
การวิจัยเพื่อพัฒนา
การเรียนการสอน

โดย
ดร.พงศพันธ ศรีเมือง
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ทำวิจัยนั้นงายมาก ?

• ขนาดของงานวิจัย
• ความซับซอนของงานวิจัย
• ใครตองการผลวิจัย
• หัวขอวิจัยมีเยอะแยะ
• คำถามการวิจัย
• เห็นปญหา เห็นโอกาส ขี้สงสัย ชางสังเกต
• ไปดูงานวิจัยของคนอื่น
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วิจัยในชั้นเรียนเขาศึกษาอะไรกัน ?
• คุณสมบัติของผูสอน เชน ทักษะ ประสบการณ 
ความสามารถ แรงจูงใจ ฯ

• บริบทของการเรียนการสอน ตัวแปรสภาพแวดลอม
ที่ผูสอนเกี่ยวของ เชน ผูเรียน โรงเรียน ชุมชน ฯ

• กระบวนการของการเรียนการสอน กิจกรรม 
กระบวนการ การกระทำที่เกิดในสถานการณเรียน

• ผลผลิตของการเรียนการสอน ทั้งดานผลการเรียน
และมโนทัศนของผูเรียน
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การวิจัยของตางประเทศ
• การประชุมทางวิชาการของ AERA (American 
Educational Research Association) สมาคมวิจัย
ทางการศึกษาแหงสหรัฐอเมริกา

• เทคนิค หลักการ แนวคิด ที่ไดรับความนิยมในแตละ
ชวงเวลา

• การศึกษาที่ลึกลง ละเอียดขึ้น
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การวิจัยในประเทศไทย
• 2520 เริ่มไดรับความสนใจมากขึ้น
• งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียน เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา การบริหารและการวางแผน

• วิจัยเชิงสำรวจ  สำรวจเปรียบเทียบ และเชิงทดลอง
• งานจากวิทยานิพนธ และสถาบันการศึกษา
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ทำไมตองทำวิจัยในชั้นเรียน
• หนาที่อยางหนึ่งของครู อาจารย
• ใชพัฒนางานตนเอง พัฒนาการเรียนการสอน
• ใชเปนสวนประกอบของการประกันคุณภาพการ
ศึกษา สกอ./สมศ.
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งานวิจัย คือ ?

• ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตาม
กระบวนการระเบียบวิธีที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อ
ใหเกิดองคความรูใหมหรือตอยอดความรูเดิม

• งานวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action 
Research : CAR)
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งานวิจัยดานการเรียนการสอน คือ ?

การศึกษาหาคำตอบใหแกปญหาหรือคำถามตางๆ 
เกี่ยวกับการเรียนการสอน ดวยกระบวนการทางวิทย
ศาสตร เพื่อใหไดคำตอบที่นาเชื่อถือ มีตัวแปรที่
เกี่ยวของกับองคประกอบสำคัญของการเรียนการ
สอน ครอบคลุมตัวแปรเกี่ยวของกับผูเรียน ผูสอน 
บริบทของการเรียนการสอน กระบวนการเรียนการ

สอน และผลผลิตของการเรียนการสอน
งานวิจัยในชั้นเรียน

(Classroom Action Research : CAR)
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งานวิจัยดานการเรียนการสอน
• มักเปนงานวิจัยขนาดเล็ก อาจตองใชประชากร
ทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง

• มักเปนการวิจัยเชิงสำรวจและเชิงทดลอง
• สวนมากจะมวีัตถุประสงคเพื่อหาประสิทธิภาพของ
เครื่องมือ หาประสิทธิผล และหาความพึงพอใจของ
ผูเรียน

• มักมีการสรางเครื่องมือ เชน แบบการสอนหรือชุด
การสอน แบบสอบถาม แบบประเมินความรู ฯ
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นวัตกรรมการเรียนรู
• การบริหารสมอง (Brain Gym) ใชทาทางประกอบเพื่อบริหารสมอง

• การพัฒนาทักษะการคิดแบบตางๆ (หมวก 6 ใบ ฯลฯ)

• เทคโนโลยีการศึกษา (แบบฝก online ฯลฯ)

• Mind mapping (ใชการวาดผังรูปภาพประกอบ)

• Problem-based learning (ตั้งคำถามใหคนควา)

• การศึกษาแบบวอลดอรฟ (Waldorf)ใหศึกษาธรรมชาติ วิถีสังคม

• KWL (Know What Learned) รูอะไรอยู อยากรูอะไรเพ่ิม เรียน
แลวรูอะไร
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โครงรางการวิจัย
1. ชื่อโครงการ (ไทย - อังกฤษ)

