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บทนํา 
 การวจิยัปฏิบติัการในชั�นเรียนเป็นการวิจยัที�ผูส้อนดาํเนินการ
ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนรู้ ดําเนินการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง               
ไม่ลงทุนมาก (เงิน เวลา คน ของ) ผูเ้รียนไดรั้บการแกไ้ขปัญหา ผูส้อน
เกิดองค์ความรู้และนาํมาใช้ในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง เนื�อหา
สาระสาํคญัที�นาํเสนอประกอบดว้ย  8  ประเด็น ดงันี�  
 

 1) การวจิยัในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542   
      และที�แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2)  พ.ศ. 2545  
 

 2)   ถอดรหสัการวจิยัของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  
 

 3)   การวจิยัปฏิบติัการ  (Action Research) 
 

 4)   การวจิยัปฏิบติัการในชั�นเรียน  
      (Classroom  Action Research) 
 

 5)   จริยธรรมทั�วไปสาํหรับการวจิยัในคน  
 

 6)   การวจิยัปฏิบติัการในชั�นเรียนภาคปฏิบติั  
 

 7)   ตวัอยา่งการทาํใบงาน   
 

 8)  การขบัเคลื�อนงานวจิยัสู่งานประจาํ  
      (Routine  to  Research) 
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 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที�แกไ้ข
เพิ�มเติมฉบับที� 2 (พ.ศ. 2545) หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา                
เป็นหวัใจของการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะมาตรา 22 , 23 , 24 และ 
มาตรา 25 ที�ผูส้อนทุกคนจะตอ้งยึดถือและปฏิบติัในการจดัการเรียนรู้ 
มาตรา 22 ผูเ้รียนสําคญัที�สุดสามารถพฒันาได้เต็มตามศกัยภาพ 
มาตรา 23 การเรียนรู้โดยการบูรณาการความรู้ คุณธรรมจริยธรรม 
กระบวนการเรียนรู้ และธรรมชาติของผูเ้รียน มาตรา 24 (5) การจดั
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยมาสนับสนุน และมาตรา 26             
เป็นเรื�องการประเมินตามสภาพจริงและนาํผลมาพฒันาผูเ้รียน 

มาตรา  22 

มาตรา  23 

มาตรา  24 

มาตรา  26 

ผูเ้รียนสาํคญัที�สุด   พฒันาไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

บูรณการ   ความรู้   คุณธรรมจริยธรรม  
กระบวนการเรียนรู้   เหมาะกบัผูเ้รียน 

จดัการเรียนรู้โดยใชก้ารวจิยัมาสนบัสนุน 

ประเมินตามสภาพจริง   นาํผลมาพฒันาผูเ้รียน 
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 มาตรา 24 (5) คือที�มาของการวิจยัปฏิบติัการในชั�นเรียน 
(classroom action research) และการใช้การวิจยัเป็นส่วนหนึ� งของ
กระบวนการเรียนรู้ ซึ� งทาํไดห้ลายรูปแบบ เช่น1) ผูส้อนนาํผลการวิจยั
ของตนเองมาปรับใชก้บัการจดัการเรียนรู้ 2) ผูส้อนนาํผลการวิจยัของ
คนอื�นมาใชป้ระกอบการจดัการเรียนรู้ หรือ 3)  ผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรม
การเรียนรู้โดยกระบวนการวจิยั   
 จากการเก็บข้อมูลในพื�นที� พบว่า ถ้าผูส้อนสามารถทาํวิจยั
ปฏิบติัการในชั�นเรียนได ้จะส่งผลใหส้ามารถใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหนึ�ง
ของกระบวนการเรียนรู้ไดด้ว้ย 
 

มาตรา  24 (5) 
     ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 
     สภาพแวดล้อม  สื)อการเรียน  และอาํนวยความสะดวก 
     เพื)อให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้และมคีวามรอบรู้ 
     รวมทั,งสามารถใช้การวจัิยเป็นส่วนหนึ)งของ 
     กระบวนการเรียนรู้  ทั,งนี,ผู้สอนและผู้เรียน 
     อาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากสื)อการเรียนการสอน 
     และแหล่งวทิยาการประเภทต่างๆ  
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 การวิจัย  คือ การค้นคว้าหาความรู้ โดยใช้กระบวนการ              
ที�เชื�อถือได ้มีขั�นตอนหลกั 5 ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) การกาํหนดปัญหา             
2) การตั�งสมมติฐาน 3) การเก็บรวบรวมขอ้มูล 4) การวิเคราะห์ขอ้มูล 
และ 5) การแปลความหมายและสรุปผล  
 การดํา เ นินการวิจัยในแต่ละขั� นตอนตั� งแต่ขั� นตอนที�  1 
จนกระทั�งขั�นตอนที� 5  มีความเป็นระบบ  และเชื�อมโยงกนั หลายครั� ง
ที�พบวา่การวิจยัของผูส้อนขาดความเป็นระบบ  ทาํให้ผลการวิจยัขาด
ความน่าเชื�อถือ  ดังนั�นก่อนที�จะทาํวิจยัผูส้อนควรวางแผนการวิจยั

เสียก่อนโดยใช ้ พมิพ์เขยีวการออกแบบการวจิยั 
 

ความหมายของการวจิัย 
 

     การค้นคว้าหาความรู้  โดยใช้กระบวนการที)เชื)อถือได้ 
     ประกอบด้วย  5 ขั,นตอน   
          1.  การกาํหนดปัญหา   
          2.  การตั,งสมมติฐาน   
          3.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล   
          4.  การวเิคราะห์ข้อมูล   
          5.  การแปลความหมายและการสรุปผล 
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 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงงานเพื�อยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตของคนไทยโดยใช้กระบวนการวิจยั งานวิจยัของพระองค์ท่าน            
มีความเรียบง่าย  ทรงนาํหลกัอริยสัจสี�มาเป็นกระบวนการวิจยั ดงันี�   
1) ทุกข ์คือ ปัญหาของประชาชน 2) สมุทยั คือ เหตุปัจจยัหรือสาเหตุ    
ที�ทาํใหเ้กิดปัญหา 3) นิโรธ คือ เป้าหมายของการพฒันา และ 4) มรรค 
คือ วธีิดาํเนินการ พระองคท์่านทรงใชใ้นการพฒันาเป็นวิธีที�ประหยดั
และเกิดประโยชน์สูงสุด  ดว้ยกระบวนการ Plan  Do  Check  Action 
(PDCA)  
 

วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2553 

การวจิัยของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
 

     พระองค์ทรงตั,งโจทย์  คอื 
      1.  ทุกข์ ปัญหาของประชาชน 
    2.  สมุทยั เหตุปัจจัยที)ทาํให้เกดิปัญหา  
    3.  นิโรธ เป้าหมายการพฒันา  
    4.  มรรค วธีิดําเนินการที)ประหยดั 
   เกดิประโยชน์สูงสุด 
   ด้วยกระบวนการ  PDCA  
 

วิชยั  วงษใ์หญ่ : 2553 
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 โครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว          
คือแหล่งเรียนรู้ที�ทรงคุณค่าเกี�ยวกบัการทาํงานบนพื�นฐานการวิจยั            
ทรงใช้หลกัอริยสัจสี�  ประกอบกบักระบวนการ  PDCA มาปรับใช ้                  
ให้สอดคล้องกบัสภาพภูมิศาสตร์และสังคมศาสตร์ของแต่ละพื�นที� 

หรือ  “ภูมิสังคม”  ถือว่าเป็นหัวใจของการพฒันา ผูส้อนควรคิด

สะทอ้น (reflection) ไปสู่การปฏิบติัหนา้ที�ของตน ก็จะพบวา่ ทุกข ์คือ 
ปัญหาของผู้เรียน สมุทยั คือสาเหตุของปัญหา นิโรธ คือ เป้าหมาย
ของการพฒันาหรือการแก้ปัญหา  และ มรรค คือ วธีิดําเนินการพัฒนา
หรือแก้ปัญหาของผูเ้รียนนั�นเอง ตอ้งนอ้มนาํมาใชใ้หเ้กิดผลใหไ้ด ้
 

โครงการพระราชดาํริ 
   โครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
   ไม่ล้มเหลวเพราะพระองค์ทรงใช้หลกัอริยสัจสี)ชัดเจน  

   สอดคล้องกบัหลกั  ภูมิสังคม  หมายถงึ  ภูมปิระเทศ 

   และสิ)งแวดล้อม 
   ภูมศิาสตร์       ดิน     นํ,า     ลม     ไฟ     ป่า     เขา   
   สังคมศาสตร์       คน     ครอบครัว     ชุมชน     ประเพณ ี    
        ภาษา  วฒันธรรม  ความเชื)อ  ค่านิยม 
 วิชยั  วงษใ์หญ่ : 2553 
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 การวิจยัปฏิบติัการ หรือ Action Research เป็นรากฐานของ
การวิจัยปฏิบัติการในชั� นเรียน มีจุดเน้นที�สําคัญคือ เป็นการวิจัย                
ที�ดาํเนินการควบคู่ไปกบัการปฏิบติังาน  ผูที้�ทาํวจิยัคือผูป้ฏิบติังานเอง 
มีเป้าหมายสําคญัคือการแกไ้ขปัญหา รวมทั�งการปรับปรุงและพฒันา
คุณภาพของงาน โดยการสะทอ้นผลการวจิยั (reflection) 
 การวิจยัปฏิบติัการมีลกัษณะแตกต่างจากการวิจยัอื�นๆ ตรงที�
เป็นการวิจัยที)ทําไปพร้อมกับการทํางาน  ปัญหาที�เกิดขึ�นในเนื�องาน           
ก็คือปัญหาของการวิจยั  กระบวนการวิจยัมีความต่อเนื�องเป็นวงจร 
ไม่มุ่งเนน้การใชส้ถิติขั�นสูง  แต่จะใชข้อ้มูลเชิงประจกัษ ์และที�สําคญั
คือ ตอ้งนาํผลการวจิยัมาแลกเปลี�ยนเรียนรู้เพื�อปรับปรุงและพฒันา 

การวจิัยปฏิบัตกิาร   (Action  Research) 
 

  การวจัิยของผู้ปฏบัิติงาน  เพื)อประโยชน์ของผู้ปฏบัิติงาน 
  มลีกัษณะผสมผสานระหว่างการลงมอืปฏบัิติงาน 
  และการวจัิย  รวมทั,งการสะท้อนผลการเรียนรู้ 
  ที)ได้จากการวจัิยนั,น  มวีตัถุประสงค์เพื)อแก้ปัญหา 
  ที)เกดิขึ,นอย่างเฉพาะเจาะจง  ทาํให้ผลการปฏบัิติงาน 
  มคุีณภาพมากขึ,น 
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 วงจรการวิจยัปฏิบติัการมี 4 ขั�นตอนหลกั ไดแ้ก่ การวางแผน  
(Plan) การปฏิบติั (Do) การตรวจสอบ (Check) และ การสะทอ้นผล
ไปสู่การปฏิบติัที�ดีขึ�น (Action)  ถา้หากพบว่าปัญหายงัไม่ไดรั้บการ
แกไ้ข  ก็จะดาํเนินการวางแผน  การปฏิบติั  การตรวจสอบ และการ
สะทอ้นผลไปสู่การปฏิบติัที�ดีขึ�นซํ� าอีกครั� งเป็นรอบที� 2 ทาํแบบนี�           
ไปเรื� อยๆ จนกระทั�งปัญหานั�นได้รับการแก้ไข  และถ้าปัญหาเดิม
กลบัมาเกิดขึ�นใหม่ก็จะดาํเนินการวางแผน  การปฏิบติั การตรวจสอบ  
และการสะทอ้นผลไปสู่การปฏิบติัที�ดีขึ�น เช่นเดิม เป็นการวิจยัที�มี
ลกัษณะเป็นวงจร 
 

วิชยั วงษใ์หญ่ : 2553 

วงจรการวจิัยปฏิบัตกิาร  PDCA 
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 การวิจยัปฏิบติัการในชั�นเรียน (Classroom Action Research) 
เป็นการวจิยัที�อยูบ่นพื�นฐานของการวิจยัปฏิบติัการ(Action Research) 
บางตําราใช้ค ําว่า  การวิจัยในชั� นเรียน หรือการวิจัยเพื�อพัฒนา              
การเรียนรู้  ถึงแมจ้ะใชค้าํที�แตกต่างกนั  แต่ก็มีสาระสําคญัเดียวกนัคือ 
เป็นการวิจัยที�ดําเนินการควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ เพื�อพัฒนา
คุณภาพของผูเ้รียน  มีการนําผลการวิจยัมาใช้ประโยชน์ในการจดั          
การเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง  เป็นการวจิยัที�ทาํไดต้ลอดเวลา ไม่จาํเป็นตอ้ง
ใช้เงินทุนจาํนวนมาก ไม่จาํเป็นตอ้งพึ�งพาสิ�งภายนอกมากเกินความ
จาํเป็น ปรับประยุกต์ความรู้ในตาํราให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม

หรือบริบทของตนเอง  เหมือนกบัหลกั  “ภูมสัิงคม” ดงัที�กล่าวมา 

 
 

การวจิัยปฏิบัติการในชั,นเรียน 
(Classroom  Action  Research) 
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 จากความหมายดังกล่าวจะเห็นว่า  การวิจัยปฏิบัติการ                     
ในชั� นเรียนเป็นการวิจัยที�ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนกับการวิจัย              
ทางวิชาการในลกัษณะอื�น เช่น การวิจยัทางการศึกษา (educational 
research) ผูส้อนทุกคนสามารถทาํวิจยัปฏิบติัการในชั� นเรียนได ้           
ด้วยตนเอง  ใช้ทรัพยากรน้อยโดยเฉพาะเวลาแต่ได้ประโยชน์สูง  
เหมือนการต้มผกัที�มีหลักการว่า  “นํ,าน้อยเวลาสั, น” จะได้วิตามิน        
จากผกัตม้สูงที�สุด (ลงทุนน้อยแต่ได้ประโยชน์มาก) แต่ผลการวิจัย        
มีความถูกต้องและเชื)อถือได้   
 
 

 

ความหมายของการวจิัยปฏิบัตกิารในชั,นเรียน 
 

     การวจัิยที)ทาํโดยครูผู้สอน  เพื)อแก้ไขปัญหาที)เกดิขึ,น 
     ในชั,นเรียน   เป็นการวจัิยที)ทาํอย่างรวดเร็ว   
     และนําผลไปใช้ทนัท ี  การวจัิยมลีกัษณะเป็นวงจร 
     มกีารสะท้อนผลการวิจัย 
     โดยการอภิปรายแลกเปลี)ยนเรียนรู้ 
     นําไปสู่การพฒันาการเรียนการสอน 
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 จากการพฒันาครูดา้นการวิจยัปฏิบติัการในชั�นเรียนมาตั�งแต่
ปี พ.ศ. 2545 สิ�งที�คน้พบ คือ ผูส้อนที�ทาํวิจยัปฏิบติัการในชั�นเรียน
อย่างสมํ�าเสมอ จะมีความสามารถในการจดัการเรียนรู้สูงกวา่ผูส้อน     
ที�ไม่ทาํวิจยัปฏิบติัการในชั�นเรียน เพราะวา่ การทาํวิจยัปฏิบติัการใน
ชั�นเรียนทาํให้ผูส้อนคิดอยา่งเป็นระบบ (system thinking) ทาํให้การ
จดัการเรียนรู้มีเป้าหมายและวิธีการที�เป็นระบบตามไปด้วย การที�
ผูส้อนไดส้ร้างนวตักรรมแกปั้ญหา หรือสร้างแบบประเมินผูเ้รียนที�ใช้
ในการวิจยั ทาํให้เกิดการพฒันาตนเองด้านการจดัทาํสื�อการเรียนรู้  
และเครื�องมือวดัและประเมินผล ซึ� งถือวา่เป็นประโยชน์หลายต่อ คือ 
ไดท้ั�งวจิยั  ไดท้ั�งการจดัการเรียนรู้  (ยงินดัเดียวไดน้กทั�งรัง) 

ประโยชน์ของการวจิัยปฏิบัตกิารในชั,นเรียน 
 

  1.  แก้ไขปัญหาที)เกดิขึ,นในชั,นเรียนอย่างเป็นระบบ 
  2.  เกดิความรู้จากการปฏบัิติงานจากการทาํวจัิย  
  3.  การจัดการเรียนการสอนมปีระสิทธิผลมากขึ,น 
       จากการนําผลการวจัิยไปใช้   
  4.  พฒันาไปสู่การจัดการเรียนรู้โดยใช้วจัิยเป็นฐาน 
       (Research – based  Learning)  
  5.  เพิ)มความเป็นมอือาชีพสําหรับตนเองและวชิาชีพครู 



12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตามที�ได้กล่าวมาบ้างแล้วว่าการวิจยัปฏิบติัการในชั�นเรียน            
มีลักษณะเด่นที�ไม่ เหมือนการวิจัยโดยทั�วไป สิ� งที� เ ป็นจุดเน้น         
ของการวจิยันี�   คือกระบวนการวจิยัที�มีลกัษณะเป็นวงจร  ดงันี�   
 

