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ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
(5) มกีารจัดการเรียนรู้ทีพ่ฒันาจากการวจิัย  
     (วจิัยของผู้สอนในสถาบัน) หรือ จากกระบวนการจัดการ 
     ความรู้ (KM) เพือ่พฒันาการเรียนการสอน 

Classroom (Action) Research : C(A)R  

องค์ประกอบที ่2   



องค์ประกอบที ่7   

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
1 มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง

กบัแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวจิัย 

2 ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวจัิยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ทีก่ าหนดในข้อ 1 

3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนด 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 : การพฒันาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 



องค์ประกอบที่ 7   

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
4 การรวบรวมความรู้ตามประเดน็ความรู้ทีก่ าหนดในข้อ 1 ทั้งทีม่ีอยู่ใน

ตวับุคคลและแหล่งเรียนรู้อืน่ๆ ทีเ่ป็นแนวปฏิบัตทิีด่มีาพฒันาและ
จดัเกบ็อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(explicit knowledge) 

5 มีการน าความรู้ทีไ่ด้จากการจดัการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือ
ปีการศึกษาทีผ่่านมาทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) 
และจากความรู้ ทกัษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่
เป็นแนวปฏิบัติทีด่ ีมาปรับใช้ในการปฏิบัตงิานจริง 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 : การพฒันาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 



การสัมมนาประกอบด้วย 2 ประเดน็ 



การแลกเปลีย่นเรียนรู้ประสบการณ์ 
จากการจัดการเรียนการสอน 

การสอนให้นักศึกษาเช่ือมโยงความรู้ชีววทิยา 
กบัปัญหาสังคม เน้น ด้านปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม  

วนัส่ิงแวดล้อมโลก  
            5 มิถนุายน 

 



มอบหมายให้นักศึกษารายวชิาสัตว์มกีระดูกสันหลงั 
    อ่านรายงานการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
    ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ของ โครงการ 
    เขื่อนแม่วงก์ เน้น ส่วนที่กระทบต่อสัตว์ป่า 

นักศึกษาอ่านแล้วตระหนัก 
ถงึปัญหาคุกคามผนืป่าและ 
ชีวติสัตว์ป่า และเขียน  
e-mail แสดงความรู้สึก 



ออกแบบการสอนเพือ่กระตุ้นให้นักศึกษา 
วชิา Computer Technology for Research  

ให้ความส าคญักบัภาษาองักฤษ การน าเสนอและ 
สนใจปัญหาของประเทศ/โลก 

ฉาย video จาก YouTube ยาว 6 นาท ี
ซ่ึงเดก็หญงิคนหน่ึงได้เป็นตวัแทนพูดในเวท ีUN  

Conference on Environment and Development,  

1992. “The girl who silenced the world” 





เทคนิคการท าวจิัยในช้ันเรียน 
ตามแนวทางประกนัคุณภาพการศึกษา 

 



ประโยชน์ของงานวจิัยในช้ันเรียน 
๏ ช่วยกระตุ้นให้ผู้สอนสนใจผู้เรียนทีม่ปัีญหา 
๏ ผู้เรียนมพีืน้ฐานต่างกนัจงึเรียนตามทนัเพือ่นบางเร่ือง 
๏ ส่งเสริมให้ครูจดบันทกึ& ถ่ายทอดประสบการณ์ 
    เพือ่การแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
๏ งานวจิยัเป็นครูของอาจารย์ใหม่ทีม่ปัีญหาคล้ายกนั 
๏ เป็นบันทกึแห่งความภาคภูมใิจของผู้สอนทีน่ าไปสู่ 
    การพฒันาผู้เรียน การสอนและความก้าวหน้า 
    ในวชิาชีพและท าหน้าทีค่รูได้สมบูรณ์ 





 โดยแนวทางแก้ไขต้องไม่ใช่วธีิสอนแบบเดมิ  
เพราะครูใช้แล้วไม่ได้ผลกบัผู้เรียนคนนี ้

วจิัยในช้ันเรียน คอื อะไร ? 