2. ชื่อผูวิจัย
3. ชื่อที่ปรึกษา (ถามี)
4. ความสำคัญของปญหาและที่มาของการวิจัย

ภาพกวาง
แนวคิด
ปญหา

นวัตกรรม
สรุปเหตุที่ตองทำ

ประโยชน

ลำดับการเขียน
ความสำคัญของ

ปญหา
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โครงรางการวิจัย (ตอ)
ชื่อโครงการ

การพัฒนาความสามารถในการเขียนสรุปความ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6 

ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบแผนผังความคิด
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โครงรางการวิจัย (ตอ)
5. กรอบแนวคิด

วิธีการจัดการเรียนรู
แบบแผนผังความคิด

ความสามารถใน
การเขียนสรุป

ความสามารถในการ
สรางผังความคิด

ความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอวิธีการ
จัดการเรียนรูแบบผัง

ความคิด
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โครงรางการวิจัย (ตอ)

6. คำถามการวิจัย

7. วัตถุประสงคการวิจัย

 1. ความสามารถในการเขียนสรุปกอนและหลังจัดการเรียนรูตางกันหรือไม
 2. ความสามารถในการสรางผังความคิดหลังจัดการเรียนรูอยูระดับใด
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนตอวิธีจัดการเรียนรูแบบผังความคิดเปนอยางไร

 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสรุปกอนและหลังจัดการเรียนรู
 2. เพื่อศึกษาความสามารถในการสรางผังความคิดหลังจัดการเรียนรู
 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอวิธีจัดการเรียนรูแบบผังความคิด
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โครงรางการวิจัย (ตอ)
8. ขอบเขตการวิจัย

8.1 ประชากร
8.2 กลุมตัวอยาง (เลือกมา 1 ชั้นเรียน)

8.3 ตัวแปรที่ศึกษา
• ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

• ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

8.4 สาระการเรียนรู (วิชาอะไร เนื้อหาดานไหน)

8.5 ระยะเวลา (นานเทาไร เวลาไหน)
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โครงรางการวิจัย (ตอ)
9. นิยามศัพทเฉพาะ

 1. การเขียนสรุปความ หมายถึง.......
 2. วิธีการจัดการเรียนรูแบบแผนผังความคิด
 3. ความสามารถในการเขียนสรุปความ
 4. ความสามารถในการสรางแผนผังความคิด
 5. ความคิดเห็นของนักเรียน
 6. นักเรียน
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โครงรางการวิจัย (ตอ)
10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
11. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (ยอๆ)
12. วิธีดำเนินการวิจัย

12.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง (เหมือนขอบเขต)

12.2 เครื่องมือที่ใช
• ประเภทเครื่องมือ (แบบการสอนฯ, แบบประเมินทั้ง 3 ดาน)

• วิธีการสรางและตรวจสอบคุณภาพ
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โครงรางการวิจัย (ตอ)
12.3 การเก็บรวมรวมขอมูล
12.4 การวิเคราะหขอมูล
12.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะห

• คารอยละ
• คาเฉลี่ย
• คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
• t - Test, F -Test

• ฯลฯ
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โครงรางการวิจัย (ตอ)
13. Grant Chart ระยะเวลาในการทำวิจัย
14. งบประมาณ (คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ)

15. ตัวชี้วัดผลผลิต (จำนวนชิ้นงาน นวัตกรรม ฯ)

16. ตัวชี้วัดผลลัพธ (แนวทางการนำงานวิจัยไปใช)

17. บรรณานุกรม/เอกสารอางอิง
18. ประวัติผูวิจัย
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องคประกอบหลักของการวิจัย
• สวนนำ
• บทที่ 1 บทนำ
• บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม
• บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
• บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล
• บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
• สวนอางอิง

บทที่
1 - 3

ขยายความ
จากโครงราง
งานวิจัย
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สวนนำ
• ปกนอก
• ปกใน
• บทคัดยอ (1 - 2 หนา)

• กิติกรรมประกาศ
• สารบัญ
• สารบัญตาราง
• สารบัญภาพ / แผนภูมิ
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บทที่ 1 บทนำ
• ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
• กรอบแนวคิดการวิจัย
• วัตถุประสงค
• คำถามการวิจัย
• สมมติฐานการวิจัย
• ขอบเขต
• นิยามศัพท
• ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
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บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม
• แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับนวัตกรรมหรือการพัฒนา
นวัตกรรม

• แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัวแปรตาม
• งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนานวัตกรรม
• งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการตัวแปรตาม
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บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
• ประชากรและกลุมตัวอยาง
• วิธีการสุมตัวอยาง
• แหลงขอมูล/ผูใหขอมูล
• แบบแผนการวิจัย หรือแบบแผนการทดลอง
• เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
• การพัฒนาและหาคุณภาพ
• การเก็บรวบรวมและสถิติการวิเคราะหขอมูล
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บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล
• ผลการวิจัยและการวิเคราะหเพื่อตอบวัตถุประสงค
การวิจัย (ลำดับตามวัตถุประสงคการวิจัยที่มี)
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บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล
และขอเสนอแนะ

