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กระบวนการ เพื่อ

แก้ปัญหา

เป็นขั้นเป็น

ตอน 

ความรู้ใหม่ได้ส่ิงใหม่ๆ
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1. ครูในฐานะผู้สอน 

2. ครูในฐานะนักพฒันาหลกัสูตร 

3. ครูในฐานะนักประเมนิผล 

4. ครูในฐานะนักวจิัย 

5. ครูในฐานะผู้นําทางวชิาการ 

 

Sudsai Srisakda 



ระบวุ่าใหส้ถานศึกษา ครผู ูส้อน พฒันา

กระบวนการเรยีนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ

รวมทัง้สง่เสรมิใหค้รผู ูส้อนสามารถทําการ

วิจยัเพ่ือพฒันาการเรยีนร ูท่ี้เหมาะสมใหก้บั

ผ ูเ้รยีนในแต่ละระดบัการศึกษา  

พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ 

มาตรา ท่ี 24 (5)  
ระบวุ่าใหใ้ชก้ารวิจยัเป็นสว่น

หน่ึงของกระบวนการเรยีนร ู ้ 

มาตรา ท่ี 30  



ตวับ่งช้ีคณุลกัษณะครตูามเกณฑ์

มาตรฐานใน 4 มาตรฐาน 12 ตวับ่งช้ี ใน

มาตรฐานท่ี 3 ดา้นความสามารถในการ

แสวงหาความร ู ้คิดวิเคราะห ์และสรา้ง

องคค์วามร ูเ้พ่ือพฒันาการเรยีนการสอน  

เกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพครู 



10 

เม่ือครูต้องทาํ “วจิัย”  
ภายใต้บริบทความเปลีย่นแปลงรอบตวั 

 

 

 





3 
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ภาพจาก ผศ.เกียรติการุณ ทองพรมราช คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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พจาก ผศ.เกียรติการณ ทองพรมราชคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  



จะทาํวจิยัได้ 



ต้ังหลัก 
ทบทวน ต้วเอง 



 

สมรรถนะด้าน

การวจิัยของครู

2: 5 : 19 : 76 

สมรรถนะ

พืน้ฐาน 

 (Common 

Competence) 

 

สมรรถนะ

ประจาํสายงาน  

(Functional 

competence) 
สมรรถนะย่อย (Element of 

Competence)  53 สมรรถนะ 

หน่วยสมรรถนะ(Unit of 

Competence)  1 สมรรถนะ 

หน่วยสมรรถนะ(Unit of 

Competence) 4 สมรรถนะ 

หน่วยสมรรถนะ(Unit of 

Competence) 12 สมรรถนะ 

ด้านระเบียบวธีิวจิัย

สมรรถนะหลกั (8) 

ด้านความสามารถใน

สาขาวชิาทีท่าํวจิัย

สมรรถนะหลกั (1) 

 

ด้านการบริหาร 

สมรรถนะหลกั (4) 

 

ด้านคอมพเิตอร์และ

เทคโนโลย ี

สมรรถนะหลกั (2) 

 

ด้านภาษา 

สมรรถนะหลกั (4) 

 

หน่วยสมรรถนะ(Unit of 

Competence) 6 สมรรถนะ 
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การวิจัยในช้ันเรียน 

เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้เพือ่

ป้องกันหรือแก้ปัญหา หรือ

พฒันาการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
อย่างมรีะบบต่อเน่ือง  ท่ีผูวิ้จัยคือ
ครผููส้อน   

Sudsai Srisakda 



 
 
ง 

สภาพทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 

สภาพทีเ่กดิขึน้ 



  

 Knowledge : พุทธิพสัิย (Cognitive Domain) 

 Skill : ทกัษะพสัิย (Psychomotor Domain)  

         Attitude : จิตพสัิย (Affective Domain)  

   

 

จุดหมายปลายทางของการจัดการศึกษา 



Bloom's Taxonomy  (Cognitive Process) 
     

 
 
6 ระดบั 
 
-การประเมนิคา่ ตดัสนิถกูหรอืผดิ 
บนพืน้ฐานของเหตผุลและเกณฑท์ีแ่น่ชดั 
 
-การสงัเคราะห ์
 
-การวเิคราะห ์  
สามารถแกปั้ญหา ตรวจสอบได ้
 
-การประยกุตใ์ช ้
 
-ความเขา้ใจ  
 
-ความรูท้ีเ่กดิจากความจํา  
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ลักษณะสาํคัญของการวิจัยในช้ันเรียน 

