สรุปองค์ความรู้จากการบรรยายการอบรมเชิงวิชาการ
เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
...........................................................................
การสอนคนต้องเริ่มLexical ModelOLE/OLA Model(Curriculum)learning outcomes
O : objectiveหรือปัจจุบันเรียก learning outcomes จุดประสงค์การเรียนรู้ หรือผลลัพธ์การเรียนรู้คือตัว O
หรือ LO ก็ได้ เมื่อเราตั้งธง ก็ไปจัดกิจกรรม (จะออกแบบกิจกรรมอย่างไร, ลีลาแบบไหน,จะสอนแบบใด) จึงจะ
บรรลุตัว O Concept คือ การวางแผนการสอน การเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งประเทศก็ต้องทํามคอ.3 ขั้น
พื้นฐานก็ต้องทําแผนการสอน ถ้าคนเป็นครูไม่ทําแผนการสอนดีไม่เหมาะสม นักวิจัยก็ต้องทําแผน Research
Proposalเพราะฉะนั้น learning activities จะออกแบบการเรียนการสอนอย่างไร ให้เด็กมีบทบาทอย่างไร จะ
ตรวจสอบอย่างไรว่าสิ่งที่สอนเป็นไปตามแผนการสอน คือ การใช้ประเมิน Assessment/Evaluationการวางแผน
การสอนว่าให้เด็กมีทักษะ หรือความรู้ ตามที่ต้องการ เด็กในความดูแล 40 คน สามารถผ่านหมดหรือไม่ ผู้เรียนมี
ความแตกต่างกัน เวลาจัดการศึกษาก็จะเกิดปัญหาขึ้นมานั้นคือคุณภาพไม่ได้ตามเกณฑ์ไม่ได้ตามเป้าหมาย ทาง
วิจัยจะเรียกสิ่งนี้ว่าปัญหาการเรียนรู้ จุดเริ่มต้นของการทําวิจัย ต้องรู้ปัญหาการเรียนรู้คืออะไรเวลาไปสอนเวลาตั้ง
คําถามบางคนตอบได้ บางคนก็ไม่ได้ บางคนทําชิ้นงานไม่ได้ บางคนทําไม่เป็น ให้นําเสนองาน นําเสนอไม่เป็น
โจทย์ปัญหา(กิจกรรม)
คําถาม 1 ให้ระบุปัญหาการเรียนรู้ในกิจกรรมที่ 1การวิเคราะห์สาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นจากอะไร (วิธีดูปัญหาการ
เรียนรู้ดูแบบนี้ เป้าหมาย ,เกณฑ์, ต้องการให้เด็กมีความรู้อย่างไร ,ทักษะตรงไหน ในรายวิชาที่รับผิดชอบ แต่
สภาพจริงไม่เป็นไปตามนั้น เกิดช่องว่าง ) จึงเรียกว่าเกิดปัญหาการเรียนรู้ทันที เช่น สอนวัดผล ต้องการให้
นักศึกษาทําข้อสอบได้ ทักษะการเขียนข้อสอบต้องดี แต่ความเป็นจริงพอเรียนไปก็ไม่สามารถเขียนข้อสอบไม่ดีนี่
คือปัญหา
ปัญหาการเรียนรู้มี 2 แบบ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน( Achievement) ไม่รู้ไม่เข้าใจ ไม่มีทักษะ
2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ แต่ไม่พึงประสงค์ คือมีวินัย มีมารยาท ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความมีน้ําใจ
ความร่วมมือ ความอดทน (Desired Characteristics)
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ตัวอย่
อ างปัญหา คือ
1. คณะนิเทศศาสตร์
ท
ปัญหาคื
ญ อ ไม่รู้ไม่มเข้าใจ ขาดวิวินัย
2. คณะสังคมสงเคราะห์
ค
์ศาสตร์และสววัสดิการสังคมม ปัญหาคือ ทักษะการสื่อสสาร และทักษะการเขี
ษ
ยน
3. คณะศิลปศาสตร์ ปัญหาคื
ญ อ ทักษะะทางภาษาไททย (นักศึกศึกษาจี
ษ นเรียนภาาษาไทย)
ย
4. คณะพยยาบาลศาสตร์์ ปัญหาคือ ภาคปฏิบัตินักศึกษาไม่สามาารถนําความรูรู้ในทฤษฎีที่เรียนในห้องเรียนไป
ประะยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริงไดด้ เกิดการปรระหม่าขาดคววามมั่นใจที่จะให้
ะ การดูแลผู้ป่วยได้ รวมถึถึงการนําเสนอองาน
และะขาดภาวการณ์เป็นผู้นํา
ห อ
5. คณะภาษษาและวัฒนธธรรมจีน ปัญหาคื
1. ทางด้านผลสั
น มฤทธิ์ คือ ขาดทักษะกาารนําไปใช้ เรียนรู
ย แ้ ล้วแต่ไม่มาสมารถนํ
ม
าไปใ
ปใช้ได้จริงในสถถานการณ์ต่างๆๆ
2. คุณลั
ณ กษณะอันพึงประสงค์ คือ ขาดการกระตือรือร้นในกการเรียน ขาดดความมั่นใจในนการแสดงอออก
เด็กที
ก ่ขาดความมมั่นใจไม่กล้าแสดงออกเพร
แ
ราะกลัวที่จะถูถูกดุ เพราะกาารตั้งคําถาม บรรยากาศใในห้องเรียนไมม่เกิด
ควาามท้าทาย สร้ร้างแรงจูงใจในนการตอบคําถาม
ถ การตั้งคํําถามก็ต้องเลืลือกผู้ตอบ หาากตอบไม่ได้ก็ควรมีการชี้นําและ
ให้คํคาชมเมื่อมีการรตอบคําถามนนั้นได้ จะทําให้
ใ เกิดพฤติกรรมที
ร ่จะตอบคคําถามนั้น แลละบรรยากาศในให้เรียนดีขึข้ึน