 P            Plan   หมายถึง   การวางแผน 
 

 D   Do    หมายถึง   การปฏิบัติ 
 

 C   Check    หมายถึง   การตรวจสอบผลการปฏิบัติ 
 

 R   Reflection   หมายถึง  การสะท้อนผลสู่การปรับปรุง 

ลกัษณะของการวจิัยปฏิบัติการในชั,นเรียน 
 

   1.  ดาํเนินการโดยผู้สอนมุ่งแก้ปัญหาที)เกดิกบัผู้เรียน  
 

   2.  ดําเนินการควบคู่กบัการจัดการเรียนรู้ 
 

   3.  ใช้กระบวนการวจัิยที)เป็นวงจร    
 

   4.  ลงทุนน้อยแต่ได้ประโยชน์มาก 
 

   5.  มกีารสะท้อนผล  โดยแลกเปลี)ยนเรียนรู้กบัเพื)อนครู 
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 การวิจัยปฏิบัติการในชั� นเ รียนเริ� มต้นจากการที�ผู ้สอน             
พบปัญหาที�เกิดขึ�นกบัผูเ้รียน ทั�งดา้นความรู้ ทกัษะ รวมทั�งคุณธรรม    
จริยรรม ซึ� งอาจเป็นปัญหาของผูเ้รียนคนใดคนหนึ� ง หรือกลุ่มผูเ้รียน
ส่วนหนึ� ง  หรือทั� งชั� นเรียน  ดํา เนินการวิจัยตามวงจรการวิจัย
ตามลาํดบั ไดแ้ก่ 1) การวางแผน 2) การปฏิบติั 3) การตรวจสอบผล
การปฏิบติั  และ  4)  การสะทอ้นผลสู่การปรับปรุง  

ปรับปรุงจาก  วิชยั  วงษใ์หญ่ : 2553 
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 การวิจยัทั�ง 7 ขั�นตอนขา้งตน้ เป็นเรื�องเดียวกบัวงจรการวิจยั      
ที�นาํเสนอไวใ้นหน้า 13 เพียงตอ้งการแสดงให้เห็นขั�นตอนที�ชดัเจน
มากขึ�น ไดแ้ก่ 1) การระบุปัญหาวิจยั และ 2)การศึกษาเอกสารและ
งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง (หรืออาจใช้ความรู้จากแหล่งอื�นๆ ก็ได้) ซึ� งทั�ง            
2 ข้อนี� จะเป็นปัจจัยนําเข้า (input) ไปสู่การวางแผนการวิจัย                
ส่วนขั�นตอนที� 4 การพฒันานวตักรรมและเครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลนบัรวมอยูใ่นขั�นการวางแผน (Plan) เนื�องจากเราตอ้ง
ทาํให้เสร็จก่อนที�จะดาํเนินการปฏิบติั (Do) ส่วนขั�นตอนที� 5 , 6 และ 
ขั�นตอนที�  7  มีความตรงไปตรงมาอยา่งชดัเจน 

ขั,นตอนการวจิยัปฏิบัตกิารในชั,นเรียน 
 

          1.  การระบุปัญหาการวิจัย 
          2.  การศึกษาเอกสารและงานวจัิยที)เกี)ยวข้อง   
                    (หรือใช้ความรู้จากแหล่งอื)นๆ) 
          3.  การวางแผนการวจัิย 
          4.  การพฒันานวตักรรม  และสร้างเครื)องมือ 
               ที)ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
         5.  การดําเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล   
         6.  การวเิคราะห์ข้อมูลและนําเสนอ 
         7.  การสะท้อนผลการวิจัยสู่การปรับปรุงและพฒันา 

ที�มา 

Plan 

Do 
Check 
Reflection 
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 ปัญหาที�สามารถนํามาทําวิจัยปฏิบัติการในชั� นเรียนได ้              
มีอยูอ่ยา่งกวา้งขวาง ไม่วา่จะเป็นปัญหาดา้นการเรียนรู้ การคิด ทกัษะ  
และคุณธรรมจริยธรรม  นอกจากนี� ปัญหาบางอยา่งเกิดกบัผูเ้รียนเพียง
คนเดียว ก็สามารถทําวิจัยได้ เป็นการวิจัยรายบุคคล (individual)          
หรือบางครั� งปัญหาอาจเกิดกบัผูเ้รียนเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ�งก็สามารถ
นาํมาทาํวจิยัไดเ้ช่นเดียวกนั เป็นการวจิยัลกัษณะกลุ่มยอ่ย (sub group) 
สุดท้ายคือปัญหาที�เกิดกบัผูเ้รียนร่วมกนัทั�งชั�นเรียน อย่างไรก็ตาม         
คาํว่า  “classroom action research” ไม่ได้หมายความว่าตอ้งทาํ           

ลกัษณะปัญหาที)สามารถนํามาทําวจิัย 
 

ปัญหาทางการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคล  กลุ่มย่อย   
หรือทั,งชั,นเรียน  อาจเป็นปัญหาด้านการเรียนรู้      
การคิด     หรือ  คุณธรรมจริยธรรม   เช่น    
 

ปัญหา  1  :  เด็กหญงิปราณอ่ีานมาตราตัวสะกดไม่ได้ 
 

ปัญหา  2  :  นักเรียนชั,น ป. 3  จํานวน  4  คน  บวกเลขสามหลกั 
        ไม่ได้ 
 

ปัญหา  3  :  นักเรียนชั,น  ป.5  ขาดความรับผดิชอบในการทาํงาน
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ทั� งชั� นเรียน แต่หมายถึงการวิจัยที) ผู้สอนดําเนินการในระหว่าง           
การจัดการเรียนรู้ของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขั�นตอนนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อให้ผูส้อนมีความรู้ในสิ�งที�จะทาํ
วิจยั  ส่งผลให้การทาํวิจยัมีคุณภาพสูงกวา่การทาํวิจยัโดยไม่มีความรู้ 
อยา่งไรก็ตาม  เราสามารถจาํแนกแหล่งความรู้ได ้ 3  แหล่ง  ไดแ้ก่ 
 1.  ความรู้จากเอกสารหรือผลการวจิยัที�ผา่นมา  
 2.  ความรู้จากการสั�งสมประสบการณ์ของผูอื้�น   
 3.  ความรู้จากการสั�งสมประสบการณ์ของเราเอง  
 ผูส้อนควรใชข้อ้มูลทั�ง 3 แหล่ง  แต่ถา้จาํเป็นอาจใชจ้ากแหล่ง
ใดแหล่งหนึ� งก็ได้โดยให้ยืดหยุ่นไปตามบริบทของโรงเรียน เช่น 

การศึกษาเอกสารและงานวจิัยที)เกี)ยวข้อง 
 

     วตัถุประสงค์ 
 เพื)อค้นหาความรู้ที)เกี)ยวข้องกบัปัญหาที)จะทาํวจัิย 
 และหาวธีิการแก้ปัญหาที)ดีที)สุด 
 

     แนวทางดําเนินการ 
 1.  อ่านเอกสาร  หรืองานวจัิย  (มีความถูกต้องสูง) 
 2.  ปรึกษาขอคําแนะนําจากเพื)อนครูที)มีประสบการณ์ 
 3.  ใช้ประสบการณ์เดิมของตนเอง 
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โรงเรียนในท้องถิ�นทุรกันดาร อาจเลือกใช้แหล่งความรู้เพียง                 
บางแหล่ง  แต่ตอ้งมั�นใจวา่สิ�งที�จะทาํลงไปเป็นประโยชน์กบัผูเ้รียน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แหล่งขอ้มูลสําหรับการศึกษาคน้ควา้หาความรู้เพื�อนาํมาใช้
ทาํวจิยัมีดว้ยกนัหลายแหล่ง ตวัอยา่งที�นาํมามีจาํนวน 8 แหล่ง ในการ
ทาํวิจยัปฏิบติัการในชั�นเรียน ไม่จาํเป็นตอ้งคน้ควา้อย่างลึกซึ� งและ
เขียนเรียบเรียงออกมาจาํนวนมาก เหมือนกบัการวิจยัของผูที้�ศึกษาต่อ
ในระดบัปริญญาโทหรือปริญญาเอก เพราะมีลกัษณะธรรมชาติไม่
เหมือนกัน  การค้นควา้ความรู้จากเอกสารทาํเท่าที�จาํเป็น มีความ
รวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากร ทั� งนี� เพื�อให้สามารถ
ดาํเนินการวจิยัไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ปัญหาของผูเ้รียนก็จะไดรั้บการแกไ้ข

แหล่งศึกษาค้นคว้า 
 1.  วารสารการวจัิย 
 2.  วารสารการวจัิยเฉพาะสาขา 
 3.  วทิยานิพนธ์  /  ปริญญานิพนธ์ 
 4.  บทคัดย่องานวจัิย 
 5.  สารานุกรม 
 6.  ตํารา   
 7.  พจนานุกรม 
 8.  แหล่งข้อมูล  online  
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อย่างทนัท่วงที ถ้าได้ผลก็ยุติการวิจยัครั� งนี�  แต่ถ้ายงัไม่พอใจก็ตอ้ง
ปรับเปลี�ยนวธีิการกนัต่อไปจนกวา่ปัญหาจะไดรั้บการแกไ้ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปัจ จุบัน เทค โนโล ยี อิน เตอร์ เ น็ต เข้าม ามี บท บา ทม า ก                     
(ในโรงเรียนที�มีไฟฟ้าและระบบอินเตอร์เน็ต) ดังนั� นผู ้สอนจึงมี
โอกาสสืบค้นความรู้ได้มากยิ�งขึ� น  อย่างไรก็ตามแหล่งข้อมูลใน
อินเตอร์เน็ตก็จะตอ้งมีการคดัสรรพอสมควร เพราะบางครั� งเป็นการ
โฆษณาขายสินคา้โดยการนาํเรื�องวิชาการมากล่าวอา้ง เกณฑ์การคดั
สรรเบื�องต้นคือต้องพิจารณาประเภทของเว็บไซด์ โดยให้ดูชื� อ              
เวบ็ไซด์ตอนทา้ย  ถา้เป็น .edu  .gov .org  เราใชเ้ป็นแหล่งขอ้มูลได้
ดีกวา่กลุ่มที�เป็น  .com  .net  ถา้ให้ละเอียดมากกวา่นี�ควรเลือกใช้

ประเภทของแหล่งข้อมูล  online 
 

 .com  A  commercial  site 
 .edu  A  college  or  university 
 .gov  The  government   
 .org  An  organization   
 .net  A  community  network   
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ข้อมูลที�ระบุชื�อผูเ้ขียนและปีที� เขียนอย่างชัดเจน ไม่ควรใช้ข้อมูล               
ที�เขียนขึ�นมาลอยๆ  ไม่ทราบวา่ใครเขียน  เขียนเมื�อใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การวางแผนการวิจยัคือการทาํวิจยัล่วงหนา้โดยที�ยงัไม่ลงมือ
ทาํจริง โดยนาํปัญหาที�จะทาํวิจยั  และความรู้ที�เกี�ยวขอ้ง มาวางแผน
ว่าการวิจยันี� มีวตัถุประสงค์อะไร มีขั�นตอนการดาํเนินการอย่างไร
ตั�งแต่ตน้จนจบ  การวางแผนการวิจยัเป็นขั�นตอนสําคญัที�ช่วยให้การ
ทาํวิจยัประสบความสําเร็จอย่างราบรื�น รวดเร็ว ประหยดัทรัพยากร 
ลดการสิ� นเปลือง และที�สําคัญคือความถูกต้องและเชื� อถือได ้        
ของผลการวจิยั  จากประสบการณ์ที�ผา่นมา พบวา่ ผูส้อนที�ทาํวิจยัโดย

การวางแผนการวจัิย 
  

การกาํหนดวตัถุประสงค์และกจิกรรมการวจัิยล่วงหน้า 
ตลอดกระบวนการ  ตั,งแต่เริ)มต้นจนกระทั)งขั,นตอนสุดท้าย 
เพื)อให้การดําเนินการวจัิยเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ได้คาํตอบที)  ถูกต้องและเชื)อถือได้ 

การวางแผนการวจัิย  เปรียบเสมอืน   พมิพ์เขยีว  
ของการทาํวจิยัทั�งหมด   
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มีการวางแผน สามารถทาํวจิยัไดอ้ยา่งมีคุณภาพสูงกวา่ผูส้อนที�ทาํวิจยั
โดยไม่มีการวางแผน  ศึกษาพิมพเ์ขียวแผนการวจิยัไดใ้นหนา้ถดัไป 



                                          พมิพ์เขยีวการออกแบบการวจิัย 
 

วตัถุประสงค ์
การวจิยั 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตวัแปร 
จดักระทาํ 
(วธิีการ

แกป้ัญหา) 

ตวัแปรตาม 
(ปัญหา 

ของผูเ้รียน) 

สมมติฐาน 
การวจิยั 

(ผลที�คาดวา่ 
จะเกิดภายหลงั
การแกป้ัญหา) 

เครื�องมือ 
ที�ใช ้

ในการวจิยั 

การเก็บ 
รวบรวม 

ขอ้มูล 

การวเิคราะห์ 
ขอ้มูล 

 
 
 
 
 
 

       

                   (ปรับปรุงมาจาก  วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2553)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การวิจยัปฏิบติัการในชั�นเรียนมุ่งเน้นความเที�ยงตรงภายใน
เป็นสําคญั  เช่น ผูส้อนทาํวิจยัเพื�อแกปั้ญหาทกัษะการอ่านสะกดคาํ
ของผูเ้รียนชั�น ป. 2 โดยใช้กิจกรรมการฝึกที�มีชื�อว่า “แม่เหยี�ยว        
เลี�ยงลูก” (ครูเป็นพี�เลี�ยงก่อนแลว้ค่อยๆ ใหอ่้านดว้ยตนเอง) เมื�อผูส้อน
ได้ใช้กิจกรรมการฝึกเสร็จแล้ว ปรากฏว่า ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน
สะกดคําสูงขึ,น  ดังนั� นการวิจัยครั� งนี� จะมีความเที�ยงตรงภายใน               
ก็ต่อเมื�อสรุปยนืยนัไดว้า่  การที)ผู้เรียนมีทักษะการอ่านสะกดคําสูงขึ,น
เป็นเพราะการใช้กิจกรรมการฝึก “แม่เหยี)ยวเลี,ยงลูก” จริงๆ ไม่ใช่
เพราะสาเหตุอื�น ดว้ยเหตุนี�การวางแผนการวจิยัจึงเป็นส่วนหนึ�งที�ช่วย
ทาํใหก้ารวจิยัมีความเที�ยงตรงภายในมากขึ�น 

ความเที)ยงตรงภายใน  (internal  validity) 
 

    คอื  ความถูกต้องและเชื)อถอืได้ของผลการวจิยั 

    (ความสามารถที)จะสรุปได้ว่าผลการวจิยัที)ค้นพบ 

    เกดิจากการดาํเนินการวจิยั  ไม่ใช่เกดิจากสิ)งอื)น) 

    การวางแผนเป็นเส้นทางนําไปสู่ความถูกต้อง 

    และเชื)อถอืได้ของผลการวจิยั 
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 สิ�งที�ผูส้อนใช้แกปั้ญหาของผูเ้รียนในการวิจยั คือ นวตักรรม 
เป็นสิ� งใหม่ที� เ กิดจากการใช้ความรู้ที� ได้จากเอกสารงานวิจัย
ประสบการณ์ของผูอื้�น และจากประสบการณ์ของตนเอง ผสมผสาน
กบัความคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) มาสร้างนวตักรรมที�มี
ความเหมาะสมกบัผูเ้รียนจนสามารถใชแ้กปั้ญหาไดส้าํเร็จ                   
 นวตักรรมที�ใช้ในการวิจยัปฏิบติัการในชั�นเรียนอาจจะเป็น
ผลิตภัณฑ์ (สามารถมองเห็นและจับต้องได้) เช่น สื� อการเรียนรู้             
ใบความรู้ที�ดึงดูดใจให้อยากเรียนรู้   หรือจะเป็นกระบวนการ (ไม่ได้
เป็นวตัถุที�จบัตอ้งได)้ เช่น กระบวนการฝึกฝนทกัษะความสามารถ 
กระบวนการเรียนรู้ในเรื�องใดเรื�องหนึ�ง  

นวตักรรม  (Innovation) 
 

มาจากภาษาลาตนิว่า    “innovare”    หมายถงึ   
การทําสิ)งใหม่ขึ,นมา  “สิ)งใหม่ที)เกดิจากการใช้ความรู้ 
และความคดิสร้างสรรค์ที)มีประโยชน์ต่อสังคม” 
นวตักรรมมีหลายลกัษณะ  เช่น 
           -  ผลติภณัฑ์  (Product  innovation) 
 -  กระบวนการ  (Process  innovation)  
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 นวตักรรมที�ใช้ในการวิจยัปฏิบติัการในชั�นเรียนมีประเด็น            
ที�จะต้องให้ความสําคญั คือ นวตักรรมที�ใช้ได้ผลในช่วงเวลาหนึ� ง     
อาจใช้ไม่ได้เมื�อเวลาผ่านไป (โบราณแล้ว)  ดังนั� นถ้าเราพบว่า
นวตักรรมที�เคยใชไ้ดผ้ลกบัผูเ้รียนปีที�แลว้ไม่สามารถใชไ้ดก้บัผูเ้รียน
ในปีนี�  จึง เ ป็นสิ� งที� เ กิดขึ� นได้โดยไม่ ถือว่า เป็นความผิดพลาด                    
แต่ประการใด เพราะวา่เวลาเปลี�ยนไป ผูเ้รียนเปลี�ยนไป  วิธีการเดิมๆ 
เมื� อไม่ได้ผล  ก็ต้องคิดหาวิ ธีการใหม่   แต่วิ ธีการเดิมก็ไม่ได้
หมายความว่าจะใช้ไม่ไดอี้กต่อไป ผูส้อนไม่ควรทิ�งนวตักรรมที�เคย
ทําไว้  แต่ต้องสะสมไปเรื� อยๆ เป็น “ภูมิปัญญา” ของตัวเราเอง            

ความเก่ากบัความไร้ค่าเป็นคนละเรื)องกนั 

นวตักรรม  (Innovation) 
 

