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คํานํา 

การวิจัยพัฒนาชุดโปรแกรมชวยวิเคราะหขอมูลงานวิจัยทางการศึกษานี้ จะประกอบดวยชุด

ของเอกสารประกอบการคนควาจํานวน 3 วิชา คือ วิชาสถิติเพ่ือกา รวิจัย วชิาการวจิยัการศึกษาและ

วิจัยในชั้นเรียน และวิชาการวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  และนวตักรรม 

1 ชุด คือ ชุดโปรแกรมชวยวิเคราะหขอมูลงานวิจัยทางการศึกษา จํานวน 23 โปรแกรมยอย ที่

พัฒนาขึ้นมาจากการใชโปรแกรมประยุกตของ Microsoft Excel 2007 (ลิขสิทธิ์) โดยจัดทําเปนแฟม 

Microsoft Excel 2007 และ 2003 บนโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP (ลิขสิทธิ์) 

ขาพเจาในฐานะครูผูสอนที่ปฏิบัติหนาที่การสอนมาเปนระยะเวลานานถึง 29 ป จึงไดนําเอา

ความรู  ความสามารถ ทักษะ และประสบการณการสอน  การศึกษาคนควาหาความรู ทฤษฎีการ

เรียนรู และวิธีการใหม ๆ ที่ได ประยุกตใชในการจัดการเรียนรู และการแกปญหาเพ่ือผูเรียนเปน

สําคัญ โดยไดบูรณาการวิชาสถิติ วิชาการวิจัย วิชาการศึกษา และวิชาคอมพิวเตอร มาพัฒนาชุด

โปรแกรมชวยวิเคราะหขอมูลงาน วิจัย ทางการศึกษาในครั้งนี้ เพ่ือใหผูเรียน ครู และผูที่สนใจ 

สามารถเลือกและนํามาใชเปนเครื่องมือชวยในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติทางการศึกษาหรือนําไป

ปรับประยุกตใชกับสถิติสาขาอื่น ๆ ไดอยางงายดายและสะดวกรวดเร็ว ชวยแกปญหาในการ

วิเคราะหทางสถิติ และการใชโปรแกรมสถิติที่ยุงยากหรือมีความเขาใจที่ยาก ทั้งยังชวยกระตุน 

สงเสริม และสนับสนุนใหการวิจัยทางการศึกษาหรือสาขาอื่น ๆ ขยายตัวออกไปอยางกวางขวาง

มากยิ่งขึ้น อันจะเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยในการวิจัยแกปญหาทางการศึกษาและสาขาอื่น ๆ ของ

ชุมชน และสังคมโดยรวม รวมทั้งชวยขจัดปญหาในเรื่องลิขสิทธิ์ของโปรแกรม ทาง สถิติ บาง

โปรแกรม และชวยลดคาใชจายที่เก่ียวของกับการวิเคราะหขอมูลที่มีราคาคอนขางแพง ซ่ึงหวังวาจะ

ชวยสรางหรือทําใหเกิดนักวิจัยหนาใหม ๆ ในประเทศขึ้นมามากขึ้นพรอมที่จะชวยกันแกไขปญหา

และพัฒนาประเทศชาติใหประชาชนอยูดีมีสุขกันถวนหนา 

ทายนี้ ขอขอบพระคุณครูบาอาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ทั้ง

ขอขอบคุณและขออนุญาตผูเขียนหนังสือและเอกสารทุก ๆ ทานที่ขาพเจาไดรวบรวมเรียบเรียงและ

ไดนําขอความรูปภาพบางสวนมาประกอบในเอกสารคนควาเหลานี้ สําหรับสวนดีที่มีคุณคา

ทั้งหลายที่เกิดขึ้น ขออุทิศสวนกุศลใหกับคุณบิดามารดา เจากรรมนายเวร เทพเจาทั้งหลาย พระ

ยายมราช ญาติพ่ีนอง เพ่ือสนิทมิตรสหาย ทั้งที่มีชีวิตและที่ลวงลับไปแลว หากชุดโปรแกรม

ดังกลาวมีขอผิดพลาดประการใด กรุณาแจงมาทางอีเมลดังกลาว เพ่ือจะไดพัฒนาปรับปรุงแกไขให

ถูกตองและมีความสมบูรณยิ่ง ๆ ขึ้นไปจักขอบคุณเปนอยางยิ่ง 

      ศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน 

สิงหาคม 2552 
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วิชาวิจัยการศึกษาและวิจัยในชั้นเรียน 

 

1. ความหมายของการวิจัย 

มีผูใหความหมายของการวิจัยไวหลากหลาย ดังนี้  

พจน สะเพียรชยั  (2516)  กลาววา "การวิจัยคือวิธีแกปญหาที่มีระบบแบบแผนเชื่อถือได  

เพ่ือใหเกิดความรูที่เชื่อถือได"  

อนนัต ศรโีสภา  (2525) กลาววา "การวิจัยเปนกระบวนการเสาะแสวงหาความรูจากปญหา

ที่ชัดเจนอยางมีระบบ  โดยมีการทดสอบสมมติฐานที่แสดงความสัมพันธระหวางเหตุและผล  ซ่ึง

สอดคลองกับจุดมุงหมายในเรื่องนั้น ๆ  เพ่ือนําไปพยากรณหรือสังเกตการเปล่ียนแปลง เม่ือควบคุม

ส่ิงหนึ่งส่ิงใดใหคงที่"  

เบส (Best: 1970) ใหความหมายไววา  "การวิจัยเปนแบบแผนหรือกระบวนการวิเคราะห

อยางเปนปรนัย  มีโครงสรางที่เปนระเบียบ มีการจดบันทึกรายงาน และสรุปผลเปนกฎเกณฑหรือ

ทฤษฎีขึ้น เพ่ือนําไปอธิบาย ทํานาย หรือควบคุมปรากฏการณตาง ๆ"  

เคอรลิงเจอร ( Kerlinger: 1973) ใหความหมายวา  "เปนการใชขอมูลในการตรวจสอบ

สมมติฐานเก่ียวกับความสัมพันธของ ปรากฏการณ ธรรมชาติ  โดยมีการควบคุมอยางเปนระบบ

สมํ่าเสมอ  

ในที่ประชุม Pan Pacific Science Congress ค.ศ.1961 ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ไดแยก

ความหมายของ RESEARCH ไวดังนี้  

R - Recruitment and Relationship หมายถึง การฝกคนใหมีความรู  รวมทั้งรวบรวมผูมี

ความรูและปฏิบัติงานรวมกันติดตอสัมพันธและประสานงานกัน  

E - Education and Efficiency หมายถึง ผูวจิยัจะตองมีการศึกษา มีความรู และสมรรถภาพ

สูงในการวิจัย  

S - Sciences and Stimulation เปนศาสตรที่ตองพิสูจนเพ่ือคนควาหาความจริงและผูวิจัย

จะตองมีพลังกระตุนใหเกิดความริเริ่ม กระตือรือรนที่จะวิจัยตอไป  

E - Evaluation and Environment ผูวิจัยจะตองรูจักการประเมินผลดูวางานวิจัยที่ทําอยูมี

ประโยชนสมควรจะทําตอไปหรือไม และตองรูใชเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ในการวิจัย  

A - Aim and Attitude มีจุดมุงหมายหรือเปาหมายที่แนนอนและมีเจตคติที่ดีตอผลของการ

วิจัย  

R - Result ผลของการวิจัยที่ไดมาจะเปนทางบวกหรือลบก็ตาม จะตองยอมรับผลของการ

วิจัยนั้น เพราะเปนผลที่ไดมาจากการคนควาอยางระบบและเชื่อถือได  
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C - Curiosity ผูวิจัยจะตองมีความอยากรูอยากเห็น มีความสนใจและขวนขวายในงานวิจัย

อยูตลอดเวลา แมวาความอยากรูนั้นจะมีเพียงเล็กนอยก็ตาม  

H - Horizon เม่ือผลการวิจัยปรากฏขึ้นแลว ยอมทําใหทราบและเขาใจในปญหาเหลานั้นได 

เหมือนกับเกิดแสงสวางขึ้น  แตถายังไมเกิดแสงสวาง ผูวิจัยจะตองดําเนินการตอไปจนกวาจะพบ

แสงสวาง ซ่ึงก็คือผลของการวิจัยจะตองกอใหเกิดสันติสุขแกสังคม  

โดยสรุปแลว  การวิจัย คือ กระบวนการที่เปนระบบนาเชื่อถือ  สําหรับใชเปนเครื่องมือใน

การคนควาหาความรูเกี่ยวกับปรากฏการณตาง ๆ ที่สนใจ  

2. ลักษณะของการวจิยัทางการศกึษา  

ความสําคัญของการวิจัยอยูที่กระบวนการ  (Process) ถึงแมวาการวิจัยจะมีวิธีดําเนินการที่

หลากหลายและ แตกตางกัน  แตลกัษณะของการวจิยัทางการศึกษา มีความเก่ียวของกับส่ิงตอไปนี้  

(http://researchers.in.th/home) 

1. การวิจัยเปนการวิจัยเชิงประจักษ ( Research is empirical) กลาวคือ เปนการศึกษาที่ใช

การสังเกตจากส่ิงที่เกิดขึ้น ไมใชอาศัยการใชเหตุผล  และองคความรูที่ไดสามารถนําไปอางอิง หรือ 

เผยแพร (generated) ได การไดมาซ่ึงขอมูลนั้นมีหลายวิธี เชน คะแนนจากการทดสอบ การบันทึก

ภาคสนาม  การตอบแบบสอบถาม และผลที่ไดจากคอมพิวเตอร ( computer printouts) และมีการ  

จัดการกับขอมูลดังกลาวดวยการจัดระบบขอมูล ต้ังสมมติฐาน ทดสอบสมมติฐาน  วิเคราะหขอมูล 

แปลผล และสรปุผล  

2. การวิจัยควรจะเปนระบบ ( Research should be systematic) การวิจัยเปนกระบวนการ 

และ มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลที่เปนระบบ ดังนั้นการวิจัยทางการศึกษา  จึงตองใชวิธีการ 

ที่เปนระบบในการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล และ แปลผลขอมูล 

3. การวิจัยควรจะมีความเที่ยงตรง ( Research should be valid) ความเที่ยงตรงในการวิจั ย 

ขึ้นอยูกับความจริง และ มีหลักฐานที่เชื่อถือได  (capable of being justified) ความเที่ยงตรงในการ

วิจัยมี 2 ประเภท คอื ความเที่ยงตรงภายใน (internal validity) และ ความเทีย่งตรงภายนอก ( external 

validity) โดยที่ ความเที่ยงตรงภายใน จะชวยทําใหการแปลผลงานวิจัยไดถูกตอง  สวนความ

เที่ยงตรงภายนอก จะทําใหสรุปอางอิง หรือขยายผลไปถึงประชากร ( generalized to populations) 

สถานการณ (situation) และ เง่ือนไข (conditions) ตาง ๆ ได  

4. การวิจัยควรจะมีความเชื่อม่ันได (Research should be reliable) กลาวคือ ความเชื่อม่ัน ใน

การวิจัยเก่ียวของกับรูปแบบ ( reliability) และความคงที่  (consistency) ในวิธีการ เง่ือนไข และ 

ผลลัพธที่ได  บางครั้งมีการจําแนกความเชื่อม่ันเปน 2 ประเภท คือ ความเชื่อม่ันภายใน ( internal 

reliability) และความเชื่อม่ันภายนอก (external reliability)โดยที่ความเชื่อม่ันภายในจะเก่ียวของกับ

การรวบรวมขอมูล การวิเคราะห  และ การแปลผลขอมูลจากการสังเกต วามีความคงที ่และอยูใน 
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เง่ือนไขเดียวกันหรือไม  ถาการเก็บรวบรวมขอมูลของผูวิจัยไมคงที่ จะทําใหการวิจัยขาดความ

เชื่อม่ันภายใน  ดังนั้น ความเชื่อม่ันภายในจะพิจารณาไดจากขอคําถามที่วา เห็นดวยกับผูเก็บขอมูล  

หรือ ผูสังเกตหรือไม ( observer agreement) สวนความเชื่อม่ันภายนอก  จะเก่ียวของกับรูปแบบที่ใช

ในการวิจัย  ถาเปนการวิจัยที่มีสถานการณที่เหมือนกันหรือคลายกันกับงานวิจัยที่เคยศึกษามากอน

แลว ถาผูวิจัยจะใชรูปแบบวิธีการศึกษาแบบเดิม ผูวิจัยจะตองอธิบายเหตุผลที่ใชวิธีการแบบเดิมดวย  

5. การวิจัยควรจะเปนการวิจัยหลาย ๆ รูปแบบ ( Research can take on a variety of forms) 

การวิจัยทางการศึกษาที่มีการศึกษาหลาย ๆ อยาง  จะชวยทําใหเกิดความเขาใจในปญหาที่เกิดขึ้น

อยางลึกซ้ึง  รูปแบบในการวิจัยมีหลายรูปแบบ เชน การวิจัยเชิงทดลอง  การวิจัยเชิงบรรยาย

การศึกษารายกรณี เปนตน  

ลักษณะของการวิจัยทางการศึกษาจากที่กลาวมาแลวนั้น สรุปไดวา  ตองมีระบบในการเก็บ

รวบรวมขอมูล และ ขอมูลควรเก็บจากแหลงขอมูลโดยตรง  การวิจัยที่ดีควรมีความเที่ยงตรง และ มี

ความเชื่อม่ัน  รวมทั้งควรมีการวิจัยหลายรูปแบบ เพ่ือใหได องคความรู และ  การแกปญหาอยาง

ถูกตองเก่ียวกับการศึกษา 

3. ประโยชนของการวิจัยทางการศึกษา 

การวิจัยนั้นถาดูตามเปาหมายจะมี 2 ลักษณะ คอื การวจิยัพ้ืนฐาน (Pure Research or Basic 

Research) และการวจิยัประยกุต  (Applied Research) ซ่ึงการวิจัยพ้ืนฐานมีเปาหมายที่จะแสวงหา

ความรูความจริง เพ่ือสรางกฎ สูตร ทฤษฎีในแตละสาขาวิชา เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการศึกษาเรื่องอื่นๆ 

ตอไป สวนการวิจัยประยุกต มุงนําผลจากการวิจัยไปใชในการแกปญหาตางๆ   

การวิจัยทางการศึกษา มีทั้งการวิจัยพ้ืนฐานและวิจัยประยุกตจึงกอใหเกิดประโยชนตาง ๆ  

(http://school.obec.go.th/sup_br3/r_2.htm) ดังนี้ 

1. ไดขอความรูความเขาใจในปรากฏการณตางๆ     ที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษา 

เชน  ผลการวิจัยทําใหเราทราบวามนุษยแตละคนมีความถนัดในการเรียนวิชาการสาขาตางๆ 

แตกตางกันออกไป การศึกษาเก่ียวกับเทคนิคการสอน ทําใหทราบวาเทคนิคการสอนที่ตางกัน

นั้น ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน แตกตางกันไปอยางไร   

2. ชวยใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุดจากการไดความรูและ ความเขาใจตาง ๆ 

ในสวนที่เก่ียวของกับการศึกษา ทําใหนักการศึกษาสามารถที่จะจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

สูงสุดได 

3. กอใหเกิดประดิษฐกรรมและนวัตกรรมใหมๆ ในการศึกษา ผลของการวิจัยในทาง

การศึกษาสวนหนึ่งกอใหเกิดแนวคิด วิธีการเครื่องมือ  ตลอดจนวิธีการใหม ๆ ในการจัดการศึกษา

ใหดีขึ้น   
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4. การวิจัยกับการพัฒนาการศึกษา  

4.1 ความหมายความสําคัญการวิจัยและพัฒนาการศึกษา  (Educational Research and 

Development หรือ R & D) 

กิตริาช เตชะมโนกุล ( มปป .) กลาววา การวจิยัและพัฒนา ( R&D: Research and 

Development) เปนกระบวนการของการศึกษาเรียนรู และการคิดคนเพ่ือมุงหวังที่จะใหเกิดการ

คนพบความรู ความเขาใจ หรือเทคนิควิธีการใหมๆ อยางมีเหตุมีผลและเปนระบบ รวมทั้งการนําส่ิง

ที่ไดมีการคิดคนหรือคนพบมาแลวทําการออกแบบ ปรับปรุง เปล่ียนแปลง เพ่ือใหสินคา

กระบวนการผลิต การใหบริการมีลักษณะรูปแบบใหม ๆ หรือการปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น  

รุจโรจน  แกวอุไร ( มปป.) กลาววา กระบวนการวิจัยและพัฒนา เปนการวิจัยที่ตองการ

คนควาและพัฒนา  ทําการทดสอบในสภาพจริง ทําการประเมิน และดําเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑ 

หลาย ๆ รอบ จนไดผลการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ 

พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ. ( 2544) กลาวถึง การวจิยัและการพัฒนาทางการศึกษาตรงกับ

ภาษาอังกฤษวา Educational Research and Development (R&D) เปนการพัฒนาการศึกษาโดย

พ้ืนฐานการวิจัย (Research based educational development) เปนกลยุทธหรือวิธีการสําคัญวิธีหนึ่งที่

นิยมใชในการปรับปรุง เปล่ียนแปลง หรือพัฒนาการศึกษา โดยเนนหลักเหตุผลและตรรกวิทยา 

เปาหมายหลักคือ ใชเปนกระบวนการในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑทาง

การศึกษา( Educational products) ซ่ึงผลิตภัณฑทางการศึกษา หมายถึง ( 1) วัสดุครุภัณฑทาง

การศึกษา อันไดแก หนังสือแบบเรียน ฟลม สไลด เทปเสียง เทปโทรทัศน คอมพิวเตอรและ

โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ และ ( 2) วธิกีารและกระบวนการทางการศึกษา เชน ระบบการสอน

และเทคนิควิธีการสอนแบบตาง ๆ  

บัญชา  อึ๋งสกุล (2540) กลาวถึงแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอน (Educational Research and Development) เรียกยอๆวา R&D มีเปาหมายเพ่ือการพัฒนา

ผลงานการศึกษา เปนวิธีการที่ไดใชกระบวนการพัฒนาและตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสม

ของผลงานการศึกษา ถือวาเปนวิธีการที่ดีที่สุดในขณะนี้ที่ใชในการปรับปรุงการศึกษา 

กลาวโดยสรปุ การวจิยัและพัฒนาการศึกษา( Educational Research and Development) 

หมายถึง กระบวนการศึกษา คนควาหาความรูเพื่อมุงแสวงหานวัตกรรมใหม  ๆ มาใชในการแกไข

ปญหาหรือพัฒนาส่ิงตาง  ๆ อยางแทจริง มีขั้นตอนการดําเนินงานที่เปนระบบ มีการนํานวัตกรรมที่

สรางขึ้นมาทดลองใชแลวพัฒนาและอาจมีการพัฒนาหลาย  ๆ รอบ เพ่ือใหไดนวัตกรรมที่มีคุณภาพ

ที่สุด หรือ กระบวนการศึกษาคนควาแสวงหานวัตกรรมที่ใชในการแกไขปญหาหรือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางเปนระบบ มุงเนนการนํานวัตกรรมมาทดลองใชเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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มากกวาการศึกษาหาคําตอบเพ่ือการเรียนรู โดยอาจมีการพัฒนาหลาย  ๆรอบเพ่ือใหไดนวัตกรรม ที่

ดีที่สุดมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ดงันัน้ การวจิยัและพัฒนา การศึกษา  เปนการพัฒนาการศึกษา โดยพื้นฐานการวิจัย 

(Research Based Education Development) เปนกลยุทธหรือวิธีการสําคัญหนึ่งที่นิยมใชในการ

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาการศึกษา โดยเนนหลักเหตุผลและตรรกวิทยา เปาหมายหลัก คือ 

ใชเปนกระบวนการในการพัฒนาและตรวจสอบคณุภาพของผลิตภัณฑทางการศึกษา (Education 

Product)  

การวจิยัและพัฒนาทางการศึกษา (R & D) มีความแตกตางจากการวจิยัการศึกษาประเภท

อื่นๆ อยู 2 ประเภท (http://school.obec.go.th/sup_br3/r_3.htm) คือ 

1. เปาประสงค /จุดมุงหมาย (Goal) การวิจัยทางการศึกษามุงคนควาหาความรูใหม โดย

การวิจัยพ้ืนฐานหรือมุงหาคําตอบเก่ียวกับการปฏิบัติงาน โดยการวิจัยประยุกต แตการวิจัยและ

พัฒนาทางการศึกษามุงพัฒนาและตรวจสอบคณุภาพผลิตภัณฑทางการศึกษา แมวาการวจิยัประยกุต

ทางการศึกษาหลายโครงการก็มกีารพัฒนาผลิตภัณฑทางการศึกษา เชนการวจิยัประยกุตทางการ

ศึกษาสําหรับการสอนแตละแบบแตละผลิตภัณฑเหลานี้ไดใชสําหรับการทดสอบสมมุติฐานของ

การวิจัยแตละครั้งเทานั้น ไมไดพัฒนาไปสูการใชสําหรับสถานศึกษาทั่วไป 

 2. การนําไปใช (Utility) การวจิยัทางการศึกษา มีชองวางระหวางผลการวจิยักับการ

นําไปใชจริงอยางกวางขวาง คือ ผลการวิจัยทางการศึกษาจํานวนมากอยูในตูไมไดรับการพิจารณา

นําไปใช นักการศึกษาและนักวิจัยจึงหาทางลดชองวางดังกลาวโดยวิธีที่เรียกวา “การวจิยัและ

พัฒนา” อยางไรก็ตามการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา มิใชส่ิงที่ทดแทนการวิจัยทางการศึกษา แต

เปนเทคนิควิธีที่จะเพ่ิมศักยภาพของการวิจัยทางการศึกษาใหมีผลตอการจัดการทางการศึกษา คือ 

เปนตัวเชื่อมเพ่ือแปลงไปสูผลิตภัณฑทางการศึกษาที่ใชประโยชนไดจริงในโรงเรียนทั่วไป ดังนั้น 

การใชกลยุทธการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาเพ่ือปรับปรุง เปล่ียนแปลงหรือพัฒนาการศึกษาจึง

เปนการใชผลจากการวิจัยทางการศึกษา (ไมวาจะเปนการวิจัยพ้ืนฐาน หรือการวิจัยประยุกต ) ให

เปนประโยชนมากยิ่งขึ้น  

4.2 กระบวนการและข้ันตอนการวิจัยและพัฒนา 

กองวจิยัทางการศึกษา  กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร  (2535)  ไดพัฒนาผลงานที่

เรียกวาหลักสูตรการอบรมวิจัยปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเชิงพัฒนาระดับโรงเรียน ซ่ึงมีขั้นตอนหลักของ

วงจรR&D ที่ใชในการสรางหลักสูตรการวิจัยเชิงพัฒนาระดับโรงเรียน ดังนี้  

1. ศึกษาสภาพปญหาทัง้เชงิปรมิาณและคณุภาพ  

2. การออกแบบนวตักรรม  

3. การสรางหรือพัฒนานวัตกรรมตามแนวหรือกรอบของรูปแบบนวัตกรรมที่กําหนดไว 

4. การทดลอง แบงเปน 2 ระยะ คอื 
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 4.1 การนํานวัตกรรมไปทดลองใช ( Tryout) กับกลุมตัวอยางขนาดเล็ก 

 4.2 การนําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง ที่อยูในสถานการณจริง  

5. การประเมินผล 

วิเวก สุขสวัสดิ์ (2537) กลาวถึง การวจิยัและพัฒนานวตักรรมการเรยีนการสอน ดังนี้ 

1. การศึกษาปญหาการเรียนการสอน 

2. การกําหนดและจดัทาํนวตักรรมการเรยีนการสอน 

3. การจัดทําเครื่องมือประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพนวัตกรรมการเรียนการสอน 

4. การทดลองศึกษาคณุภาพและประสิทธภิาพนวตักรรมการเรยีนการสอน 

5. การนํานวัตกรรมการเรียนการสอนไปใชแกปญหา/พัฒนาผูเรียน 

6. การเขียนรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 

7. การเผยแพรผลการพัฒนานวตักรรมการเรยีนการสอน 

รุจโรจน แกวอุไร (มปป. ) กลาวถึง ขั้นตอน การวิจัยและพัฒนาประกอบดวยขั้นตอน ที่

สําคัญ 10 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การกําหนดผลิตภัณฑและรวบรวมขอมูล 

2. การวางแผนการวจิยัและพัฒนา 

3. การพัฒนารูปแบบขั้นตอนของการผลิต 

4. ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑขั้นตน 

5. นําขอมูลและผลการทดลองมาปรับปรุงผลิตภัณฑขั้นที่ 1 

6. ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑครั้งที่ 2 

7. นําขอมูลและผลการทดลองมาปรับปรุงผลิตภัณฑขั้นที่ 2 

8. ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑครั้งที่ 3 

9. นําขอมูลและผลการทดลองมาปรับปรุงผลิตภัณฑขั้นที่ 3 

10. การเผยแพร 

บัญชา  อึ๋งสกุล (2540 : 25) กลาวถึงกระบวนการของการวจิยัและพัฒนา มี 4 ขั้นตอน 

ดังนี้ 

1. ขั้นศึกษาผลงานการวิจัยที่เก่ียวของกับผลงานที่ตองพัฒนา 

2. ขั้นสรางผลงานบนฐานของการวิจัย 

3. ขั้นทดลองภาคสนามที่มีลักษณะคลายคลึงกันที่จะนําไปใชจริง 

4. ขั้นแกไขปรับปรุงผลงานเพ่ือแกไขขอบกพรองจากที่พบในการทดสอบภาคสนาม 

พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ (อางถึงใน http://school.obec.go.th/sup_br3/r_3.htm, มปป. ) 

กลาวถึง ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ 11 ขั้นตอน ดังนี้ 
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1.  กําหนดผลผลิตทางการศึกษาที่จะทําการพัฒนา  ขั้นตอนแรกที่จําเปนที่สุด คือ ตอง

กําหนดใหชัดวาผลผลิตทางการศึกษาที่จะวิจัยและพัฒนาคืออะไรโดยตองกําหนดลักษณะทั่วไป   

รายละเอียดของการใชวัตถุประสงคของการใชเกณฑในการเลือกกําหนดผลผลิตการศึกษาที่จะวิจัย

และพัฒนา อาจมี 4 ขอ คือ 

1.1 ตรงกับความตองการอันจําเปนหรือไม 

1.2 ความกาวหนาทางวิชาการมีพอเพียงในการที่จะพัฒนา ตอการวิจัยและพัฒนานั้น

หรือไม 

1.3 บุคลากรที่มีอยู ทักษะความรูและประสบการณที่จําเปนตอการวิจัยและพัฒนา

นั้นหรือไม 

1.4 ผลผลิตนั้นจะพัฒนาขึ้นในเวลาอันสมควรไดหรือไม 

2.  รวบรวมขอมูลและงานวิจัยที่เก่ียวของ คือการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย การสังเกต

ภาคสนามซ่ึงเหี่ยวของกับการใชผลผลิตการศึกษาที่กําหนด ถามีความจําเปนผูทําการวิจัยและพัฒนา

อาจตองทําการศึกษาวิจัยขนาดเล็กเพ่ือหาคําตอบซ่ึงงานวิจัยและทฤษฎีที่มีอยูไมสามารถตอบได

กอนที่จะเริ่มการพัฒนาตอไป 

3.  การวางแผนการวจิยัและพัฒนา การวางแผนการวจิยัและพัฒนา ประกอบดวย 

1) กําหนดวัตถุประสงคของการใชผลผลิต 

2) ประมาณการคาใชจาย กําลังคน และระยะเวลาที่ตองใชเพ่ือศึกษาความเปนไปได 

3) พิจารณาผลสืบเนื่องจากผลผลิต 

4.  พัฒนารูปแบบขั้นตอนของผลผลิต ขั้นนี้เปนขั้นการออกแบบและจัดทําผลผลิต

การศึกษาตามทีว่างไว เชน เปนโครงการวจิยัและพัฒนา หลักสูตรฝกอบรมระยะส้ัน ก็จะตอง

ออกแบบหลักสูตร เตรียมวัสดุหลักสูตร คูมือผูฝกอบรม เอกสารในการฝกอบรม และเครื่องมือการ

ประเมินผล 

5.  ทดลองหรือทดสอบผลผลิตครั้งที่ 1 โดยการนําผลผลิตที่ออกแบบและจัดเตรียมไว

ในขั้นที่ 4 ไปทดลองใชเพ่ือทดสอบคุณภาพขั้นตนของผลผลิตในโรงเรียนจํานวน 1-3 โรงเรยีน ใช

กลุมเล็ก 6-12 คน ประเมินผลโดยการใชแบบสอบถาม การสังเกตและการสัมภาษณ แลวรวบรวม

ขอมูลมาวิเคราะห 

6.  ปรับปรุงผลผลิตครั้งที่ 1 นําขอมูลและผลการทดลองใชจากขั้นตอนที่ 5 มาพิจารณา

ปรับปรุง 

7.  ทดลองหรือทดสอบผลผลิตครั้งที่ 2 ขั้นนี้นําผลผลิตที่ปรับปรุงไปทดลอง เพ่ือ

ทดสอบคุณภาพผลผลิตตามวัตถุประสงค โรงเรียนจํานวน 5-15 โรงเรียน ใชกลุมตัวอยาง 30-100 

คน ประเมินผลเชิงปริมาณในลักษณะ Pre-test นําผลไปเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของการใช

ผลผลิตอาจมีกลุมควบคุม กลุมการทดลอง ถาจําเปน 



 

 

- 8 - 

8.  ปรับปรุงผลผลิตครั้งที่ 2 นําขอมูลและผลจากการทดลองใชจากขั้นที่ 7 มาพิจารณา

ปรับปรุง 

9.  ทดลองหรือทดสอบผลผลิตครั้งที่ 3 ขั้นนี้นําผลผลิตที่ปรับปรุงไปทดลอง เพ่ือ

ทดสอบคุณภาพการใชงานของผลผลิต โดยใชตามลําพังในโรงเรียน 10-13 โรงเรียน ใชกลุม

ตัวอยาง 40-200 คน ประเมินผลโดยการใชแบบสอบถาม การสังเกตและการสัมภาษณแลวรวบรวม

ขอมูลมาวิเคราะห 

10. ปรับปรุงผลผลิตครั้งที่ 3 เปนขั้นที่ นําขั้นที่ 9 มาพิจารณาปรับปรุงเพ่ือผลิตและ

เผยแพรตอไป 

11. เผยแพร เปนการเสนอรายงานเก่ียวกับผลการวิจัยและพัฒนาผลผลิตในที่

ประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ สงไปลงเผยแพรไปใชในโรงเรียนตางๆ หรือติดตอบริษัท

เพ่ือผลิตจําหนายตอไป 

สรปุกระบวนการของ R&D 

 

ภาพที่ 1 กระบวนการของการวจิยัและพัฒนา 

4.3 การรายงานการวิจัยและพัฒนา R&D 

ขอสังเกตลักษณะสําคญัของรายงาน R&D (http://202.129.0.151/upload/090800/ 

นําเสนอวิจัยRandD.ppt, มปป.)มีดังนี้ 

1.  ชื่อเรื่อง  

มักจะขึ้นตนดวยคําวา การพัฒนา หรือ การวิจัยและพัฒนา หรือ รูปแบบการพัฒนา 

แลวตามดวยชื่อนวัตกรรม และกลุมเปาหมาย  เชน 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือ

ปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล  

Development of English curriculum using learner-centered innovation with the 

cooperation of Rajamangala university of technology Lanna network  

2.สราง

นวัตกรรม 

3.ทดลองใช 

4.ประเมินผล 

5.เผยแพร 

1. ศึกษา

สภาพปญหา 
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร  

รปูแบบการพัฒนาศักยภาพทางวชิาการของนกัเรยีนโรงเรยีนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย 

เพชรบูรณ  

 การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตรการบริหารแบบหลอมรวมเพ่ือนําไปสูการปฏิรูปการ

เรียนรู  

 การพัฒนารูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ

สูการพ่ึงพาตนเองของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาของโรงเรียนลพบุรีปญญานุ กูล 

จังหวัดลพบุรี  

2. วตัถุประสงค 

การวิจัยและพัฒนาการศึกษานั้นอาจเขียนได 2 รูปแบบ คือ  

(1) เขียนเปนวัตถุประสงคหลักมักจะเขียนลอกับชื่อเรื่องที่วิจัยและพัฒนา มักจะ

เขยีน เชน         เพ่ือพัฒนารปูแบบการบรหิาร ....  เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอน.... เปนตน 

(2) เขียนเปนวัตถุประสงคเฉพาะเปนรายขอ มักจะมีลักษณะการเขียนเปนขั้นตอน  

ของการวิจัยและพัฒนาที่ชัดเจน  ไดแก 

- เพ่ือศึกษาสภาพ.......................... 

- เพ่ือสราง/หาประสิทธิภาพ.......................... 

- เพ่ือทดลองใช/เปรียบเทียบ ........................... 

- เพ่ือประเมินผลการใช/ศึกษาความคิดเห็น/ศึกษาความพึงพอใจตอ.................... 