แก่นวิ
น จัย
Ressearch Issueeคือ ปรากฏกการณ์ที่เกี่ยวข้ข้องกับศาสตร์ร์ของเรา หรือประเด็นปัญหหาที่เกี่ยวข้อง (เรื่องเด่นที่ต้องรี
อ บ
แก้ไข)
ไ
Ressearch Quuestionคือ ตั้งคําถามวิจัย เป็นประเด็นที
น ่ต้องหาคําตอบ
ต นักวิจัยจจะต้องมีคําถาามวิจัย คําถามมวิจัย
เป็นตั
น วสําคัญนําไปสู
ไ ่วัตถุประสสงค์ของการททําวิจัย (ทําไมม, อะไร, อย่างไร) เช่น ทําไไมเด็กไม่รักการอ่
ก าน, อะไรเป็น
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สาเหตุเด็กไม่รักการอ่าน, จะมีปัจจัยอะไรบ้างให้เด็กรักการอ่านเป็นคําถามที่ต้องการหาคําตอบ คําถามที่สําคัญ
ที่สุดคือ จะทําอย่างไรให้เด็กจะรักการอ่าน คําถามวิจัยเพื่อปฏิบัติการจะนําไปสู่วิจัยชั้นเรียน วิจัยชั้นเรียนที่ดีวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่ดีจะต้องเป็นคําถามเพื่อปฏิบัติการแก้ไข ไม่ใช่ไปหาสาเหตุ การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนชั้นดีจะต้องสลายปัญหาให้ได้(ไม่รู้จะอ่านไปทําไม, อยากอ่านเหมือนกันแต่อ่านไม่คล่อง แสดงให้เห็น
ว่าทักษะการอ่านไม่ได้, พ่อแม่ไม่เคยอ่านให้ดูเป็นตัวอย่าง, หนังสือดีๆไม่มีให้อ่าน) ปัญหาพวกนี้เป็นปัจจัยทั้งหมด
คําถามที่หนักมากคือไม่รู้จะอ่านไปทําไม แสดงให้เห็นว่าไม่เห็นคุณค่าของการอ่านหนังสือ
Research Methodologyคือระเบียบวิธีการวิจัย จะเลือกใช้วิธีวิจัยแบบใด จากกลุ่มเป้าหมาย หรือที่เกี่ยวข้อง
และต้องแหล่งข้อมูลจะต้องเชื่อถือได้Methodology มีอยู่ 3 เรื่องคือ
1. ประชากร คือ หน่วยข้อมูลทุกหน่วยที่ต้องการศึกษา การกล่าวถึง ประชากรต้องระบุขอบเขต จํานวนและ
คุณลักษณะของประชากรให้ชัดเจน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ถ้าเรื่องความคิดความเห็นก็จะเป็นแบบสอบถาม เป็นการให้รายละเอียด
เครื่องมือที่จะใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
Research Designคือ ต้องเลือกให้เหมาะสมกับคําถามและวัตถุประสงค์เป็นการวางแนวทางในการดําเนินการวิจัย
Research Proposalคือวางแผนการทําวิจัย คือ ทําไปทําไม จะทําอะไร และจะทําอย่างไร
ResearchResultsคือผลวิจัยผู้เขียนต้องเขียนอธิบายว่า เมื่อได้ศึกษาแล้ว ค้นพบอะไรบ้าง ผู้เขียนอาจมีการ
นําเสนอด้วยการใช้แผนภูมิ หรือตารางในการอธิบาย
ResearchUtilizationคือ การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
งานวิจัยในชั้นเรียน งานวิจัยการสอนจะครบวงจรต้องได้ใช้ แต่ถ้าเป็นงานวิจัยเชิงวิชาการหน่วยงานที่ไม่
เกี่ยวข้องจะไม่ได้นําไปใช้
ลูกศิษย์ของท่านมีอาการเช่นนี้ไหม
1. ไม่สนใจเรียน
2. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้ายังไม่ดี
3. อ่าน เขียนภาษาไทยผิดมาก
4. ทํางานกลุ่มไม่เป็น

5. ขาดลักษณะนิสัยใฝ่เรียนรู้
6. การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ไม่เป็น
7. ไม่ขยัน อดทน มุ่งมั่น
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นักศึกษา (ลูกศิษย์) มีอาการอย่างนี้บ้างไหม
-

คิดไม่เป็น
เล่นมากกว่าเรียน
เตือนแล้วย้อน
สอนไม่ฟัง
สั่งไม่ทํา
อ่าน เขียนไม่ได้
ใจไม่สู้
เขม่น-เล่นกันรุนแรง (อาจจะเกิดการทะเลาะกัน)
สัมพันธภาพไม่ดี
ติดแฟชั่น
เล่นแต่เกมออนไลน์

-

จําแต่เรื่องไรสาระ
มักจะเป็นชาวเกาะ
ไม่เสาะแสวงหาความรู้เพิ่ม
ความรู้เดิมมีน้อย
คอยแต่ลอกงานเพื่อน
ไร้วินัย
เรียนรู้ไม่เป็น
ไม่แบ่งปันกัน
ไม่มีความสุข
จัดสรรเวลาไม่เป็น(ไม่รู้จักการบริหารจัดการตัวเอง)

ตัวอย่างปัญหา
ผู้เรียนเขียนภาษาไทยผิดพลาดมาก (ประเด็นปัญหา )
คําถามรูปแบบนี้ถามเพื่อรู้ ?
- อะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้เขียนผิดพลาด
- ทําไมจึงเขียนผิดพลาดมาก
- ลักษณะข้อผิดพลาดคืออะไร
- เขียนผิดพลาดอย่างไร
คําถามรูปแบบนี้ใช้เพื่อปฏิบัติการแก้ไข (งานวิจัยในชั้นเรียนที่ดีต้องใช้คําถามลักษณะนี้)
จะใช้วิธีใดแก้ปัญหานี้

