอาจจะเปนครูผูสอนในระดับช้ัน

เดียวกันหองเรียนเดียวกันแตสอนตางกลุมสาระวิชาหรืออาจจะเปนครูที่สอนในกลุมสาระวิชาเดียวกนั

แตอยูตางระดับช้ันก็เปนได 

2. ปญหาในการวิจัยควรมาจากปญหาที่เกิดข้ึนจริงในช้ันเรียนซึ่งเกิดจากการสังเกตและการ

รูจักวิเคราะหปญหาของผูเรียนที่พบขณะที่ปฏิบัติการสอนอันจะนําไปสูความสนใจที่จะแกไขปญหา

การเรียนของผูเรียนดวยวิธีการของตนเองดังน้ันการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนจึงไมจําเปนตองทําเปน

งานวิจัยขนาดใหญหรอืนําปญหาที่เกิดข้ึนในสังคมมาทําวิจัยแตควรเปนปญหาวิจัยที่เกิดข้ึนภายในช้ัน

เรียนของครูซึ่งมีความสําคัญและมีความจําเปนเรงดวนที่ตองปรับปรุงแกไขใหทันทวงที 

3. ใชกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตรโดยมีการกําหนดปญหาการวิจัยอยางชัดเจน 

และดําเนินการตามข้ันตอนตามระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยมีการหาคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยและ

สามารถพิสูจนไดทุกข้ันตอนการวิจัย 

4. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไมจําเปนตองใชกระบวนการสุม (sampling) เน่ืองจากกลุม

ตัวอยางเปนผูเรียนที่ครูตองการพัฒนาศักยภาพเชนอาจจะเปนผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิตํ่ากวาเกณฑของ

รายวิชาหรือผูเรียนที่มีความสามารถและครูตองการพัฒนาศักยภาพใหสูงข้ึน ดังน้ันการเลือกกลุม

ตัวอยางอาจใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจงก็ได (purposive sampling) 

5. การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนสามารถใชวงจร PAOR เพื่อใชเปนแบบแผนในการ

ดําเนินการวิจัยไดข้ันตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการน้ันสามารถนํามาผนวกรวมกับการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนของครูไดตามแนวคิดของKemmis (1998) การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนประกอบดวย

ข้ันตอนหลัก 4 ข้ันตอนตามวงจร PAOR ซึ่งสอดคลองกับการสอนของครูไดแก 1) วางแผนการ

ปฏิบัติงานตลอดจนการกําหนดปญหาที่ตองการศึกษา (plan) 2) ดําเนินการวิจัยตามแผนที่กําหนดไว 

(do) 3) สังเกตผลที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการวิจัย (observe) และ 4) สะทอนผลหลังจากการ

ดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแลวเพื่อนําสูการวิพากษของเพื่อนรวมงาน (reflect) 

 จากการสงัเคราะหแนวคิดของนักการศึกษาหลายๆทานจะพบวา  งานวิจัยของครูควรเปน

การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน (classroom  action  research)ครเูปนผูกําหนดปญหาการวิจัยจาก
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ประสบการณตรงในการจัดการเรียนการสอนของตน และในบริบททีเ่กี่ยวของกบัปญหาจากการ

ปฏิบัติงานของครู   รูปแบบของการทําวิจัยไมจําเปนจะตองเปนงานวิจยัในรูปแบบที่เปนงานวิจัยเชิง

วิชาการ(academic research)  ผลจากการวิจัยถูกนําไปปรบัปรงุการทาํงานของตนเอง พฒันาตนเอง

และพฒันากระบวนการเรียนการสอนของตนเอง อันเปนผลใหคุณภาพการเรียนรูของนักเรยีนดีข้ึนและ

พัฒนาไปสูการเปนครูวิชาชีพ 

 5. แนวคิดการทําวิจัยของครูของ Kemmisและ McGratter 

 เคมมิสและแมกเทกการดกลาววา “การวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนการดําเนินการศึกษาโดยคนใน

กลุมที่ปฏิบัติงานตามปกติในสถานการณทางสังคมมีเปาหมายเพื่อที่จะปรับปรุงวิธีและลักษณะการ

ปฏิบัติงานใหชอบดวยหลักการเหตุผลมีคุณภาพ ทั้งยังเปนการสรางความเขาใจในงานที่ตนกําลัง

ปฏิบัติงานซึ่งกลุมผูรวมงานวิจัยอาจหมายรวมถึงผูบริหารครู  นักเรียนผูปกครองและสมาชิกอื่นๆที่

เกี่ยวของที่มีความสนใจในแวดวงการศึกษาไดใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาหลักสูตรในระดับ

โรงเรียน การพัฒนาวิชาชีพการปรับปรุงโครงการในโรงเรียนการปรับปรุงระบบและนโยบายของ

โรงเรียน 

การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนสามารถใชวงจร PAOR เพื่อใชเปนแบบแผนดําเนินการวิจัยได

ข้ันตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการน้ันสามารถนํามาผนวกกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครตูาม

แนวคิดของKemmis (1998) จะเห็นวาการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน  ประกอบดวยข้ันตอนหลัก 4 

ข้ันตอนตามวงจร PAOR ซึ่งสอดคลองกับการสอนของครูกลาวคือ 1) การวางแผนการปฏิบัติงาน

ตลอดจนกําหนดปญหาที่ตองการศึกษา (plan) 2) การดําเนินการวิจัยตามแผนที่กําหนดไว (do) 3) 

การสังเกตผลจากการดําเนินการวิจัย (observe) และ 4) การสะทอนผลหลังจากการดําเนินการวิจัย

เสร็จสิ้นแลวเพื่อใหเกิดการวิพากษของเพื่อนรวมงาน (reflect) 

 Kemmis and McTagartไดสรุปลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการไวดังตอไปน้ี 

 1. เปนวิธีปรับปรุงการปฏิบัติงาน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและเรียนรูจากการเปลี่ยนแปลง

น้ัน 

 2. เปนการดําเนินงานของผูปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนางานของตนเองและกลุมอาชีพของ

ตนเอง 

  3. เปนกระบวนการอยางเปนระบบและตอเน่ืองเปนวงจร โดยเริ่มจากการวางแผน การ

ปฏิบัติตามแผนการสังเกต และการสะทอนผล เปนวงจรเชนน้ีไปเรื่อย ๆ จนกวางานน้ัน จะไดรับการ

ปรับปรุงตามที่ตองการ 

 4. ตองอาศัยความรวมมือจากฝายตางๆที่เกี่ยวของ เนนกระบวนการกลุม 

 5. เกิดจากความเต็มใจ และเล็งเห็นความสําคัญในการปรับปรุงพัฒนางานของตนเอง 

 6. การอธิบายปรากฏการณตางๆ ที่เกิดข้ึน โดยใชความรู และประสบการณของผูปฏิบัติงาน
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หรือกลุมวิชาชีพของผูปฏิบัติงานเอง ภายใตเงื่อนไข และสภาพแวดลอมที่เปนจริงมากกวาจะเช่ือตาม

หรืออางอิงทฤษฎีจากภายนอกเพียงอยางเดียว 

 7. เปนกระบวนการที่มีความยืดหยุนสูง มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติงานได

ตลอดเวลาข้ึนอยูกบัขอมูลและสถานการณในขณะน้ัน 

 8. เนนการสังเกตและบันทึกขอมูลที่เกิดข้ึนจริงในแตละชวงเวลา เพื่อนํามาวิเคราะหและ 

สรุปผลที่ถูกตอง 

 9. เนนทั้งผลที่เกิดข้ึนและกระบวนการปฏิบัติงาน 

 10. เนนวิธีการเชิงคุณภาพมากกวาเชิงปริมาณ 
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ข้ันที่ 2 การวิเคราะหกําหนดปญหาการวิจัย 

 

1. ลักษณะของปญหาวิจัย 

การวิเคราะหปญหาการเรียนการสอนในช้ันเรียนเปนข้ันแรกซึ่งมีความสําคัญมากตอการทํา

วิจัยในช้ันเรียนหากครูผูสอนไมไดทําการวิเคราะหปญหาการเรียนการสอนหรือวิเคราะหแลวไดปญหา

ที่ไมใชปญหาที่แทจริงอาจกอใหเกิดความผิดพลาดในการกระบวนการวิจัยในช้ันแตในทางกลับกันถา

การกําหนดปญหาที่มีความพิถีพิถันจะทําใหการดําเนินการวิจัยราบรื่นมีประสิทธิภาพและเปน

ประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนโดยตรง 

ดังน้ันปญหาวิจัยที่ครูผูสอนนามาศึกษาควรเปนปญหาที่มีความหมายและเปนประโยชนตอ

การเรียนการสอนเกิดประโยชนทางปฏิบัติแกครูผูวิจัยหรือทําใหเกิดความเขาใจในปญหาดีย่ิงข้ึน

นําไปสูการปฏิบัติไดดีข้ึนและสงผลถึงการแกปญหาหรือพัฒนาผูเรียนไดอยางแทจริงและเปนรูปธรรม

เช่ือถือไดนอกจากน้ันแลวปญหาวิจัยน้ันตองสามารถหาคําตอบไดอยางสอดคลองกับศักยภาพของครู

เน่ืองจากปญหาบางประการไมอยูในวิสัยที่ครูจะหาขอมูลเพื่อตอบคําถามไดอยางมั่นใจและชัดเจนจึง

ไมใชปญหาวิจัยที่ดีถึงแมวาจะเปนปญหาที่มีความหมายและใหประโยชนก็ตามนอกจากน้ีปญหาวิจยัที่

ดีควรมีขอบเขตที่เหมาะสม โดยไมเกินศักยภาพของครทูี่จะทําการวิจัยและที่สําคัญการดําเนินการวิจยั

โดยเฉพาะข้ันตอนการเก็บขอมูลซึ่งเปนข้ันตอนที่มีการนํานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนน้ันมาใชควร

จะกลมกลืนกับกระบวนการสอนของครูซึ่งจะทําใหครูสามารถทําการสังเกตหรือเก็บขอมูลดวยวิธี

ตางๆไดงายข้ึน 

ปญหาหรือความตองการจําเปนที่แทจริง (needs) ที่พบในการจัดการเรียนการสอนโดยทัว่ไป

เกิดจากความแตกตางระหวางสิ่งที่ครูคาดหวังกับสิ่งที่เกิดข้ึนจริงในช้ันเรียนไมไดเปนไปตามมาตรฐาน

ที่คาดหวังไวหรืออาจนิยามไดวาเปนเงื่อนไขความไมสอดคลองระหวางสภาพที่เปนจริงในปจจุบัน 

(actual conditions) กับสภาพที่ควรจะเปนหรือสภาพที่ตองการ (desired conditions) ซึ่งหาก

วิเคราะหใหชัดเจนแลวปญหาในการเรียนการสอนอาจแบงออกเปน 3 ลักษณะคือปญหาเชิงขัดของ

ปญหาเชิงปองกันและปญหาเชิงพัฒนา 

1) ปัญหาเชงิขัดข้อง เปนปญหาที่พบเมื่อสภาพที่เปนจริงในช้ันเรียนไมไดมาตรฐานตามที่

คาดหวังไวซึ่งปญหาน้ันอาจมีมาต้ังแตในอดีตดําเนินมาจนถึงปจจุบันและในอนาคตก็ยังมีแนวโนมที่จะ

ยังคงเปนปญหาในการจัดการเรียนการสอนอยูถาไมไดรับการแกไขมีปญหาเกิดข้ึนมาแลวต้ังแตอดีต

จนในปจจุบันก็ยังคงมองเห็นสภาพของปญหาโดยถาไมแกไขปญหาน้ีก็จะเกิดข้ึนตอไปในอนาคต 

2) ปัญหาเชงิป้องกัน เปนปญหาที่มีลักษณะมองเห็นแนวโนมในอนาคตของความแตกตาง

ระหวางสภาพจริงที่จะตํ่ากวามาตรฐานและสิ่งที่คาดหวังซึ่งปญหาน้ียังไมเคยเกิดทั้งในอดีตและ
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ปจจุบันมีเพียงเครื่องช้ีวัด(indicator) หรือแนวโนมที่บงบอกวาจะเกิดปญหาข้ึนอยางแนนอนใน

อนาคตซึ่งถาพิจารณาจากอดีตถึงปจจุบันจะเห็นวาสิ่งที่เกิดข้ึนจริงจะมีแนวโนมตํ่ากวาสิ่งที่คาดหวังใน

ระยะตอไปซึ่งเปนการเปรียบเทียบสิ่งที่คาดหวังในปจจุบันกับสิ่งที่เปนจริงในอนาคตหรือกลาวคือ

ปจจุบันยังไมเกิดปญหาแตคาดวาจะเกิดในอนาคตไดถาไมปองกันไวกอน 

3) ปัญหาเชงิพัฒนา เปนปญหาที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตถาการปฏิบัติการในปจจุบัน

ยังมีลักษณะเชนเดิมอาจเกิดสภาวะไมแนนอนทําใหไมสามารถคาดการณไดวาในอนาคตจะเปน

อยางไรดังน้ันแลวกระบวนการวิจัยจะเขามาชวยในการเพิ่มคุณภาพประสิทธิภาพของงานใหดีข้ึน

กวาเดิมเพื่อเปนการเปลี่ยนระดับความคาดหวังในอนาคตใหพัฒนาไปในทางที่ดีข้ึนกวาเดิม 

2. การวิเคราะหประเด็นปญหาการวิจัย 

ในการจัดการเรียนรูที่ยึดหลักของวิชาชีพครู ครูผูสอนจะตองเริ่มตนดวยการจัดทําแผนการ

จัดการเรียนรู โดยสวนประกอบที่สําคัญของแผนการจัดการเรียนรูก็คือ จุดประสงคการเรียนรูซึ่งเปน

คุณลักษณะหรือผลการเรียนรู(learning outcomes)ที่เราคาดหวังหรือตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียน

จากการเรียนรูหรือการจัดการเรียนรูตามแผน ซึ่งอาจเรียกวา “สภาพที่คาดหวัง” หลังจากจัดการ

เรียนรูแลวมีการประเมินผลการเรียนรูเพื่อตรวจสอบผลการเรียนรูที่เกิดข้ึน ซึ่งอาจเรียกวา “สภาพที่

เปนจริง” หากผลการเรียนรูไมเปนไปตามจุดประสงคการเรียนรูหรือสภาพที่เปนจริงแตกตางจาก

สภาพที่คาดหวัง เรียกวา “เกิดปญหาการเรียนรู”(พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 5-6) 

ปญหาในการวิจัยที่ดีควรเกิดจากปญหาที่เกิดข้ึนจริงในช้ันเรียนของครูผูสอน  จากการสังเกต

และรูจักวิธีวิเคราะหปญหาของผูเรียนที่พบขณะปฏิบัติการสอน  อันจะนําไปสูความสนใจในการแกไข

ปญหาการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการของตนเอง  ดังน้ันจึงไมจําเปนตองทําวิจัยขนาดใหญหรือ

ปญหาที่เกิดข้ึนในสังคมมาทําวิจัย แตควรเปนปญหาวิจัยที่เกิดข้ึนภายในช้ันเรียนของครูซึ่งครูคิดวามี

ความสําคัญและมีความจําเปนเรงดวนที่ตองปรับปรุงแกไขใหทันทวงที 
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ภาพท่ี 17  ความสัมพันธระหวางปญหาการเรียนรูและปญหาวิจัย 

 

การกําหนดประเด็นปญหาการวิจัยน้ันควรเริ่มตนจากการที่ครูผูสอนมองเห็นปญหาและ

ตองการที่จะแกไข  ซึ่งพบวามีวิธีการเชิงปฏิบัติในการที่จะวิเคราะหหาปญหาการเรียนการสอนรวม 6 

แนวทางดังน้ี 

 

 

 

ผลการ

เปรียบเทียบ 

กําหนดปญหาวิจัยเพื่อการพฒันา 

ไมมีปญหาการเรียนรู 

ไมมีความแตกตางกันหรือมีความสอดคลองกัน 

สภาพที่เปนจริงหรือ

สภาพที่เปนอยู 

ขอมูลผลการเรียนรู

สภาพที่เกิดข้ึนจรงิ

จากการจัดการเรียนรู 

สภาพที่คาดหวัง 

หรือควรจะเปน 

มาตรฐาน จุดหมาย 

หลักสูตรหรือ

จุดประสงคการ

เรียนรู้ 

กําหนดปญหาวิจัยเพื่อการแกไข 

มีปญหาการเรียนรู 

มีความแตกตางกันหรือไมสอดคลองกัน 
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แนวทางท่ี 1 การใชขอมูลชัดแจงจากผลการเรียน 

เปนการนําผลการเรียนหรือคะแนนจากการสอบมาใชเปนตัวบงช้ีความเปนปญหายกตัวอยาง

เชนการนําคะแนนกอนเรียนขณะเรียนและหลังเรียนมาใชในการพิจารณาถึงที่มาของปญหาคะแนน

จากการสอบยอย 

แนวทางท่ี 2 การใชขอมูลชัดแจงจากภาวะทางสังคม 

ผูวิจัยอาจใชวิธีการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคมของนักเรียนที่หนวยงานตางๆของ

โรงเรียนเก็บรวบรวมไวที่สะทอนใหเห็นปญหาอันเกี่ยวเน่ืองกับการเรียนการสอนแมวาจะไมใชปญหา

การเรียนการสอนโดยตรงแตก็มีผลกระทบตอการเรียนการสอนและการดําเนินการแกปญหาลักษณะ

น้ีโดยใชกระบวนการวิจัยยกตัวอยางเชนการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนโดยใชสภาพ

เศรษฐานะของครอบครัวผูเรียนซึ่งอาจเปนผลตอการเรียนรูของผูเรียนเชนเงินไดของผูปกครองระดับ

การศึกษาของบิดามารดาเปนตัวบงช้ีความเปนปญหา 

แนวทางท่ี 3 ใชขอมูลจากการประเมินความรูสึกของผูท่ีเก่ียวของ 

เปนการประเมินความรูสึกของผูเกี่ยวของกับนักเรียนและการจัดการเรียนการสอนซึ่งอาจ

ประกอบไปดวยเพื่อนครูดวยกันผูปกครองหรือแมแตตัวนักเรียนก็อาจใหมีสวนรวมในการประเมินผล

การประเมินตามรายการตางๆอาจจะแสดงผลใหเห็นถึงปญหาของการเรียนการสอนไดยกตัวอยางเชน

การวิเคราะหคุณภาพการจัดการเรียนการสอนแบบเนนการทาโครงงานที่เกิดข้ึนกับนักเรียนตามการ

รับรูโดยใหนักเรียนทําแบบประเมินการเรียนรูที่บรรจุคุณลักษณะของนักเรียนที่พึงประสงคตาม

หลักสูตรการศึกษาหลังจากน้ันผูวิจัยสามารถนําผลที่ไดจากการประเมินมาพิจารณาวาปญหาที่เกิด

จากการจัดการเรียนการสอนคืออะไร 

แนวทางท่ี 4 การใชวิธีการระดมสมองโดยกระบวนการกลุม 

เปนการใชกระบวนการกลุมเพื่อใหไดขอมูลจากความรูสึกของผูที่เกี่ยวของกับการจัดการ

เรียนการสอนเปนดัชนีบงช้ีปญหาการเรียนการสอนในลักษณะเดียวกับวิธีการที่กลาวมาแตอยางไรก็

ตามหากสามารถเลือกเชิญคนที่มีประสบการณในการจัดการเรียนการสอนเปนอยางดีหรือมีขอมูลเชิง

ประจักษที่ชัดแจงมารวมประชุมสัมมนาระดมสมองก็จะนํามาซึ่งขอสรุปที่มีความนาเช่ือถือ 

แนวทางท่ี 5 การใชการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 

การสังเกตเปนทักษะกระบวนการพื้นฐานทางวิทยาศาสตรเบื้องตน ถือไดวามีความจําเปน 

ในการจัดการเรียนการสอนและการวิเคราะหปญหาในการจัดการเรียนการสอนอาจใชการสังเกตของ

ครูผูสอนเปนเครื่องมือที่นํามาเปนตัวบงช้ีปญหาไดเพราะครูผูสอนจะอยูใกลชิดกับนักเรียนเสมอการ

ไดสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนหลายๆครั้งตอเน่ืองกันจึงทําใหเห็นไดอยางชัดเจนวาครูไดปญหาการ

วิจัยที่เริ่มตนจากที่ครูผูสอนสังเกตพบปญหาจริงจนเกิดเปนขอคาถามข้ึนในใจของครูเมื่อไดใชดุลย



 

299 

 

พินิจทําความเขาใจในคําถามน้ันๆและกลั่นกรองเปนปญหาหลักที่สําคัญแลวก็จะสามารถพัฒนาไปสู

ปญหาวิจัยที่เหมาะสมไดและชัดเจน 

แนวทางท่ี 6 การใชคําถามเพ่ือชี้นําปญหา 

ในบางครั้งครูอาจใชคําถามเชิงวิเคราะหหลายๆคําถามกับตนเองเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการ

สอนหรือเรื่องที่มีผลกระทบตอการเรียนการสอนแลวลองคิดใครครวญอยางรอบคอบก็อาจทําให

มองเห็นปญหา 
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                           ข้ันที่ 3 การกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย 

 

1. ความสําคัญของการกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย 

สิทธ์ิ  ธีรสรณ กลาววา วัตถุประสงคของการวิจัย(Research Objectives) หรือ จุดมุงหมาย

การวิจัย (Research purposes) เปนการระบุกิจกรรมหรืองานที่ผูวิจัยตองทําเพื่อนํามาสูคําตอบใน

การวิจัย 

           สิน พันธุพินิจ กลาวถึงการกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย ไววา วัตถุประสงคการวิจัยเปรียบ

ด่ังเข็มทิศการดําเนินการวิจัย ชวยใหเราทราบวาเราจะคนหาคําตอบอะไรจากขอคําถามบาง การ

กําหนดวัตถุประสงคการวิจัยเปนการจําแนกประเด็นการวิจัย หรือแยกตัวแปรออกมาใหเห็นเปนขอ

ยอยที่ชัดเจน มีความเปนวัตถุวิสัย และสามารถดําเนินการวิจัยอยางเปนรูปธรรม 

 

2. หลักการเขียนวัตถุประสงคการวิจัย 

        นงลักษณ  วิรัชชัย และคณะ (2535, หนา 55,61) กลาววา การเขียนวัตถุประสงคของการ

วิจัย คือ การบอกเปาหมายหรือจุดมุงหมายที่นักวิจัยตองการคนควาเพื่อหาขอเท็จจริง วัตถุประสงค

ของการวิจัยจึงมีลักษณะใกลเคียงกับปญหาวิจัยแตไมเหมือนกันทีเดียว เพราะนักวิจัยสวนใหญนิยม

เขียนวัตถุประสงคในรูปแบบเปาหมายรวม   สิ่งที่ควรระวังในการเขียนวัตถุประสงคของการวิจัย คือ 

ตองเขียนสิ่งที่เปนเปาหมาย  มิใชสิ่งที่เปนวิธีการดําเนินงานวิจัย การเขียนตองใชภาษาที่งาย สั้น 

กะทัดรัดและสื่อความไดชัดเจน เชน “เพื่อประมวลปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนจากการรับรูของ

ผูบริหาร อาจารยและนักเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษา” การเขียนวัตถุประสงคน้ี ยังไมถูกตอง ใชคํา

ที่ระบุวิธีการมากวาคําที่แสดงถึงเปาหมาย 

         วรรณี  แกมเกตุ (2551, หนา 64-65) ใหหลักการเขียนวัตถุประสงคการวิจัย ไววา ควรเขียน

ในรูปประโยคบอกเลา โดยข้ึนตนประโยคดวยคําวา “เพื่อ” แลวตามดวยคําที่แสดงพฤติกรรมในการ

แสวงหาคําตอบและสาระหลักที่ตองการศึกษา คําที่นํามาใชบางคําก็ยังกวางและคลุมเครือ เชน คํา

วา”ศึกษา” เชนเพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน

เพราะคําน้ีมีความหมายกวางครอบคลุมพฤติกรรมการศึกษาไดหลายลักษณะนอกจากน้ียังมีคํากริยา

อื่นๆที่แสดงพฤติกรรมในการดําเนินงานของนักวิจัยอีกหลายคําที่มักปรากฏอยูในวัตถุประสงคของ

การวิจัย เชน  สํารวจ  ประเมิน คนควา จําแนก วิเคราะห  ทดลอง เปนตน 
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       สิทธ์ิ  ธีรสรณ กลาววา วัตถุประสงคของการวิจัยควรเปนขอความสั้นๆ กระชับ โดยประโยค

วัตถุประสงคของการวิจัยมักข้ึนตนดวยวลี ดังตอไปน้ี 

1. เพื่อวิเคราะหปจจัยที่มี/สงผล/อิทธิพล/ผลกระทบ... 

2. เพื่อหาความสัมพันธระหวาง...กบั... 

3. เพื่อเปรียบเทียบ...กับ... 

4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของ…ที่มีตอ... 

5. เพื่อตรวจสอบ...ตามเกณฑที่สรางข้ึน 

6. เพื่อพฒันา... 

        ชูศรี  วงศรัตนะ กลาววา เปนขอความที่แสดงใหเห็นถึงสิ่งที่ผูวิจัยตองการศึกษา ควรแสดงให

เห็นชัดเจนวาจะศึกษาเรื่องอะไร กับใคร ในแงมุมใด โดยทั่วไปนิยมเขียนเปนประโยคบอกเลาเปนขอๆ

เรียงตามลําดับ  หัวใจของการวิจัยอยูที่วัตถุประสงคของการวิจัยตองสอดคลองกับหัวขอวิจัย สวน

อื่นๆของเคาโครงวิจัย ต้ังแตความสําคัญของการวิจัย นิยามศัพทเฉพาะ ตลอดจนถึงสถิติที่ใชในการ

วิจัย ตองยึดวัตถุประสงคของการวิจัยเปนหลัก 

        องอาจ  นัยพัฒน ไดใหหลักการเขียนวัตถุประสงควาการวิจัยเชิงปริมาณที่ดีควรคํานึง

หลักการสําคัญ ตอไปน้ี 

 1. มีความกะทัดรัดชัดเจน 

 2. อยูในกรอบหรือสอดคลองกับโจทยหรือหัวขอปญหาการวิจัย 

 3. มีความเปนไปไดจริงในแงของการปฏิบัติ 

 4. ระบุจุดมุงเนนที่ตองการสืบคนเพื่อหาคําตอบอยางเฉพาะเจาะจงและไมมีสาระสําคัญ

ซ้ําซอน 

 5. มีการเรียงลําดับจุดมุงเนนของการศึกษาวิจัยตามความเกี่ยวของอยางเปนระดับลดหลั่น 

 6. ใชถอยคํากลาวพาดพิงถึงประเภท หรือรูปแบบของวิธีการศึกษาวิจัยที่ใชในการแสวงหา

ความรูความจริง เชน การพรรณนา การสํารวจ การหาความสัมพันธ และการทดลอง เพื่ออธิบาย

และ/หรือทํานายพฤติกรรมหรือปรากฏการณที่สนใจ 

 

สรุปแนวทางการเขียนวัตถุประสงคของการวิจัย มีดังน้ี 

1.   วัตถุประสงคเขียนในรูปเปาหมายการวิจัย ไมใชวิธีการ 

2. วัตถุประสงคตองมีความสอดคลองกบัช่ือโครงการวิจัย 

3. ถาตอบคําถามวิจัยครบทุกขอ การวิจัยจะไดผลตามวัตถุประสงคทีเ่ขียนไว 

4. ไมมีคําฟุมเฟอยหรือไมจําเปนในวัตถุประสงค 

5. วัตถุประสงคชัดเจน ไมกํากวม 
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        วรรณี  แกมเกตุ (2551, หนา 64-65)  กลาววา วัตถุประสงคของการวิจัยที่ดีควรมีลักษณะ 

ดังตอไปน้ี 

 1. ตองมีความสอดคลองกับช่ือเรื่องและมีความสืบเน่ืองจากความเปนมาและความสําคัญของ

ปญหา 

 2. มีความชัดเจนวาตองการศึกษาอะไร 

 3. วัตถุประสงคของการวิจัยทุกขอ ตองสามารถศึกษาหาคําตอบได   

4. ควรเขียนใหอยูในรูปประโยคบอกเลา 

 5. ควรเปนขอความที่สั้น กะทัดรัด และใชภาษาที่เขาใจงาย 

 6. ควรจัดเรียงวัตถุประสงคตามลําดับของการศึกษา หรือเรียงลําดับตามความสําคัญหรือ

จุดเนนก็ได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับความเหมาะสมของการวิจัยแตละเรื่อง 

 

ขอควรระวังในการเขียนวัตถุประสงคของการวิจัย 

 ขอควรระวังในการเขียนวัตถุประสงคของการวิจัย ก็คือ ไมนําเอาประโยชนที่คาดวาจะได

รับมาเขียนเปนวัตถุประสงคของงานวิจัย  ดังน้ี 

      วรรณี  แกมเกตุ เสนอขอควรระวังในการเขียนวัตถุประสงคของการวิจัยวา ไมควรนําเอา

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัยมาใชในการเขียน แมวาทั้งสองเรื่องน้ีจะเกี่ยวของกัน แตก็มี

ความแตกตางกัน โดยที่วัตถุประสงคของการวิจัย คือประเด็นที่จะทําการวิจัย สวนประโยชนที่คาดวา

จะไดรับ เปนการคาดหมายถึงประโยชนที่จะเกิดข้ึนจากการนําผลการวิจัยที่ทําเสร็จแลวไปใช 

       ชูศรี  วงศรัตนะ กลาววา ในงานวิจัยหลายเรื่อง มักมีวัตถุประสงคการวิจัยขอสุดทายวา 

“เพื่อเปนแนวทางในการนําผลการวิจัยที่ไดไปปรับปรุงแกไขปญหาตางๆ” ขอความน้ี ไมใช

วัตถุประสงคของการวิจัย แตเปนความสําคัญของการวิจัยหรือประโยชนที่จะไดรับ 

        สิทธ์ิ  ธีรสรณ กลาววา ในการเขียนวัตถุประสงคน้ัน ไมควรนําประโยชนที่ไดรับมาเขียน 

เพราะไมใชกิจกรรมหรืองานที่ผูวิจัยตองทําเพื่อใหไดผลวิจัย เชนเพื่อนําไปเปนแนวทางในการวาง

แผนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงคในตัวอยาง ไมใชการเขียนที่เหมาะสมนัก เพราะเปน

ประโยชนที่ไดจากงานวิจัยในแงการวางแผนหรือปฏิบัติงานเมื่อนําผลการวิจัยไปใชมากกวาเปน

กิจกรรมที่ผูวิจัยตองทํา จึงไมควรนํามาเขียนเปนวัตถุประสงค 
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ข้ันที่ 4 การออกแบบการวิจัย 

 

1.  ความสําคัญของการออกแบบการวิจัย 

การออกแบบการวิจัย (research design) เปนอีกหน่ึงข้ันตอนที่มีความสําคัญใน

กระบวนการวิจัยที่นักวิจัยจําเปนตองกําหนดใหเปนระบบอยางรอบคอบ เพื่อใหผลการวิจัยสามารถ

ตอบสนองตามวัตถุประสงคของการวิจัยและใหผลงานมีความถูกตองนาเช่ือถือมากที่สุด 

การออกแบบวิจัยเปนแผนการโครงสรางและกลวิธี เพื่อที่จะคนหาคําตอบของคําถามหรือ

ปญหาการวิจัย  แผนการน้ีเปนแผนการวิจัยที่สมบูรณซึ่งประกอบไปดวย แบบรางต้ังแตสมมติฐาน

จนกระทั่งถึงวิธีการวิเคราะหขอมูล (Kerlinger, 1986, cited in Kumar, 1999) 

 การออกแบบวิจัยเปนโครงการ หรือแผนแสดงรายการที่จะบอกวาการศึกษาวิจัยน้ัน ๆ  จะทํา

ใหสําเร็จไดอยางไร  ซึ่งประกอบไปดวย  การนิยามตัวแปรเชิงปฏิบัติการ วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง

จากประชากรที่สนใจจะศึกษา วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหผลการวิจัย (Thyer, 

1993, cited in Kumar, 1999) 

 การออกแบบวิจัย เปนกระบวนการที่กําหนดข้ึนโดยนักวิจัยเพื่อที่จะตอบคําถามการวิจัยใหมี

ความถูกตอง ตรงตามวัตถุประสงค แมนยํา และดวยความประหยัด (Kumar, 1999) 

 การออกแบบวิจัย เปนแผนการที่สรางข้ึนสําหรับการศึกษาวิจัยที่มีการควบคุมปจจัยที่มี

ผลกระทบตอความถูกตองของผลการวิจัย  ซึ่งแผนการวิจัยจะไปช้ีแนวทางใหแกผูทําวิจัยในเรื่องการ

วางแผนการวิจัยและการนําแผนการวิจัยไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการวิจัยที่ไดต้ังไว (Burns 

& Grove, 1997) 

 นอกจากน้ี Burns & Grove (1997) ไดเสนอวา คําวา “Research design” น้ันไดถูก

นํามาใชในความหมายได2 ดานคือ  หมายถึง กลยุทธทั้งหมดในการทําวิจัยต้ังแตการกําหนดปญหาจึง

ถึงการวางแผนเพื่อที่จะเก็บรวบรวมขอมูลและหมายถึงการกําหนดลักษณะที่ชัดเจนทีจ่ะกระทาํในการ

วิจัยน้ันๆ 

การออกแบบวิจัยหมายถึง การวางแผนและการจัดโครงการการวิจัย ต้ังแตการกําหนดปญหา

การวิจัยจนถึงการทํารายงานและการพิมพเผยแพร (สิน  พันธุพินิจ, 2549) 

การออกแบบวิจัยเปนกระบวนการในการวางแผนการดําเนินการวิจัยที่มีระบบ และมีข้ันตอน

เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่ตองการในการตอบปญหาการวิจัยตามจุดประสงค/สมมุติฐานของการวิจัยที่

กําหนดไวไดอยางถูกตอง ชัดเจน รวดเร็วและมีความนาเช่ือถือ แบบการวิจัยเปรียบเสมือนพิมพเขียว

ของผูวิจัยช่ึงกําหนดโครงสราง แผนการปฏิบัติการวิจัยหรือยุทธวิธีเพื่อใชในการตรวจสอบการ

ดําเนินการวิจัยวาเปนไปตามเวลาที่กําหนดไวหรือไม ซึ่งงานวิจัยแตละเรื่องที่เหมาะสมกับแบบการ
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วิจัยแตละแบบ สิ่งสําคัญที่ผูวิจัยตองคํานึงถึงในการออกแบบวิจัยคือการมีหรือไมมีการจัดกระทําแก

กลุมตัวอยาง จํานวนกลุมของตัวอยาง จํานวนครั้งของการวัด ชวงเวลาที่ใชวัด วิธีการสุมตัวอยาง 

ชวงเวลาของการเก็บรวบรวมขอมูล และการควบคุมตัวแปรภายนอก ซึง่ผูวิจัยสามารถใชคําตอบของ

คําถามเหลาน้ีชวยในการเลือกแบบการวิจัย  

 

วัตถุประสงคของการออกแบบวิจัย 

1. เพื่อหาคําตอบของปญหาการวิจัยไดอยางถูกตอง เที่ยงตรง (Validity) เปนปรนัย

(Objectivity) และประหยัด (Economy) เพราะถาหากการออกแบบวิจัยไดกระทําโดยความ

ระมัดระวังบนฐานของกฎ ทฤษฎี และประสบการณ รวมทั้งไดกําหนดแบบแผนการวิจัยอยางรอบ

ครอบตามวิธีการทางวิทยาศาสตร  จะทําใหไดผลการวิจัยที่ถูกตอง มีความเปนปรนัยและแมนยําตาม

ตองการ 

2. เพื่อควบคุมความแปรปรวนที่จะเกิดข้ึนในการวิจัยที่เปนผลมาจากตัวแปรภายนอก 

3. เพื่อใหการวัดของตัวแปรถูกตองแมนยํา เน่ืองจากวาถาผูวิจัยไดกําหนดตัวแปร ใหนิยาม

เชิงทฤษฎี  นิยามเชิงปฏิบัติการ และเลือกวิธีการทางทางสถิติไวอยางเหมาะสมในข้ันของการ

ออกแบบวิจัยแลว  ก็จะทําใหวัดตัวแปรแตละประเภทไดอยางถูกตองแมนยํา 

4. เพื่ อ ใหก าร วิจั ย ดํ า เ นินการอยา ง เปนระบบอย างตอ เ น่ื องตาม ข้ันตอนของ

กระบวนการวิจัย จึงไดกําหนดแผนไวลวงหนาวา จะทําอะไร ที่ไหน อยางไร และเมื่อใด นอกจากน้ียัง

สามารถตรวจสอบ ติดตามความกาวหนาและปญหาอุปสรรคของการวิจัยได 

 

2. กระบวนการในการออกแบบการวิจัย 

หลักการออกแบบวิจัย 

 ในการออกแบบวิจัยทั่วไป จะยึดหลักการควบคุมตัวแปรภายนอกตาง ๆ ไมใหมผีลตอตัว   

แปรตาม  โดยยึดหลัก Max.Min.Con.Principleซึ่งมรีายละเอียดดังน้ี  

1. Max คือ Maximization of Systematic Valiance (Max.) เปนการทําใหความ

แปรปรวนอันเน่ืองมาจากตัวแปรอิสระหรือตัวแปรทดลองมีคาสูงที่สุด  โดยมีความพยายามทําให

คุณสมบัติของตัวแปรอิสระมีความแตกตางกันมากๆ เพื่อจะใหผลที่เกิดจากตัวแปรอิสระตอตัวแปร

ตามที่ตองการศึกษามีคาแตกตางกันมากที่สุดเชน การศึกษาผลของการใหพยาบาล 2 วิธี  ผูวิจัยควร

จะตองออกแบบใหการพยาบาลทั้ง 2 วิธีน้ันแตกตางกันจริงอยางชัดเจน 

2. Min คือ Minimization of Error  Variance (Min.) เปนการลดความแปรปรวน อัน

เน่ืองมากจากความคลาดเคลื่อนใหมีคาตํ่าสุด  ซึ่งความคลาดเคลื่อนอาจมาจากกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่
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นํามาศึกษามีคุณสมบัติตางกัน  วิธีการดําเนินการวิจัยไมเหมาะสม และเครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลขาดคุณภาพก็ได  ดังน้ันผูวิจัยควรเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องตอไปน้ี 