Sudsai Srisakda 

เป็นการวิจัยท่ีครทูาํในการจัดการเรียนรู้  เพือ่แก้ปัญหา/ป้องกัน/พฒันา 

เป็นการวิจัยท่ีง่าย มีกระบวนการท่ีไม่ซับซ้อน ใช้เวลาไม่มาก 

เป็นกระบวนการท่ีเป็นวงจรต่อเน่ืองและเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการ

เรียนรู้ไมแ่ปลกแยกจากการปฏิบติังานปกติ 

มกีารสะท้อนกลับของผลการวิจัยนาํไปสู่การปรับวิธีเรียนเปล่ียนวิธีสอน  

/เกิดประโยชน์กับการเรียนการสอน 
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1.  วิเคราะห์สภาพปัญหาในช้ันเรียน 

2.  ต้ังคาํถามการวิจัย 

3.  ศึกษาคิดค้นวิธีการ/นวัตกรรมในการแก้ปัญหา 

4.  ออกแบบและวางแผนการวิจัย 

กระบวนการวิจัยช้ันเรียน 9 ข้ันตอน 
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กระบวนการวิจัยช้ันเรียน 9 ข้ันตอน 

5.  ปฏิบติัการวิจัยตามแผนการวิจัย 

6.  เก็บรวบรวมข้อมลู 

7.  วิเคราะห์ข้อมลู/แปลผล สรปุผล/สะท้อนผล 

8.  เขียนรายงานการวิจัย 

9.  แลกเปล่ียนข้อค้นพบกับผูอ่ื้นหรือเผยแพร่งาน 



 เราจะเร่ิมตรงไหนดี 
  How do I start it? 

คดิ ทบทวนในสิง่ท ีท่่านเคยประสบปญัหาในการสอนของท่าน เป็น

เรือ่งท ีส่นใจอยากรู้ อยากทาํ อยากแก้ปญัหา อยากช่วยผูเ้รยีน ...... 

มุ่งเนน้  ทีช่ ัน้เรยีนและผูเ้รยีนของท่าน 

ระบุ ปญัหาทีท่่านต้องการจะศกึษา 

แปลและเรียบเรียงโดย พรสันต ์เลิศวทิยาววิฒัน์ 



การออกแบบการวิจัยในช้ัน

เรียน (Research Design) 
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1. ให้ท่านเขียนปัญหาท่ีท่านพบในการจัดการเรียนการสอน

ตามท่ีท่านเห็นว่าเป็นปัญหามาท้ังหมด 

2. จากปัญหาท่ีท่านพบ ให้ท่านเรียงลาํดับ (พจิารณาจาก

ความน่าสนใจ ความสาํคัญ และความจาํเป็นท่ีต้องแก้ไข) 

(แบบฝึกปฏิบัตทิี ่1) 

Sudsai Srisakda 

ฝึกปฏิบติัการวิจัย   



เด็กไมค่่อยกระตือรือร้น 

เด็กมคีะแนนผลสัมฤทธ์ิตํ่า (ร้อยละ25.25) 

เด็กไมส่ามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ 

เด็กไมก่ล้าพูดออกเสียงภาษาอังกฤษขณะเรียน 

รายวิชาทักษะเพือ่การส่ือสารภาษาอังกฤษ  

ระดับปวส.วิทยาลัยเทคนิคพจิิตร  

เด็กไมส่นใจเข้าช้ันเรียน 

งานวจิัย: พรรณวร บุญประเศรฐผล (2552) 

ขาดส่ือการสอนท่ีดี 

ขาดแหล่งการเรียนรู้ 



ปัญหา ปัจจยั

สนับสนุน 
การจดัการ

เรียนรู้ 
ผลการ

เรียนรู้ 
อ่ืนๆ ระบุ ลาํดบัปัญหา 

           5 

           4 

           6 

           7 

           3 

1 

2 

เด็กไม่สนใจเข้าช้ันเรียน 

เด็กไม่ค่อยกระตือรือร้นขณะเรียน 

ขาดส่ือการสอนท่ีดี 

ขาดแหล่งการเรียนรู้ 

เด็กไม่กล้าพูดออกเสียงภาษาอังกฤษ

ขณะเรียน 

เด็กมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิตํ่า (ร้อยละ25.25) 