• สรุปผลการวิจัย (ลำดับตามวัตถุประสงคและสมมติฐาน ปฏิเสธ/
ยอมรับ สาระสำคัญ)

• อภิปรายผลการวิจัย (ระบุผลวิจัย ใหเหตุผลหรือขอคิดเห็นของ
ผูวิจัย อางอิงวาสอดคลองหรือขัดแยงกับแนวคิด ทฤษฎีใคร อยางไร)

• ขอเสนอแนะ (ควรมาจากผลงานวิจัย)

• ขอเสนอแนะสำหรับงานวิจัยครั้งตอไป
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สวนอางอิง
• บรรณานุกรม/เอกสารอางอิง
• ภาคผนวก

• เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล
• คาสถิติ/คะแนนตางๆ
• รายชื่อผูเชี่ยวชาญ
• ผลงาน
• ภาพกิจกรรม (ถามี)

27

ขอเท็จจริงของงานวิจัยในชั้นเรียน
• งานวิจัยในชั้นเรียนงายกวางานวิจัยทั่วไป
• งานวิจัยในชั้นเรียนไมจำเปนตองรูสถิติมากมาย
• กลุมตัวอยางเล็ก เก็บขอมูลงาย
• เปนการวิจัยเชิงทดลองเปนสวนใหญ
• คุณภาพของงาน อยูที่ประโยชนและความนาเชื่อถือ
• บางสาขาวิชาจะไดประโยชนเปนทวีคูณ
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งานวิจัยในชั้นเรียน
ใครวายาก
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องคประกอบหลักของการวิจัย
• สวนนำ
• บทที่ 1 บทนำ
• บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม
• บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
• บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล
• บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
• สวนอางอิง
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ชื่อเรื่อง
•พัฒนา/แกปญหาอะไร ผลที่ตองการอะไร (ตัวแปรตาม)

•ใชเทคนิค วิธี นวัตกรรมใด (ตัวแปรอิสระ/ตัวแปรตน)

•ทำกับใคร ที่ไหน (ประชากร/กลุมเปาหมาย)

การพัฒนาความสามารถในการเขียนสรุปความ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบแผนผังความคิด
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บทที่ 1 ความสำคัญของปญหา
         และที่มาของการวิจัย

•อธิบายจากภาพกวางสูแคบ
•ปญหามีความเปนมาอยางไร อะไรคือสาเหตุปญหา
•ปญหานี้สำคัญอยางไร ทำไมตองทำ
•แกไขดวยวิธีใด นวัตกรรมใด (สื่อ เทคนิค วิธีสอน 
นวัตกรรม Model กลยุทธ ระบบ หลักสูตร ฯลฯ)

•ประมาณ 5 หนา ภาพกวาง
แนวคิด
ปญหา

นวัตกรรม
สรุปเหตุที่ตองทำ

ประโยชน
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กรอบแนวคิดการวิจัยที่ดี

•แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตน (ตัวแปร
อิสระ) และตัวแปรตาม

• เสนอเปนแผนภาพ
•มาจากการสังเคราะหทฤษฎี แนวคิด ผลการวิจัย
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กรอบแนวคิด

วิธีการจัดการเรียนรู
แบบแผนผังความคิด

ความสามารถใน
การเขียนสรุป

ความสามารถในการ
สรางผังความคิด

ความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอวิธีการ
จัดการเรียนรูแบบผัง

ความคิด
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วัตถุประสงคที่ดี

•สอดคลองกับเรื่องที่วิจัย
•ตอบคำถามการวิจัย
•ครอบคลุมสิ่งที่ตองการศึกษา
•ไดใจความครบถวน
• เพื่อ..... (ศึกษา, เปรียบเทียบ, ประเมิน, พัฒนา, สราง, 
วิเคราะห)
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สมมติฐานการวิจัย
•คำตอบลวงหนา ความคาดหวังผลหลังจากใช
นวัตกรรม สื่อ วิธีสอน ฯลฯ

•ตัวแปรตามจะเปนเชนใด
• เปน H1 ของการวิจัยทั่วไป (ปกติจะตั้ง H0, H1)

•สอดคลองกับวัตถุประสงค/คำถามการวิจัย

ความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6 
กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบแผนผังความคิดแตกตางกัน
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ขอบเขตการวิจัย

•ทำกับใคร (ประชากร กลุมตัวอยาง วิธีการสุม)