2.1 การเลือกกลุมตัวอยาง ควรใชวิธีการสุมตัวอยางทีเ่หมาะสมกับลกัษณะของกลุม

ประชากร  เพื่อใหไดตัวแทนที่ดีทีสุ่ดของประชากรในการทําวิจัย 

2.2 เครื่องมือที่ใชวัด ควรมีคาความเที่ยง (reliability) สูง 

2.3 การควบคุมสภาพแวดลอมในการทดลองหรือการวัดใหเหมาะสม ปราศจาก

สิ่งรบกวน 

3. Con คือ Control of Extraneous Variables (Con.) เปนการควบคุมอิทธิพลของตัว

แปรภายนอกอื่นๆ ที่ไมไดศึกษาแตตัวแปรน้ันอาจมอีิทธิพลตอตัวแปรตาม เพื่อไมใหเกิดผลตอตัวแปร

ตาม ซึ่งอาจทําไดโดยวิธีตาง ๆ ดังน้ี 

3.1 การกําจัดตัวแปรภายนอก เชน ถาศึกษาผลการสอนผูปวยโดยวิธีการสอน 2 วิธี วา

จะใหผลแตกตางกันหรือไม  ก็จะตองจัดสภาพการณเพื่อจํากัดตัวแปรอื่นๆ ที่อาจมีอิทธิพลตอการ

เรียนการสอนใหหมดไปเชน ความสามารถของผูสอน สภาพหองที่ใชสอน เวลาที่ใชสอน และเน้ือหาที่

ใชสอนควรจะมีคุณสมบัติไมแตกตางกัน 

3.2 การทําใหตัวแปรภายนอกมีผลตอตัวแปรตามมีจํานวนเทาๆ กัน และเหมือนกันใน

แตละกลุมตัวอยางที่นํามาศึกษาเชน การจับคู (matching by pair)โดยจัดใหทั้ง2 กลุมที่ทดลองมี

คุณสมบัติเหมือนกันเปนคูๆ เชน  มี IQ เทากันมีอายุเทากัน เพศเดียวกัน เปนตน หรือถาแบงกลุม

ตัวอยางเปนกลุม ก็จัดให 2 กลุมมีลักษณะของตัวแปรภายนอกเทากัน หรือ มีคาเฉลี่ยของตัวแปร

ภายนอกที่เทากัน 

3.3 ใชวิธีการสุมตัวอยาง โดยใหประชากรทุกหนวยมีโอกาสที่จะไดรับเลือกมาเปนกลุม

ตัวอยางโดยเทาเทียมกัน ซึ่งจะชวยใหกลุมตัวอยางมีคุณสมบัติคละกัน ถือวาเปนไปตามทฤษฎีความ

นาจะเปน และจะสามารถชวยควบคุมตัวแปรภายนอกได 

3.4 การนําตัวแปรภายนอกมาเปนตัวแปรอิสระตัวแปรหน่ึงในการศึกษา เชน ใน

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยรุน ถาพบวาฐานะทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัวจะมีผลตอชนิดของอาหารที่เด็กวัยรุนเลือกรับประทานก็นําฐานะทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัวมาเปนตัวแปรหน่ึงในการทําวิจัยดวย 

3.5 การใชสถิติควบคุม เปนการนําตัวแปรภายนอกมาเปนตัวแปรคุมโดยการใชวิธีการ

ทางสถิติมาชวยเชน ถาตองการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลชาย

และหญิง แตระดับ IQ เปนตัวแปรภายนอกที่ผูวิจัยไมสามารถควบคุมได ก็นําระดับ IQ ของนักศึกษา

แตละคนมาเปนตัวแปรรวม (covariate) ในการวิเคราะหดวย 
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ลักษณะของแบบการวิจัยท่ีดี 

1. เปนแบบวิจัยทีมุ่งตอบปญหาของคําถามการวิจัย 

2. เปนแบบวิจัยทีส่ามารถควบคุมความแปรปรวนของตัวแปรได 

3. มีความตรงภายใน  

4.  มีความตรงภายนอก 

 

4.1 การกําหนดตัวแปร 

ประเภทของตัวแปร(type of variables) 

แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก  

1. ตัวแปรเชิงปริมาณ คือตัวแปรที่ประกอบดวยขอมูลที่เปนตัวเลขใชแทนขนาดหรือปริมาณ 

เชน อายุ  

2. ตัวแปรเชิงคุณภาพ คือ ตัวแปรที่ประกอบดวยขอมูลที่ไมสามารถวัดออกมาเปนตัวเลขได 

เชน เพศ ไมมีหนวยวัด แตสามารถแทนคาเปนตัวเลขไดโดยไมสามารถนํามาคํานวณแทนได เชนเพศ

ชายใหแทนคาเปนหมายเลข 1 เพศหญิงใหแทนคาเปนหมายเลข 2 เปนตน 

ชนิดของตัวแปรและการกําหนดตัวแปร 

1. ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน (independent variable) หมายถึงตัวแปรที่เกิดข้ึนกอนและ

เปนสาเหตุทําใหเกิดผลตามมา 

2. ตัวแปรตาม (dependent variable) หมายถึงตัวแปรที่เกิดข้ึนเน่ืองจากตัวแปรอิสระหรือ 

กลาวไดวาเปนตัวแปรที่เปนผลเมื่อตัวแปรอิสระเปนเหตุ 

3. ตัวแปรแทรกซอนหรือตัวแปรเกิน (extraneous variable) เปนตัวแปรที่ไมตองการศึกษา

ของงานวิจัยเรื่องหน่ึงๆในขณะน้ันมีลักษณะเหมือนตัวแปรอิสระตัวแปรแทรกซอนจะสงผลรบกวนตัว

แปรอิสระที่ศึกษาทําใหการวัดคาตัวแปรคลาดเคลื่อนดวยคุณลักษณะของตัวแปรแทรกซอนที่มี

คุณสมบัติเหมือนกับตัวแปรอิสระนักวิชาการบางคนจึงจัดใหอยูในกลุมตัวแปรอิสระที่ไมตองการศึกษา 

4.ตัวแปรสอดแทรก (intervening variable) เปนตัวแปรที่เกิดข้ึนในการวิจัยเชิงทดลองโดย

จะเกิดข้ึนในขณะทดลอง(บุญชมศรีสะอาด.2543 : 30) เปนตัวแปรที่สงผลกระทบตอตัวแปรตาม

คลายกับตัวแปรแทรกซอนแตเปนตัวแปรที่ไมสามารถคาดการณไดวามีอะไรบางและจะเกิดข้ึนเมื่อใด

จึงยากที่จะหาทางควบคุมกลาวไดวาตัวแปรสอดแทรกเปนตัวแปรอิสระที่เปนลักษณะภายในของกลุม

ตัวอยางบุคคลที่ศึกษาหรือสภาวะแวดลอมซึ่งไมสามารถสังเกตไดโดยตรงในการวัดจะตองสรุปอางอิง

จากพฤติกรรมที่สังเกตหรือสิ่งที่ปรากฏภายนอกตัวอยางของตัวแปรสอดแทรกไดแก ความวิตกกังวล

ภาวะสุขภาพความต่ืนเตนความเหน่ือยลาเปนตน 

4.2 การกําหนดแบบแผนการวิจัย 
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1) ลักษณะของแบบแผนการวิจัย 

แบบแผนการวิจัยเปนการวางแผนการดําเนินการวิจัย ที่ผสมผสานทฤษฎี แนวคิด ขอมูล 

และแนวทางดําเนินงานวิจัย เพื่อใหไดคําตอบมาตอบประเด็นปญหา และวัตถุประสงคการวิจัยอยางมี

ประสิทธิภาพ ดังน้ันแบบแผนการวิจัยจึงแสดงใหเห็นถึงโครงสรางปญหาการวิจัยและการวางแผน

ตรวจสอบโดยใชขอมูลเชิงประจักษเพื่อเช่ือมโยงสูปญหาการวิจัย  

2) ชนิดและการเลือกแบบแผนการวิจัย 

1. การวิจัยเชิงทดลองเบ้ืองตน(pre-experimental research)เปนรูปแบบการทดลองที่ไม

มีการจัดดําเนินการแบบสุมและไมมีกลุมควบคุมดังน้ันในการทดลองจึงประกอบดวยกลุมเพียงกลุม

เดียวคือกลุมทดลองซึ่งสมาชิกของกลุมไมไดมาจากการสุมตัวอยางรูปแบบการทดลองประเภทน้ีไดแก 

1.1 กลุมทดลองกลุมเดียววัดผลเฉพาะหลังการทดลอง (the single group, posttest - 

only design) 

1.2 กลุมทดลองกลุมเดียววัดผลกอนและหลังการทดลอง (the single group, pretest - 

posttest design) 

1.3 กลุมทดลองกลุมเดียววัดผลหลายครั้งกอนและหลังการทดลอง (the single group, 

pretest - posttest time series design) 

2. การวิจัยเชิงก่ึงทดลอง(quasi experimental research)เปนรูปแบบการทดลองที่ไมมี

การจัดดําเนินการแบบสุมแตมีกลุมควบคุมในการทดลองจึงประกอบดวยทั้งกลุมทดลองและกลุม

ควบคุมสําหรับไวทาการเปรียบเทียบแตสมาชิกของกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมไดมาอยางสุม

ตัวอยางรูปแบบการทดลองประเภทน้ีไดแก 

2.1 กลุมทดลองและกลุมควบคุมที่ไมเทาเทียมกันวัดผลเฉพาะหลังการทดลอง (non - 

equivalent  

control group, posttest - only design) 

2.2 กลุมทดลองและกลุมควบคุมที่ไมเทาเทียมกันวัดผลกอนและหลังการทดลอง (non - 

equivalent control group, pretest - posttest design) 

2.3 กลุมทดลองและกลุมควบคุมที่ไมเทาเทียมกันวัดผลหลายครั้งกอนและหลังการทดลอง 

(non - equivalent control group, pretest – posttest time series design) 

3. การวิจัยเชิงทดลองท่ีแทจริง(true experimental research)เปนรูปแบบการทดลองที่มี

การจัดดําเนินการแบบสุมและมีกลุมควบคุมไวสําหรับทําการเปรียบเทียบในการทดลองจึงมีการสุม

ตัวอยางจากประชากรและสุมตัวอยางเขาสูกลุมการทดลองซึ่งประกอบดวยทั้งกลุมทดลองและกลุม

ควบคุมตัวอยางรูปแบบการทดลองประเภทน้ีไดแก 
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3.1 กลุมทดลองและกลุมควบคุมที่แทจริงวัดผลเฉพาะหลังทดลอง (true control group, 

posttest - only design) 

3.2 กลุมทดลองและกลุมควบคุมที่แทจริงวัดผลกอนและหลังการทดลอง (true control 

group, pretest - posttest design) 

3.3 กลุมทดลองที่แทจริงแบบโซโลมอน 4 กลุม(Solomon four - group design) 

ทั้งน้ีทั้งน้ันรูปแบบการทดลองแตละแบบที่กําหนดมาน้ียอมมีความเหมาะสมกับสภาพการณ

ที่จะนําไปใชและจุดเดนจุดดอยแตกตางกันซึ่งครูควรเลือกรูปแบบที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับ

สภาพการณของการเรียนการสอนของตนมากที่สุดไปใชในที่น้ีจะขออธิบายเฉพาะรูปแบบที่มีการนา

ไปใชในงานวิจัยในช้ันเรียนคอนขางมาก 3 รูปแบบคือ 

รูปแบบท่ี 1 กลุมทดลองกลุมเดียววัดผลเฉพาะหลังการทดลอง(the single group, 

posttest - only design) 

ผังการทดลอง 

E-Group  O2 

รูปแบบน้ีประกอบดวยกลุมทดลองเพียงกลุมเดียว (E-Group) หลังจาก 

ไดรับการทดลองใชนวัตกรรม (X) แลวมีการวัดผลหลังการทดลอง (O2) 

ขอมูลที่ไดจึงมีเพียงคาของตัวแปรตามหลังจากที่ไดรับการจัดกระทําตาม 

นวัตกรรมที่ทําการทดลอง 

การดําเนินการทดลองการทดลองรูปแบบน้ีผูวิจัยอาจใชวิธีการสุมนักเรียนมาจํานวนหน่ึงโดย

ใหมีนักเรียนทั้งเกงออนและปานกลางคละกันหรืออาจใชนักเรียนทั้งหมดโดยไมผานกระบวนการสุม

เลยก็ไดแลวใชนวัตกรรมการสอนที่สรางข้ึนหลังจากจบเน้ือหาบทเรียนแลวจึงทําการวัดผลนักเรียน

หลังเรียนโดยการสอบวัดดวยแบบสอบหรือเครื่องมือวัดที่ไดรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

เรียบรอยแลวรูปแบบการทดลองแบบน้ีมีทั้งจุดเดนและจุดดอยจุดเดนคือเปนการทดลองที่งายและ

สะดวกพอทดลองสอนเสร็จก็มีการวัดผลเพียงครั้งเดียวสวนจุดดอยคือผลการวัดหลังการทดลองน้ัน

ผูวิจัยไมอาจจะแนใจไดวาเกิดจากการสอนดวยวิธีที่เราสรางข้ึนมาเพียงอยางเดียวอาจจะเกิดจากการ

ที่นักเรียนเรียนรูจากที่อื่นมาแลวหรืออาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวนักเรียนเน่ืองจากระยะเวลา

ระหวางการทดลองทําใหผูเรียนเปนผูใหญข้ึนมีความรับผิดชอบมากข้ึนก็เปนไดนอกจากน้ันเน่ืองจาก

แบบแผนการวิจัยน้ีไมมีกลุมควบคุมที่ใชสาหรับเปรียบเทียบจึงทําใหไมอาจแนใจไดวาหลังการใช

นวัตกรรมนักเรียนจะมีคะแนนสูงกวากลุมที่เรียนโดยใชวิธีเดิมหรือไมอยางไรจากจุดดอยที่กลาวไป

แลวขางตนทําใหการวิจัยในช้ันเรียนที่ใชรูปแบบน้ีขาดความตรงภายในนอกจากน้ันถากลุมตัวอยางที่

เลือกมาไมไดผานกระบวนการสุมก็จะทําใหงานวิจัยขาดความตรงภายนอกดวยเชนกันดังน้ันการวิจัย

เชิงวิชาการจึงไมนิยมใชรูปแบบการวิจัยน้ีแตสําหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนที่มุงเนนการนํา
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นวัตกรรมไปใชเพื่อแกปญหาหรือพัฒนากับกลุมผูเรียนที่ครูรับผิดชอบซึ่งไมตองการอางอิงผลไปยัง

กลุมนักเรียนทั่วไปหรือสถานการณการสอนอื่นๆก็สามารถนํารูปแบบน้ีไปใชไดถาพิจารณาแลวเห็นวา

การดําเนินการวัดผลกอนการทดลองแลวจะมีผลกระทบตอการวัดผลหลังการทดลองหรอืมผีลกระทบ

ตอการทดลองใชนวัตกรรม 

รูปแบบท่ี 2 กลุมทดลองกลุมเดียววัดผลกอนและหลังการทดลอง (the single 

group,pretest-posttest design) 

ผังการทดลอง 

E-Group  O1 X O2 

มีกลุมทดลองเพียงกลุมเดียวใชการวัดผลกอนการทดลองหรือการปฏิบัติการ (O1) และ

หลังจากการทดลองใชนวัตกรรม (X) แลวก็มีการวัดผลหลังการทดลองหรือการปฏิบัติการ (O2) 

รูปแบบน้ีใชกันคอนขางมีความแพรหลายในการทํางานวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 

การดําเนินการทดลองการทดลองรูปแบบน้ีผูวิจัยอาจใชการสุมกลุมตัวอยางนักเรียนมา

จํานวนหน่ึงอาจประมาณ 1หองเรียนหรืออาจใชนักเรียนทั้งหมดโดยไมตองผานกระบวนการสุมเลยก็

ไดโดยกลุมตัวอยาง 1 กลุมโดยที่ไมมีกลุมควบคุมเชนเดียวกับรูปแบบที่ 1 กอนนามาสอนดวย

นวัตกรรมที่สรางหรือพัฒนาข้ึนผูวิจัยจะทาการวัดผลกอนเรียนไวกอนหลังสอนจบแลวจึงทําการวัดผล

หลังเรียนอีกครั้งหน่ึงดวยเครื่องมือชุดเดียวกันหรือเครื่องมือที่มีลักษณะเปนคูขนานกับเครื่องมือชุด

เดิมการทดลองน้ีมีลักษณะเหมาะสมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการคือมีการใชนวัตกรรมดําเนินการกบักลุม

นักเรียนที่มีตองการแกปญหาแลวเปรียบเทียบผลของการใชนวัตกรรมจากความแตกตางระหวางผล

การสอบวัดกอนและหลังการทดลอง (O2 - O1)รูปแบบการทดลองแบบน้ีจะมีจุดเดนและจุดดอยคลาย

กับรูปแบบแรกแตดีกวาแบบแรกตรงที่มีการวัดผลกอนเรียนไวกอนเพื่อใหผูสอนรูวากอนสอนผูเรียนมี

ระดับความรูความสามารถอยูในระดับใดจึงทําใหสรุปไดอยางคอนขางแนนอนข้ึนวาถาคะแนนหลัง

การใชนวัตกรรมเพิ่มข้ึนก็แสดงวาเปนผลเน่ืองมาจากการใชนวัตกรรมที่ผูวิจัยสรางข้ึนนอกจากน้ี

รูปแบบการทดลองน้ียังมีความตรงภายในเพราะมีขอมูลเปรียบเทียบพัฒนาการของกลุมเปาหมายใน

การวิจัยสําหรับจุดดอยคือการทดสอบกอนเรียนอาจกอใหเกิดปญหาอิทธิพลของการทดสอบทั้งใน

ดานความตรงภายในและความตรงภายนอกเชนอาจมีการจําขอคาถามไดหรือผูถูกวัดอาจรูตัววากําลัง

ถูกทดลองจึงไมสนใจในการสอบวัดซึ่งอาจทําใหผลการวัดมีความคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง

หรือถาการทดลองใชนวัตกรรมเปนระยะเวลานานทําใหชวงเวลาของการวัดครั้งแรกและครั้งหลังจะ

หางกันมากอาจทําใหเกิดตัวแปรเกินเชนผูเรียนมีการเรียนรูมากข้ึนมีวุฒิภาวะสูงข้ึนอันจะสงผลตอ

คะแนนการวัดครั้งหลังทําใหคะแนนที่เพิ่มข้ึนมิไดเกิดจากการใชนวัตกรรมเพียงอยางเดียวในทาง

กลับกันถาการทดลองใชนวัตกรรมมีระยะเวลาสั้นทําใหชวงเวลาของการสอบวัดครั้งแรกและการสอบ



 

310 

 

วัดครั้งหลังใกลกันทําใหคะแนนที่เพิ่มข้ึนของการสอบวัดครั้งหลังอาจมีอิทธิพลจากการสอบครั้งแรก

เขามาเกี่ยวของดวย 

รูปแบบท่ี 3 กลุมทดลองและกลุมควบคุมที่แทจริงวัดผลกอนและหลังการทดลอง(true 

control group, pretest-posttest design) 

ผังการทดลอง 

E-Group (R)   O1E X O2E 

C-Group ( R )   O1C O2C 

รูปแบบน้ีประกอบดวยกลุมทดลองและกลุมควบคุมซึ่งสมาชิกของกลุมทั้งสองไดมาจากการ

จัดดําเนินการแบบสุม ( R) มีการวัดผลกอน (O1) และหลังการทดลอง (O2) การวัดผลกอนการทดลอง

สามารถใชเปนตัวตรวจสอบความเทาเทียมกันระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนเริ่มการ

ทดลองเพื่อที่จะสามารถตรวจสอบไดวาการจัดดําเนินการแบบสุมทําใหกลุมทดลองและกลุมควบคุมมี

ความเทาเทียมกันจริง 

แนวทางการดําเนินการทดลองการทดลองแบบน้ีประกอบดวยสองกลุมโดยกลุมหน่ึงเรยีกวา

กลุมทดลอง (experimental group : E-Group) ซึ่งสอนโดยใชนวัตกรรมที่ครูสรางข้ึนมาใหมสวนอีก

กลุมหน่ึงเรียกวากลุมควบคุม(control group : C-Group) ซึ่งจะสอนโดยใชวิธีการสอนตามปกติการ

ทดลองรูปแบบน้ีใชวิธีการสุมเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันระหวางกลุมควบคุมกับกลุมทดลองโดยครู

จะสุมนักเรียนมาจานวนหน่ึงจากจานวนนักเรียนทั้งหมดแลวทาการสุมนักเรียนอีกครั้งหน่ึงเขากลุม

ทดลองและกลุมควบคุมแตในทางปฏิบัติกลับเปนการยากที่จะสุมนักเรียนทีละคนไดสวนใหญจงึใชการ

สุมกลุมผูเรียนมา 2 หองเรียนแลวสุมหองเรียนเขากลุมทดลองและกลุมควบคุมอีกครั้งหน่ึงโดยทัง้กลุม

ทดลองและกลุมควบคุมจะมีการวัดผลกอนเรียน (pretest) เพื่อเปรียบเทียบใหเห็นระดับความสามารถ

ของผูเรียนกอนสอนวาทั้งสองกลุมมีความสามารถเทาเทียมกันเพื่อเปนการยืนยันความเทาเทียมกัน

ดวยขอมูลเชิงประจักษซึ่งมีขอดีมากกวาแบบการทดลองกลุมเดียวเพราะมีกลุมควบคุมไวทําการ

เปรียบเทียบผลการทดลองซึ่งถาผลการทดลองกอนและหลังเรียนมีความแตกตางกันก็สามารถสรุปได

อยางมั่นใจวาผลที่ไดเกิดจากนวัตกรรมที่แตกตางกันเพียงอยางเดียวเน่ืองจากไดมีการควบคุมตัวแปร

อื่นๆใหเทาเทียมกันหมดเชนเน้ือหาที่ใชในการสอนเวลาบรรยากาศในหองเรียนสภาพของนักเรียน

และคุณลักษณะของผูสอนเปนตนแตอยางไรก็ตามครูผูวิจัยตองตระหนักวาการวิจัยในช้ันเรียนน้ันจัด

กระทํากับนักเรียนดังน้ันจึงตองคํานึงถึงผลกระทบทางดานจิตใจและขอจํากัดของสภาพการณจริงใน

โรงเรียนดวยจุดดอยที่พบคือในการดําเนินการสุมจะทําใหการจัดช้ันเรียนไมเปนไปตามปกติของ

นักเรียนและนักเรียนจะรูตัววากําลังอยูในสถานการณการทดลองซึ่งอาจมีผลใหนักเรียนประพฤติ

ปฏิบัติไมเปนไปตามสภาพจริง 
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4.3 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ความหมายของประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร หมายถึง กลุมสมาชิกทัง้หมดที่ตองการศึกษาโดยอาจจะเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิต

ก็ได 

 - ประชากรในทางสถิติอาจจะหมายถึงบุคคล กลุมบุคคล องคกรตางๆ สัตว สิ่งของ ก็ได 

 - เชนถาเราสนใจศึกษาอายุเฉลี่ยของคนไทย ประชากรคือคนไทยทุกคน สนใจรายไดเฉลี่ย

ของธนาคารประชากรคือธนาคารทุกธนาคาร เปนตน 

 ใชสัญลักษณ “N” แทนจํานวนประชากร 

 ตัวอยาง หมายถึงกลุมสมาชิกที่ถูกเลือกมาจากประชากรดวยวิธีการใดวิธีการหน่ึงเพื่อเปน

ตัวแทนในการศึกษาและเก็บขอมูล เชน ตองการหาอายุเฉลี่ยของคนไทย ตัวอยางคือคนไทยบางคนที่

ถูกเลือกเปนตัวอยางหรือสนใจอายุการใชงานเฉลี่ยของหลอดไฟย่ีหอ B ประชากร คือ หลอดไฟย่ีหอ 

B ทุกหลอดตัวอยางคือ หลอดไฟย่ีหอ B บางหลอดที่ถูกเลือกเปนตัวอยางเปนตน 

 สัญลักษณ “n” แทนสมาชิกของกลุมตัวอยาง 

2. ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีมีความเปนตัวแทนท่ีดี 

ลักษณะของกลุมตัวอยางท่ีดี 

 -ทุกหนวยประชากรจะตองมีโอกาสไดรบัเลือกอยางเทาเทียมกัน 

 -สามารถใหความมั่นใจในการสรปุอางถึงประชากรที่ศึกษาไดหรือ สามารถเปนตัวแทนของ

ประชากรที่ศึกษาได 

ขนาดของกลุมตัวอยาง 

พิจารณาจากลักษณะของประชากรกลาวคือถาประชากรที่จะศึกษามีลักษณะที่คลายคลึง

กัน (Homogeneity) กลุมตัวอยางอาจจะมีขนาดเล็กได ในทางตรงกันขาม ถาประชากรมีลักษณะ

แตกตางกันมาก (Heterogeneity) กลุมตัวอยางอาจจะตองมีขนาดใหญข้ึน 

พิจารณาจากจํานวนตัวแปรท่ีจะศึกษาหากตัวแปรมีจํานวนมากการใชกลุมตัวอยางอาจจะ

ตองมีขนาดใหญเพียงพอตอการศึกษาวิเคราะหตัวแปรตางๆเหลาน้ันโดยเฉพาะอยางย่ิง หากมีการใช

สถิติในการวิเคราะห การใชกลุมตัวอยางเล็กเกินไปอาจเกิดข้ึนมาปญหาวาไมสามารถใชสถิติในการ

วิเคราะหขอมูลได 
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การกําหนดขนาดตัวอยาง 

-การกําหนดขนาดของตัวอยางโดยพิจารณาจากขนาดของประชากรเปาหมาย 

 -การกําหนดขนาดของตัวอยางโดยคํานวณจากสูตร 

 -การกําหนดขนาดของตัวอยางโดยใชตาราง 

สิ่งท่ีตองกําหนดไวกอนการกําหนดขนาดตัวอยาง 

1.กําหนดชวงความเช่ือมั่น 

2.กําหนดระดับความคลาดเคลื่อนของการประมาณคาประมาณคา 

3. วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง 

วิธีการสุมตัวอยางแบงเปน 2 ประเภทใหญๆ  คือ 

1. การสุมตัวอยางแบบทราบความนาจะเปน ( Probability sampling ) เปนการสุม

ตัวอยางโดยสามารถกําหนดโอกาสที่หนวยตัวอยางแตละหนวยถูกเลือก ทําใหทราบความนาจะเปนที่

แตละหนวยในประชากรจะถูกเลือก การเลือกกลุมตัวอยางแบบน้ีสามารถนําผลที่ไดอางอิงไปยัง

ประชากรได  สามารถทําไดหลายแบบ ดังน้ี 

1.1 การสุมตัวอยางแบบงาย  (Simple random sampling) เปนการสุมตัวอยางโดยถือ 

วาทุกๆหนวยหรือทุกๆสมาชิกในประชากรมีโอกาสจะถูกเลือกเทาๆกัน การสุมวิธีน้ีจะตองมีรายช่ือ

ประชากรทั้งหมดและมีการใหเลขกํากับ วิธีการอาจใชวิธีการจับสลากโดยทํารายช่ือประชากรทั้งหมด 

หรือใชตารางเลขสุมโดยมีเลขกํากับหนวยรายช่ือทั้งหมดของประชากร 

1.2 การสุมตัวอยางแบบเปนระบบ ( Systematic sampling) เปนการสุมตัวอยางโดยม ี

รายช่ือของทุกหนวยประชากรมาเรียงเปนระบบตามบัญชีเรียกช่ือ การสุมจะแบงประชากรออกเปน

ชวงๆที่เทากันอาจใชชวงจากสัดสวนของขนาดกลุมตัวอยางและประชากร แลวสุมประชากรหนวย

แรก สวนหนวยตอๆไปนับจากชวงสัดสวนที่คํานวณไว        

1.3 การสุมตัวอยางแบบแบงประเภท (Stratified sampling) เปนการสุมตัวอยางโดยใช

การแยกประชากรออกเปนกลุมประชากรยอยๆ หรือแบงเปนช้ันภูมิกอน โดยหนวยประชากรในแตละ

ช้ันภูมิจะมีลักษณะเหมือนกัน (homogenious)แลวสุมอยางงายเพื่อใหไดจํานวนกลุมตัวอยางตาม

สัดสวนของขนาดกลุมตัวอยางและกลุมประชากร         

1.4 การสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster sampling )เปนการสุมตัวอยางโดยแบงประชากร

ออกเปนพื้นที่ โดยไมจําเปนตองมีการทําบัญชีรายช่ือของประชากร และสุมตัวอยางประชากรจาก

พื้นที่ดังกลาวตามจํานวนที่ตองการ แลวศึกษาทุกหนวยประชากรในกลุมพื้นที่น้ันๆ หรือจะทําการสุม

ตอเปนลําดับข้ันมากกวา 1 ระดับ โดยอาจแบงพื้นที่จากภาค เปนจังหวัด จาก จังหวัดเปนอําเภอ 

และเรื่อยไปจนถึงหมูบาน 
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นอกจากน้ีการสุมตัวอยางยังสามารถเลือกสุมตัวอยางผสมระหวางแบบงายแบบช้ันภูมิและ

แบบกลุมดวยก็ได 

2. การสุมตัวอยางแบบไมทราบความนาจะเปน (Nonprobability sampling )เปนการ

เลือกตัวอยางโดยไมคํานึงวาตัวอยางแตละหนวยมีโอกาสถูกเลือกมากนอยเทาไร ทําใหไมทราบความ

นาจะเปนที่แตละหนวยในประชากรจะถูกเลือก การเลือกกลุมตัวอยางแบบน้ีไมสามารถนําผลที่ได

อางอิงไปยังประชากรได แตมีความสะดวกและประหยัดเวลาและคาใชจายมากกวา ซึ่งสามารถทําได

หลายแบบ ดังน้ี 

 2.1 การเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) เปนการเลือกกลุม

ตัวอยางเพื่อใหไดจํานวนตามตองการโดยไมมีหลักเกณฑ กลุมตัวอยางจะเปนใครก็ไดที่สามารถให

ขอมูลได 

 2.2 การเลือกกลุมตัวอยางแบบโควตา (Quota  sampling) เปนการเลือกกลุมตัวอยาง

โดยคํานึงถึงสัดสวนองคประกอบของประชากร เชนเมื่อตองการกลุมตัวอยาง 100 คน ก็แบงเปนเพศ

ชาย 50 คน หญิง 50 คน แลวก็เลือกแบบบังเอิญ คือเจอใครก็เลือกจนครบตามจํานวนที่ตองการ 

  2.3 การเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) เปนการเลือกกลุม

ตัวอยางโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผูวิจัยเอง ลักษณะของกลุมที่เลือกเปนไปตามวัตถุประสงค

ของการวิจัย การเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงตองอาศัยความรอบรู ความชํานาญและประสบการณ

ในเรื่องน้ันๆของผูทําวิจัย การเลือกกลุมตัวอยางแบบน้ีมีช่ือเรียกอีกอยางวา Judgment sampling 

4.4 การสรางเครื่องมือในการวิจัย   

1. ประเภทของเครื่องมือวิจัย 

วัญญาวิศาลาภรณกลาววา เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลที่นิยมใชในการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน มีหลายประเภท ไดแก  

1.  แบบทดสอบ (Test) 

2.  แบบสอบถาม (Questionnaires)  

3.  แบบสัมภาษณ (Interview)  

4.  แบบสังเกต (Observation)  

 แบบทดสอบ (Test)  

เปนเครื่องมือวัดพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย ซึ่งถือวาเปนสติปญญาของมนุษยวามีความรูหรือไม

เพียงใด ที่ซอนแฝงอยูในตัวบุคคลทั้งในดานพฤติกรรม ความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใชและ

อื่นๆ การสรางแบบทดสอบชนิดน้ี เปนที่รูจักกันโดยทั่วไป 
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ประเภทของแบบทดสอบอาจแบงออกเปน 4 ประเภท ดังน้ี 

1)  แบบเขียนตอบเปนแบบทดสอบที่ผูสอบตองเขียนตอบ เปนการยากที่จะควบคุมการ

ตอบของผูสอบได อาจเปนแบบทดสอบที่ผูตอบมีสิทธิในการตอบอยางเสรีหรือแบบทดสอบที่ผูตอบมี

สิทธิในการตอบจํากัด  

2)  แบบถูกผิด (True - False) คําถามชนิดน้ีถามถึงความจริง หลักการ กฎตาง ๆ และการ

ตีความเชน ใหเขียนเครื่องหมายลงในหนาขอที่ทานเห็นวาถูก (    ) หรือผิด (    ) เปนตน  

3)  แบบจับคู (Matching) ลักษณะของขอสอบจะมี2 คอลัมน คอลัมนหน่ึงจะเปนชุดของ

คําถามอีกคอลัมนหน่ึงจะเปนชุดของคําตอบ ซึ่งผูตอบจะเลือกคําตอบที่ถูกตองเพื่อใหสอดคลองกับ

คําถาม 

4) แบบเลือกตอบ (Multiple - Choice) ขอสอบแบบน้ีแตละขอกระทง(Item) จะ

ประกอบดวยสองสวน สวนแรกของโจทย (Stem) อีกสวนหน่ึงเปนตัวเลือก (Alternative) มีต้ังแต 3 

ตัวเลือกถึง 5 ตัวเลือก แบบทดสอบแบบน้ีจะวัดความสามารถของสมองไดต้ังแตข้ันตํ่าถึงข้ันสูง ๆ โดย

คําตอบในตัวเลือกน้ันจะมีขอถูกอยูเพียงขอเดียว สวนขออื่นๆ เปนตัวลวง (Distracters) 

 แบบสอบถาม (Questionnaires)   

แบบสอบถามเปนชุดขอคําถามที่เปนขอความหรือบางครั้งใชภาพเปนขอคําถาม สําหรับให

กลุมตัวอยางตอบโดยการเขียนซึ่งอาจเขียนคําตอบในรูปแบบขอความหรือเปนเครื่องหมายตาม

เงื่อนไขที่กําหนด สิ่งที่วัดโดยแบบสอบถามมีทั้งขอเท็จจริง ความรู ความคิดเห็น เจตคติ และ

พฤติกรรม ถาเปนแบบสอบถามที่มุงถามความคิดเห็น ก็มักเรียกวา แบบสอบถามความคิดเห็น 

1. ประเภทของแบบสอบถาม  แบงออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี     

1) แบบเปด (Opened Form) เปนแบบสอบถามที่ขอคําถามมีลักษณะเปดกวางให

ผูตอบสามารถตอบคําถามไดอยางอิสระในขอบเขตคําถาม โดยไมมีการแนะแนวทางในการตอบ 

ตัวอยางเชน ทําไมจึงเลือกเรียนสาขาวิชาน้ี 

2) แบบปด (Closed Form) เปนแบบสอบถามที่มีคําถามมีลักษณะจํากัดใหตอบ 

ผูตอบเลือกตอบจากคําตอบที่กําหนดให ลักษณะของคําตอบแบงไดดังน้ี  

(1) แบบเลือกตอบอยางใดอยางหน่ึงจากสองคําตอบ 

(2) แบบเลือกคําตอบเดียวจากหลายคําตอบ 

(3) แบบเลือกคําตอบหลายคําตอบ 

(4) แบบจัดเรียงลําดับ ผูตอบจะตองจัดเรียงลําดับความสําคัญ หรือลําดับกอนหลัง

โดยใสหมายเลข 1, 2 และ 3 ตามลําดับ 

(5) แบบมาตราสวนประมาณคา เปนแบบใหจัดลําดับความสําคัญ เชน มากที่สุด 

มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด อาจใช 3 หรือ 5 ลําดับก็ได  
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แบบสัมภาษณ (Interview)    

การสัมภาษณมีจุดมุงหมายทํานองเดียวกับการใชแบบสอบถาม จึงมีผูเรียกการสัมภาษณวา

เปนแบบสอบถามปากเปลา (Oral Questionnaire) แตมีความแตกตางกันตรงวิธีการ กลาวคือ  

การสัมภาษณ ผูสัมภาษณจะเปนฝายซักถามโดยการพูดผูตอบก็ตอบโดยการพูดแลวผูสัมภาษณเปน

ฝายบันทึกคําตอบ สวนการใชแบบสอบถาม ผูตอบจะตอบโดยการเขียนลงในแบบสอบถาม 

การสัมภาษณจะไดขอมูลที่ดีหรือไมเพยีงใดข้ึนอยูกับผูสัมภาษณเปนสําคัญ ในการสัมภาษณ

บางกรณีก็มีการใชแบบสัมภาษณชวยเปนแนวทางสําหรับผูสัมภาษณ แตในบางกรณีก็ไมไดใชแบบ

สัมภาษณประกอบการสัมภาษณแตอยางใด ดังน้ันถือวาตัวผูสัมภาษณเปนเครื่องมือเก็บรวบรวม

ขอมูล สวนแบบสัมภาษณเปนเพียงเครื่องชวยบันทึกขอมูลดวย เชน แถบบันทึกเสียง โดยไดรับความ

ยินยอมจากผูถูกสัมภาษณ 

 ประเภทของแบบสัมภาษณแบงออกเปน  2 ประเภท ดังน้ี 

1) การสัมภาษณแบบไมมีคําถามแนนอน (Unstructured Interview) เปนการ

สัมภาษณที่ไมมีกําหนดคําถามที่แนนอนตายตัว หรือหากมีการกําหนดไวบางก็เปนคําถามประเด็น

หลัก ในการสัมภาษณก็ไมจําเปนตองใชคําถามเหมือนกัน การเรียงลําดับคําถามก็ไมตองเหมือนกัน  

ผูถามสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะกับสถานการณและผูตอบ เปนการสัมภาษณที่ยืดหยุนและเปด

กวาง ผูถามมีอิสระในการถามเพื่อใหไดคําตอบตามจุดมุงหมายของการวิจัย ขอมูลที่ไดรับไมนิยมเอา

มาเปรียบเทียบกัน ไมไดมุงเอามาพิสูจนสมมุติฐาน นอกจากน้ีคําถามที่ใชและคําตอบที่ไดรับ  