รศ.ดร.เรณู เวชรัชต์พมิล  ภาควชิาชีววทิยา   คณะวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยัศิลปากร จ.นครปฐม   

คอื งานวจิยัช้ินเลก็ ๆ ของผู้สอน 
เพือ่แก้ปัญหาของผู้เรียนบางคน   
ในบางเร่ือง ตามลกัษณะของปัญหา 
เป็นการวจิัยรายกรณ ีไม่ใช่วจิัย 
เล่มหนาแบบวทิยานิพนธ์  



ใช้ความรู้ความสามารถของผู้สอน 
มาแก้ไขโดยไม่ต้องสร้างเคร่ืองมือเพิม่  
 
 
 

ควรท าในช่วงเวลาเดยีวกบัที่ 
ครูสอนผู้เรียนกลุ่มใหญ่ 

•บันทึกผล 
•ปรับปรุงวธีิ  
  ถ้าไม่ได้ผล 

แต่ใช้  ๏ การสังเกตของผู้สอน 
           ๏ แบบฝึกหัดบางอย่าง  
           ๏ ส่ือการสอนทีม่อียู่แล้ว 
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เพือ่ให้ผู้เรียน 
เรียนทันเพือ่น 
กลุ่มใหญ่  

   ผู้สอนควรใช้เวลา 
 มุ่งแก้ไขผู้เรียน 
 แก้ให้ตรงสาเหตุ 
 แก้ไขโดยเร็ว  
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ต้องการ 
ความช่วยเหลอื 
จากครูทั้ง 2 กลุ่ม 

กลุ่มที ่
เรียนไม่ได้  
 (เดก็อ่อน) 

กลุ่มที ่
เรียนเกนิเพือ่น  
(เดก็ปัญญาเลศิ 
หรือเก่งมาก) 

 ในห้องเรียนผู้สอนควรสนใจ
ผู้เรียนกลุ่มไหนมาก ? 
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เพราะไม่ได้รับการสนองตอบ 
ตามความสามารถทีสู่งของตน 

ครูส่วนใหญ่ละเลยปัญหาของผู้เรียนเก่ง 

ท าให้ผู้เรียนเกดิความคบัข้องใจ 
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1. ระบุปัญหาแท้ทีจ่ะต้องวจิยัและ 
หาสาเหตุของปัญหา 

2. ก าหนดปัญหาและสาเหตุทีค่รูสามารถท าได้เอง 

3. ระบุค าตอบทีค่าดหวงั (สมมุตฐิาน) 

4. ก าหนดช่ือเร่ืองและวตัถุประสงค์ในการวจิยั 

5. ระบุแนวทางทีจ่ะแก้ไขอย่างละเอยีด  

ขั้นตอนของการท าวจิัยในช้ันเรียน 
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6. การลงมอืแก้ไขผู้เรียนบางคน +   
สอนผู้เรียนกลุ่มใหญ่ไปด้วย 

7. การสังเกต สอบถามผู้เรียนที ่
    เป็นปัญหาและจดบันทกึวธีิการ 
    และผลการแก้ไขเป็นระยะ ๆ 
8. การสรุปผลการแก้ไขว่า ดขีึน้อย่างไร  

อะไรคอืตัวช้ีว่าได้ผล 
9. การจัดท ารายงานวจิัยในช้ันเรียนเร่ืองที ่1  

ส าหรับผู้เรียนคนนี ้และในประเดน็นี ้ 
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เร่ิมท าวจิัยในช้ันเรียนง่าย ๆ ตามธรรมชาติ  

1. สังเกตผู้เรียนรายบุคคล... 
 ขณะสอน 
 ขณะให้ท างาน ท า Lab 
 จากการตรวจงานนักเรียน 
 ประมวลผลการเรียน 
 เปรียบเทยีบคะแนนนักเรียน 

วเิคราะห์ว่า 
นักเรียนคนใด 
มีปัญหาทีส่่งผล 
ต่อการเรียนรู้ 

และ 
ผลสัมฤทธ์ิ 
ในการเรียน 2. เลอืกปัญหาแท้และหาสาเหตุ 
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2.1 ความส าคญัของเลอืกปัญหาในช้ันเรียน 

เลอืกปัญหาแท้ทีเ่กีย่วกบัผู้เรียนเท่าน้ัน  

ตรงประเดน็ 

ปัญหาต่าง ๆ ในห้องเรียนมีมาก 

จ ำแนกปัญหำ 
 ปัญหำเทียม   ปัญหำแท ้

ไม่ตรงประเดน็ 

ผลกำรวิจยัจะ 
ช่วยแกปั้ญหำผูเ้รียน 
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ลกัษณะของปัญหาแท้  

(4) ครูระบุสาเหตุได้และ 
     หาวธีิแก้ไขได้โดยตวัครูเอง 

(1) ปัญหาของผู้เรียนบางคน 
(2) เป็นปัญหาที่ต่อเน่ือง 
(3) ครูสามารถอธิบายเชิงพฤติกรรม/ 
      บรรยายลกัษณะของปัญหาได้ 

