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 การวิจยันี  มวีตัถุประสงค์สองประการคอื เพื&อออกแบบกระบวนการจดัการเรยีนรู้ที&เน้น
ผูเ้รยีนเป็นสาํคญัดว้ยการวจิยัในชั  นเรยีน และเพื&อประเมนิผลกระบวนการที&ออกแบบใหม่ในบรบิทจรงิ
ของโรงเรยีนที&เป็นเปาหมายการพฒันา กลุ่มตวัอย่างเปาหมาย้ ้ การวจิยัแบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่ม
พัฒนากระบวนการ ประกอบด้วย ผู้เชี&ยวชาญด้านการออกแบบกระบวนการ ผู้อํานวยการ 
คณะกรรมการคณุภาพโรงเรยีน และครผููส้อนที&มปีระสบการณ์การทาํวจิยัในชั  นเรยีนอยา่งน้อย 1 เรื&อง 
รวมทั  งสิ น 8 คน  ทาํหน้าที&ออกแบบกระบวนการใหม่ กลุ่มครผููส้อนในโรงเรยีนที&เป็นกลุ่มเปาหมาย้

การวจิยั 4 โรง ไดแ้ก ่โรงเรยีนวดัชอ่งลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกลู) โรงเรยีนวดัโรงธรรมมติรภาพ
ที& 70 โรงเรยีนวดับางคนทใีน (วามโกประชานุกลู) และโรงเรยีนวดัธรรมาวุธาราม (ประชารฐัสมุทรการ
อปุถมัภ)์ รวมทั  งสิ น 21 คน ทาํหน้าที&ทดลองกระบวนการที&ออกแบบใหม่ วธิดีําเนินการวจิยัตามแบบ
แผนการวิจัยเชิงปฏิบัติการที&บูรณาการกบัแนวคิดการออกแบบกระบวนการใหม่ของลูแคนสกาย 
(Lucansky)  เครื&องมอืวจิยั ไดแ้ก่ การระดมสมอง ตารางมอบหมายงานที&มคีุณภาพ ผงักระบวนการ
ปฏบิตังิานที&มคีุณภาพ เทคนิคบตัรความคดิเคเจ ดชันีวดัคุณภาพกระบวนการ ตาราง5W1H แบบ
ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ และแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย ผลการวิจัยพบว่า 
กระบวนการที&ออกแบบใหมป่ระกอบดว้ยงานกระบวนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการวจิยัในชั  นเรยีนที&ไดร้บั
การออกแบบใหม่ ประกอบดว้ยขั  นตอนการปฏบิตังิานหลกั 4 ข ั  นตอน ไดแ้ก่ (1) ข ั  นวางแผน มงีานที&
ต้องปฏิบตัิ ได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการที&จําเป็นของผู้เรยีน การวิเคราะห์สาเหตุแท้จรงิของ
ปญหาที&จําเป็นเร่งด่วน กาั รกําหนดนิยามศพัท์เฉพาะและวัตถุประสงค์การวิจัย และการเตรียม
นวตักรรมและเครื&องมอืวดัประเมนิผล มดีชันีวดัคณุภาพ 6 ตวั (2) ข ั  นปฏบิตักิารตามแผน มงีานที&ตอ้ง
ปฏบิตัคิอื การใชน้วตักรรมตามแบบแผนการวจิยัที&กําหนดไว้ และการวเิคราะห์และนําเสนอผลตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยั มดีชันีวดัคุณภาพ 2 ตวั (3) ข ั  นสะทอ้นผล มงีานที&ตอ้งปฏบิตั ิไดแ้ก่ การ
วเิคราะหท์บทวนหลงัการปฏบิตังิาน และการแนะแนวทางการปฏบิตัทิี&เหมาะสม มดีชันีวดัคุณภาพ 1 
ตวั และ (4) ข ั  นการเผยแพร่ผลการวจิยั มงีานที&ต้องปฏิบตั ิคอื การเขยีนรายงานการวจิยั และการ
เผยแพร่ผลการวจิยัด้วยปากเปล่าในที&ประชุมวชิาการ มดีชันีวดัคุณภาพ 2 ตวั ผลการทดลองใช้
กระบวนการที&ออกแบบใหมพ่บว่า กลุ่มตวัอยา่งทกุหน่วยสามารถทาํการวจิยัจนสาํเรจ็ อยา่งมคีุณภาพ
ตามเกณฑ์ประเมนิระดบัดีจํานวนกว่า ร้อยละ 80 จากการประเมนิด้วยแบบประเมนิชนิดมาตร
ประมาณค่า 5 ระดบั มคี่าเฉลี&ยของคุณภาพระหว่าง 4.00-4.86 ซึ&งงานวจิยัทุกเรื&องสามารถพฒันา
ผูเ้รยีนที&เป็นกลุ่มเปาหมายการวจิยัใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารวจิยัเกนิกว่ารอ้ยละ ้ 80 ขึ นไป   
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A  Development of Learner-Centre Instruction Based on Classroom Action 
Research Approach  
 
Sucheera  Mahimuang  (Ph.D) 
Panit  Yenkhae  

Abstract 
 The  purposes of study were two-fold: to redesign quality learning management 
process based on classroom action research approaches and to try out the designed 
process on real time in-service teachers’ role at 4 basic education schools located in 
Samutrsongkram educational service area, namely: Watchonglom School; Watrongtham 
School; Watthammawutharam School; and Watbangkhontheenai School. Participants of 
study were two groups: a group for redesigning quality learning management process 
consisted of 3 experts on learning management, teaching methods; 4 schools’ 
administrators; and 5 in-service teachers who used to research at least one in a former 
year. Another group was for trying out the designed process consisted of 21 in-service 
teachers who committed themselves to be the quality control team of their schools. The 
research methodology was applied the process redesign of Lucansky’s means. Two 
types of research instrument were employed: data collecting instruments and quality 
instruments used for designing the quality learning management process based on 
classroom action research approaches which were comprised the quality work 
assignment table, the quality work performance procedure, and the handbook of quality 
work procedure of the learning management process. Research findings indicated the 
redesigned learning process management consisted of four main steps: planning, 
implementation, reflection, and dissemination. The four main steps comprised 13 
performance activities that had 11 key quality indicators to control the quality of 
activities and the work performance procedure. The 13 activities were (1) identifying 
learners’ needs, (2) distinct problem cause-effects analyzing and priority setting, (3) 
defining operational achievement and research objectives, (4) designing learning 
innovation appropriated for distinct effects of problem (5) planning innovation 
experiment, (6) developing learning materials, (7) developing measurement instruments, 
(8) baseline observation and orientation the target students, (9) implementing innovation 
and monitoring achievement, (10) analyzing the achievement and presenting, (11) 
reflecting the strength and weakness of the innovation and research conducting 
concerned, (12) writing research report in formal form, and (13) knowledge sharing with 
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colleague. The mention procedures, related quality control indicators, and the handbook 
of quality work procedure of the learning management process were verified in the 
academically appropriate and feasibility for implementing by the experts with had index 
of their concordance exceeding  higher than 0.50.   
 Regarding the results of real time implementing the redesigned quality learning 
management process and feasibility assessment results implied the 21 in-service 
teachers were able to complete their redesigned procedure based on classroom action 
research which the research objectives could be achieved. According to the 
achievement, their target students were improved through the aimed with the average 
percentage were 83.87. 
 
Key words: classroom action research, learner-center instruction, instructional quality  
 improving, quality management process redesign 
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บทที� 1 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

ความในพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบบัแก้ไขเพิ%มเติม 
พุทธศกัราช 2545  ไดก้ําหนดแนวทางการจดัการศกึษาของโรงเรยีนในหมวด 4 มาตรา 22-30 มนีัย
ตามสาระที%กําหนดว่า สถานศกึษาตอ้งจดัการศกึษาโดยยดึหลกัใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถในการเรยีนรู ้
และพฒันาตนเองได ้และถอืว่าผู้เรยีนมคีวามสําคญัที%สุด กระบวนการจดัการเรยีนรูจ้งึต้องส่งเสรมิให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนตามศักยภาพ มีสาระการเรียนรู้ที%ครอบคลุมความรู้ คุณธรรม และ
กระบวนการเรยีนรูท้ี%มุ่งเน้นการฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การผสมผสานสาระความรู ้การบูรณาการ
คุณธรรม ค่านิยมในทุกวชิา พงึจดับรรยากาศสภาพแวดล้อมสื%อการเรยีน แหล่งเรยีนรูเ้พื%อส่งเสรมิ
การศกึษาตลอดชวีติ โดยมกีลไกสําคญัคอื ให้ใช้การวจิยัเป็นส่วนหนึ%งของการจดัการเรยีนรู ้และใน
การพฒันาประสทิธภิาพของการปฏบิตังิาน การประสานสมัพนัธ์กบัทุกฝายในชุมชนเพื%อการเรยีนรู้่

ร่วมกนัระหว่างครูและผู้เรยีน โดยมเีปาหมายสําคญั้ ที%ผู้เรยีนควรมผีลสมัฤทธแิละคุณลกัษณะอนัพงึ>
ประสงค์ สาระสําคญัตามความในมาตราดงักล่าวสื%อความได้ว่าหากการจดัการศึกษาของครูมกีาร
ปฏบิตัิตามแนวทางดงักล่าวได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลแล้ว คงไม่มคีํากล่าวที%ว่า ระบบ
การศึกษาไทยและการวจิยัไทยตกอยู่ในภาวะลอกเลยีนและพึ%งพาแหล่งความรู้ และนิยมการเรยีนรู้
จากแหล่งภายนอกมากกว่า (นรนิทร ์ สงัขร์กัษา, 2551, 11) เพราะครูคอืกลไกสําคญัของการจดั
การศกึษาที%มคีุณภาพ การส่งเสรมิและพฒันาทกัษะการวจิยั การเผยแพร่เทคนิคการเรยีนการสอนที%มี
จดุมุง่เน้นทกัษะการคดิ และความสามารถเชงิวชิาการใหก้บับุคลากรในโรงเรยีน จงึเป็นเรื%องที%ทุกฝาย่

ตอ้งตระหนกั และรว่มมอืกนั (สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2553, 57-63) 
ในการจดัการศึกษาของโรงเรยีนในเขตพืEนที%การศึกษาจงัหวดัสมุทรสงครามได้รบัการ

กําหนดทศิทางการจดัการศกึษาที%ขานรบักบันโยบายดงักล่าว ดงัจะเหน็ได้จากวสิยัทศัน์ด้านการจดั
การศกึษาของจงัหวดัที%มุ่งเน้นเพื%อพฒันาคน ชุมชน สงัคมในจงัหวดั โดยมุ่งเน้นคุณธรรม จรยิธรรม 
สิ%งแวดล้อมวฒันธรรมอนัดงีาม และการดํารงชวีติตามหลกัของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง โดยมี
ประเดน็ยุทธศาสตร ์พ.ศ. 2552-2556 ที%สนับสนุนวสิยัทศัน์ 3 ประเดน็ ได้แก่ (เขตพืEนที%การศกึษา
สมุทรสงคราม, 2551) ดา้นการขยายโอกาสทางการศกึษาให้ทั %วถงึ โดยการส่งเสรมิการจดัการศกึษา
ทางเลอืกเพื%อใหป้ระชาชนทุกกลุ่มเปาหมาย้  เลอืกรบับรกิารไดต้ามความตอ้งการ เอืEอต่อการเรยีนรู ้และการ
สนับสนุนเดก็ดอ้ยโอกาสและเดก็พกิาร ดา้นการเร่งรดัพฒันาคุณภาพการศกึษา มกีลยุทธท์ี%สําคญั 3 
ข้อ คือ การพฒันาครูบุคลากรทางการศึกษาให้มศีกัยภาพพร้อมในการปฏบิตัิงานและการบรหิาร
จดัการ  การส่งเสรมิการใชส้ื%อ นวตักรรม เพื%อพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษา และการส่งเสรมิการใช้
กระบวนการวดัและประเมนิผลเพื%อใชใ้นการพฒันา ด้านการเสรมิสรา้งการจดัการศกึษาที%สอดคล้อง
กบัการพฒันาประเทศและท้องถิ%น มกีลยุทธ์ 3 ประการ คอื การส่งเสรมิการเปิดสาขาวชิา/หลกัสูตรที%
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สอดคลอ้งกบัความต้อง การส่งเสรมิการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนเพื%อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะที%พงึประสงค์ และการ
มุง่เน้นการประสานความรว่มมอืกบัทุกภาคส่วนในการจดัการศกึษา 

อยา่งไรกต็ามผลการดาํเนินการที%ผ่านมาของสถานศกึษาในเขตพืEนที%การศกึษาจงัหวดัสมุทรสงคราม ซึ%ง
ไดร้บัการประเมนิจากสํานักรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) รอบที% 2 บ่งชีEใหเ้หน็ถงึจุดที%ควร
ได้รบัการพฒันาเพื%อให้บรรลุคุณภาพตามประเดน็ยุทธศาสตร ์ได้แก่ การจดัการศกึษาที%สอดคล้องกบัการพฒันา
ประเทศ และทอ้งถิ%นอย่างมคีุณภาพสูงสุด  การจดัการเรยีนรูใ้นสถานศกึษาที%เน้นความต้องการของชุมชน
และตลาดแรงงาน   สําหรบัสาเหตุที%อาจมผีลต่อการจดัการศกึษาของโรงเรยีนจนสามารถบรรลุคุณภาพ
ตามระดบัที%พงึประสงคน์ั Eน พบว่ามปีจจยัหลายประการที%เกี%ยวขอ้งั ที%สาํคญั ไดแ้ก่ การขาดความรูค้วาม
เขา้ใจ ความสามารถในการพฒันากจิกรรมการสอน นับแต่ขั Eนการวางแผนถงึขั Eนการจดัการเรยีนการ
สอน (สาคร คุณชื%น, 2543) และสาเหตุสําคญัที%นอกเหนือจากด้านงบประมาณดําเนินการคอื การ
จดัการที%มคีุณภาพ (ธดิารตัน์ พมิพ์ศร,ี 2543) ซึ%งสอดคล้องกบัผลการสํารวจสภาพความต้องการที%
จําเป็นด้านกระบวนการจดัการเรยีนรู้ด้วยการวจิยัในชั Eนเรยีนของบุคลากรเปาหมายกา้ รวจิยัครั EงนีE 
พบว่า ในจํานวนครู 21 คน ของโรงเรียนที%ได้รบัคัดเลือกเป็นกลุ่มเปาหมายการวิจยัแม้ว่าจะมี้

ประสบการณ์ดา้นการวจิยัในชั Eนเรยีนจากการเขา้รบัการอบรมมาแลว้กว่ารอ้ยละ 60 และมคีวามรูเ้กี%ยว
กระบวนการดําเนินการวจิยัที%ถูกต้องแล้วซึ%งสงัเกตได้จากการเลอืกแนวทางการปฏบิตัิ ได้แก่ การ
เลอืกหวัขอ้ปญหาวจิยัที%ั ส่งผลกระทบต่อนักเรยีนมากที%สุด เช่นเดยีวกบัวธิกีารแก้ปญหาที%มกัได้จากั

ประสบการณ์ของตนเองซึ%งมจีํานวนกว่ารอ้ยละ 70 แต่กลบัพบว่ายงัมปีจจยัที%เป็นอุปสรรคสําคญัั ใน
การทําวจิยัในชั Eนเรยีนคอื การเขยีนรายงานการวจิยั จาํนวนรอ้ยละ 42 และหากไม่นับรวมปญหาั และ
อุปสรรคที%เกดิจากการไม่มเีวลาแล้ว ครูส่วนมากเหน็ว่าปญหาและอุปสรรคสําคญัั  ได้แก่ การรบัรูว้่า
ตนเองไม่มคีวามรูเ้พยีงพอกว่ารอ้ยละ 95 และกระบวนการที%ยุ่งยากต่อการดําเนินการกว่ารอ้ยละ 75 
สําหรบัความรูท้ี%ยงัต้องการรบัเพิ%มเตมิ ไดแ้ก่ การสรา้งเครื%องมอืรวบรวมขอ้มลู และการเขยีนรายงาน
การวจิยั รอ้ยละ 80 การวเิคราะหแ์ละนําเสนอขอ้มลู จาํนวนกว่ารอ้ยละ 65 การหาวธิแีก้ไขปญหาวจิยั ั

ประมาณร้อยละ 50 และการสืบค้นเอกสาร/งานวิจยัเพื%อศึกษา ประมาณร้อยละ 47 ครูส่วนมาก
ตอ้งการเขยีนเอกสารรายงานการวจิยัดว้ยรปูแบบไม่เป็นทางการ จาํนวนรอ้ยละ 80 (รายละเอยีดของ
ขอ้มลูแสดงเป็นผลการวจิยัขั Eนศกึษาสภาพปจจุบนัของการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการวจิยัในชั Eนเรยีน ั บทที% 
4 ตาราง 1)  
 จากที%กล่าวมาแสดงใหเ้หน็ว่าความตอ้งการการพฒันาความสามารถทางการวจิยัของบุคลากร
ในสถานศกึษาให้สามารถทําการวจิยัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลตรงตามความคาดหวงั
ของนโยบายทางการศกึษา และตรงตามสภาพจรงิของบุคลากรเปาหมายการวจิยัครั EงนีE จงึควรมกีาร้

คน้ควา้เพื%อออกแบบกระบวนการดําเนินการวจิยัที%ง่ายต่อการทําความเขา้ใจ เพื%อสรา้งจงูใจที%ดใีนการ
ทาํงานวจิยั และส่งเสรมิใหเ้กดิการเผยแพรเ่พื%อการแลกเปลี%ยนเรยีนรูร้ว่มกนั 
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วตัถปุระสงคข์องการวจยัิ  
เพื%อให้ได้คําตอบของการวิจยัที%สอดคล้องกับประเด็นปญหาที%ั พบ คณะผู้วิจยัได้กําหนด

วตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงันีE 
 1. เพื%อออกแบบกระบวนการจดัการเรยีนรูท้ี%เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัดว้ยการวจิยัในชั Eนเรยีน 
 2. เพื%อประเมนิผลกระบวนการจดัการเรยีนรูท้ี%ออกแบบใหม่ในบรบิทจรงิของสถานศกึที%เป็น
เปาหมายการพฒันา ้  
 
ขอบเขตของการวจยัิ  

1. ประชากรการวจยั ิ  
   ประชากรที%กําหนดเป็นกลุ่มเปาหมายการวจิยั้ ครั EงนีE ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวุฒดิา้นการจดัการ