อาจนํามาใชประโยชนในการสรางแบบสัมภาษณ สําหรับใชในการสัมภาษณแบบมีคําถามที่แนนอนใน

ครั้งตอๆ ไปได 

2)  การสัมภาษณแบบมีคําถามท่ีแนนอน (Structured Interview) เปนการสัมภาษณที่มี

การกําหนดขอคําถามไวลวงหนา และในการสัมภาษณผูตอบแตละคนจะตองไดรับการถามเชนเดียวกัน 

และในลําดับข้ันตอนเดียวกันดวย ดังน้ัน การสัมภาษณแบบน้ีจําเปนตองมีการใชแบบสัมภาษณที่

จัดเตรียมไวกอน การสัมภาษณจะมีคําถามที่แนนอนชวยใหผูถาม ถามตรงประเด็นที่ตองการ ไมออก

นอกเรื่องไมเกินขอบเขตที่กําหนดไว และขอมูลที่ไดรับสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได   

 

 แบบสังเกต (Observation)   

แบบสังเกตเปนวิธีการอยางหน่ึงที่ใชเปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย โดยการใช

ประสาทสัมผัสของผูสังเกต แลวผูสังเกตเปนฝายบันทึกสิ่งที่สังเกตได อาจบันทึกไดหลายวิธี เชน  

การเขียน การอัดเสียงลงในแถบบันทึกเสียง บันทึกเหตุการณไวในวีดีโอ วิธีการสังเกตเหมาะสําหรับ

การศึกษาพฤติกรรมและปรากฏการณตาง ๆ  

ประเภทของแบบสังเกตแบงออกเปน 2 ประเภท คือ  
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1)  การสังเกตแบบมีสวนรวม  (Participant Observation)เปนการสังเกตที่ผูสังเกตเขาไป

มีสวนรวมอยูในเหตุการณหรือกิจกรรมน้ัน ๆ การเขาไปมีสวนรวมน้ีอาจเปนลักษณะมีสวนรวมโดย

สมบูรณ (Completion Participant) หรือมีสวนรวมโดยไมสมบูรณ (Incompletion Participant) 

แบบมีสวนรวมโดยสมบูรณ ผูสังเกตจะเขาไปเปนสมาชิกคนหน่ึงของกลุมและเขารวมกิจกรรมตาง ๆ 

ของกลุม เชนเดียวกับผูถูกสังเกต การมีสวนรวมโดยสมบูรณผูถูกสังเกตจะไมรูตัววากําลังถูกสังเกต  

จึงมีพฤติกรรมตามปกติ แตแบบมีสวนรวมโดยไมสมบูรณ ผูสังเกตจะเขาไปรวมกิจกรรมบางตาม

สมควร เพื่อสรางความสัมพันธกับกลุมถูกสังเกต ผูถูกสังเกตจะรูวากําลังถูกสังเกต 

2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non Participant Observation) เปนการสังเกตที่ผู

สังเกตจะอยูนอกวงผูถูกสังเกต ทําตนเปนบุคคลภายนอกไมไดเขารวมกิจกรรมกับผูถูกสังเกตเลย 

ขณะสังเกตผูสังเกตอาจจะอยู ในบริ เวณเดียวกันหรืออยูนอกบริเวณเหตุการณที่สังเกตก็ได  

และการสังเกตแบบไมมีสวนรวมน้ีก็มีทั้งแบบที่ผูสังเกตรูตัวและไมรูตัววากําลังถูกสังเกต 

 

2. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 

คุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะเครื่องมือที่มี 

คุณภาพ จะชวยใหไดขอมูลที่เช่ือถือได เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลอาจไดจากที่ผูอื่นสราง

ไว ซึ่งจะทําใหไมเสียเวลาในการสรางเครื่องมือใหม ถาไมสามารถหาเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลที่ตรง

กับงานวิจัยของตนเองได ควรสรางเครื่องมือใหมอยางถูกหลักวิชาและควรตรวจสอบคุณภาพของ

เครื่องมือดวย เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลที่มีคุณภาพ ควรมีลักษณะสําคัญคือ มีความตรง 

ความเที่ยง อํานาจจําแนกและความยากเหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 1.  ความตรง (Validity) 

ความตรงหรือความเที่ยงตรง หมายถึง ความสามารถวัดในสิ่งที่ตองการจะวัด เชน หากจะวัด

เรื่องความซื่อสัตย ตัวคําถามในแบบสอบถามจะตองเปนเรื่องที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย หรือหาก

สอนเรื่องเศษสวน แบบทดสอบก็จะตองทําการวัดเรื่องเศษสวน การสรางเครื่องมือใหมีความตรง ควร

ถือหลักปฏิบัติดังน้ี 

1. การเขียนขอความ ใหคํานึงถึงหลักตรรกวิทยาและทฤษฎีที่เกี่ยวของมากทีสุ่ดวาสิ่งที่เรา

เขียนอยูในความหมายของสิ่งที่เราตองการจะวัดหรอืไม 

2. ใหปรึกษาผูเช่ียวชาญในดานน้ันๆ ดวยวา ขอความที่สรางเหมาะสมหรอืไม ครอบคลมุ 

สิ่งทีเ่ราตองการจะวัดมากนอยเพียงใด 
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1.1 ความตรง 

การหาคาความตรงของเครื่องมือมีหลายวิธี ข้ึนอยูกับประเภทของความตรงและวัตถุประสงค

ของผูวิจัย ผูวิจัยใชวิธีใดวิธีหน่ึง หรือหลายวิธีพรอม ๆ กันก็ได ในที่น้ีไดเสนอวิธีการหาคาความตรง

ตามเน้ือหา ดังน้ี 

ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) หมายถึง การที่เครื่องมือวัดมีขอคําถามตรงตาม

เรื่องที่ตองการจะวัด วิธีการวิเคราะหจะดําเนินการหลังจากไดสรางเครื่องมือวัดแลว โดยมีวิธีการดังน้ี 

1. ใหผูเช่ียวชาญหรือผูมีประสบการณในรายวิชาน้ันอยางนอย 3 คน ชวยประเมินเปน

รายบุคคลวาขอคําถามแตละขอสามารถวัดไดตรงกับจุดประสงคที่กําหนดหรือไม โดยใหคะแนนตาม

เกณฑดังน้ี 

ถาขอคําถามวัดไดตรงจุดประสงค    ได  +1  คะแนน 

ถาไมแนใจวาขอคําถามน้ันวัดตรงจุดประสงคหรือไม  ได    0  คะแนน 

ถาขอคําถามวัดไดไมตรงจุดประสงค   ได   -1  คะแนน 

2. นําคะแนนของผูเช่ียวชาญทุกคนที่ประเมินมากรอกลงในแบบวิเคราะหความสอดคลอง

ของขอคําถามกับจุดประสงคเพื่อหาคาเฉลี่ย สําหรับขอคําถามแตละขอใชสูตรดังน้ี 

  IOC = 
N
R

 

IOC แทน คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 

   (Index of Item – Objective Congruence) 

 R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

N แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 

 

1.2  เกณฑการคัดเลือกขอคําถาม 

1. ขอคําถามที่มีคา IOC ต้ังแต 0.5 – 1.00 คัดเลือกไวใชได 

2. ขอคําถามที่มีคา IOC ตํ่ากวา 0.5 ควรพิจารณาปรบัปรุงหรอืตัดทิ้ง 

  

2.  ความยาก (Difficulty) 

ความยาก  หมายถึง  จํานวนรอยละหรือคาสัดสวนของผูเรียนที่ตอบถูกในขอน้ัน เมื่อ

เปรียบเทียบกับผูเรียนทั้งหมด  ใชกับเครื่องมือที่วัดเปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบประเภท 0 - 1  

สามารถคํานวณหาคาความยากดังน้ี 
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กรณีท่ี 1 ไมไดแบงผูเรียนเปนกลุมสูงและกลุมตํ่า 

   

p    =     R 

   N 

p แทน     คาความยาก 

  R แทน    จํานวนคนที่ทําขอสอบถูก 

  N แทน    จํานวนคนผูเขาสอบทั้งหมด 

 

กรณีท่ี  2 แบงผูเรียนออกเปนกลุมสูงและกลุมตํ่า 

 

p      =   H + L 

   N 

p แทน     คาความยาก 

  H แทน    จํานวนคนในกลุมสูงทําถูก 

  L แทน    จํานวนคนในกลุมตํ่าทําถูก 

  N แทน    จํานวนคนในกลุมสูงและกลุมตํ่ารวมกัน 

  คา   p   ที่ใชได  ควรมีคาอยูระหวาง  .2  ถึง  .8 

  

3.  คาอํานาจจําแนก (Discrimination) 

อํานาจจําแนก หมายถึง ประสิทธิภาพของขอคําถามในการแบงเด็กออกเปนกลุมคนเกง

และออน กลุมผูผานเกณฑกับกลุมผูไมผานเกณฑ ในกรณีที่เปนแบบทดสอบ หรือจําแนกผูที่มี 

คุณลักษณะสูงจากผูที่มีคุณลักษณะตํ่าในกรณีที่เปนแบบสอบถาม 

กรณีเปนขอสอบที่มีการใหคะแนนแบบ  0 - 1 อาจใชวิธีคํานวณคาอํานาจจําแนกโดยมี

ข้ันตอนดังน้ี 

1.  ตรวจคะแนนของทุกคนแลวนํากระดาษคําตอบมาเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 

2.  แบงกลุมสูงและกลุมตํ่า (เทคนิค 50%) 

3. ในขอสอบแตละขอใหนับจํานวนคนตอบถูกในกลุมสูงและกลุมตํ่า แลวแทนคาลงในสูตร

ดังน้ี 

 r    =          H - L  หรือ  H - L 

               NHหรือ NL                N/2   

r  แทน     คาอํานาจจําแนก 
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H  แทน จํานวนคนในกลุมสูงที่ตอบถูก 

L  แทน     จํานวนคนในกลุมตํ่าที่ตอบถูก 

NHหรือ NL  แทน   จํานวนคนในกลุมสูงหรือจํานวนคนในกลุมตํ่า 

คา  r  ที่ใชได  ควรมีอยูระหวาง  +.2  ถึง  + 1.00 

 

 4.  ความเท่ียง (Reliability) 

ความเที่ยง หรือ ความเช่ือมั่นของเครื่องมือ หมายถึง ความคงที่ในการวัด เชน สอบครั้งที่ 1 

ไดคะแนน 20 ถานําขอสอบชุดเดิมมาสอบอีกก็จะไดคะแนนเทาเดิมหรือใกลเคียงที่สุด เปรียบเหมือน

ตาช่ัง  ช่ังของกี่ครั้งก็ไดนํ้าหนักเทาเดิม  นอกจากน้ีแลวความเที่ยง ยังหมายรวมถึงวา ถาเราวัดกลุม

เดียวกันซ้ําหลาย ๆ ครั้ง ผลที่ออกมาจะเหมือนกันหรือใกลเคียงกันทุกครั้งไป อยางไรก็ดีในทัศนะของ

นักวิจัยแลว ความเที่ยงคอนขางสูงก็ถือวาใชได  

การหาคาความเท่ียง อาจเลือกจากวิธีใดวิธีหน่ึงดังตอไปน้ี 

1) วิธีของ Kuder - Richardsonใชสําหรับขอสอบที่มีระบบการใหคะแนนแบบ 0 - 1 มี

สูตรที่ใช 2 สูตร คือ 

สูตร KR – 20  rtt = 







 1k
k











2s

pq
1  

 

เมื่อ rtt แทน ความเที่ยงของแบบทดสอบ 

k แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 

s2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 

p แทน สัดสวนของคนทําถูกแตละขอ 

q แทน สัดสวนของคนทําผิดแตละขอ (q = 1 - p) 

สูตร  KR – 21  rtt = 







 1k
k  








 
 21

S
XkX

 

เมื่อง rtt แทน ความเที่ยงของแบบทดสอบ 

k แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 

X  แทน คาเฉลี่ยของคะแนนทั้งฉบับ 

s2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 

ความแตกตางระหวาง KR - 20 และ KR - 21 คือสูตร KR - 21 สมมติใหขอสอบทุกขอมี

ระดับความยากเทากัน หรือคา p คงที่ และมักจะใหคาความเที่ยงตํ่ากวาคาความเที่ยงที่คํานวณโดย
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ใชสูตร KR – 20 และทําไดรวดเร็วกวา เพียงแตแทนคาจํานวนขอในแบบทดสอบ (n) คาเฉลี่ย (X )

และคาความแปรปรวน  (s2) ลงในสูตร ก็สามารถคํานวณคาความเที่ยงได 

2)  วิธีของครอนบาค(Cronbach) ใชกับแบบสอบถามที่เปนมาตราสวนประมาณคา วิธีน้ี

เรียกวาการหา “สัมประสิทธ์ิเอลฟา” ( =  Coefficient)  ดัดแปลงมาจาก KR - 20 ใชสูตรดังน้ี 
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ข้ันที่ 5 การเกบ็รวบรวมขอมูล 

 

1. ลักษณะสําคัญของการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. จะตองสอดคลองและตอบวัตถุประสงคของการวิจัยไดอยางครบถวน โดยหลังจากผูวิจัยม ี

การวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูลเสร็จแลว ควรพิจารณาวาขอมูลที่ไดมีความครอบคลุมวัตถุประสงค 

ของการวิจัยหรือไม  

2. จะตองสนองตอบตอการวิจัยตามกรอบแนวคิดการวิจัยและใชในการทดสอบสมมุติฐาน

อยางครบถวน  

3. จะตองดําเนินการดวยความระมัดระวัง และมีความรอบคอบในการเลือกใชเครื่องมือการ

วิจัย เพื่อใหไดขอมูลตามสภาพความเปนจริง 

 

2. กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล 

การเตรียมการสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล ควรพิจารณาวิธีการสําหรับการเก็บรวบรวม

ขอมูล ดังน้ี(บุญธรรม จิตอนันต, 2540 : 91-92) 

1. วิธีการที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวโดยอาจใช

เครื่องมือหน่ึงประเภทหรือสองประเภท เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน และสมบูรณมากที่สุด 

2. ผูเก็บรวบรวมขอมูล ในการวิจัยใด ๆ เพื่อใหไดขอมูลที่ดีผูวิจัยจะตองเก็บรวมรวมขอมูล

ดวยตนเอง เน่ืองจากเปนผูที่วางแผน และรูเรื่อง/ขอมูลที่จะเก็บรวบรวมดีที่สุด แตถาในการวิจัยมี

ผูชวยเก็บรวบรวมขอมูล จะตองใหคําแนะนําหรือคําช้ีแจงที่มีความละเอียดและชัดเจนใหแกผูเก็บ

รวบรวมขอมูลไดเขาใจวิธีการและขอมูลที่ตองการเก็บรวบรวม เพื่อใหการเก็บรวบรวมขอมูลมีความ

ถูกตอง ครบถวนและปราศจากความลําเอียง 

3. ประชากรและกลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล จะตองมีความถูกตองทราบวาเปน

ใคร จํานวน เทาไร อยูที่ไหน ที่จะปรากฏในแผนการดําเนินการวิจัยซึ่งจะตองกําหนดใหชัดเจนวาจะ

เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง จัดสงทางไปรษณีย หรือใชผูชวยผูวิจัย  

4. ลักษณะเฉพาะของผูใหขอมูล เปนลักษณะของผูใหขอมูลที่ผูวิจัยจะตองรับทราบวาเปน

อยางไร โดยเฉพาะเวลาที่จะใหแกผูวิจัยในการเก็บรวบรวมขอมูล 

5. กําหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล จะตองทราบวาจะเก็บขอมูลในชวงใดที่มี

ความเหมาะสมสอดคลองกับประชากรและกลุมตัวอยางหรือไม จะตองมีการวางแผนดําเนินการเก็บ

รวบรวมขอมูลวาจะใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลเทาไร ใชงบประมาณและแรงงานในการเก็บ

รวบรวมขอมูลมากนอยเพียงใด 
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6. จํานวนขอมูลที่ไดรับคืนจากการเก็บรวบรวมขอมูล โดยเฉพาะจากการจัดสงแบบสอบถาม

ทางไปรษณียจะตองไดรับกลับคืนไมนอยกวารอยละ 80 ของแบบสอบถามที่จัดสงทั้งหมด และถารวม

กับจํานวนขอมูลที่เก็บดวยตนเองจะมีการสูญหายของขอมูลไดไมเกินรอยละ 5 จึงจะถือวาเปนขอมูล

ที่เพียงพอและนาเช่ือถือในการนํามาวิเคราะหสรุปผลการวิจัย 

7. การตรวจสอบความเรียบรอยของขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวม เมื่อไดรับขอมูลกลับคืน

แลวจะตองตรวจสอบความสมบูรณวามีความครบถวนตามที่ตองการหรือไม ถาตรวจสอบแลวพบวามี

การไมตอบในบางประเด็นอาจจะตองมีการติดตามเปนการเฉพาะรายบุคคลอยางเรงดวน แตถาไม

สามารถดําเนินการไดหรือพิจารณาแลววามีความไมสมบูรณของขอมูลใหนําขอมูลชุดน้ันออกจากการ

วิเคราะหขอมูล 

 ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเกบ็รวบรวมขอมลู จําแนกเปนข้ันตอนดังน้ี 

1. กําหนดขอมูลและตัวช้ีวัด เปนการกําหนดวาขอมูลที่ตองการใชมีอะไรบาง โดย

การศึกษาและวิเคราะหจากวัตถุประสงคหรือปญหาของการวิจัยวามีตัวแปรอะไรบางที่เปนตัวแปร

อิสระ ตัวแปรตาม และตัวแปรที่เกี่ยวของ และจะใชเครื่องมือหรือวิธีการใดเปนตัวช้ีวัดจึงจะไดขอมูล

ที่สอดคลองกับสภาพความเปนจริงมากที่สุด 

2. กําหนดแหลงขอมูล เปนการกําหนดวาแหลงขอมูลหรือผูใหขอมูลเปนใคร  

อยูที่ไหน มีขอบเขตเทาไร ที่จะตองกําหนดขอบเขตใหชัดเจน เปนแหลงขอมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ 

แลวจะตองพิจารณาวาแหลงขอมูลน้ัน ๆ สามารถที่จะใหขอมูลไดอยางครบถวนหรือไม 

3. กําหนดกลุมตัวอยาง เปนการเลือกใชวิธีการสุมตัวอยางอยางเหมาะสม และ

กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่เหมาะสม 

4. เลือกวิธีการเกบ็รวบรวมขอมลู จะตองเลือกใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลทีม่ีความ

เหมาะสม (แหลงขอมลู/ขนาดกลุมตัวอยาง/การวิเคราะหขอมูล) ประหยัด ไดขอมูลอยางครบถวน มี

จํานวนมากเพียงพอและเปนขอมลูทีเ่ช่ือถือได 

5. นําเครื่องมอืเกบ็รวบรวมขอมลูไปทดลองใช เปนการทดลองใชเครื่องมือทีส่ราง

ข้ึนหรือนําของคนอื่นมาใชกับกลุมตัวอยางขนาดเล็กกอน เพือ่นําผลขอมูลมาวิเคราะหตรวจสอบ

คุณภาพที่จะตองปรบัปรุงและแกไขใหอยูในสภาพที่สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6. ออกภาคสนาม เปนการดําเนินการเพื่อเก็บรวบรวมขอมลูตามแผนการและ

กําหนดการที่จัดเตรียมไว สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลง เพื่อใหไดรับ

ขอมูลกลับคืนมามากทีสุ่ด 

การเก็บรวบรวมขอมูลเปนหน่ึงในข้ันตอนของการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนซึ่งมีเครื่องมือใน

การวิจัยหลายประเภทแตละประเภทตางก็มีความเหมาะสมในการนําไปใชกับขอมูลที่แตกตางกันไป 



 

323 

 

ครูผูวิจัยจะตองวางแผนไวลวงหนาวาจะเก็บขอมูลเกี่ยวกับตัวแปรอะไรและดวยเครื่องมือหรือวิธีการ

ใดครูผูวิจัยจึงจําเปนตองรูจักเลือกใชเครื่องมือหรือวิธีการที่ใชในการเก็บขอมูลที่ถูกตองเหมาะสม

ดังน้ันครูผูวิจัยก็มีความจําเปนตองมีความเขาใจอยางเพียงพอเกี่ยวกับจุดเดนหรือจุดดอยของเครื่อง

เก็บขอมูลที่จะนามาใชเพื่อที่จะสามารถเลือกใชเครื่องมือไดอยางถูกตองเหมาะสมกับขอมูลที่ตองการ

เก็บเครื่องมือที่จะใชเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับงานวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนที่สําคัญจึงมี 5 ชนิดไดแก 

1. การสังเกต (observation) 

2. การสัมภาษณ (interview) 

3. การใชแบบสอบถาม (questionnaire) 

4. การใชแฟมสะสมงาน (portfolio) 

5. การใชแบบทดสอบ (testing) 

1. การสังเกต 

การสังเกตเปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน ในขณะ

ที่พฤติกรรมน้ันกําลังเกิดข้ึนโดยอาศัยประสาทสัมผัสของผูสังเกตโดยตรง ซึ่งการสังเกตเปนการ

ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนเปนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยตรงทําใหได

ขอมูลแบบปฐมภูมิ(primary data) ซึ่งจัดเปนขอมูลที่มีความนาเช่ือถือในการวิจัยปฏิบัติการ นิยมใช

การสังเกตรวมกับการเก็บรวบรวมขอมูลอื่นๆ ดวยเพราะจุดเดนของการสังเกตคือทําใหรูและเห็น

พฤติกรรมที่แสดงออกมาไดอยางเปนธรรมชาติและตรงตามสภาพความเปนจริง 

ลําดับขั้นในการสังเกตการสังเกตที่ดีควรทําตามลําดับข้ันดังน้ี 

1) ควรมีการกําหนดจุดมุงหมายในการสังเกตทุกครั้ง โดยมีการต้ังจุดมุงหมายใหชัดเจนวาจะ

สังเกตขอมูลอะไรบางและจะนําผลจากการสังเกตไปใชประโยชนเพื่อสิ่งใด อันจะเปนแนวทางในการ

วางแผนกําหนดวิธีการสังเกตตอไป 

2) มีการใหนิยามเชิงปฏิบัติการของพฤติกรรมที่จะสังเกต (operational definition) เพื่อ

เปนการทําความเขาใจพฤติกรรมของกลุมเปาหมายที่จะสังเกตโดยครูผูวิจัย จะตองแปลความหมาย

ของพฤติกรรมหรือสิ่งที่จะสังเกตใหชัดเจนวาพฤติกรรมนักเรียนที่เราสังเกตจะแสดงออกมาในลกัษณะ

ใดบาง และจะตองเปนลักษณะที่สามารถสังเกตไดกอนที่จะมีการศึกษาพฤติกรรม ตลอดจนลักษณะ

ธรรมชาติของกลุมตัวอยางใหเขาใจอยางถองแท 

3) วางแผนการดําเนินงานโดยกําหนดระยะเวลาและวิธีการสังเกตใหสอดคลองกับ

จุดมุงหมายและพฤติกรรมที่จะสังเกต 

4) เตรียมเครื่องมือที่จะใชในการสังเกตและฝกทักษะในการใชเครื่องมือ ครูผูวิจัยจะตอง

เตรียมเครื่องมือในการบันทึกผลใหเหมาะสมกับวิธีการและพฤติกรรมที่จะสังเกต ทั้งน้ีก็เพื่อทําใหงาย
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ตอการสังเกตและจดบันทึก นอกจากน้ันการฝกใชเครื่องมือในการสังเกตจะทําใหสามารถบันทึกผล

การสังเกตไดถูกตองและรวดเร็ว 

5) ทําการสังเกตตามแผนการที่ไดกําหนดไวโดยใชเครื่องมือที่เตรียมไว และสังเกตอยางต้ังใจ

ระมัดระวังพินิจพิเคราะหดวยประสาทสัมผัสทั้งหมดที่มีอยูและมองรายละเอียดของเรือ่งทีส่งัเกตอยาง

ลึกซึ้ง ไมใชมองผิวเผินแตเพียงลักษณะภายนอกเทาน้ันเพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนมากที่สุด 

6) ทําการบันทึกผลการสังเกตในเครื่องมือบันทึกผลที่เตรียมไว โดยบันทึกอยางละเอียดและ

ตรงตามขอเท็จจริงที่สังเกตเห็นโดยไมมีการบิดเบือนความเปนจริง กลาวคือตองขจัดความลําเอียง

สวนตัวไมมีอคติ และควรบันทึกผลทันทีที่สังเกตเห็นหรือเร็วที่สุดเทาที่จะทําได ไมควรปลอยทิ้งชวง

นานเพราะจะลืมขอมูลบางสวนจนทําใหการบันทึกผลขาดความละเอียดไมตรงตามความเปนจริง 

7) ใชความรูและประสบการณของครูผูสังเกตในการตีความหมายของขอมูล โดยอาจตองมี

การตีความหมายลงในแบบบันทึกขณะสังเกต ดังน้ันครูผูสังเกตจะตองเปนผูมีประสบการณและมี

ความชํานาญเปนอยางดี นอกจากน้ันเครื่องมือบันทึกผลการสังเกตจะตองมีตารางแยกแยะระดับ

พฤติกรรมไวอยางละเอียดเพื่อความสะดวกในการบันทึกผลและทําใหไดขอมูลที่มีอํานาจจําแนก

ถูกตองเช่ือถือได 

8) โดยหลักการแลวการสรุปผลที่ไดจากการสังเกตโดยสมบูรณที่สุดน้ัน ควรสรุปจากครูผู

สังเกตหลายๆ คนหรือจากการสังเกตหลายๆ ครั้งเพื่อใหการสรุปผลถูกตองตรงตามความเปนจริงโดย

ไมผิดพลาดและปราศจากความลําเอียงหรือขออคติสวนตัว 

2. การสัมภาษณ 

การสัมภาษณเปนวิธีการเก็บขอมูลดานความรูสึกนึกคิด ความสนใจในกระบวนการข้ันตอน

การทํางาน ความคิดที่มีตอสิ่งตางๆ โดยอาจใชประกอบกับการสังเกตเพื่อใหไดขอมูลที่มีความมั่นใจ

ย่ิงข้ึน การสัมภาษณน้ันอาจเปนทางการหรือไมก็ไดแตควรเตรียมชุดคําถามไวลวงหนาและจัด

เรียงลําดับคําถามจะชวยใหการตอบของผูไดรับการสัมภาษณไมวกวนและไดขอมูลครอบคลุมซึ่งครู

ผูวิจัยสามารถนามาใชในการเก็บขอมูลดานความรูความสามารถของนักเรียนโดยการซักถามโตตอบ

กันระหวางครูกับนักเรียนวิธีการเก็บขอมูลแบบน้ีจะใชไดทั้งในขณะที่สอนอยูในช้ันเรียนและการเรียก

นักเรียนไปซักถามนอกช้ันเรียนก็ไดขอดีของการสัมภาษณคือครูผูวิจัยสามารถใชการซักถามเพื่อเก็บ

ขอมูลพฤติกรรมทางสมองอันไดแกความรูความเขาใจเน้ือหาที่เรียนปฏิภาณไหวพริบหรือการแกไข

ปญหาเฉพาะหนานอกจากน้ันยังสามารถใชสําหรับการเก็บขอมูลที่เปนพฤติกรรมทางดานความรูสึก

หรือทางดานจิตใจไดอีกดวยเชนความคาดหวังบุคลิกภาพทวงทีวาจาทัศนคติความสนใจหรือการ

ปรับตัวของนักเรียนการสัมภาษณจะไดผลดีก็ตอเมื่อผูสัมภาษณไดสรางความคุนเคยกับผูถูกสัมภาษณ

กอนซึ่งการสัมภาษณสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทตามโครงสรางของการสัมภาษณดังน้ี 

(สุภางค จันทวานิช, 2540) 
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1) การสัมภาษณแบบปลายปด (closed-end interview) เปนลักษณะคําถามที่กําหนดไวให

ดวยวาจะตองตอบสัมภาษณอยางไรผู ถูกสัมภาษณเพียงแตเลือกตอบในหัวขอที่กําหนดไวใน

แบบฟอรมเทาน้ันโดยผูสัมภาษณจะใชการขีดตอบคาตอบที่ไดจากผูถูกสัมภาษณ 

2) การสัมภาษณปลายเปด (opened-end interview) เปนคําถามที่เปดโอกาสใหผูถูก

สัมภาษณตอบไดตามความคิดและความพึงพอใจโดยจะไมมีการจํากัดคําตอบของผูถูกสัมภาษณแต

อยางใด 

การสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางหรือการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (unstructured 

interview or informal interview) 

เปนการสัมภาษณโดยที่ไมไดมีแบบแผนกําหนดตายตัวในการสัมภาษณอาจมีเพียงแนวหัวขอ

ที่จะสัมภาษณเทาน้ันดังน้ันผูสัมภาษณจะตองมีความรูในเรื่องที่จะสัมภาษณเปนอยางดีเปนการ

สัมภาษณที่ยืดหยุนไดมากแบบกวาแรกเปนวิธีการสัมภาษณที่เหมาะสมกับการวิจัยปฏิบัติการซึ่งจะใช

ควบคูกับการสัมภาษณแบบมีสวนรวมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณจะถูกนามาวิเคราะหเพื่อสราง

ความเขาใจสภาพการณขอดีของการสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางคือชวยใหครูรูจักนักเรียนในช้ันของ

ตนมากข้ึนมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไดนักเรียนบางคนซึ่งข้ีอายหรือพูดนอยในช้ัน

อาจจะชางคุยมากข้ึนเมื่อมีโอกาสสนทนาพูดคุยกับครูสองตอสองในขณะเดียวกันนักเรียนที่ชอบ

แสดงออกเมื่ออยูทามกลางเพื่อนอาจรูสึกอึดอันหรือไมสบายใจเมื่อตองคุยกับครูสองตอสองไดการ

สัมภาษณแบบไมมีโครงสรางชวยใหครูไดภาพรวมของนักเรียนมากข้ึนอยางไรก็ตามการสัมภาษณ

แบบไมมีโครงสรางควรใชรวมกับเครื่องมือประเมินผลชนิดอื่นๆเสมอการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง

อาจจําแนกไดเปน 4 ประเภทดังน้ี (ธีระวุฒ ิเอกะกุล, 2551) 

1) การสัมภาษณแบบเปดกวางไมจํากัดคําตอบ (open interview) เปนวิธีการสัมภาษณ

ที่มีลักษณะยืดหยุนเน่ืองจากผูสัมภาษณอาจเพียงแคทําหนาที่กลาวนําใหผูถูกสัมภาษณทราบความ

ตองการเทาน้ันโดยผูถูกสัมภาษณสามารถพูดเสนอแนวคิดไดอยางอิสระซึ่งการสัมภาษณในรูปแบบน้ี

เหมาะสมกับนักวิจัยที่ยังไมมีแนวคิดเฉพาะเจาะจงสําหรับขอมูลที่ไดรับแตมีแนวความคิดทางดาน

ทฤษฎีเรื่องน้ันชัดเจนอยูแลว 

2) การสัมภาษณแบบมีจุดความสนใจเฉพาะเรื่อง (focus interview) หรือการสัมภาษณ

แบบเจาะลึก (in-depth interview) เปนการสัมภาษณที่ผูสัมภาษณมีจุดประสงคชัดเจนอยูแลวจึง

พยายามเลือกสัมภาษณแตในประเด็นที่ผูสัมภาษณตองการเทาน้ันลักษณะสําคัญของการสัมภาษณใน

รูปแบบน้ีคือข้ึนอยูที่วานักวิจัยตองรูอยูกอนแลววาตองการขอมูลอะไรชนิดใดเมื่อเห็นวาผูถูกสมัภาษณ

พูดนอกเรื่องจึงสามารถดึงกลับมาและโยงเขาสูประเด็นที่ตองการสัมภาษณได 

3) การตะลอมกลอมเกลา (probe) เปนการใชการซักถามโดยพยายามลวงเอาสวนลึกของ

ความคิดออกมาใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดนักวิจัยจะใชวาทศิลปเพื่อใหผูตอบพยายามเลาเรื่องออกมา
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ใหหมดซึ่งจะพบไดในการสัมภาษณของเจาหนาที่สอบสวนตํารวจหรือทนายความเปนตนสําหรับครู

ผูวิจัยอาจนําเทคนิคน้ีมาใชในการถามเกี่ยวกับปญหาที่เกิดข้ึนในครอบครัวของผูเรียนในกรณีที่ผูเรียน

ไมยอมบอกความจริงแตครูตองการทราบความจริงเพื่อชวยเหลือผูเรียนใหไดโดยอาจใชวิธีการตางๆ

เชนการต้ังคําถามจากเหตุการณสมมติใหผูตอบแสดงความคิดเห็นต้ังคําถามวาสิ่งที่นาจะเปนหรือควร

จะเปนในเหตุการณที่กําลังซักถามอยูน้ันคืออะไรเพื่อโนมนาวใหผูตอบเปรียบเทียบสภาพที่ปรากฎกับ

สภาพที่ควรจะเปน 

4) การสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (key informant) เปนการสัมภาษณโดยกําหนดตัว

ผูตอบอยางเฉพาะเจาะจงซึ่งผูตอบจะตองมีลักษณะโดดเดนเปนผูทราบขอมูลที่ดีลึกซึ้งกวางขวางเปน

พิเศษเหมาะสมกับความตองการของครูผูวิจัยเมื่อกําหนดตัวบุคคลไดแลวจึงดาเนินการสัมภาษณโดย

ใชวิธีการสัมภาษณแบบใดแบบหน่ึงตามที่ไดกลาวมาแลวขางตนยกตัวอยางเชนผูนําชุมชนผูอานวย

การโรงเรียนครูผูสอนครูประจําช้ันเปนตน 

3. แบบสอบถาม 

แบบสอบถามเปนเครื่องมือเก็บขอมูลอีกชนิดหน่ึงที่ใชในการวิจัยเชิงสํารวจในกรณีที่ตัวอยาง

หรือประชากรที่จะรวบรวมขอมูลน้ันอยูในลักษณะที่กระจัดกระจายกันมากรวมทั้งผูวิจัยมงีบประมาณ

และเวลาในการวิจัยคอนขางจํากัดการเก็บขอมูลมีความสะดวกและสามารถใชเก็บขอมูลดาน

ความรูสึกความคิดเห็นขอเท็จจริงทั้งในอดีตปจจุบันและการคาดการณแนวโนมของเหตุการณใน

อนาคตลักษณะขอมูลที่ควรใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลของครูผูวิจัยในงานวิจัยปฏิบัติการในช้ัน

เรียนอาจเปนขอมูลประเภทขอเท็จจริงและประสบการณตางๆของนักเรียนเชนขอมูลประวัติสวน

ตัวการจัดการเรียนการสอนของแตละวิชาที่ผานมาเปนตนหรืออาจเปนขอมูลเจตคติความคิดเห็นและ

ความเช่ือของบุคคลตัวอยางเชนความชอบหรือไมชอบตอนวัตกรรมที่นํามาใชความคิดเห็นเกี่ยวกับ

วิชาที่เรียนปญหาที่พบขณะเรียนรวมทั้งเรื่องคุณธรรมลักษณะนิสัยตางๆเปนตนตลอดจนการเก็บ

ขอมูลพฤติกรรมทั่วไปของผูเรียนเชนพฤติกรรมการเรียนการทํางานรวมกันเปนทีมการใชเวลาวางของ

นักเรียนเปนตน 

รูปแบบของขอคําถามในแบบสอบถามรูปแบบของขอคําถามในแบบสอบถามมี 2 ลักษณะ

ใหญๆไดแกขอคําถามแบบปลายปดและขอคําถามแบบปลายเปดดังมีรายละเอียดดังน้ี 

1) ขอคําถามแบบปลายเปด (open-ended form)เปนคําถามที่ไมไดกําหนดคําตอบไวให

เลือกแตเปดโอกาสใหผูตอบแบบสอบถามตอบไดอยางอิสระโดยใชคําพูดของตนเองขอคําถามแบบ

ปลายเปดน้ีมักจะตอบยากและเสียเวลาในการตอบมากเพราะผูตอบจะตองคิดและเขียนขอความเพื่อ

ตอบคําถามน้ันขอคําถามชนิดน้ีตองระมัดระวังในการนําไปใชและจะใชเมื่อไมสามารถใชขอคําถาม

แบบปลายปดไดเทาน้ัน 
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2) ขอคาถามแบบปลายปด (closed form)ขอคําถามแบบปลายปดเปนคําถามที่มีคําตอบ

ใหเลือกตอบซึ่งตัวเลือกน้ีครูผูวิจัยสรางข้ึนเพื่อใหนักเรียนสามารถเลือกตอบไดตามตองการหรือตาม

สภาพความเปนจริงโดยใหนักเรียนทํารอยขีดลงหนาขอความหรือในชองที่ตรงกับความเปนขอคําถาม

ชนิดน้ีสรางความสะดวกรวดเร็วใหนักเรียนและสามารถนาขอมูลไปวิเคราะหและแปลผลไดงายดวย

แตลักษณะของขอคําถามสรางยากและใชเวลาสรางมากกวาขอคําถามชนิดปลายเปดนอกจากน้ัน

นักเรียนไมมีอิสระในการตอบ เน่ืองจากตองเลือกตอบจากตัวเลือกที่กําหนดไวหรือตอบไดในวงจํากัด

ขอคําถามแบบปลายปดอาจทําในรูปแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) แบบจัดอันดับ

ความสําคัญ (ranking) หรือแบบตรวจสอบรายการ (checklist) เปนตน 

4. แฟมสะสมงาน 

 แฟมสะสมงานของนักเรียนเปนการรวบรวมตัวอยางผลงานที่สอดคลองกับจุดมุงหมายของ

การสอนแฟมสะสมงานจะเปนตัวบงช้ีวานักเรียนมีการพัฒนาในดานการเรียนอยางไรแฟมสะสมงาน

เปนการประเมินผลงานแบบใหมเปนการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) ซึ่ง

สอดคลองกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาจะเปนสิ่งที่ชวยใหครูผูทําวิจัยสามารถประเมินผลการเรียน

ของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสภาพความเปนจริงผลงานที่รวบรวมแสดงให

เห็นถึงความพยายามความกาวหนาและผลสําเร็จในเรื่องตางๆซึ่งในการรวบรวมผลงานดังกลาว

นักเรียนจะเปนผูมีสวนรวมในการกําหนดเน้ือหาและเกณฑการคัดเลือกเกณฑตัดสินคุณภาพตลอดจน

