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                 บันทึกการเลาเร่ือง  

เร่ือง การวิจัยในชั้นเรียน 

วันท่ี 27 ตุลาคม 2553 

ณ หองภานุรังษี A , B โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพมหานคร 

 

ผูเลา รายละเอียดของเร่ือง สรุปความรูท่ีได 

ผศ.ดร นุชลี อุปภัย (รอง

อธิการบดีดานวิจัยและบริการ

วิชาการ มทร.พระนคร) 

อาจารยมีหนาที่พัฒนาผูเรียน พัฒนาพฤติกรรม

ของผูเรียน พัฒนาความคิด พัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม พัฒนาวิชาการ ฯลฯ ควรมีการบันทึก

ปญหาในการสอนและหาทางแกไข เรียกวาการ

ทําวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งอาจไมเปนปญหาทั้งหอง 

อาจเปน 1-2 คน การวิจัยใชปญหาบริบท หา

วิธีการใหม ๆ จดบันทึก ซึ่งอาจจะไมไดผลตอง

เปลี่ยนวิธีการและบันทึกไปเร่ือย ๆ หาวิธีการเอง

ไมจําเปนตองเขียนตามระเบียบวิธีการวิจัยที่มีบท

ที่ 1 ถึง บทที่ 5 ตัวอยางปญหาในการสอน ตอง

เปนปญหาที่เกิดในชั้นเรียน  อาทิ 

1. น.ศ. ชั้นปที่ 1 (จบ ม.6 และ ปวช.) มีทักษะ

วิชาชีพไมเทากัน 

2. น.ศ. ไมมีทักษะทางคณิตศาสตรไปใชในการ

คํานวณทางดานวิศวกรรม 

3. น.ศ. แตละกลุมไมสามารถทํางานดวยกันได 

4. น.ศ. ขาดประสบการณทางศิลปะ ในการสอน

วิชาหลักศิลป 

5. ครุภัณฑที่ใชในการสอนวิชาเคร่ืองกลไฟฟามี

จํานวนไมเพียงพอกับนักศึกษา 

6. ปญหาการลอกการบานและลอกขอสอบ 

7. น.ศ. ไมเติมเคร่ืองหมายจุด full stop (.) เมื่อจบ

ประโยคในภาษาอังกฤษ 

               ระบุหาสาเหตุและวิธีการ ไมโทษที่

นักศึกษา อาจารยผูสอนควรเปลี่ยนวิธีการสอน

ปรับเน้ือหาหรือเปลี่ยนวิธีวัดผล ฯลฯ  

 

การวิจัยในชั้นเรียน  

มีวิธีการ ดังน้ี 

1. การเขียนชื่อเร่ืองรายงาน

การวิจัยในชั้นเรียน 

    - ทําอะไร กับใคร 

2. ปญหาที่พบในชั้นเรียน 

    - ดานความคิด 

    - ดานพฤติกรรม 

    - ดานคุณธรรม จริยธรรม 

    - ดานวิชาการ  

               ฯลฯ 

3. สาเหตุของปญหา 

     - วิเคราะหจาก

ประสบการณผูสอน 

     - ถาวิเคราะหผิด วิเคราะห

ใหมในเทอมถัดไป 

4. วัตถุประสงค -  

     - ระบุวัตถุประสงคของ

การวิจัยในชั้นเรียน 

5. วิธีการวิจัย 

 5.1 กลุมเปาหมาย ระบุให

ชัดเจน  (ชั้นปที่ – กลุมที่ – 

สาขาวิชา – คณะ – ภาคเรียน

ที่ – ปการศึกษา – จํานวน – 

คน) 

 5.2 วิธีการหรือนวัตกรรมที่

ใช   
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ผูเลา รายละเอียดของเร่ือง สรุปความรูท่ีได 

 ใหไดผลแกปญหาไดดีขึ้น โดยดูตัวอยางไดจาก

เร่ืองการพัฒนาความสามารถในการสรุปเน้ือหา

ของสิ่งที่เรียนใหกับนักศึกษาคณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม กลุมไฟฟา/อิเล็กทรอนิกสหลักสูตร

