
 
 

สวนที่ 1 
บทนํา 

 
1. จุดมุงหมายของการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 

การวิจัยคือการคนควาเพ่ือหาขอมูลตามหลักวิชาการอยางมีระบบแบบแผน  การวิจัยโดยท่ัวไปมี
จุดมุงหมาย  ท่ีหลากหลาย ท้ังนี้ข้ึนอยูกับศาสตรและธรรมชาติของสาขานั้นๆ มีนักวิชาการแบงจุดมุงหมายของ
การวิจัยทางการศึกษาไวแตกตางกันตามมุมมองของแตละบุคคล เชน นิภา ศรีไพโรจน ไดแบงจุดมุงหมาย 
การวิจัยไว 5 ประเภท ไดแก เพ่ือการทํานาย อธิบาย บรรยาย ควบคุมและพัฒนาและ สมบัติ ทายเรือคํา  
ท่ีแบงจุดมุงหมายการวิจัยออกเปน4ประเภท ไดแก  เพ่ือบรรยาย อธิบาย ทํานาย ไปสูการควบคุม สวนพวงรัตน  
ทวีรัตน ไดแบงจุดมุงหมายการวิจัยออกเปน 3 ประเภท ไดแก เพ่ือแกปญหา เพ่ือสรางทฤษฏี และเพ่ือพิสูจน
ทฤษฏี ท้ังนี้เม่ือพิจารณาเก่ียวกับลักษณะงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
สามารถจําแนกจุดมุงหมายของการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ออกเปน 3 
ประเภทดังนี้ 
 1.1  เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนา เปนการหาทางแกปญหาหรือพัฒนากระบวนการ กิจกรรมตาง ๆ  
ท่ีเกิดข้ึนจากการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงจะเห็นไดวาในกระบวนการจัดกิจกรรม จัดการเรียนการสอนนั้นจะมี
ประเด็นปญหาตาง ๆ เกิดข้ึนมากมาย ซ่ึงสวนใหญเปนปญหาท่ีปรากฏและแสดงออกมาของผูเรียน ท้ังในดาน
วิชาการ ทักษะ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ซ่ึงตองอาศัยกระบวนการวิจัยมาใชในการแกปญหาหรือพัฒนาประเด็น
ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนดวยวิธีการท่ีเหมาะสมและเปนระบบ เพ่ือใหไดขอสรุปท่ีถูกตองและชัดเจน อันนําไปสูการ
แกปญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 1.2  เพ่ือสรางทฤษฏี เนื่องจากในธรรมชาติมีความรู ความจริงท่ีดํารงอยูหรือเกิดข้ึนตลอดเวลา  
จึงจําเปนตองมีการสรางองคความรูเหลานั้นไวในเชิงทฤษฏี โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนท่ีเก่ียวของกับ
พฤติกรรมของผูเรียน ท่ีจําเปนตองนําผลท่ีไดจากการวิจัยไปใชในการบรรยายสภาพและลักษณะของประเด็น
ปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้นมีสภาพและลักษณะอยางไรและใชอธิบายปญหาหรือเหตุการณตางๆท่ียังไมทราบสาเหตุ  
วาสิ่งใดเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดผล  หรือสิ่งใดเปนผลท่ีทําใหเกิดสาเหตุนั้นๆ หรือการทํานายผลท่ีไดจากการวิจัย 
วาสามารถนําไปใชพยากรณ หรือทํานายเหตุการณในอนาคตไดวามีอะไรเกิดข้ึนหรือมีแนวโนมอยางไร เพ่ือเตรียม
ตัวรับสถานการณไวลวงหนา ตลอดท้ังการควบคุมเพ่ือนําผลท่ีไดจากการวิจัยไปวางแผนหรือกําหนดวิธีการ  
ในการควบคุมสิ่งตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 1.3  เพ่ือพิสูจนทฤษฏี เนื่องจากทฤษฏีตาง ๆ ท่ีเก่ียวของการการจัดการเรียนการสอนนั้นสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดภายใตกฎเกณฑธรรมชาติ จึงจําเปนตองมีการตรวจสอบวาขอคนพบท่ีเปนขอสรุปท่ีมีมากอนนั้น
ยังคงถูกตองอยูหรือไม ถาหากไมถูกตองก็จะตองสรางทฤษฏีใหมจากความจริงท่ีปรากฏ เชน ทฤษฎีสรางสรรค
นิยม (constructivism) ทฤษฎีพหุปญญา(multiple intelligence) 
 แมวาการวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนจะมีขอบเขตของจุดมุงหมายการวิจัยเสมือน
การวิจัยท่ัวไป แตจุดมุงหมายหลักของการวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนนั้น เปนไปเพ่ือ 
การแกปญหาหรือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึนจริงในชั้นเรียน นักการศึกษาสวนใหญ 
จึงมักเรียกการวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวาการวิจัยในชั้นเรียน 
2. แหลงท่ีมาของปญหาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 หัวขอเรื่องหรือการกําหนดปญหาการวิจัยในการวิจัย  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
จะเปนประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครู ดังนั้นท่ีมาของหัวขอเรื่อง 
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หรือการกําหนดปญหาการวิจัยสวนใหญ จึงมาจากผลการจัดการเรียนการสอนท่ีปรากฏในบันทึกหลังสอน  
แตเพ่ือใหกรอบของการกําหนดหัวขอเรื่อง  หรือการกําหนดปญหาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษามีมุมมองท่ีกวางข้ึน สามารถจําแนกท่ีมาของการกําหนดหัวขอเรื่องหรือกําหนดปญหาการวิจัย 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาไวดังนี้ 