 สิ)งที)ทําขึ,นใหม่หรือพฒันาขึ,น 
 อาจอยู่ในรูปของความคดิ 
 วธีิการ  การกระทํา    หรือสิ)งประดษิฐ์ต่างๆ  
 ซึ)งอาจเป็นสิ)งใหม่ทั,งหมดหรือบางส่วน 
 และอาจจะใหม่ในบริบทใดบริบทหนึ)ง 
 หรือในช่วงเวลาใดเวลาหนึ)ง 
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 สิ� งที�ผู ้สอนต้องดํา เนินการจัดทําอีกอย่างหนึ� งนอกจาก
นวตักรรมแลว้ คือ เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล หมายถึง 
เครื�องมือที�ใช้วดัว่าผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ มีทกัษะ หรือมีพฤติกรรม 
มากนอ้ยเพียงใด  
 ผูส้อนควรเลือกใช้เครื)องมือให้เหมาะสมกับปัญหาที)ทําวิจัย 
เช่น ปัญหาเกี�ยวกบัความรู้ควรเลือกใช้แบบทดสอบ ปัญหาเกี�ยวกบั
พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมควรเลือกใช้แบบสังเกตพฤติกรรม 
ปัญหาเกี�ยวกบัทกัษะการปฏิบติัควรเลือกใชแ้บบตรวจชิ�นงาน หรือถา้
ตอ้งการข้อมูลจากบุคคลรอบขา้งผูเ้รียนอาจใช้แบบสัมภาษณ์ เช่น 
สัมภาษณ์ผูป้กครอง   

เครื)องมือที)ใช้ในการเกบ็รวมรวมข้อมูล 
 

    ต้องเลอืกใช้เครื)องมอืให้เหมาะสมกบัปัญหาที)ทาํวจิัย  
    อาจใช้เพยีงหนึ)งอย่าง  หรือใช้ผสมผสานกนั   เช่น  
  1.  แบบสังเกตพฤติกรรม   
  2.  แบบสัมภาษณ์ 
  3.  แบบรายงานตนเอง 
  4.  แบบตรวจชิ,นงาน  
  5.  แบบทดสอบ   
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ศึกษาเอกสารแล้วดําเนินการ 
1. กาํหนดวตัถุประสงค์   (กรณีที�เป็นนวตักรรม)    
2. กาํหนดนิยามศัพท์      (กรณีที�เป็นเครื�องมือที�ใชใ้นการ 
                                        เก็บรวบรวมขอ้มูล) 

พฒันานวตักรรม  และเครื)องมือที)ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
(ฉบับร่าง) 

ประเมินคุณภาพโดยเพื)อนครู   3  ประเด็น   
1.  ความตรงกบัปัญหา 
2.  ความเหมาะสมกบัผู้เรียน 
3.  ความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ 

ปรับปรุงแก้ไขก่อนนําไปใช้จริง 

ขั,นตอนการสร้างนวัตกรรม 
และเครื)องมือที)ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การสร้างนวตักรรมและเครื� องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลต้องดําเนินการตามขั,นตอนตามแผนภาพ ซึ� งไดป้รับให้ยืดหยุน่
มากขึ�นแต่ยงัคงไวซึ้� งคุณภาพ 
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 การดาํเนินการใช้นวตักรรมและเก็บรวบรวมขอ้มูล สามารถ
ทาํได้หลายลักษณะ ซึ� งปรับใช้จากแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง              
ซึ� งไดน้าํเสนอไวเ้พียง 3 ลกัษณะ ซึ� งเป็นที�นิยมใช้มากในการวิจยั
ปฏิบติัการในชั�นเรียน แนวทางการเลือกใช้ผูส้อนจะใช้แบบใดก็ได้
ขึ� นอยู่กับความเหมาะสมกับสภาพปัญหา อย่างไรก็ตามการวิจัย
ปฏิบัติการในชั� นเรียนไม่ต้องมีกลุ่มควบคุม (control group)              
เพราะเป็นการวิจยัเพื�อปรับปรุงและพฒันา (research for improve and 
development) ที�นําผลการวิจัยแต่ละครั� งมาปรับปรุงจุดบกพร่อง          
และพฒันาคุณภาพใหสู้งยิ�งขึ�นไปเรื�อยๆ  ไม่มีที�สิ�นสุด 
 

การดาํเนินการและเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

  ผู้สอนเลอืกใช้การดําเนินการและเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ให้เหมาะสมกบัปัญหาที)ทําวจัิย    เช่น 
  1.  การดําเนินการก่อนแล้วเกบ็รวบรวมข้อมูล 
       หลงัการดําเนินการ 
  2.  การเกบ็รวบรวมข้อมูลก่อนและหลงัดําเนินการ 
  3.  การเกบ็รวบรวมข้อมูลหลายครั,งระหว่างดําเนินการ 
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สาํหรับลกัษณะที�  1  มีขั�นตอนการดาํเนินการดงันี�  
 1. ใชน้วตักรรมที�พฒันาขึ�น (โดยไม่เก็บขอ้มูลก่อนการใช)้   
 2. เก็บรวบรวมขอ้มูลหลงัใชน้วตักรรม   
 

 * ในขณะดาํเนินการตอ้งระมดัระวงัไม่ใหมี้สิ�งอื�นมารบกวน 
อนัจะทาํใหผ้ลการวจิยัผดิเพี�ยนไป   
  
 การวิเคราะห์ขอ้มูลในลกัษณะนี� ให้นาํผลไปเปรียบเทียบกบั
เกณฑ์ที�ผูส้อนกาํหนดไว ้ เพื�อสรุปผลการวิจยั  ถ้าพบว่ายงัไม่เป็น
ตามที�ตอ้งการ ใหคิ้ดคน้หานวตักรรมใหม่มาแกปั้ญหาซํ� าเป็นรอบที� 2  
 

1.  การดาํเนินการก่อนแล้วเกบ็รวบรวมข้อมูล 
หลงัการดาํเนินการ 

 
 
 
     X   หมายถึง   การดําเนินการใช้นวตักรรม 
     O   หมายถึง   การเกบ็รวบรวมข้อมูลหลงัการใช้นวตักรรม 
 

     วเิคราะห์ข้อมูลโดยนําผลไปเปรียบเทยีบกบัเกณฑ์ที)กาํหนดไว้ 
 

X   O 
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สาํหรับลกัษณะที�  2  มีขั�นตอนการดาํเนินการดงันี�  
 1. เก็บขอ้มูลก่อนการใชน้วตักรรม 
 2. ใชน้วตักรรมที�พฒันาขึ�น   
 3. เก็บรวบรวมขอ้มูลหลงัใชน้วตักรรม   
 * ในขณะดาํเนินการตอ้งระมดัระวงัไม่ใหมี้สิ�งอื�นมารบกวน 
อนัจะทาํใหผ้ลการวจิยัผดิเพี�ยนไป   
 การวเิคราะห์ขอ้มูลในลกัษณะนี�ใหน้าํผลก่อนและหลงัการใช้
นวตักรรมมาเปรียบเทียบกนัเพื�อสรุปผลการวิจยั  เพื�อสรุปผลการวิจยั  
ถ้าพบว่าย ังไม่ เป็นตามที�ต้องการ ให้คิดค้นหานวัตกรรมใหม่              
มาแกปั้ญหาซํ� าเป็นรอบที� 2 

2.  เกบ็รวบรวมข้อมูลก่อนและหลงั 
การดาํเนินการ 

 
 
 

       X      หมายถึง   การดําเนินการใช้นวตักรรม 
       O1     หมายถึง   การเกบ็รวบรวมข้อมูลก่อนการใช้นวัตกรรม 
       O2     หมายถึง   การเกบ็รวบรวมข้อมูลหลงัการใช้นวัตกรรม 
    

       วเิคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทยีบผลก่อนและหลงัการดําเนินการ 

  O1             X           O2 
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สาํหรับลกัษณะที�  3  มีขั�นตอนการดาํเนินการดงันี�  
 1. เก็บขอ้มูลก่อนการใชน้วตักรรม 
 2. ใชน้วตักรรมที�พฒันาขึ�น  ช่วงที�  1 
 3. เก็บรวบรวมขอ้มูลระหวา่งการใชน้วตักรรม   
 4. ใชน้วตักรรมที�พฒันาขึ�น  ช่วงที�  2  
 5.  เก็บรวบรวมขอ้มูลหลงัใชน้วตักรรม   
 * ในขณะดาํเนินการตอ้งระมดัระวงัไม่ใหมี้สิ�งอื�นมารบกวน 
อนัจะทาํใหผ้ลการวจิยัผดิเพี�ยนไป   
 การวเิคราะห์ขอ้มูลในลกัษณะนี� ให้นาํผลก่อน - ระหวา่ง และ
หลงัการใช้นวตักรรมมาวิเคราะห์เชิงพฒันาการเพื�อสรุปผลการวิจยั  
เพื�อสรุปผลการวจิยั  ถา้ไม่ไดผ้ลก็ใหท้าํซํ� ารอบที�  2 

3.  เกบ็รวบรวมข้อมูลหลายครั,งระหว่างดาํเนินการ 
 
 
       X1      หมายถึง   การดําเนินการใช้นวตักรรม   ระยะที)  1  
       X2      หมายถึง   การดําเนินการใช้นวตักรรม   ระยะที)  2  
       O1     หมายถึง   การเกบ็รวบรวมข้อมูลก่อนการใช้นวัตกรรม 
       O2     หมายถึง   การเกบ็รวบรวมข้อมูลระหว่างการใช้นวตักรรม 
       O3     หมายถึง   การเกบ็รวบรวมข้อมูลหลงัการใช้นวัตกรรม 
       วเิคราะห์ข้อมูลในลกัษณะพฒันาการของการเรียนรู้ 

O1 X1 O2 X2 O3 
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 การนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทาํไดห้ลายลกัษณะ ผูส้อน
สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการของตนเอง โดยมีเป้าหมาย              
ที�สาํคญัคือ การสื�อสารผลการวจิยัใหผู้อื้�นรับรู้เหมือนกบัที�เรารู้   
 การนาํเสนอไม่จาํเป็นตอ้งใช้ตวัเลขสถิติเสมอไป  บางครั� ง
อาจใช้แผนภูมิแท่งแสดงให้เห็นขอ้มูลของผูเ้รียนแต่ละคน หรือใช้
กราฟเส้นเพื�อแสดงให้เห็นพฒันาการของการเรียนรู้ แผนภูมิรูปภาพ     
ก็สามารถนาํมาใช้ได้ดีเช่นเดียวกนั  การนาํเสนอเป็นภาพจะทาํให้
ผูอ่้านเกิดความเขา้ใจไดร้วดเร็ว  เป็นรูปธรรม สําหรับค่าสถิติพื�นฐาน
ที�สื�อสารไดง่้ายที�สุดคือ ค่าร้อยละ (%) ถา้ใช้ค่าเฉลี�ย ( X ) จะสื�อสาร
ไดก้็ต่อเมื�อตอ้งรู้วา่คะแนนเตม็เป็นเท่าใด 

เทคนิคการนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

     เลอืกใช้วธีิการนําเสนอได้อย่างหลากหลาย  เช่น  
    1.  การเขยีนพรรณนาประกอบหลกัฐาน  
    2.  แผนภูมิแท่ง 
    3.  กราฟเส้น 
    4.  แผนภูมิรูปภาพ 
    5.  สถติพิื,นฐาน  เช่น  ร้อยละ  ค่าเฉลี)ย 
ดาํเนินการ 



32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การเขียนรายงานการวิจยัปฏิบติัการในชั�นเรียน เป็นประเด็น
ที�ก่อให้เกดิปัญหาผู้สอนไม่ทําวิจัยมากที)สุด เพราะมีการสร้างเงื�อนไข
ว่าจะเป็นวิจยัได้ตอ้งเขียนเป็น 5 บท เท่านั�นซึ� งเป็นความเข้าใจผิด 
ความจริงแล้วการพิจารณาว่า เ ป็นวิจัยหรือไม่ต้องพิจารณาที�
กระบวนการ ส่วนการเขียนรายงานนั�นเป็นสิทธิของผูว้ิจยัวา่จะเขียน
รายงานออกมาหรือไม่อย่างไร การวิจัยบางครั� งก็ไม่มีการเขียน
รายงาน (แต่นาํผลมาใช)้ บางครั� งก็เขียนสั�นๆ เป็นบนัทึกความทรงจาํ 
บางครั� งก็เขียนเพื�อแบ่งปันให้คนอื�นได้ศึกษา แต่ถ้าจะเขียนขยาย
รายละเอียดเป็น 5 บทก็ไดเ้ช่นเดียวกนั  แต่จากการวิจยั พบว่า การที�
ตอ้งเขียนรายงาน  5  บท   ทาํใหผู้ส้อนกลวัการทาํวจิยั 

การเขยีนรายงานการวจิยัปฏิบัตกิารในชั,นเรียน 
 

      1.  เขยีนแบบไม่เป็นทางการ 
          -  เพื)อบันทกึผลการวจัิยไว้เป็นประโยชน์สําหรับตนเอง 

 -  เขียนสรุปตามกระบวนการ  PDCR  

      2.  เขยีนแบบกึ)งทางการ 
      -  เพื)อนําเสนอผลการวจัิยต่อชุมชนวชิาการ  
      -  เขียนในลกัษณะบทความวจัิย 

      3.  เขยีนแบบเป็นทางการ 
      -  เพื)อนําเสนอต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
      -  เขียนในลกัษณะรายงานการวจัิยเชิงวชิาการ   
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 การทาํวิจยัทุกระดบัตอ้งยึดหลกัจริยธรรมการวิจยั หมายถึง 
ขอ้ควรยึดถือเป็นแนวปฏิบติัในการดาํเนินการวิจยั มี 3 ประการ 
ไดแ้ก่ 1) หลกัความเคารพในบุคคล ตอ้งให้ความเคารพทั�งตวัผูเ้รียน 
และผูป้กครองของผูเ้รียนดว้ย 2) หลกัผลประโยชน์ที�ผูส้อนตอ้งยึด
ผลประโยชน์ที�จะเกิดกบัผูเ้รียนเป็นที�ตั�ง  ไม่ใช่ประโยชน์ของผูส้อน 
ทาํวิจยัต้องมองประโยชน์ที�ผูเ้รียนจะได้รับ  ไม่ใช่ทาํวิจยัเพื�อหวงั
ประโยชน์ส่วนตน 3) หลกัความยุติธรรม “ความยุติธรรม” เป็นหวัใจ
ของคุณธรรมทั�งปวง (วิชัย วงษ์ใหญ่ : 2553) ทาํวิจยัแล้วจะต้อง            
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาอื�นๆ ตามมา โดยเฉพาะปัญหาทางดา้นจริยธรรม
ในการวจิยั 

จริยธรรมทั)วไปสําหรับการวจัิยในคน 
 

1.   หลกัความเคารพในบุคคล  
      (Respect  for  Person)  
2.   หลกัผลประโยชน์  
       (Beneficence)  
3.   หลกัความยุตธิรรม   
      (Justice) 
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 หลักข้อนี� สําคัญมากเพราะผู ้สอนจะต้องมีสติอยู่เสมอว่า 
ผูเ้รียนเป็นมนุษยค์นหนึ�งที�มีความคิดและความรู้สึกเหมือนกบัผูใ้หญ่ 
เพียงแต่เขายงัช่วยเหลือตวัเองไม่ไดใ้นบางเรื�อง หลกัขอ้นี� เป็นพื�นฐาน
นาํไปสู่หลกัขอ้ที� 2 และ 3  
 ถา้ผูส้อนมองผูเ้รียนว่าเป็นผูถู้กกระทาํ (subject) พฤติกรรม
จะออกมาแบบหนึ� ง แต่ในทางกลับกันถ้าผู ้สอนมองว่าผู ้เ รียน                
คือ กลุ่มเป้าหมาย (target group) ผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยั (research 
participation) พฤติกรรมจะออกมาเป็นอีกแบบหนึ� ง  เป็นการวิจัย         
ที�อยู่ภายใต้ความเคารพซึ� งกันและกัน ปราศจากการบีบบังคับ            
หรือใชอ้าํนาจกบัผูเ้รียน  ผู้เรียนเป็นครูเราได้ถ้าเราได้เรียนรู้จากเขา 

1.  หลกัความเคารพในบุคคล 
 

*   การเคารพในศักดิsศรี  
*   การเคารพในการให้คาํยนิยอมโดยบอกกล่าว 
     และความเป็นอสิระ  
*   การเคารพในศักดิsศรีของกลุ่มเปราะบาง 
     และอ่อนแอ  
*   การเคารพในความเป็นส่วนตวัและรักษาความลบั  
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 หลกัการขอ้ที�  2 คือ หลกัผลประโยชน์ การวิจยัทุกครั� งตอ้ง
เป็นการวิจยัที�ชนะ – ชนะ (win - win) หมายความว่า ทั�งผูเ้รียน        
และผูส้อนต่างก็ได้รับประโยชน์จากการวิจัย การวิจัยที�ดีต้องลด    
ความเสียหายให้มีน้อยที�สุดหรือไม่มีเลยก็ยิ�งดีถ้าผูส้อนทาํวิจยัแล้ว
ตอ้งเขา้สอนสายกว่าเวลา อย่างนี� ไม่ดี เพราะผูเ้รียนเสียประโยชน์ 
(ตอ้งบริหารจดัการใหม่  ไม่ใช่เลิกทาํวิจยั) ผูเ้รียนไดป้ระโยชน์ตรงที�
ไดพ้ฒันาคุณภาพของตนเองในดา้นที�เกี�ยวขอ้งกบัการวิจยั  ผูส้อนได้
ประโยชน์ตรงที�ได้นวตักรรม และความรู้ใหม่ที�นํามาใช้ในการจดั      
การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงขึ�น ตวัชี� วดั การวิจยั             