เทียบกอนป 53 (เอกสารประกอบการถายทอด

ความรู) สาเหตุ ถาวิเคราะหผิด ภาคการศึกษาหนา

วิเคราะหใหมและทําตอไปอีก วิธีการตอง

สอดคลองกับสาเหตุ ถาสาเหตุมีหลายสาเหตุตอง

มีหลายวิธีการ ไมตองมีการตรวจสอบเอกสารที่

เกี่ยวของ ใชประสบการณเพื่อคนพบดวยตนเอง 

ตัวอยางเชน การพัฒนาความรูวิชาการ อาจใชการ

ร้ือฟนความรู หรือทบทวนกอนสอน 

วัตถุประสงคของการวิจัยใหระบุวัตถุประสงค

ของการวิจัยในชั้นเรียนที่ตองการ 

วิธีการวิจัย  

– ระบุกลุมเปาหมายใหชัดเจน นักศึกษาชั้นปที่.... 

กลุมที่....สาขาวิชา....คณะ....ภาคเรียนที่.... 

ปการศึกษา.... จํานวน ...คน 

- วิธีการหรือนวัตกรรมที่ใช สอดคลองกับสาเหตุ 

ถามีหลายสาเหตุตองมีหลายวิธีการ การไดมาซึ่ง

วิธีการอาจใชการตกผลึกทางความคิดโดยการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับอาจารยดวยกัน หรือผาน

กระบวนการทางสังคม แลกเปลี่ยนกับสังคมจริง

แลวมาวัดและประเมินผลวาใชไดจริงหรือไม 

วิธีการที่ไดจะใชไดผลเฉพาะกลุม อาจไมไดผล

กับกลุมอ่ืน 

-  จัดทําแผนการดําเนินการ โดยทําแผนหรือ

อธิบายวาจะดําเนินการเปนขั้นตอนอยางไร และ 

 

     5.2.1  วิธีการหรือ

นวัตกรรม 

        -  คนหาวิธีการให

สอดคลองกับสาเหตุ 

        -  ถามีหลายสาเหตุตอง

มีหลายวิธีการ ใช

กระบวนการทางสังคม 

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

     5.2.2 แผนการดําเนินการ

ทําแผนหรืออธิบายขั้นตอน

การดําเนินงาน 

      5.2.3  เคร่ืองมือวัดผล

และรวบรวมขอมูลสอดรับ

กับวิธีการ 

         - แบบบันทึกคะแนน 

         -  เทปบันทึกเสียง 

         -  แบบสังเกต  ฯลฯ 

5.3  วิธีการรวบรวมขอมูล 

         - สุมตัวอยาง 

         - ใชตัวอยางทั้งหมด 

5.4  วิธีการวิเคราะหขอมูล 

         - ใชสถิติงาย ๆ 

         - ดูคะแนน pre- test 

และ post-test 

          - ความถี่ 

          - รอยละ   

              ฯลฯ 

5.5  ผลการวิเคราะหขอมูล 

แสดงผลที่ไดจากการวิจัย 
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ผูเลา รายละเอียดของเร่ือง สรุปความรูท่ีได 

 หาเคร่ืองมือวัดผลและรวบรวมขอมูลซึ่งตอง

สอดคลองกับวิธีการ ตัวอยางเชน การสังเกตและ 

บันทึกคะแนน แบบสังเกตพฤติกรรม เทปบันทึก

การสัมภาษณ แบบสรุปผลการสัมภาษณ แบบ

บันทึกการมา แบบบันทึกการสังเกต ฯลฯ 

- วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล อาจใชวิธีการสุม

ตัวอยางได 

- วิธีการวิเคราะหขอมูล ใชสถิติงาย ๆ ไดแก ดู

คะแนน pre test/post test ความถี่ รอยละ ฯลฯ 

- ผลการวิเคราะหขอมูลจะแสดงผลที่ไดจากการ

วิจัย 

สุดทายสรุปและสะทอนผล จากการวิเคราะห

ขอมูลไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไม อยางไร ถา

ไมไดผลจะตองทําใหมและปรับเปลี่ยนวิธีการ

ใหม  

 