จะใช้เทคนิควิธีสอนใดพัฒนา

ชุดฝึก/เทคนิควิธีสอนนี้จะช่วยให้เขียนได้ดีขึ้นหรือไม่

หลักการตั้งวัตถุประสงค์การวิจัยจํานวนกี่ข้อจะต้องตอบคําถามให้ครบถ้วน
ตัวอย่างคําถามวิจัย
1. นักศึกษาเขียนภาษาไทยผิดพลาดเพราะเหตุใด
ตอบ เพื่อศึกษา เพื่อวิเคราะห์สาเหตุ
2. นักศึกษาเขียนภาษาไทยผิดพลาดในลักษณะใดบ้าง
ตอบ เพื่อวิเคราะห์การเขียนภาษาไทยผิดพลาด
ข้อ 1-2 ศึกษาเพื่อรู้ประโยชน์น้อย แต่ก็ได้ข้อมูลที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้
3. ควรใช้นวัตกรรมใด แก้ไขข้อผิดพลาดการเขียนภาษาไทยของนักศึกษา
ตอบ จะใช้ชุดฝึกหัด/แบบฝึกหัด, เพื่อช่วยเพื่อน, ใช้เกณฑ์
ซึ่งข้อ 3เป็นการวิจัยเพื่อใช้สลายปัญหา
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ชื่อเรื่องวิจัย
1. การวิเคราะห์สาเหตุการเขียนภาษาไทยผิดพลาดของนักศึกษา เช่น สาขา, โปรแกรม หรือมหาวิทยาลัย ฯลฯ
2. การวิเคราะห์ลักษณะข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษา เช่น สาขา, โปรแกรม หรือมหาวิทยาลัย ฯลฯ
3.การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาไทยสําหรับนักศึกษา คือ การจะใช้ชุดฝึก เช่น ใช้ชุดฝึกตามแต่ละปัญหาที่
กําหนด
การตั้งชื่อวิจัยจะมีองค์ประกอบอยู่ 3 ส่วน คือ 1.ทําอะไร 2.กับใคร 3.อย่างไร
- วิเคราะห์สาเหตุ เป็นวิธีการวิจัยเชิงวิเคราะห์ธรรมดา
- วิเคราะห์ลักษณะผิดพลาด Keyword ข้อลักษณะผิดพลาดเป็นตัวแปร สาเหตุเห็นตัวแปร
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาไทยคือ เป็นวิธีการ เป็นตัวนวัตกรรม เป็นตัวแปรอิสระ เป็นตัวจะกระทํา
การทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมักจะมีตัวแปรที่สัมพันธ์กัน 2 ตัวแปร คือตัวแปรจะกระทํา และผลที่
ตามมาผลที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสาเหตุการเขียนภาษาไทยผิดพลาด
2. เพื่อวิเคราะห์ลักษณะข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทย
3. เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาไทย
4. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาไทยก่อนและหลังเรียนจากชุดฝึกทักษะการเขียน
(มีการทดสอบก่อนและหลัง ใช้นวัตกรรม เพื่อให้ได้ข้อเปรียบเทียบ)
5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนจากชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาไทย
ข้อ 5 นี้อาจจะไม่มีก็ได้ ถ้าต้องการวัดว่าผลของการทดสอบ กลุ่มเป้ามายมีความพึงพอใจต่อการเรียน
จากชุดฝึกอบรมหรือไม่ แล้วจึงตั้งเป็นวัตถุประสงค์(เพิ่ม)
ข้อที่สําคัญที่สุดคือ ข้อ 3 และ 4 เป็นวัตถุประสงค์เพื่อใช้สลายปัญหา
ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research : CAR)
- เมื่อมีปัญหาการเรียนรู้ ครูค้นหาวิธีการ / นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน
- ครูใช้วิธีการ/นวัตกรรม แก้ปัญหา
- ครูตรวจสอบผลของการแก้ปัญหา
- ครูบันทึกและสะท้อนผลของการแก้ปัญหา
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ถ้าเป็นในมหาวิทยาลัยจําใช้คําว่า การพัฒนาการเรียนการสอน คือ พัฒนาการเรียนของผู้เรียนด้วยและ
พัฒนาการสอนด้วยวิจัยปฏิบัติการเป็นประเภทหนึ่งของการวิจัย การวิจัยมีหลายประเภท ปฏิบัติการวิจัย ถ้าเป็น
การปฏิบัติการวิจัยทางการศึกษา เรียกว่า การปฏิบัติการทางการศึกษา แต่ว่าการเรียนการสอนจะอยู่ในชั้นเรียน ก็เป็น
การวิจัยในชั้นเรียน
Concept ของวิจัย เมื่อมีปัญหาการเรียนรู้เกิดขึ้นในชั้นเรียน ก็หาวิธีการไปแก้ไข ก็ลงมือการแก้ไข และก็
ตรวจสอบผล คือกระบวนการวิจัย
ลักษณะสําคัญของ (Classroom Action Research : CAR)
จุดเริ่มต้นของการวิจัย ต่างจากวิจัยโดยทั่วไป การทําวิจัยวิชาการ คือการทําตามแผนการ แนวทาง/
หลักการ/นโยบาย ของมหาวิทยาลัย
จุดเริ่มต้นของการวิจัย
1. เกิดจากปัญหาการเรียนรู้เกิดขึ้น
2. อาจารย์มีความคิดและจิตใจปรารถนาดีที่จะแก้ปัญหา หากอาจารย์ปล่อยวาง ไม่สนใจในการที่จะแก้ไข
ปัญหา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนก็จะไม่เกิด จิตสํานึกในการที่จะพัฒนาเด็ก (ลูกศิษย์ของผมสอนให้เป็น
ครูให้เป็นก่อน) มีความลึกซึ้งมากว่าการที่จะไปทําวิจัย เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวิจัยในชั้นเรียนเริ่มต้น
จากจิตใจของผู้สอนเป็นเรื่องใหญ่
ขอบเขตของการวิจัย
-

สาระของการวิจัยเป็นการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน
ปัญหาวิจัยสาระมี 2 สาระคือ ปัญหาผลสัมฤทธิ์ และปัญหาคุณลักษณะ
ประชากรคือ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการพัฒนาเช่น ทั้งห้อง, ทั้งโรงเรียน หรือเป็นใคร ฯ
การนําผลการวิจัยไปใช้
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กระบวนการวิจัยในชัน้ เรียน

วิธีการลองผิดลองถูก การใช้เหตุผล การใช้วิธีขจัด ยังมีวิธีการแก้ปัญหาอีกมากมายที่ผู้แก้ปัญหาสามารถ
เลือกใช้ให้เขากับตัวปัญหาและประสบการณ์ของผู้แก้ปัญหา
วิธีการแก้ปัญหาได้มาจาก
1. ศึกษาค้นคว้า ศึกษาแนวคิด วรรณกรรม
2. เสวนากับผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญ, ผู้มปี ระสบการณ์ทั้งในมหาวิทยาลัยหรือข้างนอกมหาวิทยาลัยฯ
3. คิดเอง (สังเคราะห์เอง)

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่จะทําการวิจัย เพื่อให้การวิจัยมีความเชื่อมโยงกับทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง เป็นการยืนยันความต่อเนื่องทางวิชาการ จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีทําให้ได้เทคนิคในการแก้ปัญหาที่
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สอดคล้องกับหลักการ งานวิจัยที่มีผู้ศึกษาไว้แล้วมาประกอบหรืออ้างอิง จะทําให้แนวคิดของครูผู้ทําการวิจัย
น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น