มีโอกาสแสดงความรูสึกตอผลงานของตนเองแฟมสะสมงานจะเปนแหลงสะสมผลงานหรือหลักฐานที่

ครูผูปกครองและนักเรียนใชประกอบในการประเมินความรูความสามารถและทักษะของนักเรียนซึ่ง

สามารถประเมินไดหลายคุณลักษณะแฟมสะสมงานของนักเรียนมีไวเพื่อประโยชนในการประเมินผล

ยอยนอกจากน้ันแฟมสะสมงานยังเปนกิจกรรมที่นักเรียนจะไดใชความรูลึกซึ้งเชนงานที่มีเน้ือหา

ซับซอนเปนการเปดโอกาสใหมีโอกาสโตแยงสรางคําอธิบายไดและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการทําแฟม

สะสมงานจะมีเน้ือหาสาระนาไปสูการสนทนาระหวางครูกับนักเรียนนักเรียนกับนักเรียนหรือ

ผูเกี่ยวของเพื่อเปนการสรางปฏิสัมพันธและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการวิพากษวิจารณเพื่อพัฒนา

ความเขาใจที่ลึกซึ้งข้ึนและเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมสนับสนุนผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนในการจดัทาํ

แฟมสะสมงานน้ันจะเนนบทบาทของนักเรียนในการสรางความเขาใจเน้ือหาดวยตนเองและสามารถ

ประเมินความกาวหนาของตนเองไดซึ่งการจัดทําแฟมสะสมงานน้ันมีความเหมาะสมเปนอยางย่ิงกับ

การจัดการเรียนการสอนแบบที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง (student centered) ใหนักเรียนมีโอกาส

ไดคิดวางแผนลงมือปฏิบัติตามแผนประเมินและปรับปรุงตนเองอยางตอเน่ือง 

5. การใชแบบทดสอบ 

แบบทดสอบเปนการวัดที่กําหนดเงื่อนไขหรือสถานการณใหผูถูกวัดแสดงความสามารถสูงสุด 

(maximum performance) ของตนออกมาโดยที่ผู ถูกวัดรู ตัววากาลังถูกวัดและรูวาถูกวัด
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ความสามารถในเรื่องใดสิ่งที่ผูถูกวัดตอบสามารถตัดสินไดวาถูกหรือผิดตัวแปรที่วัดคาไดดวยวิธีน้ี

โดยมากจะเปนตัวแปรที่เกี่ยวกับความสามารถทางสมองและเน่ืองจากความสามารถทางสมองเปนสิ่ง

ที่เปนนามธรรมซึ่งสังเกตโดยตรงไมไดดังน้ันในการเก็บขอมูลจึงตองใชขอคําถามเปนสิ่งกระตุนให

นักเรียนใชความรูความสามารถคิดหาคําตอบจํานวนคําตอบที่ตอบถูกจะถือวาเปนระดับความสามารถ

ทางสมองของนักเรียนและกําหนดใหเปนคะแนนซึ่งจัดอยูในรูปของขอมูลเชิงปริมาณแลวจึงสรุปจาก

คะแนนออกมาในรูปของคุณภาพวานักเรียนมีความรูความสามารถมากนอยเพียงใดยกตัวอยางเชน

ผลสัมฤทธ์ิจากการฝกอบรมความคิดวิเคราะหความถนัดความคิดสรางสรรคเปนตน 

แบบทดสอบนับวาเปนเครื่องมือสําคัญชนิดหน่ึงที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยในช้ัน

เรียนทั้งน้ีเพราะงานวิจัยในช้ันเรียนสวนมากมักจะเกี่ยวของกับปญหาการเรียนรูซึ่งเปนพฤติกรรมทาง

สมองเชนการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยใชกลวิธีการสอนที่แตกตางกัน

โดยใชแบบทดสอบ 
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ข้ันที่ 6 การวิเคราะหขอมูล 

 

1. วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนไมวาจะเปนแบบสังเกตหรือแบบสัมภาษณ 

มักจะใชหลักการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยนําขอมูลที่ไดจากการคนควาวิจัยมาจัดทําใหเปน

ระบบ และหาความหมายแยกแยะองคประกอบรวมทั้งเช่ือมโยงหาความสัมพันธของขอมูล เพื่อให

สามารถนําไปสูความเขาใจตอการดํารงอยูและการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณที่ศึกษา หลักการ

ของการวิจัยเชิงคุณภาพการวิเคราะหขอมูลน้ันหมายถึงการมองภาพองครวมการอธิบายเงื่อนไขและ

สภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมของปรากฏการณ เปนการนําเอาทัศนะของผูใหขอมูลมา

อธิบายปรากฏการณโดยไดใหความสําคัญตอมุมมองของผูใหขอมูลซึ่งถือเปนผูอยูในเหตุการณน้ันๆ 

จากความหมายดังกลาวขางตนเห็นไดวาการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพประกอบดวยความหมายหลัก 

2 ประการคือ 

1. การจําแนกและจัดระบบการวิเคราะหขอมูลในความหมายน้ีเปนการจัดหมวดหมูของ

ขอมูล เพื่อหาแบบแผน ความหมาย และความสัมพันธของปรากฏการณภายใตบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรมที่ศึกษา รวมถึงทําความเขาใจกับความหลากหลายและความแตกตางของขอมูลที่มีการเก็บ

รวบรวมมาเพื่อสรางความเขาใจในทัศนะของผูถูกวิจัย 

2. การหาความสัมพันธของขอมูลเปนการแยกแยะเงื่อนไขเพื่ออธิบายสาเหตุความสัมพันธ 

รวมทั้งอธิบายการเกิดข้ึนการดํารงอยูและการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณที่ศึกษา การวิจัยเชิง

คุณภาพที่มักจะถูกนํามาใชในการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนสวนใหญจะใชการเก็บรวบรวมขอมูลและ

การวิเคราะหขอมูลไปพรอมๆ กันตลอดระยะเวลาที่ดําเนินการวิจัย โดยในแตละวันหลังจากเสร็จสิ้น

การเก็บรวมรวมขอมูลในภาคสนามแลวนักวิจัยจะนําขอมูลที่ไดมาเขียนบันทึกอยางละเอียดพรอมทั้ง

จัดหมวดหมูและวิเคราะหขอมูลไปดวย ซึ่งมีขอดีคือเปนการทบทวนขอมูลที่ไดในแตละวันและทําให

ผูวิจัยทราบวาขาดขอมูลใดเพื่อที่จะเก็บเพิ่มเติมไดโดยไมตองยอนกลับมาเก็บในภายหลังและทําให

การวิเคราะหขอมูลมีความงายข้ึนประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณอีกดวย 

ลักษณะของการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

โดยธรรมชาติลักษณะของขอมูลเชิงคุณภาพที่วิเคราะหแลวจะอยูในลักษณะของคําบรรยาย

โดยมาจากขอมูลที่ครูเปนผูรวบรวมในรูปของคําบอกเลาจากการสัมภาษณ บันทึกจากการสังเกตของ

ครูหรือบันทึกของผูเรียน เปนตน สําหรับแนวทางเบื้องตนที่ครูควรเขาใจในการวิเคราะหขอมูลเชิง

คุณภาพม ี2 ประการคือ 
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1) นํามาใชประกอบในงานวิจัย ขอมูลเชิงคุณภาพที่ครูเก็บรวบรวมไดจะนํามาใชเสริมและ

ยืนยันขอมูล ซึ่งครูอาจจะเลือกนําขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับขอสรุปมาบรรยายโดยใชคําพูด 

(quotes) ของผูเรียนหรือผูใหขอมูลจากแหลงขอมูลอื่นๆ มาเสริมการบรรยายผลการวิจัยเพิ่มเติม 

2) การใชขอมูลเชิงคุณภาพเปนขอมูลหลักในการวิจัยของครู มีลักษณะของการวิเคราะหที่

ยุงยากซับซอนกวากรณีแรกซึ่งนักวิชาการดานการวิจัยเชิงคุณภาพไดแบงระดับของการวิเคราะห

ออกเปน 3 ระดับคือ 

1. การวิเคราะหเชิงบรรยายเปนการวิเคราะหระดับเบื้องตนเพื่อนําเสนอขอมูลรายละเอียด

ตามขอเท็จจริงเพื่อใชประกอบกับการตีความของครูที่ทําวิจัย โดยมีการนําคําพูดของผูใหขอมูลจาก

แหลงขอมูลที่เกี่ยวของมาเขียนประกอบ 

2. การวิเคราะหความสัมพันธเช่ือมโยงระดับน้ีเปนการหารูปแบบความสัมพันธในขอมูลเพื่อ

ใชในการอธิบายขอคนพบที่ลึกซึ้งมากย่ิงข้ึน 

3. การสรางทฤษฎีจากขอมูลเปนการใชการวิเคราะหข้ันสูงข้ึนไปอีกระดับโดยมีจุดประสงค

เพื่อสรางขอสรุปเชิงทฤษฎีจากขอมูลที่ไดวิเคราะหความสัมพันธเช่ือมโยงหรืออาจเรียกไดวาเปนการ

สรางทฤษฎีฐานราก (grounded theory) 

สําหรับการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนน้ันครูผูสอนควรมุงใหความสนใจการวิเคราะหขอมูลที่

เนนดานการจัดการเรียนการสอนหรือการพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ ดังน้ันการวิเคราะหเชิงบรรยาย

และการวิเคราะหความสัมพันธเช่ือมโยงก็เพียงพอแลวที่จะนํามาใชในการวิจัย โดยทั่วไปการวิเคราะห

ขอมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพมีลักษณะที่สําคัญดังน้ี 

1. การวิเคราะหขอมูลอาศัยมุมมองในภาพรวม (holistic) ซึ่งเปนการมองปรากฏการณตางๆ

อยางมีความสัมพันธเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันเพื่อชวยใหเกิดความหมายและความสัมพันธของ

ปรากฏการณในดานตางๆ ไมใชแคการเลือกวิเคราะหปรากฏการณอยางโดดๆ หรือเปนสวนที่ขาด

ความเกี่ยวพันกับสวนอื่นๆ (Holloway & Wheeler, 1996) 

2. การวิเคราะหขอมูลเ ชิงคุณภาพใหความสําคัญในการอธิบายความสัมพันธของ

ปรากฏการณซึ่งมีความแตกตาง จากการอธิบายความสัมพันธของปรากฏการณในการวิเคราะหขอมูล

เชิงปริมาณคือการมุงเนนการจําแนกใหเห็นความหลากหลาย (complexity) และความหมายของ

ปรากฏการณ (thick description)มากกวาที่จะนําเสนอความความสัมพันธที่วัดไดดวยคาทางสถิติ 

3. การวิจัยเชิงคุณภาพใหความสําคัญกับบริบทของปรากฏการณมาเปนแนวทางในการ

วิเคราะหขอมูล (Holloway & Wheeler, 1996) น้ันคือการมองวาปรากฏการณสังคมไมไดอยูโดดๆ 

ดวยตัวของมันเองแตเกิดข้ึนภายใตเงื่อนไขบางประการและมีความสัมพันธเกี่ยวของกับปรากฏการณ

อื่นๆ ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง ถาจะแยกปรากฏการณน้ันมาศึกษาโดยไมพิจารณาบริบทแวดลอมจะ
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ทําใหขาดความเขาใจถึงความหมายและความสัมพันธตลอดจนทําใหเปนการวิเคราะหอยางขาด

ความหมายทางประวัติศาสตรของมันไป (Beck, 1994) 

4. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจะเริ่มกระทําพรอมๆ กับการเก็บรวบรวมขอมูลและ

กระทําควบคูกันไปตลอดระยะเวลาของการเก็บรวบรวมขอมูล (ชาย โพธิสิตา, 2549) ทั้งน้ีเน่ืองจาก

นักวิจัยเชิงคุณภาพจะทําการวิจัยโดยมีจุดเริ่มตนที่แตกตางจากนักวิจัยเชิงปริมาณนักวิจัยเชิงปริมาณ

ที่มักเริ่มตนทําวิจัยจากกรอบแนวคิดทฤษฎี มาใชเปนกระบวนการในการมองสังคมหรือเรียกวาการ

แสวงหาความรูแบบนิรนัย (deductive) ในทางกลับกันการวิจัยเชิงคุณภาพเปนกระบวนการแสวงหา

ความรูแบบอุปนัย (inductive) คือเนนการออกไปสัมผัสกับปรากฏการณเปนรูปธรรมกอนแลวจึง

สรางสมมติฐานและตรวจสอบสมมติฐานน้ันเปนข้ันๆไป จนมั่นใจวาสามารถลงเปนขอสรุปได จาก

การศึกษาปรากฏการณหลากหลายมิติ(multi-dimension) เพื่อใหเห็นภาพรวม (holistic) ของสิ่งที่

เกิดข้ึนน่ันเอง 

วิจัยจะไมอิงทฤษฎีที่ศึกษาแลวนํามาเปนตัวกําหนดแนวทางการพิจารณาปรากฏการณ แตจะ

ใชมุมมองของคนในน้ันซึ่งก็คือผูใหขอมูลกับนักวิจัยและมุมมองคนนอกซึ่งหมายถึงมุมมองของผูวิจัย

เองซึ่งผูวิจัยจะไมดวนสรุปปรากฏการณตามสายตาของคนนอกควรพยายามศึกษาพฤติกรรมของผูให

ขอมูลเปนหลักเพื่อสรางความเขาใจปรากฏการณจากมุมมองของคนใน 

6. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพตองอาศัยสมมติฐานช่ัวคราว (working hypothesis) โดย

การนําแนวคิดทฤษฎีที่หลากหลายรวมกับจินตนาการของนักวิจัยมาลองสรางเปนสมมติฐานช่ัวคราว 

ที่เรียกวาสมมติฐานช่ัวคราวน้ันก็เน่ืองจากเปนสมมติฐานที่นักวิจัยยังไมปกใจสรุปวาจะเปนอยางไรแต

เตรียมเอาไวเพื่อใหมีความพรอมที่จะรับรูและโตตอบตอขอมูลจากปรากฏการณดังน้ันสมมติฐาน

ช่ัวคราวน้ีจึงสามารถเปลี่ยนไปไดตลอดเวลาถาขอมูลที่ลงสํารวจภาคสนามมีการเปลี่ยนแปลง 

7. ผูวิจัยตองเปนผูวิเคราะหขอมูลดวยตนเอง (ศากุล ชางไม, 2546) ทั้งน้ีเพราะการวิเคราะห

ขอมูลเชิงคุณภาพจะตองกระทําไปพรอมๆ กับการเก็บรวบรวมขอมูล ตองตระหนักอยูเสมอวาผูวิจัย

คือเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลของงานวิจัยเชิงคุณภาพ เน่ืองจากนักวิจัยเปนผูเขาไปสัมผัส

ปรากฏการณดวยตนเองการสรางสมมติฐานช่ัวคราวและการวิเคราะหขอมูลจึงจําเปนตองกระทําโดย

นักวิจัยที่รูปญหาการวิจัยดีที่สุด หรืออาจกลาวไดวาตองกระทําโดยผูที่รูคําถามการวิจัยและไดอาน

แนวคิดทฤษฎีตางๆที่เกี่ยวของกับคําถาม 

การตรวจสอบขอมูลเชิงคุณภาพ 

หลังจากที่เก็บขอมูลเรียบรอยแลวข้ันตอนสําคัญในการทําวิจัยคือการตรวจสอบขอมูลกอน

การนําขอมูลไปวิเคราะห ซึ่งการตรวจสอบขอมูลที่ใชกันมากในการวิจัยเชิงคุณภาพคือการตรวจสอบ

ขอมูลแบบสามเสา(Triangulation) โดยแบงเปน (สุภางค จันทวานิช, 2540; Graneheim, 2004); 

Miles &Huberman, 1994) 
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1. การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (data triangulation) คือ การพิสูจนวาขอมูลที่

ผูวิจัยไดมาน้ันถูกตองหรือไม วิธีการน้ันจะตองตรวจสอบแหลงที่มา 3 แหลง ไดแก เวลา สถานที่และ

บุคคล 

1.1 การตรวจสอบเวลา หมายถึง การตรวจสอบขอมูลในชวงเวลาที่ตางกันเพื่อใหทราบวา

ขอมูลที่ไดรับในชวงเวลาตางๆ น้ันเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 

1.2 การตรวจสอบสถานที่ หมายถึง ถาขอมูลตางสถานที่กันจะเหมือนกันหรือไม 

1.3 การตรวจสอบบุคคล หมายถึง ถาบุคคลผูใหขอมูลเปลี่ยนไปขอมูลจะยังคงเหมือนเดิม

หรือไม 

2. การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย (investigator triangulation) คือการตรวจสอบวา

ผูวิจัยแตละคนจะไดขอมูลเหมือนหรือตางกันอยางไร แทนการใชผูวิจัยคนเดียวกันทั้งหมดซึ่งจะสราง

ความแนใจไดดีกวาผูวิจัยเพียงคนเดียว 

3. การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี (theory triangulation) คือการตรวจสอบวาผูวิจัย

สามารถใชแนวคิดทฤษฎีที่ตางไปจากเดิมแลวสามารถตีความขอมูลแตกตางกันไดมากนอยเพียงใด  

ซึ่งอาจทําไดงายกวาถายังอยูในระดับสมมติฐานช่ัวคราว (working hypothesis) และแนวคิดขณะลง

มือตีความสรางขอสรุปเหตุการณแตละอยางการตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎีน้ีเปนการตรวจสอบที่

ทําไดยากกวาการตรวจสอบดานอื่นๆ 

4. การตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล (methodological triangulation) คือ 

การเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงที่มาตางๆ กันเพื่อรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน เชน ใชการสังเกต

ควบคูกับการซักถามพรอมกันน้ันก็ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงเอกสารหรือทําการซักถามผูใหขอมลู

หลังจากสรุปผลการศึกษาเพื่อความแนนอนวาขอสรุปน้ันเที่ยงตรงตามความเปนจริงหรือไมแลวจึง

แกไขเปนรายงานฉบับสมบูรณตอไป 

วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพผูวิจัยตองเริ่มกระทําพรอมๆ กับการเก็บรวบรวมขอมูลและ

ดําเนินการตอไปจนกระทั่งเก็บรวบรวมขอมูลเสร็จ และเน่ืองจากงานวิจัยเชิงคุณภาพไมมีกรอบ

แนวคิดหรือทฤษฎีที่ตายตัวแตเปนการศึกษาปรากฏการณจากหลากหลายมิติเพือ่ใหมองเห็นภาพรวม

ของปรากฏการณ โดยในขณะที่ผูวิจัยกําลังเก็บรวบรวมขอมูลอยูอาจนําแนวคิดทฤษฎีตางๆ ที่ได

ทบทวนวรรณกรรมมาชวยในการวิเคราะหขอมูลไปพรอมกันการวิเคราะหขณะเก็บรวบรวมขอมูล ยัง

ชวยในการรวบรวมขอมูลเพิ่มเ ติมที่ ไมครบถวนใหครบถวนพอที่จะตอบคําถามการวิจัยได  

(ศากุล ชางไม, 2546) 

ประเด็นหลักของการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพคือการหาความหมายหรือคําอธิบายของ

แบบแผนพฤติกรรมและปรากฏการณที่เกิดข้ึน แตกอนที่จะใหความหมายและคําอธิบายไดนักวิจัย
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จําเปนตองหาแบบแผนพฤติกรรมหรือปรากฏการณที่เกิดข้ึนใหไดเสียกอน ข้ันตอนของการวิเคราะห

ขอมูลเชิงคุณภาพสรุปไดดังน้ี(สุภางค จันทวานิช, 2540) 

1. การหาแบบแผนพฤติกรรม (pattern matching) เปนการหาขอมูลที่เกิดข้ึนซ้ําๆ จน

รวบรวมไดเปนแบบแผน จะเห็นไดชัดจากการที่ขอมูลมาจากหลายแหลงหลายคนในเรื่องเดียวกันจะ

ออกมาในทิศทางเดียวกัน เชน แบบแผนการเรียนรูของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า ขอมูล

จากครูผูสอน เพื่อนรวมช้ัน และผูปกครองของผูเรียน ซึ่งจะช้ีใหเห็นไดวาผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนตํ่าจะไมสนใจการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูหรือทุกวิชาเน่ืองจากคนที่เรียนออนสวนใหญ

ประพฤติปฏิบัติเชนน้ี เปนตน 

อยางไรก็ตามแบบแผนพฤติกรรมในเรื่องเดียวกันอาจมีแบบแผนยอยๆ อยูอีกหลายแบบแผน  

ซึ่งในแบบแผนยอยบางแบบอาจจะมีลักษณะที่แตกตางจากแบบแผนหลักโดยสิ้นเชิง เชน ใน

กรณีศึกษาผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าขอมูลของนักเรียนบางคนอาจเกิดจากพื้นฐาน

ครอบครัว แตบางคนอาจเกิดจากพื้นฐานความรูในระยะเริ่มตนไมเทากับนักเรียนคนอื่น เปนตน 

ลักษณะเชนน้ีเปนแบบแผนยอยที่ไมลงรอยกับแบบแผนหลักดังน้ันแลวในพื้นที่วิจัยหน่ึงๆ อาจมีได

หลายแบบแผนแตผูวิจัยควรเนนการศึกษาเพื่อหาแบบแผนหลักสวนแบบแผนยอยๆ ก็นํามาสรุปใหอยู

ภายใตกรอบความคิดเดียวกัน 

2. การใหคําอธิบาย (explanation-building) เปนการใหความหมายโดยนักวิจัยซึ่งมีความ

พยายามในการตอยอดความคิด วาแบบแผนพฤติกรรมที่เกิดข้ึนในข้ันตอนแรกน้ันเกิดข้ึนไดอยางไร

และพยายามคิดหาปจจัยที่เปนตัวกําหนดพฤติกรรมหรือปรากฏการณและศึกษาวามีความหมายที่

แทจริงอยางไร 

3. การวิเคราะหโดยแบงเปนชวงเวลา (time-series analysis) การศึกษางานวิจัยเชิง

คุณภาพน้ันมีแนวคิดวาพฤติกรรมที่เกิดข้ึนยอมมีความเกี่ยวเน่ืองกันกับปรากฏการณและสถานการณ

อื่นๆ รวมดวยไมไดเกิดข้ึนมาเอง ดังน้ันผูวิจัยจึงตองมีการทําวิจัยสืบยอนกลับไปในอดีตและจัดแบง

เวลาออกเปนชวงๆ เพื่อใหงายตอการวิเคราะหและทําความเขาใจ 

วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพแบงออกเปน 2 สวนคือ 

1. การวิเคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุปในการทําวิจัยเชิงคุณภาพสวนใหญขอมูลที่นํามา

วิเคราะหจะเปนขอความบรรยาย (descriptive) ซึ่งมาจากการสังเกต สัมภาษณ และจดบันทึก 

2. การวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) เปนขอความบรรยายเหมือนกันแตเปนการ

กระทํากับขอมูลที่ไดจากเอกสารโดยการพยายามทําใหขอมูลน้ันเปนจํานวนที่นับได มักใชในการ

วิเคราะหขอมูลเอกสารในการวิจัยเอกสาร 

1. การวิเคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุป 

การวิเคราะหขอมูลแบบน้ีมีอยูดวยกัน 3 ชนิด (Appleton, 1995) คือ 
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1.1 การวิเคราะหแบบอุปนัย (analytic induction) เปนการนําขอมูลที่ไดจากเหตุการณ

ตางๆ ที่เกิดข้ึนมาวิเคราะหเพื่อหาบทสรุปรวมกันในเรื่องน้ันๆ เชน พิธีกรรมการดําเนินชีวิต ความ

เปนอยู การทํางาน ฯลฯ หลังจากที่ผูวิจัยไดทํางานในภาคสนามโดยผานการสังเกตหลายครั้งหลาย

เหตุการณ แลวจึงลงมือสรุป แตหากขอสรุปน้ันยังไมไดรับการตรวจสอบอื่นๆ ก็ถือวาผลที่ไดเปน

สมมติฐานช่ัวคราวแตหากไดรับการยืนยันก็ถือวาเปนขอสรุปได 

1.2 การวิเคราะหโดยการจําแนกชนิดขอมูล (typological analysis) เปนการนําขอมูลที่

ไดมาจําแนกและจัดหมวดหมูออกใหเปนระบบ เชน ขอมูลดานบุคลากรทางการศึกษา ขอมูลดาน

นักเรียนขอมูลดานวัสดุอุปกรณ เปนตน สามารถแบงออกไดเปน 2 วิธีคือแบบใชทฤษฎีโดยการแยก

ชนิดในเหตุการณน้ันๆ โดยการยึดแนวคิดทฤษฎีเปนกรอบ เชน การใชกรอบการสังเกตของ Loftland 

J. (1971) เพื่อออกแบบกรอบการสังเกตเฉพาะโจทยวิจัยหรือออกแบบการบันทึกการสังเกต ซึ่งกรอบ

การสังเกตทั้ง 6 ขอของ Loftland มาจากการต้ังคําถามขณะสังเกตวาใครทําอะไร เมื่อใด ที่ไหน 

อยางไร และทําไม สําหรับแบบที่สองคือแบบไมใชทฤษฎีเปนการจําแนกขอมูลที่จะวิเคราะหตาม

ความเหมาะสมกับขอมูลซึ่งอาจใชสามัญสํานึกหรือประสบการณของผูวิจัยซึ่งจะจําแนกขอมูลเปน

ชนิดงายๆ ตามประเภทที่ผูวิจัยสังเกตเมื่อจําแนกขอมูลเรียบรอยแลวลําดับตอมาผูวิจัยจะพิจารณาดู

ความสม่ําเสมอของการเกิดของขอมูลตางๆ ซึ่งจะเปนพื้นฐานในการอธิบายสาเหตุของปรากฏการณ

ในการจําแนกขอมูลเปนชนิดทั้งโดยใชหรือไมใชกรอบแนวทฤษฎีน้ีผูวิจัยจะไดกําหนดหนวยวิเคราะห

ใหแกขอมูลดวย 

1.3 การวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบขอมูล (constant comparison) คือการใชวิธีการ

เปรียบเทียบโดยนําขอมูลมาเทียบเปนปรากฏการณใหมีความเปนรูปธรรมมากข้ึน หาความเหมือน

และความแตกตางกัน สามารถทําไดโดยการที่ผูวิจัยสังเกตหรือรวบรวมขอมูลไดหลายๆ อยางแลว

นํามาแยกตามชนิดนํามาเปรียบเทียบกัน เปรียบเทียบหนวยงานหน่ึงกับอีกหนวยงานหน่ึงที่ประสบ

ผลสําเร็จทางการบริหารจัดการองคกรเปนตน 

ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุป 

หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลและมีการตรวจสอบขอมูลแลวจึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหขอมูล 

จากการสังเคราะหงานวิจัยของแนงนอย ยานวารี (2549) สามารถสรุปข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล

แบบสรางขอสรุปแบงเปน 2 ข้ันตอนใหญคือ 

1. การหารูปแบบพฤติกรรมหรือหาขอเท็จจริง 

2. การใหคําอธิบายหรือใหความหมายแกพฤติกรรม 

ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลน้ีประกอบดวยข้ันตอนการปฏิบัติดังตอไปน้ี 
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1. การถอดเทปขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณอยางละเอียด (transcribing interview) (Beck, 

1994) หามมีการขามประโยคบางประโยคที่ผูวิจัยตัดสินเองวา “ไมมีความสําคัญ” เพราะขอมูล

บางอยางอาจนํามาใชในการตรวจสอบในภายหลังได 

2. การจัดเตรียมขอมูล (data management) เน่ืองจากการวิจัยเชิงคุณภาพไมเนนการใช

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจึงตองมีการจดบันทึกขอมูลตางๆ (note-taking) ซึ่งไดจากการเกบ็

รวบรวมขอมูลโดยขอมูลที่จดบันทึกอาจจัดเตรียมเปนลักษณะแฟมตางๆ และนําขอมูลเหลาน้ีมาชวย

ในการวิเคราะหขอมูล 

3. การลงรหัส (coding) จัดหมวดหมูขอมูล (categoring) หรือการทําดัชนีขอมูล (indexing) 

ในการจัดแยกแยะวิเคราะหโดยนักวิจัยจะพัฒนารหัสเมื่อเริ่มไดขอมูลมาแลวคอยๆ อานและเลือกคํา

บางคํามาใชเพื่อจัดหมวดหมูขอมูล โดยดัชนีขอมูลน้ีอาจเปนคํา เปนประโยคหรือเปนแนวคิดก็ได 

4. การสรางขอสรุปช่ัวคราวและการตัดทอนขอมูล (memoing data reduction) เปนการที่

นักวิจัยไดลองเขียนขอสรุปแตละเรื่องซึ่งการทําขอสรุปช่ัวคราวจึงเปนการลดขนาดขอมูลและชวย

กําจัดขอมูลที่ไมตองการออกไปได 

5. การเสนอขอมูลเพื่อการวิเคราะหและการนําเสนอ (displaying data for analysis and 

presentation) เปนการนําขอสรุปยอยๆ มาเช่ือมโยงกันเพื่อหาขอสรุปซึ่งจะตอบปญหาการวิจัยโดย

อาจจัดทําเปนแผนที่ (map) แผนภูม ิ(charts) ตารางบรรจุเน้ือหา (matrices) เครือขายของเหตุและ

ผล (causal network) การจัดแบงประเภทของคาความคิดความเช่ือ 

6. การประมวลและสรุปขอเท็จจริง (drawing and verifying conclusions) ไดแก การ

คนหาแบบแผน การจัดกลุมการวิเคราะหปจจัย การระบุความสัมพันธของเหตุการณการเช่ือมโยง

แนวคิดทฤษฎีกับสิ่งที่คนพบ ความสําเร็จของการสรางบทสรุปข้ึนอยูกับความสมบูรณของขอมูลที่เปน

ขอสรุปยอยประกอบกับความเปนสหวิทยาการในตัวผูวิจัย น่ันคือถาขอมูลเดิมมีความสมบูรณโอกาสที่

จะไดบทสรุปที่ดีก็มีมากและถาผูวิจัยมีความสามารถในการเช่ือมโยงความสัมพันธไดดี และมีความรู

หลากหลายเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีตางๆที่เกี่ยวของจะทําใหบทสรุปน้ันมีความแหลมคมนาสนใจ 

7. การพิสูจนบทสรุปเปนการโยงขอสรุปเชิงนามธรรมกลับไปสูรูปธรรมในเหตุการณใหมอีก

ครั้งเพื่อใหแนใจวาบทสรุปที่ทําไวน้ันเหมาะสมดีแลวมีความนาเช่ือถือ วิธีการที่นักวิจัยอาจนํามาใช

ยืนยันความถูกตองของขอสรุป ไดแก การตรวจสอบความเปนตัวแทนของขอมูลวามาจากแหลงที่เปน

ตัวแทนจริงหรือไม การตรวจสอบตัวนักวิจัยเองวามีอคติหรือไม การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา การ

ประเมินคุณภาพของขอมูล และอาจตรวจสอบบทสรุปที่ไดกับผูใหขอมูลเปนตน (Morse & Field, 

1996) เมื่อแนใจวาบทสรุปที่ไดมีความเหมาะสมนาเช่ือถือแลวจึงจัดทําเปนรายงานเพื่อเผยแพรตอไป 
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2. การวิเคราะหเน้ือหา 

การวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) เปนวิธีวิจัยที่ใชพิจารณาการติดตอสื่อสารของ

มนุษยอีกวิธีหน่ึง ลักษณะขอมูลที่นํามาวิเคราะหเปนขอมูลเชิงคุณภาพหรือเชิงคุณลักษณะซึ่งเปน

ขอมูลที่รวบรวมจากเอกสารขอมูล จากการสัมภาษณผูปกครอง จากคําถามปลายเปด จากการสังเกต

พฤติกรรมนักเรียน การบันทึกเหตุการณหรือประสบการณตางๆ หรือขอมูลเชิงคุณลักษณะอื่นๆ การ

วิเคราะหขอมูลเหลาน้ีเปนการวิเคราะหการแปลหรือตีความขอมูลโดยใชหลักเหตุผลหรือกรอบ

แนวคิดทฤษฎีการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีน้ีจําเปนตองใชสถิติชวยในการวิเคราะหขอมูล เชน การ

บรรยาย การดูแลเอาใจใสบุตรหลานของผูปกครอง การบรรยายสภาพของแหลงการเรียนรูในชุมชน

ของสถานศึกษา การบรรยายสภาพความสามารถในการทางานรวมกับผูอื่นและการสรางทีมงานของ

ผูบริหาร การบรรยายจุดเดนดานผูเรียนของสถานศึกษา บรรยายจุดออนหรือขอบกพรองของ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน เปนตน  

การวิเคราะหเน้ือหามีลักษณะสําคัญ 3 ประการคือ ใชวิธีการเชิงปริมาณอยางเปนระบบเนนความเปน

วัตถุวิสัย (objectivity) และอิงกรอบทฤษฎีการบรรยายน้ีจะเนนเน้ือหาตามที่ปรากฏไมเนนการ

ตีความหรือการหาความหมายที่ซอนไวเบื้องหลังทั้งน้ีผูวิจัยตองปราศจากความลําเอียงโดยไมมีการ

พยายามใสความคิดความรูสึกของตนเองเขาไป 

ขั้นตอนในการวิเคราะหเน้ือหา 

1. ผูวิจัยสรางกฎเกณฑเพื่อใชในการคัดเลือกเอกสารและหัวขอที่จะทําการวิเคราะห หลงัจาก

น้ันจึงวางเคาโครงของขอมูลแลวนําขอมูลที่ไดมาแบงประเภทเชนเดียวกับวิธีการลงรหัสน่ันเอง 

2. ศึกษาบริบทหรือสภาพแวดลอมประกอบของขอมูลและเอกสารที่นํามาวิเคราะห เชน ใคร

เปนผู เ ขียนเขียนใหใครอาน ชวงเวลาที่เขียนเปนอยางไร เพื่อใหการวิเคราะหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3. การวิเคราะหเน้ือหาจะเนนไปสวนของเน้ือหาที่ปรากฏในเอกสารมากกวาขอมูลที่ซอนเรน

อยูในเอกสารโดยการวัดความถ่ีของคําหรือขอความในเอกสารที่ปรากฏอยู โดยไมตีความขอความ

เหลาน้ันซึ่งการตีความจะทําเฉพาะตอนที่สรุปเทาน้ัน 

2. วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เชน แบบทดสอบเปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลเชิงปริมาณซึ่งตองวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคเชิงปริมาณ การวิเคราะหขอมูลเชิง

ปริมาณของการวิจัยในช้ันเรียนน้ันสิ่งสําคัญคือการเลือกใชคาสถิติใหสอดคลองและเหมาะสมกับ

วัตถุประสงคของการวิจัยใหมากที่สุด การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยปฏิบัติการน้ันครูตองมีความรู

พื้นฐานเกี่ยวกับระดับของขอมูลและควรทราบวาจะวิเคราะหขอมูลเพื่ออะไร การวิเคราะหขอมูลที่ได

จะตองสอดคลองกับจุดประสงคหรือจุดมุงหมายของคําถามวิจัย เมื่อครูเก็บรวบรวมขอมูลไดแลว
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จะตองดําเนินการกับขอมูลในเบื้องตนกอน เชน จัดกลุมขอมูล ลดทอนขอมูล และสรุปขอมูลดวย

วิธีการตางๆ จากน้ันจึงวิเคราะหโดยเลือกใชคาสถิติที่เหมาะสมกับลักษณะของขอมูลน้ันๆ ซึ่งการวิจัย

ในช้ันเรียนน้ีครูยังไมจําเปนตองใชคาสถิติที่ซับซอนเพราะคาสถิติที่ใชในการวิจัยในช้ันเรียนน้ันควรจะ

ใชในการสรุปและใหความหมายตอขอมูลโดยมุงเนนใหครูไดนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน

ของครูไดโดยตรง ซึ่งการวิจัยในช้ันเรียนสวนใหญจะมีจุดประสงคของการวิจัยที่ตองการคําตอบใน

ลักษณะตอไปน้ีคือ 

1. เพื่อการบรรยายขอมูล 

2. เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 

3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุม 

ในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณเนนไปที่การเลือกใชสถิติใหเหมาะสมกับการวิจัยซึ่งมีสถิติ

ใหเลือกใชมากมายและมีรายละเอียดปลีกยอยคอนขางมาก ซึ่งหากนํามาอธิบายในที่น้ีทั้งหมดอาจทํา

ใหผิดวัตถุประสงคของผูเขียนที่ตองการเนนใหผูอานไดเขาใจในกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนในการ

วิเคราะหขอมูลน้ี ผูสนใจสามารถหาอานไดจากหนังสือสถิติวิเคราะหของผูเขียนหรือของผูทรงคุณวุฒิ

ทางดานสถิติทั่วไปได และในปจจุบันมีโปรแกรมสําเร็จรูปที่นํามาใชในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติได

หลายโปรแกรมดวยกัน ทําใหผูวิจัยมีความสะดวกในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติมากข้ึน แตอยางไรก็

ตามผูเขียนไดนําเสนอรายละเอียดในการเลือกใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลใหถูกตองเหมาะสมกับ

การวิจัยโดยสรุปไดดังน้ี 

สถิติเพ่ือการบรรยายขอมูล 

กลุมสถิติเชิงบรรยายเปนกลุมสถิติที่ผูวิจัยเลือกใชวิเคราะหขอมูล จุดมุงหมายในการบรรยาย

ขอมูลที่ผูวิจัยเก็บรวบรวมมาวาสภาพการณหรือสถานการณน้ันๆ เปนอยางไรเพื่อนํามาบรรยาย

ลักษณะขอมูลในการวิจัยวามีลักษณะอยางไรมีความถ่ีมากนอยเพียงใดลักษณะการกระจายเปน

อยางไร สถิติที่ใชในการคํานวณที่สําคัญ ไดแก การแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละการวัดแนวโนม

เขาสูสวนกลางการวัดการกระจายเปนตน 

1) การแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ ทําใหทราบวาตัวแปรที่ศึกษามีการแจกแจงแบบใด

