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การวิจยัในช้ันเรียน 

ดร. สุวพร  เซ็มเฮง                                              
คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เอกสารประกอบการบรรยาย การวิจัยในชั้นเรียน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาอาจารยดานการจัดการเรียนการสอน ประจําป 2551”

 ณ หองประชุม 101-102 หอประชุมธํารง บัวศรี มหาวิทยาลยับูรพา วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2551

(พระราชดําริเกี่ยวกบัการศึกษา เม่ือ 25 มิถุนายน 2524)

“...ลักษณะของการศึกษาหรือการเรียนรูมีอยูสาม
ลักษณะ ไดแก เรียนรูตามความคิดของผูอ่ืนอยางหนึ่ง 
เรียนรูดวยการขบคิดพิจารณาของตนเองใหเห็นเหตุผล
อยางหนึ่ง กับ การเรียนรูจากการปฏิบัติ ฝกฝนจน

ประจักษผลและเกิดความคลองแคลวชํานาญอีกอยาง
หนึ่ง การเรยีนรูทั้งสามลักษณะนี้จําเปนตองกระทําไป
ดวยกัน ใหสอดคลองและอุดหนุนสงเสริมกัน จึงจะชวย
ใหเกิดความรูความจริง พรอมทั้งสามารถที่จะนํามาใชทํา

การตางๆอยางมีประสิทธิภาพได...”
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เอกสารประกอบการบรรยาย : การวิจัยในชั้นเรียน  

• ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
• ขอบเขตการทําวจิยัในชั้นเรียน
• กระบวนการทําวจิยัในชั้นเรียน

เอกสารประกอบการบรรยาย : การวิจัยในชั้นเรียน  

การวิจัยในชั้นเรียน คือ กระบวนการแสวงหา
ความรูอยางเปนระบบเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรู
ของนักเรยีนในวิชาที่ครรูับผิดชอบ

การวิจัยในชั้นเรียน คือ การพัฒนาทางเลือกใน
การแกปญหาในชั้นเรียนไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธภิาพ
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เอกสารประกอบการบรรยาย : การวิจัยในชั้นเรียน  

ขอบเขตการวิจัยแคบและเฉพาะเจาะจง มุงเนน
ศึกษาเกี่ยวกับผูเรียน ผูสอน กระบวนการเรียนการสอน
ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในหองเรียน หรือในบรบิท
การเรียนใดการเรียนหนึ่ง เนื่องจากงานวจิัยในชั้นเรียนมี
จุดกําเนิดจากสภาพปญหา หรอืขอของใจในการเรยีน
การสอนทีค่รูพบ และครูตองการปรบัปรงุหรือแกปญหา
นั้นๆ ดวยวิธีการวิจยั 

เอกสารประกอบการบรรยาย : การวิจัยในชั้นเรียน  

กระบวนการทําวิจัยในชั้นเรยีนเริ่มจากการ  
วิเคราะหปญหาเชิงระบบจบลงที่การคดิคนนวัตกรรม
เพื่อแกปญหานั้นได
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ข้ันตอนการทําวิจัยในชั้นเรยีนโดยสรุป คือ 

-สํารวจและวิเคราะหปญหาการเรียนการสอน               
- ศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ                                   
- กําหนดรปูแบบวิธีการแกปญหาออกแบบการทดลอง  
- สรางและพัฒนาเครื่องมอืวัด                                       
- ทําการทดลอง รวบรวมขอมูล                                          
- วิเคราะห สรุปผลและเขียนรายงาน

เอกสารประกอบการบรรยาย : การวิจัยในชั้นเรียน  

ประเภทของงานวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยเพ่ือ
รู/เขาใจ

การวิจัยเพ่ือ
การแกปญหา/พัฒนา

รูปแบบการวิจัย

1.การวิจัยเชิงสํารวจในช้ันเรียน
(Classroom Survey)
2.การวิเคราะหพฤติกรรมในชั้นเรียน
(Behavioral Analysis)
3.การศึกษารายกลุม/บุคคล
(Group Individual Study)
4.การศึกษาเชิงความสัมพันธ
(Correlational Study)

รูปแบบการวิจัย

1.การวิจัยเชิงทดลองใชรูปแบบการ
สอน  สื่อ  นวัตกรรม  ชุดฝก ฯลฯ
(Experimental Research)
2.การทดลองเฉพาะราย/กลุม
(Case/Group Experimental 
Research)

*หมายเหต:ุ  การวิจัยในชั้นเรียนที่พึงประสงคอยางยิ่งคือ    
การวิจัยเพื่อการแกปญหาหรือพัฒนาใหดย่ิีงข้ึน
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กระบวนการจัดการเรียนรูในช้ันเรียน

• วิเคราะหความตองการ/พัฒนาการเรียนรู

• วางแผนการจัดการเรียนรู

• จัดกิจกรรมการเรียนรู

• วิเคราะหปญหา/การพัฒนา

• วางแผนการแกปญหา/การพัฒนา

• จัดกิจกรรมแกปญหา/การพัฒนา

• เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล

• สรุปผลการแกปญหา/การพัฒนา

รายงานการวิจัยในช้ันเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน

(Classroom Action Research)

(มีปญหา)• ประเมินผลการเรียนรู

ไมมีปญหา

• รายงานผลการเรียนรู

เอกสารประกอบการบรรยาย : การวิจัยในชั้นเรียน  

1. ขั้นกําหนดปญหา 

การกําหนดปญหาและสาเหตุของปญหา

ปจจัย
(Input)

กระบวนการ
(Process)

ผลผลติ
(Output)

