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วตัถุประสงค ์

พฒันาการเรียนการสอนของอาจารย์ด้วยกระบวนการวิจยั
เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทิิาาพ

การวิจยัทางการศกึษานบัว่าเป็นเคร่ืองมือที่ส าคญัอย่างหนึง่
ในการพฒันาอาจารย์ไปสูค่วามเป็น “อาจารย์มืออาชีพ” 



สงัคมแห่งการเรียนรู้
Buddy วิจยั



CAR เป็นกระบวนการสร้างความรู้ทีเ่กีย่วกบัการปฏิบัตงิาน  
การจัดการเรียนรู้  ของตนเอง  เพ่ือการเปลีย่นแปลงตนเอง  ให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ขึน้

CAR = Classroom Action Research วจิัยปฏบิัติการในช้ันเรียน



Car1

Car2
Car3

Car4

การวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็น
รายบคุคล

การประเมินเพื่อพฒันาแผนการ
จดัการเรียนรู้

กรณีศกึษานกัเรียน
ที่มีปัญหา

การพฒันานวตักรรมในการจดัการเรียนการ
สอน

อาจารย์ ท าวิจัยเดี่ยว หรือ ท าวิจัยร่วมกัน 

โปรแกรมการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู

รองศาสตราจารย ์ดร.สิริพนัธ์  สุวรรณมรรคา



ส ารวจและวิเคราะห์ความ
ต้องการของนักเรียน

ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียน
การสอน

วิเคราะห์ล าดับเน้ือหา

ก าหนดแนวทางการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

หรือกระบวนการ

ก าหนดส่ือการเรียนรู้

ก าหนดการวัดและประเมินผล

เขียนแผนการสอน

ข้ันน าเข้าสู่
บทเรียน

ข้ันปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนการสอน

ข้ันสรุป

ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุง

ทักษะ
กระบวนการ

เน้นการใช้ค าถาม

ใช้ลีลาการพูดการ
กระท าเพื่อเร้าใจ

มีการเสริมแรง
นักเรียน

การประเมินผล
การเรียนการสอน

Car 1

Car 2
Car 2



CAR1 : การวเิคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

ค าถามวจัิย

• นักเรียนแต่ละคนมีลกัษณะส าคัญอย่างไร

• นักเรียนแต่ละคนมีจุดน่าสนใจทีค่วรได้รับการปรับปรุงและพฒันา
ในเร่ืองอะไรบ้าง

• ครูควรออกแบบจัดการเรียนรู้อย่างไรให้สามารถพฒันาคุณภาพของ
แต่ละคน  และทุกคนได้ในเทอมนี้



• การจัดเกบ็ข้อมูล

– เร่ือง / ด้านของข้อมูลทีต้่องการเกบ็

– แหล่งข้อมูล

– วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล

CAR1 : การวเิคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล



• เร่ือง / ด้านของข้อมูลทีต้่องการเกบ็

–ภูมิหลงัทางครอบครัว
–ผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตร / NT  ฯลฯ
–พฒันาการทุกดา้น (ร่างกาย  อารมณ์  สังคม  จิตใจ  
สติปัญญา  ค่านิยม ฯลฯ)

–ความสนใจ  ความถนดั  ศกัยภาพ  และความตอ้งการ
จ าเป็น

–ปัญหา / ขอ้จ ากดั

CAR1 : การวเิคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล



• แหล่งข้อมูล

– แหล่งขอ้มูลเอกสาร  เช่น  ระเบียน  สมุดพก  ฯลฯ
– แหล่งขอ้มูลบุคคล  เช่น  ครูประจ าชั้นและครูท่ีเคยสอนนกัเรียนในปี

การศึกษาท่ีผา่นมา  ผูป้กครอง  เพ่ือนของนกัเรียน  ตวันกัเรียนเอง ฯลฯ
– แหล่งขอ้มูลเหตุการณ์  เช่น  พฤติกรรมการเขา้แถว  พฤติกรรมในห้องเรียน  

พฤติกรรมนอกห้องเรียน  ฯลฯ
• วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล

– การบนัทึก
– การสงัเกต
– การสมัภาษณ์
– แบบสอบถาม ฯลฯ

CAR1 : การวเิคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล



• การวเิคราะห์ข้อมูล

– SWOT analysis
– PMIA (Plus, Minus, Interesting point, Approach)