เรยีนรู ้ และการออกแบบกระบวนการ ผูบ้รหิาร และครปูระจาํการของโรงเรยีนในโครงการพฒันา
โรงเรยีนตน้แบบ ของมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา จาํนวน 4 โรงเรยีน ไดแ้ก่  
  โรงเรยีนวดัช่องลมวรรณาราม (สมทุรประชานุกูล)  
  โรงเรยีนวดัโรงธรรมมติรภาพที% 70  
  โรงเรยีนวดับางคนทใีน (วามโกประชานุกูล) 
  โรงเรยีนวดัธรรมาวุธาราม (ประชารฐัสมุทรการอุปถมัภ)์  

การกําหนดกลุ่มเปาหมายการวจิยัไดแ้บ่งตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงันีE้  
  1.1 การออกแบบกระบวนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการวจิยัในชั Eนเรยีน ไดแ้ก่  
(1) ผูบ้รหิารของโรงเรยีนทั Eง 4 โรง และ (2) ครจูากโรงเรยีนวดัธรรมาวุธาราม (ประชารฐัสมุทรการ
อุปถมัภ)์ และโรงเรยีนวดัโรงธรรมมติรภาพที% 70 ที%มปีระสบการณ์การทาํวจิยัในชั Eนเรยีนอยา่งน้อย 1 
เรื%องในปีการศกึษาที%ผ่านมา จาํนวน 5 คน 
  1.2 ประเมนิคุณภาพด้านความตรงตามทฤษฎขีองกระบวนการที%ออกแบบใหม่ และ
ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียนรู้ และการออกแบบ
กระบวนการ จาํนวน 3 คน  
  1.3 การประเมนิผลกระบวนการที%ออกแบบใหม ่ ไดแ้ก่ ครผููส้อนของ 4 โรงเรยีน ที%
ไดร้บัการคดัเลอืกแบบเจาะผูท้ี%มคีวามพรอ้มต่อการเขา้รว่มกจิกรรมของโครงการจนเสรจ็สิEน
กระบวนการวจิยั จาํนวน 21 คน 
 2.  ขอบเขตด้านเนื*อหา 
 การวจิยัและพฒันากระบวนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการวจิยัในชั Eนเรยีนครั EงนีEมเีนืEอหาที%
มุง่เน้นสองประการ ไดแ้ก่ 
  2.1 การออกแบบกระบวนการใหม ่ (process redesign) ซึ%งบรูณาการกบั
กระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารของวธิดีาํเนินการวจิยัคร ั EงนีE เปาหมายเพื%อปรบัปรงุกระบวนการเดมิให้้

มคีุณภาพตามความตอ้งการของกลุ่มเปาหมายการวจิยั้  
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  2.2 กระบวนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยวจิยัในชั Eนเรยีน ที%ประกอบดว้ยขั Eนตอนดาํเนินการ 
4 ขั Eนตอน ดงันีE 

   2.2.1 ขั Eนวางแผนการวจิยั (Plan) 
   2.2.2 ขั Eนปฏบิตักิารตามแผน และสงัเกตผล (Implement)   
   2.2.3 ขั Eนสะทอ้นผล (Reflection)  
   2.2.4 ขั Eนเผยแพรผ่ล (Dissemination) 

 3. ขอบเขตด้านเวลา 
    การดําเนินการวจิยัระหว่าง กรกฎาคม 2554 - มกราคม 2555 และเพื%อใหผ้ลการวจิยั
ครอบคลุมทุกวตัถุประสงคแ์ละสะดวกต่อการตดิตามกํากบัคุณภาพ การดําเนินการวจิยัจงึแบ่งเป็น
ระยะ โดยมขีอบเขตการวจิยัแต่ละระยะ ดงันีE 
   3.1 ระยะออกแบบกระบวนการใหม ่กรกฎาคม 2554-ตุลาคม 2554 
   3.2 ระยะทดลองกระบวนการที%ออกแบบใหม ่1 รอบกระบวนการ ตุลาคม 2554-
มกราคม 2555 
  4. ตวัแปรการวจยัิ  
  การดําเนินการโครงการครั EงนีEมตีวัแปรที%เกี%ยวขอ้ง 2 กลุ่ม ดงันีE 
  4.1 ตวัแปรอสิระไดแ้ก่  
       4.1.1 ความตอ้งการของกลุ่มเปาหมายการวจิยั้   
       4.1.2 กระบวนการเดมิของการวจิยัในชั Eนเรยีน  
   4.1.3 แนวคดิ/ทฤษฎเีกี%ยวขอ้งกบัการวจิยัในชนัเรยีน และการจดัการเรยีนรู ้
  4.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
       4.2.1 กระบวนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการวจิยัในชั Eนเรยีน  
       4.2.2 คุณภาพของการวจิยัในชั Eนเรยีนที%เกดิจากการทดลองใชก้ระบวนการใหม่ 

ประโยชน์ที�คาดวาจะได้รบั่  
 ผลผลติ และผลลพัธข์องการวจิยัครั EงนีEจะเป็นประโยชน์ต่อผูม้สี่วนเกี%ยวขอ้งโดยตรง ดงันีE 
 ผูเ้รียน: 
 ผูเ้รยีนจะไดร้บัการพฒันาตามประเดน็ปญหาวจิยัั ที%เป็นความตอ้งการเรง่ด่วนครอบคลุมดา้น
ผลสมัฤทธติามมาตรฐาน>  และดชันีวดัคุณภาพกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ ทกัษะการเรยีนรู ้ การทาํงาน 
สมรรถนะ และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
 สถานศึกษา: 
 1.องคค์วามรูด้า้นกระบวนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการวจิยัในชั Eนเรยีนที%สามารถนําไปประยกุตส์ู่
การพฒันากระบวนการจดัการเรยีนรูเ้พื%อพฒันาผูเ้รยีนในโอกาสต่อไป 
 2. รายงานการวจิยัในชั Eนเรยีนที%มปีระเดน็วจิยัเกี%ยวกบัสาระในมาตรฐาน และดชันีวดัคุณภาพ
ของหลกัสตูร สมรรถนะ และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ 
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    3. ตน้แบบของบรรยากาศการแลกเปลี%ยนเรยีนรูร้ะหว่างบุคลากรในโรงเรยีน และแนวทางการ
ประสานความรว่มมอืระหว่างโรงเรยีนกบัหน่วยงานวชิาการภายนอก  
 มหาวทยาลยั ิ : 
 1. รปูแบบการพฒันาสถานศกึษาขั EนพืEนฐานเพื%อความมคีุณภาพสงูสุดของการปฏบิตัติาม 
พนัธกจิดา้นการบรกิารวชิาการ  
 2. การพฒันาองคค์วามรูท้ี%ต่อยอดศาสตรด์า้นพฒันาบุคลากรประจาํการ การวจิยัในชั Eนเรยีน 
และการจดัการเรยีนรู ้ 
 

นยามศพัท์ิ  
 เพื%อใหเ้ขา้ใจตรงกนัในสาระสาํคญัของการวจิยั ผูว้จิยัไดก้าํหนดคาํสาํคญัของการวจิยั ดงันีE 
 1. กระบวนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการวจิยัในชั Eนเรยีน หมายถงึ ขั Eนตอนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
ตามหลกัการจดัการเรยีนรูท้ี%เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ที%มจีุดมุง่หมายเพื%อพฒันาผูเ้รยีนที%เป็นกลุ่มเปาหมายใหม้ี้

คณุภาพตามที%ควรจะเป็น โดยยดึแบบแผนการดาํเนนิงานตามขั Eนตอนการวจิยัในชั Eนเรยีนประกอบดว้ย ขั Eน
วางแผน ขั Eนปฏบิตัติามแผน ขั Eนสะทอ้นผล และขั Eนเผยแพรผ่ล แต่ละขั Eนตอนมกีารดาํเนินการ ดงันีE 
  1.1 ขั Eนวางแผน (Plan) เป็นขั Eนตอนที%มดีชันีวดัคณุภาพผลผลติของขั Eนตอน คอื แผนการจดักจิกรรม
แกไ้ข/ปองกนั้ /พฒันาผูเ้รยีน การเตรยีมสื%อ และเครื%องมอืวดัประเมนิผลที%มคีณุภาพพรอ้มใช ้ 
  1.2 ขั Eนปฏบิตักิาร และสงัเกต/รวบรวมผลการใช ้ (Implement) เป็นขั Eนตอนที%มดีชันวีดัคณุภาพ
ผลผลติคอื ผลการใชน้วตักรรมตามแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ 
 1.3 ขั Eนสะทอ้นผล โดยวธิคีดิทบทวนหลงัการปฏบิตังิาน (after action review) เป็นขั Eนตอนที%มดีชันี
วดัคณุภาพผลผลติ คอื บทสะทอ้นผลที%เกดิจากการใชค้วามคดิเชงิวเิคราะหด์ว้ยตนเองของครถูงึการเรยีนรู้
จากการปฏบิตังิานเกี%ยวกบั (1) นวตักรรมที%ใชใ้นการวจิยั (2) กระบวนการวจิยัที%ผา่นมา และ (3) ผลกระทบ
ต่างๆ ที%เกดิขึEนทั Eงใน และนอกเหนือจากวตัถุประสงคก์ารวจิยัที%กาํหนดไว ้เทคนิควธิเีชงิคณุภาพที%นํามาใชค้อื 
การวเิคราะหป์จจยัที%เป็นจดุแขง็ จุดควรพฒันา และแนวทางการปฏบิตัทิี%เหมาะสมในครั Eงต่อไป ั  
    ระยะของการทบทวนหลงัการปฏบิตังิาน แบ่งเป็น 3 ระยะ ดงันีE  
    (1) ระยะวางแผนการวจิยั  
    (2) ระยะปฏบิตักิาร สงัเกตและรวบรวมผล  
    (3) ระยะเขยีนรายงานการวจิยั  
  1.4 เผยแพรผ่ลการวจิยั (Dissemination) เป็นขั Eนที%มดีชันวีดัคณุภาพผลผลติของขั Eนตอนคอื การมี
เอกสารรายงานการวจิยัในชั Eนเรยีนที%มรีปูแบบถกูตอ้งเป็นทางการ  
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บทที� 2 

เอกสารและงานวจยัที�เกี�ยวข้องิ  
 

เพื�อใหก้ารดาํเนินการวจิยัและพฒันากระบวนการจดัการเรยีนรูท้ี�เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัดว้ยการ
วจิยัในชั $นเรยีน มกีรอบแนวคดิในการดําเนินการวจิยัที�สมบรูณ์ชดัเจน จงึไดม้กีารทบทวนวรรณกรรมที�
เกี�ยวขอ้ง และนําเสนอตามลาํดบัต่อไปนี$ 

  กระบวนการจดัการเรยีนรู ้ 
กระบวนการวจิยัในชั $นเรยีน 

 การออกแบบกระบวนการ  
 คู่มอืกระบวนการ 
 งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
  

กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 กระบวนการจดัการเรยีนรู ้ มขี ั $นตอนการปฏบิตัอิย่างเป็นระบบระเบยีบในการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูใ้หก้บัผูเ้รยีนเพื�อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ี�กําหนดไว ้ กระบวนการจดัการเรยีนรูม้แีนวคดิ 
ทฤษฎทีี�เกี�ยวขอ้งดงันี$ 
 นกัวชิาการศกึษาตามที�กล่าวถงึใน ทศินา แขมมณ ี(2548, 195) ไดใ้ชค้าํว่า “ระบบการเรยีน
การสอน” ที�แสดงใหเ้หน็ถงึขั $นตอนการปฏบิตังิานที�เกี�ยวขอ้งกบัการเรยีนการสอน ดงันี$ 
 ระบบ คอื วธิกีารใดๆ ที�ไดร้บัการจดัไวอ้ยา่งเป็นระเบยีบเพื�อเป็นหลกัใหส้ามารถทําสิ�งใดสิ�ง
หนึ�งใหบ้รรลุผลตามเปาหมาย ซึ�งอาจจะเป็นเปาหมายในวงกวา้ง เช่น เพื�อสงัคมหรอืความหมาย้ ้

เฉพาะเพื�อคนส่วนหนึ�งของสงัคม หรอืครคูนเดยีว (Gagne’ and Briggs, 1974) การรวบรวม
ส่วนประกอบที�มคีวามสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิต่อกนัเพื�อการทาํงานใหบ้รรลุตามเปาหมายที�กําหนดไว ้้

(Banathy, 1968) และการรวบรวมองคป์ระกอบยอ่ยของทาํงานที�เป็นอสิระต่อกนั ใหม้กีารทํางาน
อยา่งเป็นระเบยีบ มปีฏกิริยิาส่งเสรมิสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบเพื�อใหบ้รรลุเปาหมายการทํางานที�้

กําหนดไว ้ (ธรีะ สุมติร, 2519; สงดั อุทรานันท,์ 2526 และ ชยัยงค ์ พรหมวงศ,์ 2528) ต่างใหนิ้ยาม
ที�สอดคลอ้งกนั นิยามของนกัวชิาการดงักล่าวแสดงถงึองคป์ระกอบของระบบ 3 ส่วน ไดแ้ก่ (1) 
องคป์ระกอบยอ่ยของสิ�งใดๆ ที�เป็นอสิระ มคีวามเป็นระเบยีบในตนเอง (2) ความสมัพนัธร์ะหว่าง
องคป์ระกอบยอ่ยของของสิ�งใดๆ ที�ส่งเสรมิซึ�งกนัและกนั และ (3) จดุประสงคห์รอืเปาหมายของระบบ ้  
 เมื�อวเิคราะหนิ์ยามของคําว่าระบบ พบว่ามคีวามสอดคลอ้งกบันิยามของคาํว่า “กระบวนการ” 
ในมติขิอง “กระบวนการจดัการคุณภาพการเรยีนการสอน” ดงันี$  

www.ssru.ac.th



 7 

  1.1 แนวทางการดาํเนินการในเรื�องใดเรื�องหนึ�งที�มขี ั $นตอน ตั $งแต่ขั $นเริ�มตน้จนเสรจ็
สิ$นตามวตัถุประสงคท์ี�กําหนดไว ้ (สงบ ลกัษณะ, 2534, 12 อา้งถงึใน อาภรณ์ ใจเที�ยง, 2550, 87) 
และกลุ่มของกจิกรรมที�เกี�ยวขอ้งกนันั $นตอ้งมผีลต่อกนั และมเีปาหมายหรื้ อวตัถุประสงคเ์ดยีวกนั  
(วรภทัร ์ภู่เจรญิ และโศภณา  หริญับรูณะ, 2545, 15 อ้างถงึใน สุนันทา วงษ์สมบูรณ์, 2547, 12) 
      1.2  กลุ่มของกจิกรรมซึ�งกระทาํตามลาํดบัอย่างเกี�ยวเนื�องสมัพนัธก์นั หรอืมคีวาม
เชื�อมโยงกนั อยา่งมรีปูแบบที�แน่นอนระหว่างกจิกรรมการทํางาน มจีดุมุง่หมายรว่มกนั และไดม้กีาร
ออกแบบเอาไวล้่วงหน้าเพื�อเปลี�ยนปจจยัเขา้ ไดแ้ก่ คนั  วสัดุ อุปกรณ์ และสภาพแวดลอ้มใหเ้ป็น
ผลผลติ ไดแ้ก่ การบรกิาร ผลติภณัฑ ์สารสนเทศ โดยการสรา้งมลูค่าเพิ�มในแต่ละกจิกรรม หรอืแต่ละ
ขั $นตอนโดยกระบวนการที�ไดร้บัการบรหิารจดัการอยา่งมคีุณภาพจะส่งผลใหเ้กดิผลงานที�มคีุณภาพ  
ในบางสถานการณ์กระบวนการอาจตอ้งปฏบิตัติามขั $นตอนที�กําหนดไวอ้ยา่งเครง่ครดั โดยมรีะเบยีบ
ปฏบิตัแิละขอ้กําหนดที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั $งมกีารวดัและขั $นตอนการควบคุมที�กําหนดไว้
ชดัเจน   (สถาบนัเพิ�มผลผลติแห่งชาต,ิ 2551, 111; วฑิรูย ์ สมิะโชคด,ี 2542, 134 และวรีพจน์  
ลอืประสทิธส์กุล, 2544, 26)  
              สรปุถงึองคป์ระกอบสาํคญัของกระบวนการที�ประกอบดว้ย (1) กจิกรรมการดําเนินงานที�มี
การออกแบบอย่างเป็นลาํดบัขั $นตอน (2) มกีารเชื�อมโยงสมัพนัธก์นัของกจิกรรมในกระบวนการ
เดยีวกนั และระหว่างกระบวนการตั $งแต่ขั $นเริ�มตน้จนถงึขั $นสุดทา้ย (3) มเีปาหมายหรอืวตัถุประสงค์้

ของกระบวนการ 
 องคป์ระกอบของกระบวนการเรียนการสอน 
 ทศินา แขมมณ ี (2548, 198) ไดส้งัเคราะหว์ธิกีารเชงิระบบ (system approach) ที�เป็นมติิ
ของระบบการเรยีนการสอนจากนกัวชิาการศกึษาหลายท่าน ไดแ้ก่  
 Tyler (1950) ที�ระบุองคป์ระกอบของระบบการเรยีนการสอน 4 ส่วน ไดแ้ก่ (1) จุดมุง่หมาย
ของการเรยีนการสอน (2) กจิกรรมการเรยีนการสอน (3) การประเมนิผลการเรยีนการสอน และ (4) 
ขอ้มลูปอนกลบั ้  
 Gerlach and Ely (1971, 13) กล่าวถงึองคป์ระกอบของระบบการเรยีนการสอนและลาํดบั
ขั $นตอนการปฏบิตัทิี�สาํคญั 6 ขั $น ดงันี$ (1) การกําหนดวตัถุประสงค ์(2) การเลอืกเนื$อหาวชิา (3) การ
ประเมนิพฤตกิรรมก่อนเรยีน (4) การดาํเนินการสอนที�มขี ั $นตอนปฏบิตั ิ ประกอบดว้ย การกําหนด
ยทุธวธิกีารสอน การจดักลุ่มผูเ้รยีน การจดัเวลาเรยีน การจดัหอ้งเรยีน และการเลอืกแหล่งวทิยาการ 
(5) การประเมนิผลการเรยีน และ(6) การวเิคราะหข์อ้มลูปอนกลบั ้  
  Kemp (1977, 9) กล่าวว่าการเรยีนการสอน มอีงคป์ระกอบ 9 ส่วนที�ตอ้งปฏบิตัติามลาํดบั 
ไดแ้ก่ (1) กําหนดหวัขอ้ที�จะสอนและเขยีนวตัถุประสงคท์ั �วไป (2) ศกึษาลกัษณะของผูเ้รยีน (3) การ
ระบุจดุมุง่หมายการสอนในเชงิพฤตกิรรม (4) กําหนดเนื$อหารวชิาที�สนบัสนุนจุดประสงคแ์ต่ละขอ้ (5) 
ทดสอบเพื�อวดัความรูค้วามสามารถก่อนสอน (6) เลอืกกจิกรรมและแหล่งวชิาการสาํหรบัการเรยีน
การสอน (7) ประสานงานเพื�อจดัการเรยีนการสอน (8) ประเมนิผลการเรยีนการสอน (9) พจิารณาขอ้
ควรปรบัปรงุในแผนการเรยีนการสอนต่อไป  
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 สงดั อุทรานันท ์ (2526, 31) ระบุว่าการสอนมอีงคป์ระกอบสาํคญั ไดแ้ก่ (1) ลกัษณะของ
ผูเ้รยีน (2) จุดมุง่หมายของการสอน (3) เนื$อหาสาระที�จะสอน (4) การเตรยีมการสอน (5) การ
ดาํเนินการสอน (6) การสรา้งเสรมิทกัษะ (7) กจิกรรมสนบัสนุน (8) การควบคุมและตรวจสอบ  
(9) สมัฤทธผิลของการสอน และc (10) การปรบัปรงุแกไ้ข  
 และตามแนวคดิของ Maccomp; Andrew and Goodson (1986; 1980;  อา้งถงึใน Johnson, 
1995: 13) แสดงใหเ้หน็องคป์ระกอบของระบบการเรยีนการสอน 9 ส่วน ไดแ้ก่ (1) การสาํรวจความ
ตอ้งการ (2) ระบุเปาหมาย้ แบบกวา้งๆ และรายละเอยีดของจดุประสงค/์ผลการเรยีนรู ้(3) พฒันาแบบ
วดัผลเพื�อวดัการบรรลุเปาหมายและจดุประสงคท์ี�ตั $งไว้้  (4) วเิคราะหเ์ปาหมาย และจดุประสงคเ์พื�อ้

