การวิจยั ปฏิบัตกิ ารในชั้นเรียน
ขับเคลื่อนสู่ งานประจาอย่ างพอเพียงและยัง่ ยืน

I

Research

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ ใหญ่
รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทนํา
การวิจยั ปฏิบตั ิการในชันเรี ยนเป็ นการวิจยั ทีผสู ้ อนดําเนิ นการ
ควบคู่ ไ ปกับ การจัด การเรี ยนรู ้ ดํา เนิ น การอย่ า งรวดเร็ ว ถู ก ต้อ ง
ไม่ลงทุนมาก (เงิน เวลา คน ของ) ผูเ้ รี ยนได้รับการแก้ไขปั ญหา ผูส้ อน
เกิ ดองค์ความรู ้ และนํา มาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ของตนเอง เนื อหา
สาระสําคัญทีนาํ เสนอประกอบด้วย 8 ประเด็น ดังนี
1) การวิจยั ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545
2) ถอดรหัสการวิจยั ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
3) การวิจยั ปฏิบตั ิการ (Action Research)
4) การวิจยั ปฏิบตั ิการในชันเรี ยน
(Classroom Action Research)
5) จริ ยธรรมทัว ไปสําหรับการวิจยั ในคน
6) การวิจยั ปฏิบตั ิการในชันเรี ยนภาคปฏิบตั ิ
7) ตัวอย่างการทําใบงาน
8) การขับเคลือนงานวิจยั สู่ งานประจํา
(Routine to Research)

2

มาตรา 22

ผูเ้ รี ยนสําคัญทีสุด พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ

มาตรา 23

บูรณการ ความรู ้ คุณธรรมจริ ยธรรม
กระบวนการเรี ยนรู ้ เหมาะกับผูเ้ รี ยน

มาตรา 24

จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั มาสนับสนุน

มาตรา 26

ประเมินตามสภาพจริ ง นําผลมาพัฒนาผูเ้ รี ยน

พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ไข
เพิ ม เติ ม ฉบับ ที 2 (พ.ศ. 2545) หมวด 4 แนวการจัดการศึ ก ษา
เป็ นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะมาตรา 22 , 23 , 24 และ
มาตรา 25 ทีผสู ้ อนทุกคนจะต้องยึดถือและปฏิบตั ิในการจัดการเรี ยนรู ้
มาตรา 22 ผูเ้ รี ย นสํา คัญที สุ ดสามารถพัฒนาได้เต็ม ตามศัก ยภาพ
มาตรา 23 การเรี ยนรู ้ โดยการบูรณาการความรู ้ คุ ณธรรมจริ ยธรรม
กระบวนการเรี ยนรู ้ และธรรมชาติของผูเ้ รี ยน มาตรา 24 (5) การจัด
กระบวนการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ก ารวิ จ ัย มาสนั บ สนุ น และมาตรา 26
เป็ นเรื องการประเมินตามสภาพจริ งและนําผลมาพัฒนาผูเ้ รี ยน
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มาตรา 24 (5)
ส่ งเสริมและสนับสนุนให้ ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื) อการเรียน และอํานวยความสะดวก
เพือ) ให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้
รวมทั,งสามารถใช้ การวิจัยเป็ นส่ วนหนึ)งของ
กระบวนการเรียนรู้ ทั,งนีผ, ู้สอนและผู้เรียน
อาจเรียนรู้ ไปพร้ อมกันจากสื) อการเรียนการสอน
และแหล่งวิทยาการประเภทต่ างๆ
มาตรา 24 (5) คื อทีมาของการวิจยั ปฏิ บตั ิ การในชันเรี ยน
(classroom action research) และการใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ งของ
กระบวนการเรี ยนรู ้ ซึ งทําได้หลายรู ปแบบ เช่น1) ผูส้ อนนําผลการวิจยั
ของตนเองมาปรับใช้กบั การจัดการเรี ยนรู ้ 2) ผูส้ อนนําผลการวิจยั ของ
คนอืนมาใช้ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้ หรื อ 3) ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิกิจกรรม
การเรี ยนรู ้โดยกระบวนการวิจยั
จากการเก็ บข้อมู ลในพืนที พบว่า ถ้า ผูส้ อนสามารถทํา วิจยั
ปฏิบตั ิการในชันเรี ยนได้ จะส่ งผลให้สามารถใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ ง
ของกระบวนการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ย
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ความหมายของการวิจัย
การค้ นคว้ าหาความรู้ โดยใช้ กระบวนการทีเ) ชื)อถือได้
ประกอบด้ วย 5 ขั,นตอน
1. การกําหนดปัญหา
2. การตั,งสมมติฐาน
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
5. การแปลความหมายและการสรุปผล
การวิ จั ย คื อ การค้น คว้า หาความรู ้ โดยใช้ ก ระบวนการ
ทีเชื อถื อได้ มีข นั ตอนหลัก 5 ขันตอน ได้แก่ 1) การกําหนดปั ญหา
2) การตังสมมติฐาน 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 4) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
และ 5) การแปลความหมายและสรุ ปผล
การดํา เนิ น การวิ จ ัย ในแต่ ล ะขัน ตอนตัง แต่ ข ัน ตอนที 1
จนกระทัง ขันตอนที 5 มีความเป็ นระบบ และเชื อมโยงกัน หลายครัง
ทีพบว่าการวิจยั ของผูส้ อนขาดความเป็ นระบบ ทําให้ผลการวิจยั ขาด
ความน่ าเชื อถื อ ดังนันก่ อนที จะทําวิจยั ผูส้ อนควรวางแผนการวิจยั
เสี ยก่อนโดยใช้

พิมพ์ เขียวการออกแบบการวิจยั
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การวิจัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
พระองค์ ทรงตั,งโจทย์ คือ
1. ทุกข์ ปัญหาของประชาชน
2. สมุทยั เหตุปัจจัยทีท) าํ ให้ เกิดปัญหา
3. นิโรธ เป้ าหมายการพัฒนา
4. มรรค วิธีดําเนินการทีป) ระหยัด
เกิดประโยชน์ สูงสุ ด
ด้ วยกระบวนการ PDCA
วิชยั วงษ์ ใหญ่ : 2553

วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2553

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานเพือยกระดับคุ ณภาพ
ชี วิตของคนไทยโดยใช้กระบวนการวิจยั งานวิจยั ของพระองค์ท่าน
มีความเรี ยบง่าย ทรงนําหลักอริ ยสัจสี มาเป็ นกระบวนการวิจยั ดังนี
1) ทุกข์ คือ ปั ญหาของประชาชน 2) สมุทยั คือ เหตุปัจจัยหรื อสาเหตุ
ทีทาํ ให้เกิดปั ญหา 3) นิโรธ คือ เป้ าหมายของการพัฒนา และ 4) มรรค
คือ วิธีดาํ เนินการ พระองค์ท่านทรงใช้ในการพัฒนาเป็ นวิธีทีประหยัด
และเกิดประโยชน์สูงสุ ด ด้วยกระบวนการ Plan Do Check Action
(PDCA)
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โครงการพระราชดําริ
โครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
ไม่ ล้มเหลวเพราะพระองค์ ทรงใช้ หลักอริยสั จสี) ชัดเจน
สอดคล้องกับหลัก ภูมิสังคม หมายถึง ภูมปิ ระเทศ
และสิ) งแวดล้อม
ภูมศิ าสตร์
ดิน นํา, ลม ไฟ ป่ า เขา
สั งคมศาสตร์ คน ครอบครัว ชุมชน ประเพณี
ภาษา วัฒนธรรม ความเชื)อ ค่ านิยม
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2553

โครงการพระราชดํา ริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่หั ว
คื อแหล่ งเรี ย นรู ้ ที ทรงคุ ณค่ าเกี ยวกับ การทํา งานบนพืนฐานการวิจยั
ทรงใช้หลักอริ ยสัจสี ประกอบกับกระบวนการ PDCA มาปรับใช้
ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิศ าสตร์ และสั งคมศาสตร์ ข องแต่ ละพืนที
หรื อ “ภูมิสังคม” ถื อว่าเป็ นหัวใจของการพัฒนา ผูส้ อนควรคิ ด
สะท้อน (reflection) ไปสู่ การปฏิบตั ิหน้าทีของตน ก็จะพบว่า ทุกข์ คือ
ปั ญหาของผู้เรี ยน สมุ ทยั คื อสาเหตุ ของปั ญหา นิ โรธ คื อ เป้าหมาย
ของการพัฒนาหรือการแก้ ปัญหา และ มรรค คือ วิธีดําเนินการพัฒนา
หรือแก้ ปัญหาของผูเ้ รี ยนนัน เอง ต้องน้อมนํามาใช้ให้เกิดผลให้ได้
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การวิจัยปฏิบัตกิ าร (Action Research)
การวิจัยของผู้ปฏิบัติงาน เพือ) ประโยชน์ ของผู้ปฏิบัติงาน
มีลกั ษณะผสมผสานระหว่ างการลงมือปฏิบัติงาน
และการวิจัย รวมทั,งการสะท้ อนผลการเรียนรู้
ทีไ) ด้ จากการวิจัยนั,น มีวตั ถุประสงค์ เพือ) แก้ปัญหา
ทีเ) กิดขึน, อย่ างเฉพาะเจาะจง ทําให้ ผลการปฏิบัติงาน
มีคุณภาพมากขึน,
การวิจยั ปฏิ บตั ิการ หรื อ Action Research เป็ นรากฐานของ
การวิ จ ัย ปฏิ บ ัติ ก ารในชัน เรี ย น มี จุ ด เน้ น ที สํ า คัญ คื อ เป็ นการวิ จ ัย
ทีดาํ เนินการควบคู่ไปกับการปฏิบตั ิงาน ผูท้ ีทาํ วิจยั คือผูป้ ฏิบตั ิงานเอง
มีเป้ าหมายสําคัญคือการแก้ไขปั ญหา รวมทังการปรับปรุ งและพัฒนา
คุณภาพของงาน โดยการสะท้อนผลการวิจยั (reflection)
การวิจยั ปฏิบตั ิการมีลกั ษณะแตกต่างจากการวิจยั อืนๆ ตรงที
เป็ นการวิจัยที)ทําไปพร้ อมกับการทํางาน ปั ญหาทีเกิดขึนในเนื องาน
ก็คือปั ญหาของการวิจยั กระบวนการวิจยั มีความต่อเนื องเป็ นวงจร
ไม่มุ่งเน้นการใช้สถิติข นั สู ง แต่จะใช้ขอ้ มูลเชิ งประจักษ์ และทีสําคัญ
คือ ต้องนําผลการวิจยั มาแลกเปลียนเรี ยนรู ้เพือปรับปรุ งและพัฒนา
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วงจรการวิจัยปฏิบัตกิ าร PDCA

วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2553

วงจรการวิจยั ปฏิบตั ิการมี 4 ขันตอนหลัก ได้แก่ การวางแผน
(Plan) การปฏิ บตั ิ (Do) การตรวจสอบ (Check) และ การสะท้อนผล
ไปสู่ การปฏิ บตั ิทีดีข ึน (Action) ถ้าหากพบว่าปั ญหายังไม่ได้รับการ
แก้ไข ก็จะดําเนิ นการวางแผน การปฏิ บตั ิ การตรวจสอบ และการ
สะท้อนผลไปสู่ การปฏิ บตั ิ ทีดีข ึนซําอี กครังเป็ นรอบที 2 ทําแบบนี
ไปเรื อยๆ จนกระทัง ปั ญหานันได้รับ การแก้ไ ข และถ้าปั ญหาเดิ ม
กลับมาเกิดขึนใหม่ก็จะดําเนินการวางแผน การปฏิบตั ิ การตรวจสอบ
และการสะท้อนผลไปสู่ การปฏิ บตั ิ ทีดีข ึน เช่ นเดิ ม เป็ นการวิจยั ที มี
ลักษณะเป็ นวงจร
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การวิจัยปฏิบัติการในชั,นเรียน
(Classroom Action Research)

การวิจยั ปฏิบตั ิการในชันเรี ยน (Classroom Action Research)
เป็ นการวิจยั ทีอยูบ่ นพืนฐานของการวิจยั ปฏิบตั ิการ(Action Research)
บางตํา ราใช้ ค ํา ว่ า การวิ จ ัย ในชั น เรี ยน หรื อการวิ จ ัย เพื อ พัฒ นา
การเรี ยนรู ้ ถึงแม้จะใช้คาํ ทีแตกต่างกัน แต่ก็มีสาระสําคัญเดียวกันคือ
เป็ นการวิ จ ัย ที ด ํา เนิ น การควบคู่ ก ับ การจัด การเรี ย นรู ้ เพื อ พัฒ นา
คุ ณภาพของผูเ้ รี ยน มี การนําผลการวิจยั มาใช้ป ระโยชน์ใ นการจัด
การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนือง เป็ นการวิจยั ทีทาํ ได้ตลอดเวลา ไม่จาํ เป็ นต้อง
ใช้เงิ นทุนจํานวนมาก ไม่จาํ เป็ นต้องพึงพาสิ งภายนอกมากเกิ นความ
จําเป็ น ปรับประยุกต์ความรู ้ในตําราให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
หรื อบริ บทของตนเอง เหมือนกับหลัก “ภูมสิ ั งคม” ดังทีกล่าวมา
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ความหมายของการวิจัยปฏิบัตกิ ารในชั,นเรียน
การวิจัยทีท) าํ โดยครู ผู้สอน เพือ) แก้ไขปัญหาทีเ) กิดขึน,
ในชั,นเรียน เป็ นการวิจัยทีท) าํ อย่ างรวดเร็ว
และนําผลไปใช้ ทนั ที การวิจัยมีลกั ษณะเป็ นวงจร
มีการสะท้ อนผลการวิจัย
โดยการอภิปรายแลกเปลีย) นเรียนรู้
นําไปสู่ การพัฒนาการเรียนการสอน
จากความหมายดั ง กล่ า วจะเห็ น ว่ า การวิ จ ั ย ปฏิ บ ั ติ ก าร
ในชั น เรี ยนเป็ นการวิ จ ัย ที ไ ม่ ยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ นเหมื อ นกับ การวิ จ ัย
ทางวิชาการในลักษณะอื น เช่ น การวิจยั ทางการศึ กษา (educational
research) ผูส้ อนทุ ก คนสามารถทํา วิจยั ปฏิ บ ตั ิ ก ารในชันเรี ย นได้
ด้วยตนเอง ใช้ท รั พ ยากรน้อ ยโดยเฉพาะเวลาแต่ ไ ด้ป ระโยชน์ สู ง
เหมื อนการต้มผัก ที มีหลักการว่า “นํ,าน้ อ ยเวลาสั, น” จะได้วิตามิ น
จากผักต้มสู งที สุด (ลงทุนน้อยแต่ได้ประโยชน์มาก) แต่ผลการวิจัย
มีความถูกต้ องและเชื) อถือได้
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ประโยชน์ ของการวิจัยปฏิบัตกิ ารในชั,นเรียน
1. แก้ไขปัญหาทีเ) กิดขึน, ในชั,นเรียนอย่ างเป็ นระบบ
2. เกิดความรู้ จากการปฏิบัติงานจากการทําวิจัย
3. การจัดการเรียนการสอนมีประสิ ทธิผลมากขึน,
จากการนําผลการวิจัยไปใช้
4. พัฒนาไปสู่ การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ วจิ ัยเป็ นฐาน
(Research – based Learning)
5. เพิม) ความเป็ นมืออาชีพสํ าหรับตนเองและวิชาชีพครู
จากการพัฒนาครู ดา้ นการวิจยั ปฏิ บตั ิการในชันเรี ยนมาตังแต่
ปี พ.ศ. 2545 สิ งทีคน้ พบ คือ ผูส้ อนทีทาํ วิจยั ปฏิ บตั ิการในชันเรี ยน
อย่างสมําเสมอ จะมีความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ สูงกว่าผูส้ อน
ทีไม่ทาํ วิจยั ปฏิบตั ิการในชันเรี ยน เพราะว่า การทําวิจยั ปฏิบตั ิการใน
ชันเรี ยนทําให้ผสู ้ อนคิดอย่างเป็ นระบบ (system thinking) ทําให้การ
จัดการเรี ย นรู ้ มีเป้ าหมายและวิธี ก ารที เป็ นระบบตามไปด้วย การที
ผูส้ อนได้สร้างนวัตกรรมแก้ปัญหา หรื อสร้างแบบประเมินผูเ้ รี ยนทีใช้
ในการวิจยั ทําให้เกิ ดการพัฒนาตนเองด้านการจัดทําสื อการเรี ยนรู ้
และเครื องมือวัดและประเมินผล ซึ งถือว่าเป็ นประโยชน์หลายต่อ คือ
ได้ท งั วิจยั ได้ท งั การจัดการเรี ยนรู ้ (ยิงนัดเดียวได้นกทังรัง)
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ลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการในชั,นเรียน
1. ดําเนินการโดยผู้สอนมุ่งแก้ปัญหาทีเ) กิดกับผู้เรียน
2. ดําเนินการควบคู่กบั การจัดการเรียนรู้
3. ใช้ กระบวนการวิจัยทีเ) ป็ นวงจร
4. ลงทุนน้ อยแต่ ได้ ประโยชน์ มาก
5. มีการสะท้ อนผล โดยแลกเปลีย) นเรียนรู้ กบั เพือ) นครู
ตามที ไ ด้ก ล่ า วมาบ้างแล้วว่าการวิจยั ปฏิ บตั ิ การในชันเรี ย น
มี ล ั ก ษณะเด่ น ที ไ ม่ เ หมื อ นการวิ จ ัย โดยทัว ไป สิ งที เ ป็ นจุ ด เน้ น
ของการวิจยั นี คือกระบวนการวิจยั ทีมีลกั ษณะเป็ นวงจร ดังนี