ทั้งนี้เชื่อว่าให้เกิดการรักการอ่าน จะต้องมีกิจกรรมพัฒนา เมื่อนักศึกษาผ่านกิจกรรมการพัฒนาจะให้เกิด
การรักการอ่านขึ้นหรือไม่ ยกตัวอย่างชื่อเรื่องการวิจัย เช่น การพัฒนานิสัยรักการอ่านของนักศึกษาสาขาวิชา โดย
บรรณารักษ์อาสา/แกนนํา คือ การใช้บรรณารักษ์เป็นตัวขับเคลื่อน สร้างทีมผู้นําการอ่าน ทํากิจกรรมการอ่าน ฯ
ข้อสังเกตในชื่อเรื่องที่ตั้งขึ้นจะมีตัวนวัตกรรมกับตัวผลที่ตามมาก็คือนิสัยรักการอ่านทั้งหมดซึ่งชื่อวิจัยได้หลายอย่าง
เปลี่ยนไปตามตัวแปรที่เป็นนวัตกรรม
ความหมายของนวัตกรรม คือ แนวคิด วิธีการใหม่ๆ วิธีการ อุปกรณ์ หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่แปลกจากเดิม
(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542หน้า 565-566)
นวัตกรรมทางการเรียนการสอนคือสิ่งใหม่ๆ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
หรือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ แนวคิด รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ สื่อต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการศึกษานวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนว่านวัตกรรมที่ผลิตออกมาทางด้านการเรียนการสอนมี
จํานวนมากแต่สามารถจําแนกประเภทได้ดั้งนี้
1. นวัตกรรมประเภทผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์ (Product/Invention)
นวัตกรรมประเภทนี้มีลักษณะเป็นสื่อที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความ
เข้าใจกระจ่างชัดเจนในเรื่องที่เรียน หรือทําให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาการเรียนรู้ในทักษะด้านต่างๆได้เร็วยิ่งขึ้น
นวัตกรรมประเภทนี้ได้แก่
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- ชุดการเรียน / ชุดการสอน / ชุดการเรียนการสอน
- แบบฝึกทักษะ / ชุดการฝึก / ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้
- บทเรียนสําเร็จรูปแบบสื่อผสม / บทเรียนโปรแกรม
- เกม
- การ์ตูน
- นิทาน
- เอกสารประกอบการเรียนรู้ / เอกสารประกอบการเรียนการสอน / เกสารประกอบการสอนฯลฯ
2. นวัตกรรมประเภทรูปแบบ / เทคนิค / วิธีการสอน(Instruction/Method)
นวัตกรรมประเภทนี้เป็ น การใช้ วิธีการสอนหรื อเทคนิ คการสอนในรู ปแบบต่ างๆที่นักการศึ กษาได้คิ ดค้นเพื่ อ
พัฒนาการด้านการเรียนรู้ให้แก่ผู้รีเยนทั้งในด้านการความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตนคติ ซึ่งมีวิธีการสอนและ
เทคนิคการสอนจํานวนมาก เช่น
-รูปแบบการสอนคิด
- รูปแบบการเรียนรู้“ฉลาดรู้”
- Project -Based Learning
- Work -Based Learning
- Active Learning ฯ
นวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
1. ผู้เรียนขาด ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง Cognitive / Concept/ Content/ Process ฯลฯ
ชุดนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สามารถมาปรับใช้ คือ
- ชุดการเรียน แผนหรือแบบซึ่งสามารถใช้การสอนในห้องเรียน หรือสอนพิเศษเป็นกลุ่มย่อย หรือ เพื่อจัดสื่อ
การสอนซึ่งรวมถึง หนังสือ ภาพยนตร์ เทปบันทึกเสียง รูปแบบ การสอนแต่ละรูปแบบจะเป็นแนวในการออกแบบ
การสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่รูปแบบนั้น ๆ
- บทเรียนโปรแกรมบทเรียนสําเร็จรูป programed book, Scramble book บทเรียนด้วยตนเอง เป็น
บทเรียนที่จัดลําดับประสบการณ์ให้กับผู้เรียนโดยอาศัยหลักความสัมพันธ์ของสิ่งเร้ากับการตอบสนองที่ได้พิสูจน์
แล้วว่ามีประสิทธิภาพ
- (CAI)คอมพิวเตอร์ ได้ถูกนํามาใช้กับการเรียนการสอนมากขึ้น ทั้งในรูปของคอมพิวเตอร์จัดการสอน(CMI)
และคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) กลายเป็นรูปแบบของการเรียนการสอนแนวใหม่ ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง บทเรียนของ
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คอมพิ ว เตอร์ จ ะถู ก ทํ า ให้ เ ป็ น โปรแกรมที่ แ ปลกใหม่ ผู้ เ รี ย นไม่ รู้ สึ ก เบื่ อ หน่ า ยต่ อ การเรี ย นและดู เ หมื อ นว่ า
คอมพิวเตอร์จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับบทเรียนแบบโปรแกรม
เทคนิควิธีการสอน/ รูปแบบการสอนต่าง ๆ
1. ผู้เรียนขาดการคิด Thinkingทักษะการคิดลักษณะการคิดกระบวนการคิดแก้ปัญหาการตัดสินใจฯลฯ
ชุดนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สามารถมาปรับใช้ คือ
- Project Approachเป็นรูปแบบการเรียนการสอน โดยมีหลักสําคัญคือ การพัฒนาผู้เรียนสามารถทําได้
ด้วยการให้ผู้เรียนเป็นผู้รู้จักแสวงหาความรู้ ความร่วมมือและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เพื่อค้นคว้าหาคําตอบใน
เรื่องที่ตนเองสนใจ ผู้เรียนสามารถสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ในตัวเด็กเอง
- Active Learningเป็นการนําเอาวิธีการสอน เทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการสอนและ
กิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน
Active Learning
- Problem based การเรียนรู้ที่ใช้ลักษณะการตั้งปัญหาเป็นประเด็นนํา ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
ต้องการที่จะค้นคว้าหาความรู้มาเพื่อขบคิดแก้ไขปัญหา
- Organizer Graphic ผังกราฟิก เป็นแผนผังที่ใช้เส้น เครื่องหมาย สัญญาลักษณ์ รูปทรงของเลขาคณิตภาพ
สี ตัวเลข อักษร คํา ข้อความ แสดงความเชื่อมโยงของสาระ/ความคิดต่างๆ ที่ต้องการสื่อ
- บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้วิธีสอนหลายวิธี จัดกิจกรรมต่างๆ ในการสอนเนื้อหาสาระที่
เชื่อมโยงกัน
- Storylineเป็นการสอนวิธีหนึ่งที่ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตจริง ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ไตร่ตรอง
รวมทั้งกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจว่าควรทํา ไม่ควรทํา ควรเชื่อ ไม่ควร
เชื่อ อันจะนําไปสู่การตัดสินใจ การแก้ปัญหา
- การตั้งคําถามเป็นกลวิธีการสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิด การตีความ การไตร่ตรอง
การถ่ายทอดความคิด สามารถนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
- การเรียนตามแนว Constructivism เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการสร้างความรู้ ได้มีการศึกษาปัจจัยภายนอกมา
เป็น สิ่งเร้าภายใน ซึ่งได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ หรือกระบวนการรู้คิด กระบวนการคิดที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
2. ผู้เรียนขาดทักษะ / กระบวนการ เช่น ทักษะการจัดการ, การทางานกลุ่ม, การวางแผน, การสื่อสาร,
ทักษะทางภาษาฯลฯ
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ชุดนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สามารถมาปรับใช้ คือ
แบบฝึกหัด / ชุดฝึก
-