ที�  win – win  คือ  ทาํแล้วจะมคีวามสุขทั,งผู้เรียนและผู้สอน 

 

2.  หลกัผลประโยชน์ 
 
 *  การลดความเสียหายให้มีน้อยที)สุด  

 
 *  การสร้างประโยชน์ให้เกดิสูงสุด  
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 หลกัการขอ้ที� 3 เป็นหลกัที�สําคญัมาก เพราะถา้การทาํวิจยั
ขาดซึ� งความเที�ยงธรรมและความเสมอภาคแล้ว จะเป็นสาเหตุ
ก่อใหเ้กิดปัญหาอื�นตามมาอยา่งมากมาย   
 ผูเ้รียนที�ประสบปัญหาทุกคนตอ้งเขา้ถึงการวิจยัของผูส้อน
อยา่งเท่าเทียมกนั ระหวา่งทาํวิจยัตอ้งปฏิบติัต่อผูเ้รียนอยา่งเสมอภาค
และเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นเด็กหญิงหรือว่าเด็กชาย ไม่ว่าจะเป็น     
ลูกชาวนาหรือลูกข้าราชการ ไม่ว่าจะเสื� อผ้าสกปรกหรือสะอาด
เรียบร้อย  ถา้เขา้มาสู่กระบวนการวิจยัแลว้ตอ้งปฏิบติัต่อทุกคนอย่าง

เสมอภาคและเท่าเทียมกนั โดยไม่เลอืกที)รักมกัที)ชัง 

 

3.  หลกัยุตธิรรม 
 

 

  *  ความเที)ยงธรรม 
 

  *  ความเสมอภาค 
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การวจิยัปฏิบัตกิารในชั,นเรียน 
 

ภาคปฏบัิต ิ
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ความเข้าใจใหม่นําไปสู่การเรียนรู้ใหม่ 
 
 การวิจยัปฏิบติัการในชั�นเรียนกบัการจดัการเรียนรู้ในวิถีชีวิต
ครูคือสิ� งเดียวกันที�ทาํไปพร้อมๆ กัน ทาํควบคู่กัน สิ� งสําคญัที�ต้อง          
เปิดใจกวา้งทาํความเขา้ใจ  เพื�อนาํไปสู่การเรียนรู้ใหม่ 6 ประการ ดงันี�                  
(วชิยั วงษใ์หญ่. 2553) 
 
 
 1.  การจดัการเรียนการสอนและการวจิยัเป็นเรื�องเดียวกนั 
 
 2.  การวจิยัที�มุ่งแกปั้ญหาพฒันาผูเ้รียนรายบุคคล 
           กลุ่มยอ่ย   ทั�งชั�นเรียน 
 
 3.  กระชบั   รวดเร็ว   ประหยดั   ใชผ้ลไดท้นัที 
 
 4.  ไม่ยดึติดตาํรา   และสถิติขั�นสูง   เนน้ที�การปฏิบติัไดจ้ริง 
 
 5.  เนน้ความถูกตอ้งของผลวจิยั 
 
 6.  นาํไปสู่การพฒันาผูเ้รียน  และปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
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แนวปฏิบัตเิพื)อการเรียนรู้ 
 

ศึกษาใบงานทั,ง  5  ใบงาน   และตัวอย่าง 
 

แล้วคดิเชื)อมโยง  (Linked  Thinking) 
 

ไปสู่ปัญหาที)เกดิขึ,นในชั,นเรียนของตนเอง 
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ใบงานที)  1   
การวเิคราะห์ปัญหา 

 

คําชี,แจง   ก)  ระบุปัญหาของผูเ้รียนที�ท่านเห็นวา่มีความสําคญั 
  และจาํเป็นตอ้งดาํเนินการแกไ้ข   (อาจเป็นปัญหา 
  รายบุคคล  กลุ่มบุคคล  หรือทั�งชั�นเรียนก็ได)้ 
                ข)  หาความรู้ที�จะนาํมาใชแ้กไ้ขปัญหาโดยการศึกษาจาก 
          เอกสารหรืองานวจิยั   การขอคาํแนะนาํจากเพื�อนครู   
                     หรือการใชป้ระสบการณ์ของตนเอง  
1.  สาระ  ..........................   หวัขอ้  .......................... วนัที�  ................ 
2.  ปัญหาที�พบ  คือ  ............................................................................. 
3.  สาเหตุของปัญหา  คือ  .................................................................... 
4.  วธีิการแกปั้ญหา  

วธีิการแกปั้ญหา 
จากเอกสาร 
หรืองานวจิยั 

วธีิการแกปั้ญหา 
จากคาํแนะนาํ 
ของเพื�อนครู 

วธีิแกปั้ญหา 
จากประสบการณ์ 

ของตนเอง 
 
 
 

  

 

5.  สรุปวธีิการแกปั้ญหาที�จะใชใ้นครั� งนี�   ............................................ 
     ........................................................................................................ 
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ใบงานที)  2   
การวางแผนการวจัิย 

 
คําชี,แจง  วางแผน  (Plan)  การวจิยัปฏิบติัการในชั�นเรียน 
 ที�สอดคลอ้งกบัปัญหาที�เกิดขึ�น   ลงในพิมพเ์ขียวการวจิยั 
 ต่อไปนี�   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พมิพ์เขยีวการออกแบบการวจิัย 
 

วตัถุประสงค ์
การวจิยั 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตวัแปร 
จดักระทาํ 
(วธิีการ

แกป้ัญหา) 

ตวัแปรตาม 
(ปัญหา 

ของผูเ้รียน) 

สมมติฐาน 
การวจิยั 

(ผลที�คาดวา่ 
จะเกิดภายหลงั
การแกป้ัญหา) 

เครื�องมือ 
ที�ใช ้

ในการวจิยั 

การเก็บ 
รวบรวม 

ขอ้มูล 

การวเิคราะห์ 
ขอ้มูล 

 
 
 
 
 
 

       

                               (ปรับปรุงมาจาก  วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2553)



 

 

แนวทางการเขยีนวตัถุประสงค์การวจิยั 
 
เขียนวตัถุประสงคก์ารวจิยัตามโครงสร้างดงันี�  
 

เพื)อ  +  กริยา  +   ปัญหาของผู้เรียน  +  ส่วนขยายอื)นๆ     
 
เช่น 
 

-   เพื�อพฒันาความสามารถในการอ่านตามมาตราตวัสะกด 
    ของเดก็หญิงปราณี 
 
-   เพื�อเปรียบเทียบความสามารถในการบวกเลขสามหลกั 
    ของผูเ้รียนก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะ 
    ของผูเ้รียนชั�น  ป.3  จาํนวน  4  คน 
 
-   เพื�อศึกษาพฒันาการของความรับผดิชอบในการทาํงาน 
    ของผูเ้รียนชั�น  ป.5    ก่อน  ระหวา่ง  และหลงั   
    การใชกิ้จกรรมเพื�อนดูแลเพื�อน 
 

42 
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แนวทางการเขยีนตวัแปรที)ใช้ในการวจิยั 
 
 

ตวัแปรจดักระทํา   (บางครั� งเรียกวา่ตวัแปรตน้  /  ตวัแปรอิสระ) 

 

ใหเ้ขียน   วธีิการที)ใช้แก้ปัญหาของผู้เรียนในการวจิยั  
 

 

ตวัแปรตาม 
 

ใหเ้ขียน   ปัญหาของผู้เรียนที)ต้อการแก้ไข 

 
 
 
 

การเขียนตวัแปรทั�งตวัแปรจดักระทาํและตวัแปรตาม 
มีลกัษณะเป็นคาํนาม 
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แนวทางการเขยีนสมมติฐานการวจัิย 
 

สมมติฐานการวิจยั  คือ 

ผลที)คาดว่าจะเกดิขึ,น 
เมื)อทาํวจิยัเสร็จแล้ว 

 
 

การเขียนสมมติฐานจะต้อง 
สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์การวิจัย 

และสามารถทดสอบได้ว่าเป็นจริงหรือไม่ 
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แนวทางการเขยีนนวตักรรม 
และเครื)องมือที)ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

นวตักรรมที)ใช้ในการวจิยั   เช่น 
         

      แบบฝึกเสริมทกัษะ    ใบความรู้   ขั,นตอนการสอน 
      เทคนิคต่างๆ    สื)อ   วสัดุ   แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

เครื)องมือที)ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล   เช่น 
                  

       แบบสังเกตพฤติกรรม     แบบรายงานตนเอง     
                 แบบประเมนิชิ,นงาน   แบบประเมนิทกัษะ  
         แบบทดสอบ   
 
 

การเขยีนต้องระบุทั,งนวตักรรม 
และเครื)องมือที)ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ให้ครบถ้วนทั,งสองอย่าง 
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นวตักรรม  (Innovation) 
 

มาจากภาษาลาตินว่า  “innovare”   

หมายถึง  การทาํสิ)งใหม่ขึ,นมาจากการใช้ความรู้ 
และความคดิสร้างสรรค์ที)มปีระโยชน์ต่อสังคม 

 
นวตักรรมอาจอยู่ในรูปของความคดิ 

วธีิการ   การกระทาํ    หรือสิ)งประดิษฐ์ต่างๆ 

ซึ)งอาจเป็นสิ)งใหม่ทั,งหมดหรือเพยีงบางส่วน 

และอาจจะใหม่ในบริบทใดบริบทหนึ)ง 

หรือในช่วงเวลาใดเวลาหนึ)ง 

 
นวตักรรมม ี 2  ลกัษณะ  ได้แก่ 
-   นวตักรรมที)เป็นผลติภัณฑ์  (Product  innovation)  เช่น 
 สื)อการสอน   ใบความรู้   ใบงาน  (เป็นสิ)งที)จับต้องได้)   
-  นวตักรรมที)เป็นกระบวนการ  (Process  innovation)  เช่น 
 วธีิการสอน   เทคนิคการสอน  กระบวนการเรียนรู้ 
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แนวทางการเขยีนการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

ให้ระบุ   วธีิการ    และ   ช่วงเวลา   การเกบ็รวบรวมข้อมูล   เช่น 

 

-   สังเกตพฤติกรรมความมวีนัิยก่อนและหลงัการใช้เทคนิค 
    การกระตุ้นและจูงใจ 
 
-   ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชิ,นงาน 
    ก่อน  ระหว่าง  และหลงัการใช้เทคนิคให้ผลย้อนกลบั 
    เชิงสร้างสรรค์ 
 
-  ทดสอบทกัษะการอ่านตามมาตราตัวสะกดก่อนและหลงั 
    การใช้แบบฝึกเพิ)มทกัษะ 
 
-  ทดสอบความสามารถในการบวกเลขสามหลกั 
   ก่อน  ระหว่าง   และหลงัการใช้เทคนิคเพื)อนดูแลเพื)อน     
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แนวทางการเขยีนแหล่งข้อมูล 
 

แหล่งข้อมูล   หมายถึง   บุคคล    เอกสาร    สถานที) ฯ   
ที)สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลเกี)ยวกบัสิ)งที)ทําวจิยัได้    
เช่น 

 

ถ้าทดสอบผู้เรียน     :       ผู้เรียนเป็นแหล่งข้อมูล 
 
ถ้าสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน :      ผู้เรียนเป็นแหล่งข้อมูล 
 
ถ้าให้ผู้เรียนรายงานตนเอง    :      ผู้เรียนเป็นแหล่งข้อมูล 
 
ถ้าตรวจสอบชิ,นงาน  :      ชิ,นงานเป็นแหล่งข้อมูล 
 

การวจิยัอาจใช้แหล่งข้อมูลเพยีงแหล่งเดยีว 
หรือจะใช้จากหลายแหล่งร่วมกนักไ็ด้ 

ขึ,นอยู่กบัวจิารณญาณของผู้สอนที)ทําวจิยั 
เป้าหมายคอื  ต้องได้ข้อมูลที)ถูกต้องและเชื)อถอืได้ 
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แนวทางการเขยีนการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

เขยีนให้สอดคล้องกบัการเกบ็รวบรวมข้อมูล   เช่น 

 
-  เปรียบเทยีบพฤติกรรมความมวีนัิยก่อนและหลงัการใช้ 
    เทคนิคการกระตุ้นและจูงใจ 
 
-  วเิคราะห์พฒันาการของความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
    ของชิ,นงาน  ก่อน  ระหว่าง  และหลงัการใช้เทคนิค 
    ให้ผลย้อนกลบัเชิงสร้างสรรค์ 
 
-   เปรียบเทยีบทกัษะการอ่านตามมาตราตัวสะกดก่อน 
    และหลงัการใช้แบบฝึกเพิ)มทกัษะ 
 
-  วเิคราะห์พฒันาการความสามารถในการบวกเลขสามหลกั 
    ก่อน  ระหว่าง   และหลงั  การใช้เทคนิคเพื)อนดูแลเพื)อน 
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ใบงานที)  3   
การพฒันานวตักรรม  

และเครื)องมอืที)ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

คําชี,แจง   ดาํเนินการพฒันานวตักรรมและเครื�องมือที�ใชใ้นการ 
 เก็บรวบรวมขอ้มูล  ใหต้รงกบัพิมพเ์ขียวการวจิยั   
 ตามขั�นตอนดงันี�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาเอกสารแล้วดําเนินการ 
1. กาํหนดวตัถุประสงค์   (กรณีที�เป็นนวตักรรม)    
2. กาํหนดนิยามศัพท์      (กรณีที�เป็นเครื�องมือที�ใชใ้นการ 
                                        เก็บรวบรวมขอ้มูล) 

พฒันานวตักรรม  และเครื)องมือที)ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
(ฉบับร่าง) 

ประเมินคุณภาพโดยเพื)อนครู   3  ประเด็น   
1.  ความตรงกบัปัญหา 
2.  ความเหมาะสมกบัผู้เรียน 
3.  ความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ 

ปรับปรุงแก้ไขก่อนนําไปใช้จริง 
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แบบประเมินคุณภาพนวตักรรม 
และเครื)องมือที)ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

คําชี,แจง  ทาํเครื�องหมาย  �ลงในช่อง �  และระบุขอ้เสนอแนะ 
 

นวตักรรม 
............................................................ 

เครื�องมือที�ใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
............................................................ 

ตรงปัญหา 
� มาก    � ปานกลาง   � นอ้ย 
 
เหมาะสมกบัผูเ้รียน 
� มาก    � ปานกลาง   � นอ้ย 
 
เป็นไปไดใ้นเชิงปฏิบติั 
� มาก    � ปานกลาง   � นอ้ย 
 
ขอ้เสนอแนะ 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 

ตรงปัญหา 
� มาก    � ปานกลาง   � นอ้ย 
 
เหมาะสมกบัผูเ้รียน 
� มาก    � ปานกลาง   � นอ้ย 
 
เป็นไปไดใ้นเชิงปฏิบติั 
� มาก    � ปานกลาง   � นอ้ย 
 
ขอ้เสนอแนะ 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 

 
ลงชื�อผูป้ระเมิน  ................................................................................................... 
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เกณฑ์การประเมนิ  

มาก       หมายถึง    มีคุณภาพตามประเด็นที�ประเมินอยา่งสมบูรณ์   
  หรือเสนอใหป้รับปรุงเพียงเล็กนอ้ย 
  ซึ� งผูว้จิยัจะปรับตามหรือไม่ก็ได ้
 
ปานกลาง   หมายถึง   มีคุณภาพตามประเด็นที�ประเมิน 
  ยงัไม่สมบูรณ์  ตอ้งปรับปรุงตามขอ้กาํหนด 
  ของผูต้รวจสอบเท่านั�นจึงจะนาํไปใชไ้ด ้  
 
นอ้ย    หมายถึง     ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขเป็นส่วนมากและตอ้ง 
  นาํมาใหผู้ต้รวจสอบพิจารณาซํ� าอีกครั� ง 
  ก่อนจะนาํไปใช ้   
 
 
หมายเหตุ   ถา้ใหเ้พื�อนครูตรวจสอบมากกวา่  1  คน   
จะตอ้งนาํผลการประเมินคุณภาพของทุกคนมาสรุปรวบยอดอีกครั� ง 
เพื�อเป็นขอ้มูลสาํหรับการปรับปรุงนวตักรรมและเครื�องมือ 
ที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลใหมี้คุณภาพพร้อมที�จะนาํไปใชจ้ริง 
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แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพนวตักรรม 
และเครื)องมือที)ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

คําชี,แจง  ทาํเครื�องหมาย  �ลงในช่อง �  และระบุขอ้เสนอแนะ 
 

นวตักรรม 
............................................................ 

เครื�องมือที�ใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
............................................................ 

ตรงปัญหา  (เสียงขา้งมาก) 
� มาก    � ปานกลาง   � นอ้ย 
 

เหมาะสมกบัผูเ้รียน (เสียงขา้งมาก) 
� มาก    � ปานกลาง   � นอ้ย 
 

เป็นไปไดใ้นเชิงปฏิบติั (เสียงขา้งมาก) 
� มาก    � ปานกลาง   � นอ้ย 
 

ขอ้เสนอแนะ 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 

ตรงปัญหา  (เสียงขา้งมาก) 
� มาก    � ปานกลาง   � นอ้ย 
 

เหมาะสมกบัผูเ้รียน (เสียงขา้งมาก) 
� มาก    � ปานกลาง   � นอ้ย 
 

เป็นไปไดใ้นเชิงปฏิบติั (เสียงขา้งมาก) 
� มาก    � ปานกลาง   � นอ้ย 
 

ขอ้เสนอแนะ 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 

 

รายชื�อผูป้ระเมิน .............................................................................................. 
 .............................................................................................. 
 .............................................................................................. 