P

Plan

หมายถึง การวางแผน

D

Do

หมายถึง การปฏิบัติ

C

Check

หมายถึง การตรวจสอบผลการปฏิบัติ

R

Reflection หมายถึง การสะท้ อนผลสู่ การปรับปรุ ง
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ปรับปรุ งจาก วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2553

การวิ จ ั ย ปฏิ บ ั ติ ก ารในชั นเรี ยนเริ มต้ น จากการที ผู ้ส อน
พบปั ญหาทีเกิดขึนกับผูเ้ รี ยน ทังด้านความรู ้ ทักษะ รวมทังคุ ณธรรม
จริ ยรรม ซึ งอาจเป็ นปั ญหาของผูเ้ รี ยนคนใดคนหนึ ง หรื อกลุ่มผูเ้ รี ยน
ส่ ว นหนึ ง หรื อทัง ชั นเรี ยน ดํา เนิ น การวิ จ ัย ตามวงจรการวิ จ ั ย
ตามลําดับ ได้แก่ 1) การวางแผน 2) การปฏิบตั ิ 3) การตรวจสอบผล
การปฏิบตั ิ และ 4) การสะท้อนผลสู่ การปรับปรุ ง
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ขั,นตอนการวิจยั ปฏิบัตกิ ารในชั,นเรียน
1. การระบุปัญหาการวิจัย
2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ) กีย) วข้ อง
(หรือใช้ ความรู้ จากแหล่ งอืน) ๆ)
3. การวางแผนการวิจัย
Plan
4. การพัฒนานวัตกรรม และสร้ างเครื)องมือ
ทีใ) ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
Do
5. การดําเนินการและเก็บรวบรวมข้ อมูล
Check
6. การวิเคราะห์ ข้อมูลและนําเสนอ
Reflection 7. การสะท้ อนผลการวิจัยสู่ การปรับปรุ งและพัฒนา
ทีมา

การวิจยั ทัง 7 ขันตอนข้างต้น เป็ นเรื องเดียวกับวงจรการวิจยั
ทีนาํ เสนอไว้ในหน้า 13 เพียงต้องการแสดงให้เห็นขันตอนทีชดั เจน
มากขึน ได้แก่ 1) การระบุปัญหาวิจยั และ 2)การศึกษาเอกสารและ
งานวิจยั ที เกี ยวข้อง (หรื ออาจใช้ความรู ้ จากแหล่ งอื นๆ ก็ได้) ซึ งทัง
2 ข้อ นี จะเป็ นปั จ จัย นํา เข้า (input) ไปสู่ ก ารวางแผนการวิ จ ัย
ส่ วนขันตอนที 4 การพัฒนานวัตกรรมและเครื องมือทีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลนับรวมอยูใ่ นขันการวางแผน (Plan) เนื องจากเราต้อง
ทําให้เสร็ จก่อนทีจะดําเนิ นการปฏิบตั ิ (Do) ส่ วนขันตอนที 5 , 6 และ
ขันตอนที 7 มีความตรงไปตรงมาอย่างชัดเจน
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ลักษณะปัญหาที)สามารถนํามาทําวิจัย
ปัญหาทางการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนรายบุคคล กลุ่มย่ อย
หรือทั,งชั, นเรียน อาจเป็ นปั ญหาด้ านการเรียนรู้
การคิด หรือ คุณธรรมจริ ยธรรม เช่ น
ปัญหา 1 : เด็กหญิงปราณีอ่านมาตราตัวสะกดไม่ ได้
ปัญหา 2 : นักเรียนชั, น ป. 3 จํานวน 4 คน บวกเลขสามหลัก
ไม่ ได้
ปัญหา 3 : นักเรียนชั, น ป.5 ขาดความรับผิดชอบในการทํางาน
ปั ญ หาที ส ามารถนํ า มาทํา วิ จ ัย ปฏิ บ ัติ ก ารในชั นเรี ยนได้
มีอยูอ่ ย่างกว้างขวาง ไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาด้านการเรี ยนรู ้ การคิด ทักษะ
และคุณธรรมจริ ยธรรม นอกจากนีปัญหาบางอย่างเกิดกับผูเ้ รี ยนเพียง
คนเดี ย ว ก็ ส ามารถทํา วิ จ ัย ได้ เป็ นการวิ จ ัย รายบุ ค คล (individual)
หรื อบางครังปั ญหาอาจเกิดกับผูเ้ รี ยนเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ งก็สามารถ
นํามาทําวิจยั ได้เช่นเดียวกัน เป็ นการวิจยั ลักษณะกลุ่มย่อย (sub group)
สุ ดท้ายคื อปั ญหาที เกิ ดกับ ผูเ้ รี ย นร่ วมกันทัง ชันเรี ยน อย่า งไรก็ ตาม
คําว่า “classroom action research” ไม่ได้หมายความว่าต้องทํา
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ทัง ชั น เรี ยน แต่ ห มายถึ ง การวิ จั ย ที) ผ้ ู ส อนดํ า เนิ น การในระหว่ า ง
การจัดการเรียนรู้ ของตนเอง

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที)เกีย) วข้ อง
วัตถุประสงค์
เพือ) ค้ นหาความรู้ ทเี) กีย) วข้ องกับปัญหาทีจ) ะทําวิจัย
และหาวิธีการแก้ ปัญหาทีด) ีที)สุด

แนวทางดําเนินการ
1. อ่ านเอกสาร หรืองานวิจัย (มีความถูกต้ องสู ง)
2. ปรึกษาขอคําแนะนําจากเพือ) นครู ทมี) ีประสบการณ์
3. ใช้ ประสบการณ์ เดิมของตนเอง
ขันตอนนี มีวตั ถุ ประสงค์เพือให้ผสู ้ อนมีความรู ้ ในสิ งทีจะทํา
วิจยั ส่ งผลให้การทําวิจยั มีคุณภาพสู งกว่าการทําวิจยั โดยไม่มีความรู ้
อย่างไรก็ตาม เราสามารถจําแนกแหล่งความรู ้ได้ 3 แหล่ง ได้แก่
1. ความรู ้จากเอกสารหรื อผลการวิจยั ทีผา่ นมา
2. ความรู ้จากการสังสมประสบการณ์ของผูอ้ ืน
3. ความรู ้จากการสังสมประสบการณ์ของเราเอง
ผูส้ อนควรใช้ขอ้ มูลทัง 3 แหล่ง แต่ถา้ จําเป็ นอาจใช้จากแหล่ง
ใดแหล่ ง หนึ ง ก็ ไ ด้โดยให้ ยืด หยุ่นไปตามบริ บ ทของโรงเรี ย น เช่ น
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โรงเรี ยนในท้อ งถิ น ทุ ร กั น ดาร อาจเลื อ กใช้ แ หล่ ง ความรู ้ เ พี ย ง
บางแหล่ง แต่ตอ้ งมัน ใจว่าสิ งทีจะทําลงไปเป็ นประโยชน์กบั ผูเ้ รี ยน

แหล่ งศึกษาค้ นคว้ า
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วารสารการวิจัย
วารสารการวิจัยเฉพาะสาขา
วิทยานิพนธ์ / ปริญญานิพนธ์
บทคัดย่ องานวิจัย
สารานุกรม
ตํารา
พจนานุกรม
แหล่ งข้ อมูล online

แหล่งข้อมูลสําหรั บการศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ เพือนํามาใช้
ทําวิจยั มีดว้ ยกันหลายแหล่ง ตัวอย่างทีนาํ มามีจาํ นวน 8 แหล่ง ในการ
ทําวิจยั ปฏิ บตั ิ การในชันเรี ยน ไม่จาํ เป็ นต้องค้นคว้าอย่างลึ กซึ งและ
เขียนเรี ยบเรี ยงออกมาจํานวนมาก เหมือนกับการวิจยั ของผูท้ ีศึกษาต่อ
ในระดับปริ ญญาโทหรื อปริ ญญาเอก เพราะมี ลกั ษณะธรรมชาติ ไ ม่
เหมื อนกัน การค้น คว้า ความรู ้ จากเอกสารทํา เท่ า ที จาํ เป็ น มี ค วาม
รวดเร็ ว ประหยั ด เวลา ประหยั ด ทรั พ ยากร ทัง นี เพื อ ให้ ส ามารถ
ดําเนินการวิจยั ได้อย่างรวดเร็ ว ปั ญหาของผูเ้ รี ยนก็จะได้รับการแก้ไข
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อย่า งทันท่วงที ถ้า ได้ผลก็ ยุติก ารวิจยั ครั ง นี แต่ถ้ายังไม่ พอใจก็ ตอ้ ง
ปรับเปลียนวิธีการกันต่อไปจนกว่าปั ญหาจะได้รับการแก้ไข

ประเภทของแหล่ งข้ อมูล online
.com
.edu
.gov
.org
.net

A commercial site
A college or university
The government
An organization
A community network

ปั จจุ บ ั น เทคโนโลยี อิ น เตอร์ เน็ ต เข้ า มามี บ ทบาทมาก
(ในโรงเรี ย นที มี ไ ฟฟ้ าและระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ) ดัง นัน ผู ้ส อนจึ ง มี
โอกาสสื บ ค้นความรู ้ ไ ด้ม ากยิง ขึ น อย่า งไรก็ ต ามแหล่ ง ข้อ มู ล ใน
อินเตอร์ เน็ตก็จะต้องมีการคัดสรรพอสมควร เพราะบางครังเป็ นการ
โฆษณาขายสิ นค้าโดยการนําเรื องวิชาการมากล่าวอ้าง เกณฑ์การคัด
สรรเบื อ งต้น คื อ ต้อ งพิ จ ารณาประเภทของเว็บ ไซด์ โดยให้ ดู ชื อ
เว็บไซด์ตอนท้าย ถ้าเป็ น .edu .gov .org เราใช้เป็ นแหล่งข้อมูลได้
ดีกว่ากลุ่มทีเป็ น .com .net ถ้าให้ละเอียดมากกว่านี ควรเลื อกใช้
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ข้อ มู ล ที ระบุ ชื อ ผูเ้ ขี ย นและปี ที เขี ย นอย่า งชัดเจน ไม่ ค วรใช้ข ้อ มู ล
ทีเขียนขึนมาลอยๆ ไม่ทราบว่าใครเขียน เขียนเมือใด

การวางแผนการวิจยั
การกําหนดวัตถุประสงค์และกิจกรรมการวิจัยล่วงหน้ า
ตลอดกระบวนการ ตั,งแต่ เริ)มต้ นจนกระทัง) ขั,นตอนสุ ดท้ าย
เพือ) ให้ การดําเนินการวิจัยเป็ นไปอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
ได้ คาํ ตอบที)

ถูกต้ องและเชื)อถือได้

การวางแผนการวิจัย เปรียบเสมือน
ของการทําวิจยั ทังหมด

พิมพ์ เขียว

การวางแผนการวิจยั คือการทําวิจยั ล่วงหน้าโดยทียงั ไม่ลงมือ
ทําจริ ง โดยนําปั ญหาทีจะทําวิจยั และความรู ้ ทีเกียวข้อง มาวางแผน
ว่าการวิจยั นี มีวตั ถุ ป ระสงค์อะไร มี ข นั ตอนการดําเนิ นการอย่า งไร
ตังแต่ตน้ จนจบ การวางแผนการวิจยั เป็ นขันตอนสําคัญทีช่วยให้การ
ทําวิจยั ประสบความสําเร็ จอย่างราบรื น รวดเร็ ว ประหยัดทรัพยากร
ลดการสิ น เปลื อ ง และที สํ า คัญ คื อ ความถู ก ต้ อ งและเชื อ ถื อ ได้
ของผลการวิจยั จากประสบการณ์ทีผา่ นมา พบว่า ผูส้ อนทีทาํ วิจยั โดย
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มีการวางแผน สามารถทําวิจยั ได้อย่างมีคุณภาพสู งกว่าผูส้ อนทีทาํ วิจยั
โดยไม่มีการวางแผน ศึกษาพิมพ์เขียวแผนการวิจยั ได้ในหน้าถัดไป

พิมพ์เขียวการออกแบบการวิจัย
วัตถุประสงค์
การวิจยั

กลุ่ม
เป้ าหมาย

ตัวแปร
จัดกระทํา
(วิธีการ
แก้ปัญหา)

ตัวแปรตาม
(ปั ญหา
ของผูเ้ รี ยน)

สมมติฐาน
การวิจยั
(ผลทีคาดว่า
จะเกิดภายหลัง
การแก้ปัญหา)

เครื องมือ
ทีใช้
ในการวิจยั

การเก็บ
รวบรวม
ข้อมูล

การวิเคราะห์
ข้อมูล

(ปรับปรุ งมาจาก วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2553)
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ความเทีย) งตรงภายใน (internal validity)
คือ ความถูกต้ องและเชื)อถือได้ ของผลการวิจยั
(ความสามารถที)จะสรุ ปได้ ว่าผลการวิจยั ที)ค้นพบ
เกิดจากการดําเนินการวิจยั ไม่ ใช่ เกิดจากสิ)งอืน) )
การวางแผนเป็ นเส้ นทางนําไปสู่ ความถูกต้ อง
และเชื)อถือได้ ของผลการวิจยั
การวิจยั ปฏิ บตั ิ การในชันเรี ยนมุ่งเน้นความเที ยงตรงภายใน
เป็ นสําคัญ เช่ น ผูส้ อนทําวิจยั เพือแก้ปัญหาทักษะการอ่านสะกดคํา
ของผูเ้ รี ย นชัน ป. 2 โดยใช้กิ จกรรมการฝึ กที มี ชื อว่า “แม่ เหยีย ว
เลียงลูก” (ครู เป็ นพีเลียงก่อนแล้วค่อยๆ ให้อ่านด้วยตนเอง) เมือผูส้ อน
ได้ใ ช้กิ จกรรมการฝึ กเสร็ จแล้ว ปรากฏว่า ผู้ เรี ยนมี ทัก ษะการอ่ า น
สะกดคํ า สู ง ขึ, น ดัง นัน การวิ จ ัย ครั งนี จะมี ค วามเที ย งตรงภายใน
ก็ต่อเมือสรุ ปยืนยันได้วา่ การทีผ) ้ ูเรียนมีทักษะการอ่ านสะกดคําสู งขึน,
เป็ นเพราะการใช้ กิจกรรมการฝึ ก “แม่ เหยี)ยวเลี,ยงลูก” จริ งๆ ไม่ใ ช่
เพราะสาเหตุอืน ด้วยเหตุน ีการวางแผนการวิจยั จึงเป็ นส่ วนหนึ งทีช่วย
ทําให้การวิจยั มีความเทียงตรงภายในมากขึน