•ส่ือการเรียนไมมีคุณภาพ
•บรรยากาศในการเรียนไมดี
•เวลาเรียนไมเหมาะสม   ฯลฯ

กระบวนการจัดการเรียนรูไม
เหมาะสม

•วิธีสอน/รูปแบบการสอน
•กิจกรรม ส่ือ นวัตกรรม  ฯลฯ

นักเรียนมีปญหาดาน
•พุทธิพิสัย  (Cognitive)
•เจตพิสัย  (Affective)
•ทักษะพิสัย  (Psychomotor) 

สาเหตุ

ปญหา    
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ปญหาคืออะไร
ความแตกตางระหวางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เปนจริง

•เชน ผูเรียนตองมีความรู ทักษะ และ เจตคติ ทีผ่าน
เกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูรอยละ 60 แต
ความเปนจริงผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู รอยละ 40

เอกสารประกอบการบรรยาย : การวิจัยในชั้นเรียน  

การวิเคราะหปญหาการจัดการเรียนรูเปน
กระบวนการหนึง่ของการวิจัยในชั้นเรียนที่เกิดขึน้ควบคู
กับกระบวนการจัดการเรียนรู 

อาจเปนปญหาจากปจจัย  กระบวนการ  ผลผลิต ทัง้
ดานพทุธิพิสัย เจตพิสัย และทักษะพิสัย
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สาเหตุแหงปญหา เพื่อใชเปนแนวทางในการแกปญหา

• บุคคล (ความรู ความสามารถ ความเชื่อ การแสดง)

• วิธีการ (การดาํเนนิงาน การวางแผนและออกแบบการ
จัด กิจกรรมการเรียนรู

• สภาพแวดลอม(บรรยากาศ ทรัพยากร สภาพเศรษฐกิจ 
และสังคม)

เอกสารประกอบการบรรยาย : การวิจัยในชั้นเรียน  

ปญหาเกิดจากครูผูสอน
ปญหาทีเ่กดิจากการเรียนการสอนครู จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน/ส่ือ/นวัตกรรม ไมเหมาะสมกับผูเรียน

ปญหามีผลกระทบที่ตัวเด็ก
ปญหาทีเ่กิดจากสังคม ส่ิงแวดลอม ครอบครัว ทาํให
ผูเรียนมีพฤติกรรม/บุคลิกภาพที่ไมพึงประสงค
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ตัวอยางการวิเคราะหและกําหนดวิธีแกไขปญหาหรอื
พัฒนาการเรียนรู

นักเรียนขาดความตระหนักในความรับผดิชอบตอ
ส่ิงแวดลอม

ปญหา

เอกสารประกอบการบรรยาย : การวิจัยในชั้นเรียน  

สา เหตุของปญ หา
– ครขูาดวธีิการประเมนิทีเ่ปนสภาพจรงิทีค่รอบคลมุดาน
เนือ้หาและทักษะการปฏบิตัิตางๆ

– ครไูมเนนใหนักเรยีนควบคมุวินัยในตนเอง

– สถานศกึษาไมจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมทีเ่อื้อตอ
การเรยีนรู เพื่อใหผูเรยีนไดเรยีนอยางมีความสุข

– ครไูมสามารถเชือ่มโยงสาระการเรยีนรูกับเหตกุารณ
และสิ่งแวดลอมรอบตวั เพือ่นําไปใชในชีวิตจรงิได
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 แนวทางเลือก ใ นก ารแก ปญ หา
- จัดกจิกรรมการเรยีนรูโดยการวเิคราะหขาวประจาํ
วันที่เกีย่วของกบัสิ่งแวดลอม

- พัฒนาการจดักระบวนการเรยีนรู โดยการมสีวนรวม
ของนกัเรยีน

- จัดกิจกรรมทศันศกึษาเพือ่ใหนักเรยีนมีโอกาส
สัมผัสกับสภาพและปญหาตามสภาพจรงิของ
ส่ิงแวดลอม

เอกสารประกอบการบรรยาย : การวิจัยในชั้นเรียน  

ปญหา นกัเรียนขาดทักษะการอาน โดยเฉพาะหลักการ
อานจบัใจความ
 สาเหตุปญหา
- ครูเนนการเรียนรูดานเนื้อหามากกวาดานกระบวนการ
เรียนรู
-ครูไมสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควาหาคาํตอบหรือ
แกปญหาดวยตนเอง
-ครูขาดวิธีการสอนที่หลากหลาย ที่สามารถเรียนรูจาก
แหลงความรู ส่ือ อุปกรณ วิธีการตางๆ และกลุมเพือ่น
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แนวทางเลอืกในการแกปญหา

- การสอนดวยกิจกรรมและประสบการณแทนหนงัสือ
หรือพูดใหฟงเพียงอยางเดียว
- การสรางทักษะการอานเพื่อความเขาใจดวยวิธีการตั้ง
คําถาม ใชแบบฝกหัด การใชส่ือการสอนแปลกๆ
- การสรางเรื่อง หรอืหาบทความที่ไมมใีนหนังสือเรียน
- การจัดกจิกรรมโดยใชส่ือใกลตัว
- การสอนดวยการลงมือกระทํา (Learning by doing)

เอกสารประกอบการบรรยาย : การวิจัยในชั้นเรียน  

ปญหาดานพฤติกรรมและบุคลิกภาพ

- การแตงกายไมสุภาพ, หนีเรยีน, ขาดความ
รับผิดชอบ
ไมทําการบาน, กอความราํคาญ

- ชูสาว, เที่ยวเตรเกนิ 22.00 น., มั่วสุมเลนวีดีโอ
เกมส
- สูบบุหรี(่ติดยาเสพติด), การคบเพื่อนเกเร, เลน
การพนัน
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กระบวนการจัดการเรียนรู กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนและ

การสํารวจปญหา
และหาสาเหตขุองปญหา

 กําหนดวิธีการหาวิธีการ    
ที่เหมาะสมที่สุด

ดําเนินการวิจัย/แกปญหา

สรุปและเขียนรายงาน 

จุดประสงค

จุดมุงหมายการเรียนรู
(Learning Objective)

การจัดกิจกรรม
การเรียนรู

(Learning Activity)

การประเมินผล
การเรียนรู

(Evaluation Learning)

พบปญหา
การจัดการเรยีนรู

นําผลการวิจัยไปใชปรับปรุง/
พัฒนา

เอกสารประกอบการบรรยาย : การวิจัยในชั้นเรียน  

ตัวอยางปญหาการจัดการเรียนรู

ดานพุทธิพิสัย
(Cognitive Domain)

- นักเรียนคูณเลขทศนิยม
ไมเปน
- นักเรียนหารเลขเศษซอน
ไมเปน
- นัก เ รี ยน เขี ยนสะกด
คําศัพทตามคําบอกไมได
- นักเรียนไม เขาใจเรื่อง
ความสัมพันธของด าน
ของรูปสามเหลี่ยม

ฯลฯ

 ดานเจตพิสัย
(Affective Domain)

- นักเรียนไมสนใจในการ
เรียน /เร่ืองที่สอน
- นักเรียนมีเจตคติที่ไมดี
ตอการเรียน / วิชาที่สอน / 
ครูผูสอน ฯลฯ
- นั ก เ รี ย น ไ ม ช อ บทํ า
การบาน
- นักเรียนมักเขาชั้นเรียน
สายในวิชาที่สอน

ฯลฯ

 ดานทักษะพิสัย
(Psychomotor Domain )

- นักเรียนอานออกเสียงตัว 
ร ล ว ไมชัด
- นักเรียนไมสามารถวาย
น้ําทากรรเชียงได
- นักเรียนขาดทักษะใน
การเย็บกระทงเจิม
- นักเรียนขาดทักษะใน
การบรรเลงดนตรีไทย

ฯลฯ
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การวิเคราะหปญหาการจัดการเรียนรู 2.หาสาเหตุของปญหา 

ปญหา
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
ในเรื่องการแกโจทยปญหาทาง

คณิตศาสาตร

นักเรียนขาด
ความรูพื้นฐาน

ครูใชรูปแบบการ
สอน

ไมเหมาะสม
ส่ือไมเหมาะสม ขาดการฝกที่มาก

พอ

ชวงเวลาเรียนไม
เหมาะสม (เชนหลงัวิชา

พลศึกษา)

เวลาเรียนไมเพียงพอ

นักเรียนไมชอบเรียน
คณิตศาสตร

นักเรียนขาดแรงจูงใจ
ในการเรียนไมมีสมาธิในการเรียน

(เพื่อนคุยกัน)

ฯลฯ

เอกสารประกอบการบรรยาย : การวิจัยในชั้นเรียน  

การวิเคราะหปญหาการจัดการเรียนรู 3.  หาวิธีการแกปญหา 

ตัวอยางวิธีแกปญหา

จากความคิด/ประสบการณของครู

- วิธีจัดทํารถเข็นคําพังเพย
- วิธีตนไมแนะนําตนเอง
- วิธีเพื่อนชวยเพื่อน
- วิธีใชหนังสือนิทานคํากลอนที่มตีัว  ร ล ว 
- วิธีฝกลากเสนตามรอยประ
- วิธีพี่สอนนอง
- วิธีคัดไทยตามบลอกตนแบบ
- การตัง้ขอตกลงรวมกัน
- การทําสัญญาการเรียน
- คลีนิคภาษา
- ใชบทเพลง
- เกมส

จากการศึกษาเอกสาร/แนวคิด/ทฤษฎี/งานวิจัย
เทคนิค/กิจกรรม

รูปแบบการสอนแบบตางๆ
- การสอนแบบโครงงาน
- การสอนแบบแกปญหา
- การสอนแบบสาธิต
- กิจกรรมเลนน้ําเลนทราย
- กิจกรรมศิลปสรางสรรค

สื่อการเรียนการสอน
- บทเรียนสําเร็จรูป/ชุดการเรียนดวยตนเอง
- คอมพิวเตอรชวยสอน
- ชุดส่ือ/วิดิทัศน/มัลตมิีเดีย
- ภาพยนตร/บทละคร
- แบบฝก/ใบงาน
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เอกสารประกอบการบรรยาย : การวิจัยในชั้นเรียน  

การวิเคราะหปญหาการจัดการเรียนรู 4.  การตั้งชื่อเร่ือง
งานวิจัยในชั้นเรียน

ช่ือเร่ืองงานวิจัย

ศึกษากับใคร
(กลุมตัวอยาง)

นักเรียน
-ระดับชั้น
-โรงเรียน
-เขตพื้นที่
-จังหวัด             
ฯลฯ

ศึกษาอยางไร/
ใชวิธีการอยางไรแกปญหา
หรือพัฒนา(ตัวแปรอิสระ)

- รูปแบบการสอนแบบ...
- แบบฝก....
- กิจกรรม...

ฯลฯ

ศึกษาอะไร/ปญหาอะไร
(ตัวแปรตาม)

- ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
- ความคิดสรางสรรค
- เจตคติตอวิชา.........

ฯลฯ

การตั้งช่ือเร่ืองงานวิจัยควรมีสวนประกอบที่สําคัญดังนี้

เอกสารประกอบการบรรยาย : การวิจัยในชั้นเรียน  

ตัวอยางการตัง้ชื่อเร่ืองงานวจัิยในชั้นเรียน

ตัวอยางที่  1
ศึกษาอะไร: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
ศึกษาอยางไร: รูปแบบการสอนแบบโครงงาน
ศึกษากับใคร: นักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 3  โรงเรยีน....อําเภอ....จังหวัด.....