55 
 

ตวัอย่าง 
 

เครื)องมือ 
ที)ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 
นํามาจากหนังสือ 
จากหลกัสูตรแกนกลางสู่หลักสูตรสถานศึกษา : กระบวนทศัน์ใหม่
การพฒันา  (วชัิย วงษ์ใหญ่  และมารุต พฒัผล. 2553) 
 
และหนังสือ 
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการอิงมาตรฐาน  และการประเมินผล 
ระดับชั,นเรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั,นพื,นฐาน  
พุทธศักราช  2551  (มารุต พัฒผล. 2553) 
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แบบประเมินการเขียนรายงานเชิงวชิาการ 
 
คําชี,แจง  เขียนผลการประเมินตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 ลงในช่องผลการประเมินให้ครบถว้น 
 

เลขที� ชื�อ – สกลุ 
ผลการประเมิน 

รวม เนื�อหา
สาระ 

กระบวน 
การเขียน 

ความ
สร้างสรรค ์

      

      

      

      

      

      

 
 
เกณฑ์การประเมิน 
      9    คะแนน  ดีมาก 
7 – 8  คะแนน  ดี 
5 – 6    คะแนน  พอใช ้
3 – 4    คะแนน  ปรับปรุง 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
เนื,อหาสาระ 
3   คะแนน เนื�อหาสาระมีความถูกตอ้ง  ครบถว้น  สอดคลอ้ง 
  กบัวตัถุประสงคที์�เขียน  จดัเรียงเนื�อหาเป็นระบบ 
2   คะแนน เนื�อหาสาระมีความถูกตอ้ง  และสอดคลอ้งกบั 
  วตัถุประสงคที์�เขียนเป็นส่วนมาก   
  จดัเรียงเนื�อหาค่อนขา้งเป็นระบบ 
1   คะแนน เนื�อหาสาระมีความถูกตอ้งเพียงบางส่วน   
  ยงัมีเนื�อหาที�ไม่สอดคลอ้งกบักบัวตัถุประสงค ์
   ที�เขียน 
   
กระบวนการเขียน 
3   คะแนน เตรียมการเขียน  ร่างงานเขียน  ดาํเนินการเขียน 
  และตรวจสอบงานเขียนไดด้ว้ยตนเองอยา่งต่อเนื�อง   
  มีการอา้งอิงแหล่งที�มาครบถว้น 
2   คะแนน เตรียมการเขียน  ร่างงานเขียน  ดาํเนินการเขียน 
  และตรวจสอบงานเขียนเมื�อไดรั้บการกระตุน้ 
  มีการอา้งอิงแหล่งที�มาครบถว้น 
1   คะแนน เตรียมการเขียน  ร่างงานเขียน  ดาํเนินการเขียน 
  และตรวจสอบงานเขียนเมื�อไดรั้บการช่วยเหลือ 
  มีการอา้งอิงแหล่งที�มาไม่ครบถว้น 
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ความสร้างสรรค์ 
3   คะแนน ผลงานมีความแปลกใหม่  น่าสนใจ   
  เกิดจากความคิดริเริ�มของตนเอง 
2   คะแนน ผลงานมีความแปลกใหม่  น่าสนใจ   
  เกิดจากการปรับประยกุตค์วามคิดริเริ�มของผูอื้�น 
1   คะแนน ผลงานมีลกัษณะเลียนแบบผลงานของผูอื้�น 
  มีความคิดริเริ�มของตนเองนอ้ย  
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แบบประเมินผงัมโนทัศน์เพื)อสรุปบทเรียน 
 
คําชี,แจง  เขียนผลการประเมินตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 ลงในช่องผลการประเมินให้ครบถว้น 
 

กลุ่มที� ชื�อ – สกลุ ผลการประเมิน 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 
เกณฑ์การประเมิน 
3   คะแนน    ดี 
2   คะแนน    พอใช ้
1   คะแนน    ปรับปรุง 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
3   คะแนน ผงัมโนทศัน์มีความถูกตอ้ง  ครบถว้นทุกประเด็น 
  มีความเชื�อมโยงอยา่งเป็นระบบชดัเจน 
2   คะแนน ผงัมโนทศัน์มีความถูกตอ้ง  แต่ยงัไม่ครบถว้น 

ทุกประเด็น  การเชื�อมโยงค่อนขา้งเป็นระบบชดัเจน 
1   คะแนน ผงัมโนทศัน์มีความถูกตอ้งเพียงเล็กนอ้ย   
  ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขจึงจะมีความสมบูรณ์ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
คําชี,แจง  เขียนผลการสังเกตตามเกณฑ์การใหค้ะแนน 
 ลงในช่องผลการประเมินให้ครบถว้น 
 

เลขที� ชื�อ – สกลุ 

ผลการประเมิน 

รวม การคิด 
อยา่งเป็น

ระบบ 

การเรียนรู้ 
และการ
สื�อสาร 

ความ
รับผดิชอบ 

ในการ
เรียนรู้ 

จิต 
สาธารณะ 

       

       

       

       

       
 
เกณฑ์การประเมิน 
       12  คะแนน  ดีมาก 
  9 – 11     คะแนน  ดี 
  6 –   8     คะแนน  พอใช ้
  4 –   5     คะแนน  ปรับปรุง 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 
การคิดอย่างเป็นระบบ 
3   คะแนน มองภาพรวมในสิ�งที�คิด  เชื�อมโยงสิ�งต่างๆ   
  เขา้ดว้ยกนั  และใชห้ลกัเหตุผลในการคิด 
2   คะแนน มองภาพรวมในสิ�งที�คิดเป็นส่วนมาก   
  เชื�อมโยงสิ�งต่างๆ  เขา้ดว้ยกนัและใชห้ลกัเหตุผล 
  ในการคิดเมื�อไดรั้บการกระตุน้ 
1   คะแนน มองภาพรวมในสิ�งที�คิดเป็นส่วนนอ้ย   
  เชื�อมโยงสิ�งต่างๆ  เขา้ดว้ยกนัและใชห้ลกัเหตุผล 
  ในการคิดเมื�อไดรั้บการช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
 
การเรียนรู้และการสื)อสาร 
3   คะแนน เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองโดยใชว้ิธีการและแหล่งเรียนรู้ 
  ที�หลากหลาย  สามารถสื�อสารความรู้ความเขา้ใจ 
  ไดอ้ยา่งชดัเจนเป็นระบบ 
2   คะแนน เรียนรู้ไดเ้มื�อไดรั้บคาํแนะนาํ  ใชว้ธีิการ 
  และแหล่งเรียนรู้ที�จาํกดั  สื�อสารความรู้ความเขา้ใจ 
  ไดค้่อนขา้งเป็นระบบ 
1   คะแนน เรียนรู้ไดต้ามคาํบอกคาํสั�ง ใชว้ธีิการ  และแหล่ง 
  เรียนรู้ที�จาํกดั  สื�อสารความรู้ความเขา้ใจไดน้อ้ย 
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ความรับผดิชอบในการเรียนรู้ 
3   คะแนน ตั�งใจปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถ   
  ตรวจสอบความถูกตอ้งของผลงานดว้ยตนเอง 
  และส่งงานตรงเวลา 
2   คะแนน ปฏิบติังานตามที�ไดรั้บมอบหมาย   
  ตรวจสอบความถูกตอ้งของผลงาน 
  เมื�อไดรั้บคาํแนะนาํ  และส่งงานตรงเวลา 
1   คะแนน ปฏิบติังานและส่งงานตามเวลาที�กาํหนด 
  เมื�อไดรั้บการช่วยเหลือ 
 
จิตสาธารณะ 
3   คะแนน ตั�งใจปฏิบติังานเพื�อประโยชน์ของส่วนรวม 
  เอื�อเฟื� อเผื�อแผแ่ละแบ่งปันผูอื้�นอยา่งสมํ�าเสมอ 
  ไม่ก่อความเสียหายต่อส่วนรวม 
2   คะแนน ปฏิบติังานเพื�อประโยชน์ของส่วนรวมเมื�อไดรั้บ 
  การกระตุน้จากผูส้อน  เอื�อเฟื� อเผื�อแผแ่ละแบ่งปัน 
  ผูอื้�นเป็นส่วนมาก 
1   คะแนน ปฏิบติังานเพื�อประโยชน์ของส่วนรวมเมื�อไดรั้บ 
  คาํสั�งจากผูส้อน  เอื�อเฟื� อเผื�อแผแ่ละแบ่งปันผูอื้�น 
  เพียงเล็กนอ้ย 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิsทางการเรียน 
เรื)อง  สมบัติของจํานวนนับ 

 
คําชี,แจง   จงวงกลมลอ้มรอบตวัเลือกที�ถูกที�สุดเพียงตวัเลือกเดียว  
 
1.  จาํนวนในขอ้ใดต่อไปนี� เป็นตวัประกอบของ  10 
     ก.  2  ข.  4  ค.  6  ง.  8 
 
2.  จาํนวนในขอ้ใดต่อไปนี� เป็นจาํนวนเฉพาะที�มากที�สุด 
    ก.  3     ข.  5  ค.  7  ง.  9 
 
3.  จาํนวนในขอ้ใดต่อไปนี�ไม่เขา้พวก 
     ก.  11    ข.  12  ค.  14  ง.  15  
 
4.  มีเชือก  3  เส้น ยาวเส้นละ 16 ,32 และ 72  เซนติเมตร ตามลาํดบั   
     ถา้จะแบ่งเป็นท่อนสั�นๆใหเ้ท่าๆกนั  และยาวที�สุดเท่าที�จะยาวได ้
     จะไดเ้ชือกท่อนละกี�เซนติเมตร  
     ก.  4   เซนติเมตร  ข.  6   เซนติเมตร 
     ค.  8   เซนติเมตร  ง.  10  เซนติเมตร 
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5.  ถา้กาํหนดปัญหาวา่  “นกัวิ�งมาราธอนสองคนวิ�งรอบสนามใชเ้วลา   
     60  และ 72 วนิาที ตามลาํดบั อีกกี�นาทีนกัวิ�งทั�งสองคน  
     จะถึงจุดเริ�มตน้พร้อมกนั”  
     การแกปั้ญหาโจทยข์อ้นี�ควรใชว้ธีิการใดและไดค้าํตอบเป็นเท่าใด 
     
 ก.  หา  ค.ร.น.  ของ  60  และ  72  แลว้หารดว้ย  60   
      ไดค้าํตอบ  6  นาที 
 ข.  หา  ห.ร.ม.  ของ  60  และ  72  แลว้หารดว้ย  60   
         ไดค้าํตอบ  6  นาที 
 ค.  หา  ค.ร.น.  ของ  60  และ  72  แลว้คูณดว้ย  60   
      ไดค้าํตอบ  12  นาที 
 ง.  หา  ห.ร.ม.  ของ  60  และ  72  แลว้คูณดว้ย  60   
      ไดค้าํตอบ  12  นาที  
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แบบทดสอบเรื)องสิ)งแวดล้อมในท้องถิ)น 
 

คําชี,แจง จงตอบคาํถามและใหเ้หตุผลเกี�ยวกบัการทาํงานบา้น 
 ดงัต่อไปนี�  
 

1.  จงวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสาํรวจและอธิบายความสัมพนัธ์ 
     ขององคป์ระกอบที�สาํคญัของสิ�งแวดลอ้ม   
 ......................................................................................................... 
 ......................................................................................................... 
 

2.  ระบบนิเวศมีความสาํคญัและจาํเป็นต่อสิ�งมีชีวติอยา่งไรบา้ง 
 ......................................................................................................... 
 ......................................................................................................... 
 

3.  สิ�งมีชีวติที�ดาํรงชีวติในดินและในนํ�ามีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ 
     อยา่งไร 
 ......................................................................................................... 
 ......................................................................................................... 
 

4.  สิ�งใดบา้งที�ทาํใหสิ้�งมีชีวติดาํรงชีวติอยูไ่ดใ้นบริเวณที�สาํรวจพบ 
 ......................................................................................................... 
 ......................................................................................................... 
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ใบงานที)  4   
ดําเนินการแก้ปัญหา  เกบ็ข้อมูล  และบันทกึผล 

 
คําชี,แจง  ก) ดาํเนินการแกปั้ญหาโดยใชว้ธีิการและเครื�องมือ 
  ที�ไดจ้ากการทาํใบงานที�  3   
 ข) บนัทึกผลการแกปั้ญหา  แนวทางการนาํผลการวจิยั 
  ไปใช ้ และบทเรียนที�ไดรั้บจากการทาํวจิยั  ใหส้มบูรณ์  
 
1.  ปฏิบติัการแกปั้ญหา  (Do)  เมื�อวนัที� ..........  ถึงวนัที�  .............    
     เวลา  .........................  
2.  บนัทึกผลการตรวจสอบการปฏิบติั  (Check) โดยนาํเสนอ 
     เป็นแผนภาพ  ตาราง  หรือเขียนบรรยาย   (ตามความสะดวก 
     และเหมาะสม) 
     ........................................................................................................ 
     ........................................................................................................ 
     ........................................................................................................ 
     ........................................................................................................ 
     ........................................................................................................ 
     ........................................................................................................ 
     ........................................................................................................ 
     ........................................................................................................ 
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3.  สะทอ้นผลการวจิยั  (Reflection) 
     3.1  การวจิยัครั� งนี�สามารถแกปั้ญหาที�เกิดขึ�นไดส้าํเร็จหรือไม่ 
              � สาํเร็จ (ระบุเหตุผล) ................................................ 
 �    ไม่สาํเร็จ  (ระบุเหตุผล) .......................................... 
 
     3.2  สิ�งที�ไดเ้รียนรู้จากการทาํวจิยัครั� งนี�   
 � ไดค้วามรู้ที�เป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียน 
  การสอน  (ระบุ) ...................................................... 
 � ไดค้วามรู้ทางวชิาการเกี�ยวกบัการวจิยัปฏิบติัการ 
  ในชั�นเรียน  (ระบุ) .................................................. 
 
     3.3  การนาํผลการวิจยัไปประยกุตใ์ชพ้ฒันาการจดัการเรียนรู้ 
 � สามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ด ้     
   (ระบุแนวทาง) ........................................................ 
 � ไม่สามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ด ้  
  (ระบุเหตุผล) ........................................................... 
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ใบงานที)  5 
การเขยีนรายงานผลการวจัิย  (แบบไม่เป็นทางการ) 

  
คําชี,แจง  เขียนนาํเสนอรายงานผลการวจิยัที�ท่านดาํเนินการ    
 เสร็จเรียบร้อยแลว้ตามประเด็นที�กาํหนดให้  
  
1.  ชื�อเรื�องการวจิยั  /  ชื�อผูว้ิจยั       
     ........................................................................................................ 
2.  สภาพปัญหา  (สรุปใบงานที� 1)             
     ........................................................................................................ 
     ........................................................................................................ 
3.  การวางแผนแกไ้ขปัญหา  (Plan)  (สรุปใบงานที� 2 และ 3)   
     ........................................................................................................ 
     ........................................................................................................ 
4.  การปฏิบติัการแกไ้ขปัญหา  (Do)   (สรุปใบงานที� 4 ขอ้ 1)        
     ........................................................................................................ 
     ........................................................................................................ 
5.  ผลการแกปั้ญหา  (Check)   (สรุปใบงานที� 4 ขอ้ 2)   
     ........................................................................................................ 
     ........................................................................................................ 
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6.  สะทอ้นผลการวจิยั  (Reflection)   (สรุปใบงานที� 4 ขอ้ 3)   
     6.1  สิ�งที�ไดเ้รียนรู้จากการทาํวจิยัครั� งนี�    
            ................................................................................................. 
            ................................................................................................. 
     6.2  แนวทางการนาํผลการวจิยัไปประยกุตใ์ชพ้ฒันาคุณภาพ 
           การจดัการเรียนรู้ 
            ................................................................................................. 
            ................................................................................................. 
     6.3  ความถูกตอ้งและเชื�อถือไดข้องผลการวิจยั   
            (แลกเปลี�ยนเรียนรู้กบัเพื�อนครูแลว้บนัทึกผลดา้นล่าง) 
                   �   มีความถูกตอ้งและเชื�อถือได ้ 
                   �   ควรปรับปรุงแกไ้ข   
        �  ขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม      
    ................................................................................. 
    .................................................................................  
 