23

นวัตกรรม (Innovation)
มาจากภาษาลาตินว่ า “innovare” หมายถึง
การทําสิ) งใหม่ ขนึ, มา “สิ) งใหม่ ที)เกิดจากการใช้ ความรู้
และความคิดสร้ างสรรค์ ที)มีประโยชน์ ต่อสั งคม”
นวัตกรรมมีหลายลักษณะ เช่ น
- ผลิตภัณฑ์ (Product innovation)
- กระบวนการ (Process innovation)
สิ งทีผูส้ อนใช้แก้ปัญหาของผูเ้ รี ยนในการวิจยั คือ นวัตกรรม
เป็ นสิ งใหม่ ที เ กิ ด จากการใช้ ค วามรู ้ ที ไ ด้ จ ากเอกสารงานวิ จ ั ย
ประสบการณ์ของผูอ้ ืน และจากประสบการณ์ ของตนเอง ผสมผสาน
กับความคิ ดสร้ างสรรค์ (creative thinking) มาสร้ างนวัตกรรมที มี
ความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนจนสามารถใช้แก้ปัญหาได้สาํ เร็ จ
นวัตกรรมที ใช้ในการวิจยั ปฏิ บตั ิ การในชันเรี ยนอาจจะเป็ น
ผลิ ต ภัณ ฑ์ (สามารถมองเห็ น และจับ ต้อ งได้) เช่ น สื อ การเรี ย นรู ้
ใบความรู ้ทีดึงดูดใจให้อยากเรี ยนรู ้ หรื อจะเป็ นกระบวนการ (ไม่ได้
เป็ นวัตถุ ทีจบั ต้องได้) เช่ น กระบวนการฝึ กฝนทักษะความสามารถ
กระบวนการเรี ยนรู ้ในเรื องใดเรื องหนึง
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นวัตกรรม (Innovation)
สิ) งที)ทําขึน, ใหม่ หรือพัฒนาขึน,
อาจอยู่ในรู ปของความคิด
วิธีการ การกระทํา หรือสิ) งประดิษฐ์ ต่างๆ
ซึ)งอาจเป็ นสิ) งใหม่ ท,ังหมดหรือบางส่ วน
และอาจจะใหม่ ในบริบทใดบริบทหนึ)ง
หรือในช่ วงเวลาใดเวลาหนึ)ง
นวัตกรรมที ใ ช้ใ นการวิจยั ปฏิ บ ตั ิ ก ารในชันเรี ย นมี ป ระเด็ น
ที จะต้องให้ค วามสํา คัญ คื อ นวัตกรรมที ใ ช้ได้ผลในช่ วงเวลาหนึ ง
อาจใช้ ไ ม่ ไ ด้เ มื อ เวลาผ่ า นไป (โบราณแล้ว ) ดัง นัน ถ้า เราพบว่ า
นวัตกรรมทีเคยใช้ได้ผลกับผูเ้ รี ยนปี ทีแล้วไม่สามารถใช้ได้กบั ผูเ้ รี ยน
ในปี นี จึ ง เป็ นสิ งที เ กิ ด ขึ นได้ โ ดยไม่ ถื อ ว่ า เป็ นความผิ ด พลาด
แต่ประการใด เพราะว่าเวลาเปลียนไป ผูเ้ รี ยนเปลียนไป วิธีการเดิมๆ
เมื อ ไม่ ไ ด้ ผ ล ก็ ต้ อ งคิ ด หาวิ ธี ก ารใหม่ แต่ วิ ธี ก ารเดิ ม ก็ ไ ม่ ไ ด้
หมายความว่าจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป ผูส้ อนไม่ควรทิงนวัตกรรมทีเคย
ทํา ไว้ แต่ ต้อ งสะสมไปเรื อยๆ เป็ น “ภู มิ ปั ญ ญา” ของตัว เราเอง

ความเก่ ากับความไร้ ค่าเป็ นคนละเรื)องกัน
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เครื)องมือที)ใช้ ในการเก็บรวมรวมข้ อมูล
ต้ องเลือกใช้ เครื)องมือให้ เหมาะสมกับปัญหาทีท) าํ วิจัย
อาจใช้ เพียงหนึ)งอย่าง หรือใช้ ผสมผสานกัน เช่ น
1. แบบสั งเกตพฤติกรรม
2. แบบสั มภาษณ์
3. แบบรายงานตนเอง
4. แบบตรวจชิ,นงาน
5. แบบทดสอบ
สิ ง ที ผู ้ส อนต้ อ งดํา เนิ น การจัด ทํา อี ก อย่ า งหนึ งนอกจาก
นวัตกรรมแล้ว คือ เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล หมายถึ ง
เครื องมื อที ใช้วดั ว่าผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ มี ทกั ษะ หรื อมี พฤติ กรรม
มากน้อยเพียงใด
ผูส้ อนควรเลือกใช้ เครื) องมือให้ เหมาะสมกับปั ญหาที)ทําวิจัย
เช่ น ปั ญหาเกี ยวกับความรู ้ ควรเลื อกใช้แบบทดสอบ ปั ญหาเกี ยวกับ
พฤติ ก รรมคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมควรเลื อ กใช้แ บบสั ง เกตพฤติ ก รรม
ปั ญหาเกียวกับทักษะการปฏิบตั ิควรเลือกใช้แบบตรวจชินงาน หรื อถ้า
ต้องการข้อมูล จากบุ คคลรอบข้างผูเ้ รี ยนอาจใช้แบบสัมภาษณ์ เช่ น
สัมภาษณ์ผปู ้ กครอง
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ขั,นตอนการสร้ างนวัตกรรม
และเครื)องมือที)ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ศึกษาเอกสารแล้ วดําเนินการ
1. กําหนดวัตถุประสงค์ (กรณี ทีเป็ นนวัตกรรม)
2. กําหนดนิยามศัพท์ (กรณี ทีเป็ นเครื องมือทีใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล)
พัฒนานวัตกรรม และเครื)องมือทีใ) ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
(ฉบับร่ าง)
ประเมินคุณภาพโดยเพือ) นครู 3 ประเด็น
1. ความตรงกับปัญหา
2. ความเหมาะสมกับผู้เรี ยน
3. ความเป็ นไปได้ ในเชิ งปฏิบัติ
ปรับปรุ งแก้ ไขก่ อนนําไปใช้ จริง
การสร้ า งนวัตกรรมและเครื องมื อที ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวม
ข้อมูลต้ องดําเนินการตามขั,นตอนตามแผนภาพ ซึ งได้ปรับให้ยืดหยุน่
มากขึนแต่ยงั คงไว้ซ ึ งคุณภาพ
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การดําเนินการและเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้สอนเลือกใช้ การดําเนินการและเก็บรวบรวมข้ อมูล
ให้ เหมาะสมกับปัญหาที)ทําวิจัย เช่ น
1. การดําเนินการก่อนแล้ วเก็บรวบรวมข้ อมูล
หลังการดําเนินการ
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูลก่ อนและหลังดําเนินการ
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูลหลายครั,งระหว่ างดําเนินการ
การดําเนิ นการใช้นวัตกรรมและเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถ
ทํา ได้ห ลายลัก ษณะ ซึ งปรั บ ใช้ จ ากแบบแผนการวิ จ ัย เชิ ง ทดลอง
ซึ งได้นาํ เสนอไว้เพียง 3 ลักษณะ ซึ งเป็ นที นิยมใช้มากในการวิจยั
ปฏิ บตั ิการในชันเรี ยน แนวทางการเลื อกใช้ผูส้ อนจะใช้แบบใดก็ได้
ขึ น อยู่ก ับ ความเหมาะสมกับ สภาพปั ญ หา อย่า งไรก็ ต ามการวิ จ ัย
ปฏิ บ ัติ ก ารในชัน เรี ยนไม่ ต้อ งมี ก ลุ่ ม ควบคุ ม (control group)
เพราะเป็ นการวิจยั เพือปรับปรุ งและพัฒนา (research for improve and
development) ที นํา ผลการวิ จ ัย แต่ ล ะครั งมาปรั บ ปรุ ง จุ ด บกพร่ อ ง
และพัฒนาคุณภาพให้สูงยิง ขึนไปเรื อยๆ ไม่มีทีสินสุ ด
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1. การดําเนินการก่ อนแล้ วเก็บรวบรวมข้ อมูล
หลังการดําเนินการ
X

O

X หมายถึง การดําเนินการใช้ นวัตกรรม
O หมายถึง การเก็บรวบรวมข้ อมูลหลังการใช้ นวัตกรรม
วิเคราะห์ ข้อมูลโดยนําผลไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ทกี) าํ หนดไว้
สําหรับลักษณะที 1 มีข นั ตอนการดําเนินการดังนี
1. ใช้นวัตกรรมทีพฒั นาขึน (โดยไม่เก็บข้อมูลก่อนการใช้)
2. เก็บรวบรวมข้อมูลหลังใช้นวัตกรรม
* ในขณะดําเนินการต้องระมัดระวังไม่ให้มีสิ งอืนมารบกวน
อันจะทําให้ผลการวิจยั ผิดเพียนไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในลักษณะนี ให้นาํ ผลไปเปรี ยบเทียบกับ
เกณฑ์ที ผูส้ อนกําหนดไว้ เพือสรุ ปผลการวิจยั ถ้าพบว่า ยัง ไม่ เป็ น
ตามทีตอ้ งการ ให้คิดค้นหานวัตกรรมใหม่มาแก้ปัญหาซําเป็ นรอบที 2
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2. เก็บรวบรวมข้ อมูลก่ อนและหลัง
การดําเนินการ
O1

X

O2

X หมายถึง การดําเนินการใช้ นวัตกรรม
O1 หมายถึง การเก็บรวบรวมข้ อมูลก่ อนการใช้ นวัตกรรม
O2 หมายถึง การเก็บรวบรวมข้ อมูลหลังการใช้ นวัตกรรม
วิเคราะห์ ข้อมูลโดยเปรียบเทียบผลก่ อนและหลังการดําเนินการ
สําหรับลักษณะที 2 มีข นั ตอนการดําเนินการดังนี
1. เก็บข้อมูลก่อนการใช้นวัตกรรม
2. ใช้นวัตกรรมทีพฒั นาขึน
3. เก็บรวบรวมข้อมูลหลังใช้นวัตกรรม
* ในขณะดําเนินการต้องระมัดระวังไม่ให้มีสิ งอืนมารบกวน
อันจะทําให้ผลการวิจยั ผิดเพียนไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในลักษณะนีให้นาํ ผลก่อนและหลังการใช้
นวัตกรรมมาเปรี ยบเทียบกันเพือสรุ ปผลการวิจยั เพือสรุ ปผลการวิจยั
ถ้ า พบว่ า ยัง ไม่ เ ป็ นตามที ต้ อ งการ ให้ คิ ด ค้ น หานวัต กรรมใหม่
มาแก้ปัญหาซําเป็ นรอบที 2
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3. เก็บรวบรวมข้ อมูลหลายครั,งระหว่ างดําเนินการ
O1

X1

O2

X2

O3

X1 หมายถึง การดําเนินการใช้ นวัตกรรม ระยะที) 1
X2 หมายถึง การดําเนินการใช้ นวัตกรรม ระยะที) 2
O1 หมายถึง การเก็บรวบรวมข้ อมูลก่ อนการใช้ นวัตกรรม
O2 หมายถึง การเก็บรวบรวมข้ อมูลระหว่ างการใช้ นวัตกรรม
O3 หมายถึง การเก็บรวบรวมข้ อมูลหลังการใช้ นวัตกรรม
วิเคราะห์ ข้อมูลในลักษณะพัฒนาการของการเรียนรู้
สําหรับลักษณะที 3 มีข นั ตอนการดําเนินการดังนี
1. เก็บข้อมูลก่อนการใช้นวัตกรรม
2. ใช้นวัตกรรมทีพฒั นาขึน ช่วงที 1
3. เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างการใช้นวัตกรรม
4. ใช้นวัตกรรมทีพฒั นาขึน ช่วงที 2
5. เก็บรวบรวมข้อมูลหลังใช้นวัตกรรม
* ในขณะดําเนินการต้องระมัดระวังไม่ให้มีสิ งอืนมารบกวน
อันจะทําให้ผลการวิจยั ผิดเพียนไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในลักษณะนีให้นาํ ผลก่อน - ระหว่าง และ
หลังการใช้นวัตกรรมมาวิเคราะห์ เชิ งพัฒนาการเพือสรุ ปผลการวิจยั
เพือสรุ ปผลการวิจยั ถ้าไม่ได้ผลก็ให้ทาํ ซํารอบที 2
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เทคนิคการนําเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
เลือกใช้ วธิ ีการนําเสนอได้ อย่ างหลากหลาย เช่ น
1. การเขียนพรรณนาประกอบหลักฐาน
2. แผนภูมิแท่ ง
3. กราฟเส้ น
4. แผนภูมิรูปภาพ
5. สถิตพิ นื, ฐาน เช่ น ร้ อยละ ค่ าเฉลีย)
ดําเนินการ
การนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทําได้หลายลักษณะ ผูส้ อน
สามารถเลื อ กใช้ไ ด้ต ามความต้อ งการของตนเอง โดยมี เ ป้ าหมาย
ทีสาํ คัญคือ การสื อสารผลการวิจยั ให้ผอู ้ ืนรับรู ้เหมือนกับทีเรารู ้
การนําเสนอไม่จาํ เป็ นต้องใช้ตวั เลขสถิ ติเสมอไป บางครัง
อาจใช้แผนภูมิแท่งแสดงให้เห็ นข้อมูลของผูเ้ รี ยนแต่ละคน หรื อใช้
กราฟเส้นเพือแสดงให้เห็ นพัฒนาการของการเรี ยนรู ้ แผนภูมิรูปภาพ
ก็สามารถนํามาใช้ได้ดีเช่ นเดี ยวกัน การนํา เสนอเป็ นภาพจะทําให้
ผูอ้ ่านเกิดความเข้าใจได้รวดเร็ ว เป็ นรู ปธรรม สําหรับค่าสถิติพืนฐาน
ทีสือสารได้ง่ายทีสุดคือ ค่าร้อยละ (%) ถ้าใช้ค่าเฉลี ย ( X ) จะสื อสาร
ได้ก็ต่อเมือต้องรู ้วา่ คะแนนเต็มเป็ นเท่าใด
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การเขียนรายงานการวิจยั ปฏิบัตกิ ารในชั,นเรียน
1. เขียนแบบไม่ เป็ นทางการ
- เพือ) บันทึกผลการวิจัยไว้ เป็ นประโยชน์ สําหรับตนเอง
- เขียนสรุ ปตามกระบวนการ PDCR

2. เขียนแบบกึง) ทางการ
- เพือ) นําเสนอผลการวิจัยต่ อชุ มชนวิชาการ
- เขียนในลักษณะบทความวิจัย

3. เขียนแบบเป็ นทางการ
- เพือ) นําเสนอต่ อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
- เขียนในลักษณะรายงานการวิจัยเชิ งวิชาการ
การเขียนรายงานการวิจยั ปฏิบตั ิการในชันเรี ยน เป็ นประเด็น
ทีก่อให้ เกิดปัญหาผู้สอนไม่ ทําวิจัยมากที)สุด เพราะมีการสร้างเงือนไข
ว่าจะเป็ นวิจยั ได้ตอ้ งเขียนเป็ น 5 บท เท่านันซึ งเป็ นความเข้ าใจผิด
ความจริ งแล้ ว การพิ จ ารณาว่ า เป็ นวิ จ ั ย หรื อไม่ ต้ อ งพิ จ ารณาที
กระบวนการ ส่ วนการเขียนรายงานนันเป็ นสิ ทธิ ของผูว้ ิจยั ว่าจะเขียน
รายงานออกมาหรื อ ไม่ อ ย่ า งไร การวิ จ ัย บางครั งก็ ไ ม่ มี ก ารเขี ย น
รายงาน (แต่นาํ ผลมาใช้) บางครังก็เขียนสันๆ เป็ นบันทึกความทรงจํา
บางครั งก็ เขี ย นเพื อแบ่ ง ปั นให้ค นอื นได้ศึ ก ษา แต่ ถ้า จะเขี ย นขยาย
รายละเอียดเป็ น 5 บทก็ได้เช่นเดียวกัน แต่จากการวิจยั พบว่า การที
ต้องเขียนรายงาน 5 บท ทําให้ผสู ้ อนกลัวการทําวิจยั
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จริยธรรมทั)วไปสํ าหรับการวิจัยในคน
1. หลักความเคารพในบุคคล
(Respect for Person)
2. หลักผลประโยชน์
(Beneficence)
3. หลักความยุตธิ รรม
(Justice)
การทําวิจยั ทุ กระดับต้องยึดหลักจริ ยธรรมการวิจยั หมายถึ ง
ข้อควรยึดถื อเป็ นแนวปฏิ บ ตั ิ ใ นการดําเนิ นการวิจยั มี 3 ประการ
ได้แก่ 1) หลักความเคารพในบุคคล ต้องให้ความเคารพทังตัวผูเ้ รี ยน
และผูป้ กครองของผูเ้ รี ยนด้วย 2) หลักผลประโยชน์ทีผสู ้ อนต้องยึด
ผลประโยชน์ทีจะเกิดกับผูเ้ รี ยนเป็ นทีต งั ไม่ใช่ประโยชน์ของผูส้ อน
ทํา วิจยั ต้องมองประโยชน์ ที ผูเ้ รี ย นจะได้รับ ไม่ใ ช่ ท าํ วิจยั เพื อหวัง
ประโยชน์ส่วนตน 3) หลักความยุติธรรม “ความยุติธรรม” เป็ นหัวใจ
ของคุ ณธรรมทังปวง (วิชัย วงษ์ใ หญ่ : 2553) ทําวิจยั แล้วจะต้อง
ไม่ก่อให้เกิดปั ญหาอืนๆ ตามมา โดยเฉพาะปั ญหาทางด้านจริ ยธรรม
ในการวิจยั
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1. หลักความเคารพในบุคคล
* การเคารพในศักดิsศรี
* การเคารพในการให้ คาํ ยินยอมโดยบอกกล่ าว
และความเป็ นอิสระ
* การเคารพในศักดิsศรีของกลุ่มเปราะบาง
และอ่ อนแอ
* การเคารพในความเป็ นส่ วนตัวและรักษาความลับ
หลัก ข้อ นี สํ า คัญ มากเพราะผู ้ส อนจะต้อ งมี ส ติ อ ยู่เ สมอว่ า
ผูเ้ รี ยนเป็ นมนุ ษย์คนหนึ งทีมีความคิดและความรู ้สึกเหมือนกับผูใ้ หญ่
เพียงแต่เขายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในบางเรื อง หลักข้อนีเป็ นพืนฐาน
นําไปสู่ หลักข้อที 2 และ 3
ถ้าผูส้ อนมองผูเ้ รี ยนว่าเป็ นผูถ้ ูกกระทํา (subject) พฤติกรรม
จะออกมาแบบหนึ ง แต่ ใ นทางกลั บ กั น ถ้ า ผู ้ส อนมองว่ า ผู ้เ รี ยน
คือ กลุ่มเป้ าหมาย (target group) ผูม้ ี ส่วนร่ วมในการวิจยั (research
participation) พฤติ ก รรมจะออกมาเป็ นอี ก แบบหนึ ง เป็ นการวิจ ัย
ที อ ยู่ ภ ายใต้ค วามเคารพซึ งกั น และกัน ปราศจากการบี บ บัง คับ
หรื อใช้อาํ นาจกับผูเ้ รี ยน ผู้เรียนเป็ นครู เราได้ ถ้าเราได้ เรียนรู้ จากเขา
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2. หลักผลประโยชน์
* การลดความเสี ยหายให้ มีน้อยที)สุด
* การสร้ างประโยชน์ ให้ เกิดสู งสุ ด