Active Learning

-

Project Approach

-

Research

base

การเรียนรู้เป็นการจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมที่

พึงประสงค์ กระบวนการเรียนรู้ประกอบด้วยการกําหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
-

Process Approachการใช้วิธีการที่เป็นระบบในการดําเนินกิจกรรม เพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการกําหนด

ความรับผิดชอบเพื่อควบคุมกิจกรรมกลัก
-

Cooperative Learningการเรียนรู้ด้วยการทํางานร่วมกัน เป็นวิธีการเรียนรู้ด้วยกันสองคน หรือเป็นกลุ่ม

เล็กๆ ในการทํางานร่วมกันก็เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเองสูงสุด และเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน รวมทั้งให้ได้ประโยชน์ของกันและกันมากที่สุด
-

บทบาทสมมุติการแสดงบทบาทสมมติเป็นการฝึกให้ผู้แสดงได้ประสบกับสถานการณ์จริงในสภาพของการ

สมมติ ขึ้นมา ทั้งนี้เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้ทดลองและเรียนรู้ที่จะปรับพฤติกรรมของตนอย่างมีประสิทธิภาพใน
สภาวะต่างๆ
-

สถานการณ์จําลอง วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จําลองเป็นการจัดการเรียนการสอนที่พยายามให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้จากสถานการณ์ที่มีความใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด โดยการสร้างสถานการณ์จําลองขึ้นในห้องเรียน
แล้วให้ผู้เรียนแสดงบทบาทของตนเองตามสถานการณ์นั้นๆ
3. ผู้เรียนขาดคุณลักษณะพฤติกรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ เจตคติ บุคลิกภาพ พฤติกรรมการเรียนรู้
ชุดนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สามารถมาปรับใช้ คือ
-

ชุดฝึกเทคนิคการปรับปรุงพฤติกรรม

-

กิจกรรมพัฒนาการ Group Process

-

สถานการณ์จําลอง

-

กระบวนการสร้างความตระหนัก

-

การสอนเพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัย

คุณลักษณะพฤติกรรมต้องใช้เวลาและแรงจูงใจ เก่งอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ เช่น รู้ว่ามีงานอะไรบ้าง ทํางานให้ครบถ้วน (หากได้รับงานมอบหมายเพิ่มนั้นคือกําไร) เมื่อทํา
ดีต้องให้กําลังใจและคําชม เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้
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-

การออกแบบกิจกรรมถ้าเป็นชุดต้องวางโครงร่างอย่างไร เหมือนการเขียนเอกสารประกอบการสอน
จุดประสงค์ วิธีดําเนินการสอน ประเมิน

-

เขียนชุดกิจกรรม โครงร่าง ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ มีกิจกรรม แบบวัด ออกแบบลงมือเขียน

-

เป็นวิธีการสอน ต้องเขียนในแผน หรือกําหนดขั้นตอนกระบวนการสอน แต่ละขั้นทําอย่างไรบ้าง
นวัตกรรม สามารถให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ในศาสตร์นั้นๆ ช่วยตรวจและการบรรยายคุณภาพก่อนการ

ทดลองใช้และหลังการทดลองในเรื่องนั้น ชุดการเรียน ชุดการสอน ชุดฝึก เพื่อให้เกิดข้อเสนอแนะเพื่อมาปรับปรุง
นวัตกรรมให้ดีและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดก่อนที่จะนําไปใช้ หากไม่มีเวลาก็สามารถนําลงไปปฏิบัติเลยก็ได้ แต่ถ้า
เป็นผลงานทางวิชาการผู้ประเมินจะไม่ยอมรับเพราะขาดข้อมูลที่มาสนับสนุนนวัตกรรม

ในการทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการมสอนจะต้องทําเครื่องมือ 2 ประเภท คือ เครื่องมือนวัตกรรม
หรือทดลอง และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลประเมิน งานวิจัยบางอย่างไม่ได้ใช้แบบประเมินอย่างเดียวอาจจะมี
การสังเกตการณ์ในภาคปฏิบัติการมีการเตรียมเครื่องมือ กําหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย ของ
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การแก้ปัญหา/พัฒนา จัดกิจกรรม ปฏิบัติการใช้สื่อนวัตกรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่านวัตกรรมการเรียนการ
สอนที่สร้างขึ้นมานั้นมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะนําไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายในระดับเดียวกัน

X คือ ตัวแปรการกระทํา ตัวก่อเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (การสอน Lecture base)
O คือ ผลลัพธ์ ผลผลิต หรือผลที่เกิดขึ้นจากตัวแปรกระทํา
- แบบกลุ่มเดียว แล้วก็มีการทําผลก่อนใช้และหลังการใช้นวัตกรรมไปใช้แก้ไขปัญหา เขียนวัตถุประสงค์เพื่อ
เปรียบเทียบ
- แบบมี 2 กลุ่ม คือกลุ่มหนึ่งเรียนแบบที่ใช้นวัตกรรม อีกกลุ่มหนึ่งเรียนแบบปกติตามแผนการสอน แบบนี้ไม่
ค่อยนิย มทํากัน เพราะกลุ่ ม หนึ่งได้สิ่งดีๆ แต่ อีกกลุ่ม ที่ไม่ ได้ ใช้นวัตกรรมก็จะไม่ได้เกิดการพัฒนาหากการคิด
นวัตกรรมคือการพัฒนาก็ควรให้ทั้ง 2 กลุ่ม ได้รับการพัฒนาไปด้วยกัน
- เตรียมเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยจะต้องทราบว่าในการทําการวิจัย
นั้นสามารถจะรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม ประชากรทั้งหมด หรือ สุ่มตัวอย่าง ซึ่งในการสุ่มตัวอย่างนั้นก็ต้องทราบว่า
จะต้องสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการใดที่จะให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของ กลุ่มประชากร ข้อมูลที่ผู้วิจัยจะทําการ
รวบรวมนั้นมาจากไหน ปฐมภูมิ (Primary Source)ทุติยภูมิ (Secondary Source)
- การดําเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองที่เลือกใช้
- เก็บรวบรวมข้อมูล
- วิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยควรจะมีการวางแผนก่อนโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยว่า ในแต่ละ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยจะทําการวิเคราะห์อย่างไร ควรจะจัดกระทําข้อมูลอย่างไร และใช้ค่าสถิติใดช่วยในการหา
คําตอบตามวัตถุประสงค์นั้น เป็นสถิติที่ใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระจากกัน
และกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว ได้แก่สถิติการทดสอบค่า t มีชื่อเฉพาะว่า t - test for dependent Samples
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ซึ่งมักพบในการวิจัยเชิงทดลองที่ต้องการเปรียบเทียบผลระหว่างก่อนทดลองกับหลังทดลองหรือเปรียบเทียบ
ผลระหว่ า งกลุ่ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม ที่ไ ด้จ ากการจับ คู่ก ารวิ จั ยชั้ น เรี ยนบางตั ว แปรใช้ การสั ง เกตการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม(การวิจัยต่างประเทศไม่เน้นสถิติมาก)
- การเขียนรายงาน เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัยเชิง
วิชาการทั่วไป มีลักษณะเป็นการนําเสนอกระบวนการทํางานตั้งแต่ต้นจนจบ ในส่วนของรูปแบบในการเขียน
รายงานนั้นสามารถสรุปวิธีการเขียนอาจแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ แบบไม่เป็นทางการ และแบบเป็น
ทางการ