3. วิธีดําเนินการ  

(1)  มีวิธีการดําเนินการเปนขั้นตอน  ต้ังแต ศึกษาสภาพปญหา สรางนวัตกรรม 

ทดลองใช และประเมินผล 

(2) อาจมีวงจรของการพัฒนาหลายรอบ  

5. ความแตกตางระหวางการวิจัยทางการกับการวิจัยในช้ันเรียน 

การวจิยัทางการ (Formal Research: FR) หมายถึง กระบวนการหาความรูความจริงใหม  ที่มี

ระบบแบบแผนตามหลักวิชา อาศัยหลักเหตุผล ที่รอบคอบ รัดกุม ละเอียดและเชื่อถือได และความรู

ความจริงนั้นจะนําไปเปนหลักการ ทฤษฎี หรือ  ขอปฏิบัติที่ทําใหมนุษยไดรับรูและนําไปใชเพ่ือให

สามารถดํารงชีวิตดวยความสงบสุขหรือปองกันและหลีกเล่ียงภัยอันตรายตาง ๆ ได 

การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research: CAR) หมายถึง การวิจัยที่ทําโดย

ครูผูสอนในหองเรียน  เพ่ือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในหองเรียน  อันเนื่องมาจากสาเหตุตาง  ๆ มี
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จุดมุงหมายเพ่ือแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ  และเพ่ิมศักยภาพของผูเรยีน  และนําผลมาใชในการ

ปรับปรุงการเรียนการสอน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน 

ดังนั้น การวิจัยทางการหรือตามรูปแบบ (Formal Research) จึงมีรายละเอียดและรูปแบบที่

จะตองยึดถืออยูตลอดเวลา  ทําใหเกิดขอยุงยากและขอจํากัดในการทําวิจัยเปนอยางมากโดยเฉพาะ

กับผูที่ไมมีพ้ืนฐาน  หรือความรูทางดานระเบียบวิธีวิจัยที่ดีพอ  วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการจึงถูกพัฒนาขึ้น

มาเพ่ือแกไขขอยุงยากที่เกิดจากการวิจัยตามรูปแบบและมีความเหมาะสมสําหรับครูในการนํามาใช

ศึกษาเก่ียวกับส่ิงที่เกิดขึ้นในหองเรียน มีการลดขั้นตอน และขอจํากัดที่เปนของการวิจัยตามรูปแบบ

ลงไป ทําใหงายที่จะทําความเขาใจ และนําไปใช  เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวางการวิจัย

ทางการหรือตามรูปแบบกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ จงึขอสรปุไดดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 

ประเด็น 

1  ความแตกตางระหวางการวิจัยทางการกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

FR (Formal Research) 

 

CAR (Classroom Action 

Research) 

1. เปาหมายของการวิจัย ไดองคความรูที่สามารถสรุป

อางอิงไปสูกลุมประชากรได 

 

ไดองคความรูที่จะนํามาปรับปรุง

แกไขหรือพัฒนางานที่กําลังปฏิบัติ

อยู 

2. วิธีการกําหนด

ประเด็นปญหาหรือ

คําถามวิจัย 

ตรวจเอกสาร  ทฤษฎี และงานวจิยั

ที่เก่ียวของ 

ประเด็นปญหาที่พบในปจจุบัน 

 

3. วิธีการตรวจเอกสาร  การตรวจเอกสารไมเขมขนมากนัก  

อนุโลมใหใชขอมูลจากแหลงทุติย

ภูมิ (ขอมูลจากแหลงอื่นๆ  ที่ไมใช

ตนตอ) 

4. แผนแบบการวิจัย 

 

มีการควบคุมตัวแปรอยางเขมงวด

และใชระยะเวลายาวนาน 

ตัดขั้นตอนที่ไมจําเปนบางอยาง

ออกไป ใชระยะเวลาส้ัน  ไม

เขมงวดในการควบคุมตัวแปร 

5. การสุมตัวอยาง  

 

เนนการสุมชนิดที่คํานึงถึงความ

นาจะเปน เพ่ือใหไดกลุมตัวอยาง

ที่เปนตัวแทนของประชากร 

ไมเนนการสุมตัวอยาง  กลุมที่ศึกษา

คือนักเรียนหรือผูที่เก่ียวของที่

ปฏิบัติงานดวย 

6. กระบวนการวัดผล ประเมินผล และมีการวดักอนการ

ทดลอง ระหวางการทดลอง และ

หลังการทดลอง 

วัดตามแบบปกติหรือใช

แบบทดสอบมาตรฐาน 
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ตารางที่ 1 (ตอ

ประเด็น 

)  ความแตกตางระหวางการวิจัยทางการกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

FR (Formal Research) 

 

CAR (Classroom Action 

Research) 

7. การวิเคราะหขอมูล มีการใชอนุมานสถิติ  เม่ือมีการ

รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง

โดยมีการทดสอบความมี

นัยสําคัญ เชน มีการใช t-test, F-

test เปนตน 

เนื่องจากกลุมที่ศึกษาคือประชากร

เปาหมาย ไมมีการสุมตัวอยาง จึงใช

สถิติเชิงบรรยาย  เชน การแจกแจง

ความถ่ี  คารอยละ  คาเฉล่ีย  คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนตน 

8. ผลการวิจัย มีความกวางขวาง และครอบคลุม  

อางอิงไปใชกับกลุมอื่นได 

เฉพาะที่ เฉพาะเรื่อง  ไมสามารถ

อางอิงไปใชกับกลุมอื่นได 

9. การนําผลไปใช เนนความสําคัญในเชิงทฤษฎี เนนความสําคัญที่เปนผลมาจากการ

ปฏิบัติ 

10. ระยะเวลาใน

การศึกษา 

ใชระยะเวลานานเปนภาคเรียน

หรือปการศึกษา หรือมากกวานั้น 

ใชระยะเวลาส้ัน ๆ  ตามหัวขอหรือ

ประเด็นที่ศึกษา 
 

6. การวิจัยกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การวิจัยเปนกิจกรรมทางวิชาการที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไปแลววา เปนวิธีการหรือ

เครื่องมือสําคัญในการพัฒนาวิชาการใหกาวหนายิ่งๆ ขึ้นไป มนุษยเปนผูมีศักยภาพในการคิดคน  มี

ความใฝรู อยูเปนธรรมชาติ หากไมมีส่ิงกระตุนหรือวิธีการที่เหมาะสม ความใฝรูนั้นก็จะนอนนิ่งอยู

ตอไปโดยไมไดรับการนําออกมาใชใหเปนประโยชน การวิจัยนับเปนวิธีการ และกระบวนการที่

ชวยใหมนุษยคิดคนส่ิงใหมขึ้นมา ซ่ึงส่ิงใหมเหลานั้นอาจพัฒนามาจากปญหาที่เกิดขึ้นหรือจากจิต

นาการอันลํ้าลึกของผูคิด และอาศัยการดําเนินการอยางเปนระบบระเบียบ ดวยกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร ซ่ึงจะชวยใหผลจากการวิจัยเปนที่เชื่อถือ และยอมรับกันโดยทั่วไป (ทิศนา, 2540) 

การวิจัยเปนกลไกสําคัญที่จะนําไปสูการคนพบคําตอบของประเด็นปญหาตางๆ ทั้งดาน

วิทยาศาสตร และสังคมศาสตร ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนา การวิจัยจึงเปนกิจกรรมที่นํามาใชใน

การศึกษา (อํารุง, 2539) แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-44) ไดมีการกําหนด

แผนงานหลักเก่ียวกับการวิจัย และพัฒนาเพ่ือจัดขีดความสามารถในการวิจัย และพัฒนาของ

หนวยงานที่เก่ียวของ ที่สามารถขยายขอบเขตการวิจัย และพัฒนา รวมทั้งใหการวิจัยพัฒนาใน

สถาบันการศึกษาเปนกิจกรรมสําคัญที่เสริมการเรียนการสอน 

สุวัฒนา  สุวรรณเขตนิคม ( อางถึงใน ทิศนา, 2540) กลาววา การวิจัยในชั้นเรียนเปน

กระบวนการแสวงหาความรูอันเปนความจริงที่เชื่อถือไดในเนื้อหาเก่ียวกับการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน เพ่ือการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนในบริบทของชั้นเรียน ลักษณะการวิจัยเปนการ
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วิจัยเชิงปฏิบัติการ ( Action Research) เปนการวิจัยควบคูไปกับการปฏิบัติงานจริงโดยมีครูเปนทั้ง

ผูผลิต และผูบริโภคผลการวิจัยการวิจัยในชั้นเรียนจะชวยใหครูทํางานอยางเปนระบบมองเห็นภาพ

งานตลอดแนว มองเห็นทางเลือกไดกวาง และลึกซ้ึง ตัดสินใจเลือกทางเลือกตางๆ อยางมีเหตุผล 

และสรางสรรค 

รูปแบบการวิจัยในชั้นเรียนมีลักษณะเฉพาะ เปนโปรแกรมการวิจัย ( Research Program) 

แบบการวจิยั และการพัฒนา (Research and Development) โดยเนนสาระความรูที่เปนประโยชนใน

การเขาใจสภาพปญหา และวธิกีารแกไข ตลอดจนนวตักรรมในการพัฒนางานตามสภาพทีเ่ปนจรงิ 

มีกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ  

1.  การกําหนดเปาหมายของการพัฒนาที่ตองการ หรือกําหนดสภาวะที่เรียกวา พัฒนาแลว

ใหชัดเจน 

2.  การประเมินสภาวะเริ่มตนเพ่ือดูสภาพ หรือสภาวะในปจจุบันวามีลักษณะอยางไร และ

แตกตางจากสภาวะเปาหมายทีต่องการในลักษณะใด 

3.  การวางกระบวนการ และการดาํเนนิการพัฒนา และปรบัปรงุแกไขไปเรือ่ยๆ โดยมี

ขั้นตอนยอย คือ 

3.1  การพิจารณาทางเลือกตางๆ ในการเปล่ียนแปลงจากสภาวะเริ่มตนไปสูสภาวะ

เปาหมาย 

3.2  การประเมินทางเลือกตางๆ เพ่ือตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด และเหมาะสมที่สุดใน

การพัฒนา 

3.3  การดําเนินการพัฒนาตามแผนของทางเลือกที่เลือกไว 

3.4  การติดตามกํากับ และดําเนินงานเพ่ือใหรูวา การพัฒนากําลังดําเนินไปในทิศทาง 

และลักษณะที่ตองการใชหรือไม และเพ่ือใหรูวาจะตองปรับเปล่ียนอะไรอีก ผลจากขั้นนี้จะทําให

ไดแผนดําเนินการในระยะตอไป อันเปนแผนที่ปรับปรุงพัฒนาจากขั้นที่ 3.3 

3.5  การดําเนินการพัฒนาตามแผนฉบับที่ปรับปรุง 

3.6  ติดตามกํากับ และประเมินการทํางานตามแผนฉบับปรับปรุง 

4.  การประเมินผลรวมสรุปวา ไดบรรลุเปาหมายของการพัฒนามากนอยเพียงใด 

วาสนา  ประวาลพฤกษ ( อางถึงในกรมวชิาการ, 2541) กําหนดกระบวนการวิจัยในชั้น

เรียนไว 4  ขั้น  คือ   

4.1  การสํารวจสภาพการปฏบิตังิาน (Reconnaissance) เปนขั้นตอนการสํารวจสภาพ

การปฏิบัติงานของครูวามีปญหาอะไรบางแลววิเคราะหวาปญหาเหลานั้นมีสาเหตุมาจากอะไร และ

จะสามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลง หรือแกไขสภาพการปฏิบัติงานในสวนใดไดบาง ซ่ึงครูสามารถ

สํารวจไดจากกิจกรรมการเรยีนการสอน พฤติกรรมนกัเรยีน สภาพแวดลอม และบรบิทตางๆ ของ
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โรงเรียน การสํารวจ และวิเคราะหปญหาดังกลาวจะนําไปสูการเขาใจปญหาอยางชัดเจน และ

สามารถจัดลําดับความสําคัญของปญหา และกําหนดวัตถุประสงคการวิจัยได 

4.2  การวางแผน (Planning) เปนขั้นตอนสําหรับกําหนดวัตถุประสงค กําหนดวิธีการ 

และวางแผนเพ่ือลงมือปฏิบัติ (Action) ในการคนหาคําตอบ หรือพัฒนานวัตกรรม และแกไขหรือ

เปล่ียนแปลงสภาพการปฏิบัติงานที่เปนปญหา 

4.3  การลงมือปฏิบัติ (Action) เปนขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไว 

4.4  การสะทอนผลการปฏิบัติงาน (Reflection) หลังจากที่มีการปฏิบัติเพ่ือแกไข

ปรับปรุง และพัฒนาตามแผนจนปรากฏผลแลว ครูนักวิจัยตองมีการสะทอนผลการปฏิบัติวามีส่ิงใด

ที่เกิดขึ้น หรือเปล่ียนแปลง หรือพัฒนาไปบาง เพ่ือสรุปผล และวางแผนปรับปรุงใหม หรือ

แกปญหาใหมตอไป 

จะเห็นไดวา การวิจัยเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะการวิจัย

ในชั้นเรียนเปนงานสรางสรรควิธีการสอน และส่ือการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพปญหา

การปฏิบัติงานในหองเรียนของครูอยางแทจริง 

7. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูกับการปฏิรูปการศึกษา 

การปฏริปูการศึกษาตามแนวทางของพระราชบญัญตักิารศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 

กําหนดใหสถานศึกษาตองประกันคณุภาพการศึกษา  เพ่ือใหความม่ันใจวาสถานศึกษานั้นมีการ

ปรับปรุงคุณภาพการเรียนรูใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง  พรอมกับกําหนดใหสถานศึกษาดําเนินการ

สงเสริมใหผูสอนมีความสามารถในการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูใหเหมาะสมกับระดับและ

ความสามารถของผูเรียน  เพ่ือใหมีการปรับปรุงแกไขปญหาการเรียนรูของผูเรียนอยูตลอดเวลา  

เพราะตระหนกัดวีา การวิจัยจะเปนวิถี (means) ที่สามารถใชปรับปรุงคุณภาพการศึกษาใหสําเร็จได  

นกัวจิยัการศึกษา (Researcher)ไดนํารูปแบบการวิจัยทางวิชาการ (Academic Research) มา

ใชในการวิจัยทางการศึกษา  การวิจัยตามรูปแบบนี้ไดรับการพิจารณาวา   เปนระเบียบวิธีการวิจัยที่

ไมเหมาะสมแกครูที่จะนํามาใชในการวิจัยในชั้นเรียน(สุวิมล, 2544) เพราะมีระเบียบวิธีการที่ตายตัว  

มีขั้นตอนยุงยาก  เปนการวิจัยขนาดใหญและขอคนพบมีลักษณะเปนขอความที่ใชอางอิงทั่วไป  แต

ครูนั้นเปนผูปฏิบัติ  (Practitioner) ที่ตองการคําตอบที่ดีที่สุดที่จะใชในการแกปญหาการเรียนรูของ

นักเรียนเฉพาะเรื่องเฉพาะบุคคลในขณะที่ปฏิบัติการสอนอยูในชั้นเรียน  ซ่ึงผลการวิจัยของนักวิจัย

ไมสามารถตอบสนองได  นกัการศึกษา(Educator) จึงไดเสนอรูปแบบของการวิจัยปฏิบัติการในชั้น

เรียน(Classroom Action Research) ขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความตองการวิจัยของครูและใหครูไดใช

เปนเครื่องมือในการวิจัยเพ่ือปรับปรุงการเรียนรูของนักเรียนในชั้นเรียน(ผองพรรณ, 2543)  

รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่นักการศึกษาเสนอขึ้นเปนรูปแบบการวิจัยที่เนนให

ครูเปนผูทําวิจัยกับเรื่องราวการเรียนรูของนักเรียนเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีที่งาย  ในเรื่องที่ตัวครูเอง
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รับผิดชอบ การวิจัยเปนกระบวนการแกปญหาเม่ือวิจัยแลวเสร็จก็จะตองแกปญหาที่ครูตองการได

ทันที  ตองมีลักษณะเปนการวิจัยขนาดเล็ก  ครูสามารถทําวิจัยไดสะดวกและครูสามารถทําวิจัย

ควบคูไปพรอมกับการสอนในชั้นเรียนปกติ  ได ไมเนนรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติที่ยุงยาก  

ซับซอนหรือตายตัว   ไมเนนการอางอิงผลไปใชในกรณีอื่น  จึงถือไดวาการวิจัยปฏิบัติการเปน

รูปแบบการวิจัยที่ควรเสนอแนะใหครูนํามาใชปฏิบัติกันอยางจริงจังในการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การเรียนรูของนักเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

ในตางประเทศ  นักการศึกษาไดพัฒนาและสงเสริมใหครูไดนําแบบจําลองการวิจัย

ปฏิบัติการไปใชวิจัยในชั้นเรียนอยางแพรหลาย และในประเทศไทยนักการศึกษาไดมีความพยายาม

ที่จะเอารูปแบบการวิจัยปฏิบัติการมาเผยแพรและสงเสริมใหครูในโรงเรียนไดนําไปปฏิบัติวิจัยจริง

ในชั้นเรียน วิธีการทางคุณภาพของศาสตรดานการจัดการคุณภาพ (Quality Management) ไดพัฒนา

แนวคิด ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนกับสามารถนําไปใชในการปรับปรุงคุณภาพไดดีในทาง

ธุรกิจมาแลว นาจะสามารถนํามาใชเปนแนวทางการพัฒนารูปแบบการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนให

ชัดเจนไดเชนเดียวกัน  จึงไดเสนอรูปแบบ  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตามแบบจําลองคุณภาพ  

ขึ้นมาเพ่ือใชเปนนวัตกรรมการวิจัยใหครูในโรงเรียนไดใชเปนทางเลือกอีกแบบหนึ่งในการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในอนาคต  

นวัตกรรมการวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนนักศึกษาในชั้นเรียนตามรูปแบบ

ของการวิจัยปฏิบัติการ  (Action Research) ดวยแบบจําลองคุณภาพ  (Quality Model) ที่เรียกวา การ

วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตามแบบจําลองคุณภาพนั้น ไดนําแนวคิดของการปรับปรุงคุณภาพอยาง

ตอเนื่อง P-D-C-A กิจกรรมกลุมคณุภาพ  7 QC Circle เครื่องมือคุณภาพ  7 QC Tools และ 7 QC 

story มาใชขยายแนวคิดของการวิจัยปฏิบัติการ  P-A-O-R และนําแบบจําลองที่พัฒนาขึ้นไป

ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนจริง 

การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูมุงหมายที่จะใหนักเรียน ครูและผูบริหารของโรงเรียนไดนํา

กระบวนการวิจัยมาใชประโยชนในการปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนเปนหลักสําคัญ  

ในสวนนักเรียนนักศึกษานั้น  นักการศึกษามุงหวังใหนักเรียนนักศึกษาใชการวิจัยเปนเครื่องมือใน

การเรียนรูของเขาเอง หรือใชการวิจัยแสวงหาความรู  กับสวนของครู นักการศึกษาก็มุงหวังจะใช

การวิจัยเปนเครื่องมือในการพัฒนาการสอนหรือใชการวิจัยแสวงหาวิธีจัดการเรียนการสอนที่ดีที่จะ

ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูสูงสุด และสุดทายคือในสวนของผูบริหารนักการศึกษามุงหวังใหการ

วิจัยเปนเครื่องมือในการบริหารหรือวิจัยเพ่ือแสวงหาวิธีการสนับสนุนสงเสริมใหนักเรียนและครูให

สามารถใชการวิจัยเพ่ือใหเกิดประโยชนการเรียนรูของนักเรียนมากที่สุด (กรมวชิาการ, 2545)  

แนวทางการวิจัยที่นักวิจัยใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานวิจัย 3 แนวคิด ประกอบดวย

แนวคิดของการวิจัยแบบปฏิฐานนิยม (Positivistic View) แนวคิดของการวิจัยแบบการตีความนิยม 

(Interpretative View) และแนวคดิของการวจิยัแบบวพิากษ  (Criticism View) แนวคิดเหลานี้เปน
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ฐานคติของการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Approach) การวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative 

Approach) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ในปจจุบัน (ผองพรรณ, 2543) 

การวิจัยเชิงปริมาณกับการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น  ไดรับการพิจารณาวาที่ไมเหมาะกับการวิจัย

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู ดวยเหตุที่เปนการวิจัยที่ยึดแนวทางวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร (Scientific 

Approach) อยางเครงครัด  เพราะตองการใหการวิจัยตองเปนปรนัยสูง   ไมมีอคติจากผูวิจัย  ระเบียบ

วิธีตองรัดกุม  ตรวจสอบผลได   มีการควบคุมอยางเครงครัดและผลการวิจัยตองอธิบายทั่วไปได  จึง

ถูกแยงวาแนวคิดการวิจัยถูกจํากัดดวยกรอบทฤษฎี   วิธีวิจัยใชระเบียบวิธีที่เครงครัด  ขาดความ

ยืดหยุน และผลการวิจัยมีประโยชนนอย  ซ่ึงไมสอดคลองกับบริบทของชั้นเรียน สวนการวิจัยเชิง

คุณภาพนั้นใชวิธีการตีความมากกวาวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร เพราะตองการใหไดภาพองครวม

ของส่ิงนั้นอยางสมบูรณ เพ่ือเขาใจเหตุการณนั้นไดอยางถองแท การเขาใจสภาพการณตองอาศัยการ

ตีความ  การเขาใจและแปลความหมายจากผูวิจัย  การวิจัยจึงไมมีการควบคุมอยางเครงครัด   

ผลการวิจัยสามารถนําไปใชศึกษา ปรากฏการณ ไดดี  การวิจัยแบบนี้ไดรับการวิจารณวา  แมจะ

เหมาะสมกับการวิจัยในชั้นเรียนมากกวา  แตมีปญหาเรื่องการทําผลการวิจัยใหเปนปรนัยเปน

วิทยาศาสตรและเชื่อถือได  และผลการวิจัยยังนําไปสูการปฏิบัติไดนอยมาก 

 นักวิจัยการศึกษาเสนอวา การวิจัยปฏิบัติการ  (Action Research) เปนการวิจัยที่เหมาะสม

กับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู  ในชั้นเรียนในปจจุบันมากที่สุด  เพราะสอดคลองกับสภาพการณ

การเรียนรูของนักเรียนนักศึกษาและการสอนของครูทีมีความแตกตางกันไปตามบุคคล  สถานที่  

เวลา  และผลการวิจัยยังทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึ้นดวย  อีกทั้งยังไมใชวิธีวิจัยทาง

วทิยาศาสตร ทําใหเกิดความยืดหยุนสูง และสอดคลองกับบริบทของชั้นเรียนมากที่สุด  

การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) มีฐานคติมาจากแนวคิดการวิจัยแบบวิพากษหรือการ

วิจัยเชิงปฏิรูป  (Critical Sciences Perspectives) ที่เชื่อวา การวิจัยเปนวิธีการแกปญหา  และวิธีทาง

วิทยาศาสตรที่ใชกันในการวิจัยทางวิชาการในปจจุบันเปนวิธีการอยางหนึ่งของวิธีการแกปญหา  แต

ไมใชวิธีการแกปญหาอยางเดียวที่มนุษยมีและใชอยูในปจจุบัน การวิจัยตองไมยึดติดกับรูปแบบการ

แกปญหาดวยวิธีทางวิทยาศาสตรเสมอไป  มนุษยตองมีวิธีการแกปญหาอยางอื่นที่ดีกวาที่จะทําให

นักวิจัยมีอิสระในการคิดการวิเคราะห  การวิจัยตองไมยึดหรือขึ้นกับกฎเกณฑใดๆ  ที่มีมากอน การ

วิจัยตองอาศัยการพินิจพิเคราะหความรูเดิมหรือแนวปฏิบัติเดิม  เพ่ือแสวงหาความรูหรือแนวปฏิบัติ

ที่เหมาะสมกวา  การวิจัยจึงตองเปนอิสระจากความรู กฎเกณฑหรือพันธนาการเดิม  การวิจัยจึงไม

ตองมีรูปแบบหรือมีการควบคุมอยางเครงครัด  ผลการวิจัยตองนําไปใชปฏิบัติหรือปรับปรุงพัฒนา

ไดอยางทันทีทันใดและเกิดผลในเชิงปฏิรูปในเรื่องนั้นไดโดยตรงและชัดเจน  แตผลการวิจัยตอง

เปนวิทยาศาสตรและเชื่อถือได 
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การวิจัยตามแนวคิดนี้ใชรูปแบบของการปฏิบัติ (Action) และการวพิากษ  (Reflection) และ

มิไดปฏิเสธแนวทางของการวิจัยเชิงคุณภาพหรือการวิจัยเชิงปริมาณ  แตมุงใชทั้งสองวิธีมาใชศึกษา

ชั้นเรียนใหผสมผสานกลมกลืนกัน (ผองพรรณ, 2543) 

การนํารูปแบบการวิจัยปฏิบัติการมาใชพัฒนาเปนนวัตกรรมการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ก็

เพ่ือใหครูเปนนักวิจัยปฏิบัติการและนําผลไปใชปรับปรุงปญหาการเรียนรูของนักเรียนของตนและ

นําองคความรูจากการวิจัยนี้ไปสรางเปนทฤษฎีจากการปฏิบัติ( Theory of Practice) หรือ ทฤษฎีของ

นักปฏิบัติ (Theory of Practitioner) ตอไป  

การวิจัยปฏิบัติการ  ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา  Action Research ซ่ึงจะมีแตกตางไปจาก

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (Operation Research) ที่ใชกันในศาสตรทางดานการบริหารองคกรและการ

บริหารธุรกิจ 

8. ความหมายของการวิจัยในช้ันเรียน 

โลกทัศนเก่ียวกับการวิจัยของครู  ครูสวนใหญมีความคิดหลักวา  ตนเปนบุคลากรที่ให

ความรูแกผูเรียน  บทบาทของครูเนนที่การสอนมากกวาการวิจัย  และถาจะทําการวิจัยครูจะมี

ความคิดวาเปนงานหรือภารกิจหนึ่งที่ตองแยกมาจากการเรียนการสอน ที่สําคัญอยางยิ่งในหลักสูตร

ของสถานศึกษาที่ผลิตครูถึงแมจะมีรายวิชาที่เก่ียวกับการวิจัยก็ตาม  สาระที่นักศึกษาฝกหัดครูได

เรียนรูเก่ียวกับการวิจัยก็เปนไปในลักษณะของการวิจัยเชิงวิชาการ  (academic research) ภาพ

ดังกลาวจึงทําใหโลกทัศนของครูสวนใหญมุงเนนที่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทํา

วิจัยโดยแยกสวนกันนั่นเอง (บัญชา, 2545: 2) 

ดวยปญหาดังกลาวนักวิจัยจึงไดนํากระบวนการวิจัยปฏิบัติการ  (action research) เขามาใช

ในกระบวนการแกปญหาในชั้นเรียน  ที่นิยมเรียกกันวา  “การวิจัยในชั้นเรียน ” (classroom action 

research) โดยเปนกระบวนการที่ครูศึกษาคนควาเพ่ือแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนที่ตน

รับผิดชอบ จุดเนนการวิจัยในชั้นเรียนคือ การแกปญหาหรือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอยาง

เปนระบบ เปนการวิจัยที่ควบคูกับการเรียนการสอน เพ่ือแกปญหาและพัฒนาการเรยีนการสอนของ

ตนเอง และเผยแพรผลการวิจัยใหเกิดประโยชนตอผูอื่นตอไป (กรมวชิาการ, 2542ข: 11) 

การวิจัยในชั้นเรียนเปนนวัตกรรมการเรียนรูที่เปนบทบาทสําคัญของครูในยุคนี้ตามมาตรา  

30 ที่ครูควรทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา  ตามหมวด 4 

แนวการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2545 คําที่ใชในการวิจัยชั้นเรียนคือ  classroom research (CR) หรือ classroom action research 

(CAR) 

การวิจัยในชั้นเรียน  เปนรูปแบบหนึ่งของการวิจัยทางการศึกษา  ซ่ึงมีคําที่ใชเรียกกันหลาย

คํา เชน การวิจัยปฏิบัติการ  (action research) การวิจัยในชั้นเรียน  (classroom research) การวิจัยของ
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ครู (teacher research) การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  (classroom action research หรือ CAR) และ

การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน (วาโร, 2546: 1) เปนตน ซ่ึงการวิจัยดังที่กลาวมานี้เปนการวิจัย

ที่ทําโดยครูทั้งส้ิน เปนรูปแบบการวิจัยที่ครูกําลังใหความสนใจเปนอยางยิ่ง เพราะสามารถนําไปใช

เพ่ือการศึกษา สามารถใชไดในสถานการณที่เกิดขึ้นจริงในหองเรียนหรือชั้นเรียน  

การวิจัยในชั้นเรียนถือเปนจุดเริ่มตนของการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมในการปฏิบัติการสอน

ของครู การวิจัยในชั้นเรียนเปนนวัตกรรมการเรียนรู เปนกระบวนการวจิยัและพัฒนาที่เกิดขึ้นในชั้น

เรียน ที่มีสวนรวม ในการแกป ญหาหรอืพัฒนาคณุภาพการ ศึกษาอยางเปนระบบ  จนทําใหปญหา

การศึกษานั้นคล่ีคลายไปในดานที่กอประโยชน และกลาที่จะเผชิญกับปญหาใหม ๆ ดวยความ

เชื่อม่ัน มุงม่ันที่จะนําปญหามากอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตามมาตรา 30 ที่ครูควรทําวิจัยเ พ่ือพัฒนาการเรยีน รูที่เหมาะสมกับผู เรียนในแตละระดับการศึกษา 

ตามหมวด 4 ของพระราชบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได 

จึงมีผูรูและนักการศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศหลายทาน  ไดใหทัศนะที่เก่ียวกับ

ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียนไวมากมาย ดังนี้ 

Elliot (1991: 4) ไดกลาวถึงความเคล่ือนไหวในการปฏิรูปหลักสูตรของโรงเรียนที่ประเทศ

องักฤษ ซ่ึงมีแนวคิดในเรื่องของการวิจัยในชั้นเรียนวาเปนเรื่องของครูที่ใชกระบวนการของการคิด

เชิงสะทอนในการทบทวนทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติทางการศึกษาไปใชจริงในโรงเรียน 

วิรัช วรรณรตัน (2537: 44-49) กลาวถึงการวิจัยในชั้นเรียนวา  การวิจัยในชั้นเรียนเปน

การศึกษาคนควาที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนในหองเรียน เพ่ือพัฒนาปรับปรุงคณุภาพการเรยีน

การสอน  ทั้งในสวนหลักสูตร  วิธีการสอน  การจดักิจกรรม  ส่ือ แบบฝกหัด  รวมทั้งการวัดและ

ประเมินผล 

อุทุมพร จามรมาน (2537: 16 ) ไดใหความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน  คือ “การวิจัยที่ทํา  

โดยครู ของครู เพ่ือครู และสํา หรับครู”  เปนการวิจัยที่ครูผูซ่ึงตองดึงปญหาการเรียนการสอน

ออกมา และครูผูซ่ึงตองแสวงหาขอมูลมาแกปญหาดังกลาวดวยกระบวนการที่เชื่อถือไดผลวิจัยคือ

คําตอบที่ครูจะเปนผูนําไปใชแกปญหาของตน 

Sebatane (1994: 112) ไดสังเคราะหนิยามของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนจากนิยามที่มีผู

กําหนดไวหลายคน สรุปไดวา  การวิจัยปฏิบัติการหมายถึงการวิจัยที่ทํา โดยครูเพ่ือพัฒนา การสอน

หรือเพ่ือทดสอบขอตกลงของทฤษฎีที่นํามาสูการปฏิบัติ 

Johnson และ Kromann (1995: 48-51) กลาววา การวิจัยปฏิบัติการ  หมายถึง การรวบรวม

ขอมูลการวิเคราะหและตีความหมายโดยมีแผนงานกําหนดและแลกเปล่ียนผลกับเพ่ือนรวมวิชาชีพ  

กระบวนการวิจัยปฏิบัติการตองตอบคําถาม  5 ขอไดแก คําถามที่ตองการศึกษาวาส่ิงที่สนใจนั้นคือ

อะไร ขอมูลที่เก่ียวของกับส่ิงที่สนใจนั้นมีอะไรบาง  ขอมูลที่ตองจัดเก็บที่เก่ียวขอมีอะไรบางจะ

วิเคราะหขอมูลที่เก็บมาไดนั้นอยางไร  และสุดทายจะแปลความหมายของผลที่ไดจากการวิเคราะห
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นั้นวาอยางไร การตอบคําถามเหลานี้ตองใชเวลาวางแผนและในทุกขั้นตอนตองอภิปรายกับเพ่ือน

รวมงาน 

ชัยพจน รกังาม (2540: 25) กลาววา การวิจัยในชั้นเรียน คือ การพัฒนานวตักรรม เพ่ือแกไข

ปญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียน  หลังจากสํารวจแลวพบวาสาเหตุของปญหาการเรียนการสอน

มาจากนักเรียน วิธีการสอน ส่ือการสอนและสภาพแวดลอม การวิจัยในชั้นเรียนจึงเปนวิธีการหนึ่งที่

ครูสามารถดํา เนินการแกปญหาดวยตนเองอยางเปนระบบ 

สุวฒันา สุวรรณเขตนิคม  (2540: 27) ไดใหความหมายของการวิจัยในชั้นเรียนไววา  การ

วิจัยในชั้นเรียน คือ กระบวนการแสวงหาความรูอันเปนความจริงที่เชื่อถือได  ในเนื้อหาเก่ียวกับการ

จัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนในบริบทของชั้นเรียน 

อัจฉรา สระวาสี (2540: 12) การวิจัยในชั้นเรียน  หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน  

(classroom research หรือ classroom action research) คือ การศึกษาวิจัยในเรื่องที่เก่ียวกับการเรียน

การสอนทั้งในสวนที่เก่ียวกับหลักสูตร  วิธีสอน  การจัดกิจกรรมการสอนการจัดส่ือและอุปกรณ

ประกอบการสอนตลอดจนการวัดผลและประเมินผล 

Field (1997: 192-193) กลาววา การวิจัยปฏิบัติการเปนการศึกษาขนาดเล็ก  (small scale) ที่

ดําเนินการโดยครูในชั้นเรียน  เปนกระบวนการที่ชวยใหครูสะทอนการปฏิบัติงานและเสริมพลัง

อํานาจใหกับครู 

Mclean (1997: 34-38) กลาววา การวิจัยปฏิบัติการเปนกระบวนการวิจัยที่ครูกระทําการ

ทดลองวิธีการตาง  ๆ ที่มีอยู การพัฒนาการศึกษาระยะยาว  เปนการพัฒนาบุคลากรครูในโรงเรียน

อยางตอเนื่องโดยการเรียนรูดวยตนเองของครูและผูอื่นรวมกัน  และเปนกระบวนการทีส่ามารถ

สรางการมีสวนรวมของครูในโรงเรียนกับนักวิจัย หรือนักวิชาการในมหาวิทยาลัย 

อัจฉรา สระวาสี  (2541: 25) กลาววา การวิจัยในชั้นเรียน เปนเครื่องมือในการคนหาคําตอบ

ใหกับคําถามที่ครูสนใจ ดวยวิธีการเชิงประจักษ ครูทุกคนสามารถทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแกปญหาที่

เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานสอน หรือเพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานสอนของตนใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้นดวยวิธีงาย ๆ โดยครูสามารถทําวิจัยไปพรอม ๆ กับการปฏิบัติงานสอนประจําวัน สําหรับเรื่อง

ที่จะศึกษาวิจัยนั้นสวนมากจะเปนปญหาที่ครูพบจากการปฏิบัติงานสอนในชั้นเรียน  โดยมี

จุดมุงหมายที่จะแกไขปญหานั้น  ๆ หรืออาจมาจากความคิดริเริ่มของครูในการที่จะพัฒนาปรับปรุง

วิธีการสอน หรือส่ือการสอนที่ใชอยูในปจจุบันใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

กองวจิยัทางการศึกษา (2542: 7) ใหความหมายการวิจัยในชั้นเรียนไววา คือ กระบวนการที่

ครศึูกษา คนควา เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนที่ตนรับผิดชอบจุดเนนของการวิจัยใน

ชั้นเรียนคือการแกปญหาหรือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอยางเปนระบบ 

ประวิต เอราวรรณ (2542: 17) อธิบายวา การวิจัยในชั้นเรียนเปนการวิจัยที่ดําเนินการควบคู

ไปกับการปฏิบัติงานของครู  โดยมีครูเปนนักวิจัยทั้งผลิตงานและบริโภคงานวิจัยหรือกลาวอีกใน
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หนึ่ง คือ ครูเปนผูที่ทําการวิจัยและนําผลการวิจัยไปใช การวิจัยในชั้นเรียนมีวิธีการวิจัยที่กลาวไดวา

เปนการวิจัยปฏิบัติการ  (action research) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  

(classroom action research) การวิจัยในชั้นเรียนไมเพียงแตเปนกระบวนการที่นาเชื่อถือและเปน

ระบบในการแสวงหาคําตอบเทานั้น  แตเปนการคิดคนพัฒนาที่เนนการแกปญหาในสภาพการณ

หรือบริบทของชั้นเรียนอีกดวย  สรุปไดวา การวิจัยในชั้นเรียนมีเปาหมายสําคัญอยูที่  การแสวงหา

คําตอบ จากปญหาหรือขอสงสัยของครู  และคดิคนพัฒนานวตักรรม  เพ่ือใชในการแกปญหาจัดการ

เรยีนการสอน 

Glickman (1994 อางถึงใน กรมวชิาการ , 2542: 74) ไดใหความหมายของการวิจัยในชั้น

เรียนไววา  การวิจัยในชั้นเรียน  เปนการวิจัยทางดานสังคมเปนพ้ืนฐานการดํา  เนินงานของกลุม  ซ่ึง

นําไปสูการปรับปรุงเง่ือนไข ผลที่ไดนํามาปรับปรุงการเรียนการสอน 

กรมสามัญศึกษา  (ม.ป.ป. อางถึงใน ทัศนา, 2543: 74) อธิบายวา การวิจัยในชั้นเรียน  คือ 

การวิจัยโดยครูผูสอนทําวิจัยกับนักเรียนเพ่ือแกปญหา  หรือพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาที่ครู

รับผิดชอบ เริ่มจากการวิเคราะหปญหาเชิงระบบ และเสร็จส้ินที่การคิดคนนวัตกรรมแกปญหาได 

ขจิต ฝอยทอง (2543: 36) กลาววา การวิจัยในชั้นเรียน  คือ การวิจัยที่ครูในวิชานั้นๆ  ทําขึ้น

เพ่ือแกไขปญหาในชั้นเรียนของตน  มีการวางแผนอยางเปนระบบ  และนําผลการวิจัยไปพัฒนาการ

เรียนการสอนของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คงศักดิ์ ธาตุทอง และ งานนิตย  ธาตุทอง  (2543: 8) กลาววา  การวิจัยในชั้นเรียน  คือ 

กระบวนการแสวงหาความรูอันเปนความจริงที่เชื่อถือไดในเนื้อหาเก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการ

สอน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนในบริบทของชั้นเรียน  เปนไดทั้งการวิจัยเพ่ือแกปญหาและ

พัฒนากิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน เปนการวิจัยที่มีประโยชนในการเรียนการสอนอยางแทจริงและ

เปนงานวิจัยที่ชวยพัฒนาวิชาชีพครู  งานวิจัยที่มีประโยชนตอการเรียนการสอนมากที่สุด  คือ วิจัย

โดยครูผูสอนเอง 

วิชัย วงษใหญ  (2540 อางถึงในทัศนา, 2543: 73) ใหคําจํากัดความวา  การแสวงหาวธิกีาร

แกปญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริง  สามารถดําเนินการวิจัยไดหลายระดับ  ทั้งในระดับ

หองเรียน  และระดับโรงเรียน กลุมผูรวมงานการวิจัย  อาจรวมถึง ครู นักเรียน ผูบริหารโรงเรียน 

ผูปกครอง และสมาชกิในชมุชน 

ส. วาสนา ประวาลพฤกษ  (2538 อางถึงในทัศนา , 2543: 74) กลาววา การวิจัยในชั้นเรียน

เกิดจากความตองการที่จะพัฒนา  ปรับปรุง  เปล่ียนแปลงกิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดผลกับ

ผูเรียนในทางที่ดีขึ้นและมีคุณคามากขึ้นทั้งนี้เพ่ือการศึกษาที่สูงขึ้น 

Elliott (1993 อางถึงในทัศนา , 2543: 75) ไดใหความหมายของการวิจัยในชั้นเรียนไววา  

การใหความสําคัญกับปญหาที่พบในโรงเรียนและเกิดกับครูในโรงเรียนโดยมีความคิดเพ่ือ

ชวยเหลือครูผูสอนใหมีการปรับปรุงพัฒนาเก่ียวกับการเรียนการสอนในโรงเรียนใหมากขึ้น 
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Mettetal และ Cowen (2000: 6) กลาววา การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  เปนการออกแบบ  

การวิจัยเพ่ือชวยครูคนหาวาเกิดอะไรขึ้นบางในหองเรียนของครู  และใชขอมูลสารสนเทศที่เกิดขึ้น

นั้น ตัดสินใจอยางชาญฉลาดเพ่ืออนาคต  วิธีการวิจัยสามารถกระทําไดทั้งเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพโดยวิธีวิจัยเชิงบรรยายหรือทดลองก็ได 

นพดล เจนอักษร (2544: 193) กลาวถึง การวิจัยในชั้นเรียนวา  คือ การวิจัยประเภทหนึ่งที่

ครูผูสอนเปนผูดําเนินการควบคูไปกับการเรียนการสอนปกติในชั้น  ทั้งนี้เพ่ือศึกษาสภาพปญหาที่

เกิดขึ้นแลวนําผลที่ไดไปพัฒนาการเรียนการสอน  หรือใชในการแกไขปญหาการสอนของตน  

รวมทั้งเผยแพรใหเกิดประโยชนแกผูอื่นตอไป 

พิมพันธ  เดชะคุปต  (2544ก: 9) กลาวถึง  การวิจัยในชั้นเรียน  คือ การใชวิธีการทาง

วทิยาศาสตร  คนควาเพ่ือสรางความรูใหมทางการศึกษา  และส่ิงประดิษฐใหมทางการศึกษาความรู

ใหมทางการศึกษาเชนวิธีสอน เทคนิคการสอน รูปแบบการสอนใหม  และหลักการสอนทฤษฎีใหม

ที่ผานการตรวจสอบอยางมีระบบ และนําผลการวิจัยไปจัดการเรียนการสอน  เพ่ือพัฒนานักเรียนให

เกิดการเรียนรูตาม เปาหมายอีกทั้งยังเปนการพัฒนาตนเอง 

รตันา ศรีเหรัญ (2544: 4) กลาววา การวิจัยในชั้นเรียนเปนรูปแบบหนึ่งของการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ (action research) มุงแกปญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาเปนครั้ง  ๆ ไป หรือเปนเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งในชวงระยะเวลาหนึ่ง ผลการวิจัยที่คนพบนี้ไมสามารถนําไปใชอางอิงกับกลุมอื่น  ๆ ได เพราะ

เปนปญหาที่เกิดขึ้นในวงจํากัด หรือเปนปญหาเฉพาะที่ เชน ปญหาที่เกิดขึ้นในหองเรียนบาง อยางที่

ครูตองการคําตอบมาอธิบายเฉพาะที่เกิดขึ้นในหองที่ตนรับผิดชอบอยูเทานั้นไมเก่ียวกับปญหาของ

หองเรียนอื่น  ๆ การศึกษาปญหาลักษณะนี้  เราเรียกวา  การวิจัยในชั้นเรียน  (classroom action 

research) ซ่ึงเปนรูปแบบของการวิจัยที่ครูกําลังใหความสนใจเปนอยางยิ่ง  เพราะสามารถนําไปใช

เพ่ือการศึกษา  และการวิจัยในสถานการณที่เกิดขึ้นจริงของหองเรียน  จึงอาจกลาวไดวา  การวิจัยใน

ชั้นเรียนเปนวิธีการวิจัยที่ออกแบบ  และพัฒนาขึ้นมาเพ่ือชวยใหครูสามารถคนพบวามีอะไรเกิดขึ้น

ในหองเรียนบาง  และยังชวยใหครูทราบขอมูลที่จะนําไปใชเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนที่จะมี

ขึ้นตอไปในอนาคต  โดยเลือกใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  การวิจัยเชิงปริมาณ  การวิจัยเชิงบรรยาย  

หรือการวิจัยเชิงทดลอง อยางใดอยางหนึ่งเปนวิธีการศึกษา 

วรรณวิไล พันธุสีดา (2544: 6) ใหความหมายของการวิจัยในชั้นเรียนวา  คือ กระบวนการที่

ครูศึกษาคนควาเพ่ือแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอนที่ตนรับผิดชอบ 

สุพกัตร พิบูลย (2544: 31) หมายถึง การศึกษา คนควา อยางเปนระบบ  ดวยวิธีการที่เชื่อถือ

ได หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร  เปนกิจกรรมที่มุงแสวงหาคําตอบ  หาความรูใหม  ๆ หรือขยายองค

ความรูในศาสตรสาขาตาง ๆ 

สุภาภรณ ม่ันเกตุวิทย (2544: 8) ไดใหความหมายของการวิจัยในชั้นเรียนไววา การวิจัยที่ดํา 

เนินงานโดยครูผูสอนเพ่ือแกปญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนการสอนมีจุดประสงคเพ่ือพัฒนา
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ศักยภาพของผูเรียนโดยใชนวัตกรรมที่เหมาะสมกับผูเรียนและมีความสัมพันธอยางเปนจริงกับ

ปญหา 

สุวิมล วองวานิช (2544: 11) ใหความหมายของการวิจัยในชั้นเรียนไววา  การวิจัยในชั้น

เรียน คือ การวิจัยที่ทําโดยครูผูสอนในหองเรียนเพ่ือแกปญหาที่เกิดขึ้นในหองเรียน  และนําผลมาใช

ในการปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน  

พิชัย ญาณศิริ (2545: 31) ไดใหความหมายของการวิจัยในชั้นเรียนวา การวิจัยปฏิบัติการใน

ชั้นเรียน  คือการทํางานเปนระบบเพ่ือแกปญหาหรือพัฒนาในส่ิงที่เก่ียวของกับการเรียนการสอน  

เพ่ือใหหมดไปหรือทํา  ส่ิงที่ดีอยูแลวใหดียิ่ง  ๆ ขึ้น และการวิจัยที่วานี้  ครูทุกคนทําไดดวยวิธีงาย  ๆ 

ไมซับซอน 

สํานกัวจิยัและพัฒนาการอาชวีศึกษา  (2547: 3) ใหความหมายของการวิจัยในชั้นเรียนวา  

หมายถึง กระบวนการแสวงหาความรูเพ่ือแกปญหา หรือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น

ในชั้นเรียน  (ภายในหรือนอกหองเรียน ) อยางมีระบบ  และมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนโดยมี

กระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง  คือ มีการกําหนดเปาหมายที่ตองการปรับปรุงแกไข  หรือตองการ

พัฒนาใหดีขึ้นกวาเดิม  วางแผนการดําเนินงานปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว  สังเกตผลที่เกิดขึ้น  และ

สะทอนผลหลังจากปฏิบัติตามแผน ถายังไมบรรลุ เปาหมายใหดํา เนินการปรับปรุงแผนเสียใหม  ลง

มือปฏิบัติตามแผนที่ปรับแลวสังเกตและสะทอนผลเปนวงจรไปเรื่อย  ๆ จนบรรลุเปาหมายที่

ตองการโดยผูวิจัย คือ ครู 

ไพจิตร สดวกการ และศิรกิาญจน  โกสุมภ (2548: 7) กลาวถึง ความหมายการวิจัยในชั้น

เรียนวา การวิจัยในชั้นเรียนเปนกระบวนการในการแกปญหา หรือพัฒนากระบวนการจัดการเรียน รู

ในชั้นเรียนที่ครูรับผิดชอบอยางเปนระบบเพ่ือสืบคนใหไดสาเหตุของปญหา  แลวหาวิธีแกไข  หรือ

พัฒนาที่เชื่อถือได  เชน การสังเกต การจดบนัทกึและการวเิคราะห  หรือสังเคราะห  เพ่ือนําไปสูการ

แกปญหาหรือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหมี

คุณภาพตามเปาหมายที่กําหนดไว  เพ่ือสงเสริมผูเรียนใหไดรับการพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม

ศักยภาพ 

จากที่มีผูใหความหมายของการวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมดสามารถสรุปไดวา  การวิจัยในชั้น

เรียน  คือ  การวิจัยที่ทําโดยครูผูสอนในหองเรียน  เพ่ือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในหองเรียน  อัน

เนื่องมาจากสาเหตุตาง  ๆ มีจุดมุงหมายเพ่ือแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ  และเพ่ิมศักยภาพของ

ผูเรียน และนําผลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ ผูเรียน เปน

งานวิจัยที่ตองทําควบคูไปกับการเรียนการสอนอยางรวดเร็ว โดยการสรางและการพัฒนานวตักรรม

ที่เหมาะสมกับผูเรียนและมีความสัมพันธกับปญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอน  และทาํการ

ทดลองกับนักเรียนในความรับผิ ดชอบของครู ทั้งกระบวนการวจิยัและผลการ วิจัยไดถูก นํามา

ปรับปรุงการปฏิบัติการสอน ในชั้นเรียน ของครู  สามารถ นําผลไปใชทันที  และสะทอนขอมูล
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เก่ียวกับการปฏิบัติงานตาง  ๆ ของตนเองและกลุมเพ่ือนรวมงานในโรงเรียน  ไดมีโอกาสอภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็นในแนวทางที่ไดปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้น  พรอมทั้งทําการเผยแพรใหเกิด

ประโยชนตอผูอื่นเพ่ือพัฒนา การเรียนการสอนตอไป ซ่ึงสงผลใหครูมีทักษะ มีความสามารถในการ

จดักิจกรรมการเรยีนการสอน  มีความรูความสามารถในการวิเคราะหปญหาจนหาทางแกไขได

สําเร็จ ทําใหเปนคนที่มีความเชื่อม่ันและภาคภูมิใจในวิชาชีพครู 

ดังนั้น การวิจัยในชั้นเรียนเปนการวิจัยที่ดําเนินการควบคูไปกับงานของครู  โดยมีครูเปน

นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยและนําผลงานวิจัยไปใชซ่ึงความมุงหมายก็คือ  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของการเรยีนการสอน  เพ่ือสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนหรือผูเรียน  และพัฒนาการศึกษาไทย 

รวมทัง้เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพและศักยภาพของตัวครเูองดวย 

9. ลักษณะของการวิจัยในช้ันเรียน 

กองวจิยัทางการศึกษา  (2542: 7) ไดสรุปขอบเขตของการทํา  วิจัยในชั้นเรียนไวเปน  2 

ลักษณะ คือ การคิดคนนวัตกรรมส่ือการเรียนการสอนที่เปนส่ิงประดิษฐ (invention) และการพัฒนา

กิจกรรมวิธีการหรือเทคนิคการสอน (instruction) 

ทัศนา แสวงศักดิ์ (2543: 74) ไดกลาวถึงลักษณะการวิจัยในชั้นเรียนดังนี้  วิจัยในชั้นเรียน

เปนการศึกษาเรื่องที่เก่ียวของกับการเรียนการสอน  ครูและนักเรียนเปนสวนใหญ  วิจัยจากการ

ปฏิบัติงานของครูมุงศึกษาเฉพาะในหองเรียนหรือในโรงเรียนเทานั้นไมเนนระเบียบวิธีวิจัยมากนัก  

ไมจํา เปนตองมีการสุมตัวอยาง ไมเนนสถิติ ผลการวิจัยไมเนนสรุป อางอิง 

Elliott (1993 อางถึงใน ทัศนา, 2543: 75) ไดอธิบายลักษณะพิเศษของการวิจัยในชั้นเรียนที่

สําคัญมี  2 ประการ  คือ เปนการศึกษาการกระทาํ  ของมนษุยและสถานการณทางสังคม  โดย

ครูผูสอนที่เก่ียวของกับปญหาและความกาวหนาตางๆที่ตองการเปล่ียนแปลง  และมีเปาหมายเพ่ือ

แกปญหาอยางลึกซ้ึงของครู ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนไปตามสถานการณที่เผชิญอยูในขณะนั้น 

ผองพรรณ ตรยัมงคลกูล  (2543: 28) ไดสรุปลักษณะสําคัญของการวิจัยปฏิบัติการ  (action 

research) ไวดังนี้ คือ 

1. เปนการวิจัยที่เรียกวา  “self-reflective inquiry” คือการมองสะทอนกลับสถานการณหรือ

ปญหาที่ตนเผชิญอยู  เชน ปญหาที่ครูพบในการสอนซ่ึงเปนปญหาใกลตัวไมใชปญหาที่เริ่มจาก

ภายนอก 

2. เปนการวิจัยที่ดํา  เนินการโดยผูมีสวนรวมโดยตรงในหนวยงาน /องคกรนั้น ครูที่ทําการ

วิจัยควรรวมกับคณะบุคคลที่มีสวนเก่ียวของ 

3. เปนการวิจัยเพ่ือหวังผลในการปรับปรุง /พัฒนาวิธีการปฏิบัติในหนวยงานหรือองคกร

นั้นๆ โดยตรง 
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4. เปนการวิจัยที่มีการทดสอบวิธีการปฏิบัติจริงๆ  ในสถานที่จริงโดยทันทีและทําการ

วิเคราะหผลของการปฏิบัตินั้นๆ โดยผูวิจัยเอง 

การวิจัยในชั้นเรียนโดยมากเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  เปนการวิจัยที่มีความเฉพาะเจาะจง  

ดังนี้ 

1. จุดเริ่มตนของการวิจัยกําเนิดจากสภาพปญหาหรือขอของใจในการเรียนการสอนที่ครู

พบ ครูตองการปรับปรุงหรือแกปญหานั้นๆ ดวยวิธีการวิจัย 

2. ขอบเขตของการวจิยัจะแคบและเฉพาะเจาะจง  ไมวาจะเปนปญหาวิจัยประชากร  จะ

มุงเนนการศึกษาเก่ียวกับผูเรียน  ผูสอน กระบวนการเรยีนการสอน  ตลอดจนสภาพแวดลอมภายใน

หองเรียน ในการศึกษาจะมุงที่นักเรียนเฉพาะราย นักเรียนหองหนึ่ง  หรือหลายหองเรียนและการนํา  

ผลการวิจัยไปใชก็มุงผลเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครูในสภาพแวดลอมที่ทํา  วิจัยนั้นๆ  

โดยตรง 

3. ครูผูสอนเปนศูนยกลางกระบวนการวิจัยทั้งหมด 

4. การวิจัยจะดํา เนินการไปพรอมๆ กันกับการสอนตามปกติ 

5. กระบวนการวิจัยมีการเชื่อมโยงการคิดเชิงสะทอนและการปฏิบัติอยางชัดเจน 

6. วิธีการวิจัยมีความยืดหยุน ปรับใหเหมาะกับสภาพการเรียนการสอน 

สุภาภรณ ม่ันเกตุวิทย (2544: 12) ไดสรุปลักษณะการวิจัยในชั้นเรียนไว ดังนี้ 

1. ผูดําเนินการวิจัยคือครูผูสอนหรือผูรับผิดชอบในระดับชั้น/หมวดวิชา 

2. เริ่มจากปญหาที่เปนจริงที่เกิดขึ้นกับผูเรียนในชั้นเรียนที่รับผิดชอบ 

3. กําหนดวัตถุประสงคตรงตามปญหาเพ่ือแกปญหาและพัฒนาศักยภาพผูเรียน 

4. ใชนวัตกรรมที่เก่ียวของ สอดคลอง และเหมาะสมกับผูเรยีน 

5. ดําเนินการควบคูกับการเรียนการสอนปกติ  ไมแปลกแยกจากกระบวนการเรยีนรูของ

ผูเรียน 

6. เก็บขอมูลอยางตอเนื่องเปนระบบ 

7. ผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน สรุปผลการใชเฉพาะกลุมที่ศึกษา 

10. ความสําคัญของการวิจัยในช้ันเรียน 

การวิจัยในชั้นเรียนเกิดจากแนวคิดพ้ืนฐาน  คือ การบูรณาการวิธีการปฏิบัติงานกับการ

พัฒนาองคความรูที่เกิดจากการปฏิบัติ  กองวจิยัทางการศึกษา  กรมวชิาการ  (2542: 10) ระบุถึง

ความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียน ดังนี้ 

1. เปนการพัฒนาหลักสูตร  และการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียน

การสอนดวยการวิจัย 

2. เปนการพัฒนาวิชาชีพครู 



 

 

- 24 - 

3. เปนการแสดงความกาวหนาทางวิชาชีพครูดวยการเผยแพรความรูที่ไดจากการปฏิบัติ 

4. เปนการสงเสริมสนับสนุนความกาวหนาของการวิจัยทางการศึกษา 

สุวิมล วองวานิช (2544: 14-15) ไดกลาวถึงความสําคัญและความจําเปนของการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ ดังนี้ 

1. ใหโอกาสครูในการสรางองคความรู ทกัษะและการทาํ วิจัย การประยกุตการตระหนกัถึง 

เปนทางเลือกที่เปนไปไดที่จะเปล่ียนแปลงโรงเรียนใหดีขึ้น 

2. เปนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู  นอกเหนือจากการเปล่ียนแปลง  หรือสะทอนผลการ

ทํางาน 

3. เปนประโยชนตอผูปฏิบัติโดยตรง เนื่องจากชวยพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ 

4. ชวยทําใหเกิดการพัฒนาที่ตอเนื่อง  และเกิดการเปล่ียนแปลงผานกระบวนการวิจัยในที่

ทํา งาน ซ่ึงเปนประโยชนตอองคกร  เนื่องจากนํา  ไปสูการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการปฏิบัติและการ

แกไขปญหา 

5. เปนการวิจัยเก่ียวกับการมีสวนรวมของผูปฏิบัติในการวิจัย  ทํา ใหกระบวนการวิจัยมี

ความเปนประชาธิปไตย ทําใหเกิดการยอมรับในความรูของผูปฏิบัติ 

6. ชวยตรวจสอบวิธีการทํา งานของครูที่มีประสิทธิผล 

7. ทําใหครูเปนผูนําการเปล่ียนแปลง (change agent) 

11. จุดมุงหมายของการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 

จุดมุงหมายที่สําคัญของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  ก็คือ การพัฒนากลยทุธในการสอน  

(Teaching strategies) การที่ครูใชกลยุทธในการสอนที่ดี  เหมาะสมกับผูเรยีนและสภาพแวดลอม  

ยอมจะสงผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน และบรรลุเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนในที่สุด 

การสอนของครูเปนผลมาจากความรู 2 ประการ คือ 

1. เปนความรูจากการปฏิบัติ  เปนความรูที่อาศัยประสบการณทั้งในดานการเรียนและการ

ทํางาน 

2. เปนความรูจากการวิจัย  ซ่ึงความรูจากการวิจัยนี้  อาจเปนความรูที่ไดจากการวิจัยของคน

อื่นหรือความรูจากการวิจัยของตนเอง  โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูจากการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  

ความรูทั้งสองประการนี้  มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเก่ียวกับการเรียนรู  (Instructional Decisions) 

ของครู โดยที่การเรียนรู (Instruction) อาจถูกพิจารณาวาเปนสวนยอยของการสอน  (Teaching) หรือ

อาจถือวาการสอน  เปนสวนหนึ่งของการเรียนรูก็ได  การถือตามแนวคิดหลังนี้  เปนเพราะความเชื่อ

ที่วา พฤติกรรมของคร ูพฤติกรรมของผูเรียน และปฏิสัมพันธระหวางครูกับ ผูเรียนเกิดขึ้นในบริบท

ของการเรียนรู การตัดสินใจเก่ียวกับการเรียนรูจะสงผลตอกลยุทธในการสอนที่ครูใชในการสอน  
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ซ่ึงผลของกลยุทธในการสอนจะมีผลกระทบโดยตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

ดังภาพตอไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2

วิเวก ปางพุทธพิงษ  (2529: 16) ไดกลาวถึงคุณคาของการวิจัยในโรงเรียน ไววา  งานวิจัยนี้

ไมจําเปนตองวางโครงการใหญโต  เพ่ือจะวิจัยหรือแกปญหาระดับสูงในระดับกรม  กระทรวง

เทานั้น ปญหาในหองเรียนของเรา ปญหาที่เราสอนนักเรียนทุก ๆ วัน ปญหาเฉพาะกิจเฉพาะอยางยิ่ง

เราก็ตองมีการศึกษาวจิยัปญหานั้นเกิดอยางไร และจะแกไขอยางไร งานสอนในโรงเรี ยน ก็มีเรื่อง

 ผลกระทบของความรูจากการปฏิบัติและจากการวิจัยที่มีตอกลยุทธในการสอน 
 

12. ประโยชนและคุณคาของการวิจัยในช้ันเรียน 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยในการพัฒนาวิชาชีพครู  

เนื่องจากขอคนพบที่ไดมาจากกระบวนการสืบคนที่เปนระบบและเชื่อถือได  ทํา ใหผูเรียนเกิดการ

พัฒนาการเรียนรู และดวยหลักการสําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เนนการสะทอนผล  ทําใหการ

วิจัยแบบนี้สงเสริมบรรยากาศของการทํา  งานแบบประชาธิปไตยที่ทุกฝายเกิดการแลกเปล่ียน

ประสบการณและยอมรับในการคนพบรวมกัน (สุวิมล, 2544: 15) 

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเปนการวิจัยทางการศึกษาแขนงหนึ่งที่มีประโยชนและคณุคา

ตอการจัดการเรียนรูหรือการจัดการศึกษาในหลาย  ๆ ดาน โดยนักการศึกษาหลายๆ  คนไดกลาวถึง

เรื่องนี้ไว คือ 

กมล สุดประเสริฐ (2528: 4) กลาววา เราจะชี้แนวทางใหไปถึงครูผูสอนวาเขาสามารถที่จะ

ทําวิจัยเก็บผลงานตาง  ๆ ของเขาไว  วันหนึ่งในอนาคตเขาจะเปนครูชั้นเยี่ยมครูที่ทํางานดวย

ผลงานวิจัย มีผลงานวิจัยวาไดแกปญหาเด็กตาง  ๆ อยางไร ไดสามารถใชเทคโนโลยีใหม  ๆ ใน

การศึกษาและทําใหลูกศิษยของตนกาวหนาในทางที่ควร 

ความรูจากการปฏิบัติ ความรูจากการวิจัย 

การตัดสินใจเก่ียวกับการเรียนรู 

 

กลยุทธในการสอน 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ตาง ๆ ที่ จะตองศึกษาวิเคราะหวิจัยมากมาย ถา เราเอาหลักงานวิจัยไปใชในหองเรียนเราก็จะได

ผลงานอยางนอยก็ทําใหการเรียนการ สอนในโรงเรียนดีขึ้น ถาเราใชหลักวิทยาศาสตรนี้มาวิเคราะห

มาพัฒนาแลวก็จะทําใหงานนั้นดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

โอภาส ตรีปญญา (2529: 46) กลาววา ผลการวิจัยทําใหนักการศึกษาสามารถใชในการ

จัดทําหลักสูตร  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคที่

กําหนดไว สามารถเลือกใชวิธีการประเมินผลไดแมนตรง  รวมทั้งผลการวิจัยยังมีประโยชนตอการ

บริหารใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

พนม พงษไพบูลย  (2537: 30 - 31) กลาววา การวิจัยเปนการชวยครูในดานการเรียนรูให

รูจักเลือกใชวิธีสอนไดอยางเหมาะสม  ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู  รูสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นไม

เพียงเทานั้น ครูก็ไดพัฒนาทางดานวิชาการไปดวย 

สุวฒันา สุวรรณเขตนิคม  (2537: 6 - 7) กลาววา ถาครูทําวิจัยในชั้นเรียนควบคูไปกับการ

ปฏิบัติการสอนอยางเหมาะสม จะกอใหเกิดผลดี คือ 

1. นักเรียนจะมีการเรียนรูที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. ในวงวิชาการการศึกษาจะมีขอความรู หรือนวัตกรรมทางการจัดการเรียนรูที่เปนจริงเกิด

มากขึ้น อันจะเปนประโยชนตอตัวครูและเพ่ือนครูในการพัฒนาการจัดการเรียนรูเปนอยางมาก 

3. วัฒนธรรมในการทํางานของครู  จะพัฒนาไปสูความเปนครูมืออาชีพ  (professional 

teacher) มากยิ่งขึ้น เพราะครูจะมีคุณสมบัติของการเปนผูแสวงหาความรูหรือนักเรียน  (learner) ใน

ศาสตรของการสอนอยางตอเนื่องและมีชีวิตชีวา 

ชัยพจน รกังาม (2539: 25) กลาววา การวิจัยในชั้นเรียนจึงเปนประโยชนกับครูในแงที่เปน

การสืบคนปญหาโดยครูผูสอน ดําเนินการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือแกปญหาโดยครู  นั่นคือ “ครูคน ครู

คิด และครูแกปญหาในชั้นเรียนได”  

กรมสามัญศึกษา  (2540: 3-4) ไดกลาวถึงความสําคัญของการนําผลการวิจัยในชั้นเรียนไป  

ใช ดังนี้ 

1. ครูสามารถใชนวัตกรรม  วิธีการ เทคนิคการสอนหรือส่ิงประดิษฐใหมที่มีคุณภาพผาน

กระบวนการตรวจสอบที่เชื่อถือไดมาใชแกปญหาในชั้นเรียนโดยตรง  สงผลใหการจัดการเรียนการ

สอนบรรลุผลตามจัดมุงหมายของหลักสูตรยิ่งขึ้น 

2. ครูสามารถนําขอมูลอันเปนขอคนพบของการวิจัยมาปรับปรุงเปล่ียนแปลงการ

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  ทําใหการพัฒนางานของครูมีมาตรฐาน

สูงขึ้น 

3. ครูสามารถสงเสริมหรือพัฒนาผูเรียนไดตรงตามสภาพความเปนจริงของผูเรียนแตละคน

ทําใหนักเรียนไดรับการสงเสริมจนบรรลุศักยภาพสูงสุด 
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4. ผูบริหารหรือหนวยงานที่เก่ียวของสามารถนําขอมูลตางๆ  อันเปนผลมาจากการวิจัยไป

ใชในการปรับปรุง  พัฒนางานบริหารจัดการหรืองานดานอื่น  ๆ ที่เก่ียวของกับการศึกษา  สงผลให

เกิดการพัฒนา 

5. ครูสามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้น

ได 

6. ปรับปรุงหรือดัดแปลงงานใหเปนไปตามเปาหมายอยางมีระบบ  เปนการนําผลการวิจัย

เชิงสํารวจหรือเชิงประเมินดานอื่นๆที่จัดทําขึ้นมาใชเปนขอมูลในการปรับปรุงหรือดัดแปลงงานใน

สวนที่เก่ียวของ 

7. วางแผนการดําเนินงานหรือกําหนดนโยบายตางๆ งานวิจัยในชั้นเรียนบางครั้งจะเปนการ

สํารวจความคิดเห็นหรือความตองการดานตาง  ๆ ซ่ึงขอมูลจากผลการวิจัยสามารถใชเปนแนวทาง

ในการดําเนินงานหรือกําหนดนโยบายของหนวยงานหรือองคกรได 

การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ  โดยมุงปรับวิธีคิดและวิธีการทํางานใหมใหกับทุกฝายที่

จะตองมุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลางพัฒนา  นํากระบวนการวิจัย  นําผลการวิจัยที่เชื่อถือไดมาใชเปน

เครื่องมือในการพัฒนาซ่ึงทางเลือกนี้นาจะชวยใหผูบริหารและผูสอนไดขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ

แกปญหาไดตรงจุด ซ่ึงจะชวยใหเขาใจ ปรากฏการณ ที่ชัดเจน ขึ้น ชวยใหไดแนวทาง ใหมในการ

ทํางานอยางเปนระบบ และมีประสิทธิผลซ่ึงมีผลตอการปฏิรูปสถานศึกษาที่ถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด

และส่ิงที่เชื่อวาจะตามมาอยางเปนรูปธรรม คือ ความกาวหนาของผูบริหาร  ผูสอนและ ผูที่เก่ียวของ 

(จิรพันธ, 2543: 67) 

สุภาภรณ ม่ันเกตุวิทย (2544: 6) ไดกลาวถึงประโยชนของการวิจัยในชั้นเรียนไววา 

1. ชวยแกปญหาในหองเรียน 

2. ชวยทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในทางที่ดี 

3. ปรับเปล่ียนบทบาทครูใหม 

4. เสริมพลังอํานาจแกครูในการแกปญหาในชั้นเรียน 

5. ทําใหไดรูถึงวิธีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล 

6. กระตุนการสอนแบบสะทอนกลับ 

7. กระตุนใหเกิดความรูสึกเปนเจาของแนวปฏิบัติเก่ียวกับการสอนที่มีประสิทธิผล 

8. ชวยตรวจสอบวิธีการทํางานของครูใหมีประสิทธิภาพ 

9. ชวยพัฒนาทักษะทางวิชาชีพครู 

10. เปนการเชื่อมโยงระหวางวิธีสอนกับผลที่ไดรับ 

11. ชวยใหครูนําผลการวิจัยไปใชในหองเรียน 

12. ทํา ใหครูสามารถเปนองคกรที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงได (change agent) 
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การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเปนเครื่องมือสําคัญ  ที่ชวยในการพัฒนาวิชาชีพครูเนื่องจาก

ใหขอคนพบที่ไดมาจากกระบวนการสืบคนที่เปนระบบ  และเชื่อถือไดทําใหผูเรียนเกิดการ

พัฒนาการจดัการเรยีนการสอน นอกจากนี้ยังพัฒนาผูที่มีสวนรวมนําไปสูการพัฒนาชุมชนแหงการ

เรียนรู และดวยหลักการสําคัญของการวิจัยปฏิบัติที่เนนสะทอนผล  ทําใหการวิจัยแบบนี้สงเสริม

บรรยากาศของการทํางานแบบประชาธิปไตยที่ทุกฝายเกิดการแลกเปล่ียนประสบการณและยอมรับ

ในขอคนพบรวมกัน (สุวิมล, 2544: 15) 

จากที่กลาวมาแลวสรุปไดวาการทําวิจัยในชั้นเรียนมีประโยชน คือ 

1. ชวยใหครูทํางานอยางเปนระบบ มีการวางแผนในการทํางาน 

2. ชวยใหครูจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพโดยใชวิธีการที่มีประสิทธิภาพ 

3. ครสูามารถสรางและวเิคราะหทางเลือกอยางหลากหลาย  และตัดสินใจเลือก  ทางเลือก

อยางมีคุณภาพ มีเหตุผลและสรางสรรค 

4. ครูใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอน 

5. นําผลการวิจัยไปใชในการกําหนดนโยบายและมาตรการตาง ๆ ของโรงเรียนได 

13. ประเภทของการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 

ไดมีนักการศึกษาจัดประเภทของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนไวหลายรูปแบบ ดังตอไปนี้ 

ซูเบอร สเกอรริท (Zuber-Skerritt.1992: 12) ไดแบงประเภทของการวิจัยออกเปน  3 แบบ 

คือ 

1. การวิจัยปฏิบัติการเชิงเทคนิค  (Technical Action Research) การวิจัยแบบนี้มีเปาหมาย  

เพ่ือปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน โดยอาศัยบุคคลภายนอก (Outsiders) 

มาชวยในการทําวิจัย  โดยที่ครูไมคอยมีบทบาทในการนําเสนอความคิด  วิธีการตางๆ  ที่ใชในการ

วิจัยมาจากความคิดของนักวิจัยภายนอกเปนสวนใหญ  แนวคิดของการทํางานเปนไปในลักษณะที่

ครูผูปฏิบัติถูกครอบความคิดจากนักวิจัยภายนอก (cooption) 

2. การวิจัยเชิงปฏิบัติการจริง  (Practical Action Research) การวิจัยแบบนี้นักวิจัยภายนอก

แสดงบทบาทของที่ปรึกษาดานกระบวนการทํางาน  (process consultancy role) ครูซ่ึงเปนผูปฏิบัติ

ในโรงเรียนมีโอกาสที่จะเรียนรูกระบวนการวิจัย และมีสวนในการเสนอความคิดในประเด็นปญหา

วิจัยที่มาจากการปฏิบัติจริง  และสามารถนําผลการวิจัยไปใชได  แนวคิดของการทํางานเปนไปใน

ลักษณะของการทาํงานรวมกัน (cooperation) 

3. การวิจัยปฏิบัติการเชิงอิสระ  (Emancipatory or Participatory Action Research) เปนการ

วิจัยที่มีการทํางานรวมกันระหวางนักวิจัยภายนอกและครูผูปฏิบัติงาน  แมจะมีบุคคลภายนอกรวม

ดวย แตทุกคนตางมีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงความคิดเห็นเทาเทียมกัน  จะไมมีผูแสดงบทบาทเปนที่

ปรึกษาการวิจัยเหมือนแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการจริง  การวิจัยแบบนี้เปดโอกาสใหเกิดการพัฒนา
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ความสามารถดานการวิจัยแกครูผูปฏิบัติ  และนักวิจัยจะเปนอิสระจากความรู  กฎเกณฑและ

พันธนาการทางความคิดเดิม  แนวคิดของการทํางานเปนในลักษณะการทํางานแบบรวมมือ  

(collaboration) 

14. กระบวนการและข้ันตอนในการทําวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 

มีนักการศึกษาหลายทานไดใหทัศนะที่หลากหลายเก่ียวกับกระบวนการวิจัยปฏิบัติการใน

ชั้นเรียน ดังนี้ 

ทัศนา แสวงศักดิ์ (2543: 76) ไดแบงกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเปน 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. สํารวจและวิเคราะหปญหาการเรียนการสอน 

2. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของ 

3. กําหนดรูปแบบหรือวิธีการที่ใชแกปญหา 

4. ออกแบบงานวิจัย 

5. สรางและพัฒนาเครือ่งมือ 

6. รวบรวมขอมูล 

7. วิเคราะหและสรุปผล 

8. เขียนรายงาน 

หนวยศึกษานเิทศก  กรมสามัญศึกษา  (2540) ไดกําหนดขั้นตอนของการ ทําวิจัยในชั้นเรียน

ไว 7 ขั้นตอนดังนี้ 

1. การสํารวจและวิเคราะหปญหาการเรียนการสอน 

2. การศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของ 

3. การพัฒนานวตักรรมทางการศึกษา 

4. การออกแบบการทดลอง 

5. การสรางและพัฒนาเครือ่งมือวดั 

6. การทดลอง การรวบรวม การวิเคราะห และสรปุผล 

7. การเขียนรายงานการวิจัย 

ผองพรรณ ตรยัมงคลกูล (2543: 43-98) ไดกําหนดขั้นการวิจัยในชั้นเรียนเบื้องตน ดังนี้ 

1. การวิเคราะหปญหาในชั้นเรียน 

2. การตรวจเอกสาร 

3. การเลือกรูปแบบการวิจัย 

4. การเก็บรวบรวมขอมูลในชั้นเรียน 

5. การวิเคราะหขอมูล 

6. การวางกรอบการวิจัยในชั้นเรียน 
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กองวจิยัทางการศึกษา กรมวชิาการ (2542: 7) ไดกํา หนดกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ดังนี้ 