หลักการข้อที 2 คือ หลักผลประโยชน์ การวิจยั ทุกครังต้อง
เป็ นการวิจยั ที ช นะ – ชนะ (win - win) หมายความว่า ทังผูเ้ รี ย น
และผูส้ อนต่ า งก็ ไ ด้รั บ ประโยชน์ จากการวิ จ ัย การวิ จ ัย ที ดี ต้อ งลด
ความเสี ยหายให้มีน้อยที สุดหรื อไม่มีเลยก็ยิงดี ถ้าผูส้ อนทําวิจยั แล้ว
ต้องเข้า สอนสายกว่า เวลา อย่า งนี ไ ม่ ดี เพราะผูเ้ รี ย นเสี ย ประโยชน์
(ต้องบริ หารจัดการใหม่ ไม่ใช่เลิกทําวิจยั ) ผูเ้ รี ยนได้ประโยชน์ตรงที
ได้พฒั นาคุณภาพของตนเองในด้านทีเกียวข้องกับการวิจยั ผูส้ อนได้
ประโยชน์ตรงที ไ ด้นวัตกรรม และความรู ้ ใหม่ทีนํามาใช้ใ นการจัด
การเรี ยนรู ้ ให้มีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลสู งขึน ตัวชี วดั การวิจยั
ที win – win คือ ทําแล้ วจะมีความสุ ขทั,งผู้เรียนและผู้สอน
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3. หลักยุตธิ รรม
* ความเทีย) งธรรม
* ความเสมอภาค
หลักการข้อที 3 เป็ นหลักทีสําคัญมาก เพราะถ้าการทําวิจยั
ขาดซึ งความเที ย งธรรมและความเสมอภาคแล้ ว จะเป็ นสาเหตุ
ก่อให้เกิดปั ญหาอืนตามมาอย่างมากมาย
ผูเ้ รี ยนที ประสบปั ญหาทุ กคนต้องเข้าถึ งการวิจยั ของผูส้ อน
อย่างเท่าเทียมกัน ระหว่างทําวิจยั ต้องปฏิ บตั ิต่อผูเ้ รี ยนอย่างเสมอภาค
และเท่าเที ยมกัน ไม่ว่าจะเป็ นเด็กหญิ งหรื อว่าเด็กชาย ไม่ว่าจะเป็ น
ลู ก ชาวนาหรื อ ลู ก ข้า ราชการ ไม่ ว่ า จะเสื อ ผ้า สกปรกหรื อ สะอาด
เรี ยบร้อย ถ้าเข้ามาสู่ กระบวนการวิจยั แล้วต้องปฏิ บตั ิต่อทุกคนอย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยไม่ เลือกทีร) ักมักทีช) ัง
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การวิจยั ปฏิบัตกิ ารในชั,นเรียน

ภาคปฏิบัติ
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ความเข้ าใจใหม่ นําไปสู่ การเรียนรู้ใหม่
การวิจยั ปฏิบตั ิการในชันเรี ยนกับการจัดการเรี ยนรู ้ในวิถีชีวิต
ครู คื อสิ ง เดี ย วกันที ท าํ ไปพร้ อมๆ กัน ทํา ควบคู่ ก ัน สิ งสํา คัญที ต้อง
เปิ ดใจกว้างทําความเข้าใจ เพือนําไปสู่ การเรี ยนรู ้ใหม่ 6 ประการ ดังนี
(วิชยั วงษ์ใหญ่. 2553)

1. การจัดการเรี ยนการสอนและการวิจยั เป็ นเรื องเดียวกัน
2. การวิจยั ทีมุ่งแก้ปัญหาพัฒนาผูเ้ รี ยนรายบุคคล
กลุ่มย่อย ทังชันเรี ยน
3. กระชับ รวดเร็ ว ประหยัด ใช้ผลได้ทนั ที
4. ไม่ยดึ ติดตํารา และสถิติข นั สู ง เน้นทีการปฏิบตั ิได้จริ ง
5. เน้นความถูกต้องของผลวิจยั
6. นําไปสู่ การพัฒนาผูเ้ รี ยน และปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู ้

39

แนวปฏิบัตเิ พือ) การเรียนรู้
ศึกษาใบงานทั,ง 5 ใบงาน และตัวอย่ าง
แล้ วคิดเชื)อมโยง (Linked Thinking)
ไปสู่ ปัญหาทีเ) กิดขึน, ในชั,นเรียนของตนเอง

40

ใบงานที) 1
การวิเคราะห์ ปัญหา
คําชี,แจง ก) ระบุปัญหาของผูเ้ รี ยนทีท่านเห็นว่ามีความสําคัญ
และจําเป็ นต้องดําเนินการแก้ไข (อาจเป็ นปั ญหา
รายบุคคล กลุ่มบุคคล หรื อทังชันเรี ยนก็ได้)
ข) หาความรู ้ทีจะนํามาใช้แก้ไขปั ญหาโดยการศึกษาจาก
เอกสารหรื องานวิจยั การขอคําแนะนําจากเพือนครู
หรื อการใช้ประสบการณ์ของตนเอง
1. สาระ .......................... หัวข้อ .......................... วันที ................
2. ปั ญหาทีพบ คือ .............................................................................
3. สาเหตุของปั ญหา คือ ....................................................................
4. วิธีการแก้ปัญหา
วิธีการแก้ปัญหา
วิธีการแก้ปัญหา
วิธีแก้ปัญหา
จากเอกสาร
จากคําแนะนํา
จากประสบการณ์
หรื องานวิจยั
ของเพือนครู
ของตนเอง

5. สรุ ปวิธีการแก้ปัญหาทีจะใช้ในครังนี ............................................
........................................................................................................
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ใบงานที) 2
การวางแผนการวิจัย
คําชี,แจง วางแผน (Plan) การวิจยั ปฏิบตั ิการในชันเรี ยน
ทีสอดคล้องกับปั ญหาทีเกิดขึน ลงในพิมพ์เขียวการวิจยั
ต่อไปนี

พิมพ์เขียวการออกแบบการวิจัย
วัตถุประสงค์
การวิจยั

กลุ่ม
เป้ าหมาย

ตัวแปร
จัดกระทํา
(วิธีการ
แก้ปัญหา)

ตัวแปรตาม
(ปั ญหา
ของผูเ้ รี ยน)

สมมติฐาน
การวิจยั
(ผลทีคาดว่า
จะเกิดภายหลัง
การแก้ปัญหา)

เครื องมือ
ทีใช้
ในการวิจยั

การเก็บ
รวบรวม
ข้อมูล

การวิเคราะห์
ข้อมูล

(ปรับปรุ งมาจาก วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2553)
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แนวทางการเขียนวัตถุประสงค์ การวิจยั
เขียนวัตถุประสงค์การวิจยั ตามโครงสร้างดังนี

เพือ) + กริยา + ปัญหาของผู้เรียน + ส่ วนขยายอืน) ๆ
เช่น

- เพือพัฒนาความสามารถในการอ่านตามมาตราตัวสะกด
ของเด็กหญิงปราณี
- เพือเปรี ยบเทียบความสามารถในการบวกเลขสามหลัก
ของผูเ้ รี ยนก่อนและหลังการใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะ
ของผูเ้ รี ยนชัน ป.3 จํานวน 4 คน
- เพือศึกษาพัฒนาการของความรับผิดชอบในการทํางาน
ของผูเ้ รี ยนชัน ป.5 ก่อน ระหว่าง และหลัง
การใช้กิจกรรมเพือนดูแลเพือน
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แนวทางการเขียนตัวแปรที)ใช้ ในการวิจยั
ตัวแปรจัดกระทํา

(บางครังเรี ยกว่าตัวแปรต้น / ตัวแปรอิสระ)

ให้เขียน วิธีการที)ใช้ แก้ ปัญหาของผู้เรียนในการวิจยั

ตัวแปรตาม
ให้เขียน ปัญหาของผู้เรียนที)ต้อการแก้ ไข

การเขียนตัวแปรทังตัวแปรจัดกระทําและตัวแปรตาม
มีลกั ษณะเป็ นคํานาม
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แนวทางการเขียนสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจยั คือ

ผลทีค) าดว่ าจะเกิดขึน,
เมือ) ทําวิจยั เสร็จแล้ ว
การเขียนสมมติฐานจะต้ อง
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ การวิจัย
และสามารถทดสอบได้ ว่าเป็ นจริงหรือไม่
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แนวทางการเขียนนวัตกรรม
และเครื)องมือที)ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
นวัตกรรมที)ใช้ ในการวิจยั เช่ น
แบบฝึ กเสริมทักษะ ใบความรู้ ขั,นตอนการสอน
เทคนิคต่ างๆ สื) อ วัสดุ แผนการจัดการเรียนรู้

เครื)องมือที)ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล เช่ น
แบบสั งเกตพฤติกรรม แบบรายงานตนเอง
แบบประเมินชิ,นงาน แบบประเมินทักษะ
แบบทดสอบ

การเขียนต้ องระบุท, ังนวัตกรรม

และเครื)องมือที)ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ให้ ครบถ้ วนทั,งสองอย่ าง
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นวัตกรรม (Innovation)
มาจากภาษาลาตินว่ า

“innovare”

หมายถึง การทําสิ) งใหม่ ขนึ, มาจากการใช้ ความรู้
และความคิดสร้ างสรรค์ ทมี) ปี ระโยชน์ ต่อสั งคม
นวัตกรรมอาจอยู่ในรู ปของความคิด
วิธีการ การกระทํา หรือสิ) งประดิษฐ์ ต่างๆ
ซึ)งอาจเป็ นสิ) งใหม่ ท, ังหมดหรือเพียงบางส่ วน
และอาจจะใหม่ ในบริบทใดบริบทหนึ)ง
หรือในช่ วงเวลาใดเวลาหนึ)ง
นวัตกรรมมี 2 ลักษณะ ได้ แก่
- นวัตกรรมทีเ) ป็ นผลิตภัณฑ์ (Product innovation) เช่ น
สื) อการสอน ใบความรู้ ใบงาน (เป็ นสิ)งทีจ) ับต้ องได้ )
- นวัตกรรมทีเ) ป็ นกระบวนการ (Process innovation) เช่ น
วิธีการสอน เทคนิคการสอน กระบวนการเรียนรู้
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แนวทางการเขียนการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ให้ ระบุ

วิธีการ

และ

ช่ วงเวลา

การเก็บรวบรวมข้ อมูล เช่ น

- สั งเกตพฤติกรรมความมีวนิ ัยก่อนและหลังการใช้ เทคนิค
การกระตุ้นและจูงใจ
- ตรวจสอบความเป็ นระเบียบเรียบร้ อยของชิ,นงาน
ก่อน ระหว่ าง และหลังการใช้ เทคนิคให้ ผลย้ อนกลับ
เชิงสร้ างสรรค์
- ทดสอบทักษะการอ่านตามมาตราตัวสะกดก่อนและหลัง
การใช้ แบบฝึ กเพิม) ทักษะ
- ทดสอบความสามารถในการบวกเลขสามหลัก
ก่อน ระหว่ าง และหลังการใช้ เทคนิคเพือ) นดูแลเพือ) น
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แนวทางการเขียนแหล่ งข้ อมูล
แหล่งข้ อมูล หมายถึง บุคคล เอกสาร สถานที) ฯ

ที)สามารถใช้ เป็ นแหล่ งข้ อมูลเกีย) วกับสิ) งที)ทําวิจยั ได้
เช่ น
ถ้ าทดสอบผู้เรียน

:

ผู้เรียนเป็ นแหล่งข้ อมูล

ถ้ าสั งเกตพฤติกรรมผู้เรียน : ผู้เรียนเป็ นแหล่งข้ อมูล
ถ้ าให้ ผู้เรียนรายงานตนเอง : ผู้เรียนเป็ นแหล่งข้ อมูล
ถ้ าตรวจสอบชิ,นงาน

: ชิ,นงานเป็ นแหล่งข้ อมูล

การวิจยั อาจใช้ แหล่ งข้ อมูลเพียงแหล่ งเดียว
หรือจะใช้ จากหลายแหล่ งร่ วมกันก็ได้
ขึน, อยู่กบั วิจารณญาณของผู้สอนที)ทําวิจยั
เป้ าหมายคือ ต้ องได้ ข้อมูลที)ถูกต้ องและเชื)อถือได้
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แนวทางการเขียนการวิเคราะห์ ข้อมูล
เขียนให้ สอดคล้ องกับการเก็บรวบรวมข้ อมูล เช่ น
- เปรียบเทียบพฤติกรรมความมีวนิ ัยก่อนและหลังการใช้
เทคนิคการกระตุ้นและจูงใจ
- วิเคราะห์ พฒ
ั นาการของความเป็ นระเบียบเรียบร้ อย
ของชิ,นงาน ก่อน ระหว่ าง และหลังการใช้ เทคนิค
ให้ ผลย้ อนกลับเชิงสร้ างสรรค์
- เปรียบเทียบทักษะการอ่านตามมาตราตัวสะกดก่อน
และหลังการใช้ แบบฝึ กเพิม) ทักษะ
- วิเคราะห์ พฒ
ั นาการความสามารถในการบวกเลขสามหลัก
ก่อน ระหว่ าง และหลัง การใช้ เทคนิคเพือ) นดูแลเพือ) น
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ใบงานที) 3
การพัฒนานวัตกรรม
และเครื)องมือทีใ) ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
คําชี,แจง ดําเนินการพัฒนานวัตกรรมและเครื องมือทีใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ให้ตรงกับพิมพ์เขียวการวิจยั
ตามขันตอนดังนี
ศึกษาเอกสารแล้ วดําเนินการ
1. กําหนดวัตถุประสงค์ (กรณี ทีเป็ นนวัตกรรม)
2. กําหนดนิยามศัพท์ (กรณี ทีเป็ นเครื องมือทีใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล)
พัฒนานวัตกรรม และเครื)องมือทีใ) ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
(ฉบับร่ าง)
ประเมินคุณภาพโดยเพือ) นครู 3 ประเด็น
1. ความตรงกับปัญหา
2. ความเหมาะสมกับผู้เรี ยน
3. ความเป็ นไปได้ ในเชิ งปฏิบัติ
ปรับปรุ งแก้ ไขก่ อนนําไปใช้ จริง
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แบบประเมินคุณภาพนวัตกรรม
และเครื)องมือทีใ) ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
คําชี,แจง ทําเครื องหมาย ลงในช่อง  และระบุขอ้ เสนอแนะ
นวัตกรรม
เครื องมือทีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
............................................................ ............................................................
ตรงปั ญหา
ตรงปั ญหา
 มาก  ปานกลาง  น้อย  มาก  ปานกลาง  น้อย
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
 มาก  ปานกลาง  น้อย  มาก  ปานกลาง  น้อย
เป็ นไปได้ในเชิงปฏิบตั ิ
เป็ นไปได้ในเชิงปฏิบตั ิ
 มาก  ปานกลาง  น้อย  มาก  ปานกลาง  น้อย
ข้อเสนอแนะ
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