และในแตละประเภทหรือแตละระดับของตัวแปรหน่ึงตัวมีจํานวนขอมูลหรือความถ่ีเทาใด ประเภทใด 

ระดับใด ขอมูลมีคามากและนอยที่สุดเทาใด เปนตน ถาขอมูลมีการแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ

เปนขอมูลเชิงปริมาณที่มีระดับการวัดเปนมาตราอันดับ เชน ตัวแปรดานจํานวนบุตรของครอบครัว

แยกเปนระดับจํานวนบุตรไดหลายระดับเชน 0 คน 1 คน 2 คน 3 คน 4 คนและมากกวา 4 คน แลว

นับจํานวนหรือความถ่ีของขอมูลหาคารอยละแตถาขอมูลเชิงปริมาณที่มีระดับการวัดแบบมาตราชวง

หรือมาตราอัตราสวน เชน ตัวแปรเกี่ยวกับคะแนนสอบสามารถจัดช้ันคะแนนใหมีความกวางของช้ัน

เปน 3 คะแนน 5 คะแนนหรือ 10 คะแนนก็ไดและใหมีจํานวนช้ันต้ังแต 5 – 20 ช้ันจํานวนช้ัน โดย



 

338 

 

ข้ึนอยูกับคาพิสัยของคะแนนชุดน้ันถาพิสัยแคบก็ควรกําหนดความกวางของช้ันใหแคบลงเมื่อจัดช้ัน

คะแนนไดแลวก็ทําการบันทึกรอยขีดแลวทําการรวบรวมรอยขีดแตละช้ันซึ่งก็คือความถ่ีหรือจํานวน

ขอมูลน่ันเองอันดับตอไปก็สามารถหาความถ่ีสะสมและทําเปอรเซ็นตของความถ่ีสะสมซึ่งทําใหทราบ

เปอรเซ็นไทลของแตละช้ันคะแนนดวยนอกจากน้ีจํานวนขอมูลยังสามารถนําไปหาอัตราสวน (ratio) 

สัดสวน (proportion) และรอยละ (percent)ได 

2) การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง เปนการหาคากลางที่เปนตัวแทนของขอมูลทั้งหมด

เพื่อที่จะนําไปใชในการอธิบายหรือสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับขอมูลน้ันๆ เปนการหาคาเฉลี่ยเพื่อเปน

ตัวแทนแสดงขนาดและลักษณะของขอมูลแตละชุดซึ่งเปนประโยชนในการนําเสนอขอมูลตางๆ และ

ยังเปนสถิติเบื้องตนที่นําไปใชในการคํานวณคาสถิติอื่นๆ เชนการวัดการกระจายเพื่อทําใหเขาใจขอมูล

ชุดน้ันมากข้ึน ในการนําเสนอขอมูลน้ันไมจําเปนตองนําขอมูลทั้งหมดมาเสนออาจจะใชตัวแทนของ

ขอมูลหรือคากลางของขอมูลแตละชุดซึ่งทําใหสะดวกในการนําเสนอ เชน คาฐานนิยม คามัธยฐาน 

และคาเฉลี่ยเลขคณิต เปนตน 

คาฐานนิยม(mode) คือคาของขอมูลที่มีความถ่ีสูงสุดหรือขอมูลที่เกิดบอยที่สุดซึ่งใชไดทั้ง

ขอมูลเชิงคุณภาพและขอมูลเชิงปริมาณ 

มัธยฐาน(median) คือคาที่อยู ณ จุดกึ่งกลางหรือตําแหนงตรงจุดกึ่งกลางของขอมูลชุดที่

เรียงลําดับจากขอมูลมากที่สุดไปจนถึงขอมูลนอยที่สุด หรือเรียงลําดับจากคาของขอมูลที่นอยที่สุดไป

จนถึงขอมูลมากที่สุด ซึ่งครึ่งหน่ึงของขอมูลมีคานอยกวาคามัธยฐานและอีกครึ่งหน่ึงมีคามากกวา

คามัธยฐานใชไดเฉพาะขอมูลเชิงปริมาณเทาน้ัน 

คาเฉลี่ยเลขคณิต(arithmetic mean) เปนคาเฉลี่ยจากขอมูลทั้งหมดโดยเอาขอมูลแตละคา

มารวมกันแลวหารดวยจํานวนของขอมูลชุดน้ันถาขอมูลจัดเปนช้ันคะแนนแจกแจงความถ่ีไวแลวจะถือ

วาขอมูลในช้ันเดียวกันมีคาเทากันและเทากับคาจุดกึ่งกลางช้ันของช้ันน้ันซึ่งสามารถหาไดจากการ

นําเอาขีดจํากัดลางบวกกับขีดจํากัดบนของช้ันที่ตองการหาแลวหารดวย 2 สวนการหาจุดกลางช้ัน

อื่นๆ ก็ใชวิธีเดียวกันการหาคาเฉลี่ยเลขคณิตของขอมูลที่แจกแจงความถ่ีแลวตองเอาความถ่ีคูณกับ

คะแนนจุดกลางช้ันของแตละช้ันแลวนํามารวมกันและหารดวยจํานวนทั้งหมดคาเฉลี่ยเลขคณิตใชได

เฉพาะขอมูลเชิงปริมาณเทาน้ัน 

3) การหาตําแหนงและคะแนนมาตรฐาน เปนการบรรยายลักษณะขอมูลเชิงเปรียบเทียบ

ดวยการเปลี่ยนหรือแปลงขอมูลเดิมหรือคะแนนเดิมใหมีคาลดลงเปนตัวเลขตัวใหม ที่นิยมใชกัน

ไดแก เปอรเซ็นไทล (percentile) เดไซล (decile) ควอรไทล(quartile) และคะแนนมาตรฐาน 

(standard score) 

เปอรเซ็นไทล คือ คาที่เปนตําแหนงของขอมูลที่แสดงวามีขอมูลที่มีคาตํ่าวาคาที่กําหนด

เทาไรเมื่อแบงขอมูลออกเปน 100 สวน 
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เดไซล คือ คาที่เปนตําแหนงของขอมูลที่แสดงวามีขอมูลที่มีคาตํ่าวาคาที่กําหนดเทาไรเมื่อ

แบงขอมูลออกเปน 10 สวน 

ควอรไทล คือ คาที่เปนตําแหนงของขอมูลที่แสดงวามีขอมูลที่มีคาตํ่าวาคาที่กําหนดเทาไร

เมื่อแบงขอมูลออกเปน 4 สวน 

คะแนนมาตรฐาน เปนสัดสวนของคาที่เบี่ยงเบนไปจากคาเฉลี่ยกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่ง

คะแนนมาตรฐานจะมีคาเฉลี่ยเปน 0 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1 

4) การวัดการกระจาย เปนการอธิบายลักษณะการกระจายของขอมูลวาแตกตางกันเพียงใด

ระหวางขอมูลแตละตัวในขอมูลชุดหน่ึงๆ ถามีคาการกระจายมากแสดงวาขอมูลแตละตัวมีคาหางกัน 

สถิติที่ใชวัดการกระจายมีหลายตัวที่ใชกันทั่วไปไดแกพิสัย (range) คาเบี่ยงเบนควอรไทล (quartile 

deviation) คาเบี่ยงเบนเฉลี่ย (mean deviation) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

ความแปรปรวน (variance) และสัมประสิทธ์ิของการกระจาย (coefficient of variation) เปนตน 

พิสัย เปนคาของขอมูลที่แสดงความแตกตางระหวางคาสูงสุดกับคาตํ่าสุดถาคาสูงสุดแตกตาง

จากคาตํ่าสุดมากแสดงวาขอมูลมีการกระจายมากใชในการดูการกระจายของขอมูลเบื้องตน 

คาเบ่ียงเบนควอรไทลเปนคาครึ่งหน่ึงของผลตางระหวางคาควอรไทลที่ 3 กับคาควอรไทลที่ 

1 ใชควบคูกับขอมูลที่วัดโดยใชคามัธยฐาน 

คาเบ่ียงเบนเฉลี่ยเปนคาเฉลี่ยของคาที่เบี่ยงเบนไปจากคาเฉลี่ยถาคาของขอมูลแตกตางไป

จากคาเฉลี่ยของขอมูลชุดน้ันมากคาเบี่ยงเบนเฉลี่ยก็จะมีคามากตามไปดวย 

ความแปรปรวนเปนคาเฉลี่ยของคาที่เบี่ยงเบนไปจากคาเฉลี่ยกําลังสองของขอมูลเปนคาที่

แสดงถึงการกระจายของขอมูลถาขอมูลมีคาที่แตกตางไปจากคาเฉลี่ยมากคาความแปรปรวนจะมีคา

มากตามไปดวย 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเปนคาที่ไดจากการหาคาเฉลี่ยของคาที่เบี่ยงเบนไปจากคาเฉลี่ยกําลัง

สองของขอมูลแลวถอดกรณฑที่ 2 ของคาเฉลี่ยที่ไดจะไดคาเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานไดจากการหากรณฑที ่2 ของคาความแปรปรวนน่ันเองคาเบี่ยงเบนมาตรฐานไดถูกนําไปใช

ในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติข้ันสูงตอไป 

สัมประสิทธิ์การกระจาย หมายถึง ขนาดของการกระจายเมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยเปน

รอยละเทาไรของคาเฉลี่ยหรือสัมประสิทธ์ิการกระจายของขอมูล หาไดโดยการนําคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานของขอมูลหารดวยคาเฉลี่ยแลวคูณดวย 100 สัมประสิทธ์ิการกระจายของขอมูลแตละกลุม

สามารถนํามาเปรียบเทียบกันไดวาขอมูลที่นํามาเปรียบเทียบกันน้ันขอมูลชุดใดมีการกระจายมากกวา 
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สถิติท่ีใชในการหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 

ในการทําวิจัยถาผูวิจัยตองการอธิบายถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยวาตัวแปรที่เรา

เลือกมาศึกษาน้ันมีความสัมพันธกันหรือไมในทิศทางใด วิธีการคํานวณหาความสัมพันธอยางงายๆ 

โดยใชตัวแปร 2 ตัวที่นิยมใชกันมาก ไดแก ไคสแควรสหสัมพันธ (correlation) ซึ่งเปนการหา

ความสัมพันธระหวางตัวแปรต้ังแต 2 ตัวข้ึนไปมีความสัมพันธเกี่ยวของกันหรือไมในลักษณะใดและ

สัมพันธกันมากนอยเพียงใดสหสัมพันธมีหลายชนิดที่รูจักกันทั่วไปมีดังน้ี 

คาสัมประสิทธิ์ฟ (Phi- coefficient ) ใชวัดความสัมพันธซึ่งตัวแปรตัวใดตัวหน่ึงหรือทั้งสอง

ตัวมีระดับการวัดในมาตรานามบัญญัติหรือมาตราอันดับและในแตละตัวแปรแบงเปน 2 ระดับเทาน้ัน

ซึ่งเรียกวาเปนตัวแปรทวินาม (dichotomous variable) เชน แบงเปนผานไมผาน ชอบไมชอบ เลือก

ไมเลือก เพศหญิงเพศชาย เปนตน 

แครมเมอรสวี (Cramer’s V) เปนคาที่ใชวัดความสัมพันธระหวาง 2 ตัวแปรที่เปนตัวแปรเชิง

คุณภาพและตัวแปรแตละตัวจะแบงออกเปนกี่กลุมก็ได ถาเปนตัวแปรเชิงปริมาณจะตองจัดกลุมใหม

ใหเปนกลุมๆ แลวนับความถ่ีในแตละกลุมจัดลงในตารางสองทาง 

สหสัมพันธอันดับแบบสเปยรแมน (Spearman Rank Correlation ; S r ) ใชวัด

ความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวที่เปนตัวแปรเชิงปริมาณที่มีระดับการวัดเปนแบบมาตราเรียง

อันดับและตัวแปร 2 ตัวมีความสัมพันธในลักษณะเชิงเสนตรงเทาน้ัน 

สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation ; r ) ใชวัด

ความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวแปรที่เปนตัวแปรเชิงปริมาณที่มีระดับการวัดในระดับมาตราอันตร

ภาคและตัวแปร 2 ตัวมีความสัมพันธในลักษณะเชิงเสนตรงเทาน้ัน 

สถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุม 

การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมตองพิจารณาจาก 2 ประการ คือ สิ่งที่ใช

เปรียบเทียบกับกลุมที่เปรียบเทียบ สิ่งที่ใชเปรียบเทียบไดแกกลุมตัวแปรตาม สวนกลุมที่เปรียบเทียบ

ไดแกตัวแปรอิสระ ในการเปรียบเทียบจะใชสถิติใดข้ึนอยูกับกลุมที่ใชเปรียบเทียบสําหรับสถิติที่ใช

ทดสอบทั่วไปแบงไดเปน 3 ลักษณะคือแบบกลุมเดียวแบบสองกลุมและแบบหลายกลุมในการวิจัยมี

จุดมุงหมายที่จะทดสอบความแตกตางระหวางประชากร เชน ทดสอบความถ่ีรอยละ สัดสวนคาเฉลี่ย

เลขคณิตและทดสอบนัยสําคัญของความสัมพันธระหวางตัวแปร ช่ึงมีสถิติใหเลือกใชหลายตัวในที่น้ีจะ

ขอกลาวถึงตัวสถิติทดสอบที่ใชทดสอบบางตัวดังน้ีคือ 

1) การเลือกใช Z-test หรือ t-test ในการทดสอบสมมติฐาน 

2) การเลือกใช 2 X² -test ในการทดสอบสมมติฐาน 

3) การเลือกใช F-test และการวิเคราะหความแปรปรวน ( ANOVA ) ทดสอบสมมติฐาน 
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การใชสถิติทดสอบสมมติฐานจากขอมูลที่เก็บรวบรวมมาจากกลุมตัวอยางเพื่อจะสรุปอางอิง

ไปยังลักษณะของประชากรจะชวยทําใหทราบวาขอสรุปที่ไดมีความเช่ือมั่นไดกี่เปอรเซ็นต และจะมี

โอกาสกี่เปอรเซ็นตที่อาจจะสรุปผิดได การเลือกใชเทคนิคสถิติทดสอบใหเหมาะสมกับการวิจัยน้ัน

จะตองพิจารณาวาจะตองทดสอบอะไรขอมูลประเภทใดและจะทดสอบกี่กลุม และกลุมที่จะทดสอบ

เปนกลุมอิสระหรือเปนกลุมไมอิสระ 

การทดสอบสมมติฐาน(hypothesis testing) หรือเรียกวาการทดสอบนัยสําคัญจะตอง

ต้ังสมมติฐานศูนย (H0 ) ซึ่งเปนสมมติฐานทางสถิติที่ระบุวาไมมีความแตกตางและต้ังสมมติฐานรอง

หรือสมมติฐานทางเลือก (H1 ) และกําหนดระดับนัยสําคัญ (α ) เลือกสถิติทดสอบที่จะใชทดสอบ

สมมติฐานพรอมทั้งระบุคาวิกฤตของสถิติทดสอบเพื่อใชเปนเกณฑเทียบตอไปก็คํานวณคาตามสูตร

สถิติทดสอบถาคาที่คํานวณไดมีคามากกวาเกณฑก็ตัดสินใจปฏิเสธH0 ยอมรับH1 แลวสรุปผลตาม H1 

แตถาคาที่ที่คํานวณไดมีคานอยกวาเกณฑก็ยอมรับ H0 แลวสรุปไปตาม H0 
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                         ข้ันที่ 7 การสรปุผล  อภปิรายผลและขอเสนอแนะ 

 

1. วิธีการสรุปผลการวิจัย 

หลักการสรุปผลการวิจัย 

1. สรุปตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยมกีี่ขอกส็รปุผลเทาน้ัน 

2. การสรุปผลตองข้ึนอยูกบัขอมลูที่ไดเปนสําคัญ 

3. การสรุปตองสอดคลองกับขอเท็จจริง หลักการตางๆ ของธรรมชาติ 

4. การสรุปตองจํากัดภายในขอบเขตของปญหา และความรูที่ไดรับจรงิๆ ไมกลาวอางถึงเหตุ

อื่นๆ ซึ่งไมใชผลการวิจัย 

5. การลงสรุปน้ันเปนการกลาวแตเพียงสั้นๆ รัดกมุตามปญหาการวิจัย 

6. การสรุปผลตองเปนคําตอบทีเ่กี่ยวของและสัมพันธกบัปญหาวิจัย 

7. การสรุปผลเปนเรื่องของการคนพบขอเทจ็จริง ไมรวมทัศนคติ หรือความคิดเห็นสวนตัว

เขาไปเกี่ยวของดวย 

8. การสรุปผลขอมูลควรเปนผลเน่ืองมาจากการวิเคราะหอยางรอบคอบจากขอมลูและ

ขอเท็จจรงิที่ได 

 

2. วิธีการอภิปรายผลการวิจัย 

หลักการอภิปรายผลการวิจัย 

การอภิปรายผลเปนข้ันตอนที่ผูวิจัยจะทําภายหลังจากการสรุปผลการวิจัย หรือขอคนพบของ

การวิจัยของตนแลว โดยการนําหลักเหตุผล ทฤษฎี กฎเกณฑตางๆ ตลอดจนผลการวิจัยของผูอื่นมา

วิพากษวิจารณผลการวิจัยของตน ซึ่งอาจกระทําไดดังน้ี ศึกษาทฤษฎี กฎเกณฑ หลักเหตุผลตางๆ 

ตลอดจนผลการวิจัยของผูอื่นเพื่อเปนแนวทางในการอภิปรายผลซึ่งสวนหน่ึงผูวิจัยอาจจะศึกษา

มาแลว ในข้ันตอนการศึกษาเอกสารและการวิจัยที่เกี่ยวของ พิจารณาผลการวิจัยสอดคลองหรือ

ขัดแยงกับสมมติฐาน และผลการวิจัยของผูใดบางพิจารณาขอบเขตและขอจํากัดของการวิจัย เพื่อให

การอภิปรายผลอยูในขอบเขตของการวิจัย วิพากษวิจารณหรือใหเหตุผลที่ผลการวิจัยน้ัน สอดคลอง

หรือขัดแยงกับสมมติฐานที่ต้ังไวตลอดจนเหตุผลที่ผลการวิจัยสอดคลองหรือขัดแยงกับผลการวิจยัของ

ผูอื่น โดยใชทฤษฎีเหตุผลและผลการวิจัยของผูอื่นมาเปนแนวทางในการอภิปรายในกรณีผลการวิจัย

สอดคลองกับสมมติฐานมาเปนแนวทางในการอภิปราย 
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3. วิธีการเขยีนขอเสนอแนะ 

หลักการเขยีนขอเสนอแนะ  

การใชขอเสนอแนะ เปนข้ันตอนสุดทายที่ผูวิจัยกระทําในกระบวนการวิจัยแตละเรื่อง โดย

ผูวิจัยจะช้ีแนะแนวทางการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน และเปนแนวทางในการวิจัยตอไป ซึ่งการให

ขอเสนอแนะของการวิจัยจะประกอบดวยสวนตางๆ ดังน้ี 

1. จุดออน ขอบกพรอง หรือขอจํากัดของการวิจัย หรือทั้งขอเสนอแนะในการแกปญหา

เพื่อใหผูอานไดพิจารณาประกอบการตัดสินใจวาจะเช่ือผลการวิจัยน้ันไดมากหรือนอยเพียงใด  

และยังเปนขอเตือนแกผูที่จะทําการวิจัยในเรื่องทํานองเดียวกัน ในกรณีที่ทําการวิจัยที่ไมมจีดุออนหรอื

ขอบกพรองใดๆ ก็จะไมมีสวนน้ี 

แนวทางในการนําผลการวิจัยไปใช กลาวคือ ผลการวิจัยควรจะนําไปใชประโยชนกับใคร ใน

เรื่องใด และมีแนวทางในการใชอยางไร 

แนวทางในการทําวิจัยตอไป กลาวคือ จากปญหาที่ผูวิจัยไดทําแลวสามารถทําการวิจัยเรื่องใด

ตอไปไดอีก ซึ่งเรื่องที่จะเสนอควรเปนเรื่องใหมที่นาสนใจ และสามารถปฏิบัติตามไดจริงๆ 

กลาวโดยสรุปก็คือ การแปลผลขอมูลก็เพื่อการหาขอสรุปของขอมูล เพื่อขอความรูและ

ขอความจริงจากตัวเลข และกระบวนการทางสถิติที่ได โดยมีหลักคือจะตองแปลผลอยูภายในขอบเขต

ของขอมูล และจุดมุงหมายของการวิจัยเปนหลัก ไมควรแปลผลหรือใหขอสรุปที่บิดเบือนไปจาก

ขอเท็จจริง หรือใชอคติสวนตัวเขาไปเกี่ยวของดวย และสําหรับการอภิปรายผลเปนข้ันตอนที่ผูวิจัยได

นําหลักการ ทฤษฎี กฎเกณฑ ตลอดจนผลการวิจัยมาเปนแนวทางในการอภิปรายผล สวนการเสนอ

ขอเสนอแนะเปนการช้ีแนวทางการนําผลการวิจัยไปใช และเสนอปญหาการวิจัยวา ควรจะทําเรื่องใด

ตอไป 
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                                ข้ันที่ 8 การเขียนรายงานการวิจัย 

 

รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย 

การเขียนรายงานการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนเปนข้ันตอนสุดทายของกระบวนการวิจัย 

หลังจากที่ผู วิจัยไดทําการวิเคราะหตามวัตถุประสงคแลวการเขียนรายงานการวิจัยโดยทั่วไปมี

วัตถุประสงคเพื่อสรุปผลการวิจัยเพื่อเผยแพรใหผูสนใจไดศึกษาและนํารูปแบบวิธีการดําเนินงานและ

ผลการวิจัยไปปรับใชในการจัดการในการปฏิบัติงาน แตการเขียนรายงานการวิจัยปฏิบัติการในช้ัน

เรียนจะมีความแตกตางจากการเขียนรายงานการวิจัยโดยทั่วไปคือเปนการเขียนเพื่อบันทึกรวบรวม

องคความรูเกี่ยวกับวิธีการหรือนวัตกรรมที่คิดคนเสาะหามาใชในการแกปญหาการเรียนการสอนของ

ครู เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนครูดวยกันจึงไมไดใชกระบวนการวิจัยแบบเต็มรูปแบบ

เหมือนกับการวิจัยทางการศึกษาแตจะมุงเนนในสวนผลของการวิจัยที่สามารถนํามาใชแกปญหาหรือ

พัฒนาการเรียนการสอนไดอยางทันทวงทีเปนสวนมาก การเขียนรายงานผลการวิจัยในช้ันเรียนจะมี

หลากหลายรูปแบบซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 กลุมใหญๆ คือรูปแบบแรกจะเปนการเขียนรายงาน

ผลการวิจัยโดยยอสรุปใหเห็นถึงสาระสําคัญโดยไมอิงกับรูปแบบสากลมากนัก ลดความเขมขนในการ

เขียนเชิงวิชาการลง รายงานผลการวิจัยลักษณะน้ีจะเขียนเพียงไมกี่หนาและบางครั้งเรียกวางานวิจัย

หนาเดียวหรือ "รายงานผลการวิจัยแบบไมเปนทางการ” สวนรูปแบบที่สองจะเปนการเขียนรายงาน

ผลการวิจัยเต็มรูปแบบโดยผู วิจัยจะนําเสนอรายละเอียดในทุกข้ันตอนมีการเขียนในรูปแบบ

มาตรฐานสากลที่เปนที่ยอมรับการรายงานผลการวิจัยลักษณะน้ีอาจเรียกวา "รายงานผลการวิจัยแบบ

เปนทางการ" ซึ่งรูปแบบการเขียนรายงานผลการวิจัยแตละประเภทมีรายละเอียดดังน้ี 

1. การเขียนรายงานผลการวิจัยแบบไมเปนทางการ 

การเขียนรายงานแบบไมเปนทางการมักจะนําเสนออยางสั้นๆเพียง 1 หนาหรืออาจยาว 2-3 

หนาก็ได การเขียนรายงานผลการวิจัยแบบน้ีจะไมเครงครัดกับรูปแบบของการเขียนรายงานมากนัก

ครูผูวิจัยแตละคนอาจกําหนดรูปแบบการรายงานผลการวิจัยของตนเองไดอยางมีอิสระเพียงแตเขียน

บรรยายถึงสาระสําคัญที่แสดงถึงความเปนเหตุเปนผลของกระบวนการวิจัยใหผูอานเขาใจถึงสิ่งที่ได

ศึกษาและสิ่งที่คนพบ โดยอาจจะนําเสนอเปนความเรียงหรือกําหนดประเด็นการเขียนและควรแสดง

ถึงหลักฐานเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงานและผลการศึกษาประกอบ เพื่อยืนยันขอสรุปตางๆ ที่ได

จากการวิจัย โดยกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2545, 7) ไดเสนอแนะวาการเขียนรายงานการ

วิจัยในช้ันเรียนที่มีความยาวประมาณ 1 หนาซึ่งอาจมากกวาน้ีก็ไดข้ึนอยูกับรายละเอียดที่ครูผูวิจัย

ตองการนําเสนอ อยางไรก็ดีควรเขียนใหครอบคลุมเน้ือหา 6 ประการอยางสั้นๆคือ 

- เสนอใหเห็นถึงปญหาที่ตองการแกไขและการวิเคราะหปญหา 
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- การกําหนดวิธีการหรือนวัตกรรมในการแกปญหา 

- แนวทางการพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม 

- การนําวิธีการหรือนวัตกรรมไปใชมีอะไรเกิดข้ึนในระหวางการปฏิบัติจริงบาง ดีหรือไม

อยางไร 

- การสรุปผลการแกไขปญหาเมื่อปฏิบัติสิ้นสุดแลวผลสุดทายที่เกิดข้ึนคืออะไร เปนจํานวน

เทาใด มีคุณภาพอยางไรตรงกับที่คาดหวังไวมากเพียงใด 

- การสะทอนผลการแกไขปญหาวาครูรูสึกอยางไรตอผลงานควรจะปรับปรุงหรือเพิ่มเติม

อยางไร 

2. การเขียนรายงานผลการวิจัยแบบเปนทางการ 

การเขียนรายงานผลการวิจัยแบบเปนทางการที่มีลักษณะเชนเดียวกับรายงานผลการวิจัยที่

เปนแบบสากลทั่วไปเหมือนวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา โดยการเขียนรายงานผลการวิจัยแบบน้ี

เหมาะกับการวิจัยเชิงวิชาการในช้ันเรียนโดยมีสวนประกอบสําคัญดังตอไปน้ี 

สวนหนาประกอบดวยปกหนาปกในบทคัดยอคํานําและสารบัญ 

บทท่ี 1 บทนํา  ประกอบดวยเน้ือหาเกี่ยวกับความเปนมาและความสําคัญของปญหาคําถาม

วิจัยวัตถุประสงคของการวิจัยสมมติฐานการวิจัยขอบเขตของการวิจัยนิยามคําศัพทขอตกลงเบื้องตน

ของการวิจัยขอจํากัดของการวิจัยประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

บทท่ี 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย ประกอบดวยเน้ือหาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยประชากรกลุม

ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

บทท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูล 

บทท่ี 5 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

บรรณานุกรม 

ภาคผนวก 

สวนหนา เปนสวนที่อยูกอนสวนเน้ือหาของการวิจัยเปนสวนประกอบที่ทําใหรายงานการ

วิจัยสมบูรณย่ิงข้ึนในสวนน้ีประกอบดวย 

1) ปกหนา ประกอบดวยช่ือเรื่องช่ือผูวิจัยช่ือหนวยงานที่เปนเจาของผลงานวิจัยและอาจระบุ

ปที่ทําวิจัยดวยสําหรับวิธีการเขียนช่ือเรื่องงานวิจัยน้ันควรประกอบดวยจุดมุงหมายของการวิจัยตัว

แปรในการวิจัยและกลุมเปาหมายในการวิจัย 

2) ปกใน มีสวนประกอบเชนเดียวกับปกนอกทุกประการเพียงแตใชกระดาษเหมือนเน้ือใน 

3) บทคัดยอ เปนสวนที่ผูทําวิจัยสรุปเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับงานวิจัยที่ไดดําเนินการไปแลว

มากลาวสรุปไวโดยยอโดยมีหัวขอสําคัญๆคือช่ือรายงานการวิจัยช่ือผูทําวิจัยปที่ทําวิจัยสําหรับสาระ
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ของบทคัดยอจะกลาวถึงจุดประสงคของการวิจัยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยข้ันตอนการดําเนินการ

วิจัยและผลที่ไดจากการวิจัยโดยสรุป 

4) คํานํา จะกลาวถึงความเปนมาหรือประเด็นบางประการในเชิงแนะนํางานวิจัยจุดมุงหมาย

ของการดําเนินการวิจัยและกลาวขอบคุณบุคคลตางๆที่ไดใหความชวยเหลือใหขอเสนอแนะจนกระทั่ง

งานวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

5) สารบัญ นิยมแบงออกเปน 3 สวนคือสารบัญเน้ือเรื่องสารบัญตารางและสารบัญภาพ 

บทท่ี 1 บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา เน้ือหาที่ควรเนนในสวนน้ีคือผูวิจัยตองแสดงให

เห็นถึงสภาพปญหาการเรียนการสอนโดยอาจมีขอมูลที่กลาวยืนยันสภาพปญหาระบุแนวคิดในการ

แกปญหากําหนดจุดประสงคในการวิจัยขอบเขตของการวิจัยและประโยชนที่คาดวาจะไดรับอยาง

ชัดเจนซึ่งควรนําเสนอ 5 สวนดังน้ี 

1) หลักการและเหตุผลหรือสิ่งที่มุงหวังจะใหเกิด 

2) สภาพที่เปนอยูในปจจุบัน 

3) ความแตกตางของสภาพที่พึงประสงคกับสภาพที่เปนอยู 

4) ผลหรือปญหาที่ตามมาจากการเกิดความแตกตางที่เกิดข้ึนในขอ 3) 

5) ประเด็นที่ตองทําการวิจัยเพื่อใหไดแนวทางในการแกปญหาหรือคําอธิบายสภาพที่เกิด 

6) สิ่งที่เปนประโยชนที่คิดวาจะไดรับหลังจากไดแนวทางการแกไขปญหา 

คําถามการวิจัย 

หลักการในการเขียนคําถามวิจัยคือควรใชขอความที่เปนประโยคคําถามควรประกอบดวยตัว

แปรในการวิจัยและกลุมเปาหมายที่ตองการศึกษาและควรสอดคลองกับสภาพปญหาที่เกิดข้ึน 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

แนวทางในการเขียนคือผูวิจัยควรระบุกิจกรรมหรืองานที่ตองการทําเพื่อตอบคําถามวิจัยโดย

เขียนตามลําดับข้ันตอนของคําถาม ไมควรเขียนสิ่งทีต่องการจะใหเกิดหรือสิ่งที่เปนประโยชนของการ

วิจัยนิยมเขียนในรูปประโยคบอกเลามากกวาประโยคคําถาม 

สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานของการวิจัยเปนคําตอบที่คาดหวังไวกอนที่จะทําการทดลองใชนวัตกรรมการ

ต้ังสมมติฐานตองต้ังบนรากฐานของแนวคิดทฤษฎีหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปญหาน้ันกลาวคือ

ผูวิจัยจะตองศึกษาแนวคิดทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของอยางเพียงพอจึงจะสามารถต้ังสมมติฐาน

อยางมีเหตุมีผลและการต้ังสมติฐานตองสอดคลองสัมพันธกับจุดประสงคของการวิจัย 
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คําถามการวิจัย 

หลักการเขียนคําถามวิจัยควรใชขอความที่เปนประโยคคําถาม ควรประกอบดวยตัวแปรใน

การวิจัยและกลุมเปาหมายที่ตองการศึกษาและควรสอดคลองกับสภาพปญหาที่เกิดข้ึน 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

ผูวิจัยควรระบุกิจกรรมหรืองานที่ตองการทําเพื่อตอบคําถามวิจัยโดยเขียนตามลําดับข้ันตอน

ของคําถามวิจัยไมควรเขียนสิ่งที่ตองการจะใหเกิดหรอืสิ่งที่เปนประโยชนของการวิจัยนิยมเขียนในรูป

ประโยคบอกเลามากกวาประโยคคําถาม 

สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานของการวิจัยเปนการคาดหวังคําตอบไวกอนที่จะทําการทดลองใชนวัตกรรมโดย

จะตองต้ังบนรากฐานของแนวคิดทฤษฎีหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปญหาน้ันกลาวคือผูวิจัยจะตอง

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของอยางเพียงพอจึงจะสามารถต้ังสมมติฐานอยางมีเหตุมีผล

และการต้ังสมติฐานตองสอดคลองสัมพันธกับจุดประสงคของการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย 

เปนการบอกกรอบงานวิจัยวามีขอบเขตเพียงใดครอบคลุมอะไรบางซึ่งจะทําใหทัง้นักวิจยัและ

ผูศึกษางานวิจัยไดเขาใจปญหาการวิจัยไดตรงกันมากย่ิงข้ึนขอบเขตของการวิจัยที่ดีจะทําใหปญหา

การวิจัยมีความชัดเจน ทําใหการตีความหมายและสรุปผลการวิจัยอยูในขอบเขตที่ทําการวิจัย โดย

สวนใหญขอบเขตการวิจัยจะประกอบดวยหัวขอดังตอไปน้ี 

1) ตัวแปรท่ีศึกษาเปนการกําหนดขอบเขตของการศึกษาวาปญหาของการวิจัยจะตองศึกษา

ในเรื่องใดบางอันประกอบไปดวยตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ (independent variables) ซึ่งเปนสิ่งที่

เปนตนเหตุหรือสาเหตุที่ทาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอื่นเชนเพศวิธีสอนระดับสติปญญา

รูปแบบการเรียนเปนตนสวนตัวแปรตาม (dependent variable) เปนสิ่งที่เปนผลตามมาจากการ

เปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตนเชนทัศนคติความคิดเห็นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเจตคติ

เปนตน 

2) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนกลุมคนหรือบุคคลที่นักวิจัยเลือกมาเพื่อใชในการศึกษา

วิจัยกลุมที่เปนเปาหมายของการวิจัยสําหรับงานวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนสวนใหญเปนนักเรียนในช้ัน

เรียนที่ทําวิจัยน่ันเอง 

3) ระยะเวลาเปนการกําหนดเวลาในการทําการวิจัยต้ังแตเริ่มตนจนเสร็จสิ้น การกําหนด

ระยะเวลาใหชัดเจนจะทําใหทราบชวงเวลาของการดําเนินการและกําหนดการที่สําเร็จการวิจัย 

นิยามศัพทเฉพาะ 

ในรายงานการวิจัยปฏิบัติการน้ันมีคําบางคําในรายงานการวิจัยที่ตองใหคําจํากัดความหรือคํา

นิยามเพื่อทําความเขาใจระหวางครูผูวิจัยกับผูอานรายงานผลการวิจัยซึ่งคําเหลาน้ันจะเปนคําที่มี
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ความหมายแตกตางไปจากความหมายทั่วๆไปเพื่อไมใหผูศึกษางานวิจัยแปลความหมายผิดดังน้ัน

นักวิจัยจึงตองใหความหมายตัวแปรที่ใชในการวิจัย อยางไรก็ดีคําที่นํามาใหคําจํากัดความหรือนิยาม

น้ันจะตองเลือกเฉพาะคําที่สําคัญและจําเปนเทาน้ัน 

ขอตกลงเบ้ืองตน 

เปนขอความตัวแทนความคิดที่ไดรับการยอมรับวาเปนจริงโดยไมตองมีการทดสอบมีลักษณะ

เปนประโยคเงื่อนไขซึ่งเปนพื้นฐานที่การวิจัยน้ันต้ังอยู ถาพื้นฐานไมมีความนาเช่ือถือผลการวิจัยก็จะ

ไมเปนที่ยอมรับไปดวย (ธีระวุฒิ เอกะกุล, 2552) การเขียนขอตกลงเบื้องตนผูวิจัยจะตองถือวาเปน

สวนที่สําคัญและสามารถช้ีใหเห็นถึงประเด็นปญหาของงานวิจัยที่เปนความจริงเปนพื้นฐานความเช่ือ

เบื้องตนและเปนที่ยอมรับซึ่งไมตองการพิสูจนโดยอาศัยการใชหลักฐานและการยืนยันจากขอมูล

เบื้องตนหรือทฤษฎีขอตกลงเบื้องตน ตองอาศัยขอเท็จจริงความเช่ือทฤษฎีและกฎเกณฑตางๆ 

ขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนอยางเห็นไดชัดหรือสถานการณที่มีอิทธิพลตอตัวแปรในการวิจัยเปนตนวากลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัยมีความคลายคลึงหรือเหมือนกันดานใดบางหรือแตกตางอยางไรบางแลวมีการ

ตกลงหรือวางเงื่อนไขตามความเปนจริงไวกอน อยางไรก็ตามสิ่งที่ควรระลึกไวเสมอคือไมควรเกิน

ขอบเขตที่ควรจะตกลงไดเชนตกลงไวกอนวาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีความเช่ือถือไดโดยปกติแลว

การเขียนขอตกลงเบื้องตนน้ันอาจใชแนวทางการอางอิงไวในขอตกลงเบื้องตนดวยคือความมีเหตุผลมี

หลักฐานขอเท็จจริงและมีแหลงขอมูลที่เช่ือถือได 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 

เปนการเขียนเพื่อช้ีใหเห็นวาเมื่อทําวิจัยเสร็จแลวผูวิจัยจะนําไปใชประโยชนโดยตรงได

อยางไรบางซึ่งตองสอดคลองกับความเปนมาความสําคัญของปญหาและใหกลาวถึงประโยชนที่เปนผล

ตามมา โดยประโยชนที่ไดรับจากการวิจัยโดยมีหลักการเขียนดังน้ี (สุวิมล วองวาณิช, 2550) 

1) ระบุสิ่งที่เปนประโยชนจากขอคนพบไมวาขอคนพบน้ันจะเปนแบบใดก็ตาม แมวาขอ

คนพบน้ันจะเปนไปตามที่ผูวิจัยมุงหวังหรือไมแตสิ่งที่คนพบจะเปนประโยชนอยางนอยที่สุดก็คือทําให