1. สํารวจและวิเคราะหปญหา 

2. กําหนดวิธีการในการแกปญหา 

3. พัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม 

4. นําวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช 

5. สรุปผล 

พิมพันธ เตชะคุปต (2544: 11) ไดสรุปขั้นตอนกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ดังนี้ 

1. วางแผนวิจัย  โดยการ กําหนดคําถามวิจัย  กําหนดวัตถุประสงค  ต้ังสมมุตฐิาน  ออกแบบ

หาคําตอบ และสรางเครื่องมือวิจัย 

2. ดําเนินการวิจัย โดยมีการ จัดเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล นําเสนอขอมูล และแปลผล 

3. ตรวจสอบการดํา เนินงานตามแผนหรือปรับปรุงแกไข 

4. ปรับปรุงแกไข 

5. สรุปผลการวิจัย มีการ สรุปผล อภิปรายและเสนอแนะ 

6. นําไปใชและเผยแพร 

สุภาภรณ ม่ันเกตุวิทย (2544: 18-19) ไดสรุปขั้นตอนกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ดังนี้ 

1. ขั้นการสํารวจสภาพการปฏิบัติงานของตนเอง  (reconnaissance) โดยครูวิเคราะหปญหา  

ทํา ความเขาใจ หาสาเหตุอยางชัดเจนถองแท 

2. ขั้นการวางแผน  (planning) การวางแผนเริม่จากการกําหนดวตัถุประสงค  วิธีการหรือ

นวัตกรรม เพ่ือใชในการปรับปรุงแกไขพัฒนาปญหาที่เกิดขึ้น 

3. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานตามแผน  (action) ครูผูวิจัยดํา  เนินการตามแผน  โดยใช

นวัตกรรมหรือวิธีการที่กําหนดไวตามขั้นตอน มีการสังเกต เก็บขอมูลบันทึกอยางตอเนื่อง 

4. การสะทอนผลการปฏิบัติ  (reflection) ขั้นนี้เปนการนํา  เอาขอมูลตาง  ๆ ที่ไดจากการ

ดําเนินงานมาวิเคราะหสรุปผลหาคําตอบวามีส่ิงที่ไดดํา  เนินการในการแกปญหาเพ่ือพัฒนา  โดยใช

นวัตกรรมที่กําหนดนั้นผลเปนอยางไร  

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมีขั้นตอนตาง ๆ พอสรุปไดดังนี้ คือ  

1. ขั้นปญหาและการวิเคราะหปญหา  เปนปญหาที่กําหนดเพ่ือการปรับปรุงการเรียนรูและ

พัฒนางานการสอนได 

2. ขั้นแนวทางแกปญหา ตองศึกษาแนวคดิ  ทฤษฎี วิธีการใหม  ๆ มาตัดสินใจเลือกแนวทาง

ที่เหมาะสมที่สุด  แลวกําหนดชื่อเรื่อง  บทนําของปญหา  ประโยชนที่ตองการในการพัฒนาเสนอ

ขอมูลเก่ียวกับสภาพความสําคัญของปญหา ผลกระทบของปญหาและสาเหตุของปญหาระบุเหตุผล

ในการเลือกแนวทางเพ่ือแกปญหา 
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3. ขั้นพัฒนาส่ิงที่จะใชแกปญหา  เปนขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย  การพัฒนานวตักรรม

ส่ือการเรียนรู 

4. ขั้นดําเนินการแกปญหา โดยการทดลองและบูรณาการไปกับการเรียนรูในชั้นเรียน 

5. ขั้นประเมินผลการแกปญหา  ใชเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับจุดมุงหมาย

ในการแกปญหา 

6. การเขียนรายงานการวิจัย ควรใชภาษาที่เขาใจงาย เปนประโยชนตอการนําไปใชอภิปราย 

และใหขอเสนอแนะที่ตรงประเด็นปญหา 

โดยมีรายละเอียดในการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน ดังนี้ 

14.1  การสํารวจและวิเคราะหปญหาการเรียนการสอน 

กองวจิยัทางการศึกษา  (2542: 8) ไดใหแนวทางการสํารวจและวิเคราะหปญหาการ

เรียนการสอนไววา  การสํารวจและวิเคราะหปญหาเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญในการวางแผนแกปญหา  

เพ่ือพัฒนาคณุภาพการเรยีนการสอน  ครูสามารถดํา  เนินการไดหลายลักษณะ  เชน การวิเคราะห

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแงมุมตาง  ๆ การตรวจสมุดแบบฝกหัด  การสํารวจพฤติกรรมของ

นักเรียน การสังเกตของครู  และขอมูลจากการประเมินของผูที่เก่ียวของ  ครูจะพบปญหา  ขอสงสัยที่

เกิดจากผูเรียน ครู และกระบวนการเรยีนการสอน  

ดังนั้นผูวิจัยในชั้นเรียนจึงตองมีการวางแผนอยางเปนระบบที่จะสํารวจและวิเคราะห

ปญหา วางแผนแกปญหาอยางมียุทธวิธี  จะเห็นไดวาการดํา  เนินการตามขั้นตอนของวิธีการเชิง

ระบบจะเริ่มตนดวย  การวิเคราะหปญหาของระบบ  วิเคราะหทางเลือกในการแกปญหา  เลือก

ทางเลือกที่เหมาะสม วางแผนดํา เนินงาน ดํา เนินงานตามแผน และประเมินผลการดาํ  เนินงาน เปน

ตน ซ่ึงปญหาที่พบบอยในชั้นเรียนมี  3 ประเด็น คือ ปญหาในขั้นผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะของ

ผูเรียนที่พึงประสงคปญหาการจัดการเรียนการสอน  และปญหาในการเตรียมการสอนซ่ึงหนวย

ศึกษานเิทศก  (2542: 8) ไดสรุปปญหาการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นมี  2 ระดับ คือ ปญหาเก่ียวกับ

ผลผลิตของหลักสูตร หรือคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นกับนักเรียน และปญหาเก่ียวกับ

กระบวนการเรยีนการสอน หรือเทคนิคการสอนของครูไมเปนไปตามหรือไมสอดคลองกับแนวการ

จัดการเรียนการสอนหรือเทคนิคการสอนที่ควรจะเปนในการจัดการเรียนการสอนยอมมีปญหา

เกิดขึ้นมากมายดังที่กลาวมาแลว  จึงจํา  เปนที่ครูผูสอนตองสํารวจและวิเคราะหปญหา จัดลําดับ

ความสําคัญปญหาเพ่ือที่จะไดทราบปญหาที่แทจริงและพิจารณานํา  ปญหาที่สําคัญที่สุดมาแกไข  

ปรับปรุงและพัฒนากอนตามลํา ดับ โดยหลักการพิจารณาดังนี้ 

1. เปนปญหาที่แทจริง ซ่ึงเกิดจากผลลัพธ (ผลผลิต) ไมตรงกับความตองการหรือความ

คาดหวัง 

2. สํารวจตามสภาพความสําคัญหรือความรุนแรงของปญหาวาเกิดบอยมากนอย

เพียงใด เกิดกับนักเรียนเปนจํานวนมากนอย  ปญหานั้นเปนเรื่องสําคัญอยางไร  ขั้นการพิจารณาตอง
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พิจารณาและตัดสินใจจากขอมูลตางๆ  ที่มีอยู  เชน ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

จํานวนนักเรียนที่สอบตก สอบได จํานวนครั้งหรือคะแนนที่สอบตก  และผลผลิตที่มีคุณภาพต่ํากวา

เปาหมายมาก 

3. สํารวจคาดคะเนผลกระทบของปญหา  การวิเคราะหปญหาการเรียนการสอนเปน

ขั้นตอนที่สําคัญที่สุดของการทํางานอยางเปนระบบ  เพ่ือใหไดปญหาที่แทจริง  พรอมจะดําเนินงาน

ในขั้นตอนถัดไป  คือ การวางแผนการสอน  การจัดทําแผนการสอน  พัฒนาส่ือประกอบการสอน  

เตรยีมการสอน ฯลฯ ไมสูญเปลา การแกปญหาการเรยีนการสอน  หรอืการพัฒนาการเรยีนการสอน

ก็จะตรงจดุ หรือตรงตามเปาหมายและความตองการของปญหาของครูผูสอนอยางแทจริง 

การวิเคราะหปญหาการเรียนการสอนใน  2 ลักษณะที่สําคัญคือ  ปญหาเก่ียวกับคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป  โดยเนนวิเคราะหผลผลิตของหลักสูตรเปนหลัก  และปญหา

เก่ียวกับคณุภาพการเรยีนการสอนและกระบวนการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนในระดบัรายวชิา  

โดยมีรายละเอียดดังนี้ (หนวยศึกษานเิทศก, 2542: 13) 

1. การวิเคราะหคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป มีวิธีการดังนี้ 

การใชขอมูลความรูสึก  (Felt Data) ของผูเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนเปน

ดัชนีบงชี้ความเปนปญหา วิเคราะหคุณภาพตามการรับรูของครูผูสอน 

การใชขอมูลชัดแจง  (Hard Data) เปนตัวบงชี้ปญหาหรือความตองการจํา  เปน เชน 

ขอมูลจากผลการเรียนในรายวิชาตาง ๆ หรือดัชนีบงชี้เฉพาะทางสังคม  (social indicators) วิเคราะห

คุณภาพโดยใชดัชนีภาวะทางสังคมของโรงเรียนและการใชวิธีการระดมสมอง  โดยกระบวนการ

กลุมที่เรียกวา  Nominal Group Process เปนวิธีการใชขอมูลจากความรูสึกของผูที่เก่ียวของที่มี

ประสบการณในการจัดการเรียนการสอนเปนอยางดี ระดมสมองก็จะไดขอสรุปที่นาเชื่อถือได 

2. การวิเคราะหปญหาการเรียนการสอนในระดับรายวิชา  สามารถดําเนินงานไดดวย

วิธีการตาง ๆ ดังนี้ การวิเคราะหคุณภาพการจัดการเรียนของรายวิชาโดยภาพรวม  เชน เปรียบเทียบ

ผลการเรียนระหวางป  การวิเคราะหสาเหตุของปญหาการเรียนการสอนอยางเจาะลึกโดยครูผูสอน

วิเคราะหเจาะลึกปญหาเพ่ือหาสาเหตุของปญหาในระดับรายวิชา  เชน การวิเคราะหเปรียบเทียบ

จํานวนนักเรียนที่สอบไมผานในรายจุดประสงคตาง ๆ ในการสอบปลายภาคของนักเรียนที่เขาสอบ

ทั้งหมดหรือการวิเคราะหทบทวนสาเหตุของปญหาที่อาจเปนไปได 

ผองพรรณ ตรยัมงคลกูล  (2543: 44-45) ไดสรุปลักษณะเบื้องตนของปญหาที่ดีสําหรับ

การวิจัยในชั้นเรียนไว 3 ประการ ไดแก 

1. ปญหาการวิจัยควรมีความหมายและเอื้อตอการเรียนการสอนโดยตรง 

2. ปญหาวิจัยนั้นตองสามารถหาคํา ตอบไดอยางสอดคลองกับศักยภาพของครู 

3. ปญหาวิจัยควรสอดคลองกับประสบการณ ความสนใจ ความถนัดของผูวิจัย 
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สุวมิล วองวาณิช (2544: 29) ไดสรุปลําดับความสําคัญและขัน้ตอนการวเิคราะหสภาพ

ปญหาที่เกิดขึ้นในหองเรียนดังนี้ 

1. ประเด็นในการวิเคราะหปญหามองวาปญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร  เปนปญหาของใครมี

ผลกระทบใคร อะไรบาง 

2. การใชประโยชนจากผลการวิเคราะหสภาพปญหาทํา  ใหเราทราบวา  คาํถามใดมี

ความสําคัญหรือเรงดวน ทราบกลุมเปาหมายของการศึกษา ทราบวาจะใชรูปแบบใดในการวิจัย  

กลาวโดยสรุปการสํารวจวิเคราะหปญหาในชั้นเรียนเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญในการ

วางแผน แกปญหาหรอืพัฒนาคณุภาพการเรยีนการสอน  ซ่ึงทํา ใหครูพบปญหาที่แทจริง  จะตอง

แกไขหรือพัฒนาวาปญหาเหลานั้นมาจากไหน คืออะไร เปนปญหาที่เกิดขึ้นกับใคร  มีผลกระทบตอ

ใครอยางไรบาง  เม่ือเราสํารวจวิเคราะหปญหาอยางถ่ีถวนยอมทํา  ใหสามารถดําเนินการสอนได

สอดคลองกับเปาหมายที่ควรจะเปน 

14.2 การศกึษาเอกสารทีเ่ก่ียวของกับการวจิยั 

การศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับการวิจัย  หมายถึง การคนควาเรื่องราวที่เก่ียวของกับ

ประเด็นหรือเรื่องที่กําลังจะวิจัย  เอกสารที่เก่ียวของ  หมายถึง  เอกสารที่เปนแหลงขอมูล  ตํารา 

บทความ และงานวิจัยที่มีความสําคัญพออางอิงไดกับงานวิจัยของเรา  ซ่ึงไมจํา เปนตองตรงกับชื่อ

ปญหาที่จะวิจัย แตมีเนื้อหาพอสรุปเก่ียวกับงานวิจัยที่จะทํา เพ่ือใหการนิยามปญหาเดนชัดยิ่งขึ้น 

จุดมุงหมายของการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับการวิจัย 

การศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับการวิจัย  มีจุดมุงหมายสําคัญ  คือ เพ่ือใหไดสารสนเทศ

ที่เปนประโยชนในการวางแผนการวิจัยและดํา  เนินการวิจัยใหไดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  ซ่ึงหนวย

ศึกษานเิทศก กรมสามัญศึกษา (2544: 6-8) ไดแยกจุดมุงหมายยอย ๆ ดังนี้ 

1. เพ่ือชวยในการกําหนดปญหาวิจัย 

2. เพ่ือสรางกรอบความคิดและกําหนดสมมุติฐานการวิจัย 

3. เพ่ือหลีกเล่ียงการทําซํ้ากับผูอื่น 

4. เพ่ือกําหนดแบบแผนและวิธีการวิจัย  ขอบเขตของการวิจัย  เครื่องมือและการเก็บ

รวบรวมขอมูล  วิธีวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมาย  การอภิปรายผลการวจิยัและการให

ขอเสนอแนะ และการนาํ เสนอรายงานการวิจัย 

นอกจากนี้ บุญเรียง ขจรศิลป (2543: 25) ไดกลาวถึงประโยชนของการตรวจเอกสารที่

มีตอผูวิจัยในประเด็นตอไปนี้  คือ ปองกันไมใหเกิดความ ซํ้าซอนของการวิจัย  ชวยใหกําหนด

ขอบเขตของปญหาที่จะทํา  การวิจัยไดชัดเจนมากขึ้น  ไดแนวทางในการกําหนดสมมุติฐานได  

แนวคิดในการสรางเครื่องมือเพ่ือรวบรวมขอมูล ไดแนวทางการสุมตัวอยาง  การวิเคราะหขอมูล  ได

แนวทางแปลผลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย 
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ลักษณะและประเภทของเอกสารที่เก่ียวของกับการวิจัย 

การวิจัยในชั้นเรียนเก่ียวของกับการพัฒนาการเรียนการสอนในหองเรียน  ดังนั้น  

เอกสารที่เก่ียวของจึงเปนเอกสารที่ครูใชอยูเปนประจํา  เชน โครงสราง หลักสูตร  คูมือการสอน  

แบบเรียน เปนตน  

หนวยศึกษานเิทศก  กรมสามัญศึกษา  (2540: 9) ไดมีการจัดประเภทเอกสารตาง  ๆ ที่

เก่ียวของเปน 3 ประเภท คือ  

1. เอกสารอางอิงทั่วไปเปนเอกสารที่ใหขอมูลเก่ียวกับตัวเอกสาร  เชนดัชนีวารสาร  

บทคัดยองานวิจัย บทคัดยอบทความ รายการเอกสาร  

2. เอกสารปฐมภูมิ  เปนเอกสารที่ผูเขียนเสนอความคิดและประสบการณของตนเอง

โดยตรง จึงเปนเอกสารที่จัดวามีความนาเชื่อถือสูง  มีคุณคาตอการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับการ

วิจัยเปนอันมาก  เอกสารประเภทนี้  ไดแก บทความและผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ  รายงานการ

วิจัย วิทยานิพนธหรือปริญญานิพนธ  

3. เอกสารทุติยภูมิ  เปนเอกสารที่ผูเขียนศึกษาผลงานทางวิชาการของผูอื่น  แลวนํา  

เสนอเปนงานทางวิชาการ  เอกสารประเภทนี้ไดแก  หนังสือหรือตํา  รา พจนานุกรม  สารานุกรม  

ปริทัศนงานวิจัย คูมือ รายงานประจํา ป 

ผองพรรณ ตรยัมงคลกูล  (2543: 53-55) ไดกลาวถึง การตรวจเอกสารไววา  การตรวจ

เอกสารเริ่มจากการคนควาความรูและขอมูลจากแหลงตางๆ แลวนํา มาสังเคราะหใหไดสาระสําคัญ  

ประโยชนที่ไดจากการตรวจเอกสารและผลงานวิจัยที่เก่ียวของ  ไดสรุปประโยชนแกผูวิจัยในเรื่อง

นั้น ๆ ทุกขั้นตอนต้ังแตการกําหนดประเด็นปญหา  สภาพปญหา  สมมุตฐิาน การออกแบบวิจัย  การ

แปลความหมาย และการสรปุผลการวจิยั  

การสืบคนและการจัดหาเอกสารที่เก่ียวของกับการวิจัย  โดยอาศัยวิธีการสืบคนมี  2 วิธี 

คือ  

1. การสืบคนจากเอกสารอางอิงทั่วไปโดยตรงที่กําหนดลักษณะประเภทของเอกสารที่

ตองการและอาศัยคําสําคัญของหัวขอวิจัยในเรื่องเดียวกัน ยทุธพงษ กัยวรรณ (2543: 53) ไดกลาววา 

ผูวิจัยจะตองศึกษาอยางกวางขวางหรือมีจํานวนมาก  และจะตองมีการบันทึกขอมูลจากเอกสารและ

ผลงานวิจัย เพ่ือปองกันการลืม  

2. การสืบคนดวยคอมพิวเตอร ครูจะตองฝกการคนหาแหลงขอมูลเหลานี้จากหองสมุด  

หลังจากการสืบคนผูทํา  การวิจัยตองบันทึกขอมูลลงในบัตรรายการแตละบัตร  แลวทํา  การ

สังเคราะหเนื้อหาเอกสารที่เตรียมไวใหมีความเชื่อมโยงสาระความรูใหตอเนื่องสอดคลองกับ

งานวิจัยที่ผูวิจัยกําลังทํา 

กองวจิยัทางการศึกษา (2542: 8-9) กลาวในเรื่องเดียวกันวา เพ่ือที่จะไดเปนแนวทางใน

การแกปญหา ในขั้นนี้ครูตองศึกษาเอกสารที่เก่ียวของ  เชน วารสาร บทความ หลักสูตร ผลงานวิจัย 
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หนงัสือ ตํารา คูมือ แนวคิดทฤษฎีตางๆ ตลอดจนประสบการณของครูเอง ทําใหครูทราบวาปญหาที่

คลายกับปญหาของเราเองมีผูใดศึกษาไวบาง ใชวิธีใดในการแกปญหา  ผลการแกปญหาเปนอยางไร  

จะทําใหครูเห็นแนวทางในการแกปญหาไดชัดเจนขึ้น  ซ่ึงอาจเปนวิธีสอนแบบใหมหรือการใช

นวัตกรรมเขามาชวยในการจัดประสบการณการเรียนการสอนของครู  ไดแก บทเรียนสําเร็จรูปชุด  

การสอน เอกสารประกอบการสอน  คูมือครู บทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอน  (CAI) การเรยีนแบบ

รวมมือ เปนตน 

14.3 การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

ในขั้นการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  ครูผูวิจัยตองกําหนดวิธีการหรือสราง

นวัตกรรมที่ใชในการแกปญหาหรือพัฒนา แลวดําเนินการหาคุณภาพของวิธีการหรือนวัตกรรมจาก

ผูรูในเรื่องนั้น  ๆ โดยการขอคําแนะนํา  ความคิดเห็น  เพ่ือนําขอคิดที่ไดมาปรับปรุงแกไขเตรียมนํา  

ไปใชแกปญหาหรือพัฒนาตอไป  ดังนั้นครูผูวิจัยจะตองศึกษาแนวทาง  รูปแบบหรือเทคนิควิธีการ

สอน หรือสรางนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่สามารถทํา  ใหนักเรียนได

เรียนรูบรรลุตามวัตถุประสงคของรายวิชานั้น ๆ 

กองวจิยัทางการศึกษา  (2535: 53) ไดกลาวถึง นวัตกรรมไววา  นวัตกรรมคือรูปแบบ

ใหม ๆ ของการสรางตัวปจจัย  (input) ของการเรยีนการสอน  เชน สรางส่ือรูปแบบใหม  ๆ ของ

กระบวนการ (process) เชน แผนการสอน เทคนิควิธีสอน กิจกรรมการเรียน วิธีวัดผล วิธีใชส่ือ  

กรมสามัญศึกษา  (2542: 4) ไดใหความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา  ไววา 

นวตักรรมทางการศึกษา  (educational innovation) หมายถึง แนวคิดวิธีการ  กระบวนการ  หรือ

ส่ิงประดิษฐใหม  ๆ ที่นํามาใชแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพตรงตามเปาหมาย

ของหลักสูตร 

หนวยศึกษานเิทศก  (2543: 4) ไดใหความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา  ไววา 

นวตักรรมทางการศึกษา  (educational innovation) หมายถึง แนวคิด วิธีการ กระบวนการหรือ

ส่ิงประดิษฐใหม  ๆ ที่นํา มาใชแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพตรงตามเปาหมาย

ของหลักสูตร  

สุภาภรณ  ม่ันเกตุวิทย  (2544: 39) กลาววา  นวัตกรรม  หมายถึง ส่ิงที่นํามาใชเปน

เครื่องมือในการแกปญหาหรือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  โดยเนนการ

พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ทั้งดานความรู  ทกัษะกระบวนการ  คุณธรรมจริยธรรม  นวตักรรมมีหลาย

ลักษณะ คือ นวัตกรรมประเภทส่ือ และนวัตกรรมที่เปนวิธีการหรือกิจกรรม 

กรมวชิาการ  (2545: 48-49) กลาววา  การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูเปนการ

เปล่ียนแปลงกระบวนการเรียนการสอนที่เพ่ือแกไขปญหาการเรียนของผูเรียน หรือพัฒนาผูเรียนให

สอดคลองกับเปาหมายทางการศึกษาที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น  ผูสอนจําเปนตองมีการ

ประดิษฐคิดคนนวัตกรรมการเรียนรู  ดวยการปรับปรุงส่ิงที่อยูแลวหรือออกแบบเพ่ือพัฒนาวัสดุ  
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อุปกรณ เทคนิค หรือวิธีการขึ้นมาใชกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบใหมๆใหสอดคลองกับการแกไข

ปญหาหรือตรงกับความตองการที่คาดหวังไว  ซ่ึงนวัตกรรมการเรียนรูที่ไดมาตองเปนเครื่องมือที่มี

บทบาทสําคัญในการถายทอดความรู  และประสบการณจากผูสอนไปสูผูเรียน  ชวยกระตุนความ

สนใจและเปนตัวกลางใหการส่ือสารระหวางผูสอนและผูเรียนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  ทําให

ผูเรียนมีพัฒนาการดานความรูความเขาใจ  ทักษะปฏิบัติ  และทัศนคติไดตามที่ผูสอนตองการการ

ถายทอดความรูและประสบการณไมวาอยูในลักษณะใดผูสอนมีการนํานวัตกรรมการเรียนรูมาเปน

เครื่องมือแลวยอมสามารถเอื้ออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางงายขึ้น  ขณะเดียวกัน

นวัตกรรมการเรียนรูที่นํามาใชนั้นตองไดรับการพัฒนาขึ้นอยางมีคุณภาพ  มีประสิทธิภาพ  และ

เหมาะสมสอดคลองกับสถานการณดวย 

แนวทางการจัดทํานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือแกปญหาการเรียนรู  ตองใชวิธีการเชิง

ระบบ คือ มีกําหนดขั้นตอนเตรียมการ  ขั้นตอนการดํา  เนนิกิจกรรมการเรยีนการสอน  และขั้นตอน

การวัดผลประเมินผล (หนวยศึกษานเิทศก, 2542: 6)  

นอกจากนี้แลว  กองวจิยัทางการศึกษา  (2535: 56) ไดกลาวถึงการออกแบบนวัตกรรม

ไววา ขั้นตอนการออกแบบนวัตกรรม  มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นพัฒนา ขั้นทดลอง ขั้นประเมินผลและ

รายงาน 

ประเภทของนวตักรรมทางการศึกษา มีหลายประเภทแตที่นิยมใชกันมากเพราะสะดวก

และประหยัดในการจัดทํา  ไดดวยตนเองและงายแกการนํา  ไปใชมี 2 ประเภท คือ ประเภทแรก  

นวัตกรรมประเภทส่ือการสอน  ไดแก แผนการสอน  คูมือครู ส่ือส่ิงพิมพ-เอกสารประกอบการสอน  

บทเรียนสําเร็จรูป ชุดแบบฝกปฏิบัติ  ใบงาน ชุดการสอนหรือชุดการเรียน  รายงานการศึกษาคนควา  

รายงานโครงการ  ส่ือโสตทัศนูปกรณ  ภาพยนตร สไลด คอมพิวเตอรชวยสอน  เทปเพลง เทปเสียง 

และประเภทที่สอง นวัตกรรมประเภทเทคนิควิธีการสอน เชน การสอนแบบศูนยการเรียน การสอน

ดวยการแสดงบทบาทสมมุติ  การสอนเพ่ือเสรมิสรางลักษณะนสัิย  การสอนโดยใชเทคนิคการสอน

ซอมเสริม  การสอนแบบโครงการ  การสอนแบบแกปญหา  และกิจกรรมเสรมิตาง  ๆ (หนวย

ศึกษานเิทศก, 2540: 7; กองวจิยัทางการศึกษา, 2535: 53-54; สุภาภรณ, 2544: 39-40) 

กระบวนการสรางนวตักรรมทางการศึกษา  มีขั้นตอนที่สําคัญ  ประกอบดวย  กําหนด

จุดประสงคการเรียนรู  กําหนดกรอบแนวคิดของกระบวนการเรียนรู  สรางตนแบบนวัตกรรม  

ทดลองใชนวัตกรรม  เผยแพรนวัตกรรม  (หนวยศึกษานเิทศก , 2543: 10) นอกจากนี้การออกแบบ

นวัตกรรมที่กองวิจัยทางการศึกษา  (2535: 57) ไดสรุปถึงสวนยอยเพ่ิมเติม  ไดแก ชื่อนวัตกรรมแต

ละชนดิ เหตุผล วัตถุประสงคของการใชนวัตกรรมแตละชนิด  ทฤษฎีหรือหลักการที่ใชในการสราง

นวัตกรรม  สวนประกอบของนวัตกรรม  ลักษณะทางเทคนิค  แนวการใชนวัตกรรม  พอสรปุ

รายละเอียดแตละขั้นตอนดังนี้ 
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1. กําหนดจุดประสงคการเรียนรู  เม่ือครูผูสอนไดวิเคราะหสาเหตุของปญหาในการ

จัดการเรียน  ตองกําหนดจุดประสงคการเรียนรูที่ตองการใหเกิดขึ้นในตัวนักเรียนเปนพิเศษตาม

เปาหมายของหลักสูตรเปนสําคัญ เชน พัฒนาความสามารถในการเรียนรูวิชาตาง ๆ 

2. กําหนดกรอบแนวคิดของกระบวนการเรียนรู  เม่ือกําหนดจุดประสงคการเรียนรูไว

ชัดเจนแลว  ครูผูสอนก็ศึกษาคนควาหลักวิชาการ  แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เก่ียวของกับ

จุดประสงคในการพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน  นํามาผสมผสานความคิดและประสบการณ  เพ่ือ

จัดสรางเปนตนแบบนวัตกรรมขึ้นใชแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

3. สรางตนแบบนวัตกรรม  เม่ือตัดสินใจไดวาจะเลือกทํานวัตกรรมชนิดใด  ครูผูสอน

ตองศึกษาวิธีการจัดทํานวัตกรรมชนิดนั้น ๆ อยางละเอียด  วามีวิธีการทําอยางไร  จากเอกสารตําราที่

เก่ียวของ  แลวจัดทําตนแบบ บทเรียนสําเร็จรูปใหสมบูรณตามขอ กําหนดของวิธีการทํานวัตกรรม

นั้น ๆ 

4. ทดลองใชนวัตกรรม  เพ่ือหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม  และทดลองใชเพ่ือพัฒนา

คุณลักษณะของผูเรียนตามจุดประสงคที่ต้ังไว การทดลองใชนวัตกรรมทํา ไดหลายวิธี ไดแก 

4.1 การทดลองใชเพ่ือหาประสิทธิภาพของส่ือ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  นวัตกรรม

ประเภทบทเรียนสําเร็จรูป และชุดการสอนจะมีวิธีการหาประสิทธิภาพดังนี้ 

4.1.1 การทดลองหนึ่งตอหนึ่ง  โดยเลือกนักเรียนมา  1 คน ใหอานบทเรียน  ครู

บันทึกปญหาอุปสรรค  แลวนํา  ขอมูลนั้นไปปรับปรุงแกไขบทเรียนกอนที่จะนํา  ไปทดลองกับ

นักเรียนกลุมเล็กตอไป 

4.1.2 การทดลองกับกลุมเล็ก โดยเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลางในวิชา

ที่สรางบทเรียนสําเร็จรูปนี้มาจํานวน  10 คน ใหทําแบบทดสอบกอนเรียนเพ่ือดูพ้ืนฐานเดิมแลวให

ทําแบบทดสอบหลังเรียน เปนตน 

4.2 การทดลองใชนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน  ผูวิจัยไดกําหนด

จุดประสงคแลวนํานวัตกรรมที่ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพแลวไปใชกับกลุมตัวอยางประมาณ  30–

100 คน โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงทดลองที่เปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม  ทั้งนี้

รูปแบบการทดลองตองมีการควบคุมอยางรัดกุมเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของนวัตกรรมชิ้นนั้น 

4.3 การขยายผลโดยการทดลองภาคสนามเชิงปฏิบัติ  และปรับปรุงแกไขครั้งสุดทาย

ใชกับกลุมตัวอยาง 40-200 คน ในโรงเรียน 10-30 โรงเรียน 

5. เผยแพรนวัตกรรม  เม่ือนํา นวัตกรรมไปขยายผลโดยใหผูอื่นทดลองใชและใหคํา  

แนะนําในการปรับปรุงแกไขจนเปนที่พอใจแลวก็จัดทํานวัตกรรมนั้นเผยแพรเพ่ือบริการหรือ

จําหนายใหใชกันแพรหลายตอไป (หนวยศึกษานเิทศก, 2540: 11-15) 

การสรางนวัตกรรมทางการศึกษาพอสรุปไดดังนี้  เม่ือครูไดทางเลือกในการแกไข

ปญหาหรือพัฒนาซ่ึงอาจเปนวิธีการหรือนวัตกรรมที่เปนไปได ดังนั้นครูผูวิจัยตองกําหนดวิธีการใช
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ในการแกปญหาหรือพัฒนา  เริ่มดวยการกําหนดจุดประสงคการเรียนรู  กําหนดกรอบแนวคิดของ

กระบวนการเรียนรู  สรางตนแบบนวัตกรรม  โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีและผูรูในเรื่องนั้น  ๆ ทดลอง

ใชนวัตกรรมเพ่ือหาคุณภาพประสิทธิภาพแลวนํา  มาปรับปรุงแกไข  จัดทํา ตนแบบใหสมบูรณ  และ

เผยแพรนวัตกรรมใหใชกันอยางแพรหลายตอไป 

การนํานวัตกรรมทางการศึกษาไปใช  เม่ือครูผูวิจัยสรางนวัตกรรมทางการศึกษาตรง

ตามจุดประสงคผานการหาคุณภาพและทดลองใชมาแลวนั้น  ในขั้นนี้ครูผูวิจัยนํานวัตกรรมทาง

การศึกษาไปใชโดยระบุขั้นตอนปฏิบัติวาจะใชกับใคร  เม่ือไร อยางไร แลวเก็บรวบรวมขอมูล  เชน 

สังเกตพฤติกรรมเริ่มตนของผูเรียนกอนนําไปใช  เม่ือนําไปใชแลวสังเกตพฤติกรรมอีกระยะหนึ่ง  

เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนตอไป  ขั้นตอนนี้ตองอาศัยเครื่องมือ  

และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล รวมทั้งแนวทางการวิเคราะหขอมูล 

ประเภทของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรว มขอมูลที่นิยมใชในการวิจัยในชั้นเรียน  มีหลาย

ประเภท ไดแก แบบทดสอบ  (test) แบบสอบถาม  (questionnaires) แบบสัมภาษณ  (interview) แบบ

สังเกต (observation) แบบวัดเจตคติ  (attitude test) แบบตรวจสอบ  (check list) แบบประเมินคา  

(rating scale) แบบสังคมมิติ  (sociometric) (ชิดชนก, 2539: 135; สุวิมล, 2544: 57; ผองพรรณ, 

2543: 83; ลวนและองัคณา , 2538: 131-162; หนวยศึกษานเิทศก , 2543: 6; บุญธรรม, 2536: 92-95; 

กองวจิยัทางการศึกษา , 2535: 111; ยทุธพงษ, 2543: 107-121; ทศินาและสรอยสน , 2540: 319-457) 

ดังนั้นผูวิจัยจะใชเครื่องมือประเภทใดตองกําหนดใหเหมาะสมกับลักษณะของขอมูล  และที่สําคัญ

ตองกําหนดแหลงขอมูลไวมากกวาหนึ่งแหลง  ดังที่สุวิมล วองวาณิช (2544: 56) ไดเสนอตัวอยาง

ขอมูลที่ใชในการวิจัยในชั้นเรียน ดังนี้ 

1. ขอมูลจากนักเรียน  อาศัยการสังเกตจากกิจกรรม  การรายงาน  ประสบการณ  การ

ทดสอบ การแสดงความคิดเห็น  และส่ิงที่เกิดขึ้นตาง  ๆ ในชั้นเรียน  เชน การบาน งานเขียน งานคิด

สรางสรรค 

2. ขอมูลจากผูปกครองอาศัยจากการรายงานประสบการณ  การแสดงความคดิเหน็เก็บ

จากแบบสอบถามหรือสัมภาษณ 

3. ขอมูลจากเพ่ือนครู  อาศัยการสังเกต  การรายงาน  ประสบการณ  การแสดง ความ

คิดเห็น ส่ิงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในหองเรียนรวมทั้งขอมูลเก่ียวกับการสอน ขอมูลที่จัดเก็บหรือแสดง การ

วิจัยทางดานวิธีสอน 

4. ขอมูลจากตนเอง  อาศัยจากการสังเกตกิจกรรมตางๆ  อาจเก็บขอมูลจากการบันทึก  วี

ดีทัศน การรายงาน ประสบการณของตนเองผานบันทึกประจําวัน การแสดงความคิดเห็น  
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เทคนิคที่ใชในการวิจัยในชั้นเรียนมีหลายประเภท  แตละประเภทมีกระบวนการเก็บ

ขอมูลที่แตกตางกัน  และมีความเหมาะสมกับขอมูลแตละประเภทไมเหมือนกัน  ดังที่สุวิมล  วอง

วาณิช (2544: 57) ไดกลาวถึงรายละเอียดเก่ียวกับเทคนิคการเก็บขอมูล ดังตารางตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 