ข้อเสนอแนะ
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

ลงชือผูป้ ระเมิน ...................................................................................................
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เกณฑ์ การประเมิน

มาก

หมายถึง มีคุณภาพตามประเด็นทีประเมินอย่างสมบูรณ์
หรื อเสนอให้ปรับปรุ งเพียงเล็กน้อย
ซึ งผูว้ จิ ยั จะปรับตามหรื อไม่ก็ได้

ปานกลาง หมายถึง มีคุณภาพตามประเด็นทีประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์ ต้องปรับปรุ งตามข้อกําหนด
ของผูต้ รวจสอบเท่านันจึงจะนําไปใช้ได้
น้อย

หมายถึง ต้องปรับปรุ งแก้ไขเป็ นส่ วนมากและต้อง
นํามาให้ผตู ้ รวจสอบพิจารณาซําอีกครัง
ก่อนจะนําไปใช้

หมายเหตุ ถ้าให้เพือนครู ตรวจสอบมากกว่า 1 คน
จะต้องนําผลการประเมินคุณภาพของทุกคนมาสรุ ปรวบยอดอีกครัง
เพือเป็ นข้อมูลสําหรับการปรับปรุ งนวัตกรรมและเครื องมือ
ทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้มีคุณภาพพร้อมทีจะนําไปใช้จริ ง
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แบบสรุ ปผลการประเมินคุณภาพนวัตกรรม
และเครื)องมือทีใ) ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
คําชี,แจง ทําเครื องหมาย ลงในช่อง  และระบุขอ้ เสนอแนะ
นวัตกรรม
เครื องมือทีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
............................................................ ............................................................
ตรงปั ญหา (เสี ยงข้างมาก)
ตรงปั ญหา (เสี ยงข้างมาก)
 มาก  ปานกลาง  น้อย  มาก  ปานกลาง  น้อย
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน (เสี ยงข้างมาก)
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน (เสี ยงข้างมาก)
 มาก  ปานกลาง  น้อย  มาก  ปานกลาง  น้อย
เป็ นไปได้ในเชิงปฏิบตั ิ (เสี ยงข้างมาก) เป็ นไปได้ในเชิงปฏิบตั ิ (เสี ยงข้างมาก)
 มาก  ปานกลาง  น้อย  มาก  ปานกลาง  น้อย
ข้อเสนอแนะ
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

ข้อเสนอแนะ
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

รายชือผูป้ ระเมิน ..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
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ตัวอย่ าง
เครื)องมือ
ทีใ) ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
นํามาจากหนังสื อ
จากหลักสู ตรแกนกลางสู่ หลักสู ตรสถานศึกษา : กระบวนทัศน์ ใหม่
การพัฒนา (วิชัย วงษ์ ใหญ่ และมารุ ต พัฒผล. 2553)
และหนังสื อ
หน่ วยการเรียนรู้ บูรณาการอิงมาตรฐาน และการประเมินผล
ระดับชั, นเรียนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั,นพืน, ฐาน
พุทธศักราช 2551 (มารุ ต พัฒผล. 2553)
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แบบประเมินการเขียนรายงานเชิ งวิชาการ
คําชี,แจง เขียนผลการประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนน
ลงในช่องผลการประเมินให้ครบถ้วน
ผลการประเมิน
เลขที

ชือ – สกุล

เกณฑ์ การประเมิน
9 คะแนน
7 – 8 คะแนน
5 – 6 คะแนน
3 – 4 คะแนน

เนื อหา
สาระ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง

กระบวน ความ
การเขียน สร้างสรรค์

รวม
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เกณฑ์ การให้ คะแนน
เนือ, หาสาระ
3 คะแนน
เนือหาสาระมีความถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ทีเขียน จัดเรี ยงเนือหาเป็ นระบบ
2 คะแนน
เนือหาสาระมีความถูกต้อง และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ทีเขียนเป็ นส่ วนมาก
จัดเรี ยงเนื อหาค่อนข้างเป็ นระบบ
1 คะแนน
เนือหาสาระมีความถูกต้องเพียงบางส่ วน
ยังมีเนือหาทีไม่สอดคล้องกับกับวัตถุประสงค์
ทีเขียน
กระบวนการเขียน
3 คะแนน
เตรี ยมการเขียน ร่ างงานเขียน ดําเนิ นการเขียน
และตรวจสอบงานเขียนได้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนือง
มีการอ้างอิงแหล่งทีมาครบถ้วน
2 คะแนน
เตรี ยมการเขียน ร่ างงานเขียน ดําเนิ นการเขียน
และตรวจสอบงานเขียนเมือได้รับการกระตุน้
มีการอ้างอิงแหล่งทีมาครบถ้วน
1 คะแนน
เตรี ยมการเขียน ร่ างงานเขียน ดําเนิ นการเขียน
และตรวจสอบงานเขียนเมือได้รับการช่วยเหลือ
มีการอ้างอิงแหล่งทีมาไม่ครบถ้วน
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ความสร้ างสรรค์
3 คะแนน
ผลงานมีความแปลกใหม่ น่าสนใจ
เกิดจากความคิดริ เริ มของตนเอง
2 คะแนน
ผลงานมีความแปลกใหม่ น่าสนใจ
เกิดจากการปรับประยุกต์ความคิดริ เริ มของผูอ้ ืน
1 คะแนน
ผลงานมีลกั ษณะเลียนแบบผลงานของผูอ้ ืน
มีความคิดริ เริ มของตนเองน้อย
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แบบประเมินผังมโนทัศน์ เพื)อสรุ ปบทเรียน
คําชี,แจง เขียนผลการประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนน
ลงในช่องผลการประเมินให้ครบถ้วน
กลุ่มที

เกณฑ์ การประเมิน
3 คะแนน ดี
2 คะแนน พอใช้
1 คะแนน ปรับปรุ ง

ชือ – สกุล

ผลการประเมิน
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เกณฑ์ การให้ คะแนน
3 คะแนน
ผังมโนทัศน์มีความถูกต้อง ครบถ้วนทุกประเด็น
มีความเชือมโยงอย่างเป็ นระบบชัดเจน
2 คะแนน
ผังมโนทัศน์มีความถูกต้อง แต่ยงั ไม่ครบถ้วน
ทุกประเด็น การเชื อมโยงค่อนข้างเป็ นระบบชัดเจน
1 คะแนน
ผังมโนทัศน์มีความถูกต้องเพียงเล็กน้อย
ต้องปรับปรุ งแก้ไขจึงจะมีความสมบูรณ์
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แบบสั งเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู้
คําชี,แจง เขียนผลการสังเกตตามเกณฑ์การให้คะแนน
ลงในช่องผลการประเมินให้ครบถ้วน
ผลการประเมิน
เลขที

ชือ – สกุล

เกณฑ์ การประเมิน
12 คะแนน
9 – 11 คะแนน
6 – 8 คะแนน
4 – 5 คะแนน

ความ
การคิด การเรี ยนรู้
รวม
รับผิดชอบ จิต
อย่างเป็ น และการ
ในการ สาธารณะ
ระบบ สื อสาร
เรี ยนรู้

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง
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เกณฑ์ การให้ คะแนน
การคิดอย่ างเป็ นระบบ
3 คะแนน
มองภาพรวมในสิ งทีคิด เชื อมโยงสิ งต่างๆ
เข้าด้วยกัน และใช้หลักเหตุผลในการคิด
2 คะแนน
มองภาพรวมในสิ งทีคิดเป็ นส่ วนมาก
เชือมโยงสิ งต่างๆ เข้าด้วยกันและใช้หลักเหตุผล
ในการคิดเมือได้รับการกระตุน้
1 คะแนน
มองภาพรวมในสิ งทีคิดเป็ นส่ วนน้อย
เชือมโยงสิ งต่างๆ เข้าด้วยกันและใช้หลักเหตุผล
ในการคิดเมือได้รับการช่วยเหลือเป็ นพิเศษ
การเรี ยนรู้ และการสื) อสาร
3 คะแนน
เรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองโดยใช้วิธีการและแหล่งเรี ยนรู ้
ทีหลากหลาย สามารถสื อสารความรู ้ความเข้าใจ
ได้อย่างชัดเจนเป็ นระบบ
2 คะแนน
เรี ยนรู ้ได้เมือได้รับคําแนะนํา ใช้วธิ ี การ
และแหล่งเรี ยนรู ้ทีจาํ กัด สื อสารความรู ้ความเข้าใจ
ได้ค่อนข้างเป็ นระบบ
1 คะแนน
เรี ยนรู ้ได้ตามคําบอกคําสัง ใช้วธิ ี การ และแหล่ง
เรี ยนรู ้ทีจาํ กัด สื อสารความรู ้ความเข้าใจได้นอ้ ย
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ความรับผิดชอบในการเรียนรู้
3 คะแนน
ตังใจปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องของผลงานด้วยตนเอง
และส่ งงานตรงเวลา
2 คะแนน
ปฏิบตั ิงานตามทีได้รับมอบหมาย
ตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน
เมือได้รับคําแนะนํา และส่ งงานตรงเวลา
1 คะแนน
ปฏิบตั ิงานและส่ งงานตามเวลาทีกาํ หนด
เมือได้รับการช่วยเหลือ
จิตสาธารณะ
3 คะแนน

2 คะแนน

1 คะแนน

ตังใจปฏิบตั ิงานเพือประโยชน์ของส่ วนรวม
เอือเฟื อเผือ แผ่และแบ่งปั นผูอ้ ืนอย่างสมําเสมอ
ไม่ก่อความเสี ยหายต่อส่ วนรวม
ปฏิบตั ิงานเพือประโยชน์ของส่ วนรวมเมือได้รับ
การกระตุน้ จากผูส้ อน เอือเฟื อเผือแผ่และแบ่งปั น
ผูอ้ ืนเป็ นส่ วนมาก
ปฏิบตั ิงานเพือประโยชน์ของส่ วนรวมเมือได้รับ
คําสังจากผูส้ อน เอือเฟื อเผือแผ่และแบ่งปั นผูอ้ ืน
เพียงเล็กน้อย
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แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิsทางการเรี ยน
เรื)อง สมบัติของจํานวนนับ
คําชี,แจง จงวงกลมล้อมรอบตัวเลือกทีถูกทีสุดเพียงตัวเลือกเดียว
1. จํานวนในข้อใดต่อไปนีเป็ นตัวประกอบของ 10
ก. 2
ข. 4
ค. 6
ง. 8
2. จํานวนในข้อใดต่อไปนีเป็ นจํานวนเฉพาะทีมากทีสุด
ก. 3
ข. 5
ค. 7
ง. 9
3. จํานวนในข้อใดต่อไปนีไม่เข้าพวก
ก. 11
ข. 12
ค. 14

ง. 15

4. มีเชือก 3 เส้น ยาวเส้นละ 16 ,32 และ 72 เซนติเมตร ตามลําดับ
ถ้าจะแบ่งเป็ นท่อนสันๆให้เท่าๆกัน และยาวทีสุดเท่าทีจะยาวได้
จะได้เชือกท่อนละกีเซนติเมตร
ก. 4 เซนติเมตร
ข. 6 เซนติเมตร
ค. 8 เซนติเมตร
ง. 10 เซนติเมตร
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5. ถ้ากําหนดปั ญหาว่า “นักวิง มาราธอนสองคนวิง รอบสนามใช้เวลา
60 และ 72 วินาที ตามลําดับ อีกกีนาทีนกั วิง ทังสองคน
จะถึงจุดเริ มต้นพร้อมกัน”
การแก้ปัญหาโจทย์ขอ้ นีควรใช้วธิ ี การใดและได้คาํ ตอบเป็ นเท่าใด
ก. หา ค.ร.น. ของ 60 และ 72 แล้วหารด้วย 60
ได้คาํ ตอบ 6 นาที
ข. หา ห.ร.ม. ของ 60 และ 72 แล้วหารด้วย 60
ได้คาํ ตอบ 6 นาที
ค. หา ค.ร.น. ของ 60 และ 72 แล้วคูณด้วย 60
ได้คาํ ตอบ 12 นาที
ง. หา ห.ร.ม. ของ 60 และ 72 แล้วคูณด้วย 60
ได้คาํ ตอบ 12 นาที

66
แบบทดสอบเรื) องสิ) งแวดล้ อมในท้ องถิ)น
คําชี,แจง จงตอบคําถามและให้เหตุผลเกียวกับการทํางานบ้าน
ดังต่อไปนี
1. จงวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสํารวจและอธิ บายความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบทีสาํ คัญของสิ งแวดล้อม
.........................................................................................................
.........................................................................................................
2. ระบบนิเวศมีความสําคัญและจําเป็ นต่อสิ งมีชีวติ อย่างไรบ้าง
.........................................................................................................
.........................................................................................................
3. สิ งมีชีวติ ทีดาํ รงชีวติ ในดินและในนํามีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่
อย่างไร
.........................................................................................................
.........................................................................................................
4. สิ งใดบ้างทีทาํ ให้สิ งมีชีวติ ดํารงชีวติ อยูไ่ ด้ในบริ เวณทีสาํ รวจพบ
.........................................................................................................
.........................................................................................................
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ใบงานที) 4
ดําเนินการแก้ปัญหา เก็บข้ อมูล และบันทึกผล
คําชี,แจง ก) ดําเนินการแก้ปัญหาโดยใช้วธิ ี การและเครื องมือ
ทีได้จากการทําใบงานที 3
ข) บันทึกผลการแก้ปัญหา แนวทางการนําผลการวิจยั
ไปใช้ และบทเรี ยนทีได้รับจากการทําวิจยั ให้สมบูรณ์
1. ปฏิบตั ิการแก้ปัญหา (Do) เมือวันที .......... ถึงวันที .............
เวลา .........................
2. บันทึกผลการตรวจสอบการปฏิบตั ิ (Check) โดยนําเสนอ
เป็ นแผนภาพ ตาราง หรื อเขียนบรรยาย (ตามความสะดวก
และเหมาะสม)
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
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3. สะท้อนผลการวิจยั (Reflection)
3.1 การวิจยั ครังนีสามารถแก้ปัญหาทีเกิดขึนได้สาํ เร็ จหรื อไม่
 สําเร็ จ (ระบุเหตุผล) ................................................
 ไม่สาํ เร็ จ (ระบุเหตุผล) ..........................................
3.2 สิ งทีได้เรี ยนรู ้จากการทําวิจยั ครังนี
 ได้ความรู ้ทีเป็ นประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยน
การสอน (ระบุ) ......................................................
 ได้ความรู ้ทางวิชาการเกียวกับการวิจยั ปฏิบตั ิการ
ในชันเรี ยน (ระบุ) ..................................................
3.3 การนําผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้พฒั นาการจัดการเรี ยนรู ้
 สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
(ระบุแนวทาง) ........................................................
 ไม่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
(ระบุเหตุผล) ...........................................................
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ใบงานที) 5
การเขียนรายงานผลการวิจัย (แบบไม่ เป็ นทางการ)
คําชี,แจง เขียนนําเสนอรายงานผลการวิจยั ทีท่านดําเนินการ
เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วตามประเด็นทีกาํ หนดให้
1. ชือเรื องการวิจยั / ชือผูว้ ิจยั
........................................................................................................
2. สภาพปั ญหา (สรุ ปใบงานที 1)
........................................................................................................
........................................................................................................
3. การวางแผนแก้ไขปั ญหา (Plan) (สรุ ปใบงานที 2 และ 3)
........................................................................................................
........................................................................................................
4. การปฏิบตั ิการแก้ไขปั ญหา (Do) (สรุ ปใบงานที 4 ข้อ 1)
........................................................................................................
........................................................................................................
5. ผลการแก้ปัญหา (Check) (สรุ ปใบงานที 4 ข้อ 2)
........................................................................................................
........................................................................................................
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6. สะท้อนผลการวิจยั (Reflection) (สรุ ปใบงานที 4 ข้อ 3)
6.1 สิ งทีได้เรี ยนรู ้จากการทําวิจยั ครังนี
.................................................................................................
.................................................................................................
6.2 แนวทางการนําผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้พฒั นาคุณภาพ
การจัดการเรี ยนรู ้
.................................................................................................
.................................................................................................
6.3 ความถูกต้องและเชือถือได้ของผลการวิจยั
(แลกเปลียนเรี ยนรู ้กบั เพือนครู แล้วบันทึกผลด้านล่าง)
 มีความถูกต้องและเชื อถือได้
 ควรปรับปรุ งแก้ไข
 ข้อเสนอแนะเพิมเติม
.................................................................................
.................................................................................
7. รายชือเพือนครู ทีร่วมแลกเปลียนเรี ยนรู ้ (อย่างน้อย 1 คน)
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
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ตัวอย่ างการทําใบงาน
วิจัยปฏิบัตกิ ารในชั,นเรียน
(ของจริงจากพืน, ที))
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
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ใบงานที) 1
การวิเคราะห์ ปัญหา
คําชี,แจง ก) ระบุปัญหาของผูเ้ รี ยนทีท่านเห็นว่ามีความสําคัญ
และจําเป็ นต้องดําเนินการแก้ไข (อาจเป็ นปั ญหา
รายบุคคล กลุ่มบุคคล หรื อทังชันเรี ยนก็ได้)
ข) หาความรู ้ทีจะนํามาใช้แก้ไขปั ญหาโดยการศึกษาจาก
เอกสารหรื องานวิจยั การขอคําแนะนําจากเพือนครู
หรื อการใช้ประสบการณ์ของตนเอง
1. สาระ วิทยาศาสตร์ ชั, น ม.1
หัวข้อ สารเนือ, เดียวและสารเนือ, ผสม
วันที 30 ส.ค. 2553
2. ปั ญหาทีพบ คือ ผู้เรี ยนจํานวน 5 คน ไม่ สามารถ
จําแนกได้ ว่าสารใดเป็ นสารเนือ, เดียว และสารใดเป็ นสารเนือ, ผสม
3. สาเหตุของปั ญหา คือ ผู้สอนใช้ สื)อในการจัดการเรียนรู้ กบั ผู้เรียน
ไม่ เหมาะสม
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4. วิธีการแก้ปัญหา
วิธีการแก้ปัญหา
จากเอกสาร
หรื องานวิจยั
จากการศึกษา
เอกสารพบว่า
สื อการเรี ยนรู ้
ทีมีประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ด คือ
สื อทีเป็ นของจริ ง