•ทำเมื่อใด (เวลา สถานที่)

•ใชวิธีใด นวัตกรรมใด

• เรื่องอะไร (เนื้อหาสาระที่ใช)
•ตัวแปรที่ศึกษาประกอบดวยอะไรบาง
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ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นประถมปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 
โรงเรียน......... อำเภอ........ จังหวัด........ จำนวน 8 โรงเรียน ไดแก 
โรงเรียน....... มีนักเรียนทั้งหมด 207 คน
   กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมปที่ 6 โรงเรียน........ จำนวน 30 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
   2.1 ตัวแปรตน ไดแก วิธีการจัดการเรียนรูแบบแผนผังความคิด
   2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถในการเขียนสรุปความ, ความ
สามารถในการสรางแผนผังความคิด, ความคิดเห็นที่มีตอวิธีการจัดการเรียน
รูแบบแผนผังความคิด
3. สาระการเรียนรู สาระการเรียนรูวิชา........... ชั้น......... 
4. ใชเวลาการทดลองจำนวน 4 สัปดาห สัปดาหละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง 
รวมทั้งหมด 16 ชั่วโมง ปการศึกษา 2548 เดือน..........
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นิยามศัพทเฉพาะ
ที่ใชในการวิจัย

•ไดจากการสังเคราะหของผูวิจัย
•ครอบคลุมตัวแปร ประชากร
•นิยามที่วัดได สังเกตได เก็บคะแนนได
•นิยามเพื่อใหมีความเขาใจตรงกัน

 1. การเขียนสรุปความ หมายถึง.......
 2. วิธีการจัดการเรียนรูแบบแผนผังความคิด
 3. ความสามารถในการเขียนสรุปความ
 4. ความสามารถในการสรางแผนผังความคิด
 5. ความคิดเห็นของนักเรียน
 6. นักเรียน
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 1. การเขียนสรุปความ หมายถึง การเขียนเฉพาะเนื้อหาสำคัญของเรื่องที่
อานซึ่งเปนเรื่องประเภท บังเทิง สารคดี บทรอยกรอง โดยใหไดใจความ
สมบูรณที่สุดดวยสำนวนของตนเองและถูกตองตามหลักการใชภาษา
 2. วิธีการจัดการเรียนรูแบบแผนผังความคิด หมายถึง กระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูในขั้นสอน 7 ขั้นตอน ไดแก ..........
 3. ความสามารถในการเขียนสรุปความ หมายถึง คะแนนความสามารถใน
การเขียนสรุปเนื้อเรื่อง ของนักเรียนที่ไดจากแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการเขียนสรุปความ กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบแผนผังความคิด
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
4. ความสามารถในการสรางแผนผังความคิด หมายถึง คะแนน.......ไดจาก
การทำแบบทดสอบความสามารถในการเขียนสรุปความที่ผูวิจัยสรางขึ้น
5. ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ความรูสึกของนักเรียนที่มีตอวิธีการ
จัดการเรียนรูแบบแผนผังความคิด ที่ไดจากการตอบแบบสอบถามความคิด
เห็นที่ผูวิจัยสรางขึ้น
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บทที่2
การทบทวนวรรณกรรม

•อะไรเกี่ยวของบาง
•อางอิงของใคร อยางไร
•ทบทวนงานไมเกาเกิน 5 ป

•แนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัย
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บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
• ประชากรและกลุมตัวอยาง
• วิธีการสุมตัวอยาง
• แหลงขอมูล/ผูใหขอมูล
• แบบแผนการวิจัย หรือแบบแผนการทดลอง
• เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
• การพัฒนาและหาคุณภาพ
• การเก็บรวบรวมและสถิติการวิเคราะหขอมูล
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ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมปที่ 6 ภาคเรียนที ่2 ป
การศึกษา 2548 โรงเรียน......... อำเภอ........ จังหวัด........ จำนวน 8 โรงเรียน 
ไดแก โรงเรียน....... มีนักเรียนทั้งหมด 207 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นประถมปที่ 6 โรงเรียน........ 
จำนวน 30 คน ที่เลือกมาแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทั้งนี้เพราะ
เปนกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยสามารถ ดูแล ดำเนินการ จัดการไดเปนอยางดี
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ตัวแปรในการศึกษา
และระยะเวลาในการวิจัย

ตัวแปรที่ศึกษา
   1 ตัวแปรตน ไดแก วิธีการจัดการเรียนรูแบบแผนผังความคิด
   2 ตัวแปรตาม ไดแก 
     2.1 ความสามารถในการเขียนสรุปความ
     2.2 ความสามารถในการสรางแผนผังความคิด
     2.3 ความคิดเห็นที่มีตอวิธีการจัดการเรียนรูแบบแผนผังความคิด
ระยะเวลา
   ในการทดลองครั้งนี้ ผูวิจัยดำเนินการทดลองในเดือน........ ภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2548 โดยใชเวลา 4 สัปดาห สัปดาหละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง 
รวม 16 ชั่วโมง
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แบบแผนการวิจัย

     การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) 
แบบ One Group Pre-test Post-test Design

 O1 หมายถึง คะแนนทดสอบกอนเรียน (บางที่ใช T1)
 X  หมายถึง การทดลองเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบแผนผังความคิด
 O2 หมายถึง คะแนนทดสอบหลังเรียน (บางที่ใช T2)

O1 X O2
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
• กระบวนการในการสรางเครื่องมือ
• เครื่องมือของตัวแปรตน (แผนการสอนหรือชุดการสอน พรอม
รายละเอียดในแตละคาบเวลาที่สอน)

• เครื่องมือของตัวแปรตาม (แบบทดสอบ แบบประเมิน 

แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ แบบประเมินเกณฑการให
คะแนน (Scoring Rubric) ในแตละดาน)
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ความนาเชื่อถือ เที่ยงตรง
1. ขั้นตอนในการตรวจสอบ IOC (Index of Item 
Objective Congruence) (-1, 0, 1) เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงดานเนื้อหา ไดคาเฉลี่ย 0.5 ขึ้นไป
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ความนาเชื่อถือ เที่ยงตรง
2. แบบทดสอบมีระดับความยากงาย (Difficulty) อยู
ในชวง 0.20 - 0.80

p = (nx100)/N
เมื่อ
p คือ คาความยาก (คิดเปนรอยละ)
n คือ จำนวนผูตอบขอสอบขอนั้นถูก
N คือ จำนวนผูตอบขอสอบขอนั้นทั้งหมด
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ความนาเชื่อถือ เที่ยงตรง
3. ทดสอบความเชื่อถือได 
วิธีของ คูเดอร-ริชารดสัน (Kuder - Richardson's 
method) เปนวิธีที่ใชหาความเชื่อถือไดสำหรับ "แบบ
ทดสอบที่มีการใหคะแนนแตละขอเปนแบบ 0, 1" คือ
ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิด ให 0 คะแนน โดย
อาศัยการวัดหรือการสอบเพียงครั้งเดียว
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ความนาเชื่อถือ เที่ยงตรง
•นำคาความยากรายขอมาคิดตามสูตร KR-20 ดังนี้

KR-20 = [k/(k-1)] [1 - (ผลรวม pq)/S2]

k คือ จำนวนขอ
p คือ คาความยากของแตละขอ
q = 1 - p
S2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับที่ไดจากการทดสอบ
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ความนาเชื่อถือ เที่ยงตรง
• คาความเที่ยง (Reliability) ของแบบทดสอบ 
(Cronbach Alpha) โดยเหมาะสำหรับแบบสอบถาม
แบบ Rating Scale สามารถทดสอบไดดวย
โปรแกรมทางสถิติ
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ความนาเชื่อถือ เที่ยงตรง
4. คาอำนาจการจำแนก

• หมายถึง การที่ขอสอบขอนั้นสามารถแยกกลุมที่ได
คะแนนสูงกับกลุมที่ไดคะแนนต่ำออกจากกันไดโดย
อาศัยหลักการวา ใครเกงกวายอมตอบขอนั้นถูก ถา
ใครไมเกงก็ควรจะตอบขอนั้นผิด ซึ่งจะตองเปน
สถานการณที่การใหคะแนนการตอบแตละขอเปน 0 
เมื่อตอบผิด และเปน 1 เมื่อตอบถูก
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หลักการพิจารณา
• เมื่อตรวจคำตอบและรวมคะแนนทั้งฉบับแลวก็เอา
คะแนนรวมมาเรียงจากนอยไปมาก (หรือจากมากไป
นอยก็ได) แลวนับเอากระดาษคำตอบรอยละ 25 ที่
ไดคะแนนสูงสุด และรอยละ 25 ที่ไดคะแนนค่ำสุด 
โดยกำหนดใหเปนกลุมสูงและกลุมต่ำตามลำดับ
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หลักการพิจารณา
• คำนวณโดยใชสูตรดังนี้

r = (nH - nL) x 100/NH หรือ NL
• เมื่อ nH และ nL คือ จำนวนผูที่ตอบถูกในกลุมสูง และกลุมต่ำ
• NH และ NL คือ จำนวนผูตอบทั้งหมดในแตละกลุม (ซึ่งตองเทากัน)