เทคนิค 

2 เทคนิคการเก็บขอมูล 

รายละเอียดของเทคนิค 

ขอเสนอแบบเขียนตอบ เครื่องมือวัดความรูความสามารถของผูเรียน วัดจุดมุงหมายและเนื้อหา

ตามที่กําหนดในหลักสูตร 

การบันทึกเหตุการณ 

การบันทึกภาคสนาม 

 

บันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการเรียนการสอนกิจกรรมในชั้น

เรียน รวมทั้งความรูสึก  ปฏิกิริยาของผูเรียน  การบรรยายสภาพตาง ๆ  

ทางกายภาพ  โครงสรางของกลุม  ปฏิสัมพันธของผูมีสวนรวมในชั้น

เรียนเปนการบันทึกเหตุการณตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นจากประสบการณและ

การสังเกตของผูบันทึกขอมูลที่ไดรับมาจากความรูสึกสวนตัว  เปน

ขอมูลที่ชวยกระตุนความจํา 

การศึกษาและวเิคราะห 

เอกสาร 

 

เอกสารที่เก่ียวกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย  เชน แผนการสอน  

ผลงานของนักเรียน  ส่ือการสอน  ตํารา บทความ  ผลการเรียนของ

นักเรียน 

แบบสอบถาม /  

การสํารวจ 

ขอคําถามที่จัดเตรียมขึ้นใหกลุมผูตอบที่ใหขอมูลโดยการเขียนตอบ  

เปนการสอบถามเก่ียวกับความรูสึก  ความคิดเห็น  ความเชื่อ  ความ

ตองการ 

การสัมภาษณ การเก็บขอมูลโดยการซักถามดวยปากเปลา  มีการเผชิญหนา  ไดขอมูล

ที่ลึกซ้ึง แตใชเวลาในการเก็บขอมูล 

การบนัทกึภาพเสียง ใชอุปกรณที่เปนกลองถายรูป  เทปวีดีทัศน  บันทึกเหตุการณตาง ๆ  ซ่ึง

สามารถตรวจสอบซํ้าได 

การสังเกต การบรรยายเหตุการณที่สังเกตเห็น ในพฤติกรรมที่ผูสังเกตไมรูตัวหรือ

รูตัว หรือสังเกตโดยเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ  วธิกีารสังเกต

ใชเวลามาก  ไดขอมูลที่ลึกซ้ึง  แตคอนขางใชเวลาในการวิเคราะหและ

ตีความหมายขอมูล 

สังคมมิต ิ เปนเครื่องมือที่สะทอนใหเห็นโครงสรางความสัมพันธ ทางสังคมของ

กลุมผูที่ตองการศึกษา 

ที่มา: สุวิมล, 2544: 57 
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นอกจากนี้  สุวิมล วองวาณิช  (2544: 57) ไดเขียนถึงความสัมพันธของแหลงขอมูล  

ลักษณะของขอมูล และเทคนิคการเก็บขอมูลตามตารางขางลางนี้ 
 

ตารางที่ 

แหลงขอมูล 

3 ความสัมพันธของแหลงขอมูล ลักษณะของขอมูล และเทคนิคการเก็บขอมูล 

ลักษณะขอมูล เทคนิคการเก็บขอมูล 

ครู ประสบการณของครู ความคิดเห็น  

การรับรู ความเชื่อ 

การบันทึกเหตุการณ  การบันทึก

พฤติกรรมของนกัเรยีน 

นักเรียน ความรู วิธีการเรียนรู ประสบการณ  

ความคิดเห็น การรับรู ความเชื่อ 

การทดสอบ  การบันทึกเหตุการณ  

การสํารวจ  การสัมภาษณ  การทํา

แบบฝกหัด  การใหขอมูลปอนกลับ  

สังคมมิติ 

หลักสูตร สาระของหลักสูตร ส่ือการสอน แผนการสอน  เอกสารประกอบการ

สอน 

กิจกรรม การปฏิบัติของครู  การปฏิบัติของ

นักเรียน ปฏิสัมพันธทางสังคม 

การบันทึกภาคสนาม  การบันทึกเทป  

วีดีทัศน เอกสาร 

บริบทของหองเรียน บรรยากาศของหองเรียน แผนที่ แผนผัง เอกสาร 

ที่มา: สุวิมล วองวาณิช, 2544: 57 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลที่นิยมใชในการวิจัยในชั้นเรียนไดแก  

แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และแบบสังเกต เม่ือผูวิจัยจะเลือกเครื่องมือนํามาใชเก็บ

รวมรวมขอมูล  จําเปนตองรูขั้นตอนการสรางเครื่องมือ  ดังที่ สนอง อินละคร (2544: 11) ไดสรุป

ขั้นตอนการสราง ดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการและวิธีการสรางเครื่องมือแตละชนิดที่จะนํา มาใชเก็บรวบรวมขอมูล 

2. ศึกษาวิเคราะหเนื้อหาจุดประสงคการเรียนรู  เพ่ือกําหนดเนื้อหาและพฤติกรรมการ

วัดใหชัดเจนและครอบคลุม 

3. ดํา เนินการสรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลโดยเลือกใชเครื่องมือใหเหมาะสมกับ

ส่ิงที่จะวัดและวิธีการวัด 

4. ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัด 

5. เลือกขอสอบที่มีคุณภาพมาใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดสรุปรูปแบบหรือประเภทของ

เครื่องมือตามนักการศึกษาไดเสนอไวมี ดังนี้ 

1. แบบทดสอบ  หมายถึง ชุดของคําถามที่ใชวัดพฤติกรรมประเภทความรู  นอกจากนี้ 

ลวน สายยศ และองัคณา สายยศ (2538: 146) ไดใหความหมายของแบบทดสอบไววา  แบบทดสอบ 
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คือ ชุดของคําถามที่สรางอยางมีระบบเพ่ือใชวัดพฤติกรรมของนักเรียน  อาจจะวัดทางดานสมอง  

(cognitive domain) ทางดานอารมณ  (affective domain) และทางดานของความเคล่ือนไหวทาง

รางกาย (psychomotor domain) แบบทดสอบมีหลายแบบ  หลายประเภทดังที่  ลวน สายยศ และ

อังคณา สายยศ (2538: 146) ไดแบงแบบทดสอบไวดังนี้  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์  (achievement 

test) ประกอบดวยแบบทดสอบของครู  (teacher-made test) แบบทดสอบมาตรฐาน  (standardized 

test) แบบทดสอบความถนัด  (aptitude test) ประกอบดวยแบบทดสอบความถนัดจําเพาะ  (specific 

aptitude test) และ แบบทดสอบบุคคลกับสังคม  (personal social test) ประกอบดวย  แบบทดสอบ

เจตคติ (attitude test) แบบทดสอบความสนใจ (interest test)  

ลักษณะของแบบทดสอบมีหลายลักษณะดังที่ หนวยศึกษานเิทศก (2542: 6) ไดสรุป

ไวเปน 2 ลักษณะคอื 

1) แบบทดสอบแบบอัตนัยหรือแบบความเรียง  (Subjective or Essay Type) 

หมายถึง แบบทดสอบที่กําหนดปญหาหรือคําถามมาให  โดยใหผูเขาสอบเขียนตอบยาว  ๆ ภายใน

เวลาที่กําหนดให  ขอสอบประเภทนี้เหมาะสํา  หรับวัดหลาย  ๆ ดานในแตละขอ  เชน  วัด

ความสามารถในการใชภาษา ความคิด การแสดงออกของอารมณ ทัศนคติอื่น ๆ 

2) แบบทดสอบแบบปรนัยหรือแบบใหตอบส้ัน  ๆ (Objective or Short Answer 

Type) หมายถึง แบบทดสอบที่กําหนดใหตอบส้ัน  ๆ หรือแบบกําหนดคําตอบใหเลือก  ไดแก แบบ

ตาง ๆ ตอไปนี้ แบบถูก-ผิด (true-false) แบบเติมคํา  (completion) แบบจับคู (matching) และแบบ

เลือกตอบ (multiple choices) 

2. แบบสอบถาม  คือ รายการคํา ถามที่สงไปใหคนกลุมหนึ่งเปนผูตอบ  เก่ียวกับเรื่องที่

เราตองการทราบ  อาจจะเปนคําถามที่ถามขอเท็จจริง  ความเห็น ความรูสึก การประเมินสภาพการ

ประเมินการปฏิบัติ  หลักการสรางแบบสอบถามดังที่  รวีวรรณ ชนิะตระกูล  (2533: 48) กลาวไววา 

ภาษาที่ใชควรกะทัดรัด ส่ือความหมายไดแนชัด  ครอบคลุมสาระที่สําคัญที่ตองการ  คําถามควรมุง

คําตอบที่เฉพาะเจาะจง ใชภาษาที่เหมาะสมกับระดับของผูตอบแบบสอบถาม 

ประเภทของคําถามในแบบสอบถาม มีหลายประเภท แตละประเภทมีความมุงหมาย

แตกตางกัน ดังนี้ 

1) แบบคําถามปลายเปด  เปนคําถามที่เปดโอกาสใหผูตอบเขียนไดอยางอิสระ  

ไมมีการกําหนดคําตอบไว 

2) แบบคําถามปลายปด  เปนแบบที่กําหนดคําตอบใหผูตอบเลือกตอบไว

แนนอน ผูตอบเลือกตอบจากคําตอบที่กําหนดใหมีลักษณะคําตอบ ดังนี้ 

(1) แบบเลือกตอบอยางใดอยางหนึ่งจากสองคําตอบ 

(2) แบบเลือกคําตอบเดียวจากหลายคําตอบ 

(3) แบบเลือกคําตอบหลายคําตอบ 
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(4) แบบจัดเรียงลําดับ  ผูตอบจะตองจัดเรียงลําดับความ สําคัญ หรือลําดับ

กอนหลังโดยใสหมายเลข 1, 2, 3 ตามลําดบั 

(5) แบบมาตรประมาณคา เปนแบบใหจัดลําดับความสําคัญ  อาจใช 5 ลําดับ

หรืออาจใช  3 ลําดับก็ได  ถาตองการสอบถามระดับความรูสึกของบุคคลที่มีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  

สามารถใชมาตรวัดเจตคติได 

อาจกลาวสรุปไดวา  แบบสอบถามมีลักษณะเปนชุดของขอความหรือคําถามที่มีทั้ง

แบบปลายเปดและแบบปลายปด  ที่ตองการใหกลุมตัวอยางหรือผูใหขอมูลเปนผูตอบหรือแสดง

ปฏิกิริยาตอบสนองตอขอความหรือขอคําถามนั้น  เพ่ือใหผูวิจัยไดคําตอบเหลานั้นไปวิเคราะห  เพ่ือ

คนหาคําตอบของการวิจัยตอไป (ชิดชนก, 2539: 137) 

3. แบบสัมภาษณ  เปนการเก็บขอมูลโดยการพบปะพูดคุยกันในลักษณะตัวตอตัว

ระหวางผูถามหรือผูสัมภาษณ กับผูใหขอมูลหรือผูใหสัมภาษณ (ชิดชนก, 2539: 150) เหมาะสําหรับ

เก็บขอมูลจากเด็ก  ๆ หรือกลุมตัวอยางที่อานหนังสือไมออก  แตตองใชเวลามากในการเก็บขอมูล  

แบบสัมภาษณมี 2 ชนิด คือ 

3.1 แบบสัมภาษณที่มีคําถามที่แนนอน  (Structured Interview) เปนแบบที่มีคําถาม

กําหนดไวแนนอน 

3.2 แบบสัมภาษณที่ไมมีคําถามที่แนนอน (Unstructured Interview) เปนแบบที่ไมมี

คําถามกําหนดไวกอนแนนอน  เราสามารถเปลี่ยนแปลงคําถามไดตามสถานการณ  ดังนั้น  ผู

สัมภาษณตองมีเทคนิคในการสัมภาษณ  ดังที่ รวีวรรณ  ชนิะตระกูล  (2533: 75) กลาวไววา  ผู

สัมภาษณตองใชเทคนิคในการสัมภาษณและจําเปนตองสรางบรรยากาศที่เปนกันเองมากที่สุด

เพ่ือใหผูตอบอยูในอารมณที่สบายอกสบายใจ ทั้งการสัมภาษณเปนรายบุคคลและการสัมภาษณเปน

กลุม 

4. แบบสังเกต เปนเครื่องมือรวบรวมที่ทําไดงาย  ๆ ผูวิจัยสามารถสังเกตเปนรายบุคคล

หรือในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได  ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการสังเกต  วธิกีารสังเกตมี  2 ประเภท คือ 

การสังเกตโดยเขาไปรวม  (participant observation) หมายถึง ผูสังเกตเขาไปรวมอยูในหมูผูที่สังเกต

และมีการรวมกระทาํกิจกรรม  โดยผูสังเกตเปนสมาชิกของกลุมนั้นดวย  และการสังเกตโดยไมเขา

ไปรวม (non - participant observation) หมายถึง ผูสังเกตอยูนอกวงของผูถูกสังเกตโดยกระทําตน

เปนบุคคลภายนอกไมไดเขาไปรวมกิจกรรมของกลุมดวย 

14.4 แนวทางการเก็บขอมลูและวิเคราะหขอมูล 

ปญหาของครูในการวิจัย คือ การเรียบเรียงขอมูลไมเปนระบบ  ไมรูวาจะเลือกใชขอมูล

ประเภทใด  จะเก็บรวบรวมดวยวิธีการใด  จึงจะไดขอมูลที่ดี  และจะใชประโยชนกับขอมูลเหลานั้น

อยางไร 
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ผองพรรณ  ตรยัมงคลกูล  (2543: 82-83) ไดจําแนกชนิดของขอมูลในชั้นเรียนและ

วิธีการเก็บขอมูลในชั้นเรียน ดังนี้ 

ชนิดของขอมูลในชั้นเรียน อาจจําแนกเปน 4 กลุมใหญ ดังนี้ 

1. ขอมูลดานความรูความสามารถประกอบดวย ความรู ความคิด และทักษะปฏิบัติและ

ผลงาน 

2. ขอมูลดานความคิด–ความรูสึกประกอบดวย ความคิด ความรูสึก เจตคติและคานยิม 

3. ขอมูลดานพฤติกรรม  ประกอบดวย  พฤติกรรมขณะเรียน  นิสัยในการเรียน  

พฤติกรรมการทํางาน กิจนิสัยในการทํางาน 

4. ขอมูลดานปฏิสัมพันธในชั้นเรียนประกอบดวย  ปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับ

นักเรียน และปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน 

วิธีการเก็บขอมูล  วิธีการที่ใชเก็บขอมูลในชั้นเรียน  จําแนกในเบื้องตนไดเปน  3 

ประเภท Anderson และ Burns (อางถึงใน ผองพรรณ, 2543: 82) 

1. การถาม (asking) ไดแก การสนทนา  การอภิปราย  การสัมภาษณรายบุคคล  การ

สัมภาษณกลุม การใชแบบสอบถาม การสอบ การใชแบบวัด การสะทอนความรูสึกนึกคิด 

2. การดู การสังเกต (seeing, observing) ไดแก การสังเกตทาทแีละพฤติกรรม  (แบบมี

โครงสราง-ไมมีโครงสราง, แบบเปนทางการ-ไมเปนทางการ, แบบมีสวนรวม-ไมมีสวนรวม) 

3. การตรวจสอบ  (examining) ไดแก  การใชขอมูลจากแหลงที่มีอยูแลว  เชน 

ระเบียนขอมูลของโรงเรียน ภาพถาย เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ ฯลฯ 

อาจกลาวสรุปไดวาชนิดของขอมูลเรื่องตาง  ๆ ที่ครูผูทําวิจัยตองการ  จะไดมาจาก

วิธีการเก็บขอมูลไดหลายวิธี ดังตารางตอไปนี้ 

ตารางที่ 

ชนิดของขอมูล 

4 ชนิดของขอมูลและวิธีการเก็บขอมูล 

วิธีการเก็บขอมูล 

1. ขอมูลดานความรู-ความสามารถ การสอบความรูเชิงทฤษฎี 

การสอบความรูเชิงปฏิบัติการ 

การประเมินทกัษะและพฤติกรรมการทาํงาน 

การประเมินผลงาน 

2. ขอมูลดานความคิด - ความรูสึก การใชแบบสอบถาม 

การใชแบบวัด 

การสะทอนความรูสึกนึกคิด 

การสัมภาษณรายบุคคล 

การสัมภาษณกลุม 

การสังเกต 
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ตารางที่ 4 (ตอ

ชนิดของขอมูล 

) ชนิดของขอมูลและวิธีการเก็บขอมูล 

วิธีการเก็บขอมูล 

3. ขอมูลดานพฤติกรรม การสังเกต 

การตรวจสอบประวัติ 

การสอบถาม การสัมภาษณ (บุคคลนั้นและผูเก่ียวของ) 

4. ขอมูลดานปฏิสัมพันธ เทคนิคสังคมมิติ 

การสังเกต 

การวิเคราะหปฏิสัมพันธ 

ที่มา: สุวิมล, 2544: 58 

แนวทางในการวิเคราะหขอมูล  การวิเคราะหขอมูลการวิจัยเปนการจัดระบบ  จัด

ระเบียบ จัดกระทําขอมูลใหอยูในลักษณะที่จะแปลความหมายของขอมูลนั้น  ๆ ได ดังนั้น ในการ

วิเคราะหขอมูลจึงเริ่มตนต้ังแตการนําขอมูลมาตรวจสอบความเรียบรอยความถูกตอง  จดัแยกพวก

ตามกลุมตัวอยาง  แลวนาํมาแจกแจงความถ่ี  หรือแจงนับลงในตารางตามประเภทของตัวแปร  ทํา

รหัสขอมูลลงในกระดาษ  กรอกรหัสขอมูลเพ่ือการวิเคราะหดวยเครื่องจักรกลคํานวณ  หรือนํามา

วิเคราะหดวยเทคนิคทางสถิติใหสอดคลองเหมาะสมกับชนิดของขอมูลและวัตถุประสงคของการ

วิจัยหรือสมมุติฐานของการวิจัย  ระดับการวัดของตัวแปร  และจาํนวนของตัวแปร  (หนวย

ศึกษานเิทศก, 2542: 4)  

สุวิมล วองวาณิช (2544: 63) ไดแบงลักษณะของขอมูลไวเปน 2 ประเภท คือ 

1. ขอมูลเชิงปริมาณ  การวิเคราะหขอมูลขึ้นอยูกับลักษณะของขอมูล  ถาขอมูลเปน

ตัวเลข เชน ผลการสอบ ปริมาณเวลาที่ใชในการทํา  งานก็ควรใชการวิเคราะหเชิงปริมาณ  โดยใช

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ เชน ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สหสัมพันธ การเปรียบเทียบความแตกตาง 

เปนตน 

2. ขอมูลเชิงคุณภาพ ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณหรือการสังเกตเปนขอมูลเชิงคุณภาพ  

โดยใชวิธีการจดบันทึกเหตุการณ  หรือพฤติกรรมที่สังเกตเห็น  เชน พฤติกรรมนักเรียนขณะอยูใน

หองเรียน บรรยากาศในชั้นเรียน  สมุดสงงานของนกัเรยีน  การจัดเก็บขอมูลอาจใชการบันทึก  วีดี

ทัศน  

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและการเลือกใชสถิติใหสอดคลองกับขอมูลและ

จุดประสงคของการวิเคราะห ดังที่ ผองพรรณ ตรยัมงคลกูล (2543: 94) ไดสรุปไวในตาราง ดังนี้ 
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ตารางที่ 

จุดประสงคการวิเคราะห 

5 การเลือกใชสถิติใหสอดคลองกับขอมูลและจุดประสงคของการวิเคราะห 

ลักษณะขอมูล สถิติที่ใช 

1. บรรยายขอมูลเบื้องตน (สรปุ

ขอมูล) 

 

1.1 ขอมูลแบบกลุม เชน เพศ 

อาชีพ ผูปกครอง 

1.2 ขอมูลตอเนื่อง เชน อายุ 

คะแนนดบิ 

1.1 การแจกแจงความถ่ี (n) คา

รอยละ (%) 

1.2 คาเฉล่ีย ( X ) คาพิสัย คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  1.3 ขอมูลตอเนื่องที่แปลงเปน

ขอมูลกลุม เชน แจกแจง

คะแนนเปนชวงชั้น 

1.3 ใชตามขอ 1.1 

 

2. เปรียบเทียบความแตกตาง 

เชน เปรียบเทียบคะแนน 

ผลงานของนักเรียนหญิงกับ

นักเรียนชาย 

ขอมูล 2 ชุดที่นํา มา

เปรียบเทียบ ตองเปนขอมูล

ตอเนื่อง 

บรรยาย - ใชสถิติพ้ืนฐาน 

ไดแก X ,S.D. เสริมดวย Graph 

ทดสอบ- ใช t-test เลือกชนิด

ใหเหมาะสมกับการ

เปรียบเทียบ (1 กลุมหรือ 2 

กลุม) เพ่ือยืนยันความแตกตาง

มีนัยสําคัญ หรือไม 

3. วิเคราะหความสัมพันธ เชน 

ความสัมพันธระหวางผลงาน

กับพฤติกรรมมุงงาน 

ขอมูล 2 ชุด (2 ตัวแปร) ของ

กลุมตัวอยางเดียวในขั้นตนนี้

แนะนาํ ใหใชขอมูลตอเนื่องทั้ง 

2 ชุด เชน วัดเปนคะแนน 

เหมือนขอ 2 

ที่มา: ผองพรรณ, 2543: 94 
 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชบรรยายลักษณะของประชากรหรือกลุมตัวอยาง  

หลังจากทราบวาขอมูลที่เก็บมาเปนขอมูลประเภทใด  จําเปนตองทราบดวยวาวัตถุประสงคของแต

ละขอควรใชสถิติอะไร  เพ่ือนําไปใชในการวิเคราะหขอมูล  สถิติเพ่ือการวิเคราะหขอมูล  มีอยู 2 

ประเภท คือ สถิตเิชงิพรรณา (descriptive statistics) และสถิติเชิงอางอิง (inferential statistics) 

1. สถิตเิชงิพรรณา  (Descriptive Statistics) เปนสถิติที่ใชพรรณนาหรือบรรยายใหเห็น

คุณสมบัติของส่ิงที่ตองการศึกษาจากกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ ซ่ึงอาจจะเปนกลุมใหญหรือกลุม

เล็กก็ได ผลที่ไดจากการศึกษานั้นจะบอกไดเพียงคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของกลุมที่ศึกษา เทานั้น 

ไมสามารถนําผลไปสรุปอางอิงหรือทํานายกลุมอื่น ๆ ได สถิติเชิงพรรณนาที่นํามาใชในการวิจัยใน

ชั้นเรียน  ไดแก การแจกแจงความถ่ี การจัดตําแหนงเปรียบเทียบ การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง  
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หรือการวัดคากลาง  การวัดความกระจาย  คารอยละหรือเปอรเซ็นต  (percentage) การวัด

ความสัมพันธระหวางตัวแปร เปนตน 

2. สถิติเชิงอางอิง  (Inferential Statistics) เปนสถิติที่ใชสรุปหรือประมาณคาประชากร

โดยอาศัยหลักความนาจะเปน โดยจะศึกษาคุณลักษณะของกลุมตัวอยาง (statistic) เพ่ือที่จะสรุป

อางอิงไปสูคุณลักษณะของประชากร (population) สถิติประเภทนี้ ไดแก สถิติที่ใชในการประมาณ

คาพารามิเตอร และสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับพารามิเตอร เปนตน 

14.5 การเขียนรายงานสรุปการทําวิจัยในช้ันเรียน 

รูปแบบการนํา เสนอรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน  สามารถจัดทํา  ได 2 แบบ คือ แบบ

เปนทางการ และแบบไมเปนทางการ 

รูปแบบการรายงานผลการวิจัยแบบไมเปนทางการ  โครงสรางของเนื้อหาสาระของ

รายงานการวิจัยที่นํา  เสนอเหมือนรายงานการวิจัยเชิงวิชาการ  แตมักเสนออยางส้ัน  ๆ และไมยึด

รูปแบบการนํา  เสนอตายตัว  ขอเพียงใหสาระครบถวน  ทําใหเขาใจส่ิงที่ศึกษา  และส่ิงที่คนพบ  

อยางไรก็ตาม  รายงานการวิจัยในชั้นเรียนที่ดี  การแสดงหลักฐานเก่ียวกับกระบวนการทีม่กีาร

สะทอนผลกลับใหทราบ เพ่ือเปนขอมูลยืนยันขอสรุปผลที่ไดจากการวิจัย 

รูปแบบการรายงานผลการวิจัยแบบเปนทางการ  โครงสรางของเนื้อหาสาระที่นําเสนอ  

สําหรับการวิจัยเชิงวิชาการสวนใหญมีการนํา เสนอที่มีรูปแบบตายตัว โดยมีหัวขอสําคัญดังตอไปนี้  

(สุวิมล, 2544: 69-70; หนวยศึกษานเิทศก, 2542: 7-8; รวีวรรณ, 2533: 108) 

1. บทนํา ประกอบดวย  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  วตัถุประสงคของการ

วิจัย สมมุติฐานของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย คําจํากัดความที่ใชในการวิจัยและประโยชนที่คาด

วาจะไดรับ 

2. เอกสารที่เก่ียวของกับการวิจัยหรือแนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ  

ประกอบดวย แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เก่ียวของ และผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 

3. วิธีดําเนินการวิจัย  ระเบียบวิธีวิจัย  ประชากร กลุมตัวอยาง  เครื่องมือวิจัย  การเก็บ

รวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 

4. ผลการวิเคราะหขอมูล  ผลของขั้นการทดลอง  และผลของขั้นดําเนินการแกปญหา

จริง 

5. สรปุ อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  ประกอบดวย  วตัถุประสงค  วิธีดําเนินการวิจัย

โดยยอ สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  ขอเสนอแนะ  ในการนํา ไปใชประโยชนและในการศึกษา

คนควาตอไป 

6. บรรณานุกรม 

7. ภาคผนวก 
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15. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานวิจัยในช้ันเรียน 

กรมวชิาการ (2525: 117-120) ไดเสนอปญหาในการทําวิจัยไวเปน ดังนี้ 

1. ปญหาดานเทคนิคการวิจัย  ซ่ึงปญหาทางดานนี้แบงเปนปญหาเก่ียวกับ ขาดแคลนแหลง

คนควาเอกสารที่เก่ียวของ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลไมมีคุณภาพ การเขียนรายงานการวิจัย

ส่ือความหมายไมดี  ผลงานวิจัยยังขาดแคลนในบางประเภท  รูปแบบการวิจัยไมเหมาะสม  ผูเก็บ

ขอมูลและผูใหขอมูลไมมีคุณภาพ กลุมตัวอยางไมเปนตัวแทนที่ดีของประชากร และผูบริหารหรือผู

ที่เก่ียวของไมใหความสําคัญกับการทําวิจัย เปนตน 

2. ปญหาดานการบริหารงานวิจัย  ปญหาดานนี้จะเปนปญหาเก่ียวกับผูวิจัยไมมีเวลาในการ

ทําวิจัย ขาดผูชวยงานวิจัย  มีงบประมาณดานการทําวิจัยจํากัด  และขาดขวัญกําลังใจในการทําวิจัย  

เปนตน 

โกวิท ประวาลพฤกษ (2526: 17-19) ยังไดเสนอแนะปญหาในการทําวิจัยไวดังนี้ คือ  

1. ผูวิจัยเลือกปญหาในการทําวิจัย  โดยไมคํานึงถึงความสําคัญของปญหาตอการจัดการ

เรยีนการสอน สวนมากจะเลือกปญหาโดยคํานึงถึงความสนใจของตนเองเทานั้น  

2. การวิจัยสวนมากไมสามารถควบคุมตัวแปรได  ผลการวิจัยจึงอาจจะมีผลของตัวแปร

แทรกซอน ทําใหไมนาเชื่อถือ  

3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัยซ่ึงเปนตัวแปรที่ไมมีความสําคัญ 

4. การเก็บขอมูลยังนิยมใชเฉพาะแบบสอบถาม  ซ่ึงอาจจะทําใหไมสามารถเก็บขอมูลได

ตรงตามวัตถุประสงคการวิจัย 

5. การวิจัยสวนใหญเปนการวิจัยในชวงระยะเวลาเดียว  ไมมีการติดตามศึกษาเปนระยะ

ตอเนื่องพอสมควร ซ่ึงจะเปนการจํากัดตัวแปรดานเวลา และอาจจะทําใหผลการวิจัยไมนาเชื่อถือ  

6. การวิเคราะหขอมูลยังทําไมลึกซ้ึง  และบางครั้งผูวิจัยไมตระหนักถึงรูปแบบของการวิจัย  

จึงใชสถิติวิเคราะหผิด ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือใชเครื่องจักรกลในการวิเคราะหขอมูล  

7. การเขียนรายงานการวิจัยยังไมสามารถส่ือความได  ภาษาที่ใชในการวิจัยยังเปนภาษา

สถิต ิ

กรมวิชาการ (2536) ไดประชุมเก่ียวกับการวิจัยทางการศึกษา  เรื่องการนําผลการวิจัยไปใช

ในการจดัการศึกษา  และมีการสรุปถึงปญหาในการทําวิจัยและการนําผลวิจัยไปใชในการพัฒนา

โรงเรียน ดังตอไปนี้ 

1. ไมมีการศึกษาวิจัยเฉพาะเรื่องที่ตรงกับปญหาที่โรงเรียนตองการอยางเพียงพอ 

2. งานวิจัยที่มีอยูไมไดเสนอแนวทางหรือวิธีการนําไปปฏิบัติอยางแทจริง 

3. เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาโรงเรียนไมไดแพรหลายเขาไปสูโรงเรียน 

4. ผลงานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาโรงเรียนยังไมมีมาตรการที่ม่ันใจไดวาจะเปน

งานวิจัยที่มีคุณภาพพอที่จะนําไปพัฒนาโรงเรียนได 



 

 

- 48 - 

5. นักวิจัยภายนอกมักมองไมเห็นสภาพปญหาของโรงเรียนที่แทจริง  จึงไมสามารถสราง

งานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของโรงเรียน 

6. นักวิจัยระดับโรงเรียนยังไมเขาใจเรื่องงานวิจัย  จึงไมสามารถเก็บขอมูลพ้ืนฐานใหเปน

ระบบได 

7. นักวิจัยไมไดชี้นําสวนสําคัญของงานวิจัยที่จะนําไปแกปญหาภายในโรงเรียน 

8. ผูบริหารไมเขาใจวิธีการแกปญหาโดยใชผลงานวิจัย 

9. ผูบริหารสวนหนึ่งไมเห็นความสําคัญของงานวิจัย  จึงไมสงเสริมใหมีการแกปญหาโดย

วิธีการวิจัย 

ในเรื่องเดียวกันนี้ไดกลาวถึงการทําวิจัย  เพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอนในโรงเรยีนและใน

ตอนหนึ่งไดเสนอปญหาในการทําวิจัย  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภายในโรงเรียนไวเปนขอ  ๆ 

ดังนี้ 

1. ผูใชผลงานวิจัยกับผูทําวิจัยไมใชคนคนเดียวกัน จึงไมเห็นความสําคัญของงานวิจัย 

2. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  สวนใหญวิธีการและรูปแบบจะเนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนการสอนมากกวากระบวนการคดิและการปฏบิตัิ ซ่ึงเปนงานวิจัยที่ยังไมมีประโยชนตอ

การเรียนการสอนเทาที่ควร 

3. ครูผูสอนไมเขาใจระเบียบวิธีวิจัย ไมมีความรูและเวลาในการทําวิจัย 

4. ผลงานวิจัยที่เก่ียวกับพัฒนาการเรียนการสอนมีนอย  และผลงานวิจัยที่มีอยูก็ไมได

เจาะลึกถึงหองเรียน ผูสอนและนักเรียนอยางแทจริง 

5. การจดัการเรยีนการสอน  การกําหนดเนื้อหา  หลักสูตรตาง  ๆ ขาดการใชขอมูลจากการ

วิจัยสวนมากใชการลอกเลียนจากตางประเทศ 

กองวชิาการ  (2530: 57-64) จัดใหมีการสัมมนาศึกษานิเทศกทั่วประเทศในโครงการการ

วิจัยและทดลองหารูปแบบเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  สรุปปญหาในการดําเนินโครงการวิจัยใน

หนวยงานของจังหวัดไวดังนี้ 

1. ปญหาในการเลือกเรื่องที่จะทําการวิจัย คือ  

1.1 ผูวิจัยในระดับจังหวัดไมสามารถทําวิจัยในรูปแบบที่ตองการไดอยางอิสระเพราะ

ผูบริหารระดับนโยบายกําหนดใหทําวิจัยเชิงทดลองเทานั้น  

1.2 การเลือกปญหาในการนํามาวิจัย ยังวิเคราะหไมชัดเจน 

1.3 เรื่องที่จะนํามาทําวิจัยยังไมสอดคลองกับสถานการณ  

1.4 เรื่องที่ทําวิจัยมักซํ้าซอนกับหนวยงานอื่น เนื่องจากขาดการเผยแพรผลงานวิจัย  

1.5 ผูวิจัยมักทําการวิจัยในเรื่องที่ตนถนัดและสนใจมากกวาที่จะทําวิจัยเพ่ือแกปญหาของ

ชั้นเรียน  
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1.6 ผูรวมงานมักไมใหความรวมมือในการเลือกเรื่องที่จะทําวิจัย ทําใหไมไดหัวขอเรื่องที่

เปนปญหาจริง 

2. ปญหาในการเขียนโครงการวิจัย มีปญหา คือ  

2.1 ในระดับจังหวัดขาดแคลนขอมูลและเอกสารที่ใชอางอิงถึงในการเขียนโครงการ  

2.2 ขาดความรูในการเขียนโครงการ  

2.3 หนวยงานในระดับสูงขึ้นไปไมมีตัวอยางเพ่ือเปนแนวทางในการเขียนโครงการ 

3. ปญหาในการวางรูปแบบการวิจัย มีปญหา คือ  

3.1 ขาดที่ปรึกษาเนื่องจากในหนวยงาน ไมมีผูมีความรูทางการวิจัย  

3.2 ผูวิจัยขาดความรูในการวางรูปแบบการวิจัย 

4. ปญหาในการเลือกสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล มีปญหา คือ  

4.1 ผูวิจัยขาดความรูและไมม่ันใจในการเลือกใชสถิติใหถูกตองและเหมาะสม  

4.2 ขาดที่ปรึกษาทางสถิติ 

5. ปญหาในการดําเนินงานวิเคราะหขอมูล มีปญหา คือ  

5.1 ในระดับจังหวัดขาดเครื่องมือคิดคํานวณที่มีประสิทธิภาพ  

5.2 ขาดกําลังคนและมีเวลาคอนขางจํากัด  

5.3 ขาดความรูในการคิดคํานวณและการใชเครื่องมือคิดคํานวณ 

6. ปญหาในการเขียนรายงานการวิจัย มีปญหา คือ  

6.1 แหลงคนควาดานวิชาการในทองถ่ินมีนอย  ทําใหขาดเอกสารในการอางอิงในการ

เขียนรายงาน  

6.2 บุคลากรผูชวยและเวลาในการเขียนรายงานการวิจัยมีจํากัด  

6.3 หนวยงานในระดับสูงขึ้นไปไมกําหนดมาตรฐานการเขียนรายงานการวิจัยมาให  

6.4 ขาดความถนัด และประสบการณในการเขยีนรายงานการวจิยั 

7. ปญหาการนําผลการวิจัยไปใช มีปญหา คือ  

7.1 ผูบริหารไมใหการสนับสนุน เนื่องจากขาดความรู ความเขาใจ ไมเห็นความสําคัญ  

7.2 ผูเก่ียวของระดับตาง  ๆ ในหนวยงานยังขาดความรู  ความเขาใจ  และความสนใจใน

การนําผลการวิจัยไปใช  

7.3 ขาดงบประมาณสนับสนุนในการเผยแพรและการนําผลการวิจัยไปใช  

7.4 ไมมีโครงการรองรับในการนําผลการวิจัยไปใช  

7.5 ผูใชผลการวิจัยไมเขาใจ ทําใหนําผลการวิจัยไปใชผิด ๆ  

7.6 ผูใชผลการวิจัยไมมีความม่ันใจในการนําผลการวิจัยไปใช 
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8. ปญหาดานความรูและความสามารถของบุคลากรที่ดําเนินการวิจัย มีปญหา คือ 