เพือ่ผู้เรียน 
ของตน 
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อย่าเลอืกปัญหาใหญ่มากเพราะแก้ยากเน่ืองจาก 
เกดิจากหลายปัญหาเลก็ๆ มารวมกนั จะแก้ได้ยาก 



2.2 ครูวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหาแท้  

ใช้การสังเกตพฤตกิรรมผู้เรียน 
ซักถามพูดคุยกบัผู้เรียน 
อ่านประวตัขิองผู้เรียน  

เพือ่ให้ 
สามารถ 
ระบุ 

สาเหตุได้ 
พูดคุยกบัครูคนอืน่ 

จากปัญหาแท้หาสาเหตุให้ได้ 

พูดคุยกบัเพือ่นผู้เรียนและผู้ปกครอง 
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จาก 1 ปัญหาแท้ อาจมาจากหลายสาเหตุ ต้องเลอืก 

  1 ปัญหาแท้  

ตัวอย่างที ่1 นักศึกษาปี 1 จ านวน 5 คน ไม่สามารถ 
วดัขนาดของภาพผ่านกล้องจุลทรรศน์ได้ ผู้สอนต้อง 
ค้นหาว่าทีว่ดัไม่ได้เพราะเหตุใด 

เลอืกสาเหตุ 
ทีแ่ท้จริงของปัญหา 

มหีลายสาเหตุ 

เพยีง 1 สาเหตุ 
เพือ่น ามาแก้ไข 
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บันทกึ 



(2) สาเหตุ คอื มหีลายสาเหตุ 

(1) ปัญหา (แท้) คอื ผู้เรียนช้ัน ปีที ่1 วดัขนาด 
      ภาพผ่านกล้องจุลทรรศน์ไม่ได้ 

(2.1) ไม่สนใจเรียน ไม่ได้ศึกษาคู่มอื lab มาก่อน  
(2.2) วดัขนาดไม่ได้เพราะปรับ focus ไม่ได้ 
(2.3) วดัขนาดไม่ได้ไม่เข้าใจการเทียบค่าของ 
          ocular micrometer กบั stage micrometer 
(2.4)  หาภาพไม่ได้เพราะเปลีย่นก าลงัขยายภาพหาย 
(2.5)  สับสนกบัหน่วยวดั ไมครอน มิลลเิมตร ฯลฯ 
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2.3 บันทกึว่าปัญหาคอือะไร มสีาเหตุมาจากอะไร 



จาก 5 สาเหตุทีส่รุปได้ 

วเิคราะห์สาเหตุทีแ่ท้จริงทีส่่งผลต่อการเรียน 

เลอืกมาแก้คร้ังละ 1 สาเหตุ 
บางสาเหตุอาจแก้ได้ง่าย 

เพยีงท าความเข้าใจกบันักเรียน 
จึงไม่จ าเป็นต้องเขียนโครงร่างงานวจิัย 

แต่จัดท าบันทกึปัญหาทีพ่บ/วธีิแก้ไขและผล 
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เลอืกสาเหตุทีค่รูแก้ได้ด้วยตนเอง  
โดยไม่ต้อง 
 ขอทรัพยากรเพิม่ 
  ขอคนเพิม่ 
  ขออุปกรณ์เพิม่ 
  ขอเงนิเพิม่ 

สรุปว่างานวจิยันีเ้ป็นปัญหา/สาเหตุของใคร 
     เช่น ผู้เรียน ช้ันปีที ่1 
            จ านวน 5 คน 
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ในรายงานเพือ่ต้องการให้ 
ผู้อ่านทราบความเป็นมาของงานวจิยั 

จึงควร...บรรยายลกัษณะของปัญหา/สาเหตุ  

หลงัจากทีค่รูสอนและให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัต ิเร่ืองการวดั 
ขนาดของภาพผ่านกล้องจุลทรรศน์พบว่าผู้เรียน 

จ านวน 5 คน จาก 30 คน วดัขนาดไม่ได้ ครูจงึศึกษา 
สาเหตุทีผู้่เรียนท าไม่ได้ทลีะคน จนพบสาเหตุ 

ทีแ่ท้จริงของผู้เรียนแต่ละคน 
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ตัวอย่างที ่2 
ที่มาของปัญหา 
ทีค่รูสังเกตุพบ 

• คนที ่1  ท าผดิ 2 จาก 20 ชนิด 
• คนที ่2  ผดิ 5 จาก 20 ชนิด 
• คนที ่3  ผดิ 17 จาก 20 ชนิด 

ผู้เรียนท าการบ้าน 
จ าแนกชนิดพชื 
ใบเลีย้งเดีย่ว/คู่ผดิ 

จ านวนข้อที่ผดิแตกต่างกนั 
จากผู้เรียน 35 คน มีที่ท าผดิ 3 คน วเิคราะห์หาสาเหตุ  

รีบท าการบ้าน  
ให้เสร็จๆ ไป 

ไม่เข้าใจหลกัการจ าแนกชนิดพชื 

ไม่รอบคอบตอบสลบัที่  
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พบจากการตรวจการบ้าน 



3. คดิว่าจะแก้ปัญหาด้วย วธีิใด? อย่างไร?  
วธีิแก้ปัญหาเป็นขั้น ๆ 

ครูทีส่อนหนังสือมานาน ๆ คดิแก้ปัญหาได้เร็ว 
เพราะท าอยู่แล้ว แต่ไม่ได้บันทกึไว้ 

๏ การบันทึกไว้ใช้เป็นหลกัฐานด้าน QA 
๏ การบันทกึยงัช่วยให้ครูน ามาศึกษาเปรียบเทยีบที ่ 
  น ามาสู่ข้อสรุปว่าปัญหานีเ้กดิบ่อยเมือ่สอนเร่ืองนี ้ 
๏ ถ้าปรับวธีิสอนแบบนี.้..พบว่าเกดิน้อยลง...  
๏ หรือพบว่าลดขั้นตอนการแก้ปัญหาลงได้ด้วยส่ือ 
   การสอน…. ท าให้แก้ปัญหาได้เร็ว ไม่เสียเวลา 
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เขียนวธีิแก้ปัญหาเป็นขั้นตอน ให้อ่านแล้วรู้ว่า 
ครูให้นักเรียนท าอะไรและครูท าอะไร 

 ต้องมิใช่วธีิสอน เพราะท าแล้วไม่ได้ผล 
 แต่เป็นวธีิแก้ปัญหาและสาเหตุ... 
     ๏ ทีต่รงจุด 
     ๏ ชัดเจน  
     ๏ ปฏิบัติได้จริงตามอาการของปัญหา 
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•ระบุวธีิทีจ่ะแก้ปัญหาเป็นขั้น ๆ  
 (ที่ไม่ใช่วธีิสอน แต่เป็นวธีิแก้ไข) 
   1.  …………………………….. 
   2.  …………………………….. 
   3.  …………………………….. 
   4.  …………………………….. 
   5.  …………………………….. 
•ท่านรู้ได้อย่างไรว่า จะได้ผล ? …… 
   ถามตนเองให้แน่ใจว่าวธีิทีเ่ลอืกใช้แก้ปัญหาน้ันๆ 
   จะแก้ปัญหาได้จริงหรือทบทวนอกีคร้ัง 
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 ช่ือผู้ท า………………………………………….. 
1. ช่ือเร่ือง 
2. ปัญหา 
3. สาเหตุ  
4. เป็นปัญหา/สาเหตุของ  
5. บรรยายลกัษณะของปัญหา/สาเหตุ  

6. ระบุวธีิแก้ปัญหาเป็นขั้น ๆ (ไม่ใช่วธีิสอน เป็นวธีิแก้ไข) 

7. ท่านรู้ได้อย่างไรว่าวธีิทีเ่ลอืกจะได้ผล 

ฝึกเขียนโครงร่างงานวจิัยในช้ันเรียน 

การแก้ปัญหาอะไร  ของใคร 
(ระบุ 1 ปัญหาแท้) 
(ระบุ 1 สาเหตุแท้) 

นร. กีค่น ช้ันใด 

(ได้ ข้อ 2,3,4 มาอย่างไร เช่น จากการสอน..และ..) 

 6.1…………………….. 
 6.2……………………... 

ให้ นศ. สังเกตวธีิวดัภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์จากรูป 
ให้ นศ. วเิคราะห์ว่าที่วดัขนาดภาพไม่ได้เพราะอะไร 

(เพือ่ให้ทบทวนวธีิทีค่รูเลอืก) 



ตัวอย่างการเขียนรายงานวจิัยในช้ันเรียน 

 
 
 
 
 

1.ช่ือเร่ือง การแก้ปัญหาการวดัขนาดภาพด้วยกล้องฯของ นศ. ช้ันปีที ่1 

2. ปัญหาและสาเหตุ นักศึกษาไม่สามารถบันทึกผลการวดัภาพ 
 ด้วยกล้องจุลทรรศน์ในบันทกึผลการทดลองได้ เพราะไม่เข้าใจ 
วธีิค านวณเทยีบ ขนาดระหว่าง stage และ ocular micrometer  
3. วตัถุประสงค์ในการวจิัย เพือ่แก้ปัญหาการวดัขนาดภาพด้วย 

    กล้องจุลทรรศน์ของนักศึกษาช้ันปีที ่1 
4.  วธีิด าเนินงาน วธีิการแก้ไขทีว่างแผนไว้ คอื 
   (4.1) ระบุวธีิเป็นขั้น ๆ ตามทีค่รูและผู้เรียน 
          ร่วมมือกนั และบันทกึว่าแต่ละขั้นทีท่ าได้ผลเป็นอย่างไร 
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(4.2) ……………………………. 
(4.3) …………………………….  

 ผู้สอนจดบันทกึทุกขั้น รวมทั้งผลงาน 
 ของนักศึกษา และค าถามของนักศึกษา  
 ผู้สอนควรให้ก าลงัใจและชมเชย  
 เพือ่ให้นักเรียนมีความเช่ือมั่นว่าท าได้และเรียนทนัเพือ่น 



5. สรุปผลการด าเนินงาน ตั้งแต่ขั้นที ่(4.1) – (4…..) 
เช่น ครูด าเนินการแก้ไขกีข่ั้นตอนและพบว่ามอีะไรดขีึน้บ้าง 

6. อภิปรายผลว่า ท าไมนักศึกษาจึงวดัขนาดภาพด้วยกล้อง 
   จุลทรรศน์ไม่ได้และในแต่ละขั้นทีนั่กศึกษาท าได้เป็นระยะๆ  
   จนถงึขั้นตอนสุดท้ายทีท่ าได้ถูกต้อง 
7. เสนอแนะว่าถ้ามนัีกศึกษาคนอืน่ทีม่ปัีญหาและสาเหตุเหมอืน  
   นักศึกษาคนที ่1 จะท าอย่างไร และถ้าแตกต่างจากนักศึกษา 
   ผู้นี ้โดยยงัคงอยู่ในปัญหาเดมิ แต่อาจต่างสาเหตุจะมขีั้นตอน  
   แก้ไขอย่างไร ข้อเสนอแนะจะเป็นประโยชน์ 
   ต่ออาจารย์ใหม่และพบปัญหาคล้ายๆ กนั 
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หรือการระบุปัญหาสาเหตุใหม่  
หรือปัญหาสาเหตุเดมิ 

แต่วธีิแก้ใหม่ของผู้เรียนคนใหม่  

การเตรียมวจิัยในช้ันเรียนเร่ืองที่ 2 

อาจเป็นผู้เรียนกลุ่มเดมิ  
(คนเดมิ) แต่เป็นเร่ืองใหม่ 
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ปัญหาทีพ่บเมือ่ครู  
ท าวจิัยในช้ันเรียน 
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1. เลอืกปัญหาใหญ่มาก เช่น  
• นักศึกษาเอก…..ไม่สนใจท า Lab ชีววทิยา 

ปัญหาทีพ่บเมือ่ครูท าวจิัยในช้ันเรียน 

แก้ปัญหาได้ยาก เพราะมสีาเหตุทีท่ าให้เกดิปัญหา 
มากมาย และผู้เรียนทั้งช้ันย่อมมสีาเหตุต่างกนั 
จะน ามาแก้พร้อมกนัจงึไม่ใช่วธีิทีถู่ก&แก้ปัญหาได้  
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2. ผู้สอนท าวจิยัในช้ันเรียนโดยน าผู้เรียนทีม่ปัีญหา 
เดยีวกนัหลาย ๆ คน มาแก้พร้อม ๆกนั ด้วยวธีิ 
การเดยีวกนั เช่น ผู้เรียน 10 คนท าวดัขนาดภาพ 
ด้วยกล้องจุลทรรศน์ไม่ได้ น าสอน 
รวมกนัใช้วธีิการและขั้นตอน 
เหมือนกนั 

ปัญหาทีพ่บเมื่อครูท าวจิยัในช้ันเรียน 

ถ้าผู้เรียน 10 คนมสีาเหตุต่างกนั การแก้ปัญหา 
ดงักล่าวจะไม่ได้ผล เพราะสาเหตุของปัญหาต่างกนั 
เช่น ไม่เข้าใจวธีิต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการวดัฯ ต่างกนั 
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ถ้าปัญหาของผู้เรียนทั้งกลุ่มครูวเิคราะห์ 
แล้วว่ามาจากสาเหตุเดยีวกนั สามารถน ามาแก้ 
ด้วยวธีิและขั้นตอนเดียวกนัทลีะขั้นได้ 

ปัญหาทีพ่บเมื่อครูท าวจิยัในช้ันเรียน 

แต่อาจได้ผลแตกต่างกนับ้าง ครูต้องคอยสังเกต  
และจดบันทกึ ตดิตามผล และเมือ่วเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการศึกษาน่าจะน าไปใช้พฒันาการสอน 



ปัญหาทีพ่บเมื่อครูท าวจิยัในช้ันเรียน 

3. ครูบางคนสนใจท าวจิยัในช้ันเรียนเร่ืองปัญหา 
  ด้านพฤติกรรมของนักเรียนมากกว่าสนใจปัญหา 
  ด้านการเรียนของนักเรียน 

เช่น ปัญหานักศึกษาแต่งกาย 
      ไม่เรียบร้อย 

ปัญหานีแ้ก้ได้อย่างไร? ใช้ 1 ขั้นตอน 



4. ครูน าประสบการณ์เก่ามาก าหนดหัวข้อการวจิยั 
ปัญหาทีพ่บเมื่อครูท าวจิยัในช้ันเรียน 

เช่น อาจารย์ผู้คุมปฏิบัตกิารพบว่าผู้เรียน 
ส่วนใหญ่ใช้เคร่ืองมือช่ัง ตวง วดั ไม่ถูกต้อง  
จึงน ามาเป็นหัวข้อในการท าวจิัยในช้ันเรียน  
โดยผลติส่ือการสอนและปรับปรุงขั้นตอน 
การสอนใหม่ และน ามาใช้กบันักเรียน 
ทั้งห้องเรียน แต่เป็นนักเรียนรุ่นใหม่ 

ค าถาม ? งานช้ินนีใ้ช่งานวจิัยในช้ันเรียนหรือไม่ 



การท าวจิัยในช้ันเรียน 
เพือ่น าไปเป็นงานวิจยั 

เพื่อขอผลงาน  
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โดย น าผลการวจิัยในช้ันเรียนที่แก้ปัญหา 
      ของนักศึกษาหลาย ๆ คน 
      มาสังเคราะห์เขียนเป็นรายงานวจิัย 



1. ช่ือเร่ือง 
2. ปัญหาการวจิัย 
3. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 เพือ่สังเคราะห์องค์ความรู้ทีเ่กีย่วข้องกบั 
 การแก้ไขปัญหา…….อนัเน่ืองมาจากสาเหตุ……. 
 และวธีิแก้……………………. 
4. การทบทวนเอกสาร ต ารา รายงานวจิัย 
    ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ใช้อ้างองิและอภิปรายผล 
    ในเชิงเปรียบเทยีบกบังานของเรา 

วธีิเขียนรายงาน 



5. วธีิด าเนินงาน 
ระบุวธีิการแก้ไขของแต่ละสาเหตุ  
ซ่ึงได้มาจากรายงานการวจิัยเร่ืองที ่1, 2, 3, .. 

6. สรุปผลวจิยั 
  6.1 สรุปผลจากสาเหตุเดยีวกนัแต่ต่างวธีิแก้  
  6.2 สรุปผลจากวธีิแก้เดยีวกนัแต่ต่างสาเหตุ 

วธีิเขียนรายงาน 



 
 
 

7. อภิปรายผล 
    ท าไมจึงได้ผล โดยอภิปรายงานของเราร่วมกบั 
    งานของผู้อืน่ทีไ่ปค้นคว้ามา (ตามข้อ 4) 
8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ในการน าผลวจิัยไปใช้ มีข้อจ ากดัอะไรบ้าง 
8.2 วธีิการขยายปัญหา สาเหตุและวธีิแก้ท าอย่างไร 
9. บรรณานุกรม 
    ระบุ เอกสาร ต ารา บทความ  
    งานวจิัย ทีอ้่างองิในข้อ 4 



ผู้สอน น างานวจิัยในช้ันเรียน 
ทีอ่าจารย์ในมหาวทิยาลยั 
ศิลปากรเป็นผู้ท าวจิยั มาใช้ 
เป็นแนวทางจดัการเรียนรู้ 

ทีม่า: วจิัยในช้ันเรียน โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุทุมพร จามรมาน  



ขอขอบคุณ 