กําหนดลกัษณะและความต่อเนื�องของทกัษะที�ตอ้งการพฒันา (5) วเิคราะหล์กัษณะของผูเ้รยีน (6) 
ระบุกลวธิกีารเรยีนการสอนที�มพีื$นฐานจากการวเิคราะหง์านและผูเ้รยีน (7) เลอืกวธิกีาร/อุปกรณ์ที�จะ
นํากลวธิกีารเรยีนรูไ้ปใช ้ (8) พฒันาอุปกรณ์ต่างๆ โดยพื$นฐานจากกลวธิแีละอุปกรณ์ที�เลอืก (9) 
ประเมนิระหว่างการดาํเนินการและปรบัปรงุวสัดุอุปกรณ์เพื�อใชแ้ละดาํเนินโครงการต่อไป จากการ
สงัเคราะหแ์นวคดิระบบการเรยีนการสอน แสดงใหเ้หน็องคป์ระกอบหลกัของกระบวนการเรยีนการ
สอน 3 ส่วน ไดแ้ก่ (1) ตวัปอน ้ (input) (2) กระบวนการ (process) และ (3) ผลผลติ (product) ซึ�งมี
ความสอดคลอ้งกบักระบวนการสอนตามแนวคดิของ แกว้ตา คณะวรรณ (2536, 12) โดยที�แต่ละ
องคป์ระกอบมโีครงสรา้งที�เป็นอสิระ แต่มคีวามสมัพนัธ ์และสนบัสนุนการทํางานระหว่างองคป์ระกอบ 
นอกจากนี$ ทศินา แขมมณ ี ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบเสรมิอกี 2 ส่วนของระบบ คอื กลไกควบคุม 
(control) หรอืวธิทีี�ใชใ้นการควบคุม หรอืตรวจสอบกระบวนการใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และ
ขอ้มลูปอนกลบั ้ (feedback) หรอืขอ้มลูที�ไดจ้ากการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างผลผลติกบั
จดุประสงคข์องระบบ เพื�อเป็นสารสนเทศในการปรบัปรงุตวัปอน และกระบวนการของระบบ้ ในรอบ
การปฏบิตังิานต่อไป สรปุไดด้งัภาพ 
 

  กลไกควบคมุ   
     

ปจจยัั ปอน ้ (input)  กระบวนการ (process)   ผลผลติ (product) 
-แผนการเรยีน 
-นกัเรยีน 
-คร ู
-วสัดุอุปกรณ์ 

 -วธิกีารสอนของคร ู
- ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างครู
และนกัเรยีน 

 1.ความรูค้วามเขา้ใจ 
2.ความสนใจ 
3.การเปลี�ยนพฤตกิรรม 

 
 
ภาพ 1 องคป์ระกอบระบบการเรยีนการสอนที�สงัเคราะหต์ามระบบการผลติ 
ที�มา (พฒันาจาก แกว้ตา คณะวรรณ, 2536, 12; ทศินา  แขมมณี, 2548) 
 

ขอ้มลูปอนกลบัเพื�อการปรบัปรุง้ /แกไ้ข 
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 จากการวเิคราะหข์ั $นตอนการปฏบิตัใินแต่ละองคป์ระกอบดงักล่าวแลว้ พบว่า องคป์ระกอบที�
มขี ั $นตอนการปฏบิตังิานที�ซบัซอ้นมกีจิกรรมค่อนขา้งมากเมื�อเทยีบกบัองคป์ระกอบอื�น คอื ขั $นการ
กําหนดแผนการเรยีนการสอน ดงัที�ทศินา แขมมณไีดส้รปุไว ้ดงัภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2 การออกแบบ และวางแผนการเรยีนการสอน  
ที�มา (ทศินา แขมมณี, 2548, 215) 

 จากภาพองคป์ระกอบของกระบวนการจดัการเรยีนการสอนมแีนวปฏบิตัทิี�สําคญั ดงันี$  
(วารนิทร ์ รศัมพีรหม, 2542, 47 -86; Dick and Carey. 1997; Reiser  and  Dick, 1996;  Kemp,  
Morrison  and  Ross,  1994; Gagne’ and  Briggs, 1983; ชยัฤทธ ิ  ศลิาเดชc , 2544, 25 และ
อาภรณ์  ใจเที�ยง, 2551, 41) สรปุว่า การออกแบบการจดัการเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการใหญ่  ภายใน
กระบวนการนี$จะประกอบดว้ยกระบวนการยอ่ยอกี  5  กระบวนการ คอื  การวเิคราะห ์ การออกแบบ  
การพฒันา นําไปใช ้ และการประเมนิผล ขณะที�กระบวนการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิของ ประเวศ 
วะส ี (2543, 22) และทศินา แขมมณ ี (2548) มอีกีหนึ�งขั $นตอนสุดทา้ยคอื การสรปุและนําความรูก้าร
ปฏบิตัขิองครไูปประยกุตใ์ช ้รายละเอยีดของแต่ละกระบวนการมดีงัต่อไปนี$ 
 ขั !นตอนการวเคราะห ์ ิ (Analysis  phase) 
 สิ�งที�พงึวเิคราะหใ์นการจดัการเรยีนการสอนตามที� แมน้มาศ  สลีสตัยกุล  (2551) ไดก้ล่าว
ไวใ้นขั $นการออกแบบการจดัการเรยีนรู ้ม ี3 ประการ ดงันี$  
 1. วเิคราะหห์ลกัสตูร  สาระและมาตรฐานการเรยีนรูช่้วงชั $น  วเิคราะหข์อ้มลูสถานศกึษา  
ความตอ้งการของผูป้กครอง  ผูเ้รยีน  ชุมชน  เพื�อกําหนดคาํสาํคญัวสิยัทศัน์  

1. ขั้นการคิดและออกแบบการเรียนการสอน 

พิจารณา 

หลักสตูร  ปัญหาความต้องการของผู้เรียน  ผู้สอน 

กําหนดเน้ือหาและมโนทัศน์ วัตถุประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ / ยุทธวิธีในการสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อ 

การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

2.  ขั้นเขียนแผนการสอน 

วัตถุประสงค์ เน้ือหาสาระ มโนทัศน์ ส่ือ การวัดและประเมินผล บันทึกผลการสอน 

เงื่อนไขและข้อจํากัดต่างๆ 
(Conditions  in  teaching  and  learning) 
-  ด้านผู้เรียน 
-  ด้านผู้สอน 
-  ด้านโรงเรียนและผู้บริหาร 
-  ด้านสถานท่ี 
-  ด้านส่ือวัสดุ 
-  ด้านส่ิงแวดล้อม 
-  ด้านงบประมาณ 
-  ด้านชุมชน 
-  ด้านผู้ปกครอง 
-  ด้านนโยบายของรัฐ           
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 2. วเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรูช่้วงชั $นเพื�อกําหนดสาระการเรยีนรูร้ายวชิาและชั $นปีที�เรยีน 
 3. วเิคราะหผ์ลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัและวเิคราะหก์ารเรยีนรูร้ายปี  
 นอกจากนี$หากพจิารณาในมติขิองกระบวนการผลติทางการศกึษา มสีิ�งที�พงึวเิคราะห ์ไดแ้ก่ 
 1. การวเิคราะหป์ญหาั หรอืการวเิคราะหค์วามจาํเป็น (needs analysis) คอื การใช้
กระบวนการประเมนิความต้องการซึ�งเป็นเครื�องมอืในการคน้หาปญหาที�จะนํามาออกแบบและั

พฒันาการเรยีนการสอน  โดยมกีารใหร้ายละเอยีดของปญหา ระบุแหล่งของปญหาและส่วนอื�นๆ ั ั  
ที�เกี�ยวขอ้งกบัปญหา  คาํถามที�เกี�ยวขอ้งกบัปญหาเพื�อสามารถวเิคราะหป์ญหาไดก้ค็อื  ปญหามีั ั ั ั

หรอืไมม่ ี  ปญหาอะไรที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอน  ปญหานั $นเป็นปญหาที�แทจ้รงิหรอืไม ่ ั ั ั

อะไรคอืสาเหตุของปญหา  อะไั รคอืวธิกีารแกป้ญหาที�เป็นได ้   ขอ้จาํกดัคอือะไร   และเปาประสงค์ั ้

ของการออกแบบการเรยีนการสอนไดม้าจากกระบวนการประเมนิความตอ้งการดงักล่าว การประเมนิ
ความตอ้งการยงัเป็นการกําหนดความเขา้ใจว่าการเรยีนการสอนที�จะทาํการออกแบบและพฒันานั $น
เป็นแนวทางในการแก้ปญหา  หรอืเป็ั นสิ�งที�ตอ้งการอยา่งแทจ้รงิหรอืไม่  
 2.  การวเิคราะหเ์นื$องาน  (contents/tasks  analysis)  ลกัษณะหรอืธรรมชาตขิองเนื$อหา
บทเรยีนที�จะนําไปสอน  อาจแบ่งออกไดเ้ป็น  2  ประเภท  คอื  สิ�งที�เป็นเนื$อหา/ความรู ้(knowledge)  
และสิ�งที�เป็นการกระทาํ/กรรมวธิ ี (procedures)  ถา้สิ�งที�สอนมลีกัษณะเป็นเนื$อหา/ความรู ้ กจ็ะเรยีก
การวเิคราะหน์ั $นว่า “การวเิคราะหเ์นื$อหา”  (contents  analysis)  แต่ถา้สิ�งที�จะสอนเป็นการกระทํา/
กรรมวธิกีจ็ะเรยีกการวเิคราะหน์ั $นว่า  “การวเิคราะหง์าน”  (tasks  analysis) การวเิคราะหง์าน  หรอื
กจิกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอน  (learning  task  analysis)  มหีวัขอ้สาํคญั ไดแ้ก่ 
  2.1 กําหนดคาํอธบิายรายวชิา หน่วยการเรยีนรู ้และจาํนวนชั �วโมง 
  2.2  กําหนดวตัถุประสงคก์ารเรยีนการสอน 
  2.3  กําหนดเนื$อหาสาระการเรยีนรู ้
  2.4  กําหนดกจิกรรมการเรยีนการสอน 
  2.5 กําหนดแนวทางในการประเมนิผลการเรยีน 
 3.  การวเิคราะหผ์ูเ้รยีน  เป็นการวเิคราะหค์ุณลกัษณะของนกัเรยีนในประเดน็ต่างๆ  ที�มผีล
ต่อการเรยีนรู ้ไมว่่าจะเป็นอาย ุ เพศ  พื$นฐานสงัคมเศรษฐกจิ  ความถนดั  แรงจงูใจ  ความรูพ้ื$นฐาน
เดมิก่อนเรยีน  รวมทั $งความแตกต่างระหว่างบุคคล  หรอืระหว่างกลุ่มตลอดจนดา้นระดบัการพฒันา  
(development  levels)  รปูแบบการเรยีน  (learning  style)  รปูแบบการรบัขอ้มลูต่างๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง
กบันกัเรยีนใหม้ากที�สุดซึ�งจะเป็นกลยุทธก์ารสอนและเทคนิคการวดัผล 
 4.  การวเิคราะหท์รพัยากรที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอน  ในการออกแบบและ
พฒันาการเรยีนการสอนควรใหค้วามสนใจในการวเิคราะหท์รพัยากรที�เกี�ยวขอ้ง เช่น บุคลากร  
งบประมาณ  องคก์าร   สื�อและสิ�งอํานวยความสะดวกที�เอื$อต่อการออกแบบการเรยีนการสอนประสบ
ความสาํเรจ็  การวเิคราะหใ์นขั $นตอนนี$รวมไปถงึ   การวเิคราะหถ์งึประโยชน์และความคุม้ทุน  
(cost/benefits  analysis)   
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 5.  การวเิคราะหก์ารสอน  การวเิคราะหก์ารสอนทําไดโ้ดยการนําขอ้มลูที�ไดจ้ากการ 
วเิคราะหง์าน/เนื$อหา  มาพจิารณาวเิคราะหก์ารสอนคอื  การลาํดบัเหตุการณ์ของการสอนที�จะทาํให้
ผูเ้รยีนมคีวามรูห้รอืทาํงานไดต้ามวตัถุประสงค ์  ประกอบดว้ยการจดัระเบยีบเนื$อหาใหเ้ป็นหมวดหมู่  
การจดัลาํดบัก่อนหลงัของเนื$อหาที�จะสอน ตลอดจนการวเิคราะหว์่าเนื$อหาดงักล่าวควรจะสอนภายใต้
เงื�อนไขใด วธิกีารใด สื�อรปูแบบใด ตอ้งดาํเนินการอยา่งไร  ตอ้งบรหิารและจดัการเรยีนการสอน
อยา่งไร 
 ขั !นออกแบบการจดัการเรียนการสอน (instruction design) 
   การออกแบบ คอื ความพยายามในการสงัเคราะหร์ะบบการเรยีนการสอนที�สามารถใช้
แกป้ญหาตามที�ไดร้ะบุไวใ้นขั $นตอนวเิคราะหค์วามจาํเป็น ั วตัถุประสงคข์องการออกแบบคอื  การระบุ
ว่าเพื�อใหร้ะบบการสอนบรรลุตามวตัถุประสงคท์ี�ตั $งไว ้ การเรยีนรูจ้ะเกดิขึ$นไดอ้ยา่งไร  ขอ้มลูต่างๆที�
ไดร้บัการวเิคราะหค์วามจาํเป็น  การวเิคราะหเ์นื$อหาและงาน  และการวเิคราะหก์ารสอน  จงึเป็น
ขอ้มลูพื$นฐานที�ถูกนํามาใชเ้พื�อการออกแบบ  ในขั $นของการวเิคราะหจ์ะเป็นการตดัสนิใจว่าอะไรคอื
สิ�งที�ตอ้งสอน  เมื�อมาถงึขั $นของการออกแบบจะตดัสนิใจว่าจะสอนอยา่งไร  ผูอ้อกแบบจะดงึความรู้
และเทคนิคต่างๆ  จากทฤษฎ ี  หลกัการและผลการวจิยัมาจากหลายสาขา  ผลผลติของกระบวนการ
ออกแบบคอื  สิ�งที�เป็นโครงสรา้ง  ส่วนประกอบและคุณลกัษณะของสิ�งต่างๆ ไดแ้ก่ หลกัสตูร  เทคนิค
การสอน วธิกีารนําส่งเนื$อหาและทกัษะสู่ผูเ้รยีน วธิกีารวดัและประเมนิผล 
 การออกแบบการเรยีนการสอน มแีนวปฏบิตัติามที� วารนิทร ์  รศัมพีรหม (2542, 46) สรปุ
ไวด้งันี$   
 1.  รปูแบบการสอนตอ้งมแีนวคดิหรอืหลกัการพื$นฐานอาจเกดิมาจากแนวคดิทางการศกึษา 
เช่น การใหน้กัเรยีนไดร้บัประสบการณ์ตรง ทฤษฎจีติวทิยา ทฤษฎกีารเรยีนรู ้ เป็นตน้ ในการ
ออกแบบการเรยีนการสอนหนึ�งๆ อาจมแีนวคดิหรอืหลกัการพื$นฐานเพยีงอย่างเดยีว  หรอืมแีนวคดิ
หรอืหลกัการพื$นฐานเป็นสหวทิยาการ (Multidisciplinary)  ซึ�งแนวคดิหรอืหลกัการพื$นฐานนี$เป็นหลกั
หรอืแนวทางกําหนด และจดัระเบยีบความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบต่างๆ  ใหส้อดคลอ้งต่อเนื�องกนั 
 2. การกําหนดองคป์ระกอบและความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบเป็นสิ�งสาํคญัที�ผูพ้ฒันา 
รปูแบบการเรยีนการสอนต้องวเิคราะหจ์นสามารถมองเหน็ความสมัพนัธไ์ดอ้ย่างสมเหตุสมผล และมี
ประสทิธภิาพ ซึ�งลกัษณะของรปูแบบการเรยีนการสอนในขอ้นี$จะแตกต่างกนัออกไป และยงัไม่มี
ขอ้กําหนดใดที�ชดัเจนเป็นที�ยอมรบักนัในศาสตรข์องการสอนว่าจะตอ้งมลีกัษณะหรอืรปูแบบเป็น
อยา่งใด 
 3. การตรวจสอบประสทิธภิาพของรปูแบบการเรยีนการสอน โดยใชว้ธิตีรวจสอบผลที�เกดิ
ขึ$นกบัผูเ้รยีนว่า สามารถพฒันานกัเรยีน รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนที�มปีระสทิธภิาพตอ้ง
สามารถพฒันานกัเรยีนใหม้คีุณลกัษณะในดา้นต่างๆ ตามที�ตอ้งการ  
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 ขั !นพฒันา  (Development / production  phase) 
 กระบวนการของการพฒันาเป็นเรื�องของการเรยีบเรยีง  การตรวจทาน  การผลติและการ
ตรวจสอบเนื$อหาการเรยีน การผลติและตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์ที�ใชใ้นระบบการสอนตามที�ออกแบบไว ้ 
กจิกรรมในการพฒันาขึ$นอยู่กบัว่าตอ้งมกีารผลติอะไรบา้งเพื�อใชใ้นระบบการสอนตามที�ออกแบบ  สิ�ง
ที�ตอ้งผลติอาจไดแ้ก่  หลกัสตูร  แผนการสอน  คู่มอื  ผูส้อน  คู่มอืผูเ้รยีน  ขอ้สอบ  แบบประเมนิ  สื�อ
การสอน  เป็นตน้ 