6.  สรุปและสะทอนผล 

     - ผลที่เกิดตาม

วัตถุประสงคหรือไม 

     - ถาไมเกิดผล ปรับเปลี่ยน

วิธีการใหม 
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ผูเลา รายละเอียดของเร่ือง สรุปความรูท่ีได 

ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท  

(รองผูอํานวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนา มทร.พระนคร) 

ชื่อเร่ืองการวิจัยในชั้นเรียน ควรกําหนดวาทํา

อะไร  กับใคร สรุปปญหา เกิดอะไรขึ้นและมี

วิธีการทําอยางไรเพื่อแกปญหากลุมเปาหมาย เปน 

การทําเฉพาะในหองเรียน อาจเลือกหองใดหอง 

หน่ึง ซึ่งมีปญหา มีวิธีการ ทํารูปแบบใดแลวไดผล 

ทําให น.ศ. ทําคะแนนไดดีขึ้น อาจเปรียบเทียบ 

คะแนน pre-test และ post-test ดูพัฒนาการ การ 

วิเคราะหขอมูลใชเพื่อสถิติงาย ๆ อาจเปนคะแนน 

รอยละหรือความถี่ สิ่งสําคัญคือการสรุปและ 

สะทอนผล ทําใหเกิดทักษะหรือผลการเรียนทีดี

ขึ้น  ถาไมไดผลใหเปลี่ยนวิธีการไปเร่ือย ๆ อาจ

เปนเอกสารใบงาน แบบฝกหัด หรือการสรางให

เกิดความตระหนัก ฯลฯ และควรมีการแลกเปลี่ยน 

พูดคุยกับอาจารยในสาขาเดียวกัน เพื่อใหได

ขอมูลในการแกปญหาและพัฒนาใหม ๆ เพิ่มเติม 

การวิจัยในชั้นเรียนเปนสิ่งที่อาจารยทําอยูแลว แต

ยังไมมีการจดบันทึกและเขียนรายงานโดยระบบ

วิธีวิจัยเพื่อใหเห็นภาพยอนที่ไดดําเนินการเพื่อ

แกปญหาในชั้นเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวิจัยในชั้นเรียน

1. การเขียนชื่อเรื่องรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ทําอะไร กับใคร

2. ปญหาที่พบในชั้นเรียน

ดานความคิด

ดานพฤติกรรม

ดานคุณธรรม จริยธรรม

ดานวิชาการ

ฯลฯ

3. สาเหตุของปญหา
วิเคราะหจากประสบการณผูสอน

ถาวิเคราะหผิด วิเคราะหใหมในเทอมถดไป

4. วัตถุประสงค ระบุวัตถุประสงคของการวิจัยในชั้นเรียน

5. วิธีการวิจัย

กลุมเปาหมาย ระบุใหชัดเจน (ชั้นปที่-กลุมที่-สาขาวิชา-คณะ-ภาคเรียนที่-ปการศึกษา-จํานวน-คน)

วิธีการหรือนวัตกรรมที่ใช

วิธีการหรือนวัตกรรม
คนหาวิธีการใหสอดคลองกับสาเหตุ

ถามีหลายสาเหตุตองมีหลายวิธีการ ใชกระบวนการทางสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู

แผนการดําเนินการ  ทําแผนหรืออธิบายขั้นตอนการดําเนินงาน

เครื่องมือวัดผลและรวบรวมขอมูลสอดรับกับวิธีการ

แบบบันทึกคะแนน

เทปบันทึกเสียง

แบบสังเกต

ฯลฯ

วิธีการรวบรวมขอมูล
สุมตัวอยาง

ใชตัวอยางทั้งหมด

วิธีการวิเคราะหขอมูล

ใชสถิติงาย ๆ

ดูคะแนน pre-test และ post-test

ความถี่

รอยละ

ฯลฯ

ผลการวิเคราะหขอมูล  แสดงผลที่ไดจากการวิจัย

6. สรุปและสะทอนผล
ผลที่เกิดคามวัตถุประสงคหรือไม

ถาไมเกิดผล ปรับเปลี่ยนวิธีการใหม
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