CAR1 : การวเิคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล



CAR2 : การประเมนิเพ่ือพฒันาแผนการจัดการเรียนรู้
และการสอนของตนเอง

• ค าถามวจัิย
– ส่ิงบ่งช้ีและสภาพความส าเร็จของการสอนมีอะไรบา้ง  และเหตุ

และปัจจยัแห่งความส าเร็จคืออะไร
– ปัญหาและอุปสรรคของการสอนมีอะไรบา้ง   และมีสาเหตุและ

ปัจจยัมาจากอะไร
– แนวทางแกไ้ขปรับปรุงพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้และ

พฤติกรรมการสอนของตนเองของครูในหน่วยการเรียนรู้ต่อไป
ควรมีอะไรบา้ง



• การจดัเกบ็ข้อมูล

– บนัทึกระหวา่งสอนและ หลงัสอน
– การสงัเกตพฤติกรรมนกัเรียนทั้งในและนอกหอ้งเรียน
– การสมัภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
– ผลงานนกัเรียน
– การประชุมระดบัชั้น  และประชุมกลุ่มสาระ

CAR2 : การประเมินเพื่อพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้
และการสอนของตนเอง



CAR 3: กรณศึีกษานักเรียน  
และกรณศึีกษาการเปลีย่นแปลงตนเองของครู

• ค าถามวจัิย
– นกัเรียนมีปัญหาอะไรบา้ง
– สาเหตุและปัจจยัของปัญหามีอะไรบา้ง
– แนวทางแกไ้ขควรมีเป้าหมายและขั้นตอนอยา่งไร
– ผลการแกไ้ขมีความส าเร็จ และปัญหาอยา่งไร และควรพฒันาต่อไป

อยา่งไร



• การจัดเกบ็ข้อมูล
– การสงัเกตในสภาพต่างๆ ทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน
– การสมัภาษณ์ผูเ้รียนและผูเ้ก่ียวขอ้ง
– วิเคราะห์เอกสารต่างๆ

CAR 3: กรณีศึกษานกัเรียน  
และกรณีศึกษาการเปล่ียนแปลงตนเองของครู



CAR 4 : การวจิัยและพฒันานวตักรรมในการจัดการเรียนรู้

• ค าถามวจัิย
– ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการพฒันาและหลกัในการพฒันามีอะไรบา้ง
– แนวคิดและแนวทางในการสร้างและใชน้วตักรรม  มีอะไรบา้ง 
– ผลการทดลองใชน้วตักรรม  ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการเรียนรู้ของนกัเรียนอยา่งไร
– แนวทางในการปรับปรุงนวตักรรมในช่วงต่อไปควรท าอยา่งไร



• การจดัเกบ็ข้อมูล

– ขอ้มูลสภาวะเร่ิมตน้ (baseline)
– ขอ้มูลพฒันาทางพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน
– ขอ้มูลการเปล่ียนแปลงผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน

CAR 4 : การวจัิยและพฒันานวตักรรมในการจัดการเรียนรู้



การเขียนรายงานการวิจยั (วจิัย 5 บท)

กระบวนการวิจยัเพ่ือแกปั้ญหา       

หรือพฒันา

การเขียนรายงานการวิจยั

ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือสรา้ง      

กรอบความคิด

ส ารวจ/วิเคราะหปั์ญหา/พฒันา

บทน า

1. ความส าคญัและความเป็นมา

2. วตัถุประสงค์ ของการวิจยั

3. สมมุติฐานการวิจยั

4. ขอบเขตการวิจยั

5. นิยามศพัท์

6. ประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บั

การศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี

หลกัการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

บทท่ี 1

บทท่ี 2



- ออกแบบวางแผนพฒันานวตักรรม

- พฒันานวตักรรมและทดลองใช้

น านวตักรรมไปใช/้รวบรวมขอ้มูล 

และวิเคราะหข์อ้มูล

สรุปและรายงาน

วิธีด าเนินการวิจยั

1. ประชากร/กลุ่มตวัอย่าง

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล

3. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล

4. วิธีการวิเคราะหข์อ้มูล

ผลการวิเคราะหข์อ้มูล/ผลการวิจยั

สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล

และขอ้เสนอแนะ

กระบวนการวิจยั การเขียนรายงานวิจยั

บทท่ี 3

บทท่ี 4

บทท่ี 5



ตวัอย่างงานวจิยัในช ัน้เรยีน 

คณิตศาสตร ์

• ผลการเรียนคณิตศาสตร ์เรื่อง บทประยุกต์2 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD (Student Teams Achievement 
Divisions)

• ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI (Team 
AssistedIndividualization) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



งานวจิยั  “ผลของการจดัการเรียนการสอนโดยใช้
ICT Classroom ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียน”

ม.1 : เส้นข่ายงาน
(Chietama)

Fn : Pen and send
ตอบค าถามตามโจทย์ที่

อาจารย์ก าหนด

อาจารยผ์ูส้อนใช ้ส่ือ ICT ควบคู่ไปกบัการ
เรียนการสอนโดยใช ้Power point ในการ
น าเสนอ โดยให้นกัเรียนเขียนขอ้ความลงใน 
tablet แลว้ส่งให้อาจารย ์



ใช ้tablet เล่นเกมส์แข่งตอบค าถาม ท าให้
นกัเรียนสนุกในการเรียน

งานวจิยั  
“ผลของการจดัการเรียนการสอนโดยใช้
ICT Classroom ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียน”



ตวัอย่างงานวจิยัสถาบนั 

โครงการเรียนรู้าาษาองักฤษแบบเข้มกบัเจ้าของาาษา 
(British Council) ท่ีมีต่อผลสมัฤทิ์ิทางการเรียน
าาษาองักฤษ”

ชดุโครงการวิจยัเร่ือง
“ผลของการจดัการเรียนการสอนโดยใช้
ICT Classroom ท่ีมีต่อผลสมัฤทิ์ิทางการเรียนของนกัเรียน”

การศึกษาความสมัพนัิ์ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสตูร
ของผู้ เรียนท่ีประเมินโดยสถานศึกษา (GPAX) และผลการ
เรียนของผู้ เรียนท่ีได้จากการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)



ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6

วชิา ปี กศ. 2555 ปี กศ. 2556 ปี กศ.2557 ปี กศ.2555 ปี กศ. 2556 ปี กศ.2557

ภาษาไทย 0.462** 0.595** 0.611** 0.425** 0.731** 0.673**

คณิตศาสตร์ 0.597** 0.777** 0.799** 0.658** 0.784** 0.866**

วทิยาศาสตร์ 0.500** 0.728** 0.710** 0.413** 0.587** 0.585**

สังคมศึกษา 0.437** 0.630** 0.626** 0.409** 0.703** 0.686**

สุขศึกษาและพลศึกษา 0.314** 0.523** 0.501** 0.168** 0.447** 0.489**

ศิลปะ 0.178** 0.386** 0.491** 0.302** 0.436** 0.405**

การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 0.241** 0.488** 0.472** 0.302** 0.493** 0.410**

ภาษาอังกฤษ 0.604** 0.786** 0.739** 0.788** 0.834** 0.833**

เฉลี่ยรวม 8 รายวชิา 0.574** 0.804** 0.801** 0.788** 0.826** 0.812**
หมายเหตุ     ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01
เกณฑใ์นการแปลความหมายเป็น 3 ระดบั (Cohen, 1988) ดงัน้ี

ค่าสหสมัพนัธ(์Pearson Correlation)  0.10-0.29  หมายถึง มีความสมัพนัธก์นันอ้ย
ค่าสหสมัพนัธ(์Pearson Correlation)  0.30-0.49  หมายถึง มีความสมัพนัธก์นัปานกลาง
ค่าสหสมัพนัธ(์Pearson Correlation)  0.50-1.00 หมายถึง มีความสมัพนัธก์นัสูง

ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรของผู้เรียนท่ีประเมินโดยสถานศึกษา (GPAX)
และผลการเรียนของผู้เรียนท่ีได้จากการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET) 

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ 6 ปีการศึกษา 2555-2557



สิง่ทีต่อ้งค านึงถงึในการท างานวจิยั

• มิติดา้นคุณค่า  ซ่ึงเป็นการพิจารณาประโยชน์หรือ
ความส าคญัของงานวจิยันั้น  เช่น  ช่วยแกปั้ญหาเร่งด่วน  
ปัญหาส าคญั  พฒันาส่ิงใหม่  หรือเป็นประโยชน์ในเชิง
วชิาการ เช่น ทดสอบทฤษฎี

• มิติดา้นคุณภาพ  เป็นการพิจารณาถึงความถูกตอ้ง
เหมาะสม  ตามหลกัของการวจิยัท่ีดี



ขอบคุณคะ่

พฒันาระบบ
การศึกษาของชาติ

พฒันาตนเอง(ครู)

พฒันานกัเรียน