วิธีการแก้ปัญหา
จากคําแนะนํา
ของเพือนครู
ให้นาํ ตัวอย่างรู ปภาพ
ของสารเนือเดียว
และสารเนือผสม
มาให้ผเู ้ รี ยน
วิเคราะห์ จําแนก
แลกเปลียนเรี ยนรู ้
ความถูกต้อง
กับเพือนและผูส้ อน

วิธีแก้ปัญหา
จากประสบการณ์
ของตนเอง
นําตัวอย่างของจริ ง
สารเนื อเดียว
และสารเนือผสม
มาให้ผเู ้ รี ยนศึกษา

5. สรุ ปวิธีการแก้ปัญหาทีจะใช้ในครังนี
ใช้ ตัวอย่ างสารเนือ, เดียวและสารเนือ, ผสมทีเ) ป็ นของจริง
มาให้ ผ้ ูเรียนศึกษาและแลกเปลีย) นเรียนรู้ กบั เพือ) นและผู้สอน
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ใบงานที) 2
การวางแผนการวิจัย
คําชี,แจง วางแผน (Plan) การวิจยั ปฏิบตั ิการในชันเรี ยน
ทีสอดคล้องกับปั ญหาทีเกิดขึน ลงในพิมพ์เขียวการวิจยั
ต่อไปนี

พิมพ์ เขียวการออกแบบการวิจัย
ตัวแปร
วัตถุประสงค์
กลุ่ม
จัดกระทํา
(วิธีการ
การวิจยั
เป้ าหมาย
แก้ปัญหา)
เพือเปรี ยบเทียบ ผูเ้ รี ยนชัน การใช้ตวั อย่าง
ความสามารถ มัธยมศึกษา สารเนือเดียว
ในการจําแนก ปี ที 1
และสารเนือผสม
จํานวน
สารเนือเดียว
ทีเป็ นของจริ ง
และสาร
5 คน
ให้ผเู้ รี ยนศึกษา
เนือผสม
และแลกเปลียน
เรี ยนรู้กบั เพือน
และผูส้ อน

สมมติฐานการวิจยั
(ผลทีคาดว่า
จะเกิดขึนภายหลัง
การดําเนินการ)
ความสามารถ ผูเ้ รี ยนสามารถ
ในการจําแนก จําแนกสารเนือเดียว
สารเนือเดียว และสารเนือผสมได้
และสาร
สู งกว่าก่อนเรี ยน
เนือผสม
ตัวแปรตาม
(ปัญหา
ของผูเ้ รี ยน)

นวัตกรรม /
เครื องมือทีใช้
เก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บ
รวบรวม
ข้อมูล

1. ใบความรู้เรื อง
สารเนือเดียว
และสารเนือผสม
2. กิจกรรมฝึ กจําแนก
สารเนือเดียว
และสารเนือผสม
3. แบบทดสอบ เรื อง
สารเนือเดียว
และสารเนือผสม

ทดสอบ
ความสามารถ
ในการจําแนก
สารเนือเดียว
และสาร
เนือผสม
ก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน

การวิเคราะห์
ข้อมูล
เปรี ยบเทียบ
ค่าเฉลีย
ความสามารถ
ในการจําแนก
สารเนือเดียว
และสารเนือผสม
ก่อนและหลัง
การดําเนินการ
จัดการเรี ยนรู้
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ใบงานที) 3
การพัฒนานวัตกรรม
และเครื)องมือทีใ) ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
คําชี,แจง ดําเนินการพัฒนานวัตกรรมและเครื องมือทีใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ให้ตรงกับพิมพ์เขียวการวิจยั
ตามขันตอนดังนี
ศึกษาเอกสารแล้ วดําเนินการ
1. กําหนดวัตถุประสงค์ (กรณี ทีเป็ นนวัตกรรม)
2. กําหนดนิยามศัพท์ (กรณี ทีเป็ นเครื องมือทีใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล)
พัฒนานวัตกรรม และเครื)องมือทีใ) ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
(ฉบับร่ าง)
ประเมินคุณภาพโดยเพือ) นครู 3 ประเด็น
1. ความตรงกับปัญหา
2. ความเหมาะสมกับผู้เรี ยน
3. ความเป็ นไปได้ ในเชิ งปฏิบัติ
ปรับปรุ งแก้ ไขก่ อนนําไปใช้ จริง
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ใบความรู้
เรื)อง สารเนือ, เดียวและสารเนือ, ผสม (ฉบับร่ าง)
การจํา แนกประเภทของสารตามลั ก ษณะของเนื อ สาร
สามารถจําแนกได้ออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1. สารเนือเดียว เป็ นสารทีมองเห็นกลมกลืนเป็ นเนือเดียวกัน
ซึ งอาจมีได้ท งั 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส และหาก
นําส่ วนใดส่ วนหนึงของสารนีไปทดสอบสมบัติต่างๆ จะแสดงสมบัติ
เหมื อ นกัน ทุ ก ส่ ว น สารเนื อ เดี ย วมี อ งค์ ป ระกอบเป็ นสารเพี ย ง
ชนิ ดเดียว หรื อมากกว่าหนึ งชนิ ดก็ได้ สารทีมีองค์ประกอบมากกว่า
1 ชนิ ด แต่มองเห็นกลมกลืนเป็ นเนือเดียวกัน เรี ยกสารเนื อเดียวชนิ ด
นีวา่ สารละลาย เช่น นาก ทองเหลือง นําเชือม นําอัดลม นําโซดา
แอลกอฮอล์ เ ช็ ด แผล อากาศ เป็ นต้ น ส่ วนสารเนื อเดี ย วที มี
องค์ประกอบเป็ นสารเพียงชนิดเดียว เรี ยกว่า สารบริ สุทธิs เช่น ทองคํา
ทองแดง นําตาลทราย นํา การบูร ลูกเหม็น เป็ นต้น
2. สารเนื อผสม เป็ นสารทีมองเห็นเนื อสารไม่กลมกลืนกัน
เมือสังเกตจะสามารถบอกได้ทนั ทีวา่ มีสารมากกว่า 1 อย่างปนกันอยู่
ซึ งสมบัติของสารจะไม่เหมื อนกันโดยตลอดทุ กส่ วน เช่ น นํายาใส่
ขนมจีน ส้มตํา ลอดช่องนํากะทิ เป็ นต้น
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กิจกรรมฝึ กจําแนกสารเนือ, เดียวและสารเนือ, ผสม (ฉบับร่ าง)
คําชี,แจง 1. ให้นกั เรี ยนพิจารณาสารของจริ งทีกาํ หนดให้
และระบุวา่ เป็ นสารเนือเดียวหรื อสารเนือผสม
2. แลกเปลียนคําตอบของตนเองกับเพือน
และตรวจสอบความถูกต้องร่ วมกัน

สารทีครู นาํ มาใช้ในกิจกรรมการฝึ ก
1. นําเปล่า
2. โคลน
3. เกลือป่ น
4. ส้มตํา
5. แกงจืด
6. นําเกลือ
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แบบทดสอบ
เรื)อง สารเนือ, เดียวและสารเนือ, ผสม (ฉบับร่ าง)
คําชี,แจง ให้นกั เรี ยนจําแนกสารต่อไปนีให้ถูกต้องว่าสารใด
เป็ นสารเนือเดียวและสารใดเป็ นสารเนือผสม
1. กระดาษดับเบิลเอ
2. ต้มยํา
3. แกงจืด
4. โคลน
5. นําพริ ก
6. เกลือป่ น
7. แอลกอฮอล์
8. สังกะสี
9. ทองคํา
10. นําเชือม

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ก๋ วยเตีuยว
ผัดพริ กหมู
ส้มตํา
พริ กกับเกลือ
นาก
นําเกลือ
โซดา
ทองแดง
นําเปล่า
นําหวาน
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แบบประเมินคุณภาพนวัตกรรม
และเครื)องมือทีใ) ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
คําชี,แจง ทําเครื องหมาย ลงในช่อง  และระบุขอ้ เสนอแนะ
นวัตกรรม
เครื องมือทีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
ใบความรู้ และสื)อทีใ) ช้
แบบทดสอบ
ตรงปั ญหา
ตรงปั ญหา
 มาก  ปานกลาง  น้อย
 มาก  ปานกลาง  น้อย 

เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
 มาก  ปานกลาง  น้อย
 มาก  ปานกลาง  น้อย 

เป็ นไปได้ในเชิงปฏิบตั ิ
เป็ นไปได้ในเชิงปฏิบตั ิ
 มาก  ปานกลาง  น้อย
 มาก  ปานกลาง  น้อย 

ข้อเสนอแนะ
- ใบความรู ้ควรเน้นข้อความ
ทีเป็ นสาระสําคัญให้ผเู ้ รี ยน
เห็นได้อย่างชัดเจน เช่น
การทําตัวหนังสื อให้เข้มกว่าปกติ
- สื อของจริ งไม่ควรซํากับ
ทีใช้ในแบบทดสอบ

ข้อเสนอแนะ
ปรับปรุ งคําชีแจงให้ชดั เจนมากขึน
โดยเฉพาะเวลาทีใช้ทาํ แบบทดสอบ

ลงชือผูป้ ระเมิน ครู ปราณี จิตเมตตา (นามสมมติ)
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ใบความรู้
เรื)อง สารเนือ, เดียวและสารเนือ, ผสม (ฉบับทีใ) ช้ จริง)
การจํา แนกประเภทของสารตามลั ก ษณะของเนื, อ สาร
สามารถจําแนกได้ออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1. สารเนือ, เดียว เป็ นสารทีมองเห็นกลมกลืนเป็ นเนื,อเดียวกัน
ซึ งอาจมีได้ท งั 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส และหาก
นําส่ วนใดส่ วนหนึงของสารนีไปทดสอบสมบัติต่างๆ จะแสดงสมบัติ
เหมื อ นกัน ทุ ก ส่ ว น สารเนื, อ เดี ย วมี อ งค์ ป ระกอบเป็ นสารเพี ย ง
ชนิดเดียว หรื อมากกว่ าหนึ)งชนิดก็ได้ สารทีมีองค์ประกอบมากกว่า
1 ชนิ ด แต่มองเห็นกลมกลืนเป็ นเนือเดียวกัน เรี ยกสารเนื อเดียวชนิ ด
นีวา่ สารละลาย เช่น นาก ทองเหลือง นําเชือม นําอัดลม นําโซดา
แอลกอฮอล์ เ ช็ ด แผล อากาศ เป็ นต้ น ส่ วนสารเนื อเดี ย วที มี
องค์ประกอบเป็ นสารเพียงชนิดเดียว เรี ยกว่า สารบริ สุทธิs เช่นทองคํา
ทองแดง นําตาลทราย นํา การบูร ลูกเหม็น เป็ นต้น
2. สารเนื,อผสม เป็ นสารทีมองเห็นเนื,อสารไม่ กลมกลืนกัน
เมือสังเกตจะสามารถบอกได้ ทันทีว่ามีสารมากกว่ า 1 อย่ างปนกันอยู่
ซึ งสมบัติของสารจะไม่เหมือนกันโดยตลอดทุกส่ วน เช่ น นํายาใส่
ขนมจีน ส้มตํา ลอดช่องนํากะทิ เป็ นต้น
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กิจกรรมฝึ กจําแนกสารเนือ, เดียวและสารเนือ, ผสม (ฉบับทีใ) ช้ จริง)
คําชี,แจง 1. ให้นกั เรี ยนพิจารณาสารของจริ งทีกาํ หนดให้
และระบุวา่ เป็ นสารเนือเดียวหรื อสารเนือผสม
2. แลกเปลียนคําตอบของตนเองกับเพือน
และตรวจสอบความถูกต้องร่ วมกัน

สารทีครู นาํ มาใช้ในกิจกรรมการฝึ ก
1. นําส้ม 25%
2. ทองแดงสายไฟฟ้ า
3. แท่งอิฐ
4. ชอล์กเขียนกระดานดํา
5. ยาหม่อง
6. ดินนํามัน
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แบบทดสอบ
เรื)อง สารเนือ, เดียวและสารเนือ, ผสม (ฉบับทีใ) ช้ จริง)
คําชี,แจง 1. ให้นกั เรี ยนจําแนกสารต่อไปนีให้ถูกต้องว่าสารใด
เป็ นสารเนือเดียวและสารใดเป็ นสารเนือผสม
2. ใช้เวลาในการทําแบบทดสอบ 10 นาที
1. กระดาษดับเบิลเอ
2. ต้มยํา
3. แกงจืด
4. โคลน
5. นําพริ ก
6. เกลือป่ น
7. แอลกอฮอล์
8. สังกะสี
9. ทองคํา
10. นําเชือม

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ก๋ วยเตีuยว
ผัดพริ กหมู
ส้มตํา
พริ กกับเกลือ
นาก
นําเกลือ
โซดา
ทองแดง
นําเปล่า
นําหวาน
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ใบงานที) 4
ดําเนินการแก้ปัญหา เก็บข้ อมูล และบันทึกผล
คําชี,แจง ก) ดําเนินการแก้ปัญหาโดยใช้วธิ ี การและเครื องมือ
ทีได้จากการทําใบงานที 3
ข) บันทึกผลการแก้ปัญหา แนวทางการนําผลการวิจยั
ไปใช้ และบทเรี ยนทีได้รับจากการทําวิจยั ให้สมบูรณ์
1. ปฏิบตั ิการแก้ปัญหา (Do) เมือวันที 6 ก.ย. 2553
เวลา 10.30 – 12.00 น.
2. บันทึกผลการตรวจสอบการปฏิบตั ิ (Check) โดยนําเสนอ
เป็ นแผนภาพ ตาราง หรื อเขียนบรรยาย
ผลการใช้ใบความรู ้และกิจกรรมเป็ นดังตารางต่อไปนี
ที
1
2
3
4
5

ชือ – นามสกุล
เด็กหญิงทิพวรรณ บุญสุ ข
เด็กหญิงปิ ยะดา ตะเวียงน่าน
เด็กชายนรมนธ์ จันทร์สะอาด
เด็กชายพนา สร้อยคํา
เด็กชายยอดรัก แก้วตุม้
เฉลีย

คะแนน คะแนน คะแนน
ก่อนเรี ยน หลังเรี ยน พัฒนาการ
8
17
9
5
18
13
4
17
13
4
17
13
7
17
10
5.6
17.2
11.6
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3. สะท้อนผลการวิจยั (Reflection)
3.1 การวิจยั ครังนีสามารถแก้ปัญหาทีเกิดขึนได้สาํ เร็ จหรื อไม่

 สําเร็ จ (ระบุเหตุผล) ผูเ้ รี ยนได้สัมผัสสื อทีเป็ นของ
จริ งและแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ กบั เพือนและผูส้ อน จึงทําให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ
มากขึน และสามารถจําแนกได้ว่าสารใดเป็ นสารเนื อเดี ยว หรื อสาร
เนือผสม
 ไม่สาํ เร็ จ (ระบุเหตุผล) ...........................................