7.  รายชื�อเพื�อนครูที�ร่วมแลกเปลี�ยนเรียนรู้  (อยา่งนอ้ย 1 คน) 
     ........................................................................................................ 
     ........................................................................................................ 
     ........................................................................................................ 
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ตวัอย่างการทาํใบงาน 
 

วจิัยปฏิบัตกิารในชั,นเรียน 
 

(ของจริงจากพื,นที)) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

วทิยาศาสตร์ 
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ใบงานที)  1   
การวเิคราะห์ปัญหา 

 

คําชี,แจง   ก)  ระบุปัญหาของผูเ้รียนที�ท่านเห็นวา่มีความสําคญั 
  และจาํเป็นตอ้งดาํเนินการแกไ้ข   (อาจเป็นปัญหา 
  รายบุคคล  กลุ่มบุคคล  หรือทั�งชั�นเรียนก็ได)้ 
                ข)  หาความรู้ที�จะนาํมาใชแ้กไ้ขปัญหาโดยการศึกษาจาก 
          เอกสารหรืองานวจิยั   การขอคาํแนะนาํจากเพื�อนครู   
                     หรือการใชป้ระสบการณ์ของตนเอง  
 
1.  สาระ  วทิยาศาสตร์   ชั,น  ม.1    
     หวัขอ้  สารเนื,อเดียวและสารเนื,อผสม  
     วนัที�  30  ส.ค.  2553 
 
2.  ปัญหาที�พบ  คือ  ผู้เรียนจํานวน  5  คน  ไม่สามารถ 
      จําแนกได้ว่าสารใดเป็นสารเนื,อเดียว  และสารใดเป็นสารเนื,อผสม 
 
3.  สาเหตุของปัญหา  คือ  ผู้สอนใช้สื)อในการจัดการเรียนรู้กบัผู้เรียน 
     ไม่เหมาะสม 
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4.  วธีิการแกปั้ญหา  
วธีิการแกปั้ญหา 

จากเอกสาร 
หรืองานวจิยั 

วธีิการแกปั้ญหา 
จากคาํแนะนาํ 
ของเพื�อนครู 

วธีิแกปั้ญหา 
จากประสบการณ์ 

ของตนเอง 
จากการศึกษา 
เอกสารพบวา่ 
สื�อการเรียนรู้ 
ที�มีประสิทธิภาพ 
สูงสุด  คือ 
สื�อที�เป็นของจริง 
 
 
 

ใหน้าํตวัอยา่งรูปภาพ  
ของสารเนื�อเดียว 
และสารเนื�อผสม 
มาใหผู้เ้รียน  
วเิคราะห์  จาํแนก
แลกเปลี�ยนเรียนรู้
ความถูกตอ้ง 
กบัเพื�อนและผูส้อน  
 

นาํตวัอยา่งของจริง 
สารเนื�อเดียว  
และสารเนื�อผสม 
มาใหผู้เ้รียนศึกษา   
 

 

 
5. สรุปวธีิการแกปั้ญหาที�จะใชใ้นครั� งนี�      
 ใช้ตัวอย่างสารเนื,อเดียวและสารเนื,อผสมที)เป็นของจริง 
 มาให้ผู้เรียนศึกษาและแลกเปลี)ยนเรียนรู้กบัเพื)อนและผู้สอน  
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ใบงานที)  2 
การวางแผนการวจัิย 

 
คําชี,แจง วางแผน (Plan)  การวจิยัปฏิบติัการในชั�นเรียน 
 ที�สอดคลอ้งกบัปัญหาที�เกิดขึ�น   ลงในพิมพเ์ขียวการวจิยั 
 ต่อไปนี�   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

พมิพ์เขียวการออกแบบการวิจัย 
 

วตัถุประสงค ์
การวจิยั 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตวัแปร 
จดักระทาํ 
(วธิีการ

แกป้ัญหา) 

ตวัแปรตาม 
(ปัญหา 

ของผูเ้รียน) 

สมมติฐานการวจิยั 
(ผลที�คาดวา่ 

จะเกิดขึ�นภายหลงั 
การดาํเนินการ) 

นวตักรรม  / 
เครื�องมือที�ใช ้

เก็บรวบรวมขอ้มลู 

การเก็บ
รวบรวม 
ขอ้มลู 

การวเิคราะห์ 
ขอ้มลู 

เพื�อเปรียบเทียบ 
ความสามารถ 
ในการจาํแนก 
สารเนื�อเดียว  
และสาร 
เนื�อผสม  
 
 
 

ผูเ้รียนชั�น
มธัยมศึกษา 
ปีที�  1 
จาํนวน  
5  คน 
 

การใชต้วัอยา่ง 
 สารเนื�อเดียว 
 และสารเนื�อผสม 
 ที�เป็นของจริง 
 ใหผู้เ้รียนศึกษา   
 และแลกเปลี�ยน  
 เรียนรู้กบัเพื�อน  
 และผูส้อน  

ความสามารถ 
ในการจาํแนก 
สารเนื�อเดียว  
และสาร 
เนื�อผสม  
 

 ผูเ้รียนสามารถ 
 จาํแนกสารเนื�อเดียว   
 และสารเนื�อผสมได ้
 สูงกวา่ก่อนเรียน 
 

1. ใบความรู้เรื�อง 
สารเนื�อเดียว 
และสารเนื�อผสม 
2. กิจกรรมฝึกจาํแนก 
สารเนื�อเดียว 
และสารเนื�อผสม 
3. แบบทดสอบ  เรื�อง 
สารเนื�อเดียว  
และสารเนื�อผสม 

ทดสอบ 
ความสามารถ 
ในการจาํแนก 
สารเนื�อเดียว  
และสาร 
เนื�อผสม   
ก่อนเรียน 
และหลงัเรียน 
 

เปรียบเทียบ 
ค่าเฉลี�ย 
ความสามารถ  
ในการจาํแนก  
สารเนื�อเดียว  
และสารเนื�อผสม  
ก่อนและหลงั 
การดาํเนินการ 
จดัการเรียนรู้ 



 

 

ใบงานที)  3 
การพฒันานวตักรรม  

และเครื)องมอืที)ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

คําชี,แจง    ดาํเนินการพฒันานวตักรรมและเครื�องมือที�ใชใ้นการ 
                   เก็บรวบรวมขอ้มูล  ใหต้รงกบัพิมพเ์ขียวการวจิยั   
              ตามขั�นตอนดงันี�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศึกษาเอกสารแล้วดําเนินการ 
1. กาํหนดวตัถุประสงค์   (กรณีที�เป็นนวตักรรม)    
2. กาํหนดนิยามศัพท์      (กรณีที�เป็นเครื�องมือที�ใชใ้นการ 
                                        เก็บรวบรวมขอ้มูล) 

พฒันานวตักรรม  และเครื)องมือที)ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
(ฉบับร่าง) 

ประเมินคุณภาพโดยเพื)อนครู   3  ประเด็น   
1.  ความตรงกบัปัญหา 
2.  ความเหมาะสมกบัผู้เรียน 
3.  ความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ 

ปรับปรุงแก้ไขก่อนนําไปใช้จริง 
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ใบความรู้ 
เรื)อง  สารเนื,อเดียวและสารเนื,อผสม  (ฉบับร่าง) 

   
 การจําแนกประเภทของสารตามลักษณะของเนื� อสาร  
สามารถจาํแนกไดอ้อกเป็น 2 ประเภท  ไดแ้ก่ 
 1. สารเนื�อเดียว เป็นสารที�มองเห็นกลมกลืนเป็นเนื�อเดียวกนั  
ซึ� งอาจมีไดท้ั�ง  3  สถานะ  คือ  ของแขง็  ของเหลวและแก๊ส  และหาก
นาํส่วนใดส่วนหนึ�งของสารนี�ไปทดสอบสมบติัต่างๆ จะแสดงสมบติั
เหมือนกันทุกส่วน  สารเนื� อเดียวมีองค์ประกอบเป็นสารเพียง             
ชนิดเดียว  หรือมากกวา่หนึ�งชนิดก็ได ้ สารที�มีองคป์ระกอบมากกว่า 
1 ชนิด  แต่มองเห็นกลมกลืนเป็นเนื�อเดียวกนั เรียกสารเนื�อเดียวชนิด
นี�วา่  สารละลาย เช่น  นาก   ทองเหลือง  นํ�าเชื�อม  นํ�าอดัลม  นํ�าโซดา   
แอลกอฮอล์ เ ช็ดแผล  อากาศ เป็นต้น  ส่วนสารเนื� อ เ ดียวที� มี
องคป์ระกอบเป็นสารเพียงชนิดเดียว เรียกวา่ สารบริสุทธิs  เช่น ทองคาํ  
ทองแดง  นํ�าตาลทราย  นํ�า  การบูร   ลูกเหมน็  เป็นตน้  
 
 2. สารเนื�อผสม  เป็นสารที�มองเห็นเนื�อสารไม่กลมกลืนกนั  
เมื�อสังเกตจะสามารถบอกไดท้นัทีวา่มีสารมากกวา่ 1 อยา่งปนกนัอยู ่ 
ซึ� งสมบติัของสารจะไม่เหมือนกนัโดยตลอดทุกส่วน เช่น นํ� ายาใส่
ขนมจีน  ส้มตาํ  ลอดช่องนํ�ากะทิ   เป็นตน้  
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กจิกรรมฝึกจําแนกสารเนื,อเดียวและสารเนื,อผสม   (ฉบับร่าง) 
   
คําชี,แจง 1. ใหน้กัเรียนพิจารณาสารของจริงที�กาํหนดให ้  
  และระบุวา่เป็นสารเนื�อเดียวหรือสารเนื�อผสม 
 2. แลกเปลี�ยนคาํตอบของตนเองกบัเพื�อน 
  และตรวจสอบความถูกตอ้งร่วมกนั 
 
  

สารที�ครูนาํมาใชใ้นกิจกรรมการฝึก 
   1.  นํ�าเปล่า 
   2. โคลน  
   3. เกลือป่น 
   4.  ส้มตาํ 
   5.  แกงจืด  
   6.  นํ�าเกลือ  
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แบบทดสอบ 
เรื)อง  สารเนื,อเดียวและสารเนื,อผสม   (ฉบับร่าง) 

 
คําชี,แจง ใหน้กัเรียนจาํแนกสารต่อไปนี�ใหถู้กตอ้งวา่สารใด 
 เป็นสารเนื�อเดียวและสารใดเป็นสารเนื�อผสม   
 
 1.  กระดาษดบัเบิ�ลเอ  11.  ก๋วยเตีuยว  
 2.  ตม้ยาํ   12.  ผดัพริกหมู  
 3.  แกงจืด   13.  ส้มตาํ  
 4.  โคลน   14.  พริกกบัเกลือ  
 5.  นํ�าพริก   15.  นาก  
 6.  เกลือป่น   16.  นํ�าเกลือ  
 7.  แอลกอฮอล ์   17.  โซดา  
 8.  สังกะสี   18.  ทองแดง  
 9.  ทองคาํ   19.  นํ�าเปล่า  
          10.  นํ�าเชื�อม   20.  นํ�าหวาน  
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แบบประเมินคุณภาพนวตักรรม 
และเครื)องมือที)ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

คําชี,แจง  ทาํเครื�องหมาย  �ลงในช่อง �  และระบุขอ้เสนอแนะ 
 

นวตักรรม 
ใบความรู้และสื)อที)ใช้ 

เครื�องมือที�ใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
แบบทดสอบ 

ตรงปัญหา 
� มาก    � ปานกลาง   � นอ้ย 
 

เหมาะสมกบัผูเ้รียน 
� มาก    � ปานกลาง   � นอ้ย 
 

เป็นไปไดใ้นเชิงปฏิบติั 
� มาก    � ปานกลาง   � นอ้ย 
 

ขอ้เสนอแนะ 
- ใบความรู้ควรเนน้ขอ้ความ 
ที�เป็นสาระสาํคญัใหผู้เ้รียน 
เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  เช่น 
การทาํตวัหนงัสือใหเ้ขม้กวา่ปกติ 
- สื�อของจริงไม่ควรซํ� ากบั 
   ที�ใชใ้นแบบทดสอบ 

ตรงปัญหา 
� มาก    � ปานกลาง   � นอ้ย 
 

เหมาะสมกบัผูเ้รียน 
� มาก    � ปานกลาง   � นอ้ย 
 

เป็นไปไดใ้นเชิงปฏิบติั 
� มาก    � ปานกลาง   � นอ้ย 
 

ขอ้เสนอแนะ 
ปรับปรุงคาํชี�แจงใหช้ดัเจนมากขึ�น 
โดยเฉพาะเวลาที�ใชท้าํแบบทดสอบ 

 

ลงชื�อผูป้ระเมิน   ครูปราณี    จิตเมตตา  (นามสมมติ) 

� 

� 

� 

� 

� 

� 
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ใบความรู้ 
เรื)อง  สารเนื,อเดียวและสารเนื,อผสม  (ฉบับที)ใช้จริง) 

   
 การจําแนกประเภทของสารตามลักษณะของเนื,อสาร  
สามารถจาํแนกไดอ้อกเป็น 2 ประเภท  ไดแ้ก่ 
 1. สารเนื,อเดียว เป็นสารที�มองเห็นกลมกลืนเป็นเนื,อเดียวกัน  
ซึ� งอาจมีไดท้ั�ง  3  สถานะ  คือ  ของแขง็  ของเหลวและแก๊ส  และหาก
นาํส่วนใดส่วนหนึ�งของสารนี�ไปทดสอบสมบติัต่างๆ จะแสดงสมบติั
เหมือนกันทุกส่วน  สารเนื,อเดียวมีองค์ประกอบเป็นสารเพียง             
ชนิดเดียว  หรือมากกว่าหนึ)งชนิดก็ได้  สารที�มีองคป์ระกอบมากกว่า 
1 ชนิด  แต่มองเห็นกลมกลืนเป็นเนื�อเดียวกนั เรียกสารเนื�อเดียวชนิด
นี�วา่  สารละลาย เช่น  นาก   ทองเหลือง  นํ�าเชื�อม  นํ�าอดัลม  นํ�าโซดา   
แอลกอฮอล์ เ ช็ดแผล อากาศ เป็นต้น   ส่วนสารเนื� อ เ ดียวที� มี
องคป์ระกอบเป็นสารเพียงชนิดเดียว เรียกวา่ สารบริสุทธิs  เช่นทองคาํ  
ทองแดง  นํ�าตาลทราย  นํ�า  การบูร   ลูกเหมน็  เป็นตน้  
 
 2. สารเนื,อผสม  เป็นสารที�มองเห็นเนื,อสารไม่กลมกลืนกัน  
เมื�อสังเกตจะสามารถบอกได้ทันทีว่ามีสารมากกว่า 1 อย่างปนกันอยู่  
ซึ� งสมบติัของสารจะไม่เหมือนกนัโดยตลอดทุกส่วน เช่น  นํ� ายาใส่
ขนมจีน  ส้มตาํ  ลอดช่องนํ�ากะทิ   เป็นตน้  
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กจิกรรมฝึกจําแนกสารเนื,อเดียวและสารเนื,อผสม   (ฉบับที)ใช้จริง) 
   
คําชี,แจง 1. ใหน้กัเรียนพิจารณาสารของจริงที�กาํหนดให ้  
  และระบุวา่เป็นสารเนื�อเดียวหรือสารเนื�อผสม 
 2. แลกเปลี�ยนคาํตอบของตนเองกบัเพื�อน 
  และตรวจสอบความถูกตอ้งร่วมกนั 
 
  

สารที�ครูนาํมาใชใ้นกิจกรรมการฝึก 
   1.  นํ�าส้ม  25%    
   2. ทองแดงสายไฟฟ้า  
   3. แท่งอิฐ 
   4.  ชอลก์เขียนกระดานดาํ 
   5.  ยาหม่อง  
   6.  ดินนํ�ามนั  
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แบบทดสอบ 
เรื)อง  สารเนื,อเดียวและสารเนื,อผสม   (ฉบับที)ใช้จริง) 

 
คําชี,แจง 1. ใหน้กัเรียนจาํแนกสารต่อไปนี�ใหถู้กตอ้งวา่สารใด 
  เป็นสารเนื�อเดียวและสารใดเป็นสารเนื�อผสม   
 2. ใชเ้วลาในการทาํแบบทดสอบ  10  นาที 
 
 1.  กระดาษดบัเบิ�ลเอ  11.  ก๋วยเตีuยว  
 2.  ตม้ยาํ   12.  ผดัพริกหมู  
 3.  แกงจืด   13.  ส้มตาํ  
 4.  โคลน   14.  พริกกบัเกลือ  
 5.  นํ�าพริก   15.  นาก  
 6.  เกลือป่น   16.  นํ�าเกลือ  
 7.  แอลกอฮอล ์   17.  โซดา  
 8.  สังกะสี   18.  ทองแดง  
 9.  ทองคาํ   19.  นํ�าเปล่า  
          10.  นํ�าเชื�อม   20.  นํ�าหวาน  
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ใบงานที)  4   
ดําเนินการแก้ปัญหา  เกบ็ข้อมูล  และบันทกึผล 

 

คําชี,แจง ก) ดาํเนินการแกปั้ญหาโดยใชว้ธีิการและเครื�องมือ 
  ที�ไดจ้ากการทาํใบงานที�  3   
 ข) บนัทึกผลการแกปั้ญหา  แนวทางการนาํผลการวจิยั 
  ไปใช ้ และบทเรียนที�ไดรั้บจากการทาํวจิยั  ใหส้มบูรณ์  
 
1.  ปฏิบติัการแกปั้ญหา  (Do)  เมื�อวนัที�   6 ก.ย. 2553   
     เวลา  10.30 – 12.00 น. 
2.  บนัทึกผลการตรวจสอบการปฏิบติั  (Check) โดยนาํเสนอ 
     เป็นแผนภาพ  ตาราง  หรือเขียนบรรยาย 
 

ผลการใชใ้บความรู้และกิจกรรมเป็นดงัตารางต่อไปนี�  

ที� ชื�อ – นามสกลุ 
คะแนน 

ก่อนเรียน 
คะแนน 

หลงัเรียน 
คะแนน 

พฒันาการ 
1 เดก็หญิงทิพวรรณ  บุญสุข  8 17 9 
2 เดก็หญิงปิยะดา  ตะเวียงน่าน  5 18 13 
3 เดก็ชายนรมนธ์  จนัทร์สะอาด  4 17 13 
4 เดก็ชายพนา  สร้อยคาํ  4 17 13 
5 เดก็ชายยอดรัก  แกว้ตุม้  7 17 10 

เฉลี�ย 5.6 17.2 11.6 
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3.  สะทอ้นผลการวจิยั  (Reflection) 
 
     3.1  การวจิยัครั� งนี�สามารถแกปั้ญหาที�เกิดขึ�นไดส้าํเร็จหรือไม่ 
              � สําเร็จ (ระบุเหตุผล) ผูเ้รียนไดส้ัมผสัสื�อที�เป็นของ
จริงและแลกเปลี�ยนเรียนรู้กบัเพื�อนและผูส้อน  จึงทาํให้ผูเ้รียนเขา้ใจ
มากขึ�น  และสามารถจาํแนกไดว้่าสารใดเป็นสารเนื�อเดียว หรือสาร
เนื�อผสม  
 �    ไม่สาํเร็จ  (ระบุเหตุผล) ........................................... 
 
 
     3.2  สิ�งที�ไดเ้รียนรู้จากการทาํวจิยัครั� งนี�   
 � ได้ความรู้ที� เ ป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียน             
การสอน  (ระบุ) การจัดการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนสามารถจาํแนกสาร            
เนื�อเดียวและสารเนื�อผสมได้ ผูส้อนควรใช้สื� อที�เป็นสารเนื�อเดียว 
และสารเนื�อผสมที�เป็นของจริงมาสอนผูเ้รียน ควบคู่กบัการให้ศึกษา
ใบความรู้ 
 
 � ได้ความรู้ทางวิชาการเกี�ยวกับการวิจยัปฏิบติัการ   
ในชั�นเรียน  (ระบุ)   เป็นการวจิยัที�ทาํไดร้วดเร็ว  พฒันาผูเ้รียนไดจ้ริง 
 
 

� 

� 

� 
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     3.3  การนาํผลการวิจยัไปประยกุตใ์ชพ้ฒันาการจดัการเรียนรู้ 
 � สามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ด ้    (ระบุแนวทาง)  
  การใชสื้�อการเรียนรู้ควรเลือกใชสื้�อที�เป็นของจริง 
จะช่วยทาํใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  เกิดความ 
รู้ความเขา้ใจที�ถูกตอ้ง 
 
 � ไม่สามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ด ้  
  (ระบุแนวทาง) ........................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 



88 
 

ใบงานที)  5 
การเขยีนรายงานผลการวจัิย  (แบบไม่เป็นทางการ) 

  

คําชี,แจง  เขียนนาํเสนอรายงานผลการวจิยัที�ท่านดาํเนินการ    
 เสร็จเรียบร้อยแลว้ตามประเด็นที�กาํหนดให้  
  

1.  ชื)อเรื)องการวจัิย  /  ชื)อผู้วจัิย       
    การพฒันาความสามารถในการจาํแนกสารเนื�อเดียว และสาร             
เนื�อผสม ของผูเ้รียนชั�นมธัยมศึกษาปีที�  1 โดยใชสื้�อของจริงและการ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้  /  ครูจิตอารีย ์ มิตรไมตรี  (นามสมมติ) 
 

2.  สภาพปัญหา   (สรุปใบงานที� 1)             
     ผูเ้รียนจาํนวน  5  คน  ไม่สามารถจาํแนกไดว้า่สารใด                 
เป็นสารเนื�อเดียว  และสารใดเป็นสารเนื�อผสม 
 

3.  การวางแผนแก้ไขปัญหา  (Plan)  (สรุปใบงานที� 2 และ 3)   
    1)  วตัถุประสงค์การวจัิย   
   เพื�อเปรียบเทียบความสามารถในการจาํแนกสารเนื�อเดียว  
และสารเนื�อผสม ของผูเ้รียนชั�นมธัยมศึกษาปีที�  1  จาํนวน  5  คน 
 

 2) กลุ่มเป้าหมาย  
  ผูเ้รียนชั�นมธัยมศึกษาปีที�  1  จาํนวน  5  คน 
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 3) ตัวแปรจัดกระทาํ 
  การใชต้วัอยา่ง สารเนื�อเดียว และสารเนื�อผสม ที�เป็นของจริง 
ใหผู้เ้รียนศึกษา   และแลกเปลี�ยนเรียนรู้กบัเพื�อนและผูส้อน 
 

 4) ตัวแปรตาม 
  ความสามารถในการจาํแนกสารเนื�อเดียวและสารเนื�อผสม 
 

 5) สมมติฐานการวจัิย 
  ผูเ้รียนสามารถจาํแนกสารเนื�อเดียวและสารเนื�อผสม 
ไดสู้งกวา่ก่อนเรียน 
 

 6) นวตักรรม / เครื)องมือที)ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
  -  ใบความรู้เรื�องสารเนื�อเดียวและสารเนื�อผสม  มีความตรงกบั
ปัญหา  ความเหมาะสมกบัผูเ้รียน  และความเป็นไปไดเ้ชิงปฏิบติั 
อยูใ่นระดบัมาก   
  -  กิจกรรมฝึกจาํแนกสารเนื�อเดียวและสารเนื�อผสม   มีความ
ตรงกบัปัญหา  ความเหมาะสมกบัผูเ้รียน  และความเป็นไปได ้
เชิงปฏิบติั  อยูใ่นระดบัมาก   
  -  แบบทดสอบเรื�องสารเนื�อเดียวและสารเนื�อผสม  มีความตรง
กบัปัญหา  ความเหมาะสมกบัผูเ้รียน  และความเป็นไปไดเ้ชิงปฏิบติั 
อยูใ่นระดบัมาก   
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 7) การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ทดสอบความสามารถในการจาํแนกสารเนื�อเดียว  และสาร 
เนื�อผสม  ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 

 8) การวเิคราะห์ข้อมูล 
  เปรียบเทียบค่าเฉลี�ยความสามารถ ในการจาํแนก สารเนื�อเดียว 
และสารเนื�อผสม ก่อนและหลงัการดาํเนินการจดัการเรียนรู้ 
 

4.  การปฏิบัติการแก้ไขปัญหา  (Do)   (สรุปใบงานที� 4 ขอ้ 1)        
      ดาํเนินการเมื�อวนัที�   6 ก.ย. 2553   เวลา  10.30 – 12.00 น. 
 

5.  ผลการแก้ปัญหา  (Check)  (สรุปใบงานที� 4 ขอ้ 2)   

ที� ชื�อ – นามสกลุ 
คะแนน 

ก่อนเรียน 
คะแนน 

หลงัเรียน 
คะแนน 

พฒันาการ 
1 เดก็หญิงทิพวรรณ  บุญสุข  8 17 9 
2 เดก็หญิงปิยะดา  ตะเวียงน่าน  5 18 13 
3 เดก็ชายนรมนธ์  จนัทร์สะอาด  4 17 13 
4 เดก็ชายพนา  สร้อยคาํ  4 17 13 
5 เดก็ชายยอดรัก  แกว้ตุม้  7 17 10 

เฉลี�ย 5.6 17.2 11.6 

 
จากตาราง  สรุปไดว้า่  ผูเ้รียนมีความสามารถในการจาํแนก 
สารเนื�อเดียวและสารเนื�อผสมไดสู้งกวา่ก่อนเรียน 
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6.  สะท้อนผลการวจัิย  (Reflection)   (สรุปใบงานที� 4 ขอ้ 3)   
     6.1  สิ)งที)ได้เรียนรู้จากการทาํวจัิยครั,งนี,   
 การจัดการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนสามารถจําแนกสารเนื� อเดียว             
และสารเนื�อผสมได ้ผูส้อนควรใชสื้�อที�เป็นสารเนื�อเดียว และสารเนื�อ
ผสมที�เป็นของจริงมาสอนผูเ้รียน ควบคู่กบัการใหศึ้กษาใบความรู้      
 

     6.2   แนวทางการนําผลการวจัิยไปประยุกต์ใช้พฒันาคุณภาพ 
            การจัดการเรียนรู้ 
           การใช้สื�อการเรียนรู้ควรเลือกใช้สื�อที�เป็นของจริง จะช่วยทาํ
ให้ผู ้เ รียนสามารถเ รียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เ กิดความ รู้                 
ความเขา้ใจที�ถูกตอ้ง 
 

     6.3  ความถูกต้องและเชื)อถือได้ของผลการวจัิย   
            (แลกเปลี�ยนเรียนรู้กบัเพื�อนครูแลว้บนัทึกผลดา้นล่าง) 
                   �   มีความถูกตอ้งและเชื�อถือได ้ 
                   �   ควรปรับปรุงแกไ้ข   
        �  ขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม  ..............................................  
7.  รายชื)อเพื)อนครูที)ร่วมแลกเปลี)ยนเรียนรู้  (อยา่งนอ้ย 1 คน) 
 ครูปราณี    จิตเมตตา  (นามสมมติ) 
 ครูวชิาญ    ความรู้ดี  (นามสมมติ) 
 ครูสมศรี    นํ�าใจงาม  (นามสมมติ) 
 

********************************* 

� 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คณติศาสตร์ 
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ใบงานที)  1   
การวเิคราะห์ปัญหา 

 

คําชี,แจง   ก)  ระบุปัญหาของผูเ้รียนที�ท่านเห็นวา่มีความสําคญั 
  และจาํเป็นตอ้งดาํเนินการแกไ้ข   (อาจเป็นปัญหา 
  รายบุคคล  กลุ่มบุคคล  หรือทั�งชั�นเรียนก็ได)้ 
                ข)  หาความรู้ที�จะนาํมาใชแ้กไ้ขปัญหาโดยการศึกษาจาก 
          เอกสารหรืองานวจิยั   การขอคาํแนะนาํจากเพื�อนครู   
                     หรือการใชป้ระสบการณ์ของตนเอง  
 
1.  สาระ  คณติศาสตร์   ชั,น   ป.5    
     หวัขอ้  การคูณและการหารเศษส่วน  
     วนัที�  4  มิ.ย.  2553 
 
2.  ปัญหาที�พบ  คือ  ผู้เรียนชั,น  ป. 5  ไม่สามารถคูณและหารเศษส่วน 
     ที)กาํหนดให้ได้ 
 
3.  สาเหตุของปัญหา  คือ  ผู้เรียนไม่ตั,งใจทาํแบบฝึกหัดที)กาํหนดให้ 
     เพราะแบบฝึกหัดขาดความน่าสนใจสําหรับผู้เรียน 
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4.  วธีิการแกปั้ญหา  
วธีิการแกปั้ญหา 

จากเอกสาร 
หรืองานวจิยั 

วธีิการแกปั้ญหา 
จากคาํแนะนาํ 
ของเพื�อนครู 

วธีิแกปั้ญหา 
จากประสบการณ์ 

ของตนเอง 
แบบฝึกหดัที�มี 
กิจกรรมหลากหลาย 
จะมีความน่าสนใจ 
และกระตุน้ 
การเรียนรู้ไดดี้ 
 
 
 

ใหท้าํแบบฝึกหดั 
ที�เด็กสนใจ  อยากทาํ 
ใหเ้สร็จและถูกตอ้ง 
อาจผสมเกมง่ายๆ 
เขา้ไป 
 

ใชรู้ปการ์ตูน 
เพื�อทาํใหผู้เ้รียน 
อยากทาํแบบฝึกหดั 
 

 

 
5. สรุปวธีิการแกปั้ญหาที�จะใชใ้นครั� งนี�      
 ใช้แบบฝึกหัดที)มีกจิกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติอย่างหลากหลาย 
 ผสมผสานกบัเกมและรูปการ์ตูน 
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ใบงานที)  2 
การวางแผนการวจัิย 

 
คําชี,แจง   วางแผน  (Plan)  การวจิยัปฏิบติัการในชั�นเรียน 
                   ที�สอดคลอ้งกบัปัญหาที�เกิดขึ�น   ลงในพิมพเ์ขียวการวจิยั 
               ต่อไปนี�   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

พมิพ์เขียวการออกแบบการวิจัย 
 

วตัถุประสงค ์
การวจิยั 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตวัแปร 
จดักระทาํ 
(วธิีการ

แกป้ัญหา) 

ตวัแปรตาม 
(ปัญหา 

ของผูเ้รียน) 

สมมติฐานการวจิยั 
(ผลที�คาดวา่ 

จะเกิดขึ�นภายหลงั 
การดาํเนินการ) 

นวตักรรม  / 
เครื�องมือที�ใช ้

เก็บรวบรวมขอ้มลู 

การเก็บ
รวบรวม 
ขอ้มลู 

การวเิคราะห์ 
ขอ้มลู 

เพื�อเปรียบเทียบ 
ผลสัมฤทธิs  
ทางการเรียน 
เรื�องการคูณ 
และการหาร
เศษส่วน 
ก่อนและหลงั 
การจดัการ 
เรียนรู้ 

ผูเ้รียนชั�น
ประถมศึกษา 
ปีที� 5 จาํนวน  
9  คน 
 

การใช้
แบบฝึกหดั 
ที�มีกิจกรรม 
ใหผู้เ้รียน
ปฏิบตัิอยา่ง
หลากหลาย 
ผสมผสานกบั
เกม  และรูป
การ์ตูน 

ผลสัมฤทธิs  
ทางการเรียน 
เรื�องการคูณ 
และการหาร
เศษส่วน 
 
 

 ผูเ้รียนมี
ผลสัมฤทธิs  
ทางการเรียน 
เรื�องการคูณ 
เศษส่วน 
หลงัเรียน 
สูงกวา่ก่อนเรียน 

 

1. แบบฝึกหดัเรื�อง 
การคูณและการหาร 
เศษส่วน 
2. แบบทดสอบ  เรื�อง 
การคูณและการหาร 
เศษส่วน 

ทดสอบ 
ผลสัมฤทธิs  
ทางการเรียน 
เรื�อง การคูณ 
เศษส่วน 
ก่อนเรียน 
และหลงัเรียน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลสัมฤทธิs  
ทางการเรียน 
เรื�อง การคูณ 
เศษส่วน 
ก่อนและหลงั 
การจดัการ
เรียนรู้  
 



 

 

ใบงานที)  3   
การพฒันานวตักรรม  

และเครื)องมอืที)ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

คําชี,แจง  ดาํเนินการพฒันานวตักรรมและเครื�องมือที�ใชใ้นการ 
 เก็บรวบรวมขอ้มูล  ใหต้รงกบัพิมพเ์ขียวการวจิยั   
 ตามขั�นตอนดงันี�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาเอกสารแล้วดําเนินการ 
1. กาํหนดวตัถุประสงค์   (กรณีที�เป็นนวตักรรม)    
2. กาํหนดนิยามศัพท์      (กรณีที�เป็นเครื�องมือที�ใชใ้นการ 
                                        เก็บรวบรวมขอ้มูล) 

พฒันานวตักรรม  และเครื)องมือที)ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
(ฉบับร่าง) 

ประเมินคุณภาพโดยเพื)อนครู   3  ประเด็น   
1.  ความตรงกบัปัญหา 
2.  ความเหมาะสมกบัผู้เรียน 
3.  ความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ 

ปรับปรุงแก้ไขก่อนนําไปใช้จริง 
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แบบฝึกหัด  “คู่หนูอยู่ไหน” 
 

ชื�อ  ..............................................  ชั�น  .............  เลขที�  ............. 
คําชี,แจง  ลากเส้นเชื�อมระหวา่งโจทยที์�กาํหนดใหก้บัคาํตอบ 
 ที�ถูกตอ้ง  แลว้ลากเส้นเชื�อมอีกเส้นไปยงัรูปภาพที�เป็นคาํ 
 แปลของคาํศพัทที์�ถูกตอ้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7

5
 x  21 

 15  (DOLPHINS) 
 

 
5

3
  x  45 

 

9

1
 ของ  54 

 

7

6
  ของ 56 

 

8

7
 ของ  48 

 

12

11 ของ 72 

 

 6  (ELEPHANTS) 

 27  (GIRAFFES) 
 

 48  (ANTS) 
 

 42  (HAWKS) 
 

 66  (BEARS) 
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แบบทดสอบ เรื)อง  การคูณและการหารเศษส่วน 
 

ชื�อ  ..................................  ชั�น  .....................  เลขที�  ................ 
 

คําชี,แจง   วงกลมลอ้มรอบตวัเลือกที�ถูกตอ้งที�สุดเพียงตวัเลือกเดียว   
 

1.  2
5

15
×  มีค่าเท่ากบัขอ้ใด 

      ก.  3                ข.  4 
      ค.  5                ง.  6 

2.  
7

342×   มีค่าเท่ากบัขอ้ใด 

      ก.  81               ข.  18 
      ค.  28               ง.  82 

 

3.  
8

3 ของ  40  มีค่าเท่ากบัขอ้ใด 

     ก.  15 
     ข.  16 
     ค.  17 
     ง.  18 
 

 

 4.  
5

4  ของ  20  มีค่ามากกวา่ 

     หรือนอ้ยกวา่ 
5

3  ของ 15  อยูเ่ท่าใด 

     ก.  มากกวา่อยู ่ 6 
     ข.  นอ้ยกวา่อยู ่ 6 
     ค.  มากกวา่อยู ่ 7 
     ง.  นอ้ยกวา่อยู ่ 7 

5.  ขอ้ใดต่อไปนี� มีค่าเท่ากนั 

     ก.  
2

1  ของ  16  และ  
5

2  ของ  20      

     ข.  
3

2  ของ  15  และ  
5

2  ของ  25   

     ค.  
3

2  ของ  18  และ  
4

3  ของ  12   

     ง.  
5

4  ของ  25  และ   
5

3  ของ  20   
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แบบประเมินคุณภาพนวตักรรม 
และเครื)องมือที)ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

คําชี,แจง  ทาํเครื�องหมาย  �ลงในช่อง �  และระบุขอ้เสนอแนะ 
 

นวตักรรม 
ใบความรู้และสื)อที)ใช้ 

เครื�องมือที�ใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
แบบทดสอบ 

ตรงปัญหา 
� มาก    � ปานกลาง   � นอ้ย 
 

เหมาะสมกบัผูเ้รียน 
� มาก    � ปานกลาง   � นอ้ย 
 

เป็นไปไดใ้นเชิงปฏิบติั 
� มาก    � ปานกลาง   � นอ้ย 
 

ขอ้เสนอแนะ  (ไม่มี) 
 

ตรงปัญหา 
� มาก    � ปานกลาง   � นอ้ย 
 

เหมาะสมกบัผูเ้รียน 
� มาก    � ปานกลาง   � นอ้ย 
 

เป็นไปไดใ้นเชิงปฏิบติั 
� มาก    � ปานกลาง   � นอ้ย 
 

ขอ้เสนอแนะ   (ไม่มี) 
 

 

ลงชื�อผูป้ระเมิน   ครูนํ�าหวาน   ชื�นใจ   (นามสมมติ) 
 
 
 
 

� 

� 

� 

� 

� 

� 
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ใบงานที)  4   
ดําเนินการแก้ปัญหา  เกบ็ข้อมูล  และบันทกึผล 

 

คําชี,แจง ก) ดาํเนินการแกปั้ญหาโดยใชว้ธีิการและเครื�องมือ 
  ที�ไดจ้ากการทาํใบงานที�  3   
 ข) บนัทึกผลการแกปั้ญหา  แนวทางการนาํผลการวจิยั 
  ไปใช ้ และบทเรียนที�ไดรั้บจากการทาํวจิยั  ใหส้มบูรณ์  
1.  ปฏิบติัการแกปั้ญหา  (Do)  เมื�อวนัที�   7  มิ.ย.  2553   
     เวลา  07.30 – 08.00 น. 
2.  บนัทึกผลการตรวจสอบการปฏิบติั  (Check) โดยนาํเสนอเป็น 
     แผนภาพ  ตาราง  หรือเขียนบรรยาย 
 

ผลการใชแ้บบฝึกหดั  “คู่หนูอยูไ่หน”  เป็นดงักราฟแท่งต่อไปนี�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 คะแนนเฉลี�ย                                คะแนนเฉลี�ย 

  ก่อนเรียน                                      หลงัเรียน 



102 
 

3.  สะทอ้นผลหลงัการวจิยั  (Reflection) 
 

     3.1  การวจิยัครั� งนี�สามารถแกปั้ญหาที�เกิดขึ�นไดส้าํเร็จหรือไม่ 
              � สาํเร็จ (ระบุเหตุผล) ผูเ้รียนไดฝึ้กทาํแบบฝึกหดั 
ที�สอดคลอ้งกบัความสนใจ  มีลกัษณะเป็นเกมเล็กๆ นอ้ยๆ   
เพื�อไม่ใหมี้ความเบื�อหน่ายกบัการทาํแบบฝึกหดัเหมือนที�เคยทาํมา 
การเชื�อมโยงกบัคาํศพัทภ์าษาองักฤษทาํใหผู้เ้รียนเกิดการแลกเปลี�ยน 
เรียนรู้มากขึ�น  และทาํใหเ้กิดการตรวจสอบคาํตอบของกนัและกนั 
โดยอตัโนมติั 
 �    ไม่สาํเร็จ  (ระบุเหตุผล) ...................................... 
 
     3.2  สิ�งที�ไดเ้รียนรู้จากการทาํวจิยัครั� งนี�   
 � ได้ความรู้ที� เ ป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียน             
การสอน  (ระบุ) การใชสื้�อการเรียนการสอนสาํหรับผูเ้รียนวยัเด็ก 
ควรทาํใหมี้ความน่าสนใจ  เป็นเกมผสมผสานสอดแทรกไปกบั 
เนื�อหาที�จดัการเรียนรู้  ทาํใหผู้เ้รียนสนุกสนานกบัการทาํแบบฝึกหดั 
และผูเ้รียนจะเกิดการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ซึ� งกนัและกนั 
 
 � ได้ความรู้ทางวิชาการเกี�ยวกับการวิจยัปฏิบติัการ   
ในชั�นเรียน  (ระบุ)   การเริ�มตน้การวจิยัจากปัญหาของผูเ้รียนที�ผูส้อน 
สังเกตพบ  ดาํเนินการแกไ้ขปัญหานั�นดว้ยวธีิวจิยั 
 

� 

� 

� 
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     3.3  การนาํผลการวิจยัไปประยกุตใ์ชพ้ฒันาการจดัการเรียนรู้ 
 � สามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ด ้    (ระบุแนวทาง)  
  การใชแ้บบฝึกหดัในแต่ละบทเรียน  ควรออกแบบ 
จดัทาํใหน่้าสนใจ  เช่น  การใส่รูปการ์ตูน  การผสมผสานกบัเกม 
ที�ผูเ้รียนสนใจ  การทาํแบบฝึกที�มีแต่งานใหผู้เ้รียนทาํอยา่งเดียว 
จะทาํใหไ้ม่น่าสนใจ  ไม่อยากทาํ  ไม่ตั�งใจทาํ  จึงไม่ค่อยไดรั้บ 
ความรู้  เหมือนกบัวา่ทาํให้เสร็จๆ  เท่านั�น  ไม่มีเป้าหมายในการทาํ 
 
 � ไม่สามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ด ้  
  (ระบุแนวทาง) ........................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 
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ใบงานที)  5 
การเขยีนรายงานผลการวจัิย  (แบบไม่เป็นทางการ) 

  

คําชี,แจง  เขียนนาํเสนอรายงานผลการวจิยัที�ท่านดาํเนินการ    
    เสร็จเรียบร้อยแลว้ตามประเด็นที�กาํหนดให้  
  

1.  ชื)อเรื)องการวจัิย  /  ชื)อผู้วจัิย       
    การพฒันาผลสัมฤทธิs ทางการเรียน เรื�อง การคูณและการหาร
เศษส่วน  ของผูเ้รียนชั�นประถมศึกษาปีที�  5 โดยใชแ้บบฝึกหดั 
ผสมผสานกบัเกมและรูปการ์ตูน  
/  ครูใจดี  ครื�นเครง   (นามสมมติ) 
 

2.  สภาพปัญหา  (สรุปใบงานที� 1)             
 ผูเ้รียนชั�น  ป. 5  ไม่สามารถคูณและหารเศษส่วน 
     ที�กาํหนดใหไ้ด ้
 

3.  การวางแผนแก้ไขปัญหา  (Plan)  (สรุปใบงานที� 2 และ 3)   
    1)  วตัถุประสงค์การวจัิย   
 เพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิs ทางการเรียนเรื�องการคูณ 
และการหารเศษส่วนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 

 2) กลุ่มเป้าหมาย  
  ผูเ้รียนชั�นประถมศึกษาปีที�  5  จาํนวน  9  คน 
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 3) ตัวแปรจัดกระทาํ 
 การใชแ้บบฝึกหดัที�มีกิจกรรมใหผู้เ้รียนปฏิบติั 
อยา่งหลากหลายผสมผสานกบัเกม  และรูปการ์ตูน 
 

 4) ตัวแปรตาม 
 ผลสัมฤทธิs ทางการเรียน  เรื�อง  การคูณและการหารเศษส่วน 
 

 5) สมมติฐานการวจัิย 
 ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิs ทางการเรียนเรื�องการคูณเศษส่วน 
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 

 6) นวตักรรม / เครื)องมือที)ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
  -  แบบฝึกหดั  เรื�อง  การคูณและการหารเศษส่วน มีความตรง
กบัปัญหา  ความเหมาะสมกบัผูเ้รียน  และความเป็นไปไดเ้ชิงปฏิบติั 
อยูใ่นระดบัมาก   

  -  แบบทดสอบ  เรื�อง การคูณและการหารเศษส่วน มีความ 
ตรงกบัปัญหา  ความเหมาะสมกบัผูเ้รียน  และความเป็นไปไดเ้ชิงปฏิบติั  
อยูใ่นระดบัมาก   
 
 7) การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ทดสอบผลสัมฤทธิs ทางการเรียนเรื�อง การคูณเศษส่วน 
ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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 8) การวเิคราะห์ข้อมูล 
 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิs ทางการเรียนเรื�องการคูณและการหาร 
เศษส่วน  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้  
 

4.  การดําเนินการแก้ไขปัญหา  (Do)  (สรุปใบงานที� 4 ขอ้ 1)        
      ดาํเนินการเมื�อวนัที�   7  มิ.ย.  2553  เวลา  07.30 – 08.00 น. 
 
5.  ผลการแก้ปัญหา  (Check)  (สรุปใบงานที� 4 ขอ้ 2)   
    ผลการใชแ้บบฝึกหดั  “คู่หนูอยูไ่หน”  เป็นดงักราฟแท่งต่อไปนี�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากกราฟแท่ง  พบวา่  ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิs ทางการเรียน 
เรื�องการคูณและการหารเศษส่วนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

คะแนนเฉลี�ย                                คะแนนเฉลี�ย 
  ก่อนเรียน                                      หลงัเรียน 
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6.  สะท้อนผลการวจัิย  (Reflection)  (สรุปใบงานที� 4 ขอ้ 3)   
     6.1  สิ)งที)ได้เรียนรู้จากการทาํวจัิยครั,งนี,   
 การใช้สื�อการเรียนการสอนสําหรับผูเ้รียนวยัเด็กควรทาํ
ให้มีความน่าสนใจ  เป็นเกมผสมผสานสอดแทรกไปกับเนื�อหา                 
ที�จ ัดการเรียนรู้ ทําให้ผู ้เ รียนสนุกสนานกับการทําแบบฝึกหัด                  
และผูเ้รียนจะเกิดการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ซึ� งกนัและกนั 
     6.2   แนวทางการนําผลการวจัิยไปประยุกต์ใช้พฒันาคุณภาพ 
            การจัดการเรียนรู้ 
 การใช้แบบฝึกหัดในแต่ละบทเรียน  ควรออกแบบจดัทาํ
ให้น่าสนใจ เช่น การใส่รูปการ์ตูน การผสมผสานกับเกมที�ผูเ้รียน
สนใจ การทําแบบฝึกที�มีแต่งานให้ผู ้เรียนทําอย่างเดียวจะทําให ้             
ไม่ น่าสนใจ ไม่อยากทํา  ไม่ตั� งใจทํา  จึงไม่ค่อยได้รับความ รู้  
เหมือนกบัวา่ทาํใหเ้สร็จๆ  เท่านั�น  ไม่มีเป้าหมายในการทาํ 
     6.3  ความถูกต้องและเชื)อถือได้ของผลการวจัิย   
            (แลกเปลี�ยนเรียนรู้กบัเพื�อนครูแลว้บนัทึกผลดา้นล่าง) 
                   �   มีความถูกตอ้งและเชื�อถือได ้ 
                   �   ควรปรับปรุงแกไ้ข   
        �  ขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม  ..............................................  
7.  รายชื)อเพื)อนครูที)ร่วมแลกเปลี)ยนเรียนรู้  (อยา่งนอ้ย 1 คน) 
 ครูกรุณา   วชิาการดี  (นามสมมติ) 
 ครูมุทิตา    รักวจิยั     (นามสมมติ) 

� 
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การขบัเคลื)อน 

งานประจาํสู่งานวจิยั 
 (Routine  to Research) 
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Routine  to  Research  (R2R) 
 

 คือ  การวิจัยในงานประจํา หมายถึง การค้นควา้            

หาความรู้ โดยกระบวนการที�เชื�อถือได้ (กระบวนการวิจยั)  
เพื�อการแกปั้ญหา  หรือยกระดบัคุณภาพงานประจาํใหดี้ยิ�งขึ�น
บนฐานความรู้ที�ไดรั้บจากการวจิยั 

 
 
 

การวจัิยปฏบัิติการในชั,นเรียน  (CAR)   
ทาํอย่างต่อเนื)องจะกลายเป็น 
การวจัิยในงานประจํา (R2R)    

นําไปสู่เป้าหมายความเป็นครูมอือาชีพ  คอื 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วจัิยเป็นฐาน   

(Research – Based  Learning) 
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การวจิยัในงานประจาํของผู้สอน 
 
องค์ประกอบของการวจัิยในงานประจํา   4  ประการ  
 1.  ปัญหาวจัิย    มาจากงานการจดัการเรียนรู้ 
 2.  ผู้ทาํวจัิย         ผูส้อนมีบทบาททาํวจิยัดว้ยตนเอง 
 3.  ผลการวจัิย     ถูกตอ้งเชื�อถือได ้  
 4.  การใช้ประโยชน์     ใชป้ระโยชน์กบังานของผูส้อนเอง 
 
จุดเริ)มต้นของการวจัิยในงานประจํา   
 การวจิยัในงานประจาํ  สาํหรับผูส้อน  เริ)มที)การจัดการเรียนรู้
ปัญหาที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ โดยเฉพาะคุณภาพของผูเ้รียน
คือจุดเริ�มตน้ที�ดีของการวจิยั 
 
ลกัษณะเฉพาะของการวจัิยในงานประจํา 
 1.   เป็นสิทธิของผูส้อนในการปรับประยกุตห์ลกัการวจิยั 
  ใหส้อดคลอ้งกบับริบทของตนเอง 
 2.   ไม่ยดึติดรูปแบบการวจิยัชนิดใดชนิดหนึ�ง 
 3.   ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นองคค์วามรู้ใหม่ทั�งหมด 
  แต่เนน้ที�สามารถนาํมาใชใ้นงานประจาํได ้
 4.   มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้กบัเพื�อนร่วมงาน 
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จุดเน้นของ    R2R 
การเรียนรู้ผลการวจิยั 

แล้วนํามาใช้ปรับปรุงและพฒันางานประจาํ 
 

แนวทางการนําผลการวจัิยมาใช้ปรับปรุงและพฒันางานประจํา 
 นําผลการวิจยัของตนเองมาใช้ปรับปรุงและพฒันาการจัด    
การเรียนรู้  โดยนํามาประกอบการตัดสินใจ  เกี� ยวกับการจัด               
การเรียนรู้ในประเด็นดงัต่อไปนี�   ตามความเหมาะสม 
 1.  การกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ การระบุว่าผู ้เรียน
จะตอ้งเรียนรู้และสามารถทาํอะไรได้บา้งอย่างเหมาะสมกบัระดับ
ความสามารถของผูเ้รียน 
 2.  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  การออกแบบกิจกรรม     
ที�ผูเ้รียนตอ้งปฏิบติัดว้ยตนเอง เพื�อให้เกิดการเรียนรู้ที�ถูกตอ้ง แม่นยาํ 
รวดเร็ว เชื�อมโยงกบัสิ�งอื�นได ้มีการคิดขั�นสูง  และคุณธรรมจริยธรรม 
 3.  การใช้สื) อและแหล่งเรียนรู้  การเลือกใช้วสัดุอุปกรณ์ 
แหล่งเรียนรู้ทั�งที�เป็นบุคคล  สถานที�  แหล่งเรียนรู้ online ที�ส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 4.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  การกําหนดวิธีการ 
เครื�องมือวดั และแหล่งขอ้มูล  ที�สามารถประเมินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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บทสรุป 
 

 การวิจยัปฏิบติัการในชั�นเรียน (Classroom Action Research) 
เป็นการวิจัยที�ดําเนินการควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ เพื�อพัฒนา
คุณภาพของผูเ้รียน  นาํผลการวิจยัมาใช้เป็นประโยชน์ในการจดัการ
เรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง   
 ผูส้อนทุกคนสามารถทาํวิจยัปฏิบติัการในชั�นเรียนได้ด้วย
ตนเอง  เพื�อประโยชน์ของตนเองเป็นสําคญั  ใชท้รัพยากรน้อยแต่ได้
ประโยชน์สูง ผลการวิจัยมีความถูกต้องและเชื) อถือได้   โดยใช้

กระบวนการวจิยัที�มีลกัษณะเป็นวงจร  PDCR  มี  7  ขั�นตอน ไดแ้ก่ 

 1.  การระบุปัญหาการวิจยั 
 2.  การศึกษาเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง   
           (หรือใชค้วามรู้จากแหล่งอื�นๆ) 
 3.  การวางแผนการวจิยั 
 4.  การพฒันานวตักรรม และสร้างเครื�องมือที�ใชใ้นการ 
                   เก็บรวบรวมขอ้มูล 
 5.  การดาํเนินการและเก็บรวบรวมขอ้มูล   
 6.  การวเิคราะห์ขอ้มูลและนาํเสนอ 
 7.  การสะทอ้นผลการวจิยัสู่การปรับปรุงและพฒันา 
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 การเขียนรายงานการวิจยัทาํได ้3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) การเขียน
แบบไม่เป็นทางการ 2)  การเขียนแบบกึ�งทางการ และ 3) การเขียน
แบบเป็นทางการ ส่วนจริยธรรมทั�วไปสําหรับการวิจยัในคนที�ผูส้อน
ตอ้งถือปฏิบติัตลอดระยะเวลาการวิจยั 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) หลกัความ
เคารพในบุคคล 2) หลกัผลประโยชน์  และ 3) หลกัความยติุธรรม   
 การพฒันาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการวิจยัปฏิบติั
ในชั� นเรียนที�ง่ายและสอดคล้องกับการทาํงานของผูส้อน ใบงาน         
การทาํวจิยัปฏิบติัการในชั�นเรียน 5 ใบงาน ควรทาํตามขั�นตอน แลว้จะ
ทาํใหมี้ความเขา้ใจและสามารถทาํวจิยัปฏิบติัในชั�นเรียนไดจ้ริง 
 การวิจยัปฏิบติัการในชั�นเรียนทาํอย่างต่อเนื�องจะกลายเป็น
การวิจยัในงานประจาํ  โดยนาํผลการวิจยัของตนเองมาใช้ปรับปรุง
และพฒันาการจัดการเรียนรู้  ด้วยการนําผลการวิจัยมาประกอบ             
การตัดสินใจเกี�ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้               
สื�อและแหล่งเรียนรู้  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ สิ�งนี� จะนาํไปสู่
เป้าหมายความเป็นครูมืออาชีพ คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย          
เป็นฐาน (research – based learning) ซึ� งถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุด        
สาํหรับการจดัการเรียนรู้ในยคุปัจจุบนั 
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