ไมตองเสียเวลาทําวิจัยในแนวทางเดิม 

2) การวิจัยเปนการคนหาสิ่งที่คนพบซึ่งผูวิจัยยังไมทราบลวงหนาถึงคําตอบวาจะเปนเชนใด

ดังน้ันการระบุประโยชนของการวิจัยวาจะไดผลอยางที่มุงหวังเปนการใหขอสรุปที่จํากัดมากเกินไปไม

ควรเขียนเชนน้ี 

3) ตองไมเขียนเพียงแตวาผลการวิจัยน้ีทําใหไดรูขอเท็จจริงอะไรบางแตตองระบุวาการได

ทราบขอมูลสารสนเทศน้ันจะเกิดประโยชนอะไรบาง 

บทท่ี 2 การศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

บทน้ีเปนการนําเสนอการคนควาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางใน

การแกปญหาที่เหมาะสมโดยไมตองมีการลองผิดลองถูกซึ่งทําใหเสียเวลา นอกจากน้ันยังเปนการชวย
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ใหนักวิจัยและผูศึกษางานวิจัยทราบถึงปญหาที่เกิดการวิจัยที่กําลังศึกษาอยูวาจะมีแนวโนมเปนเชนไร

และยังเปนการลดความซ้ําซอนกับงานวิจัยของนักวิจัยทานอื่น ผูวิจัยสามารถศึกษาคนควาแนวคิด

ทฤษฎีและงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานที่ตนกําลังดําเนินการวิจัยไดจากตํารา วารสาร เอกสาร

ทั่วไปตลอดจนงานวิจัยจากวิทยานิพนธหรือวารสารการวิจัยทั้งในและตางประเทศ ขอควรคํานึงใน

การเขียนในสวนน้ีคือสิ่งที่ศึกษาจะตองสัมพันธกับปญหาที่ทําวิจัยและนักวิจัยตองแสดงใหเห็นวาไดนํา

แนวคิดที่ไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของไปใชในงานวิจัยของตนเองอยางไร  

การเขียนสามารถนําเสนอเปนสวนๆ ไดดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เปนการนําเสนอเก่ียวกับความหมายของตัวแปรทุกตัวที่ผูวิจัยกําลังศึกษา  

ที่มีนักวิจัยหรือนักการศึกษาทานอื่นไดใหความหมายไวและนํามาสรุปเปนความหมายของตัวแปรตาม

ความหมายของผูวิจัยเอง 

ตอนท่ี 2 หลักการแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ กับนวัตกรรมที่นํามาใชในการแกปญหากับ

การเรียนการสอน เปนการเขียนรายงานผลการศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของโดยเลือกนําเสนอ

เอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ทําการวิจัยโดยตรงเพื่อเปนแนวทางใหผูที่ศึกษางานวิจัยไดมีพื้นฐาน

เกี่ยวกับหัวขอที่ทําการวิจัย การเขียนจะตองคัดสรรและสังเคราะหขอความของเอกสารตางๆ ให

สอดคลองสัมพันธกันทุกหัวขอยอยที่นําเสนอตลอดจนมีการสรุปประเด็นโดยในตอนทายของแตละ

หัวขอดวย 

ตอนท่ี 3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ซึ่งนิยมใชทั้งงานวิจัยในประเทศและตางประเทศเพื่อ

ตรวจสอบวานักวิจัยทานอื่นไดทํางานวิจัยทางดานน้ีอยางไรไดผลเปนเชนไร ซึ่งเมื่อครูผูวิจัยนํา

แนวทางไปปฏิบัติงานแลวอาจจะไดผลที่เหมือนหรือตางกันก็เปนไปไดเพราะนักเรียนเปนคนละกลุม

และครูผูสอนไมเหมือนกัน โดยเน้ือหาจะแบงเปนหมวดหมูดวยการอางอิงงานวิจัยของคนไทยกอน

แลวจึงอางอิงจากงานวิจัยของตางประเทศและที่สําคัญคืองานวิจัยไมควรเกาจนเกินไปซึง่อาจยอนหลงั

ไดไมเกิน 10 ป ในแตละตอนเมื่อนําเสนอแนวคิดของผูอื่นแลวผูทําการวิจัยตองทําการสรุปแนวคิด

ของผูวิจัยเองทุกครั้งเชนเกี่ยวกับความหมายเมื่อทําการศึกษาความหมายของผูอื่นแลวสุดทายจงึนํามา

เขียนสรุปเปนการใหความหมายตามความเขาใจของผูวิจัยเอง 

บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย 

เปนการกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยโดยเปนการแสดงใหเห็นถึงลําดับข้ันตอนของการสราง

และการพัฒนานวัตกรรมบอกข้ันตอนการพัฒนาเครื่องมือวัดระบุกลุมนักเรียนเปาหมายที่ใชในการ

ทดลอง รูปแบบการทดลอง วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และแนวทางการวิเคราะหขอมูลโดยแบงเปน 2 

ข้ันตอนคือข้ันเตรียมการและข้ันดําเนินการ 
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1) ขั้นเตรียมการมักจะกลาวถึงสิ่งตอไปน้ี 

1.1 การศึกษาและวิเคราะหปญหาในการเรียนการสอนจนไดกลุมตัวอยางของนักเรียนที่

พบวามีปญหาดานการเรียนหรือถาใชกระบวนการสุมกลุมตัวอยางใหระบุรูปแบบของการสุมพรอมทัง้

จํานวนนักเรียนที่ผูสอนมีความตองการในการแกปญหาดวย 

1.2 การศึกษาเน้ือหาหลักสูตรและเอกสารตางๆ ตลอดจนการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ

แกปญหาที่คาดวามีความเหมาะสมกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง กระบวนการพัฒนาดานรูปแบบ

การสอน นวัตกรรมหรือวิธีการแกปญหา 

1.3 การพัฒนานวัตกรรมหรือวิธีการที่จะใชดําเนินการแกปญหาการเขียนข้ันตอนการ

ดําเนินการสรางและพัฒนานวัตกรรมอยางละเอียดจนไดนวัตกรรมข้ึนมาโดยนําเสนอรายละเอียดของ

นวัตกรรมดวย เชน มีกี่เรื่อง จํานวนกี่ชุด อะไรบาง ฯลฯ 

1.4 เครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลควรมีการนําเสนอรายละเอียดของเครื่องมือวัดวาเปน

เครื่องมือวัดแบบใด มีกี่สวน กี่ขอ โดยสรุปวามีการประเมินอะไรบางมีเครื่องมือกี่ชนิดอะไรบางเชน

การใชแบบทดสอบ แบบสอบถามความคิดเห็นแบบสํารวจเปนตน 

2) ขั้นดําเนินการมักกลาวถึงข้ันตอนการดําเนินการแกปญหาเชนมีการใชนวัตกรรมอยางไร

เวลาใดการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเปนอยางไรตลอดจนสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลซึง่ควรเขียน

สูตรไวดวย การสรุปผลและการนําเสนอขอมูลขอคนพบที่ไดจากการวิจัยจะดําเนินการอยางไร

แบงเปน 2 ข้ันตอนแตละข้ันตอนมีรายละเอียดที่ตองระบุดังน้ี 

2.1 ขั้นการทดลองใช (try out) เปนข้ันการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมที่มีการนํามาใช

โดยระบุตามหัวขอตางๆ คือการกําหนดกลุมตัวอยางโดยระบุวิธีการที่ไดมาซึ่งกลุมตัวอยางเปนอยางไร

รวมถึงการบอกจํานวนกลุมตัวอยางดวย หลังจากน้ันจึงดําเนินการทดลองนํามาใชซึ่งควรมี

รายละเอียดต้ังแตการกําหนดกลุมตัวอยาง การสุมกลุมตัวอยางเขากลุมทดลองและกลุมควบคุมเพื่อ

ทําการรวบรวมขอมูลหรือการประเมินผล ลําดับสุดทายของข้ันการทดลองใชคือการวิเคราะหขอมูล

และนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข ซึ่งการเลือกใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลตองสอดคลองกับสมมติฐาน

ลักษณะของขอมูลที่วัดและลักษณะของกลุมตัวอยางดวย 

2.2 ขั้นดําเนินการแกปญหาจริงเปนการดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

โดยใชวิธีการสอนหรือนวัตกรรมที่ผานการตรวจสอบคุณภาพตามข้ันตอนดังกลาวเรียบรอยแลว มา

ทดลองกับกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยจะทําการเก็บขอมูลระหวางการดําเนินการใชนวัตกรรมรวมทั้งการ

ประเมินความคิดเห็นหรือเจตคติของครูและนักเรียน ภายหลังการใชนวัตกรรมเพื่อใหไดขอมูลรอบ

ดานกอนนํามาวิเคราะหขอมูลในลําดับตอมา 
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บทท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูล 

ผลการวิเคราะหขอมูลจะกลาวถึงผลที่ไดจากการวิจัยโดยเปนการนําเสนอผลของการ

ดําเนินการแกปญหาหรือพัฒนา ซึ่งการนําเสนอตองสอดคลองกับวัตถุประสงคและสมมติฐานของ

งานวิจัยที่กําหนดไวซึ่งมีหลักการเขียนคือควรเสนอผลการดําเนินการวิจัยเรียงตามลําดับของ

วัตถุประสงคของการวิจัยหรือตามสมมติฐานของการวิจัยทีละขอการเสนอผลการวิเคราะหอาจใช

ตารางแผนภูมิรูปภาพหรือบทความก็ไดแตควรพิจารณาใหเหมาะสมกับผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อให

ผูอานเขาใจไดงายข้ึนโดยทุกตารางตองมเีลขที่ตารางและช่ือตารางกํากับ สําหรับการแปลความหมาย

ของขอมูลในตารางน้ันผูวิจัยควรแปลความหมายผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญเทาน้ันไม

จําเปนตองอานตารางหรือใสความคิดเห็นของผูวิจัยลงไป 

บทท่ี 5 สรุปผลอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

การสรุปผลการวิจัย 

เปนการสรุปผลการดําเนินการวิจัยต้ังแตเริ่มตนจนกระทั่งไดผลการวิจัย เน้ือหาในบทน้ีควร

นําเสนอโดยสรุปเน้ือหาทั้งหมดต้ังแตบทแรกจนถึงบทสุดทายอันประกอบไปดวย ความเปนมาของ

ปญหา วัตถุประสงคของการวิจัย กลุมตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล ผลการวิจัย ซึ่งเปนการบรรยายสรุปขอคนพบที่สําคัญเทาน้ันไมจําเปนตองนําตารางผลการ

วิเคราะหขอมูลมาเขียนในสวนน้ี 

การอภิปรายผลการวิจัย 

การอภิปรายผลมีแนวการเขียนคือควรเขียนแสดงใหเห็นวาผลการคนพบมีความสอดคลอง

หรือขัดแยงกับทฤษฎีหลักการหรือผลการวิจัยที่นักวิจัยทานอื่นเคยศึกษากอนมาแลวหรือไมอยางไร 

โดยการเขียนแสดงความคิดเห็นหรือเหตุผลเชิงวิพากษวิจารณดวยตัวครูผูวิจัยในการอภิปรายผลน้ัน

ควรอภิปรายแยกเปนประเด็นการอภิปรายใหชัดเจนทีละประเด็นไมจําเปนตองอภิปรายผลทกุรายการ

ที่คนพบ ควรเลือกอภิปรายเฉพาะขอคนพบที่เดนๆหรือประเด็นที่เปนขอสรุปใหม 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเปนการเขียนบรรยายการเสนอแนะที่เกี่ยวของกับการวิจัยเพื่อสื่อความใหแก

ผูอานงานวิจัยใหสามารถนําไปใชปรับปรุงงานวิจัยหรือตอยอดงานวิจัยตอไปได โดยการเขียน

ขอเสนอแนะในงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนอาจกลาวถึงขอเสนอแนะเกี่ยวกับการแกปญหาการ

เรียนการสอนที่นํามาวิจัยและขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวนวัตกรรมที่พัฒนาข้ึนและนํามาใช ดังน้ัน

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในช้ันเรียนควรเขียนขอเสนอแนะอยางนอย 2 สวนคือ 
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1. ขอเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงแกไขตัวนวัตกรรมเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. ขอเสนอแนะในการนํานวัตกรรมไปใชประโยชนในการแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการ

สอนหรือเปนขอเสนอแนะเพื่อทําวิจัยเพิ่มเติมวาจากขอคนพบในงานวิจัยครั้งน้ีไดกอใหเกิดประเด็น

หรือแนวคิดที่ควรจะมีการดําเนินการในการพัฒนาการเรียนการสอนในระยะตอไปอยางไรบาง 

เอกสารอางอิง 

การอางอิงในรายงานการวิจัยทําใหผูอานหรือผูที่มาศึกษาคนควาสามารถตรวจสอบหรือ

ติดตามศึกษาเพิ่มเติมไดนอกจากน้ันยังเปนการสรางความนาเช่ือถือใหแกผลงานของผูวิจัยเองและ

เปนการใหเกียรติแกเจาของงานวิจัยอีกดวย จึงถือไดวาการอางอิงรายงานการวิจัยถือเปนจริยธรรม

ของนักวิจัยเมื่อไดหยิบยก ตัดตอ นําแนวคิดหรือขอสรุปจากเอกสารตารางรายงานการวิจัยของผูอื่น

มาเรียบเรียงเพื่อเปนสวนหน่ึงของการดําเนินการวิจัยวิธีเขียนอางอิงและบรรณานุกรมจะปรากฏอยูทัง้

สวนเน้ือหาและทายเลมคือ 

1) สวนเน้ือหาคือรายการอางอิง (reference list) ซึ่งจะมีรูปแบบการอางอิงที่ใชอยูทั่วไป 

3 แบบไดแกแบบเชิงอรรถแบบแทรกในเน้ือหาและแบบอางอิงทายบท สําหรับในสวนของการอางอิง

เน้ือหาสาระน้ันมักเขียนไวกอนหรือตอทายสาระที่ยกมาจากขอเขียนของผูอื่นโดยการอางอิงแบบ

แทรกในของเน้ือหาจะมีช่ือผูแตงและปที่พิมพอยูในวงเล็บแตถามีช่ืออยูแลวใหใสเฉพาะปที่พิมพใน

วงเล็บ 

2. สวนทายเลมคือบรรณานุกรม (bibliography) ซึ่งไดแกรายละเอียดของแหลงเอกสารที่ใช

อางอิงในเน้ือหาทุกรายการทั้งที่ปรากฏชัดเจนโดยเขียนอางองิไวและสวนที่ไมปรากฏโดยมีสวนประกอบ 2 

สวนคือ 

1. บรรณานุกรม 

2. ภาคผนวก 

การอางอิงทั้งในสวนที่เปนการอางอิงในสวนเน้ือหาและการอางอิงในสวนของบรรณานุกรม

ผูวิจัยจะยึดระบบการอางอิงแบบใดซึ่งเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปก็ไดโดยใชการอางอิงเปนระบบเดียวกัน

ตลอดทัง้เลมเพื่อไมใหเกิดความสับสนกับผูอานงานวิจัย 

1) บรรณานุกรม 

เมื่อผูวิจัยไดทําการอางอิงเอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของในเน้ือหาแลวควรมีบรรณานุกรมใน

ตอนทายของรายงานการวิจัยดวย เน่ืองจากการเขียนบรรณานุกรมเปนการสรุปรวมเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานของผูวิจัยทุกเลมไมวาการอางอิงน้ันจะอยูตรงสวนใดของรายงานการวิจัย

โดยนํามารวบรวมเขียนเปนบรรณานุกรมอยางเปนระบบ การเขียนบรรณานุกรมใหเขียนตามแบบ

มาตรฐานโดยยึดรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเมื่อใชรูปแบบน้ันแลวก็ใหใชเหมือนกันตลอดทั้งเลมและควร
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แยกภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเปนคนละสวนนอกจากน้ีอาจแยกตามประเภทของเอกสารเชน

บทความหนังสือสิ่งตีพิมพเปนตน 

2) ภาคผนวก 

ในสวนของภาคผนวกจะเปนสวนที่นํารายละเอียดปลีกยอยของเน้ือหาที่ไมจําเปนตองใสไวใน

สวนของเน้ือหามารวมไวตอนทายเลมเพื่อการอางอิงในรายละเอียดและชวยใหผูอานไดเขาใจเรื่องที่

เสนอไวหรืออาจใหรายละเอียดของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลหรืออาจเปนขอมูลตัวเลข

ตารางผลการวิเคราะหเอกสารตางๆ ฯลฯ เทาที่ผูวิจัยเห็นวาจะเปนประโยชนในการศึกษางานวิจัย

เทาน้ันอาจจะแยกเปนประเภทของภาคผนวกก็ได 
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ข้ันที่ 9 การนําเสนอผลงานวิจัย 

 

1.การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ 

เทคนิคการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการมีความสําคัญไมย่ิงหยอนไปกวาการวิจยั 

ดวยเหตุผลที่วานักวิจัยอาจผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพดีแตถาไมสามารถนําเสนอหรือถายทอด

ผลงานวิจัยใหผูฟงเขาใจไดนักวิจัยก็อาจไมไดรับการยอมรับในเชิงวิชาการ Correli (2006) กลาววา

ความสําเร็จในการนําเสนอผลงานวิจัยข้ึนอยูกับวิธีการนําเสนอถานักวิจัยนําเสนอผลงานวิจัยดวยทาที

ไมมั่นใจเสียงสั่นมือสั่นยอมทําใหคุณคาของผลงานวิจัยลดลง ดังน้ันนักวิจัยควรใชเวลาในการเตรยีมตัว

เสนอผลงานวิจัยดวยเทคนิคในการนําเสนอ แยกไดตามรูปแบบการนําเสนอผลงานในที่ประชุม

วิชาการเปน 2 แบบคือการนําเสนอโปสเตอรและการนําเสนอดวยวาจาซึ่งทั้งสองแบบมีเทคนิค

แตกตางกันดังสาระสรุปจากเอกสารของCorreli (2006) Jackson (1998) และ Newcastle 

University (2008) ดังตอไปน้ี 

1. การนําเสนอโปสเตอร (Poster Presentation) 

โปสเตอรเปนสื่อประเภทไมมีการเคลื่อนไหวสําหรับการนําเสนอ ‘สาร’ ทําดวยกระดาษแข็ง

หรือไมสําหรับติดต้ังขอเขียนสรุป/บทคัดยอภาพ/แผนภูมิประกอบสารที่นําเสนอมีขนาดประมาณ 1 X 

.50 ตารางเมตรการนําเสนอผลงานวิจัยดวยโปสเตอรจะมีแตกตางจากการนําเสนอผลงานวิจัยดวย

วาจาตรงที่การนําเสนอโปสเตอรนักวิจัยจะใหโปสเตอรทําหนาที่บอกเรื่องราวของผลงานการวิจัย ตัว

ของนักวิจัยมีหนาที่ตองรออยูใกลๆ โปสเตอรเพื่อคอยตอบคําถามหรือใหคําอธิบายเพิ่มเติมแกผูชม 

สาระดานการนําเสนอผลงานวิจัยในรูปโปสเตอรแบงเปน 2 หัวขอคือรูปแบบโปสเตอรผลงานวิจัยและ

แนวทางการเตรียมโปสเตอรผลงานวิจัยดังน้ี 

1.1 รูปแบบโปสเตอรผลงานวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัยดวยโปสเตอรมี

องคประกอบ 5 สวนดังน้ี 

1) ชื่อเรื่อง (title)ช่ือเรื่องงานวิจัยเปนขอความระบุวัตถุประสงคหลักของการวิจัย 

ตัวแปรในการวิจัยและบริบทของงานวิจัย ในกรณีงานวิจัยเชิงปริมาณและเปนวลีสั้นๆที่ระบุ

วัตถุประสงคหลักและประเด็นวิจัยหลักโดยมีการเลนคําสัมผัสไดในกรณีงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

2) บทคัดยอ (Summary)เปนเน้ือหาสาระสรุปของงานวิจัยโดยมากนิยมเขียน

เพียง 3 องคประกอบคือวัตถุประสงคการวิจัยวิธีการวิจัยและผลการวิจัยเพื่อใหผูอานเห็นภาพรวม

ของงานวิจัยทั้งเรื่อง 

3) บทนําและเอกสารท่ีเก่ียวของ (Introduction and related literature)บท

นําและเอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัย เปนขอความที่อธิบายถึงความเปนมาของปญหาวิจัย 
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ความสําคัญของงานวิจัย ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งนักวิจัยสามารถสังเคราะหสรุปโดยสราง

เปนกรอบแนวคิดและสมมุติฐานวิจัยทั้งน้ีนักวิจัยตองพิจารณาคัดสรรเฉพาะสวนสําคัญที่สุดไปจัดทํา

โปสเตอรและออกแบบใหนาสนใจดวย 

4) วิธีดําเนินการวิจัย (Research methods)สาระสรุปเกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัย

กรณีการวิจัยเชิงปริมาณประกอบดวยสาระเรื่องประชากรและกลุมตัวอยางตัวแปรและเครื่องมือวิจัย

วิธีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล กรณีการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบดวยสาระเรื่องการบรรยาย

สนาม (field) ที่ศึกษาการเลือกและลักษณะของกรณี (case) ที่ศึกษาขอบขายของขอมูลวิธีการและ

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

5) ผลการวิจัย (Research results)ผลการวิจัยเปนการเสนอสาระสวนที่เปนสรุป

ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัยรวมทั้งขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอแนะในการวิจัย

ตอไป 

1.2 แนวทางการเตรียมโปสเตอรผลงานวิจัยการเตรียมโปสเตอรผลงานวิจัยมี

แนวทางในการดําเนินงานโดยสรุปดังน้ี 

ก. การวางแผน นักวิจัยตองหาขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่นําเสนอโปสเตอร 

ขนาดของโปสเตอร ขอกําหนดในการนําเสนอโปสเตอร ลักษณะและจํานวนผูเขาชมโปสเตอร เพื่อใช

ในการวางแผนการนําเสนอหากนักวิจัยมีขอมูลมากเทาไรการวางแผนเสนอโปสเตอรก็จะย่ิงไดผลดี

มากข้ึนเทาน้ันแนวทางสําหรับการวางแผนงานคือการตอบคําถามวาจะเสนออะไรเสนออยางไรเหตุใด

จึงเลือกวิธีเสนอแบบน้ันและผลที่คาดวาจะไดรับรวมทั้งกําหนดระยะเวลาตนทุนคาใชจายในการ

เตรียมโปสเตอรดวย 

ข. การออกแบบโปสเตอร นักวิจัยตองตัดสินใจวาจะเลือกเน้ือหาสาระสวน

ใดจากรายงานวิจัยทั้งฉบับไปจัดทําเปนโปสเตอรผลงานวิจัยโดยตองกําหนดวัตถุประสงคของการ

เสนอโปสเตอรกอนวาตองการใหเกิดผลเกิดประโยชนอยางไรตอผูเขาชมหรือตองการขายความคิด 

หรือตองการเสนอนวัตกรรมเพราะวัตถุประสงคที่ตางกันทําใหแนวการเตรียมโปสเตอรแตกตางกัน

ดวยเมื่อกําหนดวัตถุประสงคแลวจึงตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบของโปสเตอรซึ่งมีหลักการดังน้ี 1. เสนอ

เน้ือหาสาระแบบเรียบงายสั้นชัดเจนเต็มพื้นที่โปสเตอร 2. ใชภาพและแผนภูมิประกอบเพราะภาพ

และแผนภูมิจําสามารถสื่อความหมายไดดีกวาขอความ 3. ใชสีพอเหมาะไมมากไมนอยเกินไปและใช

โทนสีไมขัดกันสีพื้นหลังและสีของภาพควรเสริมใหภาพเดนชัด 4. เลือกชนิด (font) และขนาดของ

ตัวอักษรเหมาะสมกับตําแหนงที่ผูเขาชมโปสเตอรเห็นชัดเจนไมควรใชอักษรภาษาอังกฤษที่เปน

ตัวพิมพใหญทุกตัวอักษรเพราะทําใหอานยากกวาปกติและอยาใชชนิดอักษรมากเกินกวาสองชนิดใน

โปสเตอรหากตองการเนนคําหรือขอความใหใชอักษรตัวหนา ควรใชสัญลักษณนอยที่สุด ใชหลักความ

คงเสนคงวาและที่สําคัญที่สุดคือการพิสูจนอักษรอยาใหมีคําผิดหากจําเปนควรขอใหเพื่อนๆ ชวยใน
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การตรวจสอบการพิมพผิด 5. ควรเตรียมสาระของผลงานวิจัยเปนสวนๆ ลงในกระดาษขนาด A4 แลว

ออกแบบการติดผลงานวิจัยแตละสวนลงบนโปสเตอรใหมีลักษณะเปนการเลาเรื่อง (story telling) 6. 

ควรมีการตรวจทานโปสเตอรผลงานวิจัยหลายๆ รอบกอนการจัดพิมพเปนโปสเตอรที่ใชจริง 

2. การนําเสนอดวยวาจา (Oral Presentation) 

โดยทั่วไปการเสนอผลงานวิจัยดวยวาจามีเวลาจํากัดมากนักวิจัยมีเวลาประมาณ 15-20 นาที 

ในการนําเสนอสาระสรุปของผลงานวิจัย และอีก 10-15 นาทีสําหรับการซักถามและใหขอเสนอแนะ 

การนําเสนอผลงานดวยวาจาตางจากการนําเสนอโปสเตอรผลงานวิจัยเพราะนักวิจัยตองทําหนาที่

เสนอผลงานตอหนาผูเขารวมประชุม จึงตองมีการเตรียมทั้งเอกสารและเตรียมความพรอมของตัว

นักวิจัยเองในการนําเสนอผลงานดวยสาระดานการนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจาแบงเปน 2 หัวขอคือ

รูปแบบเอกสาร/ผลงานวิจัยสําหรับการนําเสนอดวยวาจาและแนวทางการเตรียมเอกสาร/ผลงานใช

ประกอบการเสนอผลงานดังน้ี 

2.1 รูปแบบของผลงานวิจัยสําหรับการเสนอดวยวาจาสิ่งที่นักวิจัยตองเตรียมใน

การนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจาคือ 1) รายงานวิจัยในรูปบทความที่มีความยาวและรูปแบบการพิมพ

ตามขอกําหนดของการประชุมทางวิชาการ 2) สไลดหรือ power point สําหรับใชประกอบการ

นําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจาและ/หรือ 3) สําเนาเอกสารของสไลดหรือ power point ตามขอ 2

เน่ืองจากผลงานวิจัยที่นักวิจัยตองเตรียมในรูปบทความวิจัยมีรูปแบบเหมือนกับบทความวิจัยทีนั่กวิจยั

นําลงพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการผูเขียนจะกลาวถึงในตอนที ่2 ในสวนน้ีจะกลาวถึงเฉพาะรูปแบบ

ของสไลดประกอบการเสนอผลงานวิจัย  โดยสไลดประกอบการนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจาในชวง

ระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีไมควรมีจํานวนสไลดมากเกินไปจํานวนสไลดที่ใชกันโดยมาก

ประมาณ 6-8 แผนดังน้ันนักวิจัยตองตัดสินใจวาจะเลือกเน้ือหาสาระจากผลงานวิจัยมานําเสนอ

อยางไรบาง โดยทั่วไปสไลดประกอบการนําเสนอผลงานวิจัยเชิงปริมาณดวยวาจาควรประกอบดวย

สไลด 7 แผนดังน้ี 1) ช่ือผลงานและช่ือนักวิจัย 2) ปญหาวิจัยและความสําคัญ/ประโยชนของ

ผลงานวิจัย 3) ความเกี่ยวของระหวางงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของ 4) กรอบแนวคิดรวมทั้ง

สมมุติฐานวิจัย 5)แบบแผนวิจัยตัวแปรเครื่องมือวัดและคุณภาพเครื่องมือการรวบรวมและวิเคราะห

ขอมูล 6) ผลการวิจัยที่สําคัญและ 7) สรุปผลงานวิจัย และสไลดผลงานวิจัยที่ใชประกอบการนําเสนอ

ผลงานวิจัยเชิงคุณภาพดวยวาจาควรประกอบดวยสไลด 7 แผนดังน้ี 1) ช่ือผลงานและช่ือนักวิจัย 2) 

ปญหาวิจัย 3) ความสําคัญ/ประโยชนของผลงานวิจัย4) ความเกี่ยวของระหวางงานวิจัยและเอกสารที่

เกี่ยวของกรอบแนวคิดรวมทั้งสมมุติฐานวิจัย 5) แบบแผนวิจัยการเลือกพื้นที่และผูใหขอมูลการ

รวบรวมและวิเคราะหขอมูล 6) ผลการวิจัยที่สําคัญและ 7) สรุปผลงานวิจัย 

2.2 แนวทางการเตรียมสไลดประกอบการนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจาการ

เตรียมสไลดประกอบการนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจามีแนวทางในการดําเนินงานโดยสรุปดังน้ี 
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ก. การวางแผน ตองหาขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่นําเสนอขนาดของหองและเวที

ตําแหนงเครื่องฉายขนาดจอขอกําหนดในการนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจาลักษณะและจํานวน

ผูเขารวมประชุมเพื่อใชในการวางแผนการนําเสนอสไลดประกอบการนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจา 

หากนักวิจัยมีขอมูลมากเทาไรการวางแผนเสนอสไลดประกอบการนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจาย่ิง

ไดผลดีมากข้ึนเทาน้ัน แนวทางสําหรับการวางแผนงานคือการตอบคําถามวาจะเสนออะไรเสนอ

อยางไรเหตุใดจึงเลือกวิธีเสนอแบบน้ันและผลที่คาดวาจะไดรับรวมทั้งกําหนดระยะเวลาตนทุน

คาใชจายในการเตรียมสไลดดวย 

 ข. การออกแบบนักวิจัยตองตัดสินใจวาจะเลือกเน้ือหาสาระสวนใดจากรายงานวิจัย

ทั้งฉบับไปจัดทําเปนสไลดประกอบการนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจาโดยตองกําหนดวัตถุประสงคของ

การเสนอผลงานวิจัยกอนวาตองการใหเกิดผลเกิดประโยชนอะไรตอผูเขาชมหรือตองการขายความคิด

หรือตองการเสนอนวัตกรรมเพราะวัตถุประสงคที่ตางกันทําใหแนวการเตรียมสไลดประกอบการ

นําเสนอผลงานวิจัยแตกตางกันดวยเมื่อกําหนดวัตถุประสงคแลวจึงตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบของสไลด

ซึ่งมีหลักการดังน้ี 

1. เลือก template ที่เหมาะสมกับผูเขารวมประชุมสไลดทางวิชาการไมนิยมมีรูปการตูน 

2. ออกแบบสไลดใหมีจํานวนเหมาะสมประมาณ 6-7 แผนสไลดจํานวน 10-12 แผนถือวา

มากเกินไปสําหรับการเสนอผลงานวิจัยดวยวาจา 

3. ใชลูกเลนเชนภาพเคลื่อนไหวสีและรูปแบบพิเศษเฉพาะบางสไลดเพื่อดึงดูดความสนใจแต

ไมควรใชทุกแผนเพราะจะทําใหผูเขารวมประชุมเบื่อ 

4. ใชสีพอเหมาะไมมากไมนอยเกินไปและใชโทนสีไมขัดกันสีพื้นหลังและสีของภาพควรเสริม

ใหภาพเดนชัดไมควรใชสีตัดกันแรงๆ แบบวันคริสตมาส 

5. เลือกชนิด (font) และขนาดของตัวอักษรเหมาะสมกับตําแหนงที่ผูเขารวมประชุมจะเห็น

ขอความในสไลดไดชัดเจนหองขนาดใหญตองใชขนาดตัวอักษรใหญและขอความอาจตองสั้นกะทัดรัด

มากข้ึนไมควรใชอักษรภาษาอังกฤษที่เปนตัวพิมพใหญทุกตัวอักษรเพราะทําใหอานยากกวาปกติและ

พยายามอยาใชชนิดอักษรมากเกินกวาสองชนิดควรใชหลักความคงเสนคงวา 

6. นักวิจัยตองระลึกวาผูเสนอผลงานคือนักวิจัยมิใชสไลดโชว 

7. ควรมีการตรวจทานการสะกดคําในสไลดทุกแผน 

8. เตรียมไฟลสไลดสํารองกรณีแผนจานแมเหล็กหรือซีดีมีปญหารวมทั้งเตรียมทางเลือกใน

การนําเสนอกรณีอุบัติเหตุไฟฟาดับคอมพิวเตอรหยุดทํางาน 
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แนวทางการเตรียมตัวเปนผูเสนอผลงานวิจัย 

การเตรียมตัวเสนอผลงานวิจัยไมวาจะเปนการนําเสนอโปสเตอรหรือการนําเสนอดวยวาจามี 

3 ชวงชวงกอนนําเสนอ ชวงระหวางการนําเสนอ และชวงหลังการนําเสนอ โดยในชวงกอนนําเสนอ

ผลงานนักวิจัยควรซอมการนําเสนอมีการจับเวลาในการนําเสนอใหอยูในเวลาที่กําหนด ควรฝกทาทาง

หนากระจกเงาหรือใหเพื่อนชวยวิพากษแกไขจุดบกพรอง ฝกการเสนอที่เปนธรรมชาติมิใชการอาน

จากบันทึกหรือสไลดฝกการสบตาผูฟงและฝกทาทางใหเรียบรอยและสงางามนอกจากน้ีนักวิจัยควร

เตรียมเรื่องเสื้อผาเครื่องแตงกายใหเหมาะสมกับกาลเทศะและหากสามารถทําไดควรหาโอกาสไปดู

สถานที่กอนการเสนอผลงาน กอนวันเสนอผลงานควรพักผอนใหเต็มที่ชวงนําเสนอผลงานควรมีสติ

และสรางความมั่นใจปรับอารมณใหเย็นและมั่นคงไมเครียดและสรางความกดดันใหตัวเองไมควรคิด

หวังผลเลิศที่เปนไปไดยากในการเสนอผลงานหากรูสึกต่ืนเตนการหายใจเขาออกยาวๆ ชวยใหผอน

คลายไดมาก ตลอดเวลาการนําเสนอผลงานควรรวบรวมสมาธิจดจอกับผูฟงพูดชาๆชัดเจนอยาพูดเร็ว

มากเกินไปอยาอานจากขอความอาจเหลือบดูบันทึกไดบางและควรสบตามองหนาผูฟงเพื่อดูการ

ตอบสนองจากผูฟงหากมีผูฟงแสดงทาทางวาไมเขาใจควรอธิบายเพิ่มเติมเมื่อเสร็จสิ้นการเสนอผลงาน

มีการซักถามควรต้ังใจฟงและตอบคําถามใหตรงประเด็นหากไมเขาใจควรถามซ้ําอยาเสี่ยงตอบไปคน

ละเรื่องเมื่อจบการเสนอผลงานควรกลาวขอบคุณชวงหลังการเสนอผลงานควรแสดงความขอบคุณผู

ดําเนินรายการผูประสานงานอาจมีผูฟงบางคนสนใจซักถามตอเน่ืองควรใหเวลาและตอบคําถามดวย

ความสุภาพแนวทางการเตรียมตัวเปนผูเสนอผลงานวิจัยที่เสนอขางตนน้ีเปนเพียงแนวทางกวางๆ

ผูอานควรศึกษาจากตัวอยางจริงของผูเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการและที่สําคัญควรหา

โอกาสเสนอผลงานวิจัยดวยตนเองการมีประสบการณในการเสนอผลงานวิจัยหลายครั้งจะชวยให

สามารถปรับปรุงการนําเสนอผลงานวิจัยไดในระดับมืออาชีพไมยากนัก 

2. การนําเสนอผลงานวิจัยในรูปบทความวิจัยพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ 

บทความวิจัยมีเน้ือหาสาระแบบเดียวกับรายงานวิจัยทั่วไปแตลักษณะของเน้ือหาสาระมี

ความกระชับรัดกุม(terse) มีแบบฉบับที่ใหสารสนเทศ (informative style) และมีมาตรฐาน

เฉพาะเจาะจง (particular standard) สูงกวาลักษณะของเน้ือหาสาระในรายงานการวิจัยทั่วไป

เน่ืองจากการนําเสนอบทความวิจัยมีความจํากัดของจํานวนหนาในวารสารและมีความจํากัดตามเวลา

ในการนําเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ (Rosenthal และ Rosnow,1991) เน้ือหาสาระ

ของบทความวิจัยโดยทั่วไปประกอบดวยสวนสําคัญ 6 สวนไมนับรวมสวนที่เปนช่ือเรื่อง (ซึ่งมีลักษณะ

เชนเดียวกับที่กลาวในตอนที่ 1) ช่ือและที่ทํางานของผูเขียนบทความวิจัย (Rosenthal และRosnow, 

1996;Turabian, 1973) ดังน้ี 
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1) บทคัดยอ (Abstract)บทคัดยอเปนเน้ือหาสาระสวนที่นําเสนอวัตถุประสงคการวิจัย

วิธีการวิจัยและผลการวิจัยโดยสรุปเพื่อใหผูอานเห็นภาพรวมของงานวิจัยทั้งเรื่องเน้ือหาสาระในสวนน้ี

เปนขอความที่มีคําสําคัญ (keywords) ทั้งหมดในบทความวิจัยและเปนขอความสั้นกะทัดรัด 

2) สวนนํา (Introduction)เน้ือหาสาระในสวนนําของบทความวิจัยประกอบดวยสวน

สําคัญ 4 สวนสวนแรกเปนการบรรยายใหผูอานไดทราบวาบทความวิจัยน้ีพัฒนามาจากผลงานวิจัยทีม่ี

มากอนหนาน้ีอยางไรบางและนํามาสูปญหาวิจัยอยางไรการเขียนสวนนํานิยมเขียนในลักษณะอางอิง

เช่ือมโยงผลงานวิจัยในอดีตโดยช้ีใหเห็นวามีปญหาอะไรที่จําเปนตองทําวิจัยตอและนําเขาสูปญหาวิจยั

สวนที่สองกลาวถึงปญหาวิจัยและวัตถุประสงคการวิจัยสวนที่สามคือรายงานเอกสารที่เกี่ยวของกับ

การวิจัยเฉพาะสวนที่เปนทฤษฎีและงานวิจัยที่สําคัญซึ่งนําไปสูการสรางกรอบแนวคิดสําหรับการวิจัย

รวมทั้งสมมุติฐานการวิจัยสวนที่สี่ เปนรายงานระบุเหตุผลพรอมเอกสารอางอิงในการเลือก

วิธีดําเนินการวิจัยที่ใชในบทความวิจัยน้ีเพื่อเตรียมผูอานใหสามารถเช่ือมโยงความคิดกับเน้ือหาสาระ