1. การพฒันาเนื$อหาความรู ้ อาจแยกองคป์ระกอบที�สาํคญั  ไดแ้ก่ 
1.1  พฒันารายละเอยีดของเนื$อหาความรูแ้ต่ละหน่วย  รายละเอยีดจะประกอบไปดว้ย

ความคดิรวบยอด  ขอ้เทจ็จรงิ  หลกัการหรอืกระบวนการ 
1.2  พฒันาสิ�งที�เป็นตวัอยา่งของเนื$อหาแต่ละหน่วย 
 1.3  พฒันาการฝึกปฏบิตัใินแต่ละหน่วยของเนื$อหา  การมกีจิกรรมใหน้กัเรยีนไดฝึ้ก

ปฏบิตัจิะช่วยใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรูท้ี�ด ี
 2.  การพฒันากจิกรรมการเรยีนการสอน  กจิกรรมการเรยีนการสอนมหีลายแนวทาง  เช่น  
การพฒันาการเรยีนการสอนโดยยดึพฤตกิรรมการเรยีนรู ้  (Learning  domain)  แลว้เขยีนกจิกรรม
การเรยีนการสอนดงักล่าวในลกัษณะของแผนการสอน  (Lesson  plan)  ว่าจะดําเนินการอย่างไรบา้ง  
โดยทั �วไปการจดัการเรยีนการสอนที�มปีระสทิธภิาพมกัจะมขี ั $นตอนหรอืกจิกรรมที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี$ 
  2.1  การสรา้งแรงจงูใจ  ในขั $นตอนแรกของการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนนั $น   
ผูส้อนควรกระตุน้ใหน้กัเรยีนเกดิความสนใจ  ความตั $งใจ  เพื�อเป็นการเตรยีมความพรอ้มใหน้กัเรยีน  
และการจงูใจนี$ควรแทรกอยู่ในทุกขั $นตอนของการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  โดยอาจใชก้าร 
เสรมิแรงดว้ยวธิกีารต่างๆ  ตามความเหมาะสม 
  2.2 ใหว้ตัถุประสงคแ์ก่นกัเรยีน  ควรใหน้กัเรยีนไดท้ราบบา้งว่าเขาจะไดเ้รยีนอะไร 
นกัเรยีนจะมคีวามก้าวหน้าในการเรยีนไดด้ ี ถา้นกัเรยีนไดท้ราบวตัถุประสงคก์ารเรยีนก่อน 
  2.3  ตอ้งคาํนึงถงึความรูพ้ื$นฐานของนกัเรยีน  ในกระบวนการเรยีนการสอนตอ้งใหรู้ช้ดั
แจง้ว่านกัเรยีนตอ้งมคีวามรู ้ มทีกัษะ  และเจตคตอิยา่งไรบา้งก่อนมาเรยีน 
  2.4  ใหส้ารสนเทศและตวัอยา่ง  สารสนเทศที�ใหเ้ป็นผลสิ�งที�นกัเรยีนจะตอ้งคน้ควา้   
จะตอ้งรบัเขา้สู่สตปิญญา  ความคดิของตนเองเพื�อใหเ้กดิผลต่อวตัถุประสงคท์ี�ตั $งไว ้  สารสนเทศที�ให้ั

อาจเป็นขอ้เทจ็จรงิ  กฎเกณฑเ์ป็นตวัอยา่งทกัษะ   ซึ�งอาจใหใ้นรปูของการบรรยาย  ในรปูสื�อที�
นําเสนอ  ใหก้ารปฏบิตัใิหท้ําตามความสอดคลอ้งของเนื$อหา 
  2.5  การใหก้ารฝึกปฏบิตัแิละขอ้มลูยอ้นกลบั  ในการที�นกัเรยีนเรยีนรู ้  เนื$อหาความรู ้ 
(Knowledge)  ทกัษะ  (Skill)  และเจตคต ิ (Attitude)  นกัเรยีนตอ้งปฏบิตัพิฤตกิรรมนั $นๆ  และการ
ฝึกปฏบิตัติอ้งใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
  2.6  การประเมนิผล  เป็นการตรวจสอบว่านกัเรยีนไดเ้รยีนรูอ้ะไร  และผลการเรยีนรู ้
นั $นเป็นอยา่งไร มสีิ�งใดบา้งที�ควรมกีารปรบัปรงุแกไ้ข การประเมนิผลทาํใหท้ราบว่านกัเรยีนเรยีนรู้
อะไรมาบา้งและมสีิ�งใดบา้งที�ตอ้งดาํเนินการปรบัปรงุแกไ้ข 
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 ขั !นการนําไปใช้ หรือขั !นดาํเนนการตามแผนิ  (Implementation) 
 การดําเนินการสอนตามแผนที�ออกแบบไวไ้ปใชง้านในบรบิทและสภาพแวดลอ้มจรงิของ
โรงเรยีน  ความสาํเรจ็ขั $นสุดทา้ยของการออกแบบการสอนจงึขึ$นอยูก่บัว่า  การสอนไดถู้กดาํเนินการ
ตามรายละเอยีดที�ออกแบบไวห้รอืไม ่ เพื�อใหม้ั �นใจว่าผูส้อนไดท้าํการสอนตามที�ผูอ้อกแบบกําหนดไว ้ 
ผูอ้อกแบบควรไดช้ี$แจงหรอืจดัทําคู่มอืเกี�ยวกบัวธิกีารใชร้ะบบไวส้ําหรบัผูจ้ดัการเรยีนการสอนและ
ผูส้อนเพื�อใหผู้ใ้ชร้ะบบเขา้ใจในบรบิท  ขอบเขตและรายละเอยีดของระบบการสอน ตลอดจนขอบเขต
ความรบัผดิชอบของแต่ละบุคคล จดุสาํคญัของกระบวนการดาํเนินการสอนคอื ตอ้งมั �นใจว่า
ส่วนประกอบยอ่ยต่างๆ  ของระบบการสอนไดถู้กนําไปใชต้รงตามเงื�อนไขที�ไดร้ะบุไวใ้นการออกแบบ
ระบบ ในขั $นการนําไปใชนี้$ยงัตอ้งทําควบคู่กบัขั $นการประเมนิผลเพื�อใหไ้ดม้กีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู
สาํหรบันํามาปรบัปรงุ   และการตดัสนิใจตลอดเวลา  องคป์ระกอบสาํคญัที�เกี�ยวขอ้งกบัการนํา
หลกัสตูรไปใชม้ ี 2 ประการ ไดแ้ก่ การสอน (instruction) และการบรหิารการสอน (administration) 
 ขอ้ควรตระหนกัในขั $นการจดัการเรยีนการสอนมดีงันี$ 
 1.  ตอ้งใหก้ารดาํเนินการสอนเป็นไปในรปูแบบการเรยีนรูท้ี�เน้นนกัเรยีนเป็นศูนยก์ลาง  
(student  centered) 
 2.  มคีวามสมัพนัธร์ะหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีน  คอืผูส้อนเป็นผูท้ี�ทําหน้าที�เหมอืนผูจ้ดัการ 
เรยีนหรอืสภาพแวดลอ้มเพื�อใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรู ้  มแีรงจงูใจในที�อยากจะเรยีนรู ้  มกีารแนะนํา
และประเมนิผลการเรยีนรู ้  และการเรยีนการสอนตอ้งคาํนึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคลและผูส้อน
ตอ้งทาํหน้าที�เป็นผูส้อนเสรมิ (tutor) และเป็นที�ปรกึษาใหแ้ก่นกัเรยีน 
 3.  ครผููส้อนตอ้งพฒันาวธิกีารเรยีนการสอนใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ  โดยมกีารวางแผนและใช ้
เทคโนโลยใีนการสอนอยา่งเหมาะสม 
 ขั !นการประเมนผล  ิ (Evaluation) 
 การประเมนิผลมสีองประเภท ไดแ้ก่ (1) การประเมนิเพื�อสรปุผล” (summative evaluation) 
ซึ�งดาํเนินการหลงัจากที�ไดท้ําการสอนไปแลว้  เปาหมายหลกั คอืการพจิารณาว่ามอีะไรบา้งซึ�งเป็น้

ผลผลติ และผลกระทบที�เกดิจากการสอนดว้ยระบบการสอนที�ออกแบบและพฒันาขึ$น สิ�งที�ใชเ้ป็น
แนวทางในการประเมนิ  คอืปญหาที�ระบุไวใ้นกระบวนการวเิคราะหค์วามจาํเป็นไดถู้กแกไ้ขใหห้มดั

ไปหรอืไม ่  มผีลกระทบใดเกดิขึ$นบา้ง  มสีิ�งที�จาํเป็นตอ้งเปลี�ยนแปลงหรอืปรบัปรงุเพื�อใหร้ะบบการ
สอนมคีวามสมบูรณ์ขึ$นหรอืไม ่ การประเมนิชนิดนี$จงึเป็นการประเมนิประสทิธภิาพของระบบการสอน
โดยตรง และควรดําเนินการโดยบุคคลอื�นที�ไมใ่ช่ผูอ้อกแบบและพฒันาการสอนและ (2) การประเมนิ
ระหว่างสอน (formative evaluation) ทาํระหว่างสอน เพื�อหาขอ้บกพรอ่งของเนื$อหา และสื�อการเรยีน
การสอน เพื�อปรบัปรงุแก้ไขเนื$อหา กจิกรรม และสื�อการเรยีนใหม้คีุณภาพตามที�ออกแบบการ
ประเมนิทั $งสองชนิดจะมคีวามซบัซอ้นเพยีงใดขึ$นอยูก่บัขนาด และธรรมชาตขิองสถานศกึษาที�จดัการ
เรยีนการสอน   
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 ผลการประเมนิที�ไดท้ั $งสองชนิดควรนํามาใชเ้พื�อเป็นขอ้มลูยอ้นกลบั  (feedback)  ในการ 
ปรบัปรงุขั $นตอนการเรยีนการสอนใหด้ขีึ$นและตรงตามวตัถุประสงค ์ ซึ�งควรมขี ั $นตอนการปฏบิตัทิี�
ต่อเนื�องจากการประเมนิผล ดงันี$ 
 1. รายงานไปยงัขั $นการออกแบบ และพฒันาระบบการสอนซึ�งจะทําใหท้ราบว่ามขีอ้ 
แตกต่างอะไรในขั $นตอนต่างๆ     
 2. วเิคราะหท์รพัยากร สื�อการสอน และสิ�งอํานวยความสะดวกในการสอน ว่ามขีอ้ควร
ปรบัปรงุแกไ้ขหรอืไมอ่ย่างไร  เช่น  เครื�องมอือุปกรณ์  สิ�งอํานวยความสะดวก  และสภาพแวดลอ้ม
การเรยีน 
 3.  ครผููส้อน กจิกรรมการเรยีนการสอนที�ครนํูาเสนอเป็นไปดว้ยด ี และถูกตอ้งเหมาะสม
หรอืไม่ 
 4.  ขอ้ทดสอบ  เหมาะกบัการทดสอบโดยตรงตามวตัถุประสงคห์รอืไม่ 
 5.  ขอ้ควรปรบัปรงุอื�นๆ  เช่น  การสอนเสรมิ  การสอนซ่อมเสรมิ  เป็นตน้ 

หลกัการจดัการคณุภาพของระบบการเรียนการสอนที�เน้นผู้เรียนเป็นสาํคญั  
 แนวคดิการจดัการเรยีนรูท้ี�เน้นผูเ้รยีนเป็นสําคญัตามที�พจิารณาจากพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ. 2542 และที�แกไ้ขเพิ�มเตมิ พ.ศ. 2545 ที�สาํคญัคอื (1) ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล (2) ความสามารถในการเรยีนรู ้ (3) การเรยีนรูส้ามารถเกดิขึ$นไดทุ้กที� และทุกเวลา 
ของผูเ้รยีน 

ทศินา แขมมณ ี (2548) ไดใ้หแ้นวคดิเกี�ยวกบัเรื�องนี$ว่า เป็นการจดัการเรยีนรูท้ี�มุง้เน้นความ
เหมาะสมและคุณประโยชน์ที�ผูเ้รยีนควรไดร้บั เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดม้บีทบาทสําคญัในการเรยีนรู ้ มี
ส่วนรว่มในกจิกรรมอยา่งตื�นตวัอนัจะนําไปสู่การเรยีนรูท้ี�แทจ้รงิของผูเ้รยีน โดยไดใ้หก้ารอธบิาย “การ
มสี่วนรว่มอยา่งตื�นตวั หรอื active participation” ว่าหมายถงึการที�ผูเ้รยีนรูไ้ดม้สี่วนรว่มจดักระทาํกบั 
สิ�งเรา้หรอืสิ�งที�เรยีนรู ้ ไมใ่ช่เป็นเพยีงผูร้บัสิ�งเรา้ (passive participation) เท่านั $น และการมสี่วนรว่ม
นั $นควรเป็นไปอย่างตื�นตวัทั $งทางกาย (physical participation) ทางสตปิญญา ั (intellectual 
participation) ทางอารมณ์ (emotional participation) และทางสงัคม (social participation) นวลจติต ์
เชาวกรีตพิงศ ์ และคณะ (2545) ไดอ้ธบิายว่าเป็นการจดัการใหผู้เ้รยีนสรา้งความรูใ้หมโ่ดยผ่าน
กระบวนการคดิดว้ยตนเองทาํใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยการลงมอืปฏบิตัเิกดิความเขา้ใจ และสามารถนํา
ความรูบ้รูณาการในชวีติประจาํวนั และมคีุณสมบตัติรงกบัเปาหมายขอ้ งการจดัการศกึษาที�ตอ้งการ
ใหผู้เ้รยีนเป็นคนเก่ง คนด ี และมคีวามสุข และไดก้ล่าวถงึหลกัการสาํคญัของการจดัการเรยีนรูท้ี�เน้น
ผูเ้รยีนเป็นสําคญั 2 ประการ ไดแ้ก่ (1) การจดัการโดยคาํนึงถงึความแตกต่างของผูเ้รยีน และ(2) การ
ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดนํ้าเอาสิ�งที�เรยีนรูไ้ปปฏบิตัใินการดาํเนินชวีติ เพื�อพฒันาตนเองไปสู่ศกัยภาพ
สงูสุดที�แต่ละคนจะมแีละเป็นไปได ้ 
 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที�เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัจงึมุง่เน้นที�ครผููส้อนตอ้งจดัปจจยัที�ั

สนบัสนุนการเรยีนรูใ้หก้บัผูเ้รยีน ดงันี$ (ประเวศ  วะส,ี 2544 และ กมล ภู่ประเสรฐิ, 2545, 44)  
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 1. จดับรรยากาศการเรยีนรู ้จดัสื�อ และสรา้งโอกาสในการคดิ ทํา สรา้งสรรค ์และสรปุความรู้
รว่มกนัระหว่างผูเ้รยีน  
 2. จดัสาระการเรยีนรูต้ามความสามารถ สตปิญญา ความถนดั ความสนใจ จติใจ อารมณ์ ั