ผลการใชรูปแบบการสอนแบบโครงงานทีมี่ตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3

โรงเรียน....อําเภอ....จังหวดั.....

ชื่อเร่ือง
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เอกสารประกอบการบรรยาย : การวิจัยในชั้นเรียน  

ตัวอยางที ่ 2

ตัวอยางการตัง้ชื่อเร่ืองงานวจัิยในชั้นเรียน  (ตอ)

ศึกษาอะไร: ทักษะการเขียนตัวสะกดในแมกน
ศึกษาอยางไร: โดยใชแบบฝก
ศึกษากับใคร: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน....อําเภอ....
จังหวัด.....

ชื่อเร่ือง

การพัฒนาทักษะการเขียนตัวสะกดในแมกนโดยใชแบบฝกทักษะสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียน....อําเภอ....จังหวัด.....

เอกสารประกอบการบรรยาย : การวิจัยในชั้นเรียน  

ตัวอยางงานวจัิยในชั้นเรียน

1. ผลของการใชวิธีสอนเชิงบวกที่มีตอพฤติกรรมความสนใจใน
การเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน

วิธีสอนเชิงบวก ความสนใจในการ
เรียนคณิตศาสตร

2. ผลของการจัดประสบการณแบบโครงการที่มีตอความสามารถ
ทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย

การจัดประสบการณ
แบบโครงการ

ความสามารถ
ทางคณิตศาสตร
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เอกสารประกอบการบรรยาย : การวิจัยในชั้นเรียน  

3. ผลของการใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรนันทนาการที่มีตอเจตคติตอ
วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น ม.1 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา

ชุดกิจกรรม
คณิตศาสตรนันทนาการ

เจตคติตอวิชา
คณิตศาสตร

4. การศึกษาความสามารถในการเรียน เร่ือง การพิสูจนทางคณิตศาสตร
โดยใชชุดการเรียนการสอนที่ผูเรียนสําคัญที่สุดของนิสิต

วิชาเอกคณิตศาสตร ระดับปริญญาตรี

ชุดการเรียนการสอน
ที่ผูเรียนสําคัญที่สุด

ความสามารถ
ในการเรียน

เอกสารประกอบการบรรยาย : การวิจัยในชั้นเรียน  

ตัวอยางการวิเคราะหปญหาในชั้นเรียน

ความไมสนใจในการเรียน
การไมตั้งใจเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
ความคงทนในการเรียนรู

รูปแบบการจัดการเรียนรู  เชน
การเรียนแบบรวมมือ  
การเรียนแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
การใชแผนการสอนแบบ  4 MAT
การใชคอมพิวเตอรชวยสอน
กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน
กิจกรรมกลุม
การเสริมแรง/การปรับสินไหม

ฯลฯ
การเลือกทางเลือกท่ีคาดวาเหมาะสมที่สุด

กิจกรรมกลุม

วิธีการแกปญหา

ปญหา ผลกระทบ
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เอกสารประกอบการบรรยาย : การวิจัยในชั้นเรียน  

ตัวอยางงานวจัิยเพื่อแกปญหา
1. การใชกิจกรรมกลุมสรางคุณภาพเพื่อลดพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของนักเรียน

ช้ันมั ธยมศึ กษาปที่  2  โรง เ รี ยนบ านนาสาร  จั งหวั ดสุ ร าษฎร ธ านี     
(ลัดดา แซปง).

2. การเปรียบเทียบผลของการเสริมแรงพฤติกรรมที่ขัดกันและการปรับสินไหม
เพื่อลดพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
ปทุมวันสังกัดกรุงเทพมหานคร (อรษา สุดาดวง.)

3. ผลของการใชการเรียนรูแบบรวมมือควบคูกับการใหเวลานอก และการเรียนรู
แบบรวมมือควบคูกับการปรับสินไหมที่มีตอพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนมักกะสันพิทยา เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร  (กนกวรรณ เล่ือยคลัง.)

เอกสารประกอบการบรรยาย : การวิจัยในชั้นเรียน  

ตัวอยางงานวจัิยเพื่อแกปญหาผลกระทบ

1.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 ที่ เ รียนซอมเสริมโดยวิธี เพื่อนชวยสอน     
(สุมนรัตน ชมสวนสวรรค.)

2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนแบบคนพบ
โดยใชกิจกรรมการเรียนแบบคอนสตรัคติวิซึมเปนกลุมกับเปนรายบุคคลและ
การสอนตามคูมือครู  (จารุวรรณ ยังรักษา.)

3. ผลของการใชคอมพิวเตอรชวยสอนซอมเสริมตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรต่ํา(สุพรรณี คงกะนันท.)
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เอกสารประกอบการบรรยาย : การวิจัยในชั้นเรียน  

ตัวอยางการวิเคราะหปญหาในชั้นเรียน

ปญหา ผลกระทบ

การแปลความหมายโจทยปญหา ความสามารถในการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร

กิจกรรมสงเสริมการอาน
มุมหนังสือ
บทเรียนสําเร็จรูป
แบบฝกการอานจับใจความ
ชุดการฝก/ชุดการเรียนการสอนแบบวรรณี

ฯลฯ
การเลือกทางเลือกท่ีคาดวาเหมาะสมที่สุด
แบบฝกการอานจับใจความ

วิธีการแกปญหา

เอกสารประกอบการบรรยาย : การวิจัยในชั้นเรียน  

ตัวอยางงานวจิยั 

1.   ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียรูปแบบตางกันในการเรียนแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ท่ี  5 ท่ีมีระดับสติปญญา   
แตกตางกัน (สุภาภรณ สุดเอียด.)

2.  การพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรเรื่องรอยละ     
โดยใชชุดการฝกสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5   (จรีพร สามารถ.)

3. การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร     
ช้ั นประถมศึ กษาป ท่ี  5   ท่ี เ น นผู เ รี ยน เป นสํ า คัญโดยใช โม เดลซิปปา     
(ปกาศิต  ปลั่งกลาง.)

4. การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรช้ัน
ปร ะถมศึ กษ าป ท่ี  3  โดย ใช รู ป แบบก า รสอนแบบร ว มมื อ กั น เ รี ย น รู 
(สิทธิชัย  รวมจิตร)
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เอกสารประกอบการบรรยาย : การวิจัยในชั้นเรียน  

การอานภาษาไทย/อังกฤษ
การอานจับใจความ

ความสามารถในการอานจับใจความ
ความสามารถในการเขียน
นิสัยรักการอาน

บทเรียนสําเร็จรูป
แบบฝกเสริมทักษะการอาน
ชุดการเรียนดวยตนเอง
บทเรียนคอมพิวเตอร
ชุดการสอนวิชา.....
กิจกรรมเสริมทักษะการอาน

ฯลฯ
การเลือกทางเลือกท่ีคาดวาเหมาะสมที่สุด
กิจกรรมเสริมทักษะการอาน

วิธีการแกปญหา

ตัวอยางการวิเคราะหปญหาในชั้นเรียน

เอกสารประกอบการบรรยาย : การวิจัยในชั้นเรียน  

ตัวอยางงานวจิยั 

1.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอานของนักเรียนที่มีปญหาทางการอานออกเสียง     
ท่ีอายุระหวาง 12-15 ป โดยวิธีการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน  (พรรณพร ศรลัมพ.)

2. การพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทยเรื่องการอานจับใจความ     
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา กรุงเทพมหานคร     
(วชิราพรรณ จันทรเทศ.)

3. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรวิชาภาษาอังกฤษเรื่องการอานภาษาอังกฤษ     
เพื่อจับใจความสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  (พิริยะดา กาญจนปรีชา.)

4. การสรางชุดการสอนการอานจับใจความ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1     
(พัชนีย   หนูคง).
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เอกสารประกอบการบรรยาย : การวิจัยในชั้นเรียน  

ปญหา ผลกระทบ

ตัวอยางการวิเคราะหปญหาในชั้นเรียน

ความวิตกกังวลดานการเรียน
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความสามารถในการคิดแกปญหา
 ความสนใจ
การพูด/การแสดงออกการใหคําปรึกษาเปนกลุม/บุคคล

การใชสถานการณจําลองและการใช
เทคนิคแมแบบ

 การฝกการลดความรูสึกออนไหวอยางเปน
ระบบ

ฯลฯ
การเลือกทางเลือกท่ีคาดวาเหมาะสมที่สุด
การฝกการลดความรูสึกออนไหวอยางเปน

ระบบ

วิธีการแกปญหา
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ตัวอยางงานวิจัย 

1.  ผลของการบําบัดดวยความคิด-พฤติกรรมตอความวิตกกังวลของนักเรียน      
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 (ภารดี ชัยศิริ)

2.  ผลของการฝกการลดความรูสึกออนไหวอยางเปนระบบควบคูกับการฝกทักษะ      
การเรียน   เพื่อลดความวิตกกังวลในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา     ปที่ 5 โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท กรุงเทพมหานคร  (บุญรัตน ติก
คณารักษ.)

3.  การเปรียบเทียบผลของการใหคําปรึกษาแบบกลุมและแบบรายบุคคลตามทฤษฎีเผชิญ
ความจริงที่มีตอความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา    
ปที่ 3 โรงเรียนวัดมวงคัน อําเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอางทอง (เซต บุญมี.)

4.  ผลของการสอนที่มีตอความสามารถในการแกปญหาและความวิตกกังวลในวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  (พรทิพย  พรหมสาขา ณ สกลนคร.)
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเปนการจัดระบบและสรุป

ขอมูลที่รวบรวมไดเพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัย 
ถาขอมูลที่รวบรวมไดมีลักษณะเปนขอมูลเชิง

คุณภาพไมจําเปนตองมีการใชสถิติ  
ถาขอมูลที่รวบรวมไดมีลักษณะเปนขอมูลเชิง

ปริมาณ  การใชสถิติอยางงายวิเคราะหขอมูลจะเปน
เครื่องมือสําคัญที่ชวยใหผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย
ไดชัดเจน
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ข้ันตอนของการวิเคราะหขอมลู
การวิเคราะหขอมูลคือการนาํขอมูลทีร่วบรวมไดมาแจง
นับและจัดกระทําเพื่อตอบวตัถุประสงคของการวิจัย     
มีขั้นตอนดังนี้
1. วิเคราะหวัตถุประสงคของการวิจัย
2. พิจารณาลักษณะของขอมลูที่ตองการวิเคราะห
3. เลือกใชวิธีการวเิคราะห

3.1 กรณขีอมลูเชิงปริมาณ
3.2 กรณีขอมูลเชิงคุณภาพ
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พิจารณาลักษณะของวัตถุประสงคของการวิจัย  และ
ลักษณะของขอมูล
ตัวอยางเชน  ตองการศึกษาวาการเรียนแบบรวมมือ
ประกอบการประเมินตามสภาพจริง  จะชวยให
นักเรียนทั้งหองมีทักษะการทํางานกลุมมากนอย
เพียงใด   ควรวิเคราะหดวยสถิติ  “คาเฉลี่ย”
ถาตองการทราบวา  นักเรียนแตละคนมีทักษะการ

ทํางานกลุมดีขึ้นกวากอนการเรียนแบบรวมมอืหรอืไม  
ก็ควรใชกราฟแทง
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พิจารณาจากลักษณะขอมูล
ขอมูลที่ผูวิจัยรวบรวมได  มีได  2 ลักษณะ