ในสวนตอไปผูอานจะสังเกตไดวาเน้ือหาในสวนน้ีรวมสวนที่เปนบทนําและสวนที่เปนรายงานเอกสารที่

เกี่ยวของกับการวิจัยเขาไวดวยกันซึ่งสถาบันอุดมศึกษาของไทยสวนใหญกําหนดใหเขียนแยกกันเปน

คนละบท 

3) วิธีการ (Methods)เน้ือหาสาระในสวนวิธีการเปนการใหรายละเอียดเกี่ยวกับ

วิธีดําเนินการวิจัยถาเปนการวิจัยเชิงปริมาณประกอบดวยการบรรยายลักษณะของประชากรกลุม

ตัวอยางและวิธีการเลือกกลุมตัวอยางความสมบูรณของกลุมตัวอยางนิยามตัวแปรเครื่องมือวิจัยและ

คุณภาพเครื่องมือวิธีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลและขอสังเกตที่สําคัญเกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัย

ถาเปนการวิจัยเชิงคุณลักษณะประกอบดวยการบรรยายสนาม (field) ที่ศึกษาการเลือกและลักษณะ

ของกรณี (case) ที่ศึกษาขอบขายของขอมูลวิธีการและเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลและการ

วิเคราะหขอมูล 

4) ผลการวิเคราะหขอมูล (Analysis Results)เน้ือหาสาระในสวนผลการวิเคราะหขอมูล

เริ่มตนดวยการบรรยายวาผูวิจัยจะเสนอผลการวิเคราะหขอมูลอยางไรจากน้ันจึงเปนการนําเสนอผล

การวิเคราะหพรอมทั้งการตีความในสวนน้ีมีการนําเสนอตารางและภาพประกอบเทาที่จําเปนทั้งน้ีผล

การวิเคราะหที่สําคัญในตารางหรือภาพตองมีการบรรยายในสวนที่เปนขอความดวยมิใชการเสนอ

ตารางหรือรูปโดยไมมีการบรรยาย 

5) การอภิปรายและ/หรือการสรุป (Discussion and/or Conclusion)บทความวิจัยใน

สวนการอภิปรายและ/หรือการสรุปเปนการบรรยายสรุปขอคนพบที่ไดจากการวิจัยประกอบกับการ

อธิบายวาขอคนพบมีความขัดแยง/สอดคลองกับสมมุติฐานวิจัยและผลงานวิจัยในอดีตหรือไมและ

อยางไรพรอมทั้งเหตุผลที่เปนเชนน้ันในตอนสุดทายเปนการอภิปรายขอจํากัดหรือขอบกพรองขอดี

เดนซึ่งนําไปสูขอเสนอแนะในทางปฏิบัติและขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป 



 

360 

 

6) สวนอางอิงและภาคผนวก (References and Appendix)เน้ือหาสาระในบทความ

วิจัยสวนสุดทายไดแกสวนอางอิงและผนวกสวนอางอิงประกอบดวยบรรณานุกรมและเชิงอรรถ

ตลอดจนบันทึกหรือหมายเหตุของผูวิจัยสวนที่เปนผนวกคือสวนที่ผูวิจัยนําเสนอสาระที่ผูอานควร

ไดรับรูเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่นําเสนอในบทความเชนตัวอยางเครื่องมือวิจัยเปนตนเมื่อเปรียบเทียบ

เน้ือหาสาระในบทความวิจัยกับรายงานวิจัยโดยทั่วไปจะเห็นไดวาความจํากัดของเน้ือที่ในวารสารทํา

ใหเน้ือหาสาระในบทความวิจัยมีขนาดสั้นกะทัดรัดมากกวารายงานวิจัยโดยเฉพาะอยางย่ิงเน้ือหาสาระ

ในสวนนําของบทความวิจัยจะสั้นและรัดกุมมากเพราะบทนําและบทที่สองเกี่ยวกับรายงานเอกสารที่

เกี่ยวของกับการวิจัยในรายงานวิจัยน้ันถูกหลอมรวมเปนสวนนําของบทความวิจัยนอกจากน้ีเน้ือหา

สาระในสวนนําของบทความวิจัยยังเนนการเช่ือมโยงองคความรูจากงานวิจัยในอดีตกับบทความวิจัย

ดังจะเห็นไดจากบทความวิจัยสวนใหญที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลจะเริ่มสวนนําโดยการอางอิง

ผลงานวิจัยในอดีตวามีสวนทําใหเกิดบทความวิจัยน้ีไดอยางไรทั้งสิ้นสําหรับเน้ือหาสาระในสวนอื่นๆ

แมจะไมแตกตางจากรายงานวิจัยแตสาระในบทความวิจัยมีขอความสั้นกะทัดรัดมากกวาในรายงาน

วิจัย 

แนวทางการเขียนบทความวิจัยการเขียนบทความวิจัยมีแนวทางการเขียนไมแตกตางจาก

การเขียนเอกสารวิชาการอื่นๆนักวิจัยจะเขียนบทความวิจัยไดดีก็ตอเมื่อไดทํางานวิจัยที่มีคุณภาพดี

ประการหน่ึงและเมื่อนักวิจัยตระหนักถึงวัตถุประสงคของการเขียนบทความวิจัยแลวมุงหมายเขียน

บทความวิจัยเพื่อใหสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงคน้ันโดยมีรูปแบบการเขียนหรือการพิมพถูกตองตามที่

กําหนดไวในที่น้ีผูเขียนจะไมกลาวถึงแนวทางการการดําเนินการวิจัยแตจะกลาวถึงเฉพาะแนวทางการ

เรียบเรียงและนําเสนอรายงานวิจัยในรูปบทความวิจัยเทาน้ันซึ่งโดยทั่วไปมีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 กําหนดจุดมุงหมายในการเขียนบทความวิจัยนักวิจัยตองกําหนดจุดมุงหมาย

วาจะเขียนบทความวิจัยเพื่อพิมพเผยแพรในวารสารหรือการประชุมระดับใดระดับชาติหรือระดับ

ภูมิภาคหรือระดับนานาชาติผูอานบทความวิจัยเปนใครทั้งน้ีเพื่อจะไดวางแนวทางการเขียนบทความ

วิจัยใหเหมาะสม 

ขั้นตอนท่ี2การวางโครงราง(outline) และการเขียนบทความวิจัยฉบับรางนักวิจัยผูเขียน

บทความวิจัยตองมีความเขาใจกระจางแจงในรายงานวิจัยที่จะนํามาเขียนเปนอยางดีและรอบรู

รูปแบบการเขียนบทความวิจัยจึงจะสามารถเขียนบทความวิจัยไดดีเมื่อไดวางโครงรางบทความวิจัย

แลวนักวิจัยควรจัดลําดับความคิดและเรียบเรียงเน้ือหาสาระเขียนเปนฉบับรางจากน้ันทิ้งไว 1-2 

สัปดาหจึงนํามาอานเพื่อปรับปรุงลีลาและภาษาตลอดจนแบบการเขียนใหถูกตองตามรูปแบบของ

บทความวิจัยดังน้ี 

1. การเสนอเน้ือหาควรนําเสนอสาระสําคัญจากงานวิจัยอยางตรงไปตรงมาชัดเจนถูกตอง

และสมบูรณเพื่อใหผูอานสามารถทําวิจัยในลักษณะเดียวกันได 
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2. การใชภาษาควรใชภาษาทางการที่เปนมาตรฐานมีความเหมาะสมกับผูอานที่เปน

นักวิชาการมีความถูกตองตามหลักภาษา 

3. การลําดับเน้ือหาควรเปนไปตามหลักการวิจัยมีความตอเน่ืองต้ังแตตนไปจนถึงการสรุป

และอภิปรายผลการวิจัยแตละยอหนามีประโยคสําคัญและมีความเช่ือมโยงถึงกันเน้ือหาในแตละยอ

หนามีการลําดับความตอเน่ืองราบรื่นตามหลักการเขียนในแตละยอหนา 

4. การใชคําศัพททางวิชาการควรเลือกคําศัพทที่มีการบัญญัติศัพทเปนทางการหรือคําศัพทที่

ไดรับการรับรองใชกันแพรหลายถาเปนคําศัพทใหมจากภาษาตางประเทศควรมีวงเล็บกํากับหรือมี

เชิงอรรถอธิบายความหมายเมื่อเลือกใชคําศัพทใดควรใชคําน้ันตลอดบทความวิจัย 

5. การเขียนประโยคการเขียนแตละประโยคควรเขียนเปนประโยคสมบูรณและพยายามใช

ประโยคสั้นกระชับหลีกเลี่ยงประโยคซอนควรระมัดระวังใชเครื่องหมายวรรคตอนใหถูกตองทุก

ประโยค 

ขั้นตอนท่ี 3 การใหผูรูชวยอานและวิพากษวิจารณโดยทั่วไปนักวิจัยมืออาชีพจะใหเพื่อน

รวมสายงานเปนผูรูชวยอานและวิพากษวิจารณบทความวิจัยรวมทั้งใหขอเสนอแนะเพื่อแกไขปรับปรงุ

นักวิจัยมืออาชีพนิยมเสนอบทความวิจัยฉบับรางใน forum เพื่อขอรับขอคิดเห็นนํามาปรับปรุงกอน

นําสงพิมพเผยแพร 

ขั้นตอนท่ี 4 การจัดพิมพบทความวิจัยตามรูปแบบท่ีเปนมาตรฐานสากลและการนําสง

พิมพเผยแพรการจัดพิมพดําเนินการตามรูปแบบบทความวิจัยไดนําเสนอในตอนที่หน่ึงแลวสวนการ

นําสงพิมพเผยแพรควรนําสงวารสารเพียงฉบับเดียวแนวทางปฏิบัติที่กลาวมาน้ีเปนเพียงแนวทาง

ปฏิบัติกวางๆเทาน้ันการเขียนบทความวิจัยใหไดบทความที่มีคุณภาพยังมีแนวทางปฏิบัติโดยละเอียด

อีกหลายประการ การไดมีโอกาสทําวิจัยและเขียนบทความวิจัยโดยศึกษาแบบการเขียนทั้งจากหนังสอื

คูมือและจากบทความวิจัยที่ไดมาตรฐานยอมเปนการพัฒนาใหนักวิจัยมีความสามารถในการคิดอยาง

มีเหตุผลมากย่ิงข้ึน การลําดับและเรียบเรียงความคิดการใชภาษาและการเขียนบทความวิจัยอันจะ

สงผลใหนักวิจัยสามารถผลิตบทความวิจัยที่มีคุณภาพดีย่ิงข้ึนไปอีก บทความวิจัยที่มีคุณภาพยอมจะมี

สวนชวยสรางเสริมและขยายขอบเขตดานงานวิชาการไดเปนอยางดี 
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เนื้อหาตามซีดีโดยอยูในรูปแบบของ Power Point ประกอบเสียงบรรยาย 

ข้ันที่ 1 นําเขาสูการอบรม 

ข้ันที่ 2 การวิเคราะหกําหนดปญหาการวิจัย 

ข้ันที่ 3 การกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย 

ข้ันที่ 4 การออกแบบการวิจัย 

ข้ันที่ 5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ข้ันที่ 6 การวิเคราะหขอมูล 

ข้ันที่ 7 การสรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

ข้ันที่ 8 การเขียนรายงานการวิจัย  

ข้ันที่ 9 การนําเสนอผลงานวิจัย 
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          กิจกรรมฝึกอบรม 

       ใบกิจกรรมที 1 การวิเคราะห์และกําหนดปัญหาวิจยั  

      ใบกิจกรรมที 2 การออกแบบการวิจยั  

      ใบกิจกรรมที 3 การเก็บรวบรวมข้อมลู  

      ใบกิจกรรมที 4 การวิเคราะห์ข้อมลู  

      ใบกิจกรรมที 5 การสรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  

      ใบกิจกรรมที 6 การเขียนรายงานการวิจยั  

      ใบกิจกรรมที 7 การเขียนเค้าโครงงานวิจยั 
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กลุ่มที  .......   ใบกิจกรรมที  1 เรื อง การวเิคราะห์และกําหนดปัญหาวจัิย 

หน่วยที  1 การวเิคราะห์และกาํหนดปัญหาวจัิย เวลา.....30.....นาที 

สมาชิกกลุม  

1. ……………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………………………………………. 

จุดประสงค 

1.สามารถวิเคราะหและกําหนดปญหาวิจัยได 

 

คําชี้แจง  

1. ใหทานนําเสนอประเด็นปญหาการวิจัยที่พบจากการจัดการเรียนการสอนทานละ 3 

ประเด็น และนําประเด็นปญหามาสังเคราะหรวมกันเพื่อจัดลําดับความสําคัญของประเด็นปญหา 

พรอมทั้งเลือกประเด็นปญหาที่มีความสําคัญมากที่สุด 

2. ใหทานนําประเด็นปญหาที่พบมาวิเคราะหลักษณะปญหา สาเหตุของปญหาวิจัยและเขียน

เปนแผนผังความคิดจากการวิเคราะหปญหาวิจัย 

3. นําขอมูลที่ไดจากการเขียนผังความคิดปญหาวิจัยมากําหนดสาเหตุของปญหาวิจัย 
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ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การกําหนดปญหาวิจัย 

 

กิจกรรมท่ี 1.1  ประเด็นปญหาวิจัย   

 

ช่ือสมาชิก ขอที่ ประเด็นปญหา จัดลําดับ 

 

1 
 

 
 

2 
 

 
 

3 
 

 
 

 

4 
 

 
 

5 
 

 
 

6 
 

 
 

 

7 
 

 
 

8 
 

 
 

9 
 

 
 

 

10 
 

 
 

11 
 

 
 

12 
 

 
 

 

สรุปประเด็นปญหาท่ีสําคัญ คือ............................................................................................................. 

................................................................................................................................................................
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กิจกรรมท่ี 1.2 การวิเคราะหและกําหนดสาเหตุของปญหาวิจัย 

 

         สาเหตุ 

 

 

 

  สาเหตุ      สาเหตุ 

          สาเหตุ 

 

 

ภาพที่ 18 แผนผงัความคิดการกําหนดสาเหตุของปญหาวิจยั 

 

ข้อที สาเหตุของปัญหาวจัิย 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

สรุปสาเหตุของปญหาวิจัย(ลงมติจากสมาชิก) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ปญหา คือ 
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กลุ่มท ี.......   ใบกิจกรรมท ี2 เรื องการออกแบบการวิจัย 

หน่วยที  2 การออกแบบการวจัิย เวลา.....40.....นาที 

สมาชิกกลุม  

1. ……………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………………………………………. 

 

จุดประสงค 

1.สามารถออกแบบการวิจัยไดอยางเหมาะสมและถูกตอง 

 

คําชี้แจง  

1. ใหทานรวมกันพจิารณาเลือกนวัตกรรมในแบบตางๆที่เหมาะสมกับปญหาการวิจัย 

2. ใหทานพิจารณาตัวแปรที่ศึกษาจากปญหาการวิจัยและนวัตกรรมที่ใชในการวิจัย 

3. จากขอคนพบตัวแปรทีศึ่กษาและนวัตกรรม ใหทานเขียนเปาหมายหรือสิ่งที่ตองการคนหา

คําตอบเปนวัตถุประสงคของการวิจัย 

4. ใหทานพิจารณาเลอืกแบบแผนการวิจัย 

5. ใหทานพิจารณากําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

6. ใหทานนําขอมูลทั้ง 5ขอที่ไดมาต้ังช่ือเรื่องวิจัย โดยพิจารณาตามเกณฑที่กําหนดให 
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ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การออกแบบการวิจัย 

 

กิจกรรมท่ี 2.1 การเลือกใชนวัตกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับลักษณะของปญหาการเรียนรู 

ลักษณะของปัญหาการเรียนรู้ ตัวอย่างนวตักรรม/วธีิการแก้ปัญหา 

     ผู้เรียนขาดความรู้ความเข้าใจหรือ

ผลสมัฤทธิ ทางการเรียนตํา 

     ชดุการสอน 

     ชดุการเรียน 

     การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคญั 

     การเรียนแบบเพือนช่วยเพือน 

     ผู้เรียนขาดลกัษณะนิสยัทีพึงประสงค ์

  - ไมมี่นิสยัรักการอา่น 

  - ไมส่นใจเรียน 

  - ไมรั่บผิดชอบ 

  - มีพฤติกรรมก้าวร้าว 

     ชดุกิจกรรมเสริมสร้างลกัษณะนิสยั 

     ชดุกิจกรรมพฒันา 

    เทคนิคการปรับพฤตกิรรม 

    รูปแบบการสอนเพือพฒันา 

 

     ผู้ เรียนขาดทกัษะตา่งๆ เช่น ทกัษะการเขียน 

การอา่น การคํานวณไมด่ ี

    ชดุฝึกหรือแบบฝึกทกัษะ 

    ชดุกิจกรรมฝึกทกัษะ 

    กิจกรรมพฒันาทกัษะ 

     ผู้เรียนขาดทกัษะกระบวนการคิดวิเคราะห์     รูปแบบการสอนทีพฒันาการคิดวิเคราะห์ 

    การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

    การจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ 

     ผู้เรียนขาดทกัษะการทํางาน     การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

    กระบวนการกลุม่ 

    กลุม่สมัพนัธ์ 

    การจดัการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคญั 

 

นวัตกรรมในการวิจัย/วิธีการแกปญหา คือ 

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

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

................................................................................................................................................................ 
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กิจกรรมท่ี 2.2 การเขียนตัวแปรในการวิจัย 

 1. ตัวแปรตน/ตัวแปรอิสระ ม.ี.......ตัว ไดแก 

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

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

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

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

2. ตัวแปรตาม ม.ี.......ตัว ไดแก 

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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กิจกรรมท่ี  2.3 การเขียนวัตถุประสงคการวิจัย 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําสําคัญท่ีนิยมใชในการเขียนวัตถุประสงคของการวิจัย ไดแก 

 - เพ่ือศึกษา 

 - เพ่ือเปรียบเทียบ 

 - เพ่ือตรวจสอบ 

 - เพ่ือประเมิน 

 - เพ่ือสํารวจ 

 - เพื่อวิเคราะห 

 - เพื่อพัฒนา 
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กิจกรรมท่ี  2.4 การเลือกแบบแผนการวิจัย 

 

1. การวิจัยเชิงทดลองเบ้ืองตน 

  กลุมทดลองกลุมเดียว วัดผลเฉพาะหลงัการทดลอง 

กลุมทดลองกลุมเดียว วัดผลกอนและหลังการทดลอง  

  กลุมทดลองกลุมเดียว วัดผลหลายครั้งกอนและหลังการทดลอง  

2. การวิจัยเชิงก่ึงทดลอง 

กลุมทดลองและกลุมควบคุมที่ไมเทาเทียมกัน วัดผลเฉพาะหลังการทดลอง  

  กลุมทดลองและกลุมควบคุมที่ไมเทาเทียมกันวัดผลกอนและหลงัการทดลอง 

กลุมทดลองและกลุมควบคุมที่ไมเทาเทียมกัน วัดผลหลายครั้งกอนและหลงัการ

ทดลอง 

3. การวิจัยเชิงทดลองท่ีแทจริง 

กลุมทดลองและกลุมควบคุมที่แทจรงิ วัดผลเฉพาะหลังทดลอง  

  กลุมทดลอง และ กลุมควบคุมที่แทจรงิวัดผลกอนและหลังการทดลอง   

กลุมทดลองที่แทจรงิแบบโซโลมอน 4 กลุม  
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กิจกรรมท่ี 2.5 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

ประชากร  คือ.................................................................................................................................. 

กลุมตัวอยาง คือ...........................................................................................จํานวน......................คน 

การเลือกกลุมตัวอยาง 

 ตามโอกาสทางสถิติ   ไมตามโอกาสทางสถิติ 

       การสุมอยางงาย       การเลือกแบบบังเอิญ 

       การสุมแบบแบงประเภท                การเลือกตามความสะดวก 

                การเลอืกอยางมีระบบ      การเลือกแบบโควตา 

       การเลือกแบบแบงกลุม      การเลือกแบบเจาะจง 
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กิจกรรมท่ี 2.6  การต้ังช่ือเรื่องการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเรื่อง 

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

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

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

รูปแบบการเขียนชื่อเรื่องวิจัย 

1. เปนวลี 

2. บอกลักษณะของตัวแปรหรือแสดงนัยความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีศึกษา 

3. สั้น กะทัดรัด ชัดเจน 
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กลุ่มท ี.......   ใบกิจกรรมท ี3 เรื องการเก็บรวบรวมข้อมูล 

หน่วยที  3การเก็บรวบรวมข้อมูล เวลา.....15.....นาที 

สมาชิกกลุม  

1. ……………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………………………………………. 

 

จุดประสงค 

1. สามารถวิเคราะหชนิดของขอมลูการวิจัย วิธีการรวบรวมขอมูลและเครือ่งมอืเกบ็รวบรวม

ขอมูลทีเ่หมาะสมและสอดคลองกบัประเด็นการวิจัย 

 

คําชี้แจง  

1. ใหทานพิจารณาการเก็บรวบรวมขอมูลจากการออกแบบการวิจัยเพื่อวิเคราะหชนิดของ

ขอมูลการวิจัย วิธีการรวบรวมขอมูล เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่

เหมาะสมและสอดคลองกับประเด็นการวิจัย 
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ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง การเกบ็รวบรวมขอมูล 

 

กิจกรรมท่ี  3.1การเลือกวิธีการรวบรวมขอมลู  เครื่องมือเกบ็รวบรวมขอมลูและวิธีการตรวจสอบ 

คุณภาพเครื่องมือ 

ชนิดของข้อมูล วธีิเกบ็รวบรวมข้อมูล เครืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล 

     ข้อมลูด้านความรู้ความเข้าใจ      การทดสอบ      แบบทดสอบ 

     ข้อมลูด้านความสามารถ 

ทกัษะการปฏิบตัิงานและผลงาน 

     การทดสอบ 

     การประเมินทกัษะ 

     การประเมิน

พฤติกรรม 

     การประเมินผลงาน 

     แบบทดสอบ 

     แบบประเมินทกัษะ 

     แบบประเมินพฤตกิรรม 

     แบบประเมินผลงาน 

     ข้อมลูด้านพฤติกรรม 

     พฤติกรรมการเรียน 

     ลกัษณะนิสยัในการอา่น 

     พฤติกรรมการทํางาน 

     ลกัษณะนิสยัในการทํางาน 

     การสงัเกต 

     การตรวจสอบประวตั ิ

     การสอบถาม 

     การสมัภาษณ์ 

     การประเมิน

พฤติกรรม 

     แบบสงัเกต 

     แบบบนัทึก/ตรวจสอบ

รายการ 

     แบบสอบถาม 

     แบบสมัภาษณ์ 

     แบบประเมินพฤตกิรรม 

ข้อมลูด้านความคิดเห็น ความรู้สกึ 

     ความคิดเห็น 

     เจตคต ิ

     คา่นิยม 

 

     การสอบถาม 

     การวดัเจตคต ิ

     การวดัคา่นิยม 

 

     แบบสอบถาม 

     แบบวดัเจตคต ิ

     แบบวดัคา่นิยม 

 

วิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 ความตรง   ความเที่ยง 

 ความยากงาย   คาอํานาจจําแนก 

 

 

 



 

404 

 

 

กลุ่มท ี.......   ใบกิจกรรมท ี4  เรื องการวิเคราะห์ข้อมูล 

หน่วยที  4  การวเิคราะห์ข้อมูล เวลา.....15.....นาที 

สมาชิกกลุม  

1. ……………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………………………………………. 

 

จุดประสงค 

1.สามารถเลอืกวิธีการวิเคราะหขอมลูตามลักษณะของขอมลูไดอยางเหมาะสมและถูกตอง 

 

คําชี้แจง  

1. ใหทานพิจารณาเลอืกวิธีการวิเคราะหขอมลูตามลักษณะของขอมูลที่ไดจากการออกแบบ

การวิจัย 
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        ใบกิจกรรมที่ 4  เรือ่ง การวิเคราะหขอมูล 

 

กิจกรรมท่ี 4.1 การเลือกวิธีการวิเคราะหขอมลู 

 

ลักษณะของข้อมูล วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลเชงิปริมาณ 

      คะแนนจากการทดสอบ 

     คะแนนจากการสงัเกต 

     คะแนนจากการปฏิบตังิานหรือตรวจผลงาน 

     คะแนนจากการประเมินพฤตกิรรม 

     จํานวนครัง/จํานวนคน/จํานวนสือ 

โดยใช้วธีิการทางสถติ ิ

      ความถี 

      ร้อยละ 

      คา่เฉลียและสว่นเบียงเบนมาตรฐาน 

      สหสมัพนัธ์ 

      สมัประสิทธิ การกระจาย 

ข้อมูลเชงิคุณภาพ 

      ข้อมลูทีรวบรวมจากเอกสารบนัทึกตา่งๆ 

      ข้อมลูทีได้จาการบนัทกึการสงัเกต การ

สมัภาษณ์ 

      ข้อมลูทีเป็นบนัทึกเหตกุารณ์ตา่งๆ 

      ข้อมลูจากคําถามปลายเปิด 

โดยวธีิการเชงิคุณภาพ 

      การวิเคราะห์แบบสร้างข้อสรุป 

      การวิเคราะห์เนือหา 
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กลุ่มท ี.......   ใบกิจกรรมท ี5 เรื อง การสรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

หน่วยที 5การสรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ เวลา.....30.....นาที 

สมาชิกกลุม  

1. ……………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………………………………………. 

 

จุดประสงค 

1.สามารถสรปุผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัยและเขียนขอเสนอแนะได 

 

คําชี้แจง  

1. ใหทานศึกษาใบความรูตัวอยางผลการวิเคราะหขอมลูเพือ่นํามาสรุปผล อภิปรายและ

ขอเสนอแนะการวิจัย  
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       ใบกิจกรรมที่ 5 เรื่อง การสรปุผล อภปิรายผลและขอเสนอแนะ 

 

กิจกรรมท่ี 5.1 การเขียนสรปุผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวิจัย 

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

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

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

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

 

อภิปรายผลการวิจัย 

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

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

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

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

 

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

............................................................................................................................................................... 
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กลุ่มท ี.......   ใบกิจกรรมท ี6  เรื องการเขยีนรายงานการวิจัย 

หน่วยที  6การเขยีนรายงานการวจัิย เวลา.....40.....นาที 

สมาชิกกลุม  

1. ……………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………………………………………. 

จุดประสงค 

1. สามารถประเมินงานวิจัยตามกระบวนการเขียนรายงานการวิจัยได 

 

คําชี้แจง  

1. ใหทานศึกษางานวิจัยจํานวน 1 เลม แลวประเมินงานวิจัยดวยเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ

งานวิจัย  
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                         ใบกิจกรรมที่ 6  เรื่อง การเขียนรายงานการวิจัย 

 

กิจกรรมท่ี 6.1 การเขียนรายงานการวิจัย 

 

แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย 

ชื่อผูวิจัย………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ชื่องานวิจัย…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

คําชี้แจง  ใหทานพจิารณางานวิจัยของครเูพื่อประเมินคุณภาพงานวิจัยโดยทําเครื่องหมาย ลงใน

ชองวาง โดยพิจารณาตามเกณฑดังน้ี 

1.  ชื่อเรื่องมีความครอบคลุม 

5 หมายถึง ช่ือเรื่องระบุถึงปญหาการวิจัย วิธีการ/นวัตกรรมและกลุมเปาหมาย 

4 หมายถึง ช่ือเรื่องระบุถึงปญหาการวิจัย วิธีการ/นวัตกรรม แตไมระบุกลุมเปาหมาย หรือ ระบุ

ไมชัดเจน 

3 หมายถึง ช่ือเรื่องระบุถึงปญหาการวิจัย แตขาดความชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการ/นวัตกรรม และ

กลุมเปาหมาย 

2 หมายถึง ช่ือเรื่องระบุถึงปญหาการวิจัย แตไมระบุวิธีการ/นวัตกรรมและกลุมเปาหมาย 

1 หมายถึง ช่ือเรื่องไมระบุถึงปญหาการวิจัย วิธีการ/นวัตกรรมและกลุมเปาหมาย 

2. ปญหาและสาเหตุของการวิจัยมีความชัดเจน 

5 หมายถึง ระบุถึงลักษณะที่เปนปญหา สาเหตุของปญหา และความจําเปนที่จะตองแกไขหรือ

พัฒนาอยางชัดเจน 

4 หมายถึง ระบุถึงลักษณะที่เปนปญหา สาเหตุของปญหา หรือความจําเปนที่จะตองแกไขหรือ

พัฒนาอยางชัดเจน 

3หมายถึง ระบุถึงลักษณะที่เปนปญหา สาเหตุของปญหา และความจําเปนที่จะตองแกไขหรือ

พัฒนาแตไมชัดเจน 

2 หมายถึง ระบุถึงลักษณะที่เปนปญหา สาเหตุของปญหา หรือความจําเปนที่จะตองแกไขหรือ

พัฒนาแตไมชัดเจน 

1 หมายถึง ไมระบุถึงลักษณะที่เปนปญหา สาเหตุของปญหา และความจําเปนที่จะตองแกไขหรือ

พัฒนาอยางชัดเจน 
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3. วัตถุประสงคของการวิจัยมีความสอดคลองกับชื่อเรื่องและปญหาวิจัย 

5 หมายถึง วัตถุประสงคของการวิจัยทุกขอมีความสอดคลองกับ ช่ือเรื่อง ปญหาวิจัย 

ระบุวิธีการ/นวัตกรรมที่ศึกษาและเขียนลําดับข้ันตอนอยางชัดเจน 

4 หมายถึง วัตถุประสงคของการวิจัยทุกขอมีความสอดคลองกับ ช่ือเรื่อง ปญหาวิจัย 

ระบุวิธีการ/นวัตกรรมที่ศึกษาอยางชัดเจนแตเขียนไมเปนลําดับข้ันตอน 

3 หมายถึง วัตถุประสงคของการวิจัยทุกขอมีความสอดคลองกับช่ือเรื่อง ปญหาวิจัย  หรือ  

ระบุวิธีการ/นวัตกรรมที่ศึกษาอยางชัดเจนแตเขียนไมเปนลําดับข้ันตอน 

2 หมายถึง วัตถุประสงคของการวิจัยบางขอไมความสอดคลองกับช่ือเรื่อง ปญหาวิจัย  

1 หมายถึง วัตถุประสงคของการวิจัยทุกขอไมความสอดคลองกับช่ือเรื่อง ปญหาวิจัย 

4. วิธีดําเนินการวิจัยมีความชัดเจน 

5 หมายถึง ระบกุลุมเปาหมาย วิธีการ/นวัตกรรม ข้ันตอนการวิจัย เครื่องมือการวิจัย การเกบ็

รวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมลูครบถวน อธิบายวิธีดําเนินการวิจัยตามลําดับ

ข้ันตอนและมรีายละเอียดของแตละหัวขอชัดเจน 

4 หมายถึง ระบกุลุมเปาหมาย วิธีการ/นวัตกรรม ข้ันตอนการวิจัย เครื่องมือการวิจัย การเกบ็

รวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมลูครบถวน อธิบายวิธีดําเนินการวิจัยตามลําดับ

ข้ันตอน แตมีรายละเอียด 2 หัวขอไมชัดเจน 

3 หมายถึง ระบกุลุมเปาหมาย วิธีการ/นวัตกรรม ข้ันตอนการวิจัย เครื่องมือการวิจัย การเกบ็

รวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมลูครบถวน อธิบายวิธีดําเนินการวิจัยตามลําดับ

ข้ันตอน แตมีรายละเอียดมากกวา 3 หัวขอไมชัดเจน 

2 หมายถึง หัวขอไมครบถวน อธิบายวิธีดําเนินการวิจัยตามลําดับข้ันตอน 

แตมีรายละเอียดมากกวา 3 หัวขอไมชัดเจน 

1 หมายถึง หัวขอไมครบถวน ไมอธิบายวิธีดําเนินการวิจัยตามลําดับข้ันตอนและรายละเอียด

มากกวา3หัวขอไมชัดเจน 

5. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยมีความเหมาะสม 

5 หมายถึง เครื่องมือมีความเหมาะสมกับวิธีการ/นวัตกรรม ระดับความรู อายุของผูใหขอมูล  

และมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

4 หมายถึง เครื่องมือมีความเหมาะสมกับวิธีการ/นวัตกรรม มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  

แตไมเหมาะกับระดับความรู อายุของผูใหขอมูล 

3หมายถึง เครื่องมือมีความเหมาะสมกับวิธีการ/นวัตกรรม ระดับความรู อายุของผูใหขอมูล แตไม

มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
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2หมายถึง เครื่องมือมีความเหมาะสมกับวิธีการ/นวัตกรรม แตไมเหมาะสมกับระดับความรู อายุ

ของผูใหขอมูล และไมมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1หมายถึง เครื่องมือไมเหมาะสมกับวิธีการ/นวัตกรรม ระดับความรู อายุของผูใหขอมูล  

และไมมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

6. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลมีความเหมาะสม 

5 หมายถึง ระบุวิธีการเกบ็รวบรวมขอมลู เหมาะสมกบักลุมเปาหมาย ระยะเวลา/ชวงเวลา  

เก็บจากแหลงขอมูลครบถวน อธิบายข้ันตอนอยางละเอยีด 

4 หมายถึง ระบุวิธีการเกบ็รวบรวมขอมลู เหมาะสมกบักลุมเปาหมาย ระยะเวลา/ชวงเวลา  

เก็บจากแหลงขอมูลครบถวน แตอธิบายข้ันตอนไมชัดเจน 

3 หมายถึง ระบุวิธีการเกบ็รวบรวมขอมลู เหมาะสมกบักลุมเปาหมาย ระยะเวลา/ชวงเวลา  

เก็บจากแหลงขอมูลไมครบถวน อธิบายข้ันตอนไมชัดเจน 

2 หมายถึง ระบุวิธีการเกบ็รวบรวมขอมลู เหมาะสมกบักลุมเปาหมาย แตระยะเวลา/ชวงเวลาไม

เหมาะสม เก็บจากแหลงขอมูลไมครบถวน อธิบายข้ันตอนไมชัดเจน 

1 หมายถึง ระบุวิธีการเกบ็รวบรวมขอมลู ไมเหมาะสมกบักลุมเปาหมาย/ ไมระบุวิธีการ 

เก็บรวบรวมขอมูล 

7. การวิเคราะหขอมูลมีความถูกตองเหมาะสม 

5 หมายถึง การวิเคราะหขอมูลสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย เหมาะสมกับลักษณะ 

ขอมูล อธิบายข้ันตอนอยางละเอียด และพิจารณาความสอดคลองระหวาง 

ผลการวิเคราะหจากหลายแหลงขอมูล 

4 หมายถึง การวิเคราะหขอมูลสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย เหมาะสมกับลักษณะ 

ขอมูล อธิบายข้ันตอนอยางละเอียด แตไมพิจารณาความสอดคลองระหวาง 

ผลการวิเคราะหจากหลายแหลงขอมูล 

3 หมายถึง การวิเคราะหขอมูลสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย เหมาะสมกับลักษณะ 

ขอมูล อ ธิบาย ข้ันตอนไม ชัดเจน และไมพิจารณาความสอดคลองระหวาง 

ผลการวิเคราะหจากหลายแหลงขอมูล 

2 หมายถึง การวิเคราะหขอมูลสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย แตไมเหมาะสมกับลักษณะ

ขอมูล อ ธิบาย ข้ันตอนไม ชัดเจน และไมพิจารณาความสอดคลองระหวาง 

ผลการวิเคราะหจากหลายแหลงขอมูล 

1 หมายถึง การวิเคราะหขอมลูไมสอดคลองกบัวัตถุประสงคการวิจยั/รายละเอียดไมเหมาะสม 
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8. การสรุปผลการวิจัยสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย 

5 หมายถึง ขอสรุปถูกตองตามหลักฐานขอมูล สอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย นําเสนออยาง

เปนระบบ เขาใจงาย     

4 หมายถึง ขอสรุปถูกตองตามหลักฐานขอมูล สอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย แตนําเสนอใน

บางประเด็นไมชัดเจน 

3 หมายถึง ขอสรุปถูกตองตามหลักฐานขอมูล สอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยบางสวน 

นําเสนอในบางประเด็นไมชัดเจน 

2 หมายถึง ขอสรุปถูกตองตามหลักฐานขอมูล ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย นําเสนอไม

ชัดเจน 

1 หมายถึง ขอสรุปไมถูกตองตามหลักฐานขอมูล และไมสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย 

นําเสนอไมชัดเจน 

9. การนําเสนอรายงานการวิจัยมีความชัดเจน 

5 หมายถึง  นําเสนอรายงานการวิจัยครบทุกหัวขอ (1.ปญหาและสาเหตุของการวิจัย 2.