• ผลที่ไดคือ อำนาจจำแนก การแปลความหมายจะแตกตางจากคา
ความยาก นั่นคือ คาอำนาจจำแนกนี้ถามีคามาก แสดงวามีอำนาจ
จำแนกมากดวย คายิ่งมากยอมมีอำนาจในการจำแนกกลุมสูงและต่ำ
ออกจากกันไดดี
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หลักการพิจารณา
• เกณฑมาตรฐานรอยละ 20 ขึ้นไป
• ในการสอบครั้งหนึ่ง เมื่อนำคะแนนรวมมาจัดลำดับ และจำแนกเปนก
ลุมสูงและกลุมต่ำแลวพบวา ขอสอบขอหนึ่งมีจำนวนผูตอบถูกในกลุม
สูงจำนวน 15 คน กลุมต่ำ 8 คน จากจำนวนในแตละกลุมที่มีกลุมละ 
22 คน จะสามารถคำนวณคาความยากและคาอำนาจจำแนกของ
ขอสอบขอนี้ไดดังนี้

• คาความยาก p = [(15 + 8)/(22 + 22)] x 100 = 52.3

• คาอำนาจจำแนก r = [(15 -8)/22] x 100 = 31.82

• เมื่อพิจารณาตามเกณฑแลว แสดงวาขอสอบขอนี้มีความยากอยูใน
ระดับปานกลาง และมีคาอำนาจจำแนกอยูในระดับที่ใชได
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การเก็บรวบรวมขอมูล
• ขั้นตอนตางๆ ในการเก็บขอมูล
• รายละเอียดในการบรรยาย อธิบายแผนการจัดการ
เรียนรู ในบทบาทของครู บทบาทของนักเรียน และ
สื่อที่ใช

• ในงานวิจัยในชั้นเรียน สวนมาก ใชประชากรทั้งหมด
ในการทดลองวิจัย ดังนั้นจึงไมตองมีการสุม

• สัญลักษณที่ใช S.D.
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วิธีการสุมอยางงาย
• Simple Random Sampling

• การจับสลาก
• ใชตารางเลขสุม
• ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการสุม
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การสุมแบบแบงชั้นภูมิ
• Stratified Random Sampling

• แบงประชากรเปนกลุม โดยที่แตละภายในกลุมจะมี
ความเหมือนคลายๆ กัน
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การสุมแบบแบงกลุม
• Cluster Random Sampling

• แบงประชากรเปนกลุม โดยที่แตละภายในกลุมทุกรูป
แบบของประชากรคละกัน
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วิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน
• Multi-stage Random Sampling

• การสุมเปนระดับ เชน จากประเทศ เลือกจังหวัด 
เลือกอำเภอ เลือกตำบล เลือกหมูบาน เลือกครัว
เรือน
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วิธีการวิเคราะหขอมูล
• แจกแจงการวิเคราะหเนื้อหาสวนตางๆ
• คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที 
(t-test) ดวยโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติ

• One Sample t Test

• Independent Sample t Test

• Paired Sample t Test

• การวิเคราะหเนื้อหา Content Analysis
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การใช T - TEST

•ใชเมื่อเปนกลุมตัวอยาง (ถาใชทั้งประชากร ไมตองทำ ให
เปรียบเทียบไดเลย)

•One Sample t Test ใชเมื่อตองการเทียบคะแนนที่
นักเรียนทำไดกับเกณฑ

• Independent Sample t Test ใชเมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนระหวาง 2 กลุมที่ไมไดเกี่ยวของกัน

•Paired Sample t Test ใชเมื่อเปรียบเทียบคะแนน
ระหวาง 2 กลุมที่เกี่ยวของกัน
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บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล
• เปนการนำเสนอผลการวิจัย อาจแบงเปนตอน 
ลำดับตามวัตถุประสงคการวิจัย หรือสมมติฐานที่มี

• เสนอในรูปแบบตาราง แผนภูมิ หรือคำบรรยายเปน
ความเรียง

• มีสรุปผลของสมมติฐานที่ตั้งไว
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แนวทางการนำเสนอผลการวิเคราะห
• มีการเกริ่นนำวาจะเสนอผลอะไรบาง
• เสนอผลการวิเคราะหเรียงตามลำดับวัตถุประสงค
• เสนอผลการวิเคราะหอยางตรงไปตรงมา
• เสนอผลการวิเคราะหใหเขาใจงาย อาจเปนตาราง 
ภาพ กราฟ หรือผสมผสานกัน

• ไมแสดงความคิดเห็นใดๆ ในสวนการวิเคราะหผล
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ลักษณะการเขียนผลการวิจัย
• การเขียนเริ่มดวยตาราง แลวตอดวยการแปลความ

    ตารางที่ ... แสดง.........

     จากตารางที่ ... พบวา.........