2.1 จากบันทึกหลังการสอน เปนปญหาการวิจัยท่ีเกิดข้ึนจากการจัดการเรียนการสอนของผูวิจัย 
และผูวิจัยตองการคนหาวิธีการท่ีจะแกปญหานั้น ๆ โดยการนําปญหามาตั้งเปนหัวขอวิจัย เพ่ือแสวงหา 
นวัตกรรมใหม ๆ ท่ีนาสนใจและมีหลักฐานทางการวิจัยท่ีสําคัญวาจะสามารถนํามาวิจัยกับบริบทของตนเองได  
ซ่ึงเปนแนวทางท่ีครูผูสอนทําการวิจัย เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนในชั้นเรียนระหวางการจัด 
การเรียนการสอน เพ่ือนําผลท่ีไดมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ซ่ึงหลักการดังกลาวนี้เปนแนวคิด 
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (classroom action research)  
     2.2 จากรายงานการวิจัย เปนปญหาการวิจัยท่ีเกิดจากความสนใจของผูวิจัยท่ีตองการศึกษาทํา 
ความเขาใจ และตองการหาคําตอบ โดยการศึกษารายงานการวิจัยของบุคคลอ่ืนท่ีเสร็จสมบูรณแลว โดยเฉพาะ
อยางยิ่งประเด็นขอเสนอแนะจากรายงานการวิจัย ซ่ึงเปนแหลงขอมูลสําคัญในการไดมาของหัวขอเรื่องหรือ 
การกําหนดปญหาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
     2.3 จากการพัฒนาหลักสูตร เปนปญหาการวิจัยท่ีเกิดจากการท่ีครูผูสอนพัฒนาหลักสูตร 
รายวิชา เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงหรือความกาวหนาทางวิทยาการตาง ๆ จึงเปนประเด็นท่ีครูผูสอนสามารถ
นํามาใช กําหนดหัวขอเรื่องหรือการกําหนดปญหาการวิจัยเ พ่ือคนหานวัตกรรมในการแกปญหาหรือ 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
3. การวิเคราะหสภาพปญหาเพ่ือกําหนดหัวขอวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

การวิ เคราะหสภาพปญหาเพ่ือกําหนดหัวขอวิจัย เปนความพยายามของผูวิจัยในการจําแนก  
แจกแจง แยกแยะ และการมองเห็นสิ่งสําคัญท่ีเปนปจจัยสัมพันธและสงผลตอปญหาในการจัดการเรียนการสอน 
สภาพปญหาและหัวขอปญหาเปนประเด็นท่ีเก่ียวเนื่องกัน สภาพปญหาเกิดข้ึนกอนหัวขอปญหา สภาพปญหา 
ตองอาศัยการบรรยายให เ กิดความเขาใจ สวนหัวขอปญหาเกิดจากการนํา เอาตัวแปรมาเ ก่ียวของ  
ดังนั้นหัวขอปญหาหรือชื่อปญหาจึงมีใจความสั้น กระชับกวาสภาพปญหา 

ในการวิเคราะหสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน จึงมักเริ่มจากการบรรยายสภาพปญหา 
ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเริ่มตนจากการมองปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน หรือสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน ซ่ึงเปนปญหาท่ีสงผล
ใหการเรียนการสอนไมบรรลุ เปาหมาย การวิ เคราะหสภาพปญหาในหองเรียนจึงเปนข้ันตอนสําคัญ 
ท่ีจะตองพิจารณาวามีอะไรเกิดข้ึนกับการจัดการเรียนการสอนหรือไม  หากปญหานั้นมีหลายประการ 
ตองเรียงลําดับสําคัญกอนหลังอยางไร วิธีวิเคราะหสภาพปญหามีหลากหลายวิธี แตในท่ีนี้เสนอแนวทาง 
ในการวิเคราะหสภาพปญหา ดังนี้ 
   3.1 วิธีวิเคราะหโดยการใชคําถาม การวิเคราะหโดยวิธีนี้จะใชคําถามเก่ียวกับสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนใน
การจัดการเรียนการสอน โดยมีคําถาม ดังนี้ (สุวิมล วองวาณิช) 
  3.1.1 ปญหาท่ีเกิดข้ึนคืออะไร 
  3.1.2 ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนปญหาของใคร 
  3.1.3 ปญหาท่ีเกิดข้ึนสงผลกระทบตอใคร อะไรบาง 
  3.1.4 ปญหาท่ีเกิดข้ึนสําคัญระดับใด เม่ือเทียบกับปญหาอ่ืน ปญหาใดสําคัญกวากัน 
  3.1.5 ปญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวของสัมพันธกับปญหาหรือเหตุการณอ่ืน ๆ อะไรบาง อยางไร 
  3.1.6 ใครเปนผูรับผิดชอบในการแกปญหาดังกลาว และการแกปญหาเหลานั้นเก่ียวของกับใคร  

         หรือไม 
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 3.2 วิธีวิเคราะหโดยใชแผนภาพความคิด การวิเคราะหโดยวิธีนี้จะใชแผนผังความคิดเขามาเปน
สวนประกอบในการวิเคราะห  โดยใหกําหนดปญหาจากการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงอาจจะเปนดานพุทธิพิสัย  
จิตพิสัย หรือทักษะพิสัย แลวใหระบุสาเหตุของปญหา ซ่ึงปญหาการจัดการเรียนการสอนมี 3 ระดับ ประกอบดวย 
ระดับปจจัยหรือสิ่งจําเปนพ้ืนฐานในการจัดการเรียนการสอน เชน ลักษณะผูเรียน ครู ชุมชน สังคมรอบขาง  
เปนตน ระดับกระบวนการจัดการเรียนการสอน เชน กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
และระดับผลผลิต ไดแก คุณภาพท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน  
 การวิเคราะหปญหาการจัดการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน  
รองรอย หลักฐาน ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน เชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ผลการวัด 
และประเมินผลจุดประสงคการเรียนรู การทําแบบฝกหัดของผูเรียน ผลการตรวจผลงานของผูเรียน ผลจาก 
การสอน เม่ือไดศึกษาปญหาการจัดการเรียนการสอนและพบปญหาท่ีแทจริงแลว ตองศึกษาวิเคราะหหาสาเหตุ
ของปญหานั้นวาเกิดจากสาเหตุใด ซ่ึงอาจเกิดจากตัวครู ผูเรียน ผูบริหารสถานศึกษา สื่อหรือวิธีสอน ฯลฯ  
แลวนํามาจัดลําดับความสําคัญหรือความตองการจําเปนในการพัฒนาดังตัวอยางการวิเคราะหดังนี้ 
 วิธีวิเคราะหโดยใชคําถาม 
  สภาพปญหา : จากการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรชางอุตสาหกรรม  
เรื่อง สมการ ของนักเรียนชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาชางยนต พบวา โดยเฉลี่ยมีผลสัมฤทธิ์ไมผานเกณฑท่ีครูผูสอน
กําหนด และเม่ือพิจารณาเปนรายบุคคล พบวา นักเรียนมีคะแนนแตกตางกันมาก เม่ือพิจารณารองรอยหลักฐาน
จากแบบฝกหัด นักเรียนมีการลอกแบบฝกหัดกัน นักเรียนบางคนอานโจทยไมออก และนักเรียนเกงบางคน 
ก็รวมกลุมกันทํางานรวมกัน 