วัตถุประสงคของการวิจัย 3. วิธีดําเนินการวิจัย –กลุมเปาหมาย –วิธีการ/นวัตกรรม 

–ข้ันตอนการดําเนินการ –เครื่องมือในการวิจัย –วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล –วิธีการ

วิเคราะหขอมูล 4. สรุปผลการวิจัย) การเขียนเช่ือมโยง สมเหตุสมผล ใชภาษา

ถูกตองกระชับ มีความประณีตในการพิมพ/เขียน 

4 หมายถึง นําเสนอรายงานการวิจัยครบทุกหัวขอ การเขียนเช่ือมโยง สมเหตุสมผล  

มีขอผิดพลาดในการใชภาษา และการพิมพ/เขียน 

3 หมายถึง นําเสนอรายงานการวิจัยครบทุกหัวขอ แตบางหัวขอขาดความเช่ือมโยง และมี

ขอผิดพลาดในการใชภาษา และการพิมพ/เขียน 

2 หมายถึง นําเสนอรายงานการวิจัยครบทุกหัวขอ แตทุกหัวขอขาดความเช่ือมโยง และมี

ขอผิดพลาดในการใชภาษา และการพิมพ/เขียน 

1 หมายถึง นําเสนอรายงานการวิจัยไมครบทุกหัวขอ ขาดความเช่ือมโยง และมีขอผิดพลาดใน

การใชภาษา และการพิมพ/เขียน 
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ตารางการประเมินคณุภาพงานวิจัย 

ข้อที ลักษณะงานวจัิยทีประเมิน 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 

1 ชือเรืองมีความครอบคลมุ      

2 ปัญหาและสาเหตขุองการวิจยัมีความชดัเจน      

3 วตัถปุระสงค์ของการวิจยัมีความสอดคล้องกบัชือเรืองและ

ปัญหาวิจยั 

     

4 วิธีดําเนินการวิจยัมีความชดัเจน      

5 เครืองมือทีใช้ในการวิจยัมีความเหมาะสม      

6 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูมีความเหมาะสม      

7 การวิเคราะห์ข้อมลูมีความถกูต้องเหมาะสม      

8 การสรุปผลการวิจยัสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยั      

9 การนําเสนอรายงานการวิจยัมีความชดัเจน      

รวม      

คะแนนรวมทังหมด  

อันดับคะแนน  

 

ในการใหอันดับคะแนนใชวิธีการนําคะแนนของทุกขอในแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยมา

รวมกันแลวนําไปเปรียบเทียบกับชวงคะแนนเพือ่ใหอันดับคะแนน ดังน้ี  

 คะแนนรวมระหวาง 37-45 ใหอันดับคะแนน A 

 คะแนนรวมระหวาง 28-36 ใหอันดับคะแนน B 

คะแนนรวมระหวาง 19-27 ใหอันดับคะแนน C  

คะแนนรวมระหวาง 10-18 ใหอันดับคะแนน D 

คะแนนรวมตํ่ากวา   9  ใหอันดับคะแนน F 
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กลุ่มท ี.......   ใบกิจกรรมท ี7  เรื องการเขยีนเค้าโครงงานวิจัย 

หน่วยที 7 การเขยีนเค้าโครงการวจัิย เวลา.....40.....นาที 

สมาชิกกลุม  

1. ……………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………………………………………. 

 

จุดประสงค 

1.สามารถเขียนเคาโครงงานวิจัยไดอยางถูกตองและครบถวน 

 

คําชี้แจง  

1. ใหทานนําความรูที่ไดรบัจากการฝกปฏิบัติมาใชในการเขียนเคาโครงงานวิจัยตามหัวขอที่

กําหนดให 
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                       ใบกิจกรรมที่ 7 เรื่อง การเขียนเคาโครงงานวิจัย 

 

กิจกรรมท่ี 7.1 การเขียนเคาโครงงานวิจัย 

 

โครงรางวิจัย 

1. ชื่อเรื่อง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ชื่อผูวิจัย 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. วัตถุประสงคของการวิจัย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. การออกแบบการวิจัย 

 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………             

          แบบแผนการวิจัย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

          ประชากรและกลุมตัวอยาง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

           เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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7. การเก็บรวบรวมขอมูล 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. การวิเคราะหขอมูล 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ระยะเวลาและแผนการดําเนินการวิจัย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. รายละเอียดงบประมาณ คาใชจายในการวิจัย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  การประเมินผลหลกัสตูร 

แบบทดสอบกอนเรียน 

แบบทดสอบหลังเรียน 

แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม  
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                                      แบบทดสอบกอนเรียน 

 

จงเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 

1. ขอใดกลาวถึงความหมายของการวิจัยไดอยางถูกตองทีส่ดุ 

 ก. การเก็บรวบรวมขอมูลตามความสนใจและเปนไปตามความสะดวก 

 ข. การคนหาขอเทจ็จริงอยางเปนระบบระเบียบเพือ่นํามาตอบปญหาที่ต้ังไว 

 ค. การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามศักยภาพของผูเรียน 

 ง. การแสดงความคิดเห็นอยางมเีหตุผลตามความคิดของคนสวนใหญ ต้ังอยูบนทฤษฎีและ

หลักการ 

2. ขอใด ไมใช ผลจากการทําวิจยั 

 ก. ครูแดงไดรูจกัผูเรียนเปนรายบุคคลเพิ่มมากข้ึน 

ข. ครูเขียวไดทราบขอมลูดานพฤติกรรมของนักเรียน 

 ค. ครูฟาไดคาตอบแทนและเครื่องเชิดชูเกียรติเพิ่มมากข้ึน 

 ง. ครูชมพูสามารถแกปญหาเรือ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได 

3. ผลทีเ่กิดข้ึนจากการวิจัยของครเูนนนําไปใชประโยชนกับใคร 

 ก. นักเรียน 

 ข. ผูปกครอง 

 ค. ผูอํานวยการ 

 ง. ศึกษานิเทศก 

4. ปญหาวิจัยคืออะไร 

 ก. ความไมสอดคลองระหวางสภาพที่เปนจริงกบัสภาพที่ตองการ 

 ข. ความไมสอดคลองระหวางความตองการจําเปนกบัสภาพการทํางาน 

 ค. ความสอดคลองระหวางสภาพทีเ่ปนจรงิกับสภาพที่ตองการ 

 ง. ความสอดคลองระหวางความตองการจําเปนกับสภาพการทํางาน 

5. แหลงขอมลูใดทีเ่ราไมสามารถใชเปนแหลงขอมูลในการวิเคราะหประเด็นปญหาวิจัย 

 ก. ผลการเรียน 

 ข. ภาวะทางสังคม 

 ค. พฤติกรรมนักเรียน 

 ง. มโนภาพของครผููสอน 
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6. เราไมสามารถวิเคราะหปญหาดานพฤติกรรมของนักเรียนไดจากแหลงขอมลูใด 

 ก. ผูปกครอง 

 ข. นโยบายรัฐบาล 

 ค. ทะเบียนประวัติ 

 ง. พฤติกรรมนักเรียน 

7. ขอใด ไมใช ประโยชนของการกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย 

 ก. เข็มทิศการดําเนินการวิจัย 

 ข. เข็มทิศการสรปุผลการวิจัย 

 ค. เข็มทิศการออกแบบการวิจัย 

 ง. เข็มทิศการกําหนดปญหาวิจัย 

8. การกําหนดวัตถุประสงคเปนการจําแนกสิง่ใด 

 ก. เครื่องมือวิจัย ปญหาวิจัย 

 ข. ประเด็นวิจัย ตัวแปรวิจัย 

 ค. สรุปผลวิจัย อภิปรายผลวิจัย 

 ง. แบบแผนวิจัย กลุมตัวอยาง 

9. ถาครูตองการแกปญหานักเรียนทีม่ีพฤติกรรมความกาวราว วัตถุประสงคการวิจัยควรเขียนเริ่มตน

วาอยางไร 

 ก. เพื่อเปรียบเทียบ 

 ข. เพื่อพัฒนา 

 ค. เพื่อประเมิน 

 ง. เพื่อตรวจสอบ 

10. การออกแบบการวิจัยโดยหลัก MAX.MIN.CON น้ัน MIN คืออะไร 

 ก. การจัดตัวแปรตนใหมีความแตกตางกันมากที่สุด 

 ข. การจัดตัวแปรตามใหมีความแตกตางกันนอยทีสุ่ด 

 ค. การทําใหความแปรปรวนจากความคลาดเคลื่อนมีคาตํ่าทีสุ่ด 

 ง. การทําใหความแปรปรวนจากความคลาดเคลื่อนมีคาสูงทีสุ่ด 
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11. ครูญาญาทําการวิจัยเรื่อง “การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

โดยใชชุดกิจกรรมเรื่อง คณิตคิดงาย” จากขอความขางตนตัวแปรตามคืออะไร 

 ก. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 ข. ความมีคุณธรรมจริยธรรม 

 ค. ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 ง. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

12. จากขอ 11 นวัตกรรมที่ใชคืออะไร 

 ก. ชุดการสอน 

 ข. ชุดกิจกรรม 

 ค. คอมพิวเตอรชวยสอน 

 ง. หนังสืออานเพิ่มเติม 

13. จากขอ 11 กลุมประชากรคือใคร 

 ก. ครูผูสอน 

 ข. นักเรียนทัง้โรงเรียน 

 ค. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

 ง. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

14. จากขอ 11 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคืออะไร 

 ก. แบบบันทึกคะแนน   แบบทดสอบ 

 ข. แบบสังเกต แบบสมัภาษณ 

 ค. แบบทดสอบ แบบสงัเกต 

 ง. แบบประเมิน แบบสมัภาษณ 

15. การเลอืกกลุมตัวอยางที่มีลกัษณะเฉพาะเพื่อเปนไปตามลักษณะของการวิจัย คือการเลอืกแบบใด 

 ก. แบบโควตา 

 ข. แบบตามสะดวก 

 ค. แบบเจาะจง 

 ง. แบบอยางงาย 

16. ถาตองการศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรควรใชเครื่องมือชนิดใด 

 ก. แบบทดสอบ 

 ข. แบบสัมภาษณ 

 ค. แบบสอบถาม 

 ง. แบบประเมิน 
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17.  “ความคงที่ในการวัด” คือการหาคุณภาพของเครื่องมอืตามขอใด 

 ก. ความตรง 

 ข. ความเที่ยง 

 ค. คาอํานาจจําแนก 

 ง. คาความยากงาย 

18. ผูที่มีความสําคัญมากทีสุ่ดในการเกบ็รวบรวมขอมลูคือใคร 

 ก. คร ู

 ข. นักเรียน 

 ค. ชุมชนรอบขาง 

 ง. ผูบริหารสถานศึกษา 

19. ขอใดเปนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

 ก. สัมประสิทธ์ิเพียรสัน 

 ข. การวิเคราะหเน้ือหา 

 ค. คาเฉลี่ย 

 ง. ANOVA 

20. ถาตองการเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง 2 กลุมตองใชสถิติขอใด 

 ก. t-test 

 ข. Cramer’s V  

 ค. Median  

 ง. ANOVA  

21. สถิติใดที่เปนการหาคากลางที่เปนตัวแทนของขอมลูทั้งหมดเพือ่ทีจ่ะนําไปใชในการอธิบายหรอื

สรปุ 

 ก. การแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ 

 ข.การหาตําแหนงและคะแนนมาตรฐาน   

 ค. การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง 

 ง. การวัดการกระจาย 

22. ขอใดเปนการสรปุผลการวิจัยที่ถูกตอง 

 ก. สรปุตามความคิดเห็นของผูวิจัย 

 ข. สรุปตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

 ค. สรุปตามกระบวนการออกแบบวิจัย 

 ง. สรปุตามทีม่าและความสําคัญของการวิจัย 
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23. สิ่งสําคัญสําหรับการอภิปรายผลการวิจัยคือขอใด 

 ก. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ข. กระบวนการเกบ็รวบรวมขอมลู 

 ค. การวิเคราะหขอมูลและแสดงผลขอมูล 

 ง. การสุมกลุมตัวอยางและการกําหนดประชากร 

24. “ควรศึกษาในรูปแบบวิจัยแบบผสมผสานเพื่อใหไดขอมลูอยางรอบดาน” จากขอความขางตนเรา

เรียกวาอะไร 

 ก. การออกแบบการวิจัย 

 ข. การสุมกลุมตัวอยาง 

 ค. เสนอแนะในการทําวิจัยครัง้ตอไป  

ง. เสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช   

25. การเขียนรายงานแบบไมเปนทางการมลีักษณะอยางไร 

 ก. มี 5 บท 

 ข. ความยาวไมตํ่ากวา 50 หนา 

 ค. เขียนเหมือนวิทยานิพนธ 

 ง. รูปแบบการเขียนไมเครงครัด 

26. ในรูปแบบของวิจัย 5 บท ในบทที่ 2 จะเปนหัวขออะไร 

 ก. บทนํา 

 ข. วิธีดําเนินการวิจัย 

 ค. การวิเคราะหขอมูล 

 ง. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

27. หัวขอใดอยูในภาคผนวก 

 ก. ขอบเขตการวิจัย 

 ข. ขอตกลงการวิจัย 

 ค. รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

 ง. สรปุรายละเอียดทั้งหมดของงานวิจัย 

28. การนําเสนอเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยสามารถทําไดกีรู่ปแบบ 

 ก. 1 รูปแบบ 

 ข. 2 รูปแบบ 

 ค. 3 รูปแบบ 

 ง. 4 รูปแบบ 
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29. ผูที่มีความสําคัญที่สุดในการนําเสนอดวยวาจา (Oral Presentation) คือใคร 

 ก. คณะกรรมการ 

 ข. ผูอํานวยการ 

 ค. ครูผูวิจัย 

 ง. นักเรียน 

30. ข้ันตอนที่ 1 ของการนําเสนอผลงานวิจัยในรปูบทความวิจัยพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการคือขอ

ใด 

 ก. การกําหนดจุดมุงหมาย 

 ข. การวางโครงรางงาน 

 ค. การวิพากษวิจารณงาน 

 ง. การจัดพิมพงานตามรปูแบบ 
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       เฉลยคําตอบ 

 

 

 

1. ข     16.  ง 

2. ค     17.  ข 

3. ก     18.  ก 

4. ก     19.  ข 

5. ง     20.  ก 

6. ข     21.  ค 

7. ง     22.  ข 

8. ข     23.  ก 

9. ข     24.  ค 

10. ค     25.  ง 

11. ก     26.  ง 

12. ข     27.  ค 

13. ค     28.  ข 

14. ก     29.  ค 

15. ค     30.  ก 
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                                         แบบทดสอบหลงัเรียน 

 

จงเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 

1. ขอใด ไมใช ผลจากการทําวิจยั 

 ก. ครูแดงไดรูจกัผูเรียนเปนรายบุคคลเพิ่มมากข้ึน 

ข. ครูเขียวไดทราบขอมลูดานพฤติกรรมของนักเรียน 

 ค. ครูฟาไดคาตอบแทนและเครื่องเชิดชูเกียรติเพิ่มมากข้ึน 

 ง. ครูชมพูสามารถแกปญหาเรือ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได 

2. การกําหนดวัตถุประสงคเปนการจําแนกสิง่ใด 

 ก. เครื่องมือวิจัย ปญหาวิจัย 

 ข. ประเด็นวิจัย ตัวแปรวิจัย 

 ค. สรุปผลวิจัย อภิปรายผลวิจัย 

 ง. แบบแผนวิจัย กลุมตัวอยาง 

3. ขอใดกลาวถึงความหมายของการวิจัยไดอยางถูกตองทีส่ดุ 

 ก. การเก็บรวบรวมขอมลูตามความสนใจและเปนไปตามความสะดวก 

 ข. การคนหาขอเทจ็จริงอยางเปนระบบระเบียบเพือ่นํามาตอบปญหาที่ต้ังไว 

 ค. การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามศักยภาพของผูเรียน 

 ง. การแสดงความคิดเห็นอยางมเีหตุผลตามความคิดของคนสวนใหญ ต้ังอยูบนทฤษฎีและ

หลักการ 

4. ผลทีเ่กิดข้ึนจากการวิจัยของครเูนนนําไปใชประโยชนกับใคร 

 ก. นักเรียน 

 ข. ผูปกครอง 

 ค. ผูอํานวยการ 

 ง. ศึกษานิเทศก 

5. แหลงขอมลูใดทีเ่ราไมสามารถใชเปนแหลงขอมูลในการวิเคราะหประเด็นปญหาวิจัย 

 ก. ผลการเรียน 

 ข. ภาวะทางสังคม 

 ค. พฤติกรรมนักเรียน 

 ง. มโนภาพของครผููสอน 
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6. ปญหาวิจัยคืออะไร 

 ก. ความไมสอดคลองระหวางสภาพที่เปนจริงกบัสภาพที่ตองการ 

 ข. ความไมสอดคลองระหวางความตองการจําเปนกบัสภาพการทํางาน 

 ค. ความสอดคลองระหวางสภาพทีเ่ปนจรงิกับสภาพที่ตองการ 

 ง. ความสอดคลองระหวางความตองการจําเปนกับสภาพการทํางาน 

7. เราไมสามารถวิเคราะหปญหาดานพฤติกรรมของนักเรียนไดจากแหลงขอมลูใด 

 ก. ผูปกครอง 

 ข. นโยบายรัฐบาล 

 ค. ทะเบียนประวัติ 

 ง. พฤติกรรมนักเรียน 

8. ขอใด ไมใช ประโยชนของการกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย 

 ก. เข็มทิศการดําเนินการวิจัย 

 ข. เข็มทิศการสรปุผลการวิจัย 

 ค. เข็มทิศการออกแบบการวิจัย 

 ง. เข็มทิศการกําหนดปญหาวิจัย 

9. ถาครูตองการแกปญหานักเรียนทีม่ีพฤติกรรมความกาวราว วัตถุประสงคการวิจัยควรเริ่มตน

อยางไร 

 ก. เพื่อเปรียบเทียบ 

 ข. เพื่อพัฒนา 

 ค. เพื่อประเมิน 

 ง. เพื่อตรวจสอบ 

10. การออกแบบการวิจัยโดยหลัก MAX.MIN.CON น้ัน MIN คืออะไร 

 ก. การจัดตัวแปรตนใหมีความแตกตางกันมากที่สุด 

 ข. การจัดตัวแปรตามใหมีความแตกตางกันนอยทีสุ่ด 

 ค. การทําใหความแปรปรวนจากความคลาดเคลื่อนมีคาตํ่าทีสุ่ด 

 ง. การทําใหความแปรปรวนจากความคลาดเคลื่อนมีคาสูงทีสุ่ด 

11. การเลอืกกลุมตัวอยางที่มีลกัษณะเฉพาะเพื่อเปนไปตามลักษณะของการวิจัย คือการเลอืกแบบใด 

 ก. แบบโควตา 

 ข. แบบตามสะดวก 

 ค. แบบเจาะจง 

 ง. แบบอยางงาย 
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12. ครูญาญาทําการวิจัยเรื่อง “การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

โดยใชชุดกิจกรรมเรื่อง คณิตคิดงาย” จากขอความขางตนตัวแปรตามคืออะไร 

 ก. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 ข. ความมีคุณธรรมจริยธรรม 

 ค. ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 ง. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

13. จากขอ 12 นวัตกรรมที่ใชคืออะไร 

 ก. ชุดการสอน 

 ข. ชุดกิจกรรม 

 ค. คอมพิวเตอรชวยสอน 

 ง. หนังสืออานเพิ่มเติม 

14. จากขอ 12 กลุมประชากรคือใคร 

 ก. ครูผูสอน 

 ข. นักเรียนทัง้โรงเรียน 

 ค. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

 ง. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีปญหา 

15. จากขอ 12 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคืออะไร 

 ก. แบบบันทึกคะแนน   แบบทดสอบ 

 ข. แบบสังเกต แบบสมัภาษณ 

 ค. แบบทดสอบ แบบสงัเกต 

 ง. แบบประเมิน แบบสมัภาษณ 

16. ข้ันตอนที่ 1 ของการนําเสนอผลงานวิจัยในรปูบทความวิจัยพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการคือขอ

ใด 

 ก. การกําหนดจุดมุงหมาย 

 ข. การวางโครงรางงาน 

 ค. การวิพากษวิจารณงาน 

 ง. การจัดพิมพงานตามรปูแบบ 
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17. ขอใดเปนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

 ก. สัมประสิทธ์ิเพียรสัน 

 ข. การวิเคราะหเน้ือหา 

 ค. คาเฉลี่ย 

 ง. ANOVA 

18. ถาตองการศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรควรใชเครื่องมือชนิดใด 

 ก. แบบทดสอบ 

 ข. แบบสัมภาษณ 

 ค. แบบสอบถาม 

 ง. แบบประเมิน 

19.  ความคงที่ในการวัดคือการหาคุณภาพของเครื่องมือตามขอใด 

 ก. ความตรง 

 ข. ความเที่ยง 

 ค. คาอํานาจจําแนก 

 ง. คาความยากงาย 

20. ผูที่มีความสําคัญมากทีสุ่ดในการเกบ็รวบรวมขอมลูคือใคร 

 ก. คร ู

 ข. นักเรียน 

 ค. ชุมชนรอบขาง 

 ง. ผูบริหารสถานศึกษา 

21. การนําเสนอเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยสามารถทําไดกีรู่ปแบบ 

 ก. 1 รูปแบบ 

 ข. 2 รูปแบบ 

 ค. 3 รูปแบบ 

 ง. 4 รูปแบบ 
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22. ถาตองการเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง 2 กลุมตองใชสถิติขอใด 

 ก. t-test 

 ข. Cramer’s V 

 ค. Median  

 ง. ANOVA  

23. สถิติใดที่เปนการหาคากลางทีเ่ปนตัวแทนของขอมลูทั้งหมดเพือ่ทีจ่ะนําไปใชในการอธิบายหรอื

สรปุ 

 ก. การแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ 

 ข.การหาตําแหนงและคะแนนมาตรฐาน   

 ค. การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง 

 ง. การวัดการกระจาย 

24. การเขียนรายงานแบบไมเปนทางการมลีักษณะอยางไร 

 ก. มี 5 บท 

 ข. ความยาวไมตํ่ากวา 50 หนา 

 ค. เขียนเหมือนวิทยานิพนธ 

 ง. รูปแบบการเขียนไมเครงครัด 

25. ขอใดเปนการสรปุผลการวิจัยที่ถูกตอง 

 ก. สรปุตามความคิดเห็นของผูวิจัย 

 ข. สรุปตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

 ค. สรุปตามกระบวนการออกแบบวิจัย 

 ง. สรปุตามทีม่าและความสําคัญของการวิจัย 

26. สิ่งที่สําคัญสําหรบัการอภิปรายผลการวิจัยคือขอใด 

 ก. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ข. กระบวนการเกบ็รวบรวมขอมลู 

 ค. การวิเคราะหขอมูลและแสดงผลขอมูล 

 ง. การสุมกลุมตัวอยางและการกําหนดประชากร 
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27. “ควรศึกษาในรูปแบบวิจัยแบบผสมผสานเพื่อใหไดขอมลูอยางรอบดาน” จากขอความขางตนเรา

เรียกวาอะไร 

 ก. การออกแบบการวิจัย 

 ข. การสุมกลุมตัวอยาง 

 ค. เสนอแนะในการทําวิจัยครัง้ตอไป  

ง. เสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช   

28. ในรูปแบบของวิจัย 5 บท ในบทที่ 2 จะเปนหัวขออะไร 

 ก. บทนํา 

 ข. วิธีดําเนินการวิจัย 

 ค. การวิเคราะหขอมูล 

 ง. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

29. หัวขอใดอยูในภาคผนวก 

 ก. ขอบเขตการวิจัย 

 ข. ขอตกลงการวิจัย 

 ค. รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

 ง. สรปุรายละเอียดทั้งหมดของงานวิจัย 

30. ผูที่มีความสําคัญที่สุดในการนําเสนอดวยวาจา (Oral Presentation) คือใคร 

 ก. คณะกรรมการ 

 ข. ผูอํานวยการ 

 ค. ครูผูวิจัย 

 ง. นักเรียน 
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                                               เฉลยคําตอบ 

 

 

 

1. ค     16.  ก 

2. ข     17.  ข 

3. ข     18.  ง 

4. ก     19.  ข 

5. ง     20.  ก 

6. ก     21.  ข 

7. ข     22.  ก 

8. ง     23.  ค 

9. ข     24.  ง 

10. ค     25.  ข 

11. ค     26.  ก 

12. ก     27.  ค 

13. ข     28.  ง 

14. ค     29.  ค 

15. ก     30.  ค 
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แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารบัการอบรม 

หลักสตูรฝกอบรม “การทําวิจัยของคร”ู 

 

 

ลาํดับท ี รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ตอนที 1 

การจดั

ฝึกอบรม 

1.1 วิทยากรมีความรู้ความสามรารถ      

1.2 สถานทขีองการฝึกอบรมมีความ

เหมาะสม 

     

1.3 สือและอปุกรณ์มีความเหมาะสม      

1.4 ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม      

1.5 เอกสารประกอบการฝึกอบรมมีความ

เหมาะสม 

     

ตอนที 2  

ด้าน

หลกัสูตร

ฝึกอบรม 

2.1 เนือหาการฝึกอบรมมีความเหมาะสมกบั

หลกัสูตร 

     

2.2 เนือหาการฝึกอบรมมีความสอดคล้องกบั

วตัถปุระสงค์การฝึกอบรม 

     

2.3 การเรียงลําดบัเนือหาและกิจกรรมของ

หลกัสูตรมีความเหมาะสม 

     

2.4 โครงสร้างของหลกัสูตรฝึกอบรมมีความ

เหมาะสม 

     

2.5 เนือหาของหลกัสูตรฝึกอบรมมีทกัษะ

ความรู้ความเข้าใจครบถ้วน 

     

2.6 การให้ความรู้กอ่นเข้ารับการฝึกอบรมใน

รูปแบบของซีดีประกอบเสียงบรรยายมีความ

เหมาะสม 

     

2.7 หลกัสูตรฝึกอบรมทําให้ผู้ เข้ารบัการฝึกอบรม

สามารถนาํไปใช้ในการทาํวิจยั 

     

2.8 หลกัสูตรฝึกอบรมมีประโยชน ์
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ลาํดับท ี รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ตอนที 3 

 ด้านรูปแบบ

การฝึกอบรม 

3.1 การฝึกอบรมนําหลกัและแนวคิดทฤษฎี

การฝึกอบรมมาใช้ในการฝึกอบรม 

     

3.2 ความเหมาะสมของเครืองมือประกอบการ

ฝึกอบรม 

     

3.3 ความเหมาะสมของกิจกรรมการฝึกอบรม      

3.4 ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีสว่นร่วมกิจกรรม

กบัวิทยากร 

     

3.5 รูปแบบการฝึกอบรมสง่เสริมให้ผู้ เข้ารับ

การฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและทกัษะ

การทําวิจยั 

     

ตอนที 4 

 ด้านการวดั

และ

ประเมินผล

การฝึกอบรม 

4.1 การประเมินผลการฝึกอบรมมีความ

สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของหลกัสูตร

ฝึกอบรม 

     

4.2 การประเมินผลมีความสอดคล้องกบั

เนือหา 

 

     

4.3 แบบทดสอบมีความสอดคล้องกบัเนอืหา

ของหลกัสูตรฝึกอบรม 

     

เฉลยีรวม  

 

 ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

 .................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ค  

รายช่ือผูเช่ียวชาญในการตัดสินคุณภาพหลกัสูตร(Expert Judgement) 

                 หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครือ่งมอืวิจัย 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตัดสินคุณภาพหลักสูตร (Expert Judgement) 

 

1. ดร.ชนาธิป  ทุยแป 
    ผูอํานวยการกลุมประเมินคุณภาพการศึกษา สํานักทดสอบทางการศึกษา  

    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. ดร.สมชัย  ชวลิตธาดา 

   ผูอํานวยการโรงเรียนเอกชัย 

3. ดร.บุญศรี  ไชยบุดดี 

   ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาดีศรีสุข 

4. ดร.มนัสนันท  ทองศรีมัณฑนา 

   ผูอํานวยการโรงเรียนบานพุเลียบ 

5. ดร.หงษสา  ดวงจันทรโชติ 

   ครู วิทยฐานะเช่ียวชาญ โรงเรียนโรงเรียนหินแหเสรมิศิลป 
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ภาคผนวก ง  

แบบสรุปคา IOC ของผูเช่ียวชาญ การหาคาความเช่ือมั่น 

ของแบบประเมินความพงึพอใจของผูเขารบัการอบรม 

การหาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 

การหาคาอํานาจจําแนกและคาความยากงายของแบบทดสอบ 
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แบบสรุปคา IOC ของผูเชี่ยวชาญ 

 

ขอ

ท่ี 

รายการ คนท่ี คาเฉลี่ย 

1 2 3 4 5 

1 ซีดีนําเสนอหลักสูตรการทําวิจัยของ

ครู 

ข้ันที่ 1 นําเขาสูการอบรม 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

ข้ันที่ 2 การวิเคราะหกําหนดปญหา

การวิจัย 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 
+1 

 

1.00 

ข้ันที่ 3 การกําหนดวัตถุประสงคการ

วิจัย 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 
+1 

 

1.00 

ข้ันที่ 4 การออกแบบการวิจัย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ข้ันที่ 5 การเก็บรวบรวมขอมูล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ข้ันที่ 6 การวิเคราะหขอมลู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ข้ันที่ 7 การสรปุผล อภิปรายผลและ 

ขอเสนอแนะ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 
+1 

 

1.00 

ข้ันที่ 8 การเขียนรายงานการวิจัย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ข้ันที่ 9 การนําเสนอผลงานวิจัย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

2 ใบกิจกรรมท่ีใชในการฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการการทําวิจัยของคร ู

ใบกิจกรรมที่ 1 การวิเคราะหและ

กําหนดปญหาวิจัย 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

1.00 

ใบกิจกรรมที่ 2 การออกแบบการวิจัย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ใบกิจกรรมที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ใบกิจกรรมที่ 4 การวิเคราะหขอมูล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ใบกิจกรรมที่ 5 การสรปุผล อภิปราย

ผลและขอเสนอแนะ 

 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 
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ขอ

ท่ี 

รายการ คนท่ี คาเฉลี่ย 

1 2 3 4 5 

 ใบกิจกรรมที่ 6 การเขียนรายงาน

การวิจัย 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

ใบกิจกรรมที่ 7 การเขียนเคา

โครงงานวิจัย 

 

+1 

 

+1 

 

0 

 

0 

 

+1 

 

0.60 

 
เฉลี่ยรวม 1.00 1.00 0.94 0.94 1.00 0.98 
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การหาคุณภาพเครื่องมือ 

 

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์

 

1.1 คาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.819 30 

 

1.2  คาการวิเคราะหความยากงายของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิ 

ขอท่ี p r ผลการวิเคราะห 

1 .63 0.55 นําไปใชได 

2 .63 0.59 นําไปใชได 

3 .78 0.31 นําไปใชได 

4 .43 0.44 นําไปใชได 

5 .60 0.26 นําไปใชได 

6 .70 0.59 นําไปใชได 

7 .23 0.37 นําไปใชได 

8 .60 0.74 นําไปใชได 

9 .60 0.26 นําไปใชได 

10 .73 0.44 นําไปใชได 

11 .67 0.48 นําไปใชได 

12 .77 0.51 นําไปใชได 

13 .77 0.44 นําไปใชได 

14 .57 0.59 นําไปใชได 

15 .70 0.33 นําไปใชได 

16 .40 0.41 นําไปใชได 

17 .63 0.62 นําไปใชได 
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ขอท่ี p r ผลการวิเคราะห 

18 .63 0.41 นําไปใชได 

19 .40 0.48 นําไปใชได 

20 .73 0.48 นําไปใชได 

21 .33 0.24 นําไปใชได 

22 .77 0.31 นําไปใชได 

23 .37 0.32 นําไปใชได 

24 .57 0.65 นําไปใชได 

25 .43 0.51 นําไปใชได 

26 .63 0.52 นําไปใชได 

27 .53 0.49 นําไปใชได 

28 .47 0.51 นําไปใชได 

29 .73 0.33 นําไปใชได 

30 .50 0.42 นําไปใชได 

 

     ไดคา P อยูระหวาง  0.23  - 0.78  คา r อยูระหวาง  0.26 – 0.74 

 

  

2.  แบบสอบถามความพงึพอใจ  

2.1 คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความพงึพอใจ 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.817 16 
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ภาคผนวก จ  

หนังสือขอเชิญเปนวิทยากรฝกอบรม หนังสือขอทดลองเครือ่งมือวิจัย 

รายช่ือผูเขารับการอบรมหลักสูตรการทําวิจัยของคร ู

เกียรติบัตรผานการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของคร ู

รูปภาพประกอบการฝกอบรม 

ตัวอยางใบกิจกรรมฝกอบรมตามหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยของคร ู
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ภาพที่ 19 ภาพประกอบการฝกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ภาพท่ี 20 ลงทะเบียนผูเขารับการอบรม 

ลงทะเบียนผูเขารับการอบรม 
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 ภาพที่ 21 แสดงการเปดอบรม 

 

เปดการอบรมโดย นายปญญา  เดนดํารง   

รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ชวงสุวนิช) 
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ภาพที่ 22 แสดงการชีแ้จงและทําความเขาใจเพ่ือนําเขาสูการอบรมเชิงปฏิบัติการทําวิจัยของครู 

คณะวิทยากรนําโดยนาวาอากาศโท ดร.เสนห ฏีกาวงค  

ชี้แจงและทําความเขาใจเพ่ือนําเขาสูการอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยของคร ู
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ภาพที่ 23 แสดงการบรรยายเรื่อง “การทําวิจัยของคร”ู 

 

การบรรยายเรื่อง “การทําวิจัยของคร”ู 
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ภาพที่ 24 แสดงการเขารวมกันทําใบกิจกรรม 

เขากลุมรวมกันทําใบกิจกรรม 



 

456 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 25 คณะวิทยากรใหคําแนะนําอยางใกลชิด 

คณะวิทยากรใหคําแนะนําอยางใกลชิด 
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ภาพที 26 อภิปรายและสะท้อนผลการเรียนรู้ร่วมกนั 

 

อภิปรายและสะทอนผลการเรียนรูรวมกัน 
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ภาพที 27 สรุปผลการเรียนรูจากการอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยของคร ู

 

สรุปผลการเรียนรูจากการอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยของครู 
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ภาพที 28 ทําแบบทดสอบและแบบประเมินหลังการอบรม 

 

ทําแบบทดสอบและแบบประเมินหลังการอบรม 
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ภาพที 29  ปดการอบรมและมอบของทีร่ะลกึแกวิทยากร   

ปดการอบรมและมอบของท่ีระลึกแกวิทยากร   

โดย นายปญญา  มณีดํา  รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ชวงสุวนิช) 
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ภาพที 30  ผูจัดการอบรมกลาวขอบคุณคณะวิทยากรและผูเขารับการอบรม 

 

ผูจัดการอบรมกลาวขอบคุณคณะวิทยากรและผูเขารับการอบรม 
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ภาคผนวก ฉ  

หนังสือขอความอนุเคราะหการใหสัมภาษณงานวิจัย 

แบบสมัภาษณงานวิจัย 

แบบสนทนากลุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

490 
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การวิจัยเรื่อง 

แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือสงเสรมิการทําวิจัยของคร ู

 

 

 

คําชี้แจง 

1. ผูเช่ียวชาญที่ใหขอมูลในครั้งน้ีสามารถใหขอมูลแสดงความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ไดอยาง

เสรี 

2. ผูเช่ียวชาญสามารถแสดงความคิดเห็นอยางอิสระประกอบการใหสัมภาษณเพื่อจะไดนํา

แนวคิดไปใชในการกําหนดแนวปฏิบัติตอไป 

3. ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณครั้งน้ีจะเปนความลับ และไมมีผลกระทบตอผูใหสัมภาษณแต

ประการใด ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณจะนําไปใชในการวิจัยเทาน้ัน 

 

 

                       ผูวิจัย     ภรณี  ปานจันทร 

                      นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 

                  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือการวิจัย : แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญประกอบการวิจัย 
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แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

เรื่อง  แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือสงเสรมิการทําวิจัยของครู   

 

วัตถุประสงคในการสัมภาษณ     

เพื่อนําความคิดเห็นและประมวลขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญที่ไดจากการสัมภาษณไปเปน

แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อสงเสริมการทําวิจัยของคร ู  

        

ชื่อผูใหสัมภาษณ.................................................................................................................................... 

ตําแหนง.......................................................................หนวยงาน.......................................................... 

วันท่ีใหสัมภาษณ........................................เวลา............................สถานท่ี........................................... 

 

ประเด็นการสัมภาษณ 

     ในทัศนะของทาน ทานมีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อสงเสริมการทําวิจัย

ของครูอยางไรบาง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                             ขอขอบคุณในความรวมมือทางวิชาการ 

และการเสยีสละเวลาอันมีคาย่ิงตอการดําเนินการวิจัยครั้งน 
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การวิจัยเรื่อง 

แนวปฏบิตัิในการบริหารจัดการหลกัสตูรเพือ่สงเสรมิการทําวิจัยของคร ู  
 

 

 

คําชี้แจง 

1. ผูใหขอมูลในครั้งน้ีสามารถใหขอมูลแสดงความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ไดอยางเสร ี

2. ผูใหขอมูลสามารถแสดงความคิดเห็นอยางอิสระประกอบการใหสัมภาษณเพื่อจะไดนํา

แนวคิดไปใชในการกําหนดแนวปฏิบัติตอไป 

3. ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณครั้งน้ีจะเปนความลับ และไมมีผลกระทบตอผูใหขอมูลแต

ประการใด ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณจะนําไปใชในการวิจัยเทาน้ัน 

 

 

                               ผูวิจัย     ภรณี  ปานจันทร 

                        นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 

                  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือการวิจัย : แบบสนทนากลุมประกอบการวิจัย 
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แบบสนทนากลุม 

เรื่อง  แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือสงเสรมิการทําวิจัยของครู   

 

วัตถุประสงคในการสนทนากลุม  

เพื่อนําความคิดเห็นและประมวลขอเสนอแนะจากการสนทนากลุมไปเปนแนวปฏิบัติในการ

บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อสงเสริมการทําวิจัยของครู   

        

ประเด็นการสนทนากลุม 

 ในทัศนะของทาน ผูบริหารควรมีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อสงเสริมการ

ทําวิจัยของครอูยางไรบาง 

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

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

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

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

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

 

                                                             ขอขอบคุณในความรวมมือทางวิชาการ 

และการเสยีสละเวลาอันมีคาย่ิงตอการดําเนินการวิจัยครั้งน้ี 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ – สกลุ นางสาวภรณี   ปานจันทร 

ที่อยู 220/15 หมู 10 ซอยวิทิศวรการ 11 ตําบลดอนตะโก 

 อําเภอเมือง จังหวัดราชบรุ ี

ที่ทํางาน โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ชวงสุวนิช) ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง  

 จังหวัดราชบุร ี

ประวัติการศึกษา  

    พ.ศ. 2549 สําเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร

  กายภาพชีวภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 

 พ.ศ. 2553 สําเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  

  สาขาวิจัยทางการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 พ.ศ. 2555 ศึกษาตอปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    

   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการทํางาน 

 พ.ศ. 2551 – 2553  ครูผูชวย  โรงเรียนอนุบาลพบิูลเวศม กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2554 – 2556 คร ูคศ. 1 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ชวงสุวนิช) 

    จังหวัดราชบุร ี

 พ.ศ. 2557   ครู คศ.2 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง  ชวงสุวนิช) 

    จังหวัดราชบุร ี
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