รายการ จำนวน รอยละ
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ลักษณะการเขียนผลการวิจัย
• การเขียนเริ่มดวยการแปลความ แลวตอดวยตาราง

    ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา....................................................................
...........................ดังตาราง
    ตารางที่ ... แสดง.........

รายการ จำนวน รอยละ
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    ตารางที่ ... ตารางจำนวนระดับเกรดของนักเรียน

     จากตารางที่ ... พบวา นักเรียนสวนใหญไดเกรด (รอยละ 55.55) รอง
ลงมาคือ เกรด 3 และเกรด 4 (รอยละ 16.67) ในจำนวนเทากัน และ เกรด 1 
(รอยละ 11.11)

การนำเสนอดวยสถิติรอยละ

เกรด จำนวน รอยละ
4 10 55.55
3 3 16.67
2 2 11.11
1 3 16.67

รวม 18 100.00
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  ตารางที่ ... คาประสิทธิภาพนวัตกรรม

จากตารางที่... พบวา สื่อนวัตกรรม... ที่พัฒนาขึ้นมีคาประสิทธิภาพระหวาง
เรียน (E1) เทากับ 85.50 และมีคาประสิทธิภาพหลังเรียน (E2) เทากับ 82.34 
ซึ่งผานเกณฑที่กำหนดไว คือ 80/80

การนำเสนอผลการวิเคราะห
คาประสิทธิภาพนวัตกรรม

ระหวางเรียน หลังเรียน

คาประสิทธิภาพ 85.50 82.34

เกณฑทักษะ นิยมที่ 75 %
เกณฑความรู นิยมที่ 80 %

เกณฑสัดสวนการเพ่ิมของคะแนน นิยมที่ 25%
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  ตารางที่ ... คาประสิทธิภาพนวัตกรรม

จากตารางที่... พบวา สื่อนวัตกรรม... ที่พัฒนาขึ้นมีคาประสิทธิภาพระหวาง
เรียน (E1) เทากับ 85.50 และมีคาประสิทธิภาพหลังเรียน (E2) เทากับ 82.34 
ซึ่งผานเกณฑที่กำหนดไว คือ 80/80

การนำเสนอผลการวิเคราะห
คาประสิทธิภาพนวัตกรรม

จำนวน คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน

คา
ประสิทธิภาพ

ระหวางเรียน 40 120 102.60 10.05 85.50
หลังเรียน 40 20 16.47 2.50 82.34
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   ตารางที่ ... เปรียบเทียบความสามารถในการสรุปความกอนและหลังเรียน

     จากตารางที่ ... พบวา คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเขียนสรุป
ความของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ดวยการจัดการเรียนรูแบบแผนผัง
ความคิด มีคะแนนหลังเรียน ( X = 26.47, S.D. = 1.36 ) สูงกวากอนเรียน 
( X = 13.53, S.D. = 1.66 )

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
(ประชากร)
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การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย 
(กลุมตัวอยาง)

  ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความสามารถในการสรุปความกอนและหลังเรียน

จากตารางที่ 1 พบวา คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเขียนสรุปความของ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ดวยการจัดการเรียนรูแบบแผนผังความคิด 
กอนและหลังการจัดการเรียนรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 1 ที่กําหนด ไวโดยคะแนนหลังเรียน 
( X = 26.47, S.D. = 1.36 ) สูงกวากอนเรียน ( X = 13.53, S.D. = 1.66 )

• แบบ 2 กลุมตัวอยาง เกี่ยวของกัน
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  ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความสามารถในการสรุปความของกลุมที่เนนการ
บรรยายและเนนการปฎิบัติ

จากตารางที่ 1 พบวา ........

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
(กลุมตัวอยาง)

• แบบ 2 กลุมตัวอยาง ไมเกี่ยวของกัน

เนนบรรยาย
เนนปฏิบัติ
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การนำเสนอดวยแผนภูมิ
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   ผลการวิจัยโดยการสังเกตพบวา นักเรียนีความตั้งใจและพยายามทำแบบ
ฝกทักษะใหสำเร็จ และจากการตรวจแบบฝกทักษะ พบวา นักเรียนสามารถ
ทำแบบฝกทักษะไดถูกตองทุกขอ จากการสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของแบบ
ฝกพบวา นักเรียนชอบทำแบบฝกทักษะ เพราะมีรูปภาพและสีที่ดึงดูดใจ 
ทำใหรูสึกวาอยากทำใหสำเร็จ

การนำเสนอความเรียง : การสังเกต
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   จากผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมกับนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรมตามลาหาความรู พบวานักเรียนมีเจตคติตอการอานดีขึ้น เห็น
คุณคาของการอานที่ทำใหมีความรูมากขึ้น เขาใจบทเรียนไดดีขึ้นและสนใจ
ติดตามขาวสารตางๆ อยูเสมอ ซึ่งนักเรียนไดสะทอนความรูสึกวา