การเขียนรายงานวิจัย เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย
เชิงวิชาการทั่วไป มีลักษณะเป็นการนําเสนอกระบวนการทํางานตั้งแต่ต้นจนจบ ในส่วนของรูปแบบในการเขียน
รายงานนั้น สามารถสรุปวิธีการเขียนอาจแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ แบบไม่เป็นทางการ และแบบเป็น
ทางการ การเขียนในรูปแบบไม่เป็นทางการก็จะเป็นการเขียนเล่าถึงสภาพปัญหาที่พบ แนวคิดในการแก้ปัญหา
วิธีการดําเนินการแก้ปัญหา และผลของการดาเนินการแก้ปัญหา ซึ่งอาจเขียนเล่าสั้น ๆ
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ตัวอย่างการฝึกปฏิบัติ
เรื่องเทคนิคการเขียนโครงการวิจัย
กิจกรรมวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และวิธีการแก้ปัญหา หรือพัฒนา
จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ท่านรับผิดชอบ จงวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้และสาเหตุของปัญหา
พร้อมทั้งระบุวิธีการแก้ปัญหา หรือนวัตกรรมที่ใช้
ปัญหาการเรียนรู้

สาเหตุของปัญหา

วิธีการแก้ปัญหา/นวัตกรรมที่ใช้

การวิธีที่จะเลือกนํามาทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ต้องเป็นปัญหาสําคัญที่จะมีผลกระทบแรงรอไม่ได้และ
ผู้วิจัยมีความพร้อมที่จะทํา
อาจารย์คนที่ 1คณะเทคนิคการแพทย์ (วิชา โลหิตวิทยา)
ปัญหาการเรียนรู้
สาเหตุของปัญหา

ทัศนคติของเด็กที่มีต่อวิชาโลหิตวิทยา
รับข้อมูลจากรุ่นพี่ที่ไม่ดีมา

หลักการปรับจิตวิทยา คนจะมีความรู้สึกดีกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาจากอะไร นั้นคือไม่เข้าถึงแก่นของวิชาหรือไม่
มีความเข้าใจเพียงพอ คุณค่าวิชานี้คืออะไร การที่ฟังรุ่นพี่เล่ามาแสดงให้เห็นว่าการคิดวิเคราะห์ไม่ดี
อาจารย์คนที่ 2คณะเภสัชศาสตร์
ปัญหาการเรียนรู้