เด็กไม่สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ 



มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิตํ่า (ร้อยละ25.25) 

ไม่สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ 

ผูเ้รียนไม่สามารถส่ือสาร

ภาษาอังกฤษได้ 

เลือกปัญหา 

ผลสัมฤทธ์ิตํ่า 
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3. เลือกประเด็นปัญหาลาํดับท่ี 1 มาต้ังเป็นคาํถามการวิจัยใน 

เน้ือหาของปัญหาเดิม ด้วยคาํถาม “ทาํอย่างไร” 

4. เมือ่ต้ังคาํถามได้แล้วให้หาคาํตอบ(วิธีการแก้ไขปัญหา)

ให้มากท่ีสดุแล้วเลือกวิธีการท่ีคิดว่าดีท่ีสดุมา 1 หรือมากกว่า

มาเขียนเป็นช่ือเร่ืองการวิจัย โดยระบ ุ  - ทาํอะไร ? ทาํกับใคร 

? และทาํอย่างไร ? 

(แบบฝึกปฏิบัตทิี ่1) Sudsai Srisakda 

ฝึกปฏิบติัการวิจัย   



ทาํอย่างไร 

ให้ผูเ้รียนสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ 

คาํถามการวิจัย 



หาคาํตอบ/ 

กาํหนดวิธีการแก้ปัญหา 

ฝึกในเวลาเรียนมากข้ึน 
ฝึกในสถานการณ์จริง 

ไปศึกษาดงูานต่างประเทศ 

ให้เล่น/แข่งเกมภาษาอังกฤษ 



การแก้ปัญหาผูเ้รียนให้สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ ด้วยกระบวนการ

เรียนจากสถานการณ์การจริง ของผูเ้รียนระดับ....วิทยาลัย........ 

การพฒันากิจกรรมเรียนรู้แบบสถานการณ์การจริงเพือ่แก้ปัญหา 

ความสามารถการส่ือสารภาษาอังกฤษของผูเ้รียน ........ 

การจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์การจริงเพือ่ให้ผูเ้รียนสามารถ

ส่ือสารภาษาอังกฤษได้ กรณีนักศึกษาระดับ.........วิทยาลัย......... 

การพฒันารปูแบบการเรียนรู้แบบสถานการณ์การจริงเพือ่ให้ผูเ้รียน

สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ กรณีนักศึกษาระดับ....วิทยาลัย......... 

เขียนเป็นช่ือเร่ือง 
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จากปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาท่ีท่านเลือกมาทาํการวิจัย  

5. เขียนเค้าโครงเน้ือหาของความเป็นมาและสาํคัญของ

ปัญหาการวิจัย 

  -  ทาํไมถึงทาํวิจัยเรื่องน้ี  

  -  มแีนวคิด ทฤษฏี ในการแก้ปัญหา/ป้องกัน/

พฒันาอย่างไร  

Sudsai Srisakda 

ฝึกปฏิบติัการวิจัย   



ทาํไมถึงทาํวจัิยเรื่องนี้  

เพราะ ปัญหาเด็กไมส่ามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ 

ทาํไมเด็กจะต้องส่ือสารภาษาอังกฤษได้ 

เพราะ หลักสตูรกาํหนด 

ทาํไมหลักสูตรกาํหนด  

เพราะ ภาษาอังกฤษถึงสาํคัญ /ยุคGlobalization/4.0/AI  

แล้วจะ 

นาํแนวคิด ทฤษฏี หลักการ เรียนรู้แบบประสบการณ์การจริง  
มาใช้ในการแก้ปัญหาอย่างไร  

5.เค้าโครงเน้ือหา 



1. ความสาํคัญและจาํเป็นของภาษาอังกฤษสาํคัญ ในยุค

Globalization/4.0/AI  

2. หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชึพช้ันสงู พุทธศักราช.. ของสอศ. 