สงัคม ความพรอ้มทางร่างกาย และวยัของผูเ้รยีน ไดอ้ย่างสมดุลดว้ยวธิกีารที�หลากหลาย 
 3. มุง่เน้นผลสมัฤทธขิองผูเ้รยีนอยา่งหลากหลายมติทิั $งดา้นความรู ้ ความคดิ ความสามารถ c
ความด ีและความสุขในการเรยีน 
 4. ใชแ้หล่งเรยีนรูอ้ย่างหลากหลาย และเพยีงพอเพื�อใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูต้ามความถนดั และ
ความสนใจ  
 5. สรา้งบรรยากาศการเรยีนรูแ้บบกลัยาณมติร สรา้งความศรทัธาที�มต่ีอผูส้อน ผูเ้รยีนมจีติใจ
ใฝเรยีนรู ้ขณะเดยีวกนัผูส้อนตอ้งเชื�อมั �นในความสามารถของผูเ้รยีน่  
 6. สาระและกระบวนการเรยีนรูม้กีารเชื�อมโยงกบัเหตุการณ์ สิ�งแวดลอ้มรอบตวัของผูเ้รยีน
และเครอืขา่ยอื�นๆ เช่นชุมชน ครอบครวั เพื�อการประยกุตค์วามรูสู้่ชวีติจรงิ และสรา้งความสมัพนัธ์
และรว่มมอืกนัในการเรยีนรู ้
 การทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการกระบวนการเชงิคุณภาพของระบบการเรยีน
การสอน พบว่า มคีวามสอดคลอ้งกบัหลกัการจดัการเรยีนการสอนที�มุง่เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั โดย
พบว่า มอีงคป์ระกอบของระบบการเรยีนการสอนที�สถานศกึษาหรอืโรงเรยีน ตอ้งปฏบิตัอิยา่งมคีวาม
เชื�อมโยงสมัพนัธก์นั ไดแ้ก่ (1) การใหบ้รกิารแก่ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั (2) การสนบัสนุนการจดัการเรยีนรู ้
และ(3) การออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู ้(สํานกัมาตรฐานอุดมศกึษา, 2545 อา้งถงึใน ช่วงโชต ิ 
พนัธุเวช, 2550, 169-171) ดงัรายละเอยีดตามมติเิชงิคุณภาพ ต่อไปนี$  
 1. การใหบ้รกิารที�มุง่เน้นผูเ้รยีนเป็นสําคญั คอื การที�สถานศกึษาใชว้ธิกีําหนด และจดัการ
กระบวนการสําคญัเพื�อสรา้งคุณค่าทางการศกึษาสงูสุด ใหแ้ก่ ผูเ้รยีน และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี โดยมี
กลไกควบคุม และตรวจสอบคุณภาพกจิกรรมที�เป็นจดุเน้นในกระบวนการหลกั ดงันี$ 
  1.1 วธิตีดัสนิกระบวนการที�มุง่เน้นการเรยีนรู ้ และมตีวับ่งชี$หลกัในกระบวนการเรยีน
การสอนที�สําคญัในการเปิดสอน หลกัสตูร รายวชิา และใหบ้รกิารแก่ผูเ้รยีน ซึ�งกระบวนการดงักล่าว
ไดส้รา้งคุณค่าต่อผูเ้รยีนและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี และวธิใีหก้ารศกึษาแก่ผูเ้รยีน การพฒันาและรกัษาให้
เป็นไปตามความตอ้งการและทาํใหผู้เ้รยีนเกดิความสําเรจ็    
  1.2  วธิสีรา้งความมั �นใจว่าหลกัสตูรทุกหลกัสตูร และรายวชิาที�เปิดสอนสอดคลอ้ง และ
ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รยีน  คณาจารย ์ บุคลากรผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี  ผูส้่งมอบ และพนัธมติร 
ในบรรดาหลกัสตูรที�เปิดสอนสามารถตอบสนองความต้องการหลกั ที�มคีวามมั �นใจไดว้่าไดม้กีาร
เตรยีมการ และการจดัคณาจารยส์อนที�เน้นกระบวนการเรยีนรูเ้ป็นสาํคญัไดเ้หมาะสม  ตลอดจนมี
การคาดการณ์และเตรยีมพรอ้ม  เพื�อตอบสนองการเรยีนรู ้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผูเ้รยีนเพื�อใหไ้ดร้บัการพฒันา  มคีวามสุข  มมีาตรฐานสงู และมุง่เน้นการเรยีนรูแ้บบใฝเรยีนใฝรู้่ ่   
  1.3 การออกแบบกระบวนการเรยีนรูใ้หเ้ป็นไปตามขอ้กําหนด การใชเ้ทคโนโลยใีหม ่
และการจดัความรูใ้หเ้ขา้กบัการออกแบบ ซึ�งการออกแบบ และการจดัลําดบักระบวนการเรยีนรู้
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ระหว่างหลกัสตูร และสาระที�เปิดสอนอย่างมคีวามเชื�อมโยงสมัพนัธก์นัเพื�อทาํใหเ้กดิประสทิธผิล และ
มวีธิปีระกนั ความมั �นใจว่ากระบวนการเรยีนการสอนเป็นไปตามที�ออกแบบไว ้   
    1.4 วธิวีดัผล และมตีวัชี$วดัหลกัที�ใชใ้นการประเมนิผลการดําเนินงาน  การ
ควบคุม และการปรบัปรงุกระบวนการเรยีนรู ้ การปฏบิตังิานประจาํวนัที�ม ั �นใจไดว้่าทาํใหก้ระบวนการ
เป็นตามขอ้กําหนดและออกแบบ มแีผนการวดัผลแต่ละกระบวนการที�จะทําใหเ้กดิประสทิธผิลทั $งการ
วดัผลยอ่ยระหว่างกระบวนการ และการสรุปผลรวมเมื�อสิ$นสุดกระบวนการ รวมถงึความตอ้งการของ
ผูเ้รยีน คณาจารย ์ บุคลากร  ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี และตลาดในการออกแบบหลกัสตูรที�เปิดสอนรวมถงึ
ระบบการเรยีนการสอน  
  1.5  การปรบัปรุงกระบวนการเรยีนการสอนที�เน้นผูเ้รยีนเป็นสําคญั เพื�อที�จะทําให ้
ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธทิี�ด ีc สามารถตอบสนองความตอ้งการอยา่งเป็นปจจบุนัและั เป็นไปในทศิทางที�
ถูกตอ้ง การปรบัปรงุที�มกีารแลกเปลี�ยนความรูก้บัหน่วยงานภายในสถานศกึษา ผูเ้รยีน คณาจารย ์
บุคลากร และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี และระหว่างสถานบนั  
 2.  การสนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอนที�เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั คอื การที�สถานศกึษา จดั
ใหม้กีารปฏบิตัเิพื�อสนบัสนุนการใหบ้รกิารที�มุง่เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั มกีลไกควบคุม ตรวจสอบที�ควร
สอดคลอ้งกบัการปฏบิตัต่ิอไปนี$ 
  2.1 มหีลกัการกําหนด และมกีระบวนวธิสีนบัสนุนกระบวนการหลกัของการจดัการ
เรยีนการสอนที�เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั  
  2.2 มวีธิตีดัสนิในการกําหนดความตอ้งการที�จาํเป็นในกระบวนการสนบัสนุนเพื�อให ้
สอดคลอ้ง และเหมาะสมกบัขอ้มลูนําเขา้จากผูเ้รยีน คณาจารย ์บุคลากร ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ผูส้่งมอบ
และพนัธมติร  และมขีอ้กําหนดหลกัๆ  สาํหรบักระบวนการสนับสนุน 
  2.3 มวีธิอีอกแบบกระบวนการสนับสนุนใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนด สถานศกึษานํา 
เทคโนโลยแีละความรูข้องสถานศกึษามาผนวกเขา้กบัการออกแบบกระบวนการ นําเรื�องรอบเวลาการ 
ทาํงาน การเพิ�มผลผลติ การควบคุมตน้ทุนค่าใชจ้่าย การทําใหเ้กดิประสทิธภิาพ และประสทิธผิลมา
ประกอบการออกแบบ และมวีธิใีนการนํากระบวนการออกแบบดงักล่าวสู่การปฏบิตั ิ
  2.4 ใชต้วับ่งชี$/ดชันีวดัคุณภาพในการวดัผลการดําเนินงานหลกัเพื�อควบคุม และ
ปรบัปรงุกระบวนการสนบัสนุน การดําเนินงานประจาํวนั ทาํใหก้ระบวนการสนบัสนุนมคีวามสําเรจ็
ตามขอ้กําหนด มกีารจดัการ วธิวีดัผลกระบวนการต่างๆ สถานศกึษานําขอ้มลูปจจยันําเขา้ของั

ผูเ้รยีน คณาจารย ์บุคลากร ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีและและผูส้่งมอบ ในการจดัการกระบวนการสนบัสนุน
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  2.5 สถานศกึษามวีธิคีวบคุมค่าใชจ้า่ยในการตรวจตดิตาม และการทดสอบ ผลการ
ปฏบิตังิานและกระบวนการ มวีธิกีารปองกนัขอ้บกพรอ่งและการแกไ้ขงาน้  
  2.6 สถานศกึษามวีธิปีรบัปรงุกระบวนการสนับสนุนการเรยีนรู ้ ที�จะทาํใหไ้ดผ้ลผลติที�ดี
กว่าเดมิ มคีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ มกีารปฏบิตัทิี�เป็นปจจบุนัสอดคลอ้งกบัทศิทางของั

สถานศกึษา และมกีารแลกเปลี�ยนผลการปรบัปรงุกบัหน่วยงานและกระบวนการอื�นในสถานศกึษา  
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กระบวนการวจยัในชั !นเรียนิ  
การวจิยัชั $นเรยีนเป็นการพฒันาการเรยีนการสอนของครใูนยคุปฏริปูการเรยีนรู ้ ซึ�งการเรยีน

การสอนจะเกดิประสทิธภิาพได ้  ขึ$นอยูก่บัทุกฝายที�จะตอ้งใหค้วามรว่มมอืตามบทบาทและหน้าที�ของ่

แต่ละฝาย่  ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 (ฉบบัที� 2) พ.ศ.2545 ไดร้ะบุแนวทางการ
ส่งเสรมิการวจิยัในชั $นเรยีนไวใ้นมาตรา 24(5) ว่าใหม้กีารส่งเสรมิสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดั
บรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม สื�อการสอน และอํานวยความสะดวก เพื�อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้ และมี
ความสามารถใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการเรยีนรู ้ ทั $งนี$ผูส้อนและผูเ้รยีนอาจเรยีนรูไ้ปพรอ้ม
กบัสื�อการเรยีนการสอน และแหล่งวทิยาการประเภทต่างๆ และมาตรา 30 ไดร้ะบุว่า ใหส้ถานศกึษา
พฒันากระบวนการเรยีนการสอนที�มปีระสทิธภิาพ รวมทั $งการส่งเสรมิใหผู้ส้อนสามารถวจิยัและ
พฒันาการเรยีนรูท้ี�เหมาะสมกบัผูเ้รยีนในแต่ละระดบัการศกึษา กองวจิยัทางการศกึษา (2546, บทนํา) 
ไดใ้หค้วามเหน็ว่า รฐับาลเลง็เหน็ถงึความสาํคญัและความจาํเป็นในการวจิยัทางการศกึษา สอดคลอ้ง
กบัแนวทางการพฒันาการศกึษาทั �วโลกที�พยายามใหค้รเูป็นนกัวจิยัและปรบับทบาทของการวจิยัใหเ้ขา้
กบักระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งอตัโนมตั ิสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ(2543, 16) ไดท้าํการ
สาํรวจความคดิเหน็ของผูเ้ขา้รว่มสมัมนา เรื�องสาระสาํคญัของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.
2542 ในส่วนที�เกี�ยวกบันโยบายการศกึษาและการพฒันาคร ู สามารถสรปุไดว้่ารอ้ยละ 96 ใหก้าร
สนบัสนุนครใูนการทาํวจิยั เพื�อปรบัปรงุวธิกีารจดัการเรยีนการสอน 

ความหมายของการวจยัในชั !นเิ รียน 
วจิยัการศกึษา (2546) การวจิยัในชั $นเรยีน คอื กระบวนการที�ครศูกึษาคน้ควา้เพื�อแกป้ญหาั

หรอืพฒันาการเรยีนการสอนที�ตนรบัผดิชอบ  เน้นการแกป้ญหาหรอืพฒันาการเรยีนการสอนอยา่งเป็นั

ระบบ เป็นการศกึษาและวจิยัควบคู่กบัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน เพื�อแกป้ญหาและพัั ฒนา
ปรบัปรงุการสอนของตนเองหรอืเพื�อเผยแพรผ่ลการวจิยัใหเ้กดิประโยชน์ต่อผูอ้ื�นต่อไป 

สุวมิล ว่องวาณชิ (2543, 5) ไดใ้หค้วามหมายการวจิยัเชงิปฏบิตักิารในชั $นเรยีนไวว้่า คอื การ
วจิยัที�นําโดยครผููส้อนในชั $นเรยีน เพื�อแกป้ญหาที�เกดิขึ$นในหอ้งเรยีน และนําผลมาใชใ้นกาั รปรบัปรงุ
การเรยีนการสอน เพื�อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดกบัผูเ้รยีน ตอ้งทาํอยา่งรวดเรว็ นําผลไปใชท้นัท ี และ
สะทอ้นขอ้มลูเกี�ยวกบัการปฏบิตักิารต่างๆ ของตนเอง ใหท้ั $งตนเองและกลุ่มเพื�อนรว่มงานในโรงเรยีน
ไดม้โีอกาสอภปิราย แลกเปลี�ยนความคดิเหน็ในแนวทางที�ไดป้ฏบิตัแิละผลที�เกดิขึ$น เพื�อพฒันาการ
เรยีนการสอนต่อไป เช่นเดยีวกบั บุญชม  ศรสีะอาด (2545, 1) กล่าวว่า การวจิยัในชั $นเรยีนเป็น
กระบวนการที�ครศูกึษาคน้ควา้เพื�อแกป้ญหาหรอืพฒันาการเรยีนการสอนที�ตนรบัผดิชอบโดยเป็นการั

แกป้ญหาหรอืพฒันากระบวนการเรยีนการสอนอย่างเป็นระบบ ดงันั $ั นการวจิยัในชั $นเรยีนจงึเป็นการ
วจิยัที�ควบคู่ไปกบัการปฏบิตังิานของคร ู  ส่วน นภดล  เจนอกัษร (2544, 15 – 16) กล่าวว่าการวจิยั
ของคร ู เป็นงานวจิยัที�แสดงคุณค่าของความเป็นคร ู เพราะเป็นการนําเสนอเกี�ยวกบัการเรยีนการสอน
ของครแูละนกัเรยีนต่อสาธารณชน ครคูวรไดร้บัการสนับสนุนใหท้าํวจิยัตามรปูแบบและเนื$อหาที�
ตอ้งการ โดยไม่จาํเป็นว่ารปูแบบของการวจิยัจะเหมอืนกบัรายงานการวจิยัทั �วไป การที�งานวจิยัของครู
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ทาํในหอ้งเรยีน เรยีกการวจิยัของครวู่าการวจิยัในชั $นเรยีน (classroom research) หรอืการวจิยัเชงิ
ปฏบิตักิารในชั $นเรยีน (classroom action research) สาํหรบั ถาวร  ทพิยโ์สต (2545, 19) กล่าวว่าการ
วจิยัในชั $นเรยีนเป็นการหาความรูห้รอืวธิกีารใหม่ๆ  เพื�อนํามาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพการเรยีน
การสอนในชั $นเรยีนและช่วยพฒันาคุณภาพครผููส้อนเพื�อแกป้ญหาที�ั เป็นอุปสรรคต่อการเรยีนการสอน 
โดยใชว้ธิกีารทางวทิยาศาสตร ์ สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต ิ (2545, 53–58) 
กล่าวถงึการวจิยัในชั $นเรยีนว่า หมายถงึ การวจิยัที�ทาํโดยครเูพื�อแกป้ญหาที�เกดิขึ$นในชั $นเรยีนมกีารั

ดาํเนินงานที�เป็นระบบแบบแผนชดัเจน มจีดุเน้นที�เป็นประโยชน์ต่อนกัเรยีนมากที�สุด และมลีกัษณะ
เฉพาะเจาะจงต่างจากการวจิยัทั �วไป 

Johnson (1995, 199) กล่าวว่าการวจิยัในชั $นเรยีน เป็นการรวบรวมขอ้มลูการวเิคราะหแ์ละ
การตคีวามหมาย โดยมแีผนงานกําหนดและแลกเปลี�ยนผลกบัเพื�อนรว่มวชิาชพี กระบวนการวจิยั
ปฏบิตักิารตอ้งคาํถาม 5 คาํถามต่อไปนี$ คาํถามที�ตอ้งศกึษาคอือะไร ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งมอีะไรบา้ง ขอ้มลู
ที�ตอ้งจดัเกบ็คอือะไร จะวเิคราะหข์อ้มลูอยา่งไร จะแปลความนั $นว่าอะไร การตอบคาํถามเหล่านี$ตอ้งใช้
เวลาวางแผนและในทุกขั $นตอนตอ้งอภปิรายกบัเพื�อนรว่มงาน 

Field (1997, 192) กล่าวว่าการวจิยัในชั $นเรยีนเป็นการศกึษาขนาดเลก็ (Small Scale) ที�
ดาํเนินการโดยครใูนชั $นเรยีน เป็นกระบวนการที�ช่วยใหค้รสูะทอ้นการปฏบิตังิานและเสรมิพลงัอํานาจ
ใหแ้ก่คร ู ส่วน Foshay (1998, 108) กล่าวว่าการวจิยัที�ทาํโดยคร ู โดยใชป้ระโยชน์จากการวจิยัมา
สาํรวจ ตคีวาม และอธบิายความจรงิที�เกดิขึ$นในชั $นเรยีน 

จากความหมายของการวจิยัในชั $นเรยีนดงักล่าวขา้งตน้ จากนกัวชิาการสามารถสรปุไดว้่า การ
วจิยัในชั $นเรยีน คอืการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร (action research) เป็นการแกป้ญหาที�เกดิขึ$นในชั $นเรยีนหรอืั

พฒันาการเรยีนการสอนอย่างเป็นระบบ มแีผนชดัเจน โดยมุง่เน้นผลประโยชน์ของผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
และดาํเนินการวจิยัไปควบคู่กบัการปฏบิตังิานของคร ู เพื�อใหไ้ดข้อ้คน้พบ และคาํตอบที�เชื�อถอืได ้ เพื�อ
นําผลมาปรบัปรงุและพฒันาการเรยีนการสอนใหเ้ป็นไปตามจุดมุง่หมายที�กําหนดไว ้

กระบวนการและขั !นตอนของการวจยัในชั !นเรียนิ  
ตามที�มผีูเ้สนอขั $นตอนของการวจิยัในชั $นเรยีนไว ้ดงันี$ 
ประวติ  เอราวรรณ์ (2544, 5 – 6) กล่าวถงึกระบวนการวจิยัในชั $นเรยีนว่า การวจิยัในชั $นเรยีน

มกีระบวนการที�ต่อเนื�องและเป็นระบบ คอื เริ�มจากการสาํรวจสภาพการปฏบิตังิานว่ามปีญหาอะไรบา้ง ั

วางแผนเพื�อแกไ้ขปญหา ลงมอืปฏบิตัติามแผนแลว้สะทอ้นผลการปฏบิตัเิพื�อั การเริ�มตน้ใหม ่ มขี ั $นตอน
ดงันี$   

1. การสํารวจสภาพการปฏบิตังิาน (reconnaissance) 
2. การวางแผน (plan) 
3. การลงมอืปฏบิตั ิ(action) 
4. การสะทอ้นผลการปฏบิตั ิ(reflection) 

 อนงคพ์ร สถติภาคกุีล (2544, 62–65) กล่าวว่าการวจิยัในชั $นเรยีนตอ้งเริ�มต้นดว้ยการกําหนด
ปญหั าที�จะทาํการแกไ้ข และศกึษาคน้หาเอกสารที�เกี�ยวขอ้งเพื�อใหเ้กดิความชดัเจนในปญหา จากนั $นั
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ตั $งสมมตฐิานหรอืคาดคะเนคาํตอบของปญหาว่าควรเป็นลกัษณะใด โดยั ใชเ้หตุผลจากประสบการณ์ 
และการคน้ควา้ ไปสู่การกําหนดรปูแบบหรอืวธิกีารที�ใชแ้กป้ญหาแลว้สรา้งเครื�องมอืเพื�อเกบ็รวบั รวม
ขอ้มลู นํามาวเิคราะห ์ ทําการสรุป และเขยีนรายงานผลการวจิยัเป็นขั $นตอนสุดทา้ย เพื�อนําเสนอสิ�งที�
คน้พบอนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการเรยีนการสอน 
 ยทุธนา  ปฐมวรชาต ิ(2544, 59–68) ไดเ้สนอแนวทางการวจิยัในชั $นเรยีนไว ้4 ขั $นตอนดงันี$ 
 1. การวางแผนการวจิยั  เพื�อกําหนดขั $นตอนในการปฏบิตังิาน ซึ�งสิ�งที�ควรทําในเบื$องตน้ คอื
การวเิคราะหป์ญหา การเลอืกสื�อ วธิกีารนํามาใชใ้นการพฒันาและกําหนดโครงการวจิยั เริ�มตน้จากการั

สาํรวจสภาพการปฏบิตังิานของครใูนการจดัการเรยีนรู ้ ซึ�งตอ้งตรวจสอบว่าผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ามที�
กําหนดไวใ้นแผนการเรยีนรูห้รอืไม ่  โดยใชข้อ้มลูจากการบนัทกึผลการจดัการเรยีนรู ้ สงัเกตพฤตกิรรม
การเรยีนของผูเ้รยีน วเิคราะหจ์ากแบบสอบถาม เพื�อสาํรวจปญหาของผูเ้รยีนที�จะั นําไปสู่การวเิคราะห์
การหาเหตุผล เพื�อกําหนดปญหาที�พบในการจดัการเรยีนรูว้่ามสีาเหตุอะไรบา้ง มสีาเหตุจากอะไรบ้ั าง 
จดัลาํดบัความสําคญัของปญหาที�ตอ้งการพฒันา จากนั $นจงึศกึษาหาวธิกีารสื�อหรอืนวตักรรมที�คาดว่าั

น่าจะนํามาประยกุตใ์ชใ้นการแกป้ญหาั หรอืพฒันาคุณภาพของชั $นเรยีนใหส้งูขึ$นกว่าเดมิ การกําหนด
ปญหาควรมทีศิทางในการแกป้ญหาหรอืพฒันาว่าแก้ปญหาจดุใด จะพฒันาผูเ้รยีนอยา่งั ั ั ไร  แลว้เขยีน
โครงการวจิยัหรอืเคา้โครงการวจิยัเพื�อเป็น 
แนวทางสู่ความสาํเรจ็ 
 2. การพฒันาเครื�องมอืการวจิยั จากการวางแผนดําเนินการโดยจดัทําโครงการ หรอืเคา้โครง
เสรจ็แลว้ ครผููส้อนตอ้งดาํเนินการสรา้งและพฒันาเครื�องมอื ซึ�งประกอบดว้ยเครื�องมอืที�ใชเ้ป็นสิ�ง
ทดลองที�จดัทําขึ$น และกําหนดเป็นตวัแปรอสิระหรอืสิ�งทดลอง เช่น วธิกีารสอนสื�อ แบบทดสอบ แบบ
สงัเกต เป็นตน้ เครื�องมอืที�ใชใ้นการทดลองเมื�อครพูฒันาโดยการศกึษาแนวคดิทฤษฎทีี�เกี�ยวขอ้ง 
กําหนดมาเป็นกรอบแนวคดิในการพฒันาผูเ้รยีนและจดัทาํในลกัษณะของสื�อหรอืนวตักรรม ซึ�งจะตอ้งมี
การตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมอื เพื�อใหม้มีาตรฐานก่อนนําไปใชจ้รงิ ส่วนเครื�องมอืที�ใชใ้นการเกบ็
รวบรวมขอ้มลูกจ็ะตอ้งมกีารตรวจสอบความเที�ยงตรง (validity) จากผูเ้ชี�ยวชาญและทดลองหาความ
ยากง่าย (difficulty) หาค่าอํานาจจาํแนก (discrimination) และค่าความเชื�อมั �น (reliability) 
 3. การดาํเนินการวจิยั เป็นการปฏบิตัติามแผนที�กําหนดไว ้ โดยการนําเครื�องมอืที�เป็นสิ�ง
ทดลอง เช่น วธิกีารสอน สื�อ แบบฝึกต่างๆ และเครื�องมอืที�ใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูมาใชพ้ฒันาผูเ้รยีนตาม
ระยะเวลาที�กําหนดไวใ้นเคา้โครงการวจิยั ดําเนินการตารปูแบบที�กําหนดไว ้
 4. การวเิคราะหแ์ละสรุปผลการวจิยั หลงัจากที�การดาํเนินการวจิยัและเกบ็รวบรวมขอ้มลูที�
ตอ้งการไดแ้ลว้ ตอ้งนําขอ้มลูที�ไดม้าวเิคราะห ์ และแปลความหมายเพื�อสรุปการวจิยั ซึ�งจะเป็นการตอบ
คาํถามหรอืปญหาการวจิยัที�กําหนดไว้ั  
 การวจิยัในชั $นเรยีนจงึเป็นกระบวนการสําคญัในการแก้ปญหาและการพฒันากจิกรรมการเรยีนั

การสอนที�ครผููส้อนตอ้งดาํเนินการไปพรอ้มกบัการจดัการเรยีนการสอนในชั $นเรยีนของตน เพื�อพฒันา
ผูเ้รยีนใหม้คีวามรู ้ ความสามารถเตม็ตามศกัยภาพ โดยใชว้ธิกีารสื�อ หรอืนวตักรรม เป็นเครื�องมอืใน
การพฒันา มขี ั $นตอนการดําเนินงานอยา่งเป็นระบบ ไดแ้ก่  สาํรวจและวเิคราะหป์ญหาจากการจดัการั
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เรยีนรู ้ ศกึษาเอกสารเพื�อคน้หาวธิกีารแกไ้ขปญหา พฒันาวธิกีาร สื�อ และนวตักรรม  นําวธิกีารหรอืั

นวตักรรมไปใช ้ แลว้สรปุผลเขยีนรายงานการวจิยั  ก่อนการดําเนินการวจิยัครผููส้อนควรเขยีนเคา้
โครงการวจิยัใหช้ดัเจนเพื�อใหก้ารดําเนินการวจิยัเป็นไปตามแผนที�กําหนด 

ความสมัพนัธ์ระหวางการวจยัในชั !นเรียน และการจดัการเรียนรู้ของครู่ ิ  
 นนัทวนั  สวสัดภิมูิc  (2540, 21-23) ไดส้รปุแนวคดิของ อุทุมพร จามรมาน (2537) สุวฒันา  
สุวรรณเขตนิคม (2538) และสุนีย ์ เหมะประสทิธ ิc (2540) เกี�ยวกบัประโยชน์ของการทําวจิยัในชั $น
เรยีนที�มต่ีอการพฒันาตนเองสู่ความเป็นครมูอือาชพีว่า การทําวจิยัในชั $นเรยีนจะเป็นการกระตุ้นใหค้รู
สะทอ้นการทํางานดา้นการเรยีนการสอน เพื�อปรบัปรงุการทาํงานของตนเอง เพราะการปฏบิตัิ
ดงักล่าวเท่ากบัเป็นการพฒันากระบวนการทาํงานของครอูยา่งเป็นระบบ ครจูงึไดเ้หน็ภาพการทํางาน
ทุกขั $นตอน ประกอบกบัไดม้กีารตดัสนิใจอยา่งมเีหตุผล มกีารสรา้งสรรค ์ มโีอกาสคดิใครค่รวญ
เกี�ยวกบัการปฏบิตังิานว่าไดผ้ลหรอืไมอ่ยา่งไร จงึทาํใหค้รไูดเ้รยีนรูต้วับ่งชี$ประสทิธภิาพการสอน
อยา่งเป็นรปูธรรม ดงัที� Arends (1994) ไดส้รปุถงึประโยชน์ของการวจิยัปฏบิตักิารต่อการพฒันา
คุณลกัษณะของครดูา้นต่างๆ คอื ความเป็นผูนํ้า การปฏบิตังิาน และการเป็นผูม้คีวามรูก้วา้งขวาง
และทนัสมยัในการจดัการเรยีนการสอน แนวคดิดงักล่าวแลว้ตรงกบัเปาหมายของการวจิยัชนิดนี$ คอื ้

การแกไ้ขปญหาตามความต้องการของผูเ้รยีน และั การสนบัสนุนใหเ้กดิการเรยีนรูว้ธิปีฏบิตังิานของผู้
ปฏบิตักิาร (Gummesson, 2000 อา้งถงึใน Rowley, 2003; O’Brien, 2001) 
 องคป์ระกอบของการจดัการเรียนการสอน 
 Shulman (1987) กล่าวว่า ในการจดัการเรยีนรูข้องครนูั $นจาํเป็นอย่างยิ�งตอ้งมคีวามรูส้ําคญั 
ดงันี$ 
 1. ความรูใ้นเนื$อหาสาระของศาสตรท์ี�สอน 
 2. ความรูใ้นหลกัการ และวธิกีารสอน 
 3. ความรูใ้นหลกัสตูร 
 4. ความรูเ้กี�ยวกบัผูเ้รยีน 
 5. ความรูใ้นบรบิทต่างๆ ของการจดัการเรยีนการสอน 
 6. ความรูเ้กี�ยวกบัเปาหมายการศกึษา้  
 อนุวฒัน์ ศุภชติกุิล (2547, 103) กล่าวถงึความสมัพนัธร์ะหว่างการวจิยัและการพฒันา
คุณภาพว่ามลีกัษณะเหมอืนกนั กล่าวคอืมกีารใชก้ระบวนการ PDCA เพื�อเปาหมาย้ ที�ผลลพัธท์ี�ดขี ึ$น 
แต่มคีวามเครง่ครดัของระเบยีบวธิทีี�ปฏบิตัแิตกต่างกนั การวจิยัมุง่เน้นขอ้สรปุที�น่าเชื�อถอืและนําไป
ประยกุตไ์ดอ้ยา่งกวา้งขวาง แต่การพฒันาคุณภาพมุง่เน้นการเปลี�ยนแปลงวธิทีํางานใหเ้หน็ผลที�อาจ
ใชผ้ลไดเ้ฉพาะที�  อยา่งไรกต็ามงานวจิยัที�มคีุณภาพสามารถทําควบคู่กบัการปรบัปรงุระบบงานหรอื
การพฒันาคุณภาพได ้หากมกีารวางแผนและรว่มกนัตั $งแต่ตน้ นอกจากนี$การพฒันาคุณภาพงานโดย
ไมส่นใจคน้หาขอ้มลูวชิาการมาประกอบเป็นการพฒันาที�ตอ้งใชเ้วลามาก ไดผ้ลน้อย และเป็นการเสยี
โอกาส ดงันั $นการวจิยัจงึมสี่วนสนบัสนุนใหม้ขีอ้มลูสาํคญัต่อการพฒันางาน  
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 การสงัเคราะหแ์นวคดิ/ทฤษฎทีี�ว่าดว้ยกระบวนการจดัการเรยีนรูท้ี�เน้นผูเ้รยีนเป็นสําคญั และ 
กระบวนการวจิยัในชั $นเรยีนดงักล่าวแลว้ พบว่ามขี ั $นตอนการปฏบิตังิานที�ไมแ่ตกต่างกนัมากนกั และ
หากไดบ้รูณาการขั $นตอนการปฏบิตังิานระหว่างสองกระบวนการจะทาํใหไ้ดก้ระบวนการจดัการ
เรยีนรูท้ี�เน้นผูเ้รยีนเป็นสําคญั มคีวามเป็นระบบระเบยีบของการรวบรวมขอ้มลูผลที�เกดิจากการ
จดัการเรยีนรู ้ มคีวามเป็นเหตุ-ผลระหว่างกจิกรรมที�เลอืกปฏบิตัแิต่ละขั $นตอน ขณะเดยีวกนัจะทําให้
มโนทศัน์เกี�ยวกบักระบวนการวจิยัในชั $นเรยีนเป็นสิ�งทําความเขา้ใจไดไ้มย่ากเมื�อเปรยีบเทยีบกบั
กระบวนการจดัการเรยีนรูท้ี�คุน้เคยดแีลว้ ดงัจะสงัเกตผลของการบรูณาการระหว่างกระบวนการ
ดงักล่าวไดจ้ากตารางต่อไปนี$ 

ตาราง 1 กระบวนการตามความคาดหวงัจากการบรูณาการระหว่างสองแนวคดิ/ทฤษฎ ี

กระบวนการวจยัเชงปฏบตัการิ ิ ิ ิ  กระบวนการจดัการเรียนรู้ที�

เน้นผู้เรียนเป็นสาํคญั 

กระบวนการที�บรูณาการระหวาง ่

2 กระบวนการ  

วางแผน (Plan) 
-กาํหนดประเดน็ปญหาวจิยัั  
-กาํหนดวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
-คดัเลอืกนวตักรรมหรอืสิ�งทดลอง 
และการวดัประเมนิผล 
-กาํหนดแผนการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู 

 
-วเิคราะหผ์ูเ้รยีน 
-กาํหนดวตัถุประสงค/์คา่
เปาหมายของการจดัการเรยีนรู้้  
-เตรยีมแผนจดักจิกรรม สื�อการ 
เรยีนรู ้และเครื�องมอืวดัและ 
ประเมนิผล 

วางแผน (plan) 
- วเิคราะหผ์ูเ้รยีน และกาํหนด 
ประเดน็ปญหาที�ั ตอ้งแกไ้ข/พฒันา 
-กาํหนดคา่เปาหมายและ้

วตัถุประสงคข์องการแกไ้ข/พฒันา 
-เตรยีมนวตักรรม: กจิกรรม สื�อ 
และเครื�องมอืวดัและประเมนิผล 
-กาํหนดแผนการจดักจิกรรมและ
รวบรวมผลการจดักจิกรรม 

ปฏบตัตามแผน ิ ิ (Action) 
-ทดลองใชส้ิ�งทดลองกบั
กลุ่มเปาหมายการวจิยัตามแผนที�้

กาํหนดไว ้
-วเิคราะหข์อ้มลูผลการวจิยั และ
นําเสนอตามวตัถุประสงค ์ และ/
หรอืคาํถามวจิยัที�กาํหนดไว ้

- จดักจิกรรมการเรยีนรูอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ และเกดิ 
ประสทิธผิลตามจุดประสงค ์ 
(รายคาบ/รายแผน)  

ปฏบตัตามแผน ิ ิ (implementation)  
-จดักจิกรรมกบักลุ่มเปาหมายการ้

วจิยัตามแผนอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
โดยมุง่ที�ประสทิธผิลตาม
วตัถุประสงค ์
-วเิคราะหข์อ้มลูที�รวบรวมไดเ้ทยีบ
กบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั และ
นําเสนอผลตามลาํดบัอย่าง
ถูกตอ้ง ชดัเจน 

สงัเกตผล (Observe)  
-รวบรวมขอ้มลูแสดงผลที�เกดิจาก
การใชน้วตักรรมดว้ยเครื�องมอืที�มี
คณุภาพ เป็นระยะตามแบบ 
แผนการวจิยัที�ออกแบบไว ้ 

-วดัและประเมนิผลตามสภาพ
จรงิระหว่าง และหลงัจดักจิกรรม
การเรยีนรู ้ ที�เกดิจากการจดั
กจิกรรมตามแผน 
-เปรยีบเทยีบผลกบัวตัถุประสงค ์

สงัเกตผล (observation)  
-รวบรวมขอ้มลูผลที�เกดิจากการใช้
นวตักรรมระหว่างการใช ้ และหลงั
การใชต้ามแบบแผนการวจิยั โดย
ใชเ้ครื�องมอืวดัผลที�มคีณุภาพ   
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ตาราง 1 (ต่อ)  
กระบวนการวจยัเชงปฏบตัการิ ิ ิ ิ  กระบวนการจดัการเรียนรู้ที�

เน้นผู้เรียนเป็นสาํคญั 

กระบวนการที�บรูณาการระหวาง ่

2 กระบวนการ  

สะท้อนผล (Reflection)  
-คดิทบทวนหลงัการปฏบิตังิานถงึ
ขอ้ด/ีจุดเด่น และจุดควรพฒันา
ของกระบวนการดาํเนินการวจิยั 
และนวตักรรมที�ใชใ้นการวจิยันี$ 

 
-บนัทกึหลงัการสอน: ทบทวน
และจดประเดน็สาํคญัแสดงผล
ของการจดักจิกรรมทั $งขอ้ด ี และ
ขอ้ควรปรบัปรงุในครั $งต่อไป 

สะท้อนผล (reflection)  
-คดิทบทวนความรูท้ี�เกดิจากการ
ปฏบิตัหิลงัการใชน้วตักรรมกบั
กลุ่มเปาหมายเป็นระยะ ทั $้ งในแง่
บวก/ด ี และแงล่บ/ปรบัปรงุ และ
บนัทกึขอ้คน้พบ 
- สงัเคราะหเ์นื$อหา และนําเสนอ
ประเดน็ที�สําคญัที�เรยีนรูจ้ากการ
ปฏบิตั ิ เพื�อชี$นําการพฒันา
คุณภาพอย่างต่อเนื�อง 

 

การจดัการกระบวนการ และการออกแบบกระบวนการ 
 กระบวนการ  (process)  มคีวามหมายโดยทั �วไป ดงันี$ 
 แนวทางการดําเนินการในเรื�องใดเรื�องหนึ�งที�มขี ั $นตอน  ซึ�งวางไวเ้ป็นลําดบัตั $งแต่ตน้จนจบ  
แลว้เสรจ็ตามจดุประสงคท์ี�กําหนด (สงบ ลกัษณะ, 2534, 12 อา้งถงึใน อาภรณ์ ใจเที�ยง, 2550, 87) 
 กลุ่มของกจิกรรมต่างๆ  ซึ�งกระทําตามลาํดบัอย่างเกี�ยวเนื�องกนัเพื�อเปลี�ยนปจจยัเขา้ั  ไดแ้ก่   
วสัดุ อุปกรณ์ คน และสภาพแวดลอ้มใหเ้ป็นผลผลติ ไดแ้ก่ การบรกิาร ผลติภณัฑ ์ สารสนเทศ โดย
การสรา้งมลูค่าเพิ�มในแต่ละกจิกรรมหรอืแต่ละขั $นตอนโดยกระบวนการที�ไดร้บัการบรหิารจดัการอยา่ง
มคีุณภาพจะส่งผลใหเ้กดิผลงานที�มคีุณภาพ  (วฑิรูย ์สมิะโชคด,ี 2542, 134) 
 ความสมัพนัธห์รอืความเชื�อมโยงอนัมรีปูแบบที�แน่นอนรปูแบบหนึ�ง ระหว่างกจิกรรมการ
ทาํงานหลายๆ กจิกรรมที�มจีดุมุง่หมายรว่มกนั ซึ�งไดร้บัการออกแบบเอาไวล้่วงหน้า เพื�อเปลี�ยนแปลง
วตัถุดบิหรอืบรกิารที�จดัหามาใหเ้ป็นสนิคา้ที�เป็นผลผลติ ประเภทสิ�งของ หรอืบรกิารที�มมีลูค่าสงูขึ$น 
(วรีพจน์ ลอืประสทิธส์กุล, 2544, 26) กลุ่มของกจิกรรมต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกนัมผีลต่อกนั และมี
เปาหมายหรอืวตัถุประสงคเ์ดยีวกนั  ้ (วรภทัร ์ ภู่เจรญิ และโศภณา หริญับรูณะ, 2545, 15 อา้งถงึใน 
สุนนัทา วงษ์สมบรูณ์, 2547, 12) 
 กจิกรรมที�เชื�อมโยงกนั โดยมจีดุมุง่หมายที�การผลติหรอืบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้ (ผูร้บับรกิาร) ทั $ง
ภายในและภายนอกองคก์ร โดยทั �วไปกระบวนการประกอบดว้ยดว้ยคน เครื�องจกัร เครื�องมอื เทคนิค 
วสัดุ และการปรบัปรงุ มาทาํงานรว่มกนัตามขั $นตอนหรอืการปฏบิตักิารกําหนดไว ้  ซึ�งแทบจะไม่มี
กระบวนการใดที�สามารถดาํเนินงานไดโ้ดยลาํพงั จะตอ้งพจิารณาความสมัพนัธก์บักระบวนการอื�นที�
ส่งผลกระทบซึ�งกนัและกนั ในบางสถานการณ์ กระบวนการอาจตอ้งปฏบิตัติามขั $นตอนที�กําหนดไว้
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อยา่งเครง่ครดั โดยมรีะเบยีบปฏบิตัแิละขอ้กําหนดที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั $งมกีารวดัและ
ขั $นตอนการควบคุมที�กําหนดไวช้ดัเจน   (สถาบนัเพิ�มผลผลติแห่งชาต,ิ 2551, 111) 

   สรปุไดว้่า กระบวนการ คอื วธิกีาร แนวทางดาํเนินการในเรื�องใดเรื�องหนึ�งซึ�งวางแผนไว้
อยา่งเป็นระบบตั $งแต่ตน้จนจบโดยมคีวามเชื�อมโยงสมัพนัธก์นัเป็นลาํดบัขั $นตอน เพื�อแปรรปูปจจยัั

นําเขา้ไปเป็นผลผลติ  เพื�อการเปลี�ยนแปลงและก่อใหเ้กดิมลูค่าเพิ�มในแต่ละกจิกรรมหรอืบรกิารต่างๆ  
นั $นใหส้งูมากขึ$น   

การออกแบบกระบวนการปฏบตังานใหม ิ ิ ่  
 การออกแบบกระบวนการใหมเ่ป็นหนึ�งในวธิปีรบัปรงุคุณภาพของกระบวนการปฏบิตังิาน
อยา่งงา่ยๆ ที�ไมต่อ้งเสยีเวลาและแรงงานในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูมาวเิคราะห ์ เพยีงแต่นํา
กระบวนการและวธิกีารปฏบิตังิานในปจจบุนัมาทบทวน พนิิจพเิคราะหอ์ย่างละเอยีดลออั   และถี�ถว้น 
แลว้ใชค้วามคดิสรา้งสรรคอ์อกแบบขั $นตอนและวธิกีารปฏบิตังิานในแต่ละขั $นตอนเสยีใหม ่ ใหต่้างไป
จากเดมิ บนเงื�อนไขสําคญัคอื (1) ทาํใหไ้ดผ้ลงานที�มคีุณภาพดขีึ$น (2) สามารถลดปรมิาณ แรงงาน 
ความยุง่ยาก ความผดิพลาด และการสิ$นเปลอืงวสัดุ (3) เพิ�มผลตอบแทนไดม้ากภายในเวลาสั $นๆ 
โดยเฉพาะในกรณีที�กระบวนการปฏบิตังิานเดมิ และองคป์ระกอบที�เกี�ยวขอ้งไม่เคยไดร้บัการดแูล 
และออกแบบมาอย่างสมเหตุสมผล อยา่งมจีติสาํนึกจงใจมาก่อน ซึ�งเป็นกรณทีี�พบเหน็ไดโ้ดยทั �วไป
ในบรษิทัทั $งหลาย โดยเฉพาะบรษิทัขนาดเลก็และขนาดกลาง (วรีพจน์ ลอืประสทิธสิกุลc  และ ภาณุ  
ถนอมวรสนิ, 2545, 241) 
            การออกแบบกระบวนการทางธุรกจิใหม ่(Business Process Redesign) คอื การวเิคราะห ์
และการออกแบบกระบวนการทางธุรกจิที�มอียูเ่สยีใหม่ เพื�อใหบ้รรลุผลการปรบัปรงุอย่างมากของ
ดาํเนินงานขององคก์ร หรอือาจหมายถงึ การวเิคราะหแ์ละออกแบบกระบวนการและการไหลของงาน
ภายในและระหว่างองคก์ร (พฤทธ ์องิคนึงเดชา และวทิยา สุหฤทดาํรง, 2547, 163) 
 สรปุไดว้่า การออกแบบกระบวนการใหมค่อื การนํากระบวนการปฏบิตังิานเดมิมาทบทวน
แกไ้ข ปรบัปรงุ  วเิคราะหแ์ลว้ออกแบบใหมใ่หด้ขีึ$นกว่าเดมิ เพื�อใหส้ะดวก รวดเรว็ และถูกตอ้งตาม
วตัถุประสงคท์ี�ตอ้งการ 

 แนวคดิ /หลกัการ 
 ในการออกแบบกระบวนการปฏบิตังิานอยา่งมคีุณภาพนั $นมหีลกัการสําคญัที�ตอ้งนํามาเป็น
แนวปฏบิตั ิดงันี$ 
  1. โครงสรา้ง/ลกัษณะสําคญัของกระบวนการคุณภาพที�ควรคํานึง 3 ประการ ไดแ้ก่ (1) 
หลกัการไหลเวยีนของทรพัยากรบุคคลที�ว่าคนมาแลว้ไปแต่กระบวนการยงัคงอยู่ การปฏบิตังิานจงึ
ตอ้งใชก้ระบวนการเป็นหลกัแทนที�จะใชค้นเป็นหลกั แต่ทั $งนี$กระบวนการตอ้งถูกออกแบบอยา่งเป็น
ระบบ และใหม้ั �นใจไดว้่าสามารถใชป้ฏบิตังิานไดอ้ยา่งมคีุณภาพ ประการต่อมาคอื กระบวนการที�มี
คุณภาพตอ้งมผีลลพัธท์ี�พยากรณ์ไดทุ้กขั $นตอน และสุดทา้ยกระบวนการนั $นตอ้งปฏบิตัไิดด้ว้ยบุคคล 
และในการที�จะทําใหม้ั �นใจไดว้่ากระบวนการมคีุณภาพนั $น Soin (1999) เสนอแนวคดิดงันี$  
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  1.กระบวนการตอ้งถูกบนัทกึในรปูของผงักระบวนการ ในผงักระบวนการแต่ละ
ขั $นตอนตอ้งมตีวัชี$วดัคุณภาพการปฏบิตังิาน  
  2. ในแต่ละตวัชี$วดัตอ้งกําหนดเปาหมาย  ้  
  3.  ตอ้งมวีธิกีารจดัการกบัสภาพการณ์ที�หลุดจากการควบคุมของกระบวนการ   
  4.  จะตอ้งมแีผนฝึกอบรมใหใ้ชก้ระบวนการก่อนนําไปปฏบิตัจิรงิ  
  5.  กระบวนการตอ้งไดร้บัการปรบัปรงุอย่างต่อเนื�อง 

2.  การจดัการกระบวนการ  
 ตามแนวปฏบิตัวิ่าดว้ยกระบวนการปฏบิตังิานของหน่วยงานราชการไทย มแีนวทางตามที�
สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) หมวด 6 การจดักระบวนการ ขอ้ 6.1 
กระบวนการสรา้งคุณค่าใหก้บัผูร้บับรกิาร ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี และการบรรลุพนัธกจิของส่วนราชการ 
โดยมแีนวปฏบิตัทิี�กําหนดไว ้ดงันี$ 
  1. กําหนดกระบวนการสรา้งคุณค่าต่อผูร้บับรกิาร ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี และการบรรลุ 
พนัธกจิของส่วนราชการ ใหช้ดัเจน 
  2. มขีอ้กําหนดสําคญัของกระบวนการสรา้งคุณค่า โดยนําขอ้มลูจากผูร้บับรกิาร ผูม้ ี
ส่วนไดส้่วนเสยีมาประกอบการพจิารณา 
  3. มกีารออกแบบกระบวนการสรา้งคุณค่า โดยใชอ้งคป์ระกอบของ องคค์วามรูท้ี�ม ี
ในส่วนราชการ ความตอ้งการของผูร้บับรกิารและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ขั $นตอน ระยะเวลาในการ
ปฏบิตังิาน ผลติภาพ การควบคุมค่าใชจ้า่ย และปจจยัประสทิธภิาพประสทิธผิลั  
  4. เปาหมายและผลสมัฤทธขิองภารกจิ มกีารออกแบบและบรูณาการกระบวนการ้ c
สรา้งคุณค่าที�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนราชการอื�น  
  5. กําหนดตวัชี$วดัสาํคญัในการควบคุมและปรบัปรงุกระบวนการสรา้งคุณค่า การนํา
กระบวนการไปปฏบิตัเิพื�อใหบ้รรลุผลตามขอ้กําหนด 
  6. มวีธิลีดค่าใชจ้า่ยในดา้นการตรวจสอบ การทดสอบ การปองกนัขอ้ผดิพลาด การ้

ทาํงานซํ$า  และความสญูเสยีจากการดาํเนินงาน  การปรบัปรงุกระบวนการสรา้งคุณค่า  เพื�อใหผ้ลกา
บรกิารที�ดขี ึ$น  มกีารเผยแพรแ่ลกเปลี�ยนประสบการณ์ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน 
 3. เทคนิควธิกีารออกแบบกระบวนการใหม ่ 
 การออกแบบกระบวนการโดยวธิปีรบัปรงุกระบวนการปฏบิตังิานเดมิดว้ยวธิอีอกแบบ
กระบวนการใหม ่ มเีทคนิคการปฏบิตัหิลายวธิแีต่ในการวจิยัครั $งนี$ไดป้ระยกุตแ์นวคดิของ Lucansky 
(2005) มาบรูณการกบักระบวนวธิวีจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่มของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีกบัการ
จดัการเรยีนรูข้องนกัเรยีนเปาหมายการวจิยั ซึ�งขั $นตอนการออกแบบกระบวนการใหมข่อง้  Lucansky  
มกีารปฏบิตั ิ 5 ขั $น ตามลาํดบั ไดแ้ก่ ขั $นดําเนินการ ขั $นประเมนิ ขั $นวเิคราะห ์ ขั $นปรบัปรงุ และขั $น
ควบคุม มรีายละเอยีดการปฏบิตัแิต่ละขั $น ดงันี$ 
 ขั $นการดาํเนินงาน กจิกรรมที�ตอ้งดาํเนินการ ไดแ้ก่ การศกึษาสภาพปญหา กําหนดั

เปาหมาย้ /เปลี�ยนวสิยัทศัน์ และกําหนดขอบขา่ยงาน/ความตอ้งการของผูร้บับรกิารใหช้ดัเจน 
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 ขั $นประเมนิ กจิกรรมสาํคญั ไดแ้ก่ การเทยีบกจิกรรมการปฏบิตังิานกบัความตอ้งการของ
ผูร้บับรกิาร รวบรวมขอ้มลูของกระบวนการอย่างมปีระสทิธภิาพ 
 ขั $นวเิคราะห ์ กจิกรรมประกอบดว้ย การกําหนดแบบปฏบิตัทิี�ดเียี�ยม การประเมนิ
กระบวนการปฏบิตังิานที�ออกแบบ การกลั �นกรองความตอ้งการของลกูคา้  
 ขั $นปรบัปรงุ ประกอบดว้ย การออกแบบกระบวนการปฏบิตังิานใหม ่ การทดลองใช้
กระบวนการ โครงสรา้งหรอืกระบวนการที�ออกแบบใหม่  
 ขั $นควบคุม ประกอบดว้ย การกําหนดระบบการวดั และการปฏบิตังิานหลกั แกไ้ขปญหาที�ั

จาํเป็น  
 จากการที�ผูว้จิยัไดท้บทวนแนวคดิการออกแบบกระบวนการดงักล่าวขา้งตน้  ผูว้จิยัได้
ประยกุตข์ ั $นตอนการออกแบบกระบวนการของ Lucansky และหลกัการปฏบิตัติามขั $นตอนการวจิยั
เชงิปฏบิตักิาร ดงันี$  
  
ตาราง 2 การบูรณาการขั $นตอนการออกแบบกระบวนการใหมต่ามวธิขีอง Lucansky และการวจิยัเชงิ 
 ปฏบิตักิาร 

การออกแบบกระบวนการของ Lucansky กระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร 
(1) ขั !นดาํเนนงานิ : 
1. ศกึษาสภาพปญหาั  
2. กาํหนดเปาหมาย้ /เปลี�ยนวสิยัทศัน์ 
3. กาํหนดขอบขา่ยงาน/ความตอ้งการของ 
ผูร้บับรกิารอยา่งชดัเจน 
(2) ขั !นประเมน ิ : 
1. ตรวจวดักจิกรรมการปฏบิตังิาน กบัความ
ตอ้งการของผูร้บับรกิาร 
2. รวบรวมขอ้มลูของกระบวนการอยา่งม ี
ประสทิธภิาพ 

(1) ขั !นวางแผน 
1. ทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบักระบวนการที� 
ตอ้งการปรบัปรงุดว้ยการออกแบบกระบวนการใหม ่
2. กาํหนดกรอบแนวคดิ และเครื�องมอืสาํรวจความ 
ตอ้งการที�จาํเป็นต่อการปรบัปรงุกระบวนการ 
3. สาํรวจความตอ้งการของกลุ่มเปาหมายการพฒันา และ้

วเิคราะหค์วามตอ้งการที�จาํเป็น 
4. กาํหนดเปาหมาย และดชันวีดัคณุภาพ้  
5. แต่งตั $งคณะกรรมการคุณภาพ และวางแผนการ 
ออกแบบกระบวนการใหม ่

(3) การวเคราะห์ิ : 
1. กาํหนดแบบปฏบิตัทิี�ดเียี�ยม 
2. ประเมนิกระบวนการที�ออกแบบไว ้             
3. กลั �นกรองความตอ้งการของลกูคา้ 

 (2) ขั !นปฏบตัการิ ิ  
1. ศกึษากระบวนการเดมิ และบนัทกึกระบวนการใน 
รปูแบบผงักระบวนการที�มดีชันีวดัคณุภาพแต่ละขั $นตอน 
2. วเิคราะห ์ และปรบัปรงุผงักระบวนการเดมิตามความ
ตอ้งการที�จาํเป็นของกลุ่มเปาหมายการพฒันา และ้  
เงื�อนไขการปรบัปรงุกระบวนใหม ่
3. ประเมนิกระบวนการที�ออกแบบใหมโ่ดยคณะกรรมการ 
คณุภาพ และผูบ้รหิารเพื�อตรวจสอบสภาพการณ์ที�อาจ
หลุดจากการควบคมุของกระบวนการ และความเป็นไปได้
ในการปฏบิตัจิรงิ 
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ตาราง 2 (ต่อ)  
การออกแบบกระบวนการของ Lucansky กระบวนการวจยัเชงปฏบตัการิ ิ ิ ิ  
(4) การปรบัปรงุ: 
1. ออกแบบกระบวนการปฏบิตังิานใหม ่
2. ทดลองใชก้ระบวนการ/โครงสรา้ง/ระบบที�
ออกแบบใหม ่

4. ประชมุอบรมความรูพ้ ื$นฐานที�เกี�ยวขอ้งกอ่นทดลอง  
5. ทดลองใชก้ระบวนการที�ออกแบบใหม ่  

(3) ขั !นสงัเกตผล 
6. รวบรวมผลการปฏบิตังิานตามดชันีวดัคณุภาพที� 
กาํหนดไวแ้ต่ละขั $นตอนของการปฏบิตังิาน  
7. วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกบัคา่เปาหมายของดชันีที�้  
กาํหนด 

(5) การควบคมุ: 
1. กาํหนดระบบการวดั และทบทวนการ
ปฏบิตังิานหลกั 
2. แกไ้ขปญหาที�จาํเป็นระหวา่งปฏบิตัิั  

(4) ขั !นสะท้อนผล 
8. มกีระบวนการทบทวนหลงัการปฏบิตังิาน และเขยีนบท
สะทอ้นผลการดาํเนินงาน เพื�อชี$แนะแนวทางการปฏบิตัทิี�
มคีณุภาพอยา่งต่อเนื�อง 

 
 จากตารางแสดงถงึขั $นตอนดาํเนินการวจิยัเพื�อออกแบบกระบวนการใหมต่ามแนวคดิของ 
Lucansky และกระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารที�มขี ั $นตอนการปฏบิตั ิ4 ขั $น ดงันี$  
 ขั !นวางแผน ประกอบดว้ย การปฏบิตัเิพื�อใหไ้ดม้าซึ�ง ขอ้มลูแสดงสภาพความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมายการพฒันา กําหนดเปาหมายและดชันีวดัคุณภาพการปฏบิตังิาน และมคีณะกรรมการ้

คุณภาพที�จะรว่มมอืกบัคณะนกัวจิยัในการวางแผน และออกแบบกระบวนการใหม่ 
 ขั !นปฏบตัการิ ิ  ประกอบดว้ย การปฏบิตัเิพื�อใหไ้ด ้ กระบวนการที�ออกแบบใหมโ่ดยวธิี
ปรบัปรงุจากกระบวนการเดมิตามเงื�อนไขของการออกแบบกระบวนใหม่ และความตอ้งการที�จาํเป็น
ของกลุ่มเปาหมาย การประเมนิคุณภา้ พของกระบวนการที�ออกแบบใหม ่ และการทดลองใช้
กระบวนการที�ออกแบบใหม่กบับรบิทจรงิ  
 ขั !นสงัเกตผล ประกอบดว้ยการปฏบิตัทิี�คู่ขนานไปกบัขั $นการปฏบิตั ิเพื�อใหไ้ดข้อ้มลูผลการ
ทดลองใชก้ระบวนการที�ออกแบบใหมต่ามค่าเปาหมายของดชันีวดัคุณภาพการปฏบิตังิานที�กําหนด้  
 ขั !นสะท้อนผล เป็นการคดิทบทวนหลงัการปฏบิตังิานทุกขั $นตอนเพื�อใหไ้ดข้อ้สรปุแนวทาง
ปรบัปรงุคุณภาพของกระบวนการอยา่งต่อเนื�อง    
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การจดัทาํคมืูอกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนรู้่  
คู่มอืกระบวนการในการวจิยัครั $งนี$ไดป้ระยกุตม์าจากคู่มอืคุณภาพ มหีลกัการสาํคญัต่อไปนี$  

 ความหมายของคมืูอคณุภาพ่  
 คู่มอืคุณภาพ (ประเสรฐิ  สุทธปิระสทิธิ c, 2545, 35) คอื เอกสารระบบการบรหิารคุณภาพที�
แปลความขอ้กําหนดระบบการบรหิารคุณภาพตามมาตรฐาน เพื�อใชเ้ป็นการเฉพาะในองคก์ารแต่ละ
แห่ง ซึ�งตอ้งแสดงใหเ้หน็ในภาพรวมว่าองคก์าร ไดจ้ดัทําระบบการบรหิารคุณภาพตามขอ้กําหนด
อยา่งไร  ดงันั $นคู่มอืคุณภาพจงึตอ้งครอบคลุมประเดน็ต่างๆ ในขอ้กําหนด และอาจรวมนโยบาย
คุณภาพวตัถุประสงค ์  และเปาหมายคุณภาพไว ้ โดยในคู่มอืคุณภาพอาจ้ มกีารกล่าวอา้งองิต่อไปถงึ
ระเบยีบวธิปีฏบิตัใินแต่ละกรณ ี 
 วธิปีฏบิตังิาน (work instructions)  บางแห่งอาจใชว้่าวธิกีารปฏบิตังิานเฉพาะ  หรอืคู่มอื
ปฏบิตังิานเฉพาะ  (ประเสรฐิ  สุทธปิระสทิธิ c, 2545, 36)  วธิปีฏบิตังิานจดัเป็นเอกสารระบบคุณภาพ
ในลาํดบัต่อจากระเบยีบวธิปีฏบิตั ิ  ใชอ้ธบิายขั $นตอนการปฏบิตังิานเฉพาะเรื�องตามลาํดบั  (step by 
step) โดยอาจจดัทาํในกรณทีี�พจิารณาว่าจาํเป็น ทั $งนี$เพื�อใหผู้ป้ฏบิตังิานทาํงานไดอ้ย่างถูกตอ้ง
ตามลาํดบัขั $นตอน  ไมเ่กดิความผดิพลาด  และมั �นใจไดว้่า  ผลของการปฏบิตัทิี�ไดต้ามวตัถุประสงคท์ี�
กําหนดไว ้

เอกสารคุณภาพ คอื เอกสารที�เขยีนแสดงรายละเอยีดของระบบการบรหิารงานคุณภาพ  เพื�อ
เป็นหลกัในการปฏบิตังิาน  (ชวนพศิ  สุศนัสนีย,์ ออนไลน์) 
 คู่มอืกระบวนการจดัการเรยีนรูท้ี�เน้นผูเ้รยีนเป็นสําคญัดว้ยกระบวนการวจิยัในชั $นเรยีน จงึ
จดัทําขึ$นเพื�ออธบิายแนวทาง และรปูแบบของการปฏบิตังิาน ตามขั $นตอนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
ดว้ยการวจิยัในชั $นเรยีน ตามลาํดบั  เพื�อใหผู้ป้ฏบิตังิานทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามลาํดบัขั $นตอน  ไม่
เกดิความผดิพลาด และมั �นใจไดว้่าจะไดผ้ลของการปฏบิตัทิี�ตรงตามวตัถุประสงคข์องกระบวนการ
จดัการเรยีนรูอ้ยา่งมคีุณภาพตามที�ไดอ้อกแบบไว ้

โครงสร้างเอกสารระบบการบรหารคณุภาพ  ิ ISO 9001 : 2000 
เอกสารระบบคุณภาพมโีครงสรา้ง 3 ส่วน ไดแ้ก่ (ชวนพศิ สุศนัสนีย,์ ออนไลน์)   
1.  คู่มอืคุณภาพ (quality  manual)  เป็นเอกสารแมบ่ท  ใชอ้า้งองิและกําหนด

แนวทางปฏบิตัติามขอ้กําหนดของระบบคุณภาพ มกัมโีครงสรา้งหลกั ไดแ้ก่ 
 1.1 นโยบายคุณภาพ  (quality  policy)  กําหนดขึ$นเพื�อเป็นเปาหมายและแนว้

ทางการดําเนินงานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคค์ุณภาพ 
 1.2 กระบวนการธุรกจิ  (business  process)  เขยีนขึ$นเพื�อแสดงภาพรวมของ

ธุรกจิหรอืบรกิาร 
  1.3 การวางแผนคุณภาพ (quality planning) แนวทางการปฏบิตัติามขอ้กําหนด  

เป็นการอา้งองิไปถงึคู่มอืขั $นตอนการทํางาน 
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2. คู่มอืการปฏบิตังิาน (procedure manual) เป็นส่วนที�กล่าวถงึขั $นตอนการ
ปฏบิตังิานของแต่ละองคก์รหรอืหน่วยงาน 

3. เอกสารสนับสนุน (supporting documents) ไดแ้ก่ ผงัการดําเนินงาน                     
(flow charts) วธิกีารปฏบิตังิาน  (work  instructions)  แบบฟอรม์ต่างๆ  ที�ใชใ้นการปฏบิตังิาน  
(forms) เอกสารแนบ (attachments) เป็นเอกสารหรอืแบบฟอรม์ที�ใชใ้นการปฏบิตังิานซึ�งไมส่ามารถ
เปลี�ยนแปลงแกไ้ขไดง้า่ยๆ    

โครงสรา้งของเอกสารระบบการบรหิารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 (ประเสรฐิ  
สุทธปิระสทิธิ c, 2545, 39) มลีกัษณะดงันี$ 

เอกสารระดบัที�  1 คู่มอืคุณภาพ  (quality  manual) 
เอกสารระดบัที�  2 ระเบยีบวธิปีฏบิตั ิ (procedures) ที�กําหนดโดยหน่วยงานกํากบั

มาตรฐาน และโดยองคก์าร 
  เอกสารระดบัที�  3    วธิปีฏบิตังิาน  (work  instructions) 

เอกสารระดบัที�  4    เอกสารสนับสนุน (support  documents) ไดแ้ก่ แบบฟอรม์  
(forms) แบบบนัทกึ  (records) และเอกสารอื�นๆ  

 รปูแบบของคมืูอขั !นตอนการปฏบตังาน ่ ิ ิ ISO 9001 : 2000  
ปกตกิารเขยีนคู่มอืขั $นตอนการปฏบิตังิานขององคก์รใดๆ จะมรีปูแบบเฉพาะเป็นของตนเอง 

แต่รายการต่างๆ ภายในมกัเหมอืนกนั  หรอือาจต่างกนัเพยีงเลก็น้อย ตามสากลปฏบิตัจิะมหีวัขอ้ 
ดงันี$ (ปรชัญา  ยศวฒันานนท,์ 2544, 158) 
           1.  ชื�อขององคก์ร หรอืมสีญัลกัษณ์ของบรษิทั 

2.  ชื�อคู่มอืขั $นตอนการปฏบิตังิาน หรอืหมายเลข 
  3.  การอนุมตั ิ 

4.  วนัที�มผีลบงัคบัใช ้ 
5.  หมายเลขหน้า  
6.  การอนุมตั ิ
7.  บนัทกึการแกไ้ข 
8.  บญัชกีารแจกจา่ย  
9.  อื�นๆ (ถา้ม)ี  

 เนื$อหาภายในของคู่มอืขั $นตอนการปฏบิตังิาน มกัประกอบดว้ยส่วนสาํคญัดงัต่อไปนี$  
1.  วตัถุประสงค ์
2.  ขอบขา่ย 
3.  คาํนิยาม 
4.  ความรบัผดิชอบ 
5.  ขั $นตอนการปฏบิตังิาน 
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6.  บนัทกึ 
7.  เอกสารอา้งองิ 
8.  เอกสารแนบทา้ย 

 การเขยีนคู่มอืขั $นตอนการปฏบิตังิาน ควรเขยีนใหก้ระชบั ใชภ้าษาธรรมดาและงา่ย
ต่อการอ่าน ใชร้ปูแบบของการเขยีนแบบใดแบบหนึ�งตลอดทั $งเล่ม รวมทั $งการใชค้าํและรปูแบบ
ตวัอกัษร การใชแ้ผนผงัลาํดบังาน (flow chart) ประกอบจะทําใหค้วามเขา้ใจในคู่มอืขั $นตอนการ
ปฏบิตังิานที�เขยีนและการนําไปใชน้ั $นง่ายขึ$น 

 
งานวจยัที�เกี�ยวข้องิ  
 งานวจยัเกี�ยวกบัการออกแบบกระบวนการิ  
 ฉตัรชยั  ชเูชื$อ (2550) เป็นการศกึษาเพื�อพฒันาระบบบรหิารโดยการออกแบบกระบวนการ
ใหมต่ามแนวคดิการสถาปนาระบบอย่างมคีุณภาพของวรีพจน์ ลอืประสทิธสิกุล c กระบวนการ
ออกแบบเริ�มจากการรบัฟงเสยีงั ผูร้บับรกิารภายนอกระดบั ประกอบดว้ยขั $นตอนหลกัคอื ทบทวน
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และดชันีวดัคุณภาพ  ศกึษาความตอ้งการของผูร้บับรกิารกลุ่มอํานวยการ และ
ประสานงาน ดว้ยการจดัประชุมปฏบิตักิารระดมสมอง ออกแบบกระบวนการโดยใชเ้ครื�องมอืคุณภาพ  
QDM QBP QWA QWP QWF ตรวจสอบความเหมาะสมทางวชิาการโดยผูเ้ชี�ยวชาญ และประเมนิ
ความเป็นไปไดโ้ดยผูป้ฏบิตังิาน สรุปผลการปฏบิตังิานดว้ยการลงมตเิอกฉนัท ์ ความเหมาะสม
สามารถนําไปใชง้านได ้ และสรา้งคู่มอืระบบบรหิาร สรปุไดว้่าความตอ้งการของผูร้บับรกิารซึ�งเป็น
ปจจยัหลกัในการใชบ้รกิาร พบว่าั  ความรวดเรว็ในการตดิต่อและไดร้บับรกิารเป็นปจจยัที�ผูร้บับรกิารั

ตอ้งการมากที�สุด 
 ศุภรา จติภกัดรีตัน์ (2547) ไดศ้กึษาการออกแบบกระบวนการจดัการเรยีนรูว้ชิา

ภาษาองักฤษ  ระดบัการศกึษาขั $นพื$นฐาน  โดยมวีตัถุประสงค ์2 ประการ คอื  1. เพื�อหาแบบอย่างวธิี
ปฏบิตัทิี�ดเียี�ยมของกระบวนการจดัการเรยีนรูว้ชิาภาษาองักฤษจากครตูน้แบบและ 2.นําแบบอย่างที�ดี
เยี�ยมมาออกแบบกระบวนการจดัการเรยีนรูโ้ดยอาศยัแนวคดิการบรหิารกระบวนการอย่างมคีุณภาพ
ของ วรีพจน์  ลอืประสทิธสิกุล  และการเทยีบรอยจากวธิปีฏบิตัทิี�ดเียี�ยมของครตูน้แบบ เครื�องมอืในc
การวจิยัจาํแนกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ เครื�องมอืที�ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คอื แบบสมัภาษณ์ตาม
แนวคาํถามของเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาตดิา้นความเป็นเลศิทางการศกึษา    เป็นขอ้คาํถามแบบ
เปิด ผูใ้หข้อ้มลูคอืครตูน้แบบ  3  คน ชนิดที� 2  คอื  เครื�องมอืคุณภาพที�ใชอ้อกแบบกระบวนการ  
ประกอบดว้ย  ผงักระบวนการจดัการเรยีนรูท้ี�มคีุณภาพ ตารางมอบหมายหน้าที�งานที�มคีุณภาพ ผงั
กระบวนการปฏบิตังิานที�มคีุณภาพ  และแบบฟอรม์การทาํงานที�มคีุณภาพ  ที�วเิคราะหไ์ดจ้ากขอ้มลู
การสมัภาษณ์ และสรปุวธิปีฏบิตัทิี�ดเียี�ยมมาดาํเนินการออกแบบโครงรา่งผงักระบวนการจดัการ
เรยีนรูว้ชิาภาษาองักฤษ  ตรวจสอบความเหมาะสมของโครงร่างโดยผูท้รงคุณวุฒ  สรา้งตาราง
มอบหมายหน้าที�งานที�มคีุณภาพ  ผงักระบวนการปฏบิตังิานที�มคีุณภาพ และแบบฟอรม์การทํางานที�
มคีุณภาพ ไดอ้อกแบบฟอรม์ตารางวเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรูช่้วงชั $น แบบตารางสรปุหน่วยการ
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เรยีนรู ้ แบบประเมนิการรว่มกจิกรรม แบบสงัเกตพฤตกิรรม แบบประเมนิกระบวนการกลุ่ม  
แบบฟอรม์แผนการเรยีนรู ้ เพื�ออํานวยความสะดวกต่อการปฏบิตังิานของบุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง  เป็น
การส่งเสรมิการทํางานใหม้ปีระสทิธภิาพและคุณภาพในการปฏบิตังิาน ผลจาการตรวจสอบความ
เหมาะสมทางวชิาการโดยผูท้รงคุณวุฒ ิ ไดแ้ก่ครตู้นแบบทั $ง 3 คน พบว่า  กระบวนการจดัการเรยีนรู้
วชิาภาษาองักฤษที�ออกแบบใหม ่  แบบตารางมอบหมายหน้าที�งานที�มคีุณภาพ  ผงักระบวนการ
ปฏบิตังิานที�มคีุณภาพ และแบบฟอรม์การทํางานที�มคีุณภาพ  ผ่านการตรวจสอบดว้ยมตเิอกฉนัท ์
ซึ�งหมายความว่า กระบวนการจดัการเรยีนรูว้ชิาภาษาองักฤษที�ออกแบบใหมม่คีวามเหมาะสมทาง
วชิาการ และการตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นการนําไปใชโ้ดยวเิคราะหค์่าเฉลี�ยของระดบัความเหน็
ของครใูนกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศของสถานศกึษาเอกชนแห่งหนึ�งที�สอนในระดบั
การศกึษาขั $นพื$นฐาน จาํนวน 8 คน  พบว่าความเป็นไปไดข้องการนําผงัการปฏบิตังิานที�มคีุณภาพ  
และแบบฟอรม์การทาํงานที�มคีุณภาพไปใชใ้น แต่ละขั $นตอนมคี่าเฉลี�ยความสอดคลอ้งที� 0.75 – 1.00  

สุดารตัน์  มณพีงษ์  (2547)  ศกึษาเรื�อง การออกแบบกระบวนการจดักจิกรรมส่งเสรมิการ
อ่าน กรณหีอ้งสมดุโรงเรยีนตะกั �วปาเสนานุกู่ ล อําเภอตะกั �วปา จงัหวดัพงังา พบว่า  ผงักระบวนการ่

จดักจิกรรมส่งเสรมิการอ่านแบบเดมิ กบัผงักระบวนการที�ออกแบบใหมม่คีวามแตกต่างกนัคอื ผงั
กระบวนการออกแบบใหมม่ปีระสทิธภิาพดกีว่า ทั $งนี$เพราะว่ามขี ั $นตอนที�ชดัเจนและมรีะบบในการ
ทาํงาน  นอกจากนี$แลว้กระบวนการจดักจิกรรมเป็นไปตามขั $นตอน  PDCA  ซึ�งจะเหมอืนกบัโรงเรยีน
คู่เทยีบรอย โดยมคีวามแตกต่างในขั $นตอนการดําเนินการ ซึ�งขึ$นอยูก่บัสภาพและความพรอ้มของ
หอ้งสมดุโรงเรยีน โดยวธิปีฏบิตัทิี�ดขีองกระบวนการจดักจิกรรมการอ่านทั $ง 5 กจิกรรม ขึ$นอยูก่บั
ความมุง่มั �นของบรรณารกัษ์ การปฏบิตัเิชงิรกุ ความมมีนุษยสมัพนัธก์บัเพื�อนรว่มงาน ทมีงานที�
เขม้แขง็ การสนับสนุนจากผูบ้รหิาร และมงีบประมาณเพยีงพอ สาํหรบัปจจยัที�ทาํใหป้ระสบั

ความสาํเรจ็ในการปรบัปรงุคุณภาพงานหอ้งสมดุโรงเรยีนตะกั �วปา ่ “เสนานุกูล”  คอื  (1)  นกัเรยีนมี
ความสนใจต่อกจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน   (2) งบประมาณที�จดัสรรใหเ้พื�อการดาํเนินงาน  (3)  การมี
ส่วนรว่มอย่างทั �วถงึของบุคลากรในองคก์าร  (4) วธิกีารจดัการและการจดัการกระบวนการ  และ  (5)  
รางวลัและแรงจงูใจที�ทําใหผู้ท้ ี�เกี�ยวขอ้งในการจดักจิกรรมมคีวามมุง่มั �นที�จะปฏบิตังิานใหป้ระสบ
ผลสาํเรจ็ 
 สมใจ บุญประดษิฐ ์ (2548) ไดศ้กึษาการประยกุตก์ระบวนการการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งมี
คุณภาพกลุ่มสาระภาษาไทย ชั $นประถมศกึษาปีที� 3 โรงเรยีนบา้นเตรยีม จงัหวดัพงังา ผูว้จิยัได้
ประยกุตก์ระบวนการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งมคีุณภาพของ ศุภรา จติรภกัดรีตัน์ 16 ขั $นตอน และปรบัปรงุ
ขั $นตอนใหเ้หมาะสมกบัสภาพทอ้งถิ�น เป็นกระบวนการเรยีนรูอ้ย่างมคีุณภาพ 11 ขั $นตอน ดงันี$ ข ั $นที� 
1 วเิคราะหห์ลกัสตูร ขั $นตอนที� 2 เลอืกเนื$อหา ขั $นตอนที� 3 เลอืกวธิสีอน/เทคนิคการสอน ขั $นตอนที� 4 
กําหนดแผนการจดัการเรยีนรู ้ ข ั $นตอนที� 5 กําหนดจดุประสงค ์ ขั $นตอนที� 6 กําหนดเนื$อหาสาระ 
ขั $นตอนที� 7 กําหนดกจิกรรมการเรยีนรู ้ ข ั $นตอนที� 8 กําหนดแหล่งเรยีนรู ้ ข ั $นตอนที� 9 กําหนดสื�อ
ประกอบการเรยีนรู ้ข ั $นตอนที� 10 กําหนดวธิกีารวดัและประเมนิผล ขั $นตอนที� 11 จดัเตรยีมเครื�องมอื
วดัและประเมนิผล การประเมนิกระบวนการของครแูละผูเ้ชี�ยวชาญ และประชุมครใูนกลุ่มสาระการ
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เรยีนรูภ้าษาไทย สรปุผลการดําเนินงานตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัไดด้งันี$ การประยกุตก์ระบวนการ
การจดัการเรยีนรูอ้ยา่งมคีุณภาพกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทยมคีวามเป็นไปไดใ้นการปฏบิตัทุิก
ขั $นตอนซึ�งแต่ละขั $นตอน มคี่าเฉลี�ยความคดิเหน็ของผูท้รงคุณวุฒ ิตั $งแต่ 2.50-3.00  
 ผุสด ี เครอืกนก (2547) ไดป้ระยกุตแ์นวคดิการออกแบบกระบวนการใหม่ของ Lucansky 
กบัการจดัการเรยีนรูว้ชิาภาษาและวฒันธรรมไทยในโรงเรยีนนานาชาตกิรณโีรงเรยีนเดอะรเีจน้ท ์ ที�
ข ั $นตอนการดาํเนินการวจิยัตามลาํดบัไดแ้ก่ การเตรยีมความรูข้องผูว้จิยั การพฒันาความรูแ้ก่กลุ่ม
ตวัอยา่งเปาหมาย การจดัตั $งทมีงานคุณภาพประจาํโรงเรยีน การจดัทาํผงักระบวนการเดมิ การ้

กําหนดวตัถุประสงคก์ารปรบัปรงุกระบวนการและดชันีวดัคุณภาพ การออกแบบผงักระบวนการใหม ่