ลักษณะที ่1 เปนขอมูลเชิงปริมาณ  ซ่ึงเปนขอมลูที่
มีลักษณะเปนตัวเลข  มักไดจากเครื่องมือวิจัย
ประเภทแบบทดสอบ  หรอื แบบสอบถาม  เชน 
คะแนนผลสอบในแตละกลุมสาระ  จาํนวนเงินคา
ขนมที่นักเรียนไดรบัจากผูปกครอง  จํานวนชั่วโมงที่
นักเรียนนอนหลับพกัผอนในแตละวนั
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ลักษณะที่ 2 เปนขอมูลเชิงคุณภาพ  ซ่ึงเปน
ขอมูลที่บรรยายหรืออธิบายคุณลักษณะของสิ่งที่ผูวิจัย
ศึกษา  มักเปนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณหรือการ
สังเกต  แลวจดบันทึก  เชน
- ความรูสึกของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมที่ครูจัดให
- พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนขณะทาํงานกลุม 
- พฤติกรรมการใชน้ําลางมือของนักเรยีน

เอกสารประกอบการบรรยาย : การวิจัยในชั้นเรียน  

การวิเคราะหขอมูลและการแปลผลวิเคราะห
การวิเคราะหขอมูล  อาจใชสถิติหรือไมใชก็ได

ขึ้นอยูกับลักษณะของขอมูล  สวนการแปลผล
วิเคราะหนั้น  นอกจากผูวิจัยจะแปลตามผลที่ปรากฏ
แลว  ควรแปลตอวาสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นไดอยางไร
และเพราะเหตุใด
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3.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
เนื่องจากการวิจัยในชั้นเรียน  เปนการวิจัยที่มี

วัตถุประสงคสําคัญเพื่อทําความเขาใจนักเรียน  หรือ
เพื่อพัฒนานักเรียนเปนกลุมและเปนรายบุคคล  
ขอมูลที่รวบรวมไดมักเปนขอมูลเชิงปริมาณ  เชน  
คะแนนสอบ  คะแนนความสนใจในการเรียน  
คะแนนความรับผิดชอบ  เปนตน การวิเคราะห
ขอมูลลักษณะเชนนี้  อาจวิเคราะหโดยใชความถี่   
รอยละ  กราฟ  หรือ คาเฉลี่ย
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ตัวอยาง  3.1 เสนอเปนกราฟแทง  เปรียบเทียบความสนใจในการเรียน
ของนักเรียนแตละคน  ระหวางกอนทดลองกับหลังทดลอง

จากกราฟ  จะเห็นวา นักเรียนทั้ง 3 คน  มีความสนใจในการเรียนเพ่ิมมากขึ้น โดย
นักเรียนคนที่ 2 มีพัฒนาการดานความสนใจในการเรียนมากที่สุด

0
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คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

กอนทดลอง
หลังทดลอง
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ตัวอยาง  3.2 เสนอเปนคาเฉลี่ย  รอยละ  และกราฟแทง
ครูช้ันประถมศึกษาปที่  6 ตองการพัฒนาทักษะการทํางานกลุมของ

นักเรียนในหองดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือ  ประกอบการประเมินตามสภาพ
จริง  และไดจัดกลุมผูเรียนเปน  3 กลุม  คือ  เกง  ปานกลาง  และออน  
ปรากฏผลดังตาราง

ทักษะการทํางานกลุม 
กอนทดลอง 

ทักษะการทํางานกลุม          
หลังทดลอง 

รอยละ 
ลักษณะนักเรียน จํานวนนักเรียน

กลุมเกง 5 10 50 15 75

กลุมปานกลาง 12 8 40 16 80

กลุมออน 8 5 25 13 65

รวม 25 7.67 38.35 14.67 73.35

ใหคะแนนเต็มของทักษะการทํางานกลุมเทากับ  20 คะแนน
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จากผลการวิเคราะหในตัวอยาง  3.2 นําเสนอเปนกราฟแทงไดดังนี้
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จากตัวอยาง  3.2 แสดงใหเห็นวา การเรียนแบบรวมมือประกอบการประเมินตามสภาพจริง   
ชวยใหนักเรียนทุกกลุมมีทักษะการทํางานกลุมสูงขึ้น  และเมื่อพิจารณาตามลักษณะนักเรียน  
จะพบวา  ท้ังในกลุมปานกลาง  และกลุมออน  นักเรียนมีพัฒนาการของทักษะการทํางานกลุม
เพ่ิมขึ้นอยางมาก



25

เอกสารประกอบการบรรยาย : การวิจัยในชั้นเรียน  

ตัวอยาง  3.3 เสนอดวยคาเฉลี่ย  และกราฟแทง
จากตัวอยาง  3.2 ซึ่งคะแนนเต็มของทักษะการทํางานกลุมเปน  20 คะแนน 

หาคาเฉลี่ยทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนทั้งหอง  กอนทดลองพบวา  ไดคาเฉลี่ย
เทากับ  7.67 คิดเปน  38.35% หลังการทดลองเสร็จสิ้น   มีการวัดทักษะการทํางาน
กลุมดวยแบบวัดชุดเดิม  ไดคาเฉลี่ยเทากับ 14.67 คิดเปน   73.35 % เสนอผลไดดังนี้

คะแนนเฉลี่ยรอยละ

การสอบ

38.35%

73.35%

0

20
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60

80

100

กอนเรียน หลังเรียน
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การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
ทําไดหลายวิธี  ในที่นี้จะเสนอวิธีที่สะดวกในการ
ปฏิบัติ    ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้
(1) จัดกลุมประเภทของขอมูลไวลวงหนา
(2) อานและวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมได
(3) จัดขอมูลที่วิเคราะหไดลงในกลุมตางๆตามขอ (1)
(4) แจงนับจํานวนขอมูลในแตละกลุม