3. สภาพปัญหาท่ีพบ ผูเ้รียนไม่สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ 

4. ความสาํคัญของแนวคิด ทฤษฏี หลักการ เรียนรู้แบบ

ประสบการณ์การจริง  

5. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

5.เค้าโครงเน้ือหา 



1. สร้าง/พฒันา (รปูแบบ/กิจกรรม/กระบวนการ) 

2. หาคุณภาพ/ประสิทธิภาพ (รปูแบบ/กิจกรรม/กระบวนการ) 

3. ศึกษาผลการใช้ (รปูแบบ/กิจกรรม/กระบวนการ) 

 - ผลสัมฤทธ์ิ 

 - ความพงึพอใจ 

 

 

จากเค้าโครงเน้ือหาของความเป็นมาและสาํคัญของปัญหาการวิจัย 

6. เขียนวัตถปุระสงค์ของการวิจัย   

ฝึกปฏิบติัการวิจัย   
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7. เขียนขอบเขตของการวิจัย  

  1.ขอบเขตประชากร/กลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมาย  

 ทาํกับใคร จาํนวนเท่าไหร่ นักศึกษาระดับช้ันประกาศนยีบัตร 

วชิาชพีช้ันสูง สาขาบรหิารธุรกิจ ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาทักษะเพือ่ 

การส่ือสารภาษาอังกฤษ 1ภาคเรยีนที ่1 ปีการศึกษา 2552  

วทิยาลัยเทคนิคพจิิตร จํานวน 26 คน    
     

Sudsai Srisakda 

ฝึกปฏิบติัการวิจัย   



   4. ขอบเขตพื้นท่ี วิทยาลัยเทคนิคพจิิตร จังหวัดพจิิตร    

     2. ขอบเขตเน้ือหา  

      - แผนการกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จริงวิชา 

ทักษะเพือ่การส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 ตามหลักสูตรระดับ 

ประกาศนียบัตรวชิาชพีช้ันสูง จํานวน 6 หน่วยการเรยีนรู้ คือ 1)  

การทักทาย การแนะนาํ และการบอกกล่าวในครอบครัว 2) การ 

โทรศัพท์และการบันทกึข้อความ 3)…….4)….5)…..และ 6)… 

    3. ขอบเขตเวลา ดาํเนินการในภาคเรียนท่ี 1ปีการศึกษา 2552 



วตัถุประสงค์ 1.พฒันากจิกรรมการจัดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ช่วงเวลา 

ทีด่ําเนินการ 
ขั้นตอน/กจิกรรม แหล่งข้อมูล วธีิการ/เคร่ืองมือที่ใช้ ผลลพัธ์ที่ได้/สถติ ิ

1..ศึกษา แนวคดิ 

หลกัการ ทฤษฎ ีรูปแบบ

วธีิการ การพฒันา

กจิกรรมการเรียนรู้จาก

สถานการณ์จริง  

2.พฒันากจิกรรมการ

จัดการเรียนรู้จาก

สถานการณ์จริง 

เอกสาร คู่มือ

บทความ และ

งานวจัิยท่ีเกีย่วข้อง

กบัแนวคดิ หลกัการ 

ทฤษฎ ีรูปแบบ

วธีิการ การพฒันา

กจิกรรมการเรียนรู้

จากสถานการณ์จริง 

1.บันทึก

การศึกษา 

เอกสารฯ 

2.ออกแบบ 

สร้าง/พฒันา

กจิกรรมการ

เรียนรู้จาก

สถานการณ์จริง 

1.กรอบแนวคดิ

แนวทางในการพฒันา

กจิกรรมการเรียนรู้

จากสถานการณ์จริง 

2.ร่างกจิกรรมการ

จัดการเรียนรู้จาก

สถานการณ์จริง

จํานวน 6 แผน

กจิกรรม 

  

ตวัอย่าง ตารางการออกแบบแผนการดาํเนินการวจิัย 



วตัถุประสงค์ 2. หาคุณภาพ/ประสิทธิภาพกจิกรรมการจัดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  ช่วงเวลา 