3.2 สิ งทีได้เรี ยนรู ้จากการทําวิจยั ครังนี

 ได้ ค วามรู ้ ที เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ การจัด การเรี ยน
การสอน (ระบุ ) การจัด การเรี ย นรู ้ ใ ห้ ผูเ้ รี ย นสามารถจํา แนกสาร
เนื อเดี ยวและสารเนื อผสมได้ ผูส้ อนควรใช้สื อที เป็ นสารเนื อเดี ย ว
และสารเนื อผสมทีเป็ นของจริ งมาสอนผูเ้ รี ยน ควบคู่กบั การให้ศึกษา
ใบความรู ้

 ได้ความรู ้ ทางวิชาการเกี ยวกับการวิจยั ปฏิ บตั ิ การ
ในชันเรี ยน (ระบุ) เป็ นการวิจยั ทีทาํ ได้รวดเร็ ว พัฒนาผูเ้ รี ยนได้จริ ง
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3.3 การนําผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้พฒั นาการจัดการเรี ยนรู ้

 สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ (ระบุแนวทาง)
การใช้สือการเรี ยนรู ้ควรเลือกใช้สือทีเป็ นของจริ ง
จะช่วยทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เกิดความ
รู ้ความเข้าใจทีถูกต้อง
 ไม่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
(ระบุแนวทาง) ........................................................
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ใบงานที) 5
การเขียนรายงานผลการวิจัย (แบบไม่ เป็ นทางการ)
คําชี,แจง เขียนนําเสนอรายงานผลการวิจยั ทีท่านดําเนินการ
เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วตามประเด็นทีกาํ หนดให้
1. ชื) อเรื)องการวิจัย / ชื) อผู้วจิ ัย
การพัฒ นาความสามารถในการจํา แนกสารเนื อ เดี ย ว และสาร
เนื อผสม ของผูเ้ รี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โดยใช้สือของจริ งและการ
แลกเปลียนเรี ยนรู ้ / ครู จิตอารี ย ์ มิตรไมตรี (นามสมมติ)
2. สภาพปัญหา (สรุ ปใบงานที 1)
ผูเ้ รี ยนจํานวน 5 คน ไม่สามารถจําแนกได้วา่ สารใด
เป็ นสารเนือเดียว และสารใดเป็ นสารเนือผสม
3. การวางแผนแก้ ไขปัญหา (Plan) (สรุ ปใบงานที 2 และ 3)
1) วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพือเปรี ยบเทียบความสามารถในการจําแนกสารเนือเดียว
และสารเนือผสม ของผูเ้ รี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 จํานวน 5 คน
2) กลุ่มเป้าหมาย
ผูเ้ รี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 จํานวน 5 คน
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3) ตัวแปรจัดกระทํา
การใช้ตวั อย่าง สารเนื อเดียว และสารเนือผสม ทีเป็ นของจริ ง
ให้ผเู ้ รี ยนศึกษา และแลกเปลียนเรี ยนรู ้กบั เพือนและผูส้ อน
4) ตัวแปรตาม
ความสามารถในการจําแนกสารเนือเดียวและสารเนือผสม
5) สมมติฐานการวิจัย
ผูเ้ รี ยนสามารถจําแนกสารเนือเดียวและสารเนือผสม
ได้สูงกว่าก่อนเรี ยน
6) นวัตกรรม / เครื)องมือทีใ) ช้ เก็บรวบรวมข้ อมูล
- ใบความรู ้เรื องสารเนือเดียวและสารเนือผสม มีความตรงกับ
ปั ญหา ความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน และความเป็ นไปได้เชิงปฏิบตั ิ
อยูใ่ นระดับมาก
- กิจกรรมฝึ กจําแนกสารเนื อเดียวและสารเนือผสม มีความ
ตรงกับปั ญหา ความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน และความเป็ นไปได้
เชิงปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับมาก
- แบบทดสอบเรื องสารเนือเดียวและสารเนือผสม มีความตรง
กับปั ญหา ความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน และความเป็ นไปได้เชิงปฏิบตั ิ
อยูใ่ นระดับมาก
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7) การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ทดสอบความสามารถในการจําแนกสารเนือเดียว และสาร
เนือผสม ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
8) การวิเคราะห์ ข้อมูล
เปรี ยบเทียบค่าเฉลียความสามารถ ในการจําแนก สารเนือเดียว
และสารเนือผสม ก่อนและหลังการดําเนินการจัดการเรี ยนรู ้
4. การปฏิบัติการแก้ ไขปัญหา (Do) (สรุ ปใบงานที 4 ข้อ 1)
ดําเนินการเมือวันที 6 ก.ย. 2553 เวลา 10.30 – 12.00 น.
5. ผลการแก้ ปัญหา (Check) (สรุ ปใบงานที 4 ข้อ 2)
ที
1
2
3
4
5

ชือ – นามสกุล
เด็กหญิงทิพวรรณ บุญสุ ข
เด็กหญิงปิ ยะดา ตะเวียงน่าน
เด็กชายนรมนธ์ จันทร์สะอาด
เด็กชายพนา สร้อยคํา
เด็กชายยอดรัก แก้วตุม้
เฉลีย

คะแนน คะแนน คะแนน
ก่อนเรี ยน หลังเรี ยน พัฒนาการ
8
17
9
5
18
13
4
17
13
4
17
13
7
17
10
5.6
17.2
11.6

จากตาราง สรุ ปได้วา่ ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการจําแนก
สารเนื อเดียวและสารเนือผสมได้สูงกว่าก่อนเรี ยน
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6. สะท้ อนผลการวิจัย (Reflection) (สรุ ปใบงานที 4 ข้อ 3)
6.1 สิ) งทีไ) ด้ เรี ยนรู้ จากการทําวิจัยครั,งนี,
การจัด การเรี ย นรู ้ ใ ห้ ผู ้เ รี ย นสามารถจํา แนกสารเนื อ เดี ย ว
และสารเนือผสมได้ ผูส้ อนควรใช้สือทีเป็ นสารเนือเดียว และสารเนือ
ผสมทีเป็ นของจริ งมาสอนผูเ้ รี ยน ควบคู่กบั การให้ศึกษาใบความรู ้
6.2 แนวทางการนําผลการวิจัยไปประยุกต์ ใช้ พฒ
ั นาคุณภาพ
การจัดการเรี ยนรู้
การใช้สือการเรี ยนรู ้ ควรเลื อกใช้สือที เป็ นของจริ ง จะช่ วยทํา
ให้ ผู ้เ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ เกิ ด ความรู ้
ความเข้าใจทีถูกต้อง
6.3 ความถูกต้ องและเชื) อถือได้ ของผลการวิจัย
(แลกเปลียนเรี ยนรู ้กบั เพือนครู แล้วบันทึกผลด้านล่าง)

 มีความถูกต้องและเชื อถือได้
 ควรปรับปรุ งแก้ไข
 ข้อเสนอแนะเพิมเติม ..............................................
7. รายชื) อเพือ) นครู ที)ร่วมแลกเปลีย) นเรียนรู้ (อย่างน้อย 1 คน)
ครู ปราณี จิตเมตตา (นามสมมติ)
ครู วชิ าญ ความรู ้ดี (นามสมมติ)
ครู สมศรี นําใจงาม (นามสมมติ)
*********************************
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
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ใบงานที) 1
การวิเคราะห์ ปัญหา
คําชี,แจง ก) ระบุปัญหาของผูเ้ รี ยนทีท่านเห็นว่ามีความสําคัญ
และจําเป็ นต้องดําเนินการแก้ไข (อาจเป็ นปั ญหา
รายบุคคล กลุ่มบุคคล หรื อทังชันเรี ยนก็ได้)
ข) หาความรู ้ทีจะนํามาใช้แก้ไขปั ญหาโดยการศึกษาจาก
เอกสารหรื องานวิจยั การขอคําแนะนําจากเพือนครู
หรื อการใช้ประสบการณ์ของตนเอง
1. สาระ คณิตศาสตร์ ชั, น ป.5
หัวข้อ การคูณและการหารเศษส่ วน
วันที 4 มิ.ย. 2553
2. ปั ญหาทีพบ คือ ผู้เรี ยนชั, น ป. 5 ไม่ สามารถคูณและหารเศษส่ วน
ทีก) าํ หนดให้ ได้
3. สาเหตุของปั ญหา คือ ผู้เรียนไม่ ต, ังใจทําแบบฝึ กหัดที)กาํ หนดให้
เพราะแบบฝึ กหัดขาดความน่ าสนใจสํ าหรับผู้เรียน
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4. วิธีการแก้ปัญหา
วิธีการแก้ปัญหา
จากเอกสาร
หรื องานวิจยั
แบบฝึ กหัดทีมี
กิจกรรมหลากหลาย
จะมีความน่าสนใจ
และกระตุน้
การเรี ยนรู ้ได้ดี

วิธีการแก้ปัญหา
วิธีแก้ปัญหา
จากคําแนะนํา
จากประสบการณ์
ของเพือนครู
ของตนเอง
ให้ทาํ แบบฝึ กหัด
ใช้รูปการ์ ตูน
ทีเด็กสนใจ อยากทํา เพือทําให้ผเู ้ รี ยน
ให้เสร็ จและถูกต้อง อยากทําแบบฝึ กหัด
อาจผสมเกมง่ายๆ
เข้าไป

5. สรุ ปวิธีการแก้ปัญหาทีจะใช้ในครังนี
ใช้ แบบฝึ กหัดทีม) ีกจิ กรรมให้ ผ้ ูเรียนปฏิบัติอย่ างหลากหลาย
ผสมผสานกับเกมและรู ปการ์ ตูน
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ใบงานที) 2
การวางแผนการวิจัย
คําชี,แจง วางแผน (Plan) การวิจยั ปฏิบตั ิการในชันเรี ยน
ทีสอดคล้องกับปั ญหาทีเกิดขึน ลงในพิมพ์เขียวการวิจยั
ต่อไปนี

พิมพ์ เขียวการออกแบบการวิจัย
วัตถุประสงค์
การวิจยั

กลุ่ม
เป้ าหมาย

เพือเปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิs
ทางการเรี ยน
เรื องการคูณ
และการหาร
เศษส่ วน
ก่อนและหลัง
การจัดการ
เรี ยนรู้

ผูเ้ รี ยนชัน
ประถมศึกษา
ปี ที 5 จํานวน
9 คน

ตัวแปร
จัดกระทํา
(วิธีการ
แก้ปัญหา)
การใช้
แบบฝึ กหัด
ทีมีกิจกรรม
ให้ผเู้ รี ยน
ปฏิบตั ิอย่าง
หลากหลาย
ผสมผสานกับ
เกม และรู ป
การ์ตูน

ตัวแปรตาม
(ปัญหา
ของผูเ้ รี ยน)
ผลสัมฤทธิs
ทางการเรี ยน
เรื องการคูณ
และการหาร
เศษส่ วน

สมมติฐานการวิจยั
(ผลทีคาดว่า
จะเกิดขึนภายหลัง
การดําเนินการ)
ผูเ้ รี ยนมี
ผลสัมฤทธิs
ทางการเรี ยน
เรื องการคูณ
เศษส่ วน
หลังเรี ยน
สู งกว่าก่อนเรี ยน

นวัตกรรม /
เครื องมือทีใช้
เก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บ
รวบรวม
ข้อมูล

1. แบบฝึ กหัดเรื อง
การคูณและการหาร
เศษส่ วน
2. แบบทดสอบ เรื อง
การคูณและการหาร
เศษส่ วน

ทดสอบ
ผลสัมฤทธิs
ทางการเรี ยน
เรื อง การคูณ
เศษส่ วน
ก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน

การวิเคราะห์
ข้อมูล
เปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิs
ทางการเรี ยน
เรื อง การคูณ
เศษส่ วน
ก่อนและหลัง
การจัดการ
เรี ยนรู้
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ใบงานที) 3
การพัฒนานวัตกรรม
และเครื)องมือทีใ) ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
คําชี,แจง ดําเนินการพัฒนานวัตกรรมและเครื องมือทีใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ให้ตรงกับพิมพ์เขียวการวิจยั
ตามขันตอนดังนี
ศึกษาเอกสารแล้ วดําเนินการ
1. กําหนดวัตถุประสงค์ (กรณี ทีเป็ นนวัตกรรม)
2. กําหนดนิยามศัพท์ (กรณี ทีเป็ นเครื องมือทีใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล)
พัฒนานวัตกรรม และเครื)องมือทีใ) ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
(ฉบับร่ าง)
ประเมินคุณภาพโดยเพือ) นครู 3 ประเด็น
1. ความตรงกับปัญหา
2. ความเหมาะสมกับผู้เรี ยน
3. ความเป็ นไปได้ ในเชิ งปฏิบัติ
ปรับปรุ งแก้ ไขก่ อนนําไปใช้ จริง
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แบบฝึ กหัด “คู่หนูอยู่ไหน”
ชือ .............................................. ชัน ............. เลขที .............
คําชี,แจง ลากเส้นเชือมระหว่างโจทย์ทีกาํ หนดให้กบั คําตอบ
ทีถูกต้อง แล้วลากเส้นเชือมอีกเส้นไปยังรู ปภาพทีเป็ นคํา
แปลของคําศัพท์ทีถูกต้อง
x 21

15 (DOLPHINS)

x 45

6 (ELEPHANTS)

1
9

ของ 54

27 (GIRAFFES)

6
7

ของ 56

48 (ANTS)

7
8

ของ 48

42 (HAWKS)

11
ของ 72
12

66 (BEARS)

5
7

3
5
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แบบทดสอบ เรื) อง การคูณและการหารเศษส่ วน
ชือ .................................. ชัน ..................... เลขที ................
คําชี,แจง วงกลมล้อมรอบตัวเลือกทีถูกต้องทีสุดเพียงตัวเลือกเดียว
1.

15
×2
5

ก. 3
ค. 5
3.

3
8

มีค่าเท่ากับข้อใด
ข. 4
ง. 6

ของ 40 มีค่าเท่ากับข้อใด

ข.
ค.
ง.

ของ 16 และ
ของ 15 และ
ของ 18 และ
ของ 25 และ

มีค่าเท่ากับข้อใด

4.

4
5

ข. 18
ง. 82

ของ 20 มีค่ามากกว่า

หรื อน้อยกว่า

3
5

ของ 15 อยูเ่ ท่าใด

ก. มากกว่าอยู่ 6
ข. น้อยกว่าอยู่ 6
ค. มากกว่าอยู่ 7
ง. น้อยกว่าอยู่ 7

5. ข้อใดต่อไปนีมีค่าเท่ากัน
1
2
2
3
2
3
4
5

42 × 3
7

ก. 81
ค. 28

ก. 15
ข. 16
ค. 17
ง. 18

ก.

2.