“...ผมเพิ่งรูวาการอานนี่ ทำใหเรียนเขาใจไดเร็ว...”
(นักเรียนชาย ม.1)

การนำเสนอความเรียง : สนทนากลุม
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บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล
และขอเสนอแนะ

• สรุปผลการวิจัย (ลำดับตามวัตถุประสงคและสมมติฐาน ปฏิเสธ/
ยอมรับ สาระสำคัญ)

• อภิปรายผลการวิจัย (ระบุผลวิจัย ใหเหตุผลหรือขอคิดเห็นของ
ผูวิจัย อางอิงวาสอดคลองหรือขัดแยงกับแนวคิด ทฤษฎีใคร อยางไร)

• ขอเสนอแนะ (ควรมาจากผลงานวิจัย)

• ขอเสนอแนะสำหรับงานวิจัยครั้งตอไป
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การเขียนเกริ่นนำ

• เขียนเปนความเรียง มีหัวขอของจุดมุงหมาย กลุม
ตัวอยาง เครื่องมือ การเก็บขอมูล สถิติที่ใช

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ............... มีกลุมตัวอยาง...........คน 
ประกอบดวย................เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย....................... 
เก็บรวบรวมขอมูลโดย...........  สถิติที่ใชประกอบดวย..................... ไดผล
การวิจัยสรุปไดดังนี้
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แนวทางการเขียนสรุปผลการวิจัย
• เขียนเปนขอ จัดกลุมตามวัตถุประสงคการวิจัย
• นำสาระจากการวิเคราะหมาสรุปใหกระชับ
• เขียนเปนความเรียง
• ไมแสดงความคิดเห็นของตน
• อาจนำเสนอเปนขอตามวัตถุประสงคการวิจัย

1.  นักเรียนมีผลความสามารถในการเขียนสรุปความหลังการจัดการเรียนรู
แบบแผนผังความคิดสูงขึ้นกวากอนเรียน
2.  นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
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แนวทางการเขียนอภิปรายผล

• อภิปรายเปนขอ
• ประเด็นที่นำมาอภิปรายตองมาจากผลเทานั้น
• แสดงเหตุผล วิเคราะห วิจารณผลวิจัยได
• ขอที่อภิปรายควรเชื่อมโยงสูการเสนอแนะได

1.  นักเรียนมีผลความสามารถในการเขียนสรุปความหลังการจัดการเรียนรู
แบบแผนผังความคิดสูงขึ้นกวากอนเรียน เนื่องมาจากนักเรียนไดฝกฝนการ
คิดและดำเนินการดวยตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ....... ที่กลาววา......
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แนวทางการเขียนขอเสนอแนะใน
การนำไปใช

• เสนอเปนขอ
• ประเด็นที่นำเสนอตองมาจากผลการวิจัยเทานั้น
• ชัดเจน เปนรูปธรรมในการปฏิบัติได
• ควรระบุบุคคลหรือองคกรที่นำผลไปใชได

1. จากผลการวิจัย พบวา ............................... จึงควร ............................
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แนวทางการเขียนขอเสนอแนะในการ
วิจัยครั้งตอไป

• เขียนเปนขอ
• ประเด็นที่เสนอ ควรเกี่ยวเนื่องจากงานวิจัย
• สิ่งที่ควรทำตอ ซึ่งในครั้งนี้ไมสามารถทำได
• ควรมีเหตุผลรองรับ ไมเสนอลอยๆ เชน ตอทายดวย
คำวา “เพื่อ..............”
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หลักการเขียนรายงานวิจัยที่ดี (7 C’S)
1.ความถูกตอง มีขอเท็จจริง อางอิงได
2.มีเหตุผลมั่นคง มีเหตุผลแนนหนา เชื่อถือได
3.ความกระจางแจง ไมกำกวม ไมตองมาตีความอีก
4.ความสมบูรณ สาระครบถวนในสิ่งที่จำเปนตองรู
5.ความกะทัดรัด ไมยาวมาก ไมออมคอม ประหยัด
6.ความสม่ำเสมอ ใชคำเดียวกันทั้งฉบับ
7.ความสอดคลอง เหตุผลสนับสนุน ไมขัดแยงกัน
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ขอบกพรองที่พบบอย
1.เขียนคำถามการวิจัยไมสอดคลองกับวัตถุประสงค
2.เขียนเนื้อหาไมตรงวัตถุประสงค
3.เขียนไมเรียงลำดับตามวัตถุประสงค
4.เขียนเกินวัตถุประสงค
5.อธิบายตารางไมกระชับ เยอะเกินไป
6.แสดงความคิดเห็นในสวนของการวิเคราะหขอมูล
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Q&A
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