ทีด่ําเนินการ 

 ขั้นตอน/กจิกรรม แหล่งข้อมูล วธีิการ/เคร่ืองมือที่ใช้ ผลลพัธ์ที่ได้/สถติ ิ

1.หาคุณภาพจาก

ความถูกต้อง

เหมาะสม 

2.หาประสิทธิภาพ

ของแผนกจิกรรมฯ 

 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิ 

จํานวน 3 คน 

 2. ผู้เรียนกลุ่ม

ทดลองใช้ 1:1,

กลุ่มเลก็,กลุ่ม

ใหญ่ 

1. จัดทํา/แบบประเมิน

คุณภาพของแผนกจิกรรมฯ 

2.จัดทํา/(แบบทดสอบ,แบบ

ประเมินทักษะก่อน/แบบ

ทดสอบ,แบบประเมินทักษะ

ในแผนกจิกรรมฯ 

3.หาคุณภาพเคร่ืองมือ(1-2) 

ค่า IOC 

4.เกบ็รวบรวมข้อมูล 

1.คุณภาพของ

แผนกจิกรรมฯ

(ค่าร้อยละ,ค่าเฉลีย่ 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน...) 

2.ค่าดชันี

ประสิทธิภาพ : 

E1/E2  

 

 

ตวัอย่าง ตารางการออกแบบแผนการดาํเนินการวจิัย 



วตัถุประสงค์ 3. ศึกษาผลการใช้แผนกจิกรรมการจดัการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ช่วงเวลาที่

ดําเนินการ ขั้นตอน/กจิกรรม แหล่งข้อมูล วธีิการ/เคร่ืองมือทีใ่ช้ ผลลพัธ์ทีไ่ด้/สถิติ 

1. ศึกษาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของ

ผู้เรียนทีใ่ช้แผน

กจิกรรมการเรียนรู้ฯ 

2.ศึกษาความพงึพอใจ

ของผู้เรียนต่อการทาํ

กจิกรรมการเรียนรู้

จากสถานการณ์จริง 

  

1.ผู้เรียน

กลุ่ม

ตัวอย่าง/

กลุ่มเป้า 

หมาย 

1.จัดทาํแบบ(ทดสอบ,

แบบประเมนิทกัษะ)

ก่อน/หลงัการทาํ

กจิกรรมฯ 

2.จัดทาํแบบสังเกต

พฤติกรรมตาม

สถานการณ์จริง 

3.จัดทาํแบบสะท้อนคดิ 

4.จัดทาํแบบสอบถาม

ความพงึพอใจ 

5.หาคุณภาพเคร่ืองมือ

(1-4)ค่า IOC 

6.เกบ็รวบรวมข้อมูล 

1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนที่

ใช้แผนกจิกรรมการเรียนรู้ฯ/,ค่าเฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, t-test 

1.1 คะแนนการทดสอบ/การประเมิน

ทักษะการส่ือสาร/ร้อยละ 

1.2 คะแนนพฤตกิรรมที่พงึประสงค์/

ร้อยละ 

1.3ความรู้ ทักษะ ทัศนคต ิจากการ

สะท้อนคดิ/ร้อยละ 

2. ระดบัความพงึพอใจของผู้เรียนต่อ

การทาํกจิกรรมการเรียนรู้จาก

สถานการณ์จริง/ ,ค่าเฉลีย่ ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน...) 

  

ตวัอย่าง ตารางการออกแบบแผนการดาํเนินการวจิัย 
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1. ฝึกปฏิบติัการออกแบบแผนการดาํเนินการวิจัย 

(แบบฝึกปฏิบัตทิี ่2) 

Sudsai Srisakda 

ฝึกปฏิบติัการวิจัย   

2. ฝึกปฏิบติัการเขียนเค้าโครงร่างการวิจัย 



46 

ผูเ้รียนได้รับการพฒันาอย่างมีระบบ  น่าเช่ือถือ 

ครมูีทักษะการวิจัยและเป็นพื้นฐานสู่การวิจัยข้ันสงู   

หรือเป็นนักวิจัยมืออาชีพต่อไป 

ครมูีผลงานวิชาการท่ีชัดเจน  ต่อเน่ือง  เพือ่พฒันางาน   

และพฒันาวิชาชีพ 
ครมูีระบบและวิธีทาํงานอย่างครมูืออาชีพ 

ผูบ้ริหาร/สถานศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเช่ือมั่นได้ 

Sudsai Srisakda 

ประโยชน์การวิจัยช้ันเรียน 



คําถาม 
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