1) ปญหาท่ีเกิดข้ึนคืออะไร 
- ผลสัมฤทธิ์ต่ํา การลอกการบาน การทํางานรวมกัน 

2) ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนปญหาของใคร 
- นักเรียน ครูผูสอน 

3) ปญหาท่ีเกิดข้ึนสงผลกระทบตอใคร อะไรบาง 
- นักเรียนขาดพ้ืนฐานในการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน ขาดทักษะการทํางานรวมกัน ครูผูสอน 
  มีปญหาในการสอนเนื้อหาท่ีเก่ียวของ 

4) ปญหาท่ีเกิดข้ึนสําคัญระดับใด เม่ือเทียบกับปญหาอ่ืน ปญหาใดสําคัญกวากัน 
- สําคัญมาก เพราะการแกสมการ และทักษะการทํางานรวมกันมีจําเปนสําหรับนักเรียนมาก   
  ในอนาคต 

5) ปญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวของสัมพันธกับปญหาหรือเหตุการณอ่ืน ๆ อะไรบาง อยางไร 
- ครูไมมีวิธีสอนท่ีกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์และการทํางานรวมกันท่ีดี 

6) ใครเปนผูรับผิดชอบในการแกปญหาดังกลาว และการแกปญหาเหลานั้นเก่ียวของกับ 
ใครหรือไม 
- ครูคณิตศาสตร ครูภาษาไทย นักเรียนกลุมเปาหมาย 
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 วิธีวิเคราะหโดยใชแผนภาพความคิด 
  นําสภาพปญหาดังท่ีกลาวมาแลวมาวิเคราะหโดยใชแผนภาพความคิด ไดดังนี้ 
 

 

 
 
 
 

 

 จากแผนภาพดังกลาวแสดงใหเห็นวา ปญหาดานผลสัมฤทธิ์ต่ําและขาดการทํางานรวมกันอาจเกิดจากดาน
ปจจัย ไดแก ปญหาดานการอานของนักเรียนทําใหไมสามารถเขาใจโจทยปญหา ประกอบกับเจตคติเดิมท่ีมีตอวิชา
คณิตศาสตร หรือจํานวนนักเรียนท่ีมากเกินไป สวนดานกระบวนการอาจเกิดจากครูไมมีวิธีการสอนท่ีเหมาะสม 
ขาดสื่อท่ีนาสนใจ หรือไมมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
 ผลจากการวิเคราะหสภาพปญหาดังกลาวขางตน จะนําไปสูการกําหนดคําถามการวิจัยท่ีสอดคลองกับ
สภาพการจัดการเรียนการสอน ทําใหผูวิจัยสามารถเลือกวางแผนในการวิจัยไดอยางถูกตองและเหมาะสม  
เพราะจะทําใหทราบว าปญหาใดเร งดวนท่ีตองทําวิจัยกอนหลัง  ทําใหทราบวาจะตองเ ก่ียว กับใคร  
และกลุมเปาหมายคือใคร หลังจากการวิเคราะหสภาพปญหาท่ีชัดเจนแลว สิ่งท่ีปรากฏข้ึนของข้ันตอนนี้อีกประการ
หนึ่งคือการไดตัวแปรในงานวิจัยท่ีชัดเจน 
 3.3 การกําหนดหัวขอการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  กําหนดหัวขอวิจัย ปจจัยสําคัญท่ีนักวิจัยตองคํานึงถึงในการกําหนดหัวขอวิจัย ไดแก หัวขอวิจัยท่ี
กําหนดจะตองแสดงใหเห็นตัวแปรท่ีศึกษา ขอบเขต วิธีดําเนินการวิจัยหรือรูปแบบการวิจัย เปนตน การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา เปนการวิจัยเพ่ือการแกปญหาหรือพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ดังนั้นในการกําหนดหัวขอการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จึงควรมีลักษณะของการแกปญหาและ 
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู ซ่ึงสามารถกําหนดเปนรูปแบบเชิงโครงสรางของการกําหนดหัวขอการ
วิจัยไดดังนี้ 

“การแกปญหา / การพัฒนา…..(ระบุประเด็นหรือหัวขอที่ตองการแกปญหา / พัฒนา)……
(ระบุทํากับใคร เมื่อไร)….(ระบุทําอยางไร/วิธีการ/เคร่ืองมือวิจัย)……”  

 

ตัวอยาง ท่ี 1 
“การพัฒนาการคิดวิเคราะหเก่ียวกับอัตลักษณแหงตนวิชาเพศศึกษา ของนักเรียนชั้น ปวช. 1 แผนกวิชา

ชางกลโรงงาน กลุมท่ี 5,6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 โดยใชผังความคิด วิเคราะหตนเอง” 
 

ตัวอยาง ท่ี 2 
“การแกปญหาดานคุณธรรมและจริยธรรม 5 ประการ ในรายวิชามารยาทและการสมาคมของนักเรียนชั้น  

ปวช. 1 แผนกวิชา การบัญชี โดยใชแบบบันทึกพฤติกรรมรายบุคคล” 
4. การออกแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

อา่นไม่

เบ่ือ

คณิตศาสตร์ 

จํานวนนกัเรียน 

วิธีสอนไม่

เหมาะสม 

กระบวน 

กิจกรรมไมเ่หมาะสม 

สือ่ไมช่่วยให้เกิดการเรียนรู้ 

ผลสมัฤทธ์ิตํ่า  

ขาดการทํางานร่วมกนั 

ปัจจยั 
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 การวิชัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน (classroom action research) เปนการวิจัยท่ีผูสอนเปนผูดําเนินการ โดยการศึกษาวิเคราะหแสวงหา
ขอมูล หรือพยายามดึงปญหาในการเรียนการสอนออกมา และแสวงหาวิธีการเพ่ือแกปญหาดังกลาวดวย
กระบวนการท่ีเชื่อถือได แลวนําผลท่ีไดไปแกปญหาหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนท่ีกําลังดําเนินการอยูใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ซ่ึงผลของการวิจัยอาจเกิดประโยชนเฉพาะ
ตอปญหานั้นในเวลานั้นเทานั้น อาจไมเกิดประโยชนตอปญหาอ่ืนก็ได การวิชัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (classroom action research)  
จึงมีลักษณะเฉพาะเจาะจงตางจากการวิจัยทางการศึกษาท่ัวๆ ไป 