พื้นฐานการเรียนวิชานี้ไม่เพียงพอ

อาจารย์คนที่ 3คณะบริหารธุรกิจ
ปัญหาการเรียนรู้

พฤติกรรมการเรียน ไม่สนใจเรียน

อาจารย์คนที่ 4คณะเภสัชศาสตร์
ปัญหาการเรียนรู้

พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็ก การตั้งใจ การใส่ใจ

พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็ก ขาดการใส่ใจ คุณลักษณะมีเรื่องของความรับผิดชอบต่อการเรียน ถ้าหากจะ
นําตรงนี้มาทําวิจัยอาจจะต้องใช้คําว่าพัฒนาความรับผิดชอบปลูกฝังความรับผิดชอบ แต่ต้องใช้การปรับพฤติกรรม
หรือการส่งเสริม ซึ่งจะต้องมีกิจกรรม ภายในกิจกรรมจะต้องปรับกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กมีบทบาท พฤติกรรมที่
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กล่าวมานั้นผู้สอนจะต้องหาให้เจอจากการพูดคุย การต้องคําถามมากๆ เช่น สร้างปฏิสัมพันธ์ การเล่าเรื่อง โน้มน้าว
สร้างแรงจูงใจ ให้เกิดกระบวนการปรับทัศนคติที่ดี
การเป็น Monitor (พี่เลี้ยง) ในมุมมองของผู้บรรยาย ต้องมีการติดตาม สอบถามเป็นระยะ และกําหนดการรายงาน
ผลอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง หรืออาจจะมีข้อการตกลงกันตั้งแต่แรกในการตั้งกฎ
กิจกรรมการกําหนดชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
- ชื่อเรื่องควรมีความหมายสั้น กะทัดรัดและชัดเจน เพื่อระบุถึงเรื่องที่จะทําการศึกษาวิจัย ว่าทําอะไร กับ
ใคร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด หรือต้องการผลอะไรและชื่อเรื่องกับเนื้อหาของเรื่องที่ต้องการศึกษาควรมี
ความสอดคล้องกันการเลือกเรื่องในการทําวิจัย (เพื่อศึกษา เพื่อพัฒนาเป็นต้น)
- ในวัตถุประสงค์จะมีตัวแปร 2 ตัว คือ 1. ตัวแปรอิสระ (ระบุนวัตกรรม) 2. ตัวแปรตาม สิ่งที่ต้องการให้
เกิดขึ้นหรือผลที่ต้องการพัฒนา
- กลุ่มเป้าหมาย/ประชากร คือนักศึกษาที่จะพัฒนา สาขา ชั้นปีอะไร จํานวนกี่คน
- เครื่องที่ใช้ในการวิจัย มีเครื่องมือ 2 ชนิด คือ เครื่องมือนวัตกรรม ชุดฝึก ชุดกิจกรรมเครื่องมือที่ใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูล เครื่องมือจะมีกี่ชนิดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ด้วย
- การวิเคราะห์ข้อมูลการเลือกใช้วิธีการทางสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยและพัฒนาขึ้นอยู่กับ
ชนิดของตัวแปร หรือตัวชี้วัดที่ทําการศึกษา ซึ่งโดยทั่วไป มักจะมีวิธีการทางสถิติ
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
ระบุเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสังเกต
- การสัมภาษณ์ ต้องการข้อมูลเชิงลึกจะต้องทําการสัมภาษณ์หาวิธีการสัมภาษณ์ที่จะได้ข้อมูลที่ตรงประเด็น
- การสอบถามแบบสอบถามวัดความรู้สึกนึกคิด ความพึงพอใจ
- การทดสอบ วัดความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติวัดความรู้
- การสนทนากลุ่ม ใช้การพูดคุยเป็นกลุ่ม ประมาณ 10 คนขึ้นไป ในรูปแบบประเด็นคําถามเดียวกัน
- การใช้ข้อมูลเอกสารหลักฐาน เช่น มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ จํานวนการเข้าห้องสมุดของนักเรียน
จากระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถปริ้นออกมาดูได้
การออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ต้องระบุว่าปัญหาการวิจัยคืออะไร มีความเป็นมาหรือภูมิหลังอย่างไร มีความสําคัญ รวมทั้งความจําเป็น คุณค่า
และประโยชน์ ที่จะได้จากผลการวิจัยในเรื่องนี้ โดยผู้วิจัยควรเริ่มจากการเขียนปูพื้นโดยมองปัญหาและวิเคราะห์
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ปัญหาอย่างกว้างๆ ก่อนว่าสภาพทั่วๆไปของปัญหาเป็นอย่างไร และภายในสภาพที่กล่าวถึง มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง
การศึกษาที่เสนอนี้จะช่วยเพิ่มคุณค่า ต่องานด้านนี้ ได้อย่างไร
กิจกรรมการเขียนโครงการวิจัย
ความเป็นมาและความสําคัญของวิจัย
ต้องระบุปัญหา หรือภูมิหลัง หรือหลักการและเหตุผล การเขียนความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
จะต้องเขียนให้เห็นความสําคัญของปัญหาหรือหัวข้อที่จะทําการวิจัย โดยเน้นให้เห็นประเด็นสําคัญๆ ที่จําเป็นมี
ส่วนเกี่ยวกับปัญหาที่ทําการวิจัยโดยตรง เช่น
1. เขียนให้ตรงประเด็น เหตุผลที่นําเสนอควรเป็นเหตุผลที่นําไปสู่จุดเป็นปัญหาที่จะทําการวิจัย และช่วย
ชี้ให้เห็นความสําคัญของสิ่งที่จะวิจัย
2. ควรใช้ข้อมูลอ้างอิงเพื่อให้เหตุผลนั้นดูมีน้ําหนักสมควรที่จะทําการวิจัย
3. ควรเขียนให้เข้าใจง่ายโดยนําเสนอเป็นประเด็นๆ เป็นลําดับต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เป็นการกําหนดว่าต้องการศึกษาในประเด็นใดบ้างเรื่องที่ต้องการทําวิจัย บ่งบอกสิ่งที่จะทํา ขอบเขต และ
คําตอบที่คาดว่าจะได้รับ นําเอาประเด็นปัญหามาขยาย รายละเอียดใช้ภาษาให้ชัดเจน เข้าใจง่ายอย่าเขียนสิ่งที่
ต้องการให้เกิดขึ้นหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะไว้ใช้เขียนในแผนการสอนวัตถุประสงค์การที่ดีคือการเขียนเพื่อไป
ตรวจสอบว่ามันเกิดขึ้นหรือไม่ เพื่อไปศึกษาหาคําตอบ เช่น นักศึกษามีเจนคติดีขึ้น, นักศึกษาจะมีความพร้อมมากขึ้น ฯ
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับระยะเวลาทําการวิจยั และตรงกับความมุ่งหมายของการวิจัยที่ตั้งไว้คอื
1.ลักษณะประชากรและจํานวนประชากร (นักศึกษา ผู้ปกครอง)
2. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
3. ตัวแปรที่ศึกษา ระบุตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระ
นิยามศัพท์เฉพาะ
นิยามศัพท์ คือ ที่ใช้ในการวิจัยเป็นการให้ความหมายของคําหรือข้อความที่ใช้ในรายงานทางการวิจัยซึ่ง
หมายถึงเฉพาะในการวิจัยนี้เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจตรงกับผู้ทําวิจัยโดยปกติการให้ความหมายของคําหรือข้อความ
นิยามศั พท์ 2 ตั ว นิ ยามตั วแปรอิ ส ระ คือ นวั ต กรรมให้ก ระบวนการ และตั วแปรตาม คื อ เครื่ องมือ ที่ ใ ช้ ใ น
นวัตกรรม
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สมมติฐานของการวิจัย
ข้อความที่คาดเดาคําตอบไว้ล่วงหน้าอย่างมีเหตุและผล บางงานวิจัยอาจจะไม่มี ถ้ามีการเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์จะมีการตั้งสมมติฐาน ข้อความที่เขียนสมมติฐานว่าหลังจากการที่ได้รับพัฒนานวัตกรรมนี้แล้ว พัฒนาตาม
กระบวนการนี้แล้วผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือคุณลักษณะนั้นดีขึ้นหรือไม่
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
ต้องการให้ผู้วิจัยเขียนว่า ถ้าทําการวิจัยเรื่องนี้สําเร็จแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อไปอย่างไร เช่น นักศึกษามี
เจตคติที่ต่อการเรียนรายวิชานี้, นักศึกษามีความพร้อมที่จะเริ่มฝึกปฏิบัติงานเป็นต้น
ประโยชน์สืบเนื่อง (ผลที่ตามมา) มี 2 ระดับ