8.1 บุคลากรในระดับโรงเรียนมีความรูดานการวิจัยนอย  เนื่องจากไมไดรับการอบรม

หรือฝกทักษะการวิจัย  

8.2 บุคลากรในระดับโรงเรียนและระดับจังหวัดตองรับผิดชอบงานหลายดาน  ทําใหมี

เวลานอยและไมไดศึกษาคนควาเพ่ิมเติม  

8.3 จํานวนบุคลากรที่มีความรู ความสามารถดานการวิจัยในระดับโรงเรียนมีนอย  

8.4 ขาดผูรูที่สามารถใหคําปรึกษาในการทําวิจัยแกผูทําวิจัย  

8.5 บุคลากรที่เก่ียวของหรือมีสวนรวมในการวิจัยบางขั้นตอนไมเขาใจจุดประสงคของ

การวิจัย จึงทําใหการดําเนินการวิจัยไมเปนไปตามธรรมชาติ 

9. ปญหาดานงบประมาณที่ใชในการวิจัย มีปญหา คือ  

9.1 การจัดสรรงบประมาณลาชาไมทันการณ  

9.2 มีปญหาการใชเงินงบประมาณเนื่องจากชวงปงบประมาณกับชวงปการศึกษาคาบ

เก่ียวกัน ทําใหไมสามารถใชเงินไดในชวงเวลาที่ตองดําเนินการวิจัยบางขั้นตอน  

9.3 งบประมาณที่ไดรับไมเพียงพอ  

9.4 การเบิกจายงบประมาณกระทําไดลําบาก 

10. ปญหาดานอื่น ๆ เชน  

10.1 ขาดบุคลากรชวยทํางานวิจัย  โดยเฉพาะดานธุรการทําใหไมสะดวกและไดผลงาน

ลาชา  

10.2 มีโครงการอื่นแทรกซอนทําใหการดําเนินการวิจัยลาชา  

10.3 ขาดแหลงคนควาดานวิชาการ ตํารา เอกสารอางอิง  

10.4 ขาดวัสดุ อุปกรณและเครื่องอํานวยความสะดวกที่ใชในการวิจัย  เชน อุปกรณ การ

พิมพ ฯลฯ  

10.5 บุคลากรอื่น ๆ ไมสนใจงานวิจัย 

10.6 ผูตอบแบบสอบถามในการวิจัยตอบไมตรงตามความเปนจริง 

สุภาภรณ ม่ันเกตุวิทย (2544: 4) ไดกลาวถึง ปญหาที่เกิดขึ้นกับครูในการทําวิจัยในชั้นเรียน

วาสวนใหญเกิดจาก ครูขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียน ครูไมตระหนักใน

ความสําคัญของงานวิจัย ครูมองเห็นวางานวิจัยในชั้นเรียนเปนเรื่องที่ยากเพราะคิดวางานวิจัยในชั้น

เรียนมีเพียงรูปแบบเดียว คือ วิจัยแบบมีแผน (แบบ 5 บท) ครูขาดแนวทางหรือผูใหคําแนะนําในการ

ทําวิจัยในชั้นเรียน  ครูขาดเอกสารตัวอยางเก่ียวกับงานวิจัยในชั้นเรียนและ  ครูไมมีเวลาในการทํา

วิจัยชั้นเรียนเพราะแยกงานวิจัยออกจาการเรียนการสอน 
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จากวิจัยของ  Sardo- brown, D และ Welsh, L. A (1995 อางถึงใน สุวิมล, 2544: 177) การ

วิจัยในชั้นเรียนเปนกระบวนการที่ใชในการปฏิรูปโรงเรียน  แตปญหาที่เกิดขึ้นกับครูที่ตองการทํา

วิจัยมีหลายประการ ไดแก 

1. ความกลัวเก่ียวกับเทคนิคการทําวิจัย 

2. ครูมีแนวโนมจะเชื่อวางานวิจัยไมใชอยูในขอบเขตของงานครูที่จะปฏิบัติได 

3. ขอจํากัดดานเวลาในการทําวิจัยของครูในโรงเรียนที่จะทําวิจัย 

4. มีความกังวลในหัวขอวิจัยที่อาจกระทบความรูสึกของพอแมผูปกครองหรือผูเก่ียวของ 

5. การไมไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร 

6. การตอตานในการทําวิจัยจากผูบริหาร 

และงานวจิยัของ  Bauman, J.F (1996 อางถึงใน สุวิมล, 2544: 178) วาปญหาการวิจัยไมใช

อยูที่การวิธีการวิจัยไมใชอยูที่การออกแบบการวิจัยจะเปนแบบทดลองจริงหรือก่ึงทดลอง  ในสภาพ

จริงสามารถทําการสอนและวิจัยควบคูกันได  แตในทางปฏิบัติจริง  ปญหาจะอยูที่การเก็บขอมูลซ่ึง

บางครั้งไมสามารถทําไดตามที่วางแผน เพราะไมมีเวลาเก็บขอมูล เนื่องจากงานประจําของครูมีมาก

ในเชิงวิธีการวิจัย  จึงตองใชวิธีการบันทึกขอมูลยอนหลัง  หรือบันทึกขอมูลยอนหลัง  หรือบันทึก

ขอมูลตอนปลายภาค  ซ่ึงไมใชส่ิงที่พึงกระทํา  ปญหาของการวิจัยปฏิบัติการจึงเกิดจากขอจํากัดของ

เวลาและภาระงานครูในแตละวันซ่ึงตองใหเวลากับนักเรียนในการสอน  เวลาที่ใชในการเก็บขอมูล

เพ่ือการวิเคราะหวิจัยก็ลดนอยลง 

จากการนําเสนอปญหาในการวิจัยชั้นเรียนดังกลาว  พอจะสรุปไดวา  ในการทําวิจัยนั้นมี

ปญหาที่พอจะแบงเปนประเภทใหญ  ๆ ได 3 ดาน คือ ปญหาทางดานตัวผูทําวิจัย  ปญหาเก่ียวกับ

ระเบียบวิธีวิจัย  และปญหาที่เกิดขึ้นจากสภาพทั่วไปจะเอื้อตอการทําวิจัย  ซ่ึงปญหาในการทําวิจัย

เหลานี้ จะเกิดขึ้นในการทําวิจัยหรือการนําผลการวิจัยไปใชหรือไม  ผูทําวิจัยจะเปนผูปองกันหรือ

กํากัดไมใหเกิดขึ้นในการทําวิจัยชั้นเรียนของตนเอง 

16. การสงเสริมการนําผลงานวิจัยไปใช 

การวิจัยในชั้นเรียน  นอกจากจะเปนการพัฒนาคณุภาพการเรยีนการสอนแลว  ยังเปนการ

พัฒนาวิชาชีพครูอีกดวย  กลาวคือ  เม่ือครูทําวิจัยในชั้นเรียนทําใหเปนการเสริมสรางความรูทาง

วิชาการของตนเอง  ทําใหครูมีนวัตกรรม  ส่ือและวิธีการสอนที่มีคุณภาพ  ซ่ึงทําใหเกิดมาตรฐานใน

การเรียนการสอนตามระบบประกันคุณภาพอันสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู อกีประการ

หนึ่งครูยังสามารถนําผลงานที่เกิดจากการวิจัยในชั้นเรียนไปใชเปนผลงานทางวิชาการ  ตาม

หลักเกณฑการขอเล่ือนระดับหรือปรับตําแหนงใหสูงขึ้นของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู

ไดอีกดวย โดยผลงานนั้นควรมีลักษณะที่สําคัญ  คือ ตองสอดคลองกับการปฏิบัติหนาที่  มีคุณภาพ

ตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูกําหนด มีประโยชนตอผูเรียน ครู ผูปกครอง และ
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บุคคลอื่น ๆ ที่เก่ียวของ และมีรูปแบบการเขียนรายงานที่ถูกตองเปนที่ยอมรับ  ดังนั้น เพ่ือใหการ

สงเสริมการนําผลการวิจัยไปใชมีประโยชนมากยิ่งขึ้น  ทั้งครูและผูบริหารควร เห็นความสําคัญและ

สนับสนุนสงเสริมใหครูไดทําวิจัยในชั้นเรียน  มีการจัดทําสรุปผลการวิจัยที่เขาใจงาย  ๆ เผยแพรแก

ครู บุคคล หรือหนวยงานตาง  ๆ ที่เก่ียวของ ครูควรนํา วิธีการ/นวัตกรรมที่คนพบจากการวิจัยไปใช

ในการพัฒนาการเรียนการสอนอยางสมํ่าเสมอ  ครูควรแลกเปล่ียนงานวิจัยของตนเองกับผูอื่น  เชน 

การนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม  การเขารวมสัมมนา  และการเผยแพรเอกสาร  ผูบริหารตอง

กระตุนใหครูพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนพ้ืนฐาน  สงเสริมใหครูคนควาหาความรู

ใหม ๆ ที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน  เชน การศึกษาเอกสารทางวชิาการ  การสนทนากับผูรู  

เปนตน นอกจากนี ้ตองจัดใหมีการประชุมปฏิบัติการทางวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง  เชิญวิทยากร

มาใหความรูเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนแกครู และนําผลการวิจัยไปใชประโยชนจริง 

กระบวนการสงเสริมและพัฒนาความสามารถในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  ควร

จัดทําโครงการสงเสริมและพัฒนาความสามารถในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ใหกับครู โดย

ใชวงจรพัฒนาคณุภาพงาน (deming cycle) เปนวงจรที่คนทั่วไปรูจัก คือ PDCA ดังภาพ 

 
ภาพที่ 3 แผนภาพวงจร PDCA 

 

วงจรนี้เปนวงจรพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ  (total quality management: TQM) 

ผูที่คิดคนกระบวนการหรือวงจรคุณภาพ  PDCA คือ Shewhart นักวิทยาศาสตรชาวอเมริกัน  แต 

Deming ไดนําเผยแพรที่ประเทศญี่ปุนจนประสบผลสําเร็จจนผลักดันใหญี่ปุนเปนประเทศ

มหาอํานาจของโลก  คนทั่วไปจึงรูจักวงจร  PDCA จากการเผยแพรของ  Deming จึงเรียกวา  วงจร 

Deming 

วงจร PDCA ประกอบดวย ขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. วางแผน (Plan - P) การทํางานใด  ๆ ตองมีการวางแผน  เพราะทําใหมีความม่ันใจวา

ทํางานไดสําเร็จ  เชน วางแผนการสอน  วางแผนการวิจัย  โดยการวางแผนวิจัยในชั้นเรียน  เปนการ

วางแผนตามคําถามตอไปนี ้Why What และ How 

2. การปฏิบัติ (Do - D) เปนขั้นตอนการลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว  การปฏิบัติวิจัยในชั้น

เรียนตามแผนการวิจัย คือการลงมือเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือตอบปญหาการวิจัยที่ต้ังไวในแผน 
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3. ตรวจสอบ (Check - C) เปนขั้นตอนของการประเมินการทํางานวาเปนไปตามแผนที่วาง

ไวหรือไม มีเรื่องอะไรปฏิบัติไดตามแผน มีเรื่องอะไรไมสามารถปฏิบัติตามแผนหรือปฏิบัติแลวไม

ไดผล การตรวจสอบนี้จะไดส่ิงที่สําเร็จตามแผน และส่ิงที่เปนขอบกพรองที่ตองแกไข 

4. การปรับปรุงแกไข  (Action - A) เปนขั้นของการนําขอบกพรองมาวางแผน  เพ่ือการ

ปฏิบัติการแกไขขอบกพรอง แลวลงมือแกไข ซ่ึงขั้นนี้อาจพบวาประสบความสําเร็จหรืออาจพบวามี

ขอบกพรองอีก  ผูวิจัยหรือผูทํางานก็ตองตรวจสอบเนื้อหาเพ่ือแกไขแลวนําไปแกไขอีกตอไป  งาน

ของการวิจัยในชั้นเรียนจึงเปนการทําเรื่อย  ๆ เปนการพัฒนาใหดีขึ้นเรื่อย  ๆ เปนการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน 

17. นวัตกรรมทางการศึกษาและเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  มักจะใชขบวนการในการแกไขปญหาในหลากหลาย

รูปแบบ เชน วิธีการสอน การมอบหมายงาน บัตรรายการ แบบฝกหัด ใบงาน ใบมอบหมายงาน 

เอกสาร นวัตกรรม ส่ือการสอน คอมพิวเตอรชวยสอน แบบเรียนสําเร็จรูป ฯลฯ แลวจึงเก็บรวบรวม

ขอมูลจากผลสัมฤทธิ์หรือความพึงพอใจที่ผูเรียนไดรับจากการแกปญหานั้น ๆ โดยเครื่องมือที่ใชใน

การเก็บรวบรวมขอมูลมีอยูหลายชนิดที่ครู มักนาํมาใชกันบอย ๆ ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

(สวนใหญนํามาใชกันเปนแบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน )  และแบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคา (ใชวัด คาความพึงพอใจ ความรูสึก เจตคติของผูเรียน)   ซ่ึงจะไดขอมูลที่มีถูกตองและ

แมนยํานั้น ก็ตองมีขั้นตอน กระบวนการสราง และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่มี

ประสิทธิภาพ ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 

17.1 การหาคาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนวตักรรมหรอืส่ือการสอน 

17.1.1 การหาคาประสิทธิภาพ (Efficiency) 

การหาประสิทธภิาพของส่ือ  เชน  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  (CAI) 

บทเรียนโปรแกรม  ชุดการสอน  แผนการสอน   แบบฝกทักษะ  เปนตน  สวนมากใชวิธีการสอนเชิง

ประจกัษ   (empirical approach)  วิธีการนี้จะนําส่ือไปทดลองใชกับกลุมนักเรียนเปาหมายการหา

ประสิทธิภาพของส่ือ  ประสิทธิภาพที่วัดสวนใหญจะพิจารณาจากรอยละการทําแบบฝกหัดหรือ

กระบวนการเรียน  หรือแบบทดสอบยอยโดยแสดงเปนตัวเลข  2  ตัว  คือ  E1/E2 = 80/80, E1/E2 = 

85/85, E1/E2 = 90/90  เปนตน 

สูตรที่ใชในการหาคาประสิทธิภาพ  E1/ E2 มีสูตร ดังนี้ (พิสณุ, 2549: 185) 

สูตร 1001 ×=

∑

A
N

X

E   หรอื   1001 ×=
A
XE  
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เม่ือ        E1   แทน    ประสิทธภิาพของกระบวนการจดัการเรยีนรู  ที่เกิดจาก

กิจกรรมระหวางเรียน 

        ΣX    แทน ผลรวมของคะแนนที่ไดจากการวัดผลระหวางเรียน 

          N  แทน จํานวนผูเรียน 

         X  แทน คาเฉล่ียของคะแนนที่ไดจากการวัดผลระหวางเรียน 

          A แทน จํานวนเต็มจากการวัดผลระหวางเรียน 
 

 สูตร    1002 ×=

∑

B
N

Y

E    หรอื          1002 ×=
B
YE  

เม่ือ       E2 แทน ประสิทธภิาพของผลลัพธ  ไดจากคะแนนเฉล่ียของการทํา

แบบทดสอบหลังเรียนของผูเรียนทั้งหมด 

      ΣY แทน ผลรวมของคะแนนที่ไดจากการทดสอบหลังเรียน 

        N  แทน จํานวนผูเรียน 

        Y  แทน คาเฉล่ียของคะแนนที่ไดจากการทดสอบหลังเรียน 

        B แทน จํานวนเต็มของผลการสอบหลังเรียน 

เกณฑประสิทธิภาพ  (E1/E2) มีความหมายแตกตางกันหลายลักษณะ  ในที่นี้

ยกตัวอยาง เชน E1/E2 = 80/80 ดังนี้ 

1. เกณฑ 80/80 ในความหมายที่ 1 ตัวเลข 80 ตัวแรก (E1) คือนักเรียนทั้งหมด

ทําแบบฝกหัดหรือแบบทดสอบยอยไดคะแนนเฉล่ียรอยละ  80 ถือเปนประสิทธิภาพของ

กระบวนการ  สวนตัวเลข  80 ตัวหลัง  (E2) คือ นักเรียนทั้งหมดที่ทําแบบทดสอบหลังเรียน ( post-

test) ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 80   

2. เกณฑ  80/80 ในความหมายที่ 2 ตัวเลข  80 ตัวแรก  (E1) คือ จํานวนรอย

ละ  80 แบบทดสอบหลังเรียน  (Post-test) ไดคะแนนรอยละ  80 ทุกคน  สวนตัวเลข 80 ตัว

หลัง (E2) คือ นักเรียนทั้งหมดทําแบบทดสอบหลังเรียนครั้งนั้น ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ  80 เชน มี

นักเรียน  40 คน รอยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด  คือ 32 แตละคนไดคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน

ถึงรอยละ 80 (E1) สวน 80 ตัวหลัง (E2) คือผลการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนทั้งหมด  40 คน ได

คะแนนเฉล่ียรอยละ 80 

3. เกณฑ  80/80 ในความหมายที่ 3 จํานวนนักเรียนทั้งหมดทําแบบทดสอบ

หลังเรียน ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ  80 คะแนนเฉล่ียรอยละ 80 ที่นักเรียนทําเพ่ิมขึ้นจากแบบทดสอบ

หลังเรียนโดยเทียบกับคะแนนที่ทําไดกอนการเรียน 

4. เกณฑ 80/80 ในความหมายที่ 4 ตัวเลข 80 ตัวแรก (E1) คือ นักเรียนทั้งหมด

ทําแบบทดสอบหลังเรียน ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ  80 สวนตัวเลข  80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง นักเรียน
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ทั้งหมดทําแบบทดสอบหลังเรียนแตละขอถูกมีจํานวนรอยละ  80 (ถานักเรียนทําขอสอบขอใดถูกมี

จํานวนไมถึงรอยละ 80 แสดงวาส่ือไมมีประสิทธิภาพ และชี้ใหเห็นวาจุดประสงคที่ตรงกับขอนั้นมี

ความบกพรอง) 

กลาวโดยสรุปวาเกณฑในการหาประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอนจะ

นิยมต้ังตัวเลขเปน  3 ลักษณะ  คือ 80/80, 85/85 และ 90/90 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับธรรมชาติของวิชาและ

เนื้อหาที่นํามาเสนอสรางส่ือนั้น  ถาเปนวิชาที่คอนขางยากอาจต้ังไว 80/80 หรือ 85/85 สําหรับวิชาที่

มีเนื้อหางายก็อาจต้ังเกณฑไว  90/90 นอกจากนี้ยังต้ังเกณฑเปนคาความคลาดเคล่ือนไวเทากับรอย

ละ 2.5 นั่นคือถาต้ังเกณฑไว  90/90 เม่ือคํานวณแลวคาที่ถือวาใชได   คือ  87.5/87.5 หรือ 87.5/92.5 

เปนตน 

ประสิทธิภาพของส่ือและเทคโนโลยีการเรียนการสอน มาจากผลลัพธของการ

คํานวณ   E1 และ E2 เปนคาตัวแรกและตัวหลังตามลําดับ ถาตัวเลขใกล 100 มากเทาไรยิ่งถือวามี

ประสิทธิภาพมากขึ้น เปนที่ใชรับรองประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอน สวนแนวคิดในการหา

ประสิทธิภาพควรคํานึง ดังนี้ 

1.  ส่ือการเรียนการสอนที่สรางขึ้น  ตองมีการกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติ

กรรรมเพ่ือการเรียนการสอนอยางชัดเจนและสามารถวัดได 

 2.  เนื้อหาของบทเรียนที่สรางขึ้น  ตองผานกระบวนการวิเคราะหเนื้อหาตาม

จดุประสงคการเรยีนการสอน 

3. แบบฝกหัดและแบบทดสอบ  ตองมีการประเมินความเที่ยงตรงของเนื้อหา

ตามวัตถุประสงคของการสอนที่ไดวิเคราะหไว สวนความยากงายและอาํนาจจาํแนกแบบฝกหดัและ

แบบทดสอบควรมีการวิเคราะห เพ่ือนําไปใชกําหนดคาน้ําหนักของคะแนนในแตละขอคําถาม 

4. จํานวนแบบฝกหัดตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของการสอน จํานวนขอ

แบบฝกหัด และขอคําถามในแบบทดสอบไมควรนอยกวาจํานวนวัตถุประสงค 

จะเห็นวา การคํานวณหาประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอนนี้  เปนผลรวม

ของการหาคุณภาพ  (quality) ทั้งเชิงปริมาณที่แสดงตัวเลข เชิงคุณภาพที่แสดงเปนภาษาที่เขาใจ

งาย  ดังนั้นประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอนในที่นี้ จึงเปนองครวมของประสิทธิภาพ  และ

ประสิทธิผลอันนําไปสูการมีคุณภาพซ่ึงมักนิยมเรียกรวมกันเปนที่เขาใจส้ัน  ๆ 

วา  “ประสิทธิภาพ”  ของส่ือการเรียนการสอน  

17.1.2 การหาคาประสิทธิผล (Effectiveness) 

มีผูใหความหมายของดัชนีประสิทธิผล   (Effectiveness Index: E.I.)  ไว

ดังตอไปนี้ 

กรมวชิาการ   (2545: 58) กลาววาดัชนีประสิทธิผล ( E.I.) เปนคาแสดง

ความกาวหนาของผูเรียนดัชนีประสิทธิผลควรมีคา 0.5 ขึ้น   
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บุญชม  ศรสีะอาด (2546: 157 -159) กลาววาในการวิเคราะหหาประสิทธิผล

ของส่ือ วิธีสอน  หรือนวัตกรรม  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นและพัฒนาขึ้นวามี

ประสิทธิผล (effectiveness) เพียงใด ก็จะนําส่ือที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใชกับผูเรียนที่อยูในระดับมาก

เหมาะสม แลวนําผลการทดลองมาวิเคราะหหาดัชนีประสิทธิผล 

ไชยยศ   เรืองสุวรรณ  (2546: 170) ไดกลาวถึงดัชนีประสิทธิผลไววา  คาที่

คํานวณจะไดเปนทศนิยม  ซ่ึงคาทศนิยมที่ไดถามีคาใกล 1 มากเพียงใดยิ่งแสดงวาส่ือนั้นมี

ประสิทธภิาพมาก  ขอมูลที่นํามาใชในการคํานวณ  มาจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทั้งการ

ทดสอบกอนเรียน และการทดสอบหลังเรียน 

เผชิญ   กิจระการ  และสมนกึ   ภัททิยธนี   (2544: 30-36) ไดวิเคราะห

ประสิทธิภาพของส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  ซ่ึงเปนเรื่องเก่ียวกับประสิทธิภาพของ

กระบวนการของส่ือ  (E1) และประสิทธภิาพของผลลัพธ  (E2) สรุปไดวา  เปนการพิจารณาที่เนน

กระบวนการ  (E1) กับผลลัพธของส่ือ  (E2) ที่ใช  ถาหากผูวิจัยตองการพิจารณาตอไปวาแผนการ

เรียนหรือส่ือที่สรางขึ้น  ยังมีคุณภาพในแงมุมอื่นอีกหรือไม  ก็สามารถพิจารณาไดโดยดูพัฒนาการ

ของนักเรียน คือ พิจารณาวากอนหรือหลังการเรียนเรื่องใด ๆ นักเรียนไดพัฒนาหรือมีความสามารถ

เพ่ิมขึ้นอยางเชื่อไดหรือไม  หรือเพ่ิมขึ้นเทาไร  ซ่ึงอาจจะพิจารณาไดจากการคํานวณหาคา  t-

test (dependent samples) หรือหาคาดัชนีประสิทธิผล (effectiveness index: E.I.) มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. การหาพัฒนาการที่เพ่ิมขึ้นของผูเรียนโดยอาศัยการหาคา t-

test (dependent samples) เปนการพิจารณาดูวานักเรียนมีพัฒนาการเพ่ิมขึ้นอยางเชื่อถือได

หรือไม โดยทําการทดสอบนักเรียนทุกคนกอนเรียน  (pre - test) และหลังเรยีน  (post - test) แลว

นํามาหาคา t- test (dependent samples) หากมีนัยสําคัญทางสถิติก็ถือไดวานักเรียนกลุมที่ผูวิจัยกําลัง

ศึกษามีพัฒนาการเพ่ิมขึ้นอยางเชื่อถือได  

2. การพัฒนาการที่เพ่ิมขึ้นของผูเรียนโดยอาศัยการหาคาดัชนี

ประสิทธิผล  (effectiveness index: E.I.) ใชวิธีการของกูดแมน เฟลคเทอร  และชไนเดอร มีสูตร

ดังนี้ (Goodman, Flecther and Schneider, 1980: 30-34 อางถึงใน พิสณุ, 2549: 187; เผชิญ, 2542: 1-

3; บุญชม, 2545: 84; ชัยยงค, 2537: 494-495; ไชยยศ, 2546 : 172) 

ดัชนีประสิทธิผล(รายบุคคล) เทากับ ความแตกตางของคะแนนหลังเรยีนกับ

กอนเรียน หารดวยความแตกตางของคะแนนเต็มกับคะแนนกอนเรียน 

ดัชนีประสิทธิผล(กลุม) เทากับ ความแตกตางของคะแนนหลังเรียนกับกอน

เรียนของทุกคน หารดวย ความแตกตางของ(คะแนนเต็มคูณดวยจํานวนผูเรียน)กับคะแนนกอน

เรียนของทุกคน 
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E.I. รายบุคคล = คะแนนสอบหลังเรยีน – คะแนนสอบกอนเรียน                                     

                      คะแนนเต็ม - คะแนนสอบกอนเรียน 

 

E.I. กลุม = ผลรวมของคะแนนสอบหลังเรียน – ผลรวมรวมของคะแนนสอบกอนเรียน   

      (จํานวนนักเรียน x คะแนนเต็ม) - ผลรวมของคะแนนสอบกอนเรียน 
 

การหาคา E.I. ทั้งรายบุคคลและกลุม  เปนการพิจารณาพัฒนาการในลักษณะ

ที่วาเพ่ิมขึ้นเทาไร  ไมไดทดสอบวาเพ่ิมขึ้นอยางเชื่อถือไดหรือไม  เชน คา E.I. = 0.6240 นั้น เรียกวา 

หาคาดัชนีประสิทธิผล  (E.I.) และเพ่ือใหส่ือความหมายกันงายขึ้นจึงแปลงคะแนนใหอยูในรูปรอย

ละ เชน จากคาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) = 0.6240 คิดเปนรอยละ 62.40  

ขอสังเกตบางประการที่เก่ียวกับคา E.I.  

1. E.I. เปนเรื่องของอัตราสวนของผลตางจะมีคาสูงสุดเปน 1.00 สวนคาตํ่าสุด

ไมสามารถกําหนดได  เพราะมีคาตํ่ากวา - 1.00 ก็ได และถาเปนคาลบแสดงวาคะแนนผลสอบกอน

เรียนมากกวาหลังเรียน  ซ่ึงมีความหมายวา  ระบบการเรียนการสอนหรือส่ือที่ใชไมมีคุณภาพ  จะ

ยกตัวอยางคา E.I.  ใหดูหลาย ๆ รูป ดังนี้  

1.1 ถาผลสอบกอนเรียนของนักเรียนทุกคนไดคะแนนรวมเทาไรก็

ได (ยกเวนไดคะแนนเต็มทุกคน)  ถาผลสอบหลังเรียนของนักเรียนทุกคนทําถูกหมดทุกขอ  (ไดคะแนน

เต็มทุกคน) คาของ E.I. จะเปน 1.00 เสมอ ซ่ึงเปนไปไดยาก 

1.2 ถาผลสอบกอนเรียนมากกวาหลังเรียนคา  E.I. จะเปนลบ  ซ่ึงตํ่ากวา -

1.00 ก็ได ลักษณะเชนนี้ถือวาระบบการเรียนการสอนหลังใชส่ือลมเหลว  และเหตุการณเชนนี้ไมนาจะ

เกิดขึ้น  เพราะคา E.I. ตํ่าหรือเปนลบ  แสดงวาคะแนนหลังสอนตํ่าหรอืนอยกวาคะแนนกอนสอน และ

กอนจะหาคา  E.I. ตองหาคา  E1/E2 มากอนคา E2 หรือคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่ึงจะเปนคา

เดียวกับคะแนนหลังเรียนของการหาคา  E.I. ดังนั้นหากคะแนนหลังสอนตํ่าหรือมากกวาคะแนนกอน

สอน คา E2 จะไมถึงเกณฑที่กําหนด  

1.3 การแปลความหมายของคา  E.I. ไมนาจะแปลความหมายเฉพาะคาที่

คํานวณไดวา ผูเรียนมีพัฒนาการขึ้นเทาไรหรือคิดเปนรอยละเทาไร  แตควรจะดูขอมูลเดิมประกอบดวย

วา หลังเรียนผูเรียนมีคะแนนเพ่ิมขึ้นเทาไร ในบางครั้งคะแนนหลังสอนเพ่ิมขึ้นนอย เพราะเปนวาผูเรียน

กลุมนั้นมีความรูเดิมในเรื่องนั้นมากอยูแลว  ซ่ึงมีโอกาสเปนไปได และมักจะเปนในลักษณะของผูเรียน

กลุมเกง 

สรุปไดวาคา E.I. ที่เกิดจากผูเรียนแตละกลุมไมสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได

เพราะไมไดเริ่มจากฐานของความรูที่เทากัน  คา E.I. ของแตละกลุมก็ควรอธบิายพัฒนาการเฉพาะกลุม

นั้น 
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2. การแปลผล  มักจะใชความไมเหมาะสม  ทําใหผูอานเขาใจความหมายของ 

E.I. ผิดจากความเปนจริง  เชน จากตัวอยาง  E.I.  มีคาเทากับ   0.6240 ก็มกัจะกลาววา “คาดัชนี

ประสิทธิผลเทากับ  0.6240 ซ่ึงแสดงวานักเรียนมีความรูเพ่ิมขึ้น  รอยละ 62.40” แตในความเปนจริง 

คา E.I. เทากับ 0.6240 เพราะคิดเทียบจากคา E.I. สูงสุดเปน 1.00 ดังนั้น ถาคิดเทียบเปนรอยละ  ก็คือ

คิดเทียบจากคาสูงสุดเปน  100 E.I. จะมีคา  62.40 จึงควรใชขอความวา  “คาดัชนีประสิทธิผล 

เทากับ  0.6420 แสดงวา ผูเรียนมีความรูเพ่ิมขึ้น  0.6240 หรือคิดเปนรอยละ  62.40” (ไมใชแสดงวา

ผูเรียนมีความรูเพ่ิมขึ้นรอยละ 62.40) 

3. ถาคา E1/E2 ของแผนการเรียนรูสูงกวาเกณฑที่กําหนด และเม่ือหา E.I. ดวย 

พบวา  มีพัฒนาการเพ่ิมขึ้นถึงระดับหนึ่งที่ นาพอใจ  การคํานวณคาความคงทนโดยใชสูตร t-test 

(dependent samples) ก็อาจจะใหผลลัพธที่มีนัยสําคัญหรือไมมีนัยสําคัญก็ได  

ดังนั้น ดัชนีประสิทธิผล  (E.I.) สามารถนํามาประยุกตใชเพ่ือประเมินส่ือ หรือ

นวตักรรมตาง  ๆ โดยเริ่มจากการทดสอบกอนเรียนซ่ึงเปนตัววัดวา  ผูเรียนมีความรูพ้ืนฐานอยูใน

ระดับใด รวมถึงการวัดทางความเชื่อ เจตคติ และความต้ังใจของผูเรียน คะแนนที่ไดจากการทดสอบ

มาแปลงเปนรอยละ  หาคาสูงสุดที่เปนไปได  นําผูเรียนเขารับการทดลอง  เสร็จแลวทําการทดสอบ

หลังเรียน  แลวนําคะแนนที่ไดมาหาประสิทธิผล  โดยนําคะแนนกอนเรียนไปลบออกจากคะแนน

หลังเรียน  ไดเทาไรแลวหารดวยคาที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนสูงสุดที่ผูเรียนสามารถทําได  ลบ

ดวยคะแนนทดสอบกอนเรียน โดยทําใหอยูในรูปรอยละ ดัชนีประสิทธิผล  (E.I.) จะมีคาอยูระหวาง 

-1.00 ถึง 1.00 หากคาคะแนนหลังเรียนเทากับคะแนนกอนเรียน  คาดัชนีประสิทธิผลเทากับศูนย   

และหากคะแนนหลังเรยีนมากกวาคะแนนกอนเรยีน  คาดัชนีประสิทธิผลจะมีคามากกวาศูนย   

17.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

17.2.1 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

การหาคุณภาพของเครื่องมือ คุณภาพบางดานเม่ือสรางเครื่องมือเสร็จก็

สามารถตรวจสอบไดทันที เชน ดานความเปนปรนัย  เปนตน   บางดานจะตองนําเครื่องมือไป

ทดลองใชหรือที่เรียกกันวา Try out กับกลุมนักเรียนที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางกอน แลว

จึงนําผลมาวิเคราะหหาคาคุณภาพ   เครื่องมือบางชนิดจําเปนตองตรวจสอบคุณภาพทุกดาน แตบาง

ชนิดสามารถตรวจสอบเพียงบางดาน ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะของชนิดเครื่องมือนั้น ๆ 

คุณภาพของเครื่องมือที่จําเปนตองตรวจสอบ มี 5 ดาน ไดแก 

1.  ความเที่ยงตรงหรือความตรง  (Validity) เปนคุณสมบัติของเครื่องมือที่วัด

ในส่ิงที่ตองการวัด ความเที่ยงตรงแยกยอยเปน ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (วัดเนื้อหาสาระ 

ไดครบถวนตามหลักสูตรและจุดประสงค) และ ความเทีย่งตรงตามโครงสราง (วดัพฤติกรรมและ

สมรรถภาพดานตาง ๆ ไดตรงตามจุดมุงหมายที่กําหนดตามหลักทฤษฎี) 
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2.  ความเชื่อม่ัน หรือความเที่ยง (Reliability) เปนคุณสมบัติของเครื่องมือที่

แสดงใหเห็นวาเครื่องมือนั้น ๆ ใหผลการวัดที่สมํ่าเสมอ คงที่ แนนอน ไมวาจะวัดก่ีครั้งก็ตาม 

3.  ความเปนปรนัย (Objectivity) เปนคุณสมบัติของเครื่องมือที่มีลักษณะตาง 

ๆ ดังนี้  

3.1 คําถามมีความชัดเจน ชี้เฉพาะ อานแลวเขาใจตรงกัน 

3.2 การตรวจใหคะแนนมีความแนนอน ตรงกันไมวาใครจะตรวจก็ตาม 

3.3 แปลความไดชัดเจนวา คะแนนที่ไดมีความสามารถอยูในระดับใด 

4.  ความยากงาย (Difficulty เขียนแทนดวยสัญลักษณ p) เปนคุณสมบัติของ

ขอสอบที่บอกวาขอสอบนั้นมีคนทําถูกมากนอยเพียงใด เครื่องมือที่ดีตองมีความยากงายพอเหมาะ 

5.  อํานาจจําแนก (Discrimination เขียนแทนดวยสัญลักษณ r) เปนคุณสมบัติ

ที่จําแนกกลุมเกงกลุมออนออกจากกัน หรือจําแนกความคิดเห็นที่ตางกันออกเปนสองกลุมได 

17.2.2 ความหมายและประเภทของการวัดผลและประเมินผล 

การวัดผล (Measurement) คือการกําหนดตัวเลขใหกับวัตถุ ส่ิงของ เหตุการณ 

ปรากฏการณ หรอืพฤติกรรมตาง ๆ หรืออาจใชเครื่องมือไปวัดเพ่ือใหไดตัวเลขแทนคุณลักษณะตาง 

ๆ เชน ใชไมบรรทัดวัดความกวางของหนังสือได 3.5 นิ้ว ใชเครื่องชั่งวัดน้ําหนักของเนื้อหมูได 0.5 