(อาจหาคารอยละดวยก็ได)
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ตัวอยาง  3.4
จากการทดสอบความสามารถในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน  

25 คน  โดยใชแบบทดสอบแบบอตันัย  ผูวิจัยไดจัดกลุมประเภทของขอมูลไว 5 ประเภท
ตามลกัษณะการตอบของนักเรียนไวลวงหนา  แลวแจกแจงความถี่ไดผลดังตาราง

ลักษณะการตอบ จํานวนนักเรียน รอยละ 

1. แสดงวิธีคิดหรือวิธีทําถูก แตคําตอบผิด 2 8

2. วิธีทําถูกและคําตอบถูก 3 12

3. มีเฉพาะคําตอบถูก 5 20

4. วิธีทําผิดและหรือคําตอบผิด 10 40

5. ไมทํา 5 20

จากตัวอยาง  3.4 แสดงวา  มีนักเรียนที่มีความสามารถในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร
อยางแทจริงจํานวน  12% อีก 88% ครูตองหาทางแกไข  โดยเฉพาะนักเรียนที่มีลักษณะ
การตอบที่ 4 และ  5
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สถิติท่ีใชในการวิจัย
สวนใหญใชในกรณทีี่เปนขอมลูเชิงปริมาณ

คารอยละ เปนสถิติที่ใชอธิบายวาขอมูลที่ผูวิจัยตองการ
ศึกษามีอยูจํานวนมากนอยเพียงใดเมื่อเทยีบกับรอย
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คาเฉลี่ย   (Mean)
คาเฉลี่ย คือ สถิติที่ใชอธิบายระดับความมากนอย

ของสิ่งที่ตองการศึกษา  ขอมูลที่หาคาเฉลี่ยไดคือ  ขอมูลที่
เปนตัวเลขที่บอกปริมาณความมากนอย   ของสิ่งที่ผูวิจัย
ศึกษา  เชน  คะแนนจากแบบทดสอบ, คะแนนจากแบบ
สังเกต, คะแนนจากแบบประเมินตนเอง, คะแนนจาก
แบบสอบถาม  เปนตน
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ลักษณะของการวิจยัในชั้นเรียนมี  2  ลักษณะใหญๆ 
คือ

1. การวจิยัเชิงสํารวจ
2. การวจิยัเชิงทดลอง
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การวิจัยเชิงสํารวจ   เปนการวิจัยที่มีจุดมุงหมาย
เพื่อศึกษาสภาพการณตางๆ เกี่ยวกับผูเรียน  เพื่อให
เขาใจปรากฏการณหรือสภาพปญหาตางที่เกิดขึ้นใน
หอง เรี ยน  ซ่ึ งทํ า ให ไดข อมูล พ้ืนฐานที่ จะ เปน
ประโยชนตอการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนตอไป ซ่ึง
สถิติที่ใชสําหรับการวิจัยประเภทนี้  มักไดแก  รอยละ  
และคาเฉลี่ย
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ตัวอยาง  5.1
ตองการศกึษาวา  นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 มี
ปญหาในการเรียน  กลุมสาระภาษาองักฤษมากนอย
เพียงใดมปีญหาในสาระยอยอะไรบาง
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จากตัวอยางขางตน 
ปญหาขอ  (1) สถิติที่ควรใช  คอื  คาเฉลี่ย  ซ่ึง

คํานวณจากขอมูลทีเ่ก็บจากแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา

ปญหาขอ  (2) สถิติที่ควรใช  คือ  รอยละ  ซ่ึง
ไดจากการแจกแจงความถี่จากแบบสอบถามที่ครสูราง ซ่ึง
มีรายการปญหาตางๆ ใหนักเรยีนเลือกตอบ
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นอกจากนี ้ อาจมีขอคําถามลักษณะปลายเปด  ให
นักเรียนเขยีนปญหาอยางอิสระ  คาํตอบที่ไดมีลักษณะ
เปนขอมูลเชิงคุณภาพ  ผูวิจัยควรวิเคราะหโดยการจัดกลุม
ประเภทคาํตอบ  แลวแจกแจงความถี่



30

เอกสารประกอบการบรรยาย : การวิจัยในชั้นเรียน  

การวิจัยเชิงทดลอง
การวิจัยเชงิทดลองเปนการวิจัยที่มีจุดมุงหมายเพื่อ
(1) หาวิธีการแกปญหา  
(2) เพื่อพัฒนาสมรรถภาพผูเรียน
โดยผูวิจัยควรเลือกใชแบบแผนการทดลองและ

สถิติใหเหมาะสมดังตาราง
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แบบแผนการทดลอง สถิติท่ีใช 

1. One – group pretest – posttest design

T1 X T2

หาคาเฉลี่ยของคะแนนกอนทดลอง และ
หลังทดลอง แลวเปรียบเทียบกัน

2. Non randomized control – group

pretest – posttest design

T1 X T2

T1 ~ T2

หาคาเฉลี่ย  โดยดําเนินการ ดังนี้

(1) หาคาเฉลี่ยระหวางกอนกับหลัง
ทดลองของกลุมทดลองแลวลบกัน

(2) หาคาเฉลี่ยระหวางกอนกับหลัง 
ทดลองของกลุมควบคุมแลวลบกัน

(3) เอาผลลบใน (1) และ (2) เปรียบเทียบ
กัน 

T1 แทน   การสอบกอนทดลอง (Pretest) T2 แทน   การสอบหลังทดลอง (Posttest)
X   แทน  การใหสิ่งทดลอง, ~ แทน  การทํากิจกรรมตามปกติ
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ตัวอยาง  5.2 การใช One – group pretest – posttest design
หัวขอวิจัย
การพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหา

คณิตศาสตรโดยใชแบบฝกทกัษะ
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหา

คณิตศาสตรระหวางกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะ
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ตัวอยางการเขียนรายงานการวิจัยแบบงาย
ตัวอยางที ่1
ชื่อผูวิจัย   นางสุมนา  แสงไพโรจน  โรงเรียนเทศบาล 2
(วัดศรีบรุรีัตนาราม) ต.ปากเพรียว  อ.เมือง   จ.สระบุร ี  
ชื่อเร่ืองวิจัย  ปญหาในการทาํงานกลุมของนักเรียนชั้น 
ป.5/2
ปญหา  เดก็ชายอิสระ  สุขธูปและเด็กหญงิปรียานุช  คัมภิ
รานนท  ไมสามารถเขารวมในการทาํงานกลุมกับสมาชิก
ในกลุมได
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สาเหตุ   เนื่องจากเดก็ทั้งสองคนเรียนไมเกงเพือ่นๆ 
ไมยอมรับ  ทําใหไมมีสวนรวมในการทาํงาน

วัตถุประสงคของการวิจัย เพือ่ใหเด็กชายอิสระ  สุข
ธูปและเด็กหญิงปรยีานุช  คัมภิรานนทไดมีสวนรวม
และเกิดความภาคภมูิใจในการทาํงาน
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วิธีการเนนิงาน
1. ครูสังเกตพฤติกรรมของเดก็ทั้งสองคน  แลวหา
จุดเดนในตัวของเดก็แตละคน  ปรากฏวาเดก็ชายอิสระ  
สุขธูปเปนคนที่สามารถพดูไดเสียงดังฟงชัด         
สวนเด็กหญิงปรียานชุ  คัมภิรานนท  เปนคนที่เขยีน
หนังสือไดสวย
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2. ครเูรียกสมาชิกของกลุมที่มีปญหามาทาํความเขาใจ  
โดยใหสมาชิกในกลุมแบงงานกันทาํใหม  โดยให
เด็กชายอสิระ  สุขธปูเปนผูออกมารายงานหนาชั้น  
และเด็กหญิงปรียานชุ  คัมภริานนท  เปนผูเขียน
รายงาน  สวนสมาชิกที่เหลือเปนผูคนควาและรวบรวม
ขอมูล

3. ผลการแกไข   ผลปรากฏวาเด็กทั้งสองคนไดมีสวน
รวมในการทาํงาน  มีความสุขและความภาคภูมิใจใน
การทาํงานมากยิ่งขึน้
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สรุปสาระสําคัญในการเขียนรายงานการวิจัยแบบงาย
(1) การเขียนรายงานการวิจัยสําหรับการวิจัยเชงิ

ทดลอง  ควรประกอบดวยหัวขอตอไปนี้
1. บทนาํ  (ความเปนมา  และคําถามวิจัย)
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
3. วิธีดําเนินการวิจัย
4. สรุปผลวิจัย  
5. การสะทอนความคิดเห็นของผูวิจัยและเพื่อน

รวมงานตอผลวิจัย



34

เอกสารประกอบการบรรยาย : การวิจัยในชั้นเรียน  

(2) การเขียนรายงานการวิจัย  กรณปีรบัพฤติกรรม
ควรประกอบดวยหัวขอตอไปนี้

1. ความเปนมา  และความสําคัญของปญหา
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
3. วิธีการศกึษา 

3.1 วิธีการเลือกศกึษานักเรียนแตละคน
3.2 วิธีการรวบรวมขอมูล
3.3 สรุปผลการศึกษาที่ไดจากนักเรียนแตละคน  

4 สรปผลวิจัย  และขอเสนอแนะในการนาํผลวิจัยไป
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2.  การเขียนรายงานการวิจัยแบบวิชาการ
รายงานการวิจัยแบบวิชาการ  จะมีรูปแบบที่เปน

สากล  โดยทั่วไปประกอบดวยเนื้อหาสาระสําคัญ   ดังนี้
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล
บทที่ 5 สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ
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ตาราง สาระที่ปรากฏในรายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่นําเสนอดวย
รูปแบบเปนทางการ  (สุวิมล  วองวานิช  : 2546, 96)

ประเด็นสําคัญ ประเด็นสําคัญ

1. หัวขอวิจัย 

2. ความเปนมาของปญหาวิจัย 

3. คําถามวิจัย 

4. วัตถุประสงคของการวิจัย 

5. ตัวแปรในการวิจัย

6. ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย

7. วิธีดําเนินการวิจัย 
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ตาราง สาระที่ปรากฏในรายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่นําเสนอดวย
รูปแบบเปนทางการ  (สุวิมล  วองวานิช  : 2546, 96) (ตอ)

ประเด็นสําคัญ ประเด็นสําคัญ

8.  ประชากร

9. กลุมตัวอยาง 

10. เครื่องมือวิจัย 

11. การเก็บรวบรวมขอมูล 

12. การวิเคราะหขอมูล

13. ผลการวิจัย
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(พระราชดํารัสในพิธีเปดอาคารเรียน เม่ือ พ.ศ.2514)

“…การทํางานสําคัญๆ จําเปนจะตองอาศัยความตั้งใจ
จริงและความเพียรพยายามอยางสม่ําเสมอ ไมยอทอ ย่ิง
เปนงานอบรมสั่งสอนเด็กที่ตองกระทําตอเนื่องกันอยาง
ไมขาดสาย ย่ิงจําเปนที่ทานจะตองรักษาความตั้งใจ 

ความอุตสาหะ พากเพียรไวใหมั่นคงที่สุด จึงจะสามารถ
กาวไปถึงจุดมุงหมายโดยสมบูรณ บริบูรณได...”
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สวัสดีคะสวัสดีคะ