1. ประโยชน์โดยตรงคือประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
2. ประโยชน์ทางอ้อมคือผลที่ตามมา (นักศึกษาปฏิบัติงานได้ดี, ผู้รับบริการได้รับบริการได้ดี, ได้แนวทาง
ในการสอนหรือการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษา) อาจารย์ได้แนวทางการสอนในวิชาอื่นได้
อย่าเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยเกินความเป็นจริงควรเขียนให้อยู่ในขอบเขตของงานวิจัย
วิธีการดําเนินวิจัย
คือ บอกการดําเนินงานอย่างไร มี 3 อย่าง ดังนี้
1. พัฒนาใคร
2. ใช้เครื่องมืออะไร
3. วิเคราะห์อย่างไร
วิธีการวิจัย
- วิจัยในชั้นเรียน เขียนว่าจะใช้วิธีปฏิบัติการในชั้นเรียน, การวิจัยกึ่งการทดลง
- การถามความพึงพอใจในมหาวิทยาลัยฯ จะใช้การวิจัยเชิงสํารวจ
- ต้องการประเมินโครงการ คือวิจัยเชิงประเมินโครงการ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/นักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
- ตามกลุ่มที่เราต้องการต้องการพัฒนา(นักศึกษา)
เครื่องมือที่ในการวิจัย
- เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองแก้ไขปัญหามีส่วนประกอบอะไรบ้าง มีกี่ชุด แต่ละชุดชื่ออะไร เขียน
ให้ละเอียดในชุดฝึกอาจจะประกอบไปด้วย คลิป วีดีโอฯ ที่จะให้เกิดการเรียนรู้
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- อธิบายขั้นตอนการสร้าง สร้างอย่างไร ศึกษาแนวทางการสร้าง, ออกแบบนวัตกรรม, ลงมือสร้าง/
เขียน และตรวจสอบเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีประสบการณ์พร้อมปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้
เกิดประสิทธิภาพ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
- มีกี่ประเภท เช่น แบบสอบถาม แบบวัดเจตคติ แบบทดสอบ จะทํากี่ชุดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
แต่ละชุดต้องอธิบายประเภทให้ชัดเจน
การเก็บข้อมูลเก็บเมื่อไหร่และอย่างไร
เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา/ทดลอง(นวัตกรรม)
เพื่อให้นํานวัตกรรมไปใช้อย่างไร วิธีเขียนมีหลายวิธี เช่น
1.มีการทดสอบความรู้
2.จัดกิจกรรมตามชุดฝึกตามกระบวนการ
3. หลังจากที่ชดุ ฝึกตามกระบวนการแล้ว ให้ตอบแบบวัดความรู้อีก 1 ครัง้
การวิเคราะห์ข้อมูล มี 2 ประเภท
- ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณที่ ไ ด้ จ ากตั ว เลข เช่ น ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณที่ ไ ด้ จ ากแบบทดสอบผลสั ม ฤทธิ์
แบบสอบถาม ที่หาร้อยละ/ค่าเฉลี่ย
- ข้อมูล เชิ งคุณภาพ ที่ ได้จากการสัมภาษณ์ , อ่านบันทึก ใช้การวิ เคราะห์ เนื้อหาแต่ถ้ าไม่มีเชิ ง
คุณภาพ เช่น ที่ใช้การสังเกต บรรยายถึงพฤติกรรมที่มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมของกลุ่มเป้าหมาย
ปฏิทินปฏิบัติงานวิจัย
เป็นการวางแผนการทํางาน ซึ่งควรสอดรับกับขั้นตอนการทําวิจัยและการกําหนดระยะเวลาควรมีความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ในปฏิทินปฏิบัติงานควรจะประกอบไปด้วยกิจกรรม ขั้นตอนและระยะเวลาที่ปฏิบัติ
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กิจกรรม การเขียนโครงการวิจัย
กิจกรรม กลุ่ม 1 คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
ชื่อวิชา ชาวจีนโพ้นทะเล.ในอาเซียน ชั้นปีการศึกษาที่ 2
ปัญหาการเรียนรู้
นักศึกษาไม่สนใจที่จะเรียนวิชานี้
สาเหตุของปัญหา
เนื่องจากว่าไม่ได้ใช้ทักษะทางภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน
วิธีการแก้ปัญหา/นวัตกรรมที่ใช้ สร้างชุดฝึกกิจกรรม เสริมสร้างให้เด็กมีแรงจูงใจในวิชานี้
ชื่อโครงการวิจัยว่า
ผลการเสริมสร้างแรงจูงใจทีมีต่อความสนใจในการเรียนภาษาจีนของคณะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนก่อนและหลัง ก่อนใช่ชุดการ
เสริมสร้างแรงจูงใจ สําหรับนักศึกษา คณะภาษาฯ ชั้นปีที่ 2 และเพื่อศึกษา
ความสนใจหลังจากใช้ชุดเสริมสร้างแรงจูงใจแล้ว
ขอบเขต
1. นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย
2. ตัวแปรที่ศึกษา ( ตัวแปรอิสระคือชุดเสริมสร้างแรงจูงใจ ตัวแปรตาม
คือความสนใจในการเรียน )
นิยามศัพท์
คือ ชุดเสริมสร้างแรงจูงใจ
เครื่องมือ
ชุดฝึกหรือชุดเสริมสร้างแรงจูงใจ
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กิจกรรม กลุ่ม 2 คณะพยาบาลศาสตร์
ชื่ อ โครงการวิ จั ย ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเครี ย ดขณะขึ้ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ บ นหอผู้ ป่ ว ยของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความเครียดขณะปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเครียด
3. เพื่อศึกษาแนวทางขจัดความเครียด
ขอบเขต
1. ประชากรนั ก ศึ ก ษาพยาบาล ชั้ น ปี 3 และชั้ น ปี 4 (300 คน)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ของประชากรทั้งหมด
เครื่องมือ
แบบสอบถาม 4 ส่วน
1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
2. ประเมินความเครียดของแต่ละบุคคล
3. แบบสอบถามเรื่องปัจจัย ปัจจัย 4 ด้าน
- ปัจจัยความพร้อมก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติงาน
- ปัจจัยสิ่งแวดล้อม
- ปัจจัยอาจารย์ผู้นิเทศ
- ปัจจัยภาระงานขณะขึ้นฝึกปฏิบัติงาน
4. รอปรับแก้ไข (แบบสอบถามกับแนวทางอย่างเดียวกัน)
นิยามศัพท์
- ความเครียดคืออะไร
- ฝึกภาคปฏิบัติของพยาบาลเป็นอย่างไร
- ความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติหมายความว่าอย่างไร
- สิ่งแวดล้อมในสถานฝึกปฏิบัติมีความหมายว่าอย่างไร
ตัวแปร
ตัวแปร ปัจจัย 4 ด้าน
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้มีความสําคัญต่อการคิดค้นริเริ่มนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุง
กระบวนการเรียนรู้ ทําให้ได้ข้อมูลการปฏิบัติที่ดี เพื่อนํามาเผยแพร่ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน กระตุ้นให้มีการลอง
คิด ลองทําเพื่อคุณประโยชน์ของผู้เรียนและผู้สอน
สิ่งที่ควรระลึก คือ ข้อมูลผลการวิจัยจะต้องมาจากเทคนิควิธีและเครื่องมือวัดค่าตัวแปรที่แม่นตรง เชื่อถือ
ได้ แนวทางหนึ่งคือ ควรเลี่ยงการให้ข้อมูลที่เสแสร้งผิดจากความจริง ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากสภาพการรู้ตัวของผู้ให้
ข้อมูลว่าการวิจัยคาดหวังข้อมูลอะไร และมาจากจุดอ่อนของเครื่องมือที่ใช้รูปแบบเก่า ๆ เช่น แบบสอบถาม
ความเห็น ความรู้สึก แทนที่จะดูการปฏิบัติจริง
แนวทางการพัฒนาเครื่องมือวิจัยเป็นกระบวนการไม่มีที่สิ้นสุด การพยายามใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยเทคนิค
วิธีการหลายอย่าง เก็บจากหลายกลุ่มตัวอย่าง และเก็บหลายครั้งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลวิจัย
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