4.1 เปาหมายการออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการดานการสอน 
      เปาหมายหลักท่ีสําคัญของการออกแบบการวิจัยดังกลาวจึงมีเปาหมายเพ่ือใหไดความเท่ียงตรง 

ภายในวาการออกแบบดังกลาวกอใหเกิดผลของการวิจัยท่ีเท่ียงตรงหรือไม ซ่ึงอาศัยการวัดท่ีหลากหลาย 
ท่ีสอดคลองกับความเปนจริง ดังนั้นเปาหมายท่ีสําคัญในการออกแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (classroom action research)  
จึงมีเปาหมายท่ีสําคัญ ดังนี้ (สุวัฒนา สุวรรณเขตนิยม. 2540, พิมพันธ เดชะคุปต. 2546) 
   4.1.1 ผูเรียนจะมีการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

  4.1.2 ชวยใหครูมีวิถีชีวิตการทํางานอยางเปนระบบ เห็นผลการปฏิบัติการสอนท่ีชัดเจน 
มีการตัดสินใจท่ีมีคุณภาพ ชวยพัฒนาสมรรถนะไปสูความเปนครูมืออาชีพ (professional teacher) 

4.1.3 ชวยทําใหเกิดการพัฒนาท้ังตัวผูเรียนและผูสอนอยางตอเนื่อง โดยเกิดการเปลี่ยนแปลง
ผานกระบวนการวิจัยในงานท่ีปฏิบัติ ซ่ึงเปนประโยชนตอองคกรเนื่องจากนําไปสูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติและการแกปญหา 

4.1.4 เปนการสรางชุมชนแหงการเรียนรูนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงหรือสะทอนผล
การทํางาน 
   4.1.5 ทําใหครูเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (change agent) 

4.2 หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาหรือการวิจัย
เชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน (classroom action research) 
  หลักการท่ีสําคัญในการออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน 
การสอนอาชีวศึกษาหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (classroom action research) นําเสนอใหเห็น 
ความแตกตางกับงานวิจัยทางการศึกษาท่ัวไป ดังตารางตอไปนี้ 
 

ประเด็น การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน การวิจัยทางการศึกษาท่ัวไป 
1.ผูทําวิจัย 
2.จุดมุงหมาย 
3.การเลือกปญหา 
4.ขอบเขต 
5.กลุมท่ีศึกษา 

คร ู
พัฒนาหรือแกปญหาการเรียนการสอน 
จากการปฏิบัติงานของครู 
แคบ 
ผูเรียนในชั้นเรียน 
 

นักวิจัยทางการศึกษา 
พัฒนาการศึกษา 
ศึกษาจากทฤษฎ ีการวิจัย 
กวางใหญ 
ใชการสุมกลุมตัวอยาง 
 
 
 

ประเด็น การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน การวิจัยทางการศึกษาท่ัวไป 



6 
 

6.วิธีการ 
 
 
7.กระบวนการวัด 
 
8.การวิเคราะหขอมูล 
 
 
9.การใชผลการวิจัย 

ครูใชการเชื่อมโยงการทํางานของตนจนเกิดทฤษฎี 
เชื่อมโยงทฤษฎีทางการศึกษากับการทํางานของตน 
 
ใชวิธีการอยางงาย หลากหลาย 
 
ใชสถิติพ้ืนฐานเสนอผลแบบงายเนนท่ีผลการ 
ปฏิบัติอิงขอมูลเชิงคุณลักษณะมากกวา 
 
เนนการแกไขการปฏิบัติงาน 

นักวิจัยใหทฤษฎีทางการศึกษาและงาน 
วิจัยอ่ืนท่ีเก่ียวของเปนกรอบการวิจัย 
 
มีระบบแบบแผนรัดกุม 
 
ใชสถิติข้ันสูง หรือมีความยุงยาก 
อิงสถิติและขอมูลเชิงปริมาณมากกวา 
 
เนนการสรางทฤษฎีใหม 

 

4.2 วิธีการออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน (classroom action research) 
  การออกแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (classroom action research) สวนใหญพัฒนามาจากข้ันตอนของ 
Action Research ท่ีเสนอโดย Kemmis & Mctaggart.1990(ยาใจ พงษบริบูรณ.2537) ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 
  ข้ันท่ี 1 ข้ันวางแผน (plan) เริ่มตนดวยการสํารวจปญหาท่ีตองการใหมีการแกไข โดยมีการ
ปรึกษารวมกันระหวางผูเก่ียวของ การใชแนวคิดวิเคราะหสิ่งท่ีเก่ียวของกับปญหา ทําใหมองเห็นสภาพของปญหา
ชัดเจนข้ึน 
  ข้ันท่ี 2 ข้ันปฏิบัติ (act) เปนการดําเนินการตามแผนท่ีวางไว 
  ข้ันท่ี 3 ข้ันสังเกตการณ (observe) เปนการใชเทคนิควิธีตางๆ ท่ีเหมาะสมมาชวยในการ
รวบรวมขอมูล ในขณะท่ีดําเนินกิจกรรมตามท่ีวางไว 
  ข้ันท่ี 4 ข้ันสะทอนผลการปฏิบัติ (reflect) เปนการประเมินตรวจสอบกระบวนการแกปญหา 
ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหไดขอมูลท่ีจะนําไปสูการปรับปรุงและวางแผนการปฏิบัติตอไป 
  สุวิมล วองวาณิช (2544) ไดสรุปวิธีการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยอธิบายวาการทําวิจัย 
เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนบางครั้งอาจมีการแทรกสิ่งทดลอง (intervention) ระหวางการพัฒนากระบวนการเรียนรู  
ซ่ึงหมายถึงการนําแนวคิดใหมหรือวิธีการใหมๆ มาทดลองใชหรือแทรกระหวางการเรียนการสอน ตัวอยางการ
แทรกสิ่งทดลองระหวางการเรียนการสอน เชน การนําวิธีการจัดกิจกรรมท่ีเนนผู เรียนเปนสําคัญมาใช  
เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน วิธีการท่ีครูใชไมวาเปนการเลนเกมส การใหแรงเสริมรูปแบบตางๆ ถือวาเปนสิ่งท่ี
ผูวิจัยแทรกเขาไปใหม จะแสดงใหเห็นวาเดิมครูมีการจัดสภาพการเรียนรูอยางไร และเม่ือทําการศึกษาวิจัยในรอบ
แรก พบวาวิธีการเดิมๆ ท่ีใชอยูไมคอยประสบความสําเร็จ (วงจรท่ี 1) จึงคิดคนวิธีการใหมมาแทรกระหวา 
งการเรียนการสอนแลวมุงสิ่งท่ีเกิดข้ึนตามมา (วงจรท่ี 2) หลักการสะทอนผลกลับ หากเห็นวาจําเปนตองปรับ
วิธีการใหมก็นําวิธีท่ีปรับนั้นไปทดลองใชใหม (วงจรท่ี 3) ท้ังนี้ข้ึนอยูกับปญหาหรือคําถามวิจัยท่ีกําหนดข้ึน ดังภาพ
ท่ี 1.1 
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ภาพท่ี 1.1 วงจรการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน (สุวิมล วองวาณิช.2544 : 44) 