2
ของ 20
5
2
ของ 25
5
3
ของ 12
4
3
ของ 20
5
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แบบประเมินคุณภาพนวัตกรรม
และเครื)องมือทีใ) ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
คําชี,แจง ทําเครื องหมาย ลงในช่อง  และระบุขอ้ เสนอแนะ
นวัตกรรม
เครื องมือทีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
ใบความรู้ และสื)อทีใ) ช้
แบบทดสอบ
ตรงปั ญหา
ตรงปั ญหา
 มาก  ปานกลาง  น้อย
 มาก  ปานกลาง  น้อย 

เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
 มาก  ปานกลาง  น้อย
 มาก  ปานกลาง  น้อย 

เป็ นไปได้ในเชิงปฏิบตั ิ
เป็ นไปได้ในเชิงปฏิบตั ิ
 มาก  ปานกลาง  น้อย
 มาก  ปานกลาง  น้อย 

ข้อเสนอแนะ (ไม่มี)

ข้อเสนอแนะ (ไม่มี)

ลงชือผูป้ ระเมิน ครู น าํ หวาน ชืนใจ (นามสมมติ)
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ใบงานที) 4
ดําเนินการแก้ปัญหา เก็บข้ อมูล และบันทึกผล
คําชี,แจง ก) ดําเนินการแก้ปัญหาโดยใช้วธิ ี การและเครื องมือ
ทีได้จากการทําใบงานที 3
ข) บันทึกผลการแก้ปัญหา แนวทางการนําผลการวิจยั
ไปใช้ และบทเรี ยนทีได้รับจากการทําวิจยั ให้สมบูรณ์
1. ปฏิบตั ิการแก้ปัญหา (Do) เมือวันที 7 มิ.ย. 2553
เวลา 07.30 – 08.00 น.
2. บันทึกผลการตรวจสอบการปฏิบตั ิ (Check) โดยนําเสนอเป็ น
แผนภาพ ตาราง หรื อเขียนบรรยาย
ผลการใช้แบบฝึ กหัด “คู่หนูอยูไ่ หน” เป็ นดังกราฟแท่งต่อไปนี

คะแนนเฉลีย
ก่อนเรี ยน

คะแนนเฉลีย
หลังเรี ยน
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3. สะท้อนผลหลังการวิจยั (Reflection)
3.1 การวิจยั ครังนีสามารถแก้ปัญหาทีเกิดขึนได้สาํ เร็ จหรื อไม่
 สําเร็ จ (ระบุเหตุผล) ผูเ้ รี ยนได้ฝึกทําแบบฝึ กหัด

ทีสอดคล้องกับความสนใจ มีลกั ษณะเป็ นเกมเล็กๆ น้อยๆ
เพือไม่ให้มีความเบือหน่ายกับการทําแบบฝึ กหัดเหมือนทีเคยทํามา
การเชือมโยงกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการแลกเปลียน
เรี ยนรู ้มากขึน และทําให้เกิดการตรวจสอบคําตอบของกันและกัน
โดยอัตโนมัติ
 ไม่สาํ เร็ จ (ระบุเหตุผล) ......................................
3.2 สิ งทีได้เรี ยนรู ้จากการทําวิจยั ครังนี

 ได้ ค วามรู ้ ที เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ การจัด การเรี ยน
การสอน (ระบุ) การใช้สือการเรี ยนการสอนสําหรับผูเ้ รี ยนวัยเด็ก
ควรทําให้มีความน่าสนใจ เป็ นเกมผสมผสานสอดแทรกไปกับ
เนือหาทีจดั การเรี ยนรู ้ ทําให้ผเู ้ รี ยนสนุกสนานกับการทําแบบฝึ กหัด
และผูเ้ รี ยนจะเกิดการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ซ ึ งกันและกัน

 ได้ความรู ้ ทางวิชาการเกี ยวกับการวิจยั ปฏิ บตั ิ การ
ในชันเรี ยน (ระบุ) การเริ มต้นการวิจยั จากปั ญหาของผูเ้ รี ยนทีผสู ้ อน
สังเกตพบ ดําเนินการแก้ไขปั ญหานันด้วยวิธีวจิ ยั
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3.3 การนําผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้พฒั นาการจัดการเรี ยนรู ้

 สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ (ระบุแนวทาง)
การใช้แบบฝึ กหัดในแต่ละบทเรี ยน ควรออกแบบ
จัดทําให้น่าสนใจ เช่น การใส่ รูปการ์ ตูน การผสมผสานกับเกม
ทีผเู ้ รี ยนสนใจ การทําแบบฝึ กทีมีแต่งานให้ผเู ้ รี ยนทําอย่างเดียว
จะทําให้ไม่น่าสนใจ ไม่อยากทํา ไม่ต งั ใจทํา จึงไม่ค่อยได้รับ
ความรู ้ เหมือนกับว่าทําให้เสร็ จๆ เท่านัน ไม่มีเป้ าหมายในการทํา
 ไม่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
(ระบุแนวทาง) ........................................................
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ใบงานที) 5
การเขียนรายงานผลการวิจัย (แบบไม่ เป็ นทางการ)
คําชี,แจง เขียนนําเสนอรายงานผลการวิจยั ทีท่านดําเนินการ
เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วตามประเด็นทีกาํ หนดให้
1. ชื) อเรื)องการวิจัย / ชื) อผู้วจิ ัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิs ทางการเรี ยน เรื อง การคูณและการหาร
เศษส่ วน ของผูเ้ รี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 โดยใช้แบบฝึ กหัด
ผสมผสานกับเกมและรู ปการ์ ตูน
/ ครู ใจดี ครื นเครง (นามสมมติ)
2. สภาพปัญหา (สรุ ปใบงานที 1)
ผูเ้ รี ยนชัน ป. 5 ไม่สามารถคูณและหารเศษส่ วน
ทีกาํ หนดให้ได้
3. การวางแผนแก้ ไขปัญหา (Plan) (สรุ ปใบงานที 2 และ 3)
1) วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพือเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิs ทางการเรี ยนเรื องการคูณ
และการหารเศษส่ วนก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้
2) กลุ่มเป้าหมาย
ผูเ้ รี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 จํานวน 9 คน
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3) ตัวแปรจัดกระทํา
การใช้แบบฝึ กหัดทีมีกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิ
อย่างหลากหลายผสมผสานกับเกม และรู ปการ์ ตูน
4) ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิs ทางการเรี ยน เรื อง การคูณและการหารเศษส่ วน
5) สมมติฐานการวิจัย
ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิs ทางการเรี ยนเรื องการคูณเศษส่ วน
หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
6) นวัตกรรม / เครื)องมือทีใ) ช้ เก็บรวบรวมข้ อมูล
- แบบฝึ กหัด เรื อง การคูณและการหารเศษส่ วน มีความตรง
กับปั ญหา ความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน และความเป็ นไปได้เชิงปฏิบตั ิ
อยูใ่ นระดับมาก
- แบบทดสอบ เรื อง การคูณและการหารเศษส่ วน มีความ
ตรงกับปั ญหา ความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน และความเป็ นไปได้เชิงปฏิบตั ิ
อยูใ่ นระดับมาก
7) การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ทดสอบผลสัมฤทธิsทางการเรี ยนเรื อง การคูณเศษส่ วน
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
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8) การวิเคราะห์ ข้อมูล
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิs ทางการเรี ยนเรื องการคูณและการหาร
เศษส่ วน ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้
4. การดําเนินการแก้ ไขปั ญหา (Do) (สรุ ปใบงานที 4 ข้อ 1)
ดําเนินการเมือวันที 7 มิ.ย. 2553 เวลา 07.30 – 08.00 น.
5. ผลการแก้ ปัญหา (Check) (สรุ ปใบงานที 4 ข้อ 2)
ผลการใช้แบบฝึ กหัด “คู่หนูอยูไ่ หน” เป็ นดังกราฟแท่งต่อไปนี

คะแนนเฉลีย
คะแนนเฉลีย
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
จากกราฟแท่ง พบว่า ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิs ทางการเรี ยน
เรื องการคูณและการหารเศษส่ วนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
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6. สะท้ อนผลการวิจัย (Reflection) (สรุ ปใบงานที 4 ข้อ 3)
6.1 สิ) งทีไ) ด้ เรี ยนรู้ จากการทําวิจัยครั,งนี,
การใช้สือการเรี ยนการสอนสําหรั บผูเ้ รี ยนวัยเด็กควรทํา
ให้ มี ค วามน่ า สนใจ เป็ นเกมผสมผสานสอดแทรกไปกับ เนื อ หา
ที จ ัด การเรี ยนรู ้ ทํา ให้ ผู ้เ รี ยนสนุ ก สนานกั บ การทํา แบบฝึ กหั ด
และผูเ้ รี ยนจะเกิดการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ซ ึ งกันและกัน
6.2 แนวทางการนําผลการวิจัยไปประยุกต์ ใช้ พฒ
ั นาคุณภาพ
การจัดการเรี ยนรู้
การใช้แบบฝึ กหัดในแต่ละบทเรี ยน ควรออกแบบจัดทํา
ให้น่าสนใจ เช่ น การใส่ รูป การ์ ตูน การผสมผสานกับ เกมที ผูเ้ รี ย น
สนใจ การทํา แบบฝึ กที มี แ ต่ ง านให้ ผู ้เ รี ย นทํา อย่ า งเดี ย วจะทํา ให้
ไม่ น่ า สนใจ ไม่ อ ยากทํ า ไม่ ต ั งใจทํา จึ ง ไม่ ค่ อ ยได้ รั บ ความรู ้
เหมือนกับว่าทําให้เสร็ จๆ เท่านัน ไม่มีเป้ าหมายในการทํา
6.3 ความถูกต้ องและเชื) อถือได้ ของผลการวิจัย
(แลกเปลียนเรี ยนรู ้กบั เพือนครู แล้วบันทึกผลด้านล่าง)

 มีความถูกต้องและเชื อถือได้
 ควรปรับปรุ งแก้ไข
 ข้อเสนอแนะเพิมเติม ..............................................
7. รายชื) อเพือ) นครู ที)ร่วมแลกเปลีย) นเรียนรู้ (อย่างน้อย 1 คน)
ครู กรุ ณา วิชาการดี (นามสมมติ)
ครู มุทิตา รักวิจยั (นามสมมติ)
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การขับเคลือ) น
งานประจําสู่ งานวิจยั
(Routine to Research)
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Routine to Research (R2R)
คื อ การวิจั ย ในงานประจํ า หมายถึ ง การค้น คว้า
หาความรู ้ โดยกระบวนการที เชื อถือได้ (กระบวนการวิจยั )
เพือการแก้ปัญหา หรื อยกระดับคุณภาพงานประจําให้ดียงิ ขึน
บนฐานความรู ้ทีได้รับจากการวิจยั

การวิจัยปฏิบัติการในชั,นเรียน (CAR)
ทําอย่ างต่ อเนื)องจะกลายเป็ น
การวิจัยในงานประจํา (R2R)
นําไปสู่ เป้ าหมายความเป็ นครู มอื อาชีพ คือ
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ วจิ ัยเป็ นฐาน
(Research – Based Learning)
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การวิจยั ในงานประจําของผู้สอน
องค์ ประกอบของการวิจัยในงานประจํา 4 ประการ
1. ปัญหาวิจัย
มาจากงานการจัดการเรี ยนรู ้
2. ผู้ทาํ วิจัย
ผูส้ อนมีบทบาททําวิจยั ด้วยตนเอง
3. ผลการวิจัย
ถูกต้องเชือถือได้
4. การใช้ ประโยชน์ ใช้ประโยชน์กบั งานของผูส้ อนเอง
จุดเริ)มต้ นของการวิจัยในงานประจํา
การวิจยั ในงานประจํา สําหรับผูส้ อน เริ)มทีก) ารจัดการเรี ยนรู้
ปั ญหาทีเกียวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ โดยเฉพาะคุ ณภาพของผูเ้ รี ยน
คือจุดเริ มต้นทีดีของการวิจยั
ลักษณะเฉพาะของการวิจัยในงานประจํา
1. เป็ นสิ ทธิ ของผูส้ อนในการปรับประยุกต์หลักการวิจยั
ให้สอดคล้องกับบริ บทของตนเอง
2. ไม่ยดึ ติดรู ปแบบการวิจยั ชนิดใดชนิดหนึง
3. ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ท งั หมด
แต่เน้นทีสามารถนํามาใช้ในงานประจําได้
4. มีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้กบั เพือนร่ วมงาน
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จุดเน้ นของ R2R
การเรียนรู้ ผลการวิจยั
แล้ วนํามาใช้ ปรับปรุ งและพัฒนางานประจํา
แนวทางการนําผลการวิจัยมาใช้ ปรับปรุ งและพัฒนางานประจํา
นํา ผลการวิจยั ของตนเองมาใช้ป รั บ ปรุ ง และพัฒนาการจัด
การเรี ยนรู ้ โดยนํ า มาประกอบการตัด สิ นใจ เกี ย วกั บ การจั ด
การเรี ยนรู ้ในประเด็นดังต่อไปนี ตามความเหมาะสม
1. การกํ า หนดจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ การระบุ ว่ า ผู ้เ รี ย น
จะต้องเรี ย นรู ้ และสามารถทําอะไรได้บา้ งอย่างเหมาะสมกับ ระดับ
ความสามารถของผูเ้ รี ยน
2. การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ การออกแบบกิ จกรรม
ทีผเู ้ รี ยนต้องปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง เพือให้เกิดการเรี ยนรู ้ทีถูกต้อง แม่นยํา
รวดเร็ ว เชือมโยงกับสิ งอืนได้ มีการคิดขันสู ง และคุณธรรมจริ ยธรรม
3. การใช้ สื) อ และแหล่ ง เรี ย นรู้ การเลื อ กใช้ว สั ดุ อุ ป กรณ์
แหล่งเรี ยนรู ้ ท งั ทีเป็ นบุคคล สถานที แหล่งเรี ยนรู ้ online ทีส่งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
4. การวัด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ การกํา หนดวิธี ก าร
เครื องมือวัด และแหล่งข้อมูล ทีสามารถประเมินได้อย่างถูกต้อง
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บทสรุ ป
การวิจยั ปฏิบตั ิการในชันเรี ยน (Classroom Action Research)
เป็ นการวิ จ ัย ที ด ํา เนิ น การควบคู่ ก ับ การจัด การเรี ย นรู ้ เพื อ พัฒ นา
คุณภาพของผูเ้ รี ยน นําผลการวิจยั มาใช้เป็ นประโยชน์ในการจัดการ
เรี ยนรู ้อย่างต่อเนือง
ผูส้ อนทุ ก คนสามารถทํา วิจยั ปฏิ บ ตั ิ ก ารในชันเรี ย นได้ด้ว ย
ตนเอง เพือประโยชน์ของตนเองเป็ นสําคัญ ใช้ทรัพยากรน้อยแต่ได้
ประโยชน์ สู ง ผลการวิ จั ย มี ค วามถู ก ต้ อ งและเชื) อ ถื อ ได้ โดยใช้
กระบวนการวิจยั ทีมีลกั ษณะเป็ นวงจร PDCR มี 7 ขันตอน ได้แก่
1. การระบุปัญหาการวิจยั
2. การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
(หรื อใช้ความรู ้จากแหล่งอืนๆ)
3. การวางแผนการวิจยั
4. การพัฒนานวัตกรรม และสร้างเครื องมือทีใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
5. การดําเนิ นการและเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและนําเสนอ
7. การสะท้อนผลการวิจยั สู่ การปรับปรุ งและพัฒนา
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การเขียนรายงานการวิจยั ทําได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) การเขียน
แบบไม่เป็ นทางการ 2) การเขียนแบบกึงทางการ และ 3) การเขียน
แบบเป็ นทางการ ส่ วนจริ ยธรรมทัว ไปสําหรับการวิจยั ในคนทีผูส้ อน
ต้องถือปฏิบตั ิตลอดระยะเวลาการวิจยั 3 ประการ ได้แก่ 1) หลักความ
เคารพในบุคคล 2) หลักผลประโยชน์ และ 3) หลักความยุติธรรม
การพัฒนาตนเองให้มีความรู ้ความสามารถในการวิจยั ปฏิบตั ิ
ในชัน เรี ย นที ง่ า ยและสอดคล้อ งกับ การทํา งานของผูส้ อน ใบงาน
การทําวิจยั ปฏิบตั ิการในชันเรี ยน 5 ใบงาน ควรทําตามขันตอน แล้วจะ
ทําให้มีความเข้าใจและสามารถทําวิจยั ปฏิบตั ิในชันเรี ยนได้จริ ง
การวิจยั ปฏิ บตั ิการในชันเรี ยนทําอย่างต่อเนื องจะกลายเป็ น
การวิจยั ในงานประจํา โดยนําผลการวิจยั ของตนเองมาใช้ปรับปรุ ง
และพัฒ นาการจัด การเรี ย นรู ้ ด้ว ยการนํา ผลการวิ จ ัย มาประกอบ
การตัด สิ น ใจเกี ย วกับ จุ ด ประสงค์ก ารเรี ย นรู ้ กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
สื อและแหล่งเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ สิ งนี จะนําไปสู่
เป้ าหมายความเป็ นครู มื อ อาชี พ คื อ การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้วิ จ ัย
เป็ นฐาน (research – based learning) ซึ งถื อว่าเป็ นเป้ าหมายสู งสุ ด
สําหรับการจัดการเรี ยนรู ้ในยุคปั จจุบนั
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