กิโลกรมั ใชแบบทดสอบวัดความรอบรูในวิชาภาษาไทยของเด็กชายแดงได 42 คะแนน เปนตน  

การวัดผลแบงเปน 2 ประเภทคือ  

1. วัดทางตรง วัดคุณลักษณะที่ตองการโดยตรง เชน สวนสูง น้ําหนัก ฯลฯ  

มาตราวัดจะอยูในระดับ Ratio Scale  

2. วัดทางออม วัดคุณลักษณะที่ตองการโดยตรงไมได  ตองวัดโดยผาน

กระบวนการทางสมอง เชน วัดความรู วัดเจตคติ วัดบุคลิกภาพ ฯลฯ  มาตราวัดจะอยูในระดับ 

Interval Scale การวัดทางออมแบงออกเปน 3 ดานคือ  

2.1 ดานสติปญญา (Cognitive Domain) เชน วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วัด

เชาวนปญญา วัดความถนัดทางการเรียน วัดความคิดสรางสรรค ฯลฯ  

2.2 ดานความรูสึก ( Affective Domain) เชน วัดความสนใจ วัดเจตคติ  วัด

บุคลิกภาพ วัดความวิตกกังวล วัดจริยธรรม ฯลฯ  

2.3 ดานทักษะกลไก (Psychomotor Domain) เชน การเคล่ือนไหว  การปฏิบัติ

โดยใชเครื่องมือ ฯลฯ  

การประเมินผล  (Evaluation) หมายถึง การนําเอาขอมูลตาง ๆ  ที่ไดจากการวัด

รวมกับการใชวิจารณญาณของผูประเมินมาใชในการตัดสินใจ  โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ 

เพ่ือใหไดผลเปนอยางใดอยางหนึ่ง เชน เนื้อหมูชิ้นนี้หนัก 0.5 กิโลกรัมเปนเนื้อหมูชิ้นที่เบาที่สุดใน
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ราน (เปรียบเทียบกันภายในกลุม) เด็กชายแดงไดคะแนนวิชาภาษาไทย 42 คะแนนซ่ึงไมถงึ 50 

คะแนนถือวาสอบไมผาน (ใชเกณฑที่ครูสรางขึ้น) เปนตน  

การประเมินผลแบงไดเปน 2 ประเภท  การประเมินแบบองิกลุมและการ

ประเมินแบบอิงเกณฑ  

1. การประเมินแบบอิงกลุม เปนการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบหรือ

ผลงานของบุคคลใดบุคคลหนึ่งกับบุคคลอื่น ๆ  ที่ไดทําแบบทดสอบเดียวกันหรือไดทํางานอยาง

เดียวกัน นั่นคือเปนการใชเพ่ือจําแนกหรือจัดลําดับบุคคลในกลุม การประเมินแบบนี้มักใชกับการ  

การประเมินเพ่ือคัดเลือกเขาศึกษาตอ หรือการสอบชิงทุนตาง ๆ  

2. การประเมินแบบอิงเกณฑ  เปนการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบ

หรือผลงานของบุคคลใดบุคคลหนึ่งกับเกณฑหรือจุดมุงหมายที่ไดกําหนดไว  เชน การประเมิน

ระหวางการเรียนการสอนวาผูเรียนไดบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูที่ไดกําหนดไวหรือไม  

ขอแตกตางระหวางการประเมินผลแบบองิกลุมและองิเกณฑ  

การประเมินผลแบบอิงกลุม  

1. เปนการเปรียบเทียบคะแนนที่ไดกับคะแนนของคนอื่น ๆ  

2. นิยมใชในการสอบแขงขัน  

3. คะแนนจะถูกนําเสนอในรูปของรอยละหรือคะแนนมาตรฐาน  

4. ใชแบบทดสอบเดียวกันทําหรับผูเรียนทั้งกลุมหรืออาจใชแบบทดสอบ

คูขนาน เพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบกันได  

5. แบบทดสอบมีความยากงายพอเหมาะ มีอํานาจจําแนกสูง  

6. เนนความเที่ยงตรงทุกชนิด  

การประเมินแบบอิงเกณฑ  

1. เปนการเปรียบเทียบคะแนนที่ไดกับเกณฑที่ไดกําหนดไว  

2. สําหรับการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนหรือเพ่ือปรับปรุงการเรียนการ

สอน  

3. คะแนนจะถูกนําเสนอในรูปของผาน-ไมผานตามเกณฑที่กําหนดไว  

4. ไมไดเปรียบเทียบกับคนอื่น ๆ  จึงไมจําเปนตองใชแบบทดสอบฉบับ

เดียวกันกับผูเรียนทั้งชั้น  

5. ไมเนนความยากงาย แตอํานาจจําแนกควรมีพอเหมาะ  

6. เนนความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  
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วตัถุประสงคของการสอบ 

1. สอบวัดเพ่ือจัดตําแหนง  (Placement) ใชการสอบวัดเพ่ือใหไดคําตอบวา ณ 

วันเวลาที่สอบนั้น  เด็กแตละคนมีความรูความสามารถ อยูตรงระดับไหนของกลุม  เพ่ือชวยในการ

จัดประเภทหรือคัดแยก หรือบรรจุเขาใหถูกตําแหนง  

2. สอบวัดเพ่ือวินิจฉัย  (Diagnosis) ใชการสอบวัดเพ่ือตรวจสอบผูเรียนวาเกง

หรือออนวิชาใด เนื้อหาใด เพ่ือครูจะไดชวยเหลือไดถูกจุด  

3. สอบวัดเพ่ือเปรียบเทียบ  (Assessment) ใชการสอบวัดเพ่ือเปรียบเทียบ

ผูเรียนวาไดมีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นหลังจากผานการเรียนการสอนไปแลวมากนอยเพียงใด  

4. สอบวัดเพ่ือพยากรณ (Prediction) ใชการสอบวัดเพ่ือพยากรณวา เด็กคนนั้น

คนนี้สามารถเรียนตออะไรไดจึงจะเรียนจบ  ไมถูกออกกลางคัน หรือประกอบอาชีพอะไรจึงจะ

ประสบความสําเร็จ  

5. สอบวัดเพ่ือประเมินคา  (Evaluation) ใชการสอบวัดเพ่ือเอาผลที่ไดไป

ประเมินหรือสรุปรวมอยางมีหลักเกณฑวาหลักสูตร  หรือวิธีการสอนของครู สามารถชวยใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูไดมากนอยเพียงใด  

นอกจากนี้ ครูควรใชการสอบวัดเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน  ตองถือ

วาการสอบเปนกิจกรรมหนึ่งของนักเรียนเพ่ือทราบศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน  กลมกลืนไปกับ

การเรียนการสอน การสอบวัดไมจําเปนตองใชขอสอบเพียงอยางเดียว  อาจจะใชคําถาม (การสอบ

ปากเปลา) กับผูเรียน  และถาจะใหการเรียนการสอนไดผลดียิ่งขึ้น ครูควรชี้แจงการตอบของผูเรียน

ดวยวา ตอบถูกเพราะอะไร ตอบผิดเพราะอะไร จะทําใหชั่วโมงการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 

การวัดผลทางออมตามแนวทฤษฎีของ Bloom's Taxonomy 

ตารางที่ 

ระดับ 

6 การวัดผลทางออมดานสติปญญา (cognitive domain) 

ความหมาย พฤติกรรม คาํกริยาท่ีบงบอกถึง

การกระทํา 

ความรู (Knowledge) ความสามารถในการจํา

ความรูตาง ๆ ท่ีไดเรียนรูมา 

สามารถบอกสูตรการ

หาความเชื่อมั่นได 

นิยาม , จับคู, เลือก , 

จําแนก , บอก

คณุลักษณะ , บอกชือ่ , 

ใหแสดงรายชื่อ , บอก

ความสัมพันธ, ฯลฯ 
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ตารางที่ 6 (ตอ

ระดับ 

) การวัดผลทางออมดานสติปญญา (cognitive domain) 

ความหมาย พฤติกรรม คํากริยาที่บงบอกถึง

การกระทาํ 

ความเขาใจ 

(Comprehension) 

ความสามารถในการแปล

ความ ขยายความ และเขาใจ

ในสิ่งท่ีไดเรียนรูมา 

ทําไม T + E ถึง

เทากับ O 

แปลความหมาย , 

เปล่ียนแปลงใหม , 

แสดง , ยกตัวอยาง , 

อธิบาย, อางอิง, แปล

ความหมาย , สรุป , 

บอก , รายงาน , 

บรรยาย , กําหนด

ขอบเขต, ฯลฯ 

การนําไปใช 

(Application) 

ความสามารถในการใชสิ่งท่ี

ไดเรียนรูมาเปนวัตถุดิบ

กอใหเกิดสิ่งใหม 

สามารถสรางแบบวัด

ความถนัดได 

ประยุกตใช, จัดกระทํา

ใหม, แกปญหา , จัด

กลุม, นําไปใช, เลือก, 

ทําโครงราง , ฝกหัด , 

คํานวณ, ฯลฯ 

การวิเคราะห (Analysis) ความสามารถในการ

แยกความรูออกเปน

สวนแลวทําความเขาใจ

ในแตละสวนวาสัมพันธ

คือแตกตางกันอยางไร 

สามารถบอก

คณุลักษณะของตัว

ละครได 

จําแนก , จัดกลุม , 

เปรียบเทียบ , สรุปยอ , 

บอกความแตกตาง , 

อธิบาย, วิเคราะห, แยก

สวน, ทดสอบ, สํารวจ, 

ต้ังคําถาม , ตรวจสอบ , 

อภิปราย, ฯลฯ 

การสังเคราะห 

(Synthesis) 

ความสามารถในการ

รวมความรูตาง ๆ หรือ

ประสบการณตาง ๆ  ให

เกิดเปนสิ่งแปลกใหม 

สามารถแตงคํา

ประพันธได 

การออกแบบ , วางแผน, 

การแกปญหา , การผลิต, 

การสรางสูตร, ฯลฯ 

การประเมินคา 

(Evaluation) 

ความสามารถในการ

ตัดสินคุณคาอยางมีเหตุ

มีผล 

พฤติกรรมของตัวละคร

เหมาะสมกับ

สถานการณหรือไม 

ต้ังราคา , ตัดสินคุณคา , 

พจิารณา, สรุป, ประเมิน

, ใหน้ําหนัก , กําหนด

เกณฑ, การเปรียบเทียบ , 

แกไข , ปรับปรุง , ให

คะแนน 
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ตารางที่ 

ระดับ 

7 การวัดผลทางออมดานความรูสึก (affective domain)  

ความหมาย พฤติกรรม คาํกริยาท่ีบงบอกถึงการ

กระทํา 

การรับรู (Receive) มีความต้ังใจสนใจในสิ่ง

เรา 

นักเรียนต้ังใจอบรมใน

เร่ืองของความปลอดภัย 

การยอมรับ , เลือก, ถาม, 

ฟง, ต้ังใจ, ฯลฯ 

การตอบสนอง 

(Respond) 

การมีสวนรวมใน

กิจกรรมท่ีจัดขึ้น 

นักเรียนรวมเลนเกมซึ่ง

เปนสวนหนึ่งของการ

อบรม 

การสงเสริม , การบอก , 

สนับสนุน, อาสาสมัคร , 

เลาเร่ือง, ชวยเหลือ ฯลฯ 

เห็นคุณคา (Value) เห็นคุณคาในสิ่งท่ี

กระทํา รูสึกซาบซึ้งยินดี

และมีเจตคติท่ีดีตอสิ่ง

นั้น 

นักเรียนเห็นประโยชน

ของความปลอดภัย 

เลือก , แบงปน , 

สนับสนุน , เห็นคุณคา , 

ซาบซึ้ง, รวมสนุก, ฯลฯ 

การจัดระบบ 

(Organize) 

การเห็นความแตกตาง

ในคุณคา , การแกไข

ความขัดแยงของสิ่งท่ี

เกิดขึ้นกับสิ่งท่ีอยู

ภายใน , การสราง

ปรัชญาหรือเปาหมาย

ใหกับตนเอง 

เมื่อนักเรียนอยูใน

สถานการณท่ีเสี่ยง

อันตราย  สามารถใช

ความรูและทักษะท่ีได

ฝกฝนและอบรมมา 

การปองกัน , สรุปความ, 

ความสัมพันธ , เรียง

อันดับ, ทําใหเปนระบบ 

ฯลฯ 

บุคลิกภาพ 

(Characterize) 

การทําใหเปน

คุณลักษณะหนึ่งของ

ชวีติ 

นักเรียนเปนบุคคลท่ีมี

ความระมัดระวังในเร่ือง

ของความปลอดภัย

ตลอดเวลา 

การจําแนก , การ

ประพฤติตน , ความ

สมบูรณ , การปฏบิตัิ , 

การตรวจสอบ ฯลฯ 

 

ตารางที่ 

ระดับ 

8 การวัดผลทางออมดานทกัษะกลไก (psychomotor domain) 

ความหมาย พฤติกรรม คาํกริยาท่ีบงบอกถึงการ

กระทํา 

การเลียนแบบ 

(Imitation) 

สามารถท่ีจะสังเกตและ

ทําตาม 

ดูการขี่จักรยานและลอง

ทําตาม 

การด,ู การทําตาม, ฯลฯ 

การลงมือปฏิบัติ 

(Manipulation) 

เนนทักษะท่ีสามารถทํา

ได 

ฝกหัดขี่จักรยาน การจัดกระทํา , การ

ปฏิบัติ ฯลฯ 

 

 



 

 

- 64 - 

ตารางที่ 8 (ตอ

ระดับ 

) การวัดผลทางออมดานทกัษะกลไก (psychomotor domain) 

ความหมาย พฤติกรรม คาํกริยาท่ีบงบอกถึงการ

กระทํา 

ความถูกตอง 

(Precision) 

เนนความถูกตองในการ

แสดงพฤติกรรมและ

ควบคุมและลดความ

ผิดพลาด 

สามารถขี่จักรยานทรง

ตัวไดโดยไมลม 

การปฏบิตัิ , ทักษะท่ี

ถูกตอง, ฯลฯ 

ความชัดเจนในการ

ปฏิบัติ (Articulation) 
เนนถึงการเรียนรูวิธีการ

ถูกตองตามขั้นตอนท่ีมี 

สามารถขึ้นจักรยาน ขี่

จักรยานและหยุด

จักรยานไดอยางถูกวิธี 

การปฏิบัติตามขั้นตอน

ท่ีถูกตอง ฯลฯ 

ความเปนธรรมชาติ 

(Naturalization) 

การแสดงพฤติกรรม

เปนประจํา เปน

อัตโนมัติ จนกลายเปน

ธรรมชาติ 

สามารถขึ้นจักรยาน ขี่

จักรยาน  และหยุด

จักรยานไดอยางเปน

ปกติปราศจาก

ขอผิดพลาดตาง ๆ 

การปฏิบัติจนเปนนิสัย  

การทําใหเปนลักษณะ

นิสัยสวนตัว ฯลฯ 

 

17.2.3 แบบทดสอบหรือขอสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หมายถึงแบบทดสอบที่ใชวัดความรูความสามารถ

ของบุคคล ซ่ึงเปนผลจากการเรียนรูในเนื้อหาสาระและตามจุดประสงคของวิชาหรือเนื้อหานั้น ๆ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบงเปน 2 ประเภท คือ 

1. แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ สรางขึ้นตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม   วัดตรง

ตามจุดประสงค มีคะแนนเกณฑตัดสินวาผูสอบมีความรูตามเกณฑที่กําหนดหรือไม 

2. แบบทดสอบแบบอิงกลุม   สรางขึ้นตามตารางวิเคราะหหลักสูตร สามารถ

จําแนกผูสอบตามความเกง/ออนได 

การหาคุณภาพของแบบทดสอบ  คือ หลังจากเขียนและตรวจทานขอสอบแลว

จะนําไปให ผูเชี่ยวชาญไมตํ่ากวา 3 คนพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา คือพิจารณาวาขอสอบแตละขอ

ตรงตามจุดประสงคหรือไม อาจใชวิธีการของ Rovinelli และ Hambleton หรือวิธีการหา  IOC 

(Index of Item - Objective Congruence หรือ Index of Consistency) ก็ได จากนั้นนําไปทดลองใช

กับกลุมทดลองกอนแลวนํามา หาคาความยากงาย (p) และหาอํานาจจําแนก  (r) ซ่ึงอาจคํานวณดวย

การใชสูตร หรือโปรแกรมสําเร็จรูปก็ได 
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1. หาความเที่ยงตรง(หรือความตรง) 

-  ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เรื่องนี้ถาหากวาเราออกขอสอบตามตาราง

วิเคราะหเนื้อหาของเราก็ถือไดวามีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแลว 

-  ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง มีวิธีหาอยูหลายวิธี ไดแก ใชการพิจารณาคา

สัมประสิทธิ์ระหวางคะแนนของแบบทดสอบนั้นกับแบบทดสอบมาตรฐานที่วัดในเรื่องเดียวกันซ่ึง

มีผูจัดทําไวแลว อีกวิธีหนึ่งซ่ึงสะดวกกวา คือการใหผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ พิจารณา (ในบางตํารา

เรียกวิธี Face validity) 

2. หาความเชื่อม่ัน(หรือความเที่ยง) 

การหาความเชื่อม่ันมีหลายวิธีการ (ซ่ึงลวนแลวตองใชสูตรในการคํานวณ

ทั้งส้ิน) เชน  การสอบซํ้า  การใชแบบทดสอบคูขนาน  การแบงครึ่งแบบทดสอบ(ขอคูขอคี่)  และ

วิธีการที่นิยมกันคือแบบของ Kuder-Richardson 

นอกจากนี้ถาเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ มีส่ิงที่ตองคํานึงถึงอีกคือ 

แบบทดสอบนั้นตองมีความยุติธรรม ผูเรียนแตละคนตองไมไดเปรียบเสียเปรียบกัน  ใชคําถามลึก 

วัดความสมรรถภาพทุกระดับ  (รู-จํา-เขาใจ-นําไปใช-วิเคราะห-สังเคราะห-ประเมินคา) และคาํถาม

ยั่วยุ นาสนใจ ทาทายใหอยากตอบ 

17.2.3.1 การหาคาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์อิงเกณฑ ควรพิจารณาความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหา  (content validity) และความเทีย่งตรงเชงิโครงสราง ( construct validity) การสราง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์อิงเกณฑจะตองสรางตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม  ซ่ึงจะทําใหมีความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  วิธีการตรวจสอบวาแตละขอมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาหรือไม  ก็โดยนําเอา

จุดประสงคเชิงพฤติกรรมและขอสอบไปใหผูเชี่ยวชาญตัดสิน  การวิเคราะหหาความเที่ยงตรงตาม

เนื้อหาและความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม  โดยการนําไปให

ผูเชี่ยวชาญพิจารณาใหคะแนนความสอดคลองของขอสอบ  แตละขอกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยใชสูตรดังนี้ (กรมวชิาการ, 2545)  

สูตร 
N

R
IOC ∑=  

เม่ือ  IOC   แทน ดัชนีความสอดคลอง ระหวางขอสอบกับ

วตัถุประสงค 

             R    แทน คะแนนของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

         ΣR    แทน ผลรวมของคะแนนผูเชีย่วชาญแตละคน 

             N    แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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การกําหนดคะแนนของผูเชี่ยวชาญอาจจะเปน +1 หรือ 0 หรือ –1 ดังนี้ 

+1 = แนใจวาขอสอบขอนั้นวัดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ระบุไวจริง 

  0 = ไมแนใจวาขอสอบขอนั้นวัดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ระบุไว 

-1 = แนใจวาขอสอบขอนั้นไมไดวัดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ระบุไว 

คาดัชนีความสอดคลองที่ยอมรับไดตองมีคาต้ังแต 0.50 ขึ้นไป 

หลังจากผูเชี่ยวชาญพิจารณาเสร็จแลว นํามาหาคาเฉล่ียแลวเทียบกับเกณฑ  

ดังนี้ 

คาเฉล่ีย 

มากกวาหรือเทากับ 0.5 

ความหมาย 

เปนขอสอบที่มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  เพราะวดัตาม

จุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตองการจริง 

นอยกวา 0.5 เปนขอสอบที่ตองตัดทิ้งหรือแกไข  เพราะไมไดวัดตาม

จุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตองการ 
 

17.2.3.2  การวเิคราะหคณุภาพแบบทดสอบหรอืขอสอบแบบเลือกตอบ  

(Multiple Choice Item)  

การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบจะใหดีและถูกตอง  จะตอง

ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบเปนรายขอและตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบทั้งฉบับ (ชวาล , 

2516: 10-11) โดยการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบเปนรายขอมีจุดมุงหมายเพ่ือตรวจสอบ

คณุภาพ 2 ประการคือ  ความยากของขอสอบ ( difficulty) และอํานาจจําแนกของขอสอบ 

(discrimination) สวนการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบทั้งฉบับ มีจุดมุงหมายเพ่ือหาคุณภาพ 

2 ประการ คอื ความเที่ยงตรง (validity) และความเชื่อม่ัน (reliability)  

การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ หรือการวิเคราะหขอสอบ 

หมายถึง การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบวามีคุณภาพดีเพียงใด  หลังจากที่นําแบบทดสอบไป

ทดสอบและตรวจใหคะแนนแลว การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ  จะชวยในการปรับปรุง

เทคนิคการสอนของครู ชวยใหครูสามารถคนหาขอบกพรองตาง ๆ  ในการเรียนของนักเรียน โดย

พิจารณาวาผูเรียนยังออนในเนื้อหาสวนใด  และยังมีเนื้อหาในสวนใดบางที่ครูตองสอนซอมเสริม 

(อนันต , 2525: 185) นอกจากนี้  การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบยังชวยประหยัดเวลาในการ

สรางขอสอบที่ดีขึ้นใหมอีกดวย  การวิเคราะหขอสอบแบงออกเปน 2 ประเภทคือ  การวิเคราะห

ขอสอบตามแนวคิดอิงกลุม และการวิเคราะหขอสอบตามแนวคิดอิงเกณฑ 

 1) การวิเคราะหขอสอบตามแนวคิดอิงกลุม  

การประเมินผลตามแนวคิดอิงกลุม  เปนการเปรียบเทียบ

ความสามารถของผูเรียนในกลุม เพ่ือดูวาใครเกง-ออนกวากัน  ดังนั้น ลักษณะที่สําคัญของขอสอบ
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จะตองคาํนงึถึงความยาก (difficulty) และอํานาจจําแนก  (discrimination) โดยพยายามเลือกขอสอบ

ที่มีคาความยากพอเหมาะ และสามารถจําแนกผูสอบได 

1. ความยากของขอสอบ  (Difficulty: p

N
RP =

) หมายถึง สัดสวนของ

จํานวนผูที่ทําขอสอบขอนั้นถูกกับจํานวนคนทั้งหมด ซ่ึงมีสูตร ดังนี้ 
  

สูตร  

  

 กรณีใชกับตัวถูก  

เม่ือ P แทน คาความยากของขอสอบรายขอ  

        R แทน จํานวนผูที่ทําขอสอบขอนั้นถูก  

        N แทน จํานวนคนทั้งหมด  
  

คุณสมบัติของความยาก (P) มีดังนี้  

1. คาความยากมีคาต้ังแต .00 ถึง 1.00  

2. ถาคาความยากของตัวถูกมีคาสูง แสดงวาขอสอบงาย หรือ

มีคนทําถูกมาก  

3. ถาคาความยากของตัวถูกมีคาตํ่า แสดงวาขอสอบยาก หรือ

มีคนทําถูกนอย  

4. คาความยากที่ดีสําหรับตัวถูกมีคาอยูระหวาง . 20 ถึง .80 

สวนตัวลวงมีคาอยูระหวาง .05 ถึง .50 

5. เกณฑในการพิจารณาความยากแบบทุกตัวเลือกมี ดังนี้ 

(สมนกึ, 2537: 151- 152)  

   คา P ตัวถูก 

.00 ถึง .09 ยากมาก  

.10 ถึง .19 ยาก 

คา P ตัวลวง 

.00 ถึง .04 ใชไมได 

.20 ถึง .39 คอนขางยาก  

.40 ถึง .60 ปานกลาง 

.61 ถึง .80 คอนขางงาย 

.05 ถึง .09 พอใช  

.10 ถึง .30 ใชได 

.31 ถึง .50 พอใช 

.81 ถึง .90 งาย  

.91 ถึง 1.00 งายมาก 

.51 ถึง 1.00 ใชไมได 

2. อํานาจจําแนกของขอสอบ ( Discrimination = r) หมายถึง 

ประสิทธิภาพของขอสอบในการจําแนกเด็กออกเปนกลุมเกงและกลุมออน  หรือกลุมสูงและกลุมตํ่า 

เขียนเปนสูตรได ดังนี้  
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2/N
RLRHr −

=  หรือ  
NH

RLRHr −
=  

เม่ือ   RH, RL  แทน จํานวนคนที่ตอบถูกในกลุมสูงและกลุมตํ่า  

           NH, NL แทน จํานวนคนในกลุมสูงและกลุมตํ่า  

                  N     แทน จํานวนคนทั้งหมด  

 คุณสมบัติของคาอํานาจจําแนก (r) มีดังนี้  

1. คาอํานาจจําแนกมีคาต้ังแต -1.00 ถึง 1.00  

2. ถาคาอํานาจจําแนกสูง แสดงวาขอสอบมีอํานาจจําแนกสูง  

3. ถาคาอํานาจจําแนกตํ่า หรือเปนศูนย แสดงวาขอสอบไมมี

อํานาจ จําแนก  

4. คาอํานาจจําแนกที่ดีของตัวถูกมีคาอยูระหวาง . 20 ถึง 1.00 

สวนตัวลวงมีคาอยูระหวาง .05 ถึง .50 

5. ในกรณีที่พิจารณาคาอํานาจจําแนกทั้งตัวถูกและตัวลวงมี

เกณฑ ดังนี้ (สมนกึ, 2537: 151-152)  
   

 คา r ตัวถูก 

คาลบ ใชไมได  

.00 ไมมีอํานาจจําแนก 

.01 ถึง .09 ตํ่า 

.10 ถึง .19 คอนขางตํ่า 

คา r ตัวลวง 

คาลบ ใชไมได 

.00 ถึง .04 ใชไมได 

 คา r ตัวถูก 

.20 ถึง .29 คอนขางสูง  

.30 ถึง .50 สูง 

.51 ถึง 1.00 สูงมาก 

คา r ตัวลวง 

.05 ถึง .09 พอใช  

.10 ถึง .30 ใชได 

.31 ถึง .50 พอใช 

 .51 ถึง 1.00 ใชไมได 

วิธีวิเคราะหขอสอบรายขอ มีขั้นตอนดังนี้  

1. นําขอสอบที่สรางขึ้นตามตารางวิเคราะหหลักสูตรไปสอบ

กับนักเรียน สมมติวาไปทดสอบกับนักเรียน 30 คน แลวนํามาตรวจใหคะแนน  

2. เรยีงกระดาษคาํตอบจากคะแนนสูงไปหาคะแนนตํ่า  

3. ใชเทคนิค 27 % (อาจใชเทคนิค 25% ถึง 50 %ก็ได โดยยึด

หลักวา ถาจํานวนคนที่สอบมีนอยใหใชเปอรเซ็นตสูง แตถามีคนเขาสอบมาก ๆ ใหใชเปอรเซ็นตตํ่า 

โดยไมตํ่ากวา 25%) วิธีการหากลุมสูง ใหเอา  27/100 คูณจํานวนคนทั้งหมดที่เขาสอบ เชน คนสอบ 
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30 คนจะไดกลุมสูงเทากับ  27/100 x 30 = 8.10 ประมาณ 8 คน สวนการหากลุมตํ่าก็ใชวิธีการ

เชนเดียวกัน คือไดจํานวน 8 คน  

4. นบัจาํนวนกระดาษเรยีงคะแนนสูงสุดลงมา 27% ของผูเขา

สอบคือประมาณ 8 คน เรียกวากลุมสูง ( high group) ใชสัญลักษณ ส หรือ H และเรยีง

กระดาษคําตอบจากคะแนนตํ่าสุด 27% คือประมาณ 8 คน เรียกวากลุมตํ่า (low group) ใชสัญลักษณ 

ต หรือ L  

5. นํากระดาษในกลุมสูง ( H1-H8) ไปลงรอยขีด ( tally) ใน

แบบฟอรม  

6. สวนกลุมตํ่าใหทําในทํานองเดียวกันกับกลุมสูง  

3. ความเชื่อม่ัน (Reliability) หรือความเที่ยง (Validity) ของ

ขอสอบ

( )( )
( )[ ] ( )[ ]∑ ∑∑ ∑

∑ ∑∑
−−

−
=

2222 YYNXXN

YXXYN
rxy

 ความเชื่อม่ัน  เปนคาที่บงชี้ความคงที่แนนอนของขอสอบ  ขอสอบที่มีความเชื่อม่ัน  1.00 

หมายความวา  ขอสอบมีความเชื่อม่ัน  100% ไมวาจะสอบเม่ือใดก็ตาม  (ผูสอบกลุมเดิม) ผูสอบที่ไม

ผานเกณฑ ก็ยังคงไมผานเกณฑและ ผูสอบที่ผานเกณฑ  ก็ยังคงผานเกณฑอยูเหมือนเดิม  (ไมมีการ

สอนซอมเสริมกอนสอบครั้งที่ 2 หรือครั้งที่ 3) 

คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ  (คา rtt และ คา rcc) ผลการ

วิเคราะห 2 คานี้ มีความหมายวา ขอสอบนี้มีความเชื่อม่ันอยูในระดับใด  ซ่ึงจะมีคา อยูระหวาง 0.00 

ถึง 1.00 

คา rtt เปนคาความเชื่อม่ัน กรณีที่วิเคราะหแบบอิงกลุม 

คา rcc เปนคาความเชื่อม่ัน กรณีที่วิเคราะหแบบอิงเกณฑ 

สังเกตวาคาของความแปรปรวน สัมประสิทธิ์แอลฟา  และ

สัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงจะถูกประมาณคาจากดัชนีความเชื่อม่ันของขอสอบ  

ความเที่ยง หมายถึง  ความคงที่ของคะแนนที่วัดไดแตละครั้ง  

การตรวจสอบความเที่ยงมีไดหลายแนวทางไดแก 

3.1 การหาความเที่ยงเชิงความคงที่ ( Stability) ทําไดโดย

ใชวิธีวัดซํ้า  คือใหผูตอบกลุมเดียวทําแบบวัดชุดเดียวกันสองครั้งในเวลาหางกันพอสมควร  แลวนํา

คะแนนทั้งสองชุดมาหาความสัมพันธกัน ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาสูงแสดงวามีความเที่ยง

สูง การวัดความคงที่โดยการวัดซํ้าสามารถใชไดกับเครื่องมือวัดที่เปนแบบทดสอบ  แบบสอบถาม

หรือแบบวัดเจตคติชนิดมาตราสวนประมาณคา  โดยคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย 

(pearson product moment correlation coefficient) ดังนี้ (ชศูรี, 2541) 
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เม่ือ rxy        =    คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธในที่นี้คือคาความ

เที่ยง 

N        =    จํานวนผูสอบ 

ΣXY   =   ผลบวกของผลคูณคะแนนครั้งแรกและครั้งที่สองเปนคู ๆ  

ΣX     =    ผลบวกของคะแนนการสอบครัง้แรก 

ΣY     =    ผลบวกของคะแนนการสอบครั้งที่สอง 

X2       =    กําลังสองของคะแนนครัง้แรก 

Y2        =    กําลังสองของคะแนนครั้งที่สอง 
 

การแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ดังนี้  

เม่ือ r เขาใกล  1.00 สูงกวา  0.90 มีความสัมพันธใน

ระดับสูงมาก 

ประมาณ 0.70 – 0.90 มีความสัมพันธในระดับสูง 

เม่ือ r เขาใกล 0.50 ประมาณ 0.30 – 0.70 มีความสัมพันธ

ในระดับปานกลาง 

เม่ือ r เขาใกล  0.00 ประมาณ  0.30 และตํ่ากวา  มี

ความสัมพันธในระดับตํ่า 

ถาคา r เปน 0.00 แสดงวาไมมีความสัมพันธกัน 

เครื่องหมาย + แสดงวามีความสัมพันธทางบวก 

เครื่องหมาย - แสดงวามีความสัมพันธทางลบ 

3.2 การหาความเที่ยงเชิงความเทาเทียมกัน  (Equivalence) 

ทําไดโดยวิธีใชแบบทดสอบคูขนาน (parallel-form) ไปทดสอบพรอมกันหรือเวลาใกลเคียงกันสอง

ฉบับกับกลุมเดียวกันแลวนําคะแนนทั้งสองชุดมาหาความสัมพันธกัน  ถาคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธมีคาสูง แสดงวามีความเที่ยงสูง คํานวณ  โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย 

(pearson product moment correlation coefficient) ดังนี้ 

 
( )( )

( )[ ] ( )[ ]∑ ∑∑ ∑
∑ ∑∑
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rxy  

เม่ือ rxy       =    คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธในที่นี้คือคาความ

เที่ยง 

N        =    จํานวนผูสอบ 

ΣXY   =   ผลบวกของผลคูณคะแนนจากแบบสอบชุด X และ Y 

แตละคู 
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ΣX     =    ผลบวกของคะแนนชดุ X 

ΣY     =    ผลบวกของคะแนนชดุ Y 

X2       =    กําลังสองของคะแนน X 

Y2        =    กําลังสองของคะแนน Y 

ในที่นี้ X และ Y เปนแบบสอบที่คูขนานกัน 

3.3 การหาความเที่ยงเชิงความสอดคลองภายใน  (Internal 

Consistency) เปนวิธีที่ใชการวัดครั้งเดียวและมีวิธีประมาณคาความเที่ยงไดหลายวิธี คือ 

 3.3.1 วิธีแบงครึ่ง (Split-Half Method) วิธีนี้ใชแบบ

วัดเพียงฉบับเดียวทําการวัดครั้งเดียว แตแบงตรวจเปนสองสวนที่เทาเทียมกัน เชน แบงเปนชุดขอคู

กับขอคี่  หรือแบงครึ่งแรกกับครึ่งหลังทั้งนี้ตองวางแผนสรางใหสองสวนคูขนานกันกอน  วิธี

วิเคราะหคาความเที่ยงโดยหาคาสัมประสิทธิ์สัมพันธอยางงายระหวางคะแนนทั้งสองครึ่งกอนดังนี้  

( )( )
( )[ ] ( )[ ]∑ ∑∑ ∑

∑ ∑∑
−−

−
=

2222 YYNXXN

YXXYN
rxy  

เม่ือ rxy       =    คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธในที่นี้คือคาความเที่ยง 

N        =    จํานวนผูสอบ 

ΣXY  =   ผลบวกของผลคณูคะแนนแตละคู X และ Y 

ΣX     =    ผลบวกของคะแนนชดุ X 

ΣY     =    ผลบวกของคะแนนชดุ Y 

X2       =    กําลังสองของคะแนน X 

Y2       =    กําลังสองของคะแนน Y 

 ในที่นี้กําหนดให X  เปนคะแนนขอคูหรือครึ่งแรกแลวแตกรณี 

                                  Y  เปนคะแนนขอคี่หรือครึ่งหลังแลวแตกรณี 

rxyที่ไดเปน rhh คือ สหสัมพันธระหวางคะแนนครึ่งฉบับกับอีกครึ่ง

ฉบับแลวปรับขยายเปนสหสัมพันธทั้งฉบับดวยสูตรของ Spearman Brown ดังนี้ 

rtt = 2rhh/(1+rtt) 

3.3.2 วิธีของคูเดอร-ริชารดสัน ( Kuder-Richardson) 

เปนวิธีที่ทําการวัดเพียงครั้งเดียวแลวนําคะแนนมาวิเคราะหโดยใชสูตรของ  Kuder-Richardson ซ่ึงมี 

2 สูตรคือ KR-20 และ KR-21 ซ่ึงสูตร KR-20 ใชกับเครื่องมือที่มีการใหคะแนนแบบผิดให 0 ถูกให 

1 และตองทราบผลการตอบรายขอ การคํานวณ KR-20 มีสูตร ดังนี้ (วาโร, 2551: 239-241) 

สูตร        
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 เม่ือ         rtt    แทน  คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

                    k   แทน จํานวนขอสอบ 

                    p   แทน สัดสวนของคนตอบถูกในแตละขอ 

                    q   แทน สัดสวนของคนตอบถูกในแตละขอ หรือ 1-p 

                    St
2 แทน คาความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 

สวนสูตร  KR-21 ใชไดกับเครื่องมือที่ใหคะแนนแบบ 0-1 และ

ขอสอบทุกขอตองยากเทากัน หรืออนุโลมใหใกลเคียงกัน โดยมีสูตรดังนี้  

สูตร      
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     เม่ือ       rtt    แทน  คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

                  k   แทน  จํานวนขอสอบ 

               แทน  คาเฉล่ียของแบบทดสอบฉบับนั้น 

                  St
2 แทน  คาความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 

วิธีการหา คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ  โดยคาํนวณจากสูตร

ของ Kuder-Richardson นี้สูตร KR-21 จะคาํนวณสะดวกกวาสูตร  KR-20 เพราะไมตองหาสัดสวน

ของคนทําถูกและคนทําผิดของแตละขอ  แตจะเกิดความคลาดเคล่ือนสูงกวา สวนสูตร KR-20 มี

ความคลาดเคล่ือนนอยกวา เพราะขอสอบแตละขอจะมีความยากงายไมเทากันเปนสวนใหญ 

3.3.3 วิธีการหาดวยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา  (alpha 

coefficient) ของ Cronbach วิธีนี้เปนการหาความเที่ยงแบบ ความสอดคลองภายในเหมือนกับวิธี

ของ Kuder-Richardson แตจะใชไดกับเครื่องมือที่เปนแบบอัตนัยหรือมาตราสวนประมาณคา  ซ่ึง

ไมไดมีการใหคะแนนแบบ 0 - 1 มีสูตรในการคํานวณ ดังนี้  

สูตร         
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เม่ือ             α   แทน  คาความเที่ยงของเครื่องมือ 

                   k    แทน  จํานวนขอของเครื่องมือ 

                   Si
2  แทน  คาความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 

                   St
2  แทน  คาความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 

ซ่ึงการหาคาความเที่ยงดวยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach 

จะไดคาความเที่ยงเทากับการหาดวยสูตร KR-20 ทกุประการ 
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2) การวิเคราะหและพัฒนาคุณภาพแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ 

การวิเคราะหแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ  ที่จะนํามาวิเคราะห

ตองเปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ที่มีวิธีใหคะแนน 1 คะแนน สําหรับคําตอบที่ถูกตอง และ 0 

คะแนน สําหรับคําตอบที่ผิด มีวิธีการวิเคราะหแบบทดสอบหลายวิธี ดังนี้ (บุญชม, 2545) 

1. การหาคาความยากงายของแบบทดสอบ 

ระดับความยาก  (difficulty) ของขอสอบอิงเกณฑมี

ความหมายเชนเดียวกันกับกรณีขอสอบอิงกลุม กลาวคือเปนคาแสดงถึงรอยละหรือสัดสวนของผูที่

ตอบขอสอบนั้นถูก  หรือที่เลือกตอบคําตอบนั้น เขียนแทนดวยสัญลักษณ p ระดับความยาก มีคา

ต้ังแต 0 ถึง 100 หรือ .00 หรือ 1.00 (กรณีใชระบบสัดสวน) คาของความยากหรือ p ที่อยูในเกณฑ

เหมาะสมควรอยูระหวาง 0.20 ถึง 0.80 ซ่ึงไมยากเกินไปหรืองายเกินไป  สําหรับการหาคาระดับ

ความยาก คํานวณไดจากสูตร ดังนี้ 

สูตร  P = R/N 

เม่ือ P แทน คาความยากของขอสอบแตละขอ  

       R แทน จํานวนผูตอบถูกในแตละขอ  

       N แทน จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 

2. 

21 N
L

N
UB −=

การหาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ 

อํานาจจําแนกของขอสอบอิงเกณฑขึ้นอยูกับคาอํานาจ

จําแนก ในที่นี้ จะกลาวถึงวิธีหาคาอํานาจจําแนก 2 วิธี ดังนี้ 

2.1 วิธีของเบรนแนน (Brennan) อํานาจจําแนกของขอสอบ

อิงเกณฑตามวิธีของเบรนแนน หมายถึง  ประสิทธิภาพในการจําแนกผูสอบออกเปนผูรอบรูหรือ

สอบผาน  กับผูที่ไมรอบรูหรือสอบไมผาน เขียนแทนดวยสัญลักษณ “B” และต้ังชื่อวา “ดัชนีบี 

(discrimination index B หรือ B-index)” คํานวณโดยใชสูตรดังนี้ (วาโร เพ็งสวสัดิ์, 2551: 243) 

 

 เม่ือ       B   แทน คาอํานาจจําแนกของขอสอบ 

U  แทน จํานวนคนทําขอสอบนั้นถูกของกลุมที่ผานเกณฑ 

L  แทน จํานวนคนทําขอสอบนั้นถูกของกลุมที่ไมผานเกณฑ 

N1 แทน จํานวนคนที่สอบผานเกณฑ 

N2 แทน จํานวนคนที่สอบไมผานเกณฑ 

การแปลความหมายคา B –index 
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คา B-index 

     + 1.00 

หมายความวาขอสอบนั้นสามารถ 

บงชี้ผูรอบรู-ไมรอบรู ไดถูกตองทุกคน 

0.50 ถึง 0.99 บงชี้ผูรอบรู-ไมรอบรู ไดถูกตองเปนสวนใหญ 

0.20 ถึง 0.49 บงชี้ผูรอบรู-ไมรอบรู ไดถูกตองเปนบางสวน 

0.00 ถึง 0.19 บงชี้ผูรอบรู-ไมรอบรู ไดถูกตองนอยมาก หรือไมถูกตอง 

    ติดลบ บงชี้ผูรอบรู-ไมรอบรู ผิดพลาด หรือตรงขามกับความจริง 

ขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.20 ขึ้นไป เปนขอสอบที่เขาเกณฑ สามารถนําไปใชได 

2.2 วิธีของคริสปนและเฟลดลูเชน ( Kryspin and Feldluson) 

อํานาจจําแนกของขอสอบแบบอิงเกณฑตามวิธีของ คริสปนและเฟลดลูเชน  หมายถึง ประสิทธิภาพ

ในการจําแนกผูสอบออกเปนผูเรียนผูแลวกับผูที่ยังไมเรียน  และต้ังชื่อวา “ดัชนีเอส (index of 

sensitivity หรือ S-index)” คํานวณโดยใชสูตรที่ดัดแปลงจากสูตรหาอํานาจจําแนกของขอสอบอิง

กลุม ดังนี้ (วาโร, 2551: 242)  

 
T

RRS BA −=  

 เม่ือ   S   แทน คาอํานาจจําแนกของขอสอบ 

RA แทน จํานวนคนตอบถูกหลังสอน 

RB แทน จํานวนคนตอบถูกกอนสอน 

T  แทน จํานวนคนที่เขาสอบทั้งสองครั้ง 

การแปลความหมายคา S-index 

                  คา S-index 

      + 1.00 

ความหมาย 

เปนขอสอบที่ดี เปนไปตามทฤษฎี 

   0.80 ถึง 0.99 เปนขอสอบที่ดี หาไดในเชิงปฏิบัติ 

   0.30 ถึง 0.79 เปนขอสอบที่พอใชได 

   0.00 ถึง 0.29 เปนขอสอบที่ไมดี ควรตัดทิ้ง 

  -1.00 ถึง 0.00 เปนขอสอบที่ใชไมได ควรตัดทิ้ง 
 

ในการพิจารณาคาอํานาจจําแนก S-index นี้ถาคา S เปน

บวกใกล +1.00 หมายถึง การเรียนการสอนบรรลุตามเปาหมาย คือ กอนเรียนผูเรียนไมมีความรู 

หลังจากเรียนแลวปรากฏวามีความรูตามจุดประสงคที่ต้ังไว แตถาคา S เปนลบใกล -1.00 หมายถึง 

กอนเรียนผูเรียนมีความรู แตเม่ือเรียนจบเนื้อหาแลว ปรากฏวาผูเรียนกลับไมมีความรูเลย 

3. 

การหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบอิงเกณฑ  (reliability of 

criterion - referenced test score) วิธีนี้หาโดยการตรวจหาสัมประสิทธิ์ความสอดคลองของคะแนน

การหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบอิงเกณฑ  
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แตละคนที่แปรปรวนไปจากคะแนนจุดตัด  จากการสอบดวยแบบทดสอบ 1 ฉบับ ทดสอบกับ

นักเรียน 1 กลุมครั้งเดียว  ซ่ึงหาไดโดยการใชวิธีของลิฟวิงสตัน ( Livingston) และวิธีของโลเวทท 

(Lovett) เปนตน  

3.1 การหาคาความเชื่อม่ันจากการพิจารณาความเชื่อม่ันของ

แบบทดสอบอิงเกณฑ โดยวิธีของลิฟวิงสตัน  (Livingston) ลิฟวิงสตันไดสรางสูตรคํานวณหาคา

ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบอิงเกณฑ ดังนี้ (อนันต, 2525: 85)  

 สูตร 
( )
( )22

22

CXS

CXSr
r tt

cc
−+

−+
=  

 เม่ือ   rcc แทน ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบอิงเกณฑ  

rtt  แทน ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบอิงกลุม (หาได

จากสูตร KR-20 หรือ KR-21) 

S2  แทน ความแปรปรวนของคะแนนการสอบ  

 แทน คาเฉล่ียของคะแนน  

 C  แทน คะแนนเกณฑ หรอื คะแนนจดุตัด  

3.2 การหาความเชื่อม่ันโดยวิธีของโลเวทท (Lovett) เปนการ

นําแบบทดสอบอิงเกณฑฉบับเดียว ไปทดสอบกับนักเรียน 1 กลุมเพียงครั้งเดียว  แลวนาํผลมา

วิเคราะห ซ่ึงมีสูตร ดังนี้ (ชวลิต, 2550: 61-62) 

สูตร  
( ) ( )∑

∑∑
−−

−
−= 2

2

1
1

CXK

XXK
r ii

cc  

 เม่ือ  rcc แทน ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบอิงเกณฑ  

K แทน จํานวนขอสอบ  

Xi แทน คะแนนสอบของนกัเรยีนแตละคน  

C  แทน คะแนนเกณฑหรือจุดตัด  

4. 

การหาคาความเชื่อม่ันจากการพิจารณาความเชื่อม่ันในการ

ตัดสินจําแนกความรอบรู  (reliability of mastery classification decision) เปนวิธีการตรวจหา

สัมประสิทธิ์ความสอดคลองในการตัดสินจําแนกความรอบรู-ไมรอบรู  โดยอาศัยการเปรียบเทียบ

สัดสวนของความสอดคลองในการตัดสินความรอบรูของผูสอบแตละคนทําแบบ ทดสอบซํ้า หรือ

สอบ 2 ครั้งดวยแบบทดสอบฉบับเดียวกัน หรือแบบทดสอบคูขนาน ซ่ึงทําการหาไดโดยวิธีการของ

คารเวอร (Carver) วิธีของบุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ  (ขอสอบฉบับเดียวแบงครึ่งเปน 2 ฉบับ) วิธี

ของแฮมเบลิตันและโนวกิ ( Hambleton and Novick) วิธีของสวามินาธาน  แฮมเบิลตันและอัลจินา 

การหาคาความเชื่อม่ันจากการตัดสินจําแนกความรอบรู  
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(Swaminathan, Hambleton and Algina) และวิธีของสับโคเวีย ก (Subkoviak) เปนตน ซ่ึงแตละวิธีมี

รายละเอียด ดังนี้  

4.1 การหาความเชื่อม่ันตามวิธีของคารเวอร  (Carver 

Method) วิธีการคํานวณคือนําแบบทดสอบคูขนานจํานวน 2 ฉบับ หรือแบบทดสอบฉบับเดียวกัน

แตสอบ 2 ครั้ง ไปทดสอบกับนักเรียนกลุมเดียวกัน แลวนําผลการสอบไปแจกแจงเปนตาราง ดังนี้  

(Crehan, 1974: 256 citiing Carver.1970 อางถึงใน ชวลิต, 2550: 60) 
 

 ตารางที่ 

ครั้งที่ 2/ฉบับ ข. 

ครั้งที่ 1/ฉบับ ก. 

9 การแจกแจงผลการสอบในการหาความเชื่อม่ันตามวิธีของคารเวอร 

ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ 

ผานเกณฑ a b 

ไมผานเกณฑ c d 
  

สูตร 
N

dar cc
+

=   

เม่ือ rcc แทน ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ  

a แทน กลุม/จํานวนคนที่สอบผาน เกณฑทั้งสองครั้ง/

ฉบับ  

d แทน กลุม/จํานวนคนที่สอบไมผาน เกณฑทั้งสองครั้ง/

ฉบับ  

N แทน จํานวนคนสอบทั้งหมดในแตละครั้ง  
  

4.2 หาคาความเชื่อม่ันตามวิธีของแฮมเบิลตันและโนวิก  

(Hambleton and Novick Method) วิธีนี้จะนําแบบทดสอบฉบับเดียวกันสอบ 2 ครั้ง หรือสอบดวย

แบบทดสอบคูขนานจํานวน 2 ฉบับ กับกลุมตัวอยางเดียวกัน แลวนําผลการสอบไปแจกแจงเปน

ตาราง ดังนี้ (http://www.geocities.com/nincoo/mainb8.2.htm) 
 

ตารางที่ 1

 ครั้งที่ 2/ฉบับ ข. 

ครั้งที่ 1/ฉบับ ก. 

0 การแจกแจงผลการสอบในการหาความเชื่อม่ันตามวิธีของแฮมเบิลตันและโนวิก 

สอบผาน สอบไมผาน 

สอบผาน P11  

สอบไมผาน  P22 
 

สูตร Po = P11 + P22  

เม่ือ  Po   แทน ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ  
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       P11 แทน สัดสวนของผูรอบรูตรงกันทั้ง 2 ฉบับ 

เทากับผูสอบผานทั้ง 2 ฉบับหารดวยผูเขาสอบทั้งหมด  

       P22 แทน สัดสวนของผูไมรอบรูตรงกันทั้ง 2 ฉบับ 

เทากับผูสอบไมผานทั้ง 2 ฉบับหารดวยผูเขาสอบทั้งหมด  

ขอสังเกต วิธีการประมาณคาความเชื่อม่ันวิธีนี้คลายกับ

วิธีของคารเวอร (Carver Method) 

4.3 การหาความเชื่อม่ันตามวิธีของสวามินาธาน  แฮมเบิลตัน

และอัลจินา (Swaminathan, Hambleton and Algina Method) วิธีการคํานวณคลายกับสองวธิแีรก แต

จะเพ่ิมความละเอียดมากกวา โดยหักความสอดคลองที่อาจจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญแลวมีผลทําให

ความเชื่อม่ันสูงเกินจริง นําผลการสอบมาจัดลงในตารางเพ่ือหาความเชื่อม่ัน ดังนี้ (ชวลิต, 2550: 61) 
 

ตารางที่ 1

ครั้งที่ 2/ฉบับ ข. 

ครั้งที่ 1/ฉบับ ก. 

1 การแจกแจงผลการสอบ ในการหาความเชื่อม่ันตามวิธีของสวามินาธาน  แฮมเบิลตัน

และอัลจินา 

ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ รวม 

ผานเกณฑ a b a+b 

ไมผานเกณฑ c d c+d 

รวม a+c b+d N 

 

สูตร 
Pe
PePoK

−
+

=
1

  

เม่ือ  K แทน คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ  

      Po แทน  คาความเชื่อม่ัน ตามวิธีของ คารเวอร  

N
da +

=  

       Pe แทน อัตราสวนความสอดคลองที่คาดหวัง = 

(a+b)(c+d)+(a+c)(b+d) 

4.4 การหาความเชื่อม่ันตามวิธีของ บุญเชิด  ภิญโญอนันต

พงษ ไดเสนอวิธีการหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ โดยการหาสัมประสิทธิ์ของ

ความสอดคลองในการตัดสินความรอบรูจากการแบงครึ่งแบบทดสอบ  แลวปรับขยายความเชื่อม่ัน

ใหเต็มฉบับ  โดยใชสูตรสเปยรแมนบราวน  แตตองแบงครึ่งคะแนนของแตละคนออกเปน 2 สวน

และคะแนนเกณฑก็ตองแบงครึ่งเชนเดียวกัน แลวนําผลการสอบไปแจกแจงเปนตาราง ดังนี้   

(http://www.wijai48.com/leriability/test1time/buncherd.htm) 
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ตารางที่ 1

 ขอสอบขอคู 

ขอสอบขอคี่ 

2 การแจกแจงผลการสอบในการหาความเชื่อม่ันตามวิธีของบุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ 

สอบผาน สอบไมผาน 

สอบผาน P11  

สอบไมผาน  P22 

สูตร  Po = P11 + P22 

เม่ือ  Po  แทน สัดสวนของความสอดคลองในการตัดสิน

ความรอบรูจากแบบทดสอบที่แบงครึ่ง 

       P11 แทน สัดสวนของผูรอบรูตรงกันทั้ง ขอสอบขอ

คูและขอคี่ เทากับผูสอบผานทั้งขอสอบขอคูและขอคี่หารดวยผูเขาสอบทั้งหมด  

       P22 แทน สัดสวนของผูไมรอบรูตรงกันทั้ง 2 ฉบับ 

เทากับผูสอบไมผานทั้งขอสอบขอคูและขอคี่หารดวยผูเขาสอบทั้งหมด  

ปรับขยายความเชื่อม่ันเต็มฉบับโดยใชสูตรสเปยรแมน  

บราวน 

สูตร ( )
0

0
0 1

2
P

P
PB

+
=   

เม่ือ B(Po) แทน สัดสวนของความสอดคลองในการ

ตัดสินความรอบรูที่ปรับขยายใหเต็มฉบับ  

4.5 การหาความเชื่อม่ันตามวิธีของ วิธีของสับโคเวีย ก 

(Subkoviak) (Subkoviak, 1976: 265-276 อางถึงใน ปราณี ทองคํา, 2539: 219) เปนการหาความ

เชื่อม่ันในการสอบเพียงครั้งเดียว  ดวยแบบทดสอบคูขนานสองฉบับ  ซ่ึงมีคะแนนเปน  X และ X′ 
โดยที่คะแนนทั้งสองเปนอิสระกัน  และมีการแจกแจงแบบทวนิาม  เหมือนกันตลอด  (Identically 

Binomial) แตคาสถิติที่นํามาคํานวณมาจากคะแนน  X′ นิยามของสัมประสิทธิ์ความสอดคลอง

สําหรับบุคคล  i วาเปนความนาจะเปนที่บุคคลนั้นถูกกําหนดใหเปนผูรอบรูเหมือนกัน  อัน

เนื่องมาจากผลการสอบ  แบบทดสอบคูขนาน  เพ่ือกําหนดคะแนนเกณฑ  C โดยเขียนเปนสมการ

สัมประสิทธิ์ความสอดคลอง คือ 

สูตร
N

iP
P

N

i
c

c

∑
== 1

)(
 

 เม่ือ  PC     แทน ความนาจะเปนของการตัดสิน 

        N     แทน จํานวนผูสอบทั้งหมด 

       PC(i) แทน สัมประสิทธิ์ของความสอดคลอง 

ของคนที่ i เม่ือกําหนดคะแนนจุดตัดเทากับ C 
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เม่ือ  Pi  แทน ความนาจะเปนที่แทจริงในการตอบขอ

คําถามถูกของคนที ่i คาของ Pi สามารถหาได ดังนี้ 

1. ถาแบบทดสอบมีจํานวนขอสอบมากกวา 40 ขอ 

n
X

P i
i =ˆ  

เม่ือ Xi   แทน จํานวนขอที่ตอบถูก 

         n  แทน จํานวนขอสอบทั้งหมดในแบบทดสอบ 

2. ถาแบบทดสอบมีจํานวนขอสอบนอย 

( )
n
X

n
X

P i
i 2121 1ˆ αα −+






=  

เม่ือ  α21 แทน  สัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของ

แบบทดสอบโดยวิธี Kuder Richardson Formula 21 (KR-21) 

         X     แทน คะแนนเฉล่ียที่ไดจากการสอบ 

สับโคเวียก พบวา ถาขอมูลจากแบบทดสอบคูขนาน  2 

ชุด มีความสัมพันธกัน  ทางบวก คาความเชื่อม่ันจะมีคาตํ่าเกินไป  แตถามีความสัมพันธกันทางลบ  

คาที่ไดจะมีคาสูงเกินไป  และการกระจายแบบทวินามของคะแนนจากขอสอบที่ผลการตอบแตละ

ขอเปนอิสระตอกันนั้น  พบวา เม่ือคะแนนเกณฑ  C มีคาตํ่าสุดและสูงสุด  คาความเชื่อม่ันจะสูงสุด  

และเม่ือเกณฑอยูกลาง ๆ คาความเชื่อม่ันจะมีคาตํ่าสุด 

ขอบกพรองของวิธีนี้ คือ การประมาณคาความเชื่อม่ัน  มี

ความเปนไปไดที่จะสูงกวาความเปนจริง  เนื่องจากไดรวมเอาความสอดคลองโดยบังเอิญเขาไว  (Po 

ไมมีการปรับแก) นอกจากนี้ในการใชแบบทดสอบคูขนาน  เพ่ือหาสัมประสิทธิ์ความสอดคลอง  ใน

การกําหนดความรอบรูของนักเรียนแตละคน  และของกลุมนั้นเปนการปฏิบัติที่ยากที่จะให

แบบทดสอบทั้งสองมีขอคําถาม (item) ที่มีความยากงายเทากันทุกขอ 

17.2.3.4 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ  

คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบจะมากหรือนอย ขึ้นอยูกับ

องคประกอบตอไปนี้ (บุญเรียง, 2527: 106)  

1. ความยาวของแบบทดสอบ  แบบทดสอบที่มีขอสอบจํานวนมากจะ

มีคาความเชื่อม่ันสูงกวาแบบทดสอบที่มีจํานวนขอสอบนอย  
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2. ความเปนเอกพันธของความงายของขอสอบ  แบบทดสอบที่

ประกอบดวยขอสอบมีระดับความงายใกลเคียงกัน  จะมีความเชื่อม่ันสูงกวาแบบทดสอบที่

ประกอบดวยขอสอบที่มีระดับความงายตางกัน  

3. อํานาจจําแนกของขอสอบ แบบทดสอบที่ประกอบดวยขอสอบที่มี

อํานาจจําแนกสูง  จะมีคาความเชื่อม่ันสูงกวาแบบทดสอบที่ประกอบดวยขอสอบที่มีอํานาจจําแนก

ตํ่า  

4. ความยากของขอสอบ  แบบทดสอบที่ประกอบดวยขอสอบที่มี

ระดับความยากปานกลาง  จะมีคาความเชื่อม่ันสูงกวาแบบทดสอบที่ประกอบดวยขอสอบที่งาย

มากๆหรอืยากมากๆ  

5. ความแตกตางของผูสอบ  ในการคํานวณคาความเชื่อม่ัน  ถาผูเขา

สอบมีความสามารถแตกตางกันมากจะทําใหความเชื่อม่ันของแบบทดสอบมีคาสูง  

6. ชนิดของแบบทดสอบ  ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบที่จํากัดเวลา

ในการสอบ ( speed test) จะสูงกวาแบบทดสอบที่ไมจํากัดเวลา ปลอยใหผูสอบทําจนเต็ม

ความสามารถ (mastery test)  

7. ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ แบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงสูง

จะมีคาความเชื่อม่ันสูงกวาแบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงตํ่า  

8. ความเปนปรนัย ( objectivity) ของแบบทดสอบ  แบบทดสอบที่

ประกอบดวยขอสอบที่มีความเปนปรนัยสูง จะมีคาความเชื่อม่ันสูง  

17.2.4 แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 

แบบสอบถาม แบบ มาตราสวนประมาณคา  เปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลแบบมาตรสวนประมาณคา (rating scale) ตามวิธีของลิเคิรท ( Likert) การตรวจสอบ

คณุภาพของเครื่องมือชนิดนี้ไมตองหาคาความยากงาย แตตองหาคาอํานาจจําแนกรายขอ ซ่ึงมี 2 วิธี 

ดังนี้ (บุญชม, 2545: 110)   

1. นิยามหาจากความแตกตางของคาเฉล่ียของคะแนนกลุมสูงกับกลุมตํ่า โดย

ใช t-test จากสูตร 

 
t แทนคาอํานาจจําแนก อํานาจจําแนกที่หาไดจากสูตรนี้เปนกรณีพิเศษ ที่

ขอบเขตของคาอํานาจจําแนกจะมากกวา -1.00 กับ +1.00 อํานาจจําแนกที่สมบูรณ คา t จะเทากับ

คะแนนเต็ม 
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2. การหาคาอํานาจจําแนกจากสหสัมพันธระหวางคะแนนของขอนั้นกับ

คะแนนรวมจากสูตร 

( )( )
( )[ ] ( )[ ]∑ ∑∑ ∑

∑ ∑∑
−−

−
=

2222 YYNXXN

YXXYN
r  

โดย    r  แทน คาอํานาจจําแนก 

         X แทน คะแนนของขอที่หาคาอํานาจจําแนก 

         Y แทน คะแนนรวมของทกุขอ 

การกําหนดคะแนนใหกับคําตอบในแตละระดับของขอความหรือขอคําถาม

แบบ Rating scale ทําใหมีคะแนนของขอนั้น เม่ือมีคะแนนก็ทําใหสามารถวิเคราะหหาคาอํานาจ

จําแนกไดทั้ง 2 วิธี ถาคะแนนขอใดมีสหสัมพันธสูงกับคะแนนรวม แสดงวาขอนั้นวัดไดสอดคลอง

กับแบบวัดทั้งฉบับ นั่นคือสอดคลองกับการวัดขอคําถามสวนใหญหรือเกือบทั้งหมด เปนการวัดใน

ส่ิงเดียวกัน นับวามีคาอํานาจจําแนกสูงเชนกัน เพราะกลุมสูงจะมีคาเฉล่ียสูงหางจากกลุมตํ่าที่มี

คาเฉล่ียตํ่ากวาอยางชัดเจน (อยางมีนัยสําคัญ)  

สวนการหาคาความเที่ยงตรง (หรือความเชื่อม่ัน )  ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา

ใชวิธีการใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตัดสินเปนรายขอ   และความเทีย่งตรงเชงิโครงสรางจะใชวธิกีาร

เดียวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ การคํานวณหาความเที่ยงตรงหรือ หาความเชื่อม่ัน วิธีที่

แพรหลายคือวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1970) เปนวิธีการหาความเชื่อม่ันที่สามารถใชกับ

เครื่องมือที่ไมไดตรวจใหคะแนนเปน 0 กับ 1 เรียกวา"สัมประสิทธิ์แอลฟา" (α-alpha coefficient) 

จากสูตรดังนี้ (บุญชม, 2545: 99) 
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เม่ือ      α  แทน สัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 

             K แทน จํานวนขอของเครื่องมือวัด 

        ∑
2
iS

  แทน ผลรวมของความแปรปรวนของแตละขอ 

            
2
iS    แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม (S2 = S.D.2) 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(standard deviation) (บุญชม, 2545: 106) 
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เม่ือ     S.D.       แทน   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

             X       แทน   คะแนนแตละคน 
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        ∑
2X

    แทน   ผลรวมคะแนนแตละคนยกกําลังสอง 

      ∑
2X )(

  แทน   ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกกําลังสอง 

           N         แทน   จํานวนทั้งหมดในกลุมตัวอยาง 
 

สําหรับการวิเคราะหและแปลผล โดยทั่วไปจะใชสถิติและเกณฑในการ

แปลผลหลายลักษณะ ดังนี้ 

1. การแปลผลดวยรอยละ ( Percentage) วิธีนี้จะหาความถ่ีหรือจํานวนในแต

ละคาํถาม (คําตอบ) แลวแปลความถ่ีเหลานั้นใหเปนคารอยละ จากสูตรดังนี้ (บุญชม, 2545: 104) 

     สูตร 100×
Ν

=Ρ
f

 

เม่ือ    P แทน รอยละ  

    f แทน ความถ่ีที่ตองการแปลงใหเปนรอยละ  

    N แทน จํานวนความถ่ีทั้งหมด  

ตัวอยางเชน ผูเรียนมีความพอใจในวิธีสอนของครูในระดับมากที่สุดถึงรอย

ละ 43.00 รองลงมาระดับมากรอยละ 25.00 ระดับนอยรอยละ 18.00 ระดับปานกลางรอยละ 9.00 

และระดับนอยที่สุดรอยละ 5.00 ตามลําดับ 

2. การแปลผลดวยคาเฉล่ีย ( Mean) วิธีนี้จะกําหนดใหคะแนนประจําแตละ

ระดับของความเขมขน แลวหาคาเฉล่ียและนําคาเฉล่ียไปเทียบเกณฑการแปลความหมาย การหา

คาเฉล่ียมักใชวิธีการนําความถ่ีหรือจํานวนของแตละระดับคูณดวยคะแนนประจําของระดับนั้น 

ไดผลเทาใดรวมกันแลวหารดวยจํานวนคนทั้งหมด ก็จะไดคาเฉล่ียตามตองการ จากสูตรดังนี้ (บุญ

ชม, 2545: 105) 

 สูตร 
N

X
X ∑=  

 เม่ือ Χ  แทน คาเฉล่ีย  

  ΣX แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุม  

   N แทน จํานวนคะแนนในกลุม  

ไดมีการแปลผลคาเฉล่ียแตกตางกันหลากหลายรูปแบบ ในที่นี้จะอธิบาย

เฉพาะแบบมาตราสวนประมาณคา 3 – 5 ระดับ เทานั้น ดังนี้   

1. แบบมาตราสวนประมาณคา โดยกําหนดระดับคะแนนเปน 3 ระดับ คือ  

ระดับ    3    2    1    และกําหนดเกณฑในการแปลความหมายดังตอไปนี้ 

แบบที่ 1  การแบงระดับชั้น เทากับ (คะแนนสูงสุด-คะแนนตํ่าสุด) หาร

ดวยจํานวนชั้น = (3-1)/3 = 0.6 
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ชวงระดบัคะแนน 

2.41-3.00 

ความหมาย/การแปลผล อยูในระดับ 

ดีมาก 

1.81-2.40 พอใช 

1.00-1.80 ปรับปรุง 
 

แบบที่ 2  การแบงระดับชั้นแบบการกระจายปกติ 

ชวงระดบัคะแนน 

2.50-3.00 

ความหมาย/การแปลผล อยูในระดับ 

มาก 

1.50-2.49 ปานกลาง 

1.00-1.49 นอย 
 

แบบที่ 3 การแบงระดับชั้นแบบการกระจายปกติ 

ชวงระดบัคะแนน 

2.51-3.00 

ความหมาย/การแปลผล อยูในระดับ 

ปานกลาง 

1.51-2.50 นอย 

1.00-1.50 นอยที่สุด 

 

2. แบบมาตราสวนประมาณคา โดยกําหนดระดับคะแนนเปน 4 ระดับ คือ  

ระดับ   4    3    2    1    และกําหนดเกณฑในการแปลความหมายดังตอไปนี้  

แบบที่ 1 การแบงระดับชั้น เทากับ (คะแนนสูงสุด-คะแนนตํ่าสุด) หาร

ดวยจํานวนชั้น = (4-1)/4 = 0.75 

ชวงระดบัคะแนน 

3.26-4.00 

ความหมาย/การแปลผล อยูในระดับ 

มาก 

2.51-3.25 คอนขางมาก 

1.76-2.50 คอนขางนอย 

1.00-1.75 นอย 
 

แบบที่ 2 การแบงระดับชั้นแบบการกระจายปกติ 

ชวงระดบัคะแนน 

3.50-4.00 

ความหมาย/การแปลผล อยูในระดับ 

มากที่สุด 

2.50-3.49 มาก 

1.50-2.49 นอย 

1.00-1.49 นอยที่สุด 
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แบบที่ 3 การแบงระดับชั้นแบบการกระจายปกติ 

ชวงระดบัคะแนน 

3.51-4.00 

ความหมาย/การแปลผล อยูในระดับ 

มากที่สุด 

2.51-3.50 มาก 

1.51-2.50 นอย 

1.00-1.50 นอยที่สุด 

3. แบบมาตราสวนประมาณคา โดยกําหนดระดับคะแนนเปน 5 ระดับ คือ  

ระดับ   5    4    3    2    1    และกําหนดเกณฑในการแปลความหมายดังตอไปนี้  (สมนกึ, 2541: 36-

42; ประคอง, 2538; บุญชม, 2545: 103) 

แบบที่ 1  การแบงระดับชั้น เทากับ (คะแนนสูงสุด-คะแนนตํ่าสุด) หาร

ดวยจํานวนชั้น = (5-1)/5 = 0.8 

ชวงระดบัคะแนน 

4.21-5.00 

ความหมาย/การแปลผล อยูในระดับ 

มากที่สุด 

3.41-4.20 มาก 

2.61-3.40 ปานกลาง 

1.81-2.60 นอย 

1.00-1.80 นอยที่สุด 
 

แบบที่ 2  ศึกษาการสรางแบบสอบถามจากตําราวัดผลทางการศึกษา 

ของสมนึก ภัททิยธนี  มีเกณฑความหมาย ดังนี้ (สมนกึ, 2541: 36-42) 

ชวงระดบัคะแนน 

4.50-5.00 

ความหมาย/การแปลผล อยูในระดับ 

มากที่สุด 

3.50-4.49 มาก 

2.50-3.49 ปานกลาง 

1.50-2.49 นอย 

1.00-1.49 นอยที่สุด 
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แบบที่ 3 การแบงระดับชั้นแบบการกระจายปกติ 

ชวงระดบัคะแนน 

4.51-5.00 

ความหมาย/การแปลผล อยูในระดับ 

มากที่สุด 

3.51-4.50 มาก 

2.51-3.50 ปานกลาง 

1.51-2.50 นอย 

1.00-1.50 นอยที่สุด 
 

แบบที่ 4 นําคาคะแนนจาก 5 ระดับมาแปลผลออกมาเพียง 4 ระดับ 

(ทศันาภรณ และรจุี, 2550: 20) 

ชวงระดบัคะแนน 

4.00-5.00 

ความหมาย/การแปลผล อยูในระดับ 

ดีมาก 

3.00-3.99 ดี 

2.00-2.99 พอใช 

1.00-1.99 ตองแกไข 

         

แบบที่ 5 นําคาคะแนนจาก 5 ระดับมาแปลผลออกมาเพียง 4 ระดับ 

(กรมวชิาการ, 2545: 70) 

ชวงระดบัคะแนน 

4.56-5.00 

ความหมาย/การแปลผล อยูในระดับ 

ดียิ่ง 

3.56-4.55 ดี 

2.56-3.55  ปานกลาง 

ตํ่ากวา 2.56 ไมดี 

         

แบบที่ 6 นําคาคะแนนจาก 5 ระดับมาแปลผลออกมาเพียง 3 ระดับ 

(ชวลิต, 2550: 80) 

ชวงระดบัคะแนน 

3.51-5.00 

ความหมาย/การแปลผล อยูในระดับ 

สูง 

2.51-3.50 ปานกลาง 

1.00-2.50 ตํ่า 
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ตารางที่ 13

รายการ 

  สรุปการคํานวณหาคาตาง ๆ ของนวัตกรรมและเครื่องมือที่นํามาใชในการวิจัยการศึกษา 

แบบทดสอบเลือกตอบ แบบประมาณคา 

อิงกลุม องิเกณฑ 3-5 ระดับ 

คา IOC IOC = ΣR/N 

คาความยาก

งาย 

P = R/N - 

คาอํานาจ

จาํแนก H

LH

N
RRr −

=  Brennan หรือ B-index: 

21 N
L

N
UB −=  

- 

คาความเที่ยง Pearson Product moment 

Correlation Coefficient:  
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Cronbach 
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ประสิทธิภาพ 1001 ×=
A
XE  , 1002 ×=

B
YE  

ดัชนี

ประสิทธิผล  

E.I. รายบุคคล = (คะแนนสอบหลังเรยีน – คะแนนสอบกอนเรียน)หารดวย(คะแนน

เต็ม - คะแนนสอบกอนเรียน)                   

E.I. กลุม = (ผลรวมของคะแนนสอบหลังเรียน – ผลรวมรวมของคะแนนสอบกอน

เรียน)หารดวย[(จํานวนนักเรียน x คะแนนเต็ม) – ผลรวมของคะแนนสอบกอนเรยีน] 
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