 
  นงลักษณ  วิ รัชชัย (2545) พิมพันธ  เดชะคุปต  (2545)  ไดกล าว ถึง ข้ันตอนการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยนําเอา
ข้ันตอนของการวิจัยปฏิบัติการ (action research) ไปเปรียบเทียบกับวงจรพัฒนาคุณภาพงาน พบวามี 
ความสอดคลองกันดังนี้ 
  P-D-C-A เปนวงจรพัฒนาคุณภาพงาน เปนวงจรพัฒนาพ้ืนฐานหลักของการพัฒนาคุณภาพ 
ท้ังระบบ (Total Quality Management : TQM) ผูท่ีคิดคนกระบวนการหรือวงจรพัฒนาคุณภาพ (PDCA)  
คือ Shewhart นักวิทยาศาสตรชาวอเมริกัน แต Deming ไดเผยแพรท่ีประเทศญ่ีปุนจนประสบผลสําเร็จ  
จนผลักดันใหญ่ีปุนเปนประเทศมหาอํานาจโลก คนท่ัวไปจึงรูจักวงจร PDCA จากการเผยแพรของ Deming  
จึงเรียกวาวงจร Deming วงจร PDCA ประกอบดวยข้ันตอนดังตอไปนี้ 
   1) วางแผน (Plan-P) คือ การทํางานใดๆ ตองมีข้ันการวางแผน เพราะทําใหมีความม่ันใจวา
ทํางานไดสําเร็จ เชน วางแผนการสอน วางแผนการวิจัย ซ่ึงในการวางแผนนั้นมีประเด็นคําถามสําคัญท่ีผูทําหนาท่ี
วางแผนควรหาคําตอบ ไดแก ทําทําไม ทําอะไร ใครทํา ทํากับกลุมเปาหมายใดหรือใคร ทําเวลาใด  ทําท่ีไหน  
และทําอยางไร ใชงบประมาณเทาไร การวางแผนวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนก็เชนเดียวกันท่ีผูวางแผนวิจัยจะตองวางแผนตามประเด็นคําถาม  Why, 
What และ How 

 

การวางแผน 

การปรับปรุง การปฏิบตั ิ

การประเมิน 

วิเคราะห์ 

สภาพปัญหา 

การวางแผน 

การปรับปรุง การปฏิบตั ิ

การประเมิน 

ทดลอง 

วิธีแก้ปัญหา 

การวางแผน 

การปรับปรุง การปฏิบตั ิ

การประเมิน 

ทดลอง 

วิธีแก้ปัญหา 
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   2) การปฏิบัติ (Do-D) เปนข้ันตอนการลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว การวิจัย 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ตามแผนการวิจัย  
คือ การลงมือเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือตอบปญหาการวิจัยในแผนท่ีวางไว 
   3) ตรวจสอบ (Check-C) เปนข้ันตอนของการประเมินการทํางานวาเปนไปตามท่ีวางไว
หรือไม มีเรื่องอะไรบางท่ีสามารถปฏิบัติไดตามแผน มีเรื่องอะไรบางท่ีไมสามารถปฏิบัติไดตามหรือปฏิบัติแลว 
ไมไดผล การตรวจสอบนี้จะไดสิ่งท่ีสําเร็จตามแผน และสิ่งท่ีเปนขอบกพรองท่ีตองแกไข 
   4) การปรับปรุงแกไข (Action-A) เปนข้ันของการนําขอบกพรองมาวางแผน 
การปฏิบัติการแกไขขอบกพรองแลวลงมือแกไข ซ่ึงในข้ันนี้อาจพบวาประสบความสําเร็จหรืออาจพบวามี
ขอบกพรองอีก ผูวิจัยหรือผูทํางานก็ตองตรวจสอบเนื้อหาเพ่ือแกไข แลวไปแกไขอีกตอไป งานของการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน จึงเปนการทําไป
เรื่อยๆ ไมมีการหยุดกระบวนการวิจัย เปนการพัฒนาใหดีข้ึนเรื่อยๆ เปนการพัฒนาอยางยั่งยืน 
   ดังนั้นอาจกลาวไดวาวงจร PDCA ก็เปนกระบวนการพัฒนางานวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เปนการพัฒนาการเรียน 
การสอนท่ีเริ่มทีละข้ันตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพ P-D-C-A และเคลื่อนหมุนไปเรื่อยๆ โดยในแตละข้ันหรือ 
แตละตัวของวงจร ก็จะตองมีวงจรของ PDCA ดวย ดังภาพท่ี 1.2 (พิมพันธ เดชะคุปต.2545: 4) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.2 กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D = ปฏิบัติการ A = ทดลองแกไข C = ตรวจสอบ P = การวางแผน 

- วางแผนปฏิบัติการ 
  สอน (P) 
- สอน (D) 
- ตรวจสอบผลการ 
  สอน(C) 
- ปรับปรุงแผนการ 
  สอน (A) 

 

- วางแผนสํารวจ 
  นักเรียน (P) 
- ปฏิบัติการสํารวจ  
  (D) 
- ตรวจสอบการสํารวจ  
  (C) 
- แกไข (A) 

 

- วางแผนทดลองแกไข   
   (P) 
- ปฏิบัติการทดลองแกไข  
   (D) 
- ตรวจสอบผลการแกไข  
   (C) 
- ปรับปรุงหรือพัฒนา (A) 

 

- วางแผนการสอน (P) 
- เขียนแผนการสอน (D) 
- ตรวจสอบแผนการ 
  สอน (C) 
- แกไขแผนการสอน (A) 
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5. สิบคําถามสําหรับการวางแผนการวิจัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
              โกวิท  ประวาลพฤกษ  (2534 : 1-22) กลาววาการวางแผนการวิจัย นักวิจัยควรหาคําตอบใหกระจาง
ชัดใน 10 ประเด็นคําถาม ดังนี้ 
 

ท่ี ประเด็นตองรู คําถาม 
1 ชื่อเรื่อง 1. ศึกษาอะไร                                         แบบสํารวจ                       

2. ศึกษาจากใคร                                    แบบเปรียบเทียบ 
3. ศึกษาแบบใด                                     แบบภาครวมสัมพันธ 
                                                         แบบหาสาเหตุ 
                                                         อ่ืน ๆ 

2 ปญหาและท่ีมาของ
ปญหา 

4. นําผลไปใชแกปญหาใด  
5. ปญหานั้นมีจริงหรือไม 
6. ปญหานี้มีความสําคัญเพียงใด 

3 จุดมุงหมาย/สมมติฐาน 7. คาดวาผลจะเปนอยางไร 
4 วิธีดําเนินการ 8. ใชเครื่องมืออยางใดบาง 

   ประเภทตัวแปร                          เครื่องมือ  
 - ผลสัมฤทธิ์       - แบบทดสอบ 
 - ความถนัด       - แบบทดสอบ 
 - ความสนใจ       - แบบวัดความสนใจ 
 - เจตคติ       - แบบวัดเจตคติและการจัดอันดับคุณภาพ 
 - พฤติกรรมตาง ๆ                - การสังเกต 
 - ขอมูลทางกายภาพ       - การสังเกตหรือแบบสอบถาม 
 - ขอมูลท่ีตองการรายละเอียดเฉพาะ  - การสัมภาษณหรือแบบสอบถาม 
 - ขอมูลในเรื่องท่ีเกิดมาแลว      - การวิเคราะหหลักฐานตาง ๆ หรือ      
                                                 แบบสอบถาม 
9. มีแผนการเก็บขอมูลอยางใด 

5 การวิเคราะหขอมูล 10.  วิเคราะหขอมูลอยางไร 
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6. แนวทางในการประเมินผลงานวิจัย 
  การประเมินงานวิจัย เปนงานพิจารณาวางานวิจัยนั้นๆ มีความถูกตองสมบูรณและมีคุณภาพเชื่อถือไดมาก
นอยเพียงใด ในทางปฏิบัติยังไมปรากฏเครื่องมือประเมินท่ีเปนมาตรฐาน หรือ เปนท่ียอมรับได จากสภาพ 
ท่ีควรจะเปนในการประเมินงานวิจัย นั้น มีรายการท่ีควรพิจารณา และ แนวทางการพิจารณา โดยยึดตามประเด็น
หลักของงานวิจัย ดังนี้ 
 

  รายการท่ีควรพิจารณา แนวทางการพิจารณา 
1. ชื่อเรื่อง/หัวขอปญหา/หัวขอวิจัย 1) มีความชัดเจน รัดกุม เพียงใด 

2) บอกความหมายและแนวทางการวิจัย หรือ ไม 
3) บอกขอบเขตของการวิจัย หรือไม 
4) สามารถหาคําตอบดวยวิธีการวิจัย หรือไม 

2. สวนนําของรายงานการวิจัย 1) มีรายการประกอบท่ีควรจะมีครบถวนหรอืไม  
เชน หนาชื่อเรื่อง บทคัดยอ กิตติกรรม 
ประกาศ สารบัญ รายการตาราง รายการภาพ 
ประกอบ 

2) การใชถอยคําภาษาในแตละรายการ เหมาะสมเพียงใด 
3) หัวขอท่ีปรากฏในสารบัญ รายการตาราง และราย 

การภาพประกอบ มีการเรียงลําดับสอดคลองกันหรือไม และตรงตาม
เลขหนาท่ีระบุหรือไม 

4) รูปแบบการนําเสนอสวนนําถูกตองตามท่ีสถาบันหรือหนวยงานกําหนด    
    หรือไม 

3. ความสําคัญของปญหาการวิจัย 1) เสนอความเปนมาและความสําคัญของปญหาชัดเจน 
เพียงใด 

2) ปญหาท่ีศึกษานั้น เปนปญหาท่ีสําคัญ ควรแกการ 
ศึกษาหรือไม และกอใหเกิดประโยชนหรือไม 

3) สิ่งท่ีเปนปญหานั้นเกิดข้ึนตามสภาวะหรือสภาพท่ี 
เปนจริงในปจจุบัน หรอืไม 

4) การศึกษาปญหานั้นมุงศึกษาหรือมุงแกปญหาใน 
ประเด็นใด และมีความชัดเจน เพียงใด 

5) ระบุกรอบแนวคิด หลักการหรือทฤษฎี ในการ 
กําหนดตัวแปรท่ีเก่ียวของกับปญหา ชัดเจน หรือไม 

6) บรรยายรายละเอียดของปญหา อยางมีระบบ ตาม 
ความสัมพันธของสิ่งท่ีเก่ียวของตามลําดับ ดี เพียงใด 
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  รายการท่ีควรพิจารณา แนวทางการพิจารณา 
4. ขอบเขตการวิจัย 1) ระบุขอบเขตการวิจัย ในสวนของประชากร ตัวแปร 

และชวงเวลาในการศึกษา ชัดเจน หรือไม 
2) ขอบเขตการวิจัยท่ีกําหนด เหมาะสม และสอดคลอง 
    กับปญหา หรือไม 

5. นิยามศัพทเฉพาะ 1) ตัวแปร และคําศัพทอ่ืนๆ ไดนิยามไวชัดเจน หรือไม  
2) การนิยามในเชิงปฏิบัติการ ไดนิยามถูกตอง และ 
    สอดคลองกับการนิยามตามทฤษฎี หรือไม 
3) การนิยามในเชิงปฏิบัติ มีเหตุผลและอางอิง หรือไม 
4) การนิยามศัพทเฉพาะ ไดระบุไวในสวนตนของรายงาน 
    หรือไม 

6. ขอตกลงเบื้องตน(ถามี) 1) ขอตกเบื้องตนเปนเง่ือนไขท่ีจําเปนและเหมาะสม 
    เพียงใด 
2) ขอตกลงเบื้องตนท่ีระบุไว มีความเก่ียวของ มีลักษณะ  

เปนเหตุ เปนผล กับเรื่องท่ีศึกษาเพียงใด 
3) ขอตกลงท่ีควรจะมี ไดระบุไวอยางครบถวน หรือไม  

7. การศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ี
เก่ียวของ 

1) ไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวของกับตัวแปรท่ี 
ไดศึกษา ไวครบถวน หรือไม 

2) ไดสรุปสาระสําคัญของงานวิจัยท่ีเก่ียวของแตละ 
    เรื่อง ไวอยางครบถวน รัดกุม ชัดเจน สื่อความหมาย 
    และ เหมาะสมเพียงใด 
3) งานวิจัยท่ีนํามาสนับสนุน เก่ียวของและเปนประโยชน 

กับ ปญหา หรือ ตัวแปรท่ีศึกษา หรือไม 
4) มีการวิเคราะห สังเคราะห เพ่ือเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎี  
    และผลการวิจัยตางๆ ใหเห็นความสัมพันธกับปญหา  
    หรือ ตัวแปรท่ีศึกษา ท้ังในเชิงความขัดแยง และความ 
    สอดคลองสนับสนุน ไดชัดเจนเพียงใด  
5) ไดนําเสนอ เอกสารการวิจัยท่ีเก่ียวของเปนประเด็นๆ 
    เรียงตามลําดับ ลักษณะการจัดเปนหมวดหมูหรือไม 
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  รายการท่ีควรพิจารณา แนวทางการพิจารณา 

8. สมมติฐานการวิจัย(ถามี) 1) ระบุ สมมติฐานไวครบถวน สอดคลองกับปญหาวิจัย 
    หรือไม 
2) สมมติฐานสอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการหรือ 
    ขอเท็จจริง เพียงใด 
3) สมมติฐาน มีความชัดเจน และชี้เฉพาะ หรือไม 
4) สมมติฐาน สามารถทําการทดสอบดวยวิธีการทางสถิติ 
    หรือไม 

9. วิธีการวิจัย หรือ การออกแบบการ
วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        การวิจัยแตละประเภทมีจุดเนน หรือ ลักษณะเดนในการออกแบบท่ี 
แตกตางกัน วิธีการวิจัยในแตละประเภทก็มีความแตกตางกัน มีลักษณะเฉพาะ 
เหมาะสําหรับแตละประเภท ดังนั้นการประเมินงานวิจัย แตละประเภทจะ
แตกตางกัน แตเม่ือพิจารณาในเชิงของคุณภาพการวิจัย โดยภาพกวางๆ 
สามารถประเมินในสวนของความตรงภายใน (Internal Validity) และ
ความตรงภายนอก (External Validity) ของแตละประเภทไดวามี หรือไม
ความตรงใน พิจารณา จาก 
1) รูปแบบและวิธีการวัดคาตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
    มีความถูกตอง เหมาะสม หรือไม 
2) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เหมาะสมกับ 
    ลักษณะ ของตัวแปร หรือไม 
3) เครื่องมือท่ีใชไดผานการตรวจสอบคุณภาพ หรือไม 
4) มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ท่ีนาเชื่อถือ เพียงใด 
5) มีวิธีการเลือกตัวอยาง ไดถูกตอง ตามทฤษฎีเพียงใด 
6) การเลือกใชสถิติท้ังเชิงบรรยาย และเชิงอนุมานเหมาะสม กับสเกลของ   
    การวัด และ วัตถุประสงคของการวิจัยหรือไม 
7) มีวิธีการควบคุมตัวแปรเกิน หรือ จัดสภาพเพ่ือขจัดตัวแปรเกิน หรือไม    
    ความตรงภายนอก พิจารณาจาก  
    7.1) จัดทํากรอบการสุมท่ีสมบูรณ และเลือกใชวิธีการสุมท่ีเหมาะสม 
หรือไม 
     7.2) กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ไดเหมาะสมหรือไม 
     7.3) เลือกใชสถิติในการทดสอบสมมติฐาน ไดเหมาะสม หรือไม 
     7.4) เลือกใชสถิติไดเหมาะสมกับขอตกลงเบื้องตน และวัตถุประสงค 
ของการวิจัยหรือไม  
     7.5) วิเคราะห แปลความหมาย ไดถูกตอง ชัดเจน หรือไม 
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  รายการท่ีควรพิจารณา แนวทางการพิจารณา 
10. ประชากรและกลุมตัวอยาง 1) กําหนดขอบขายของประชากรท่ีศึกษา ไดชัดเจน เพียงใด 

2) วิธีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ถูกตอง เหมาะสม 
    เพียงใด 
3) วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง เหมาะสม และเปนตัวแทน 
    ประชากรท่ีศึกษาไดดีเพียงใด 
4) การอธิบายวิธีไดมาของกลุมตัวอยาง ชัดเจน เพียงใด 

11. เครื่องมือในการวิจัย 1) เครื่องมือท่ีใช เหมาะสมกับ ปญหาท่ีศึกษาหรือไม 
2) เครื่องมือท่ีใช มีความเท่ียงตรง และมีความเชื่อม่ันเพียงใด 
3) การตรวจใหคะแนน สะดวก งายตอการปฏิบัติและมีความเปน

ปรนัยหรือไม 
4) การตรวจสอบความเท่ียงตรง และความเชื่อม่ันไดใช 
    วิธีการท่ีถูกตอง เหมาะสมเพียงใด และได อธิบาย 
    วิธีการตรวจสอบ ใหเปนข้ันตอนชัดเจนเพียงใด 
5)  คําชี้แจงในการเก็บรวบรวมขอมูล คําชี้แจงเก่ียวกับ 
     แนวทางการตอบ ชัดเจน หรือไม 
6)  เนื้อหาของคําถาม ครอบคลุม ปญหาท่ีศึกษา หรือไม 
7)  การเรียงลําดับขอความ ภาษา ถอยคํา ท่ีใชเหมาะสม หรือไม 
8)  คําถามมีความเปน ปรนัย หรือไม 
9)  รูปแบบเครื่องมือ และวิธีการตอบ มีความกะทัดรัด 
     สะดวก งายแกการตอบ หรือไม 

12.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

1)  มีการกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และอธิบาย 
     ไวอยางชัดเจนหรือไม 
2)  การรวบรวมขอมูลและการบันทึกขอมูล ทําอยางมีระบบ  
     และเปนปรนัย หรอืไม 
3)  มีการตรวจสอบวิธีการไดมาของขอมูล และแหลงขอมูล  
     หรือไม 
4)  มีการตรวจสอบความอคติ ซ่ือตรง และรอบคอบ 
     ของผูเก็บรวบรวมขอมูล หรือไม 
5)  มีการระบุจุดออน หรือ ขอจํากัดของการเก็บรวบรวม 
     ขอมูลไวอยางชัดเจนหรือไม 
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13.  การวิเคราะหขอมูล 
 
 
 
 
 

1) วิธีการทางสถิติเหมาะสมกับลักษณะของขอมูล        
    หรือไม 
2)  การวิเคราะหขอมูลทําอยางเปนปรนัย ปราศจากอคติ 
     ของผูวิเคราะห หรือไม 
3)  การสรุปผลการวิเคราะห ไดสรุปเกินขอบเขตของ 
     ขอมูล หรือไม 

14.  การนําเสนอขอมูล ผลการวิเคราะห 
       การแปลความหมาย 

1)  ใชวิธีการนําเสนอขอมูล ท่ีชัดเจน นาสนใจ หรือไม 
2)  การอธิบายสัญลักษณตาง ๆ ชัดเจน หรือไม 
3)  การสรุปความหมายขอมูล สอดคลองกับวิธีการ 
     ทางสถิติ หรือไม 
4)  การสรุปผลการวจิัย ครอบคลมุ ครบถวน ตาม 
     วัตถุประสงค และ สมมติฐาน การวิจัย หรือไม 
5)  การสรุปผลการวิจัย อยูในขอบเขตของการวิจัย 
     หรือไม 

15.  การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  ใชกรอบแนวคิด ทฤษฎี หรือผลการวิจัย เปนฐาน 
     ขอมูลในการอภิปรายผล หรือไม 
2)  การอภิปรายผลเรียงลําดับ สอดคลอง กับวัตถุ 
     ประสงค และสมมติฐานการวิจัย หรือไม 
3)  ไดอภิปรายในเชิงวิเคราะหเง่ือนไข ขอจํากัดในการ 
     วิจัยไว อยางชัดเจน หรือไม 
4)  ขอเสนอแนะตาง ๆ ตั้งอยูบนฐานขอมูลจาการคน 
     พบในงานวิจัย หรือไม 
5)  ขอเสนอแนะมีความเปนไปไดท้ังในทางทฤษฎี และ 
     แนวปฏิบัติ หรือไม 
6)  ไดเสนอแนะการนําผลวิจัยไปใช และการทําวิจัย 
     ในครั้งตอไป  อยางชัดเจน หรือไม 

16.  บรรณานุกรม 
 

1)  การเขียนบรรณานุกรม มีความถูกตองตามแบบท่ี 
     สถาบันกําหนดหรือไม 
2)  การเขียนบรรณานุกรม มีความถูกตองในเรื่องการ 
     สะกดคํา การเวนวรรคตอน และ เครื่องหมาย 
     วรรคตอน หรือไม 
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17.  ภาคผนวก 1)  รายการขอมูลท่ีนําเสนอไวในภาคผนวก เหมาะสม       
หรือไม 

2)  ขอมูลท่ีนําเสนอในภาคผนวก ไดจัดหมวดหมูอยาง 
     เปนลําดับ สะดวกตอการตรวจสอบ หรือไม 

18.  รูปแบบและแนวการเขียนรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  รูปแบบของรายงานถูกตองตามหลักเกณฑ ท่ี 
     สถาบัน หรือหนวยงานกําหนดหรือไม 
2)  การจัดเรียงลําดับ เนื้อหา ถูกตอง เหมาะสม และ 
     ครบถวนตามท่ีสถาบันกําหนดหรือไม 
3)  ภาษาท่ีใชเขียนมีความกะทัดรัด ชัดเจน และเขาใจ 
     งายหรือไม 
4)  การใชคํา และ ภาษาในรายงานมีความคงท่ี ตลอด 
     ท้ังเลม  หรือไม 
5)  การนําเสนอขอมูลตาง ๆ และการตั้งชื่อหัวขอยอย 
     มีความถูกตอง เหมาะสมเพียงใด 
6)  ในรายงานไดอธิบายและตอบคําถามปญหาวิจัยไว 
     ครบถวนหรือไม 
7)  การอางอิงในเนื้อหา และบรรณานุกรม สอดคลอง 
     ตรงกัน หรือไม 
8)  รายงานมีความเรียบรอย และทําดวยความประณีต 
     เพียงใด 
9)  มีบทคัดยอสะดวกตอการสืบคน หรือไม 

19.  บทคัดยอ 
 
 

 

1)  ไดกลาวถึงสิ่งสําคัญตาง ๆ เชน วัตถุประสงค  
     สมมติฐาน กลุมตัวอยาง เครื่องมือในการวิจัย  
     สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการวิจัย 
     หรือไม 
2)  รูปแบบและการเขียนบทคัดยอ ถูกตองตามท่ี 
     สถาบันหรือหนวยงานกําหนดหรือไม 



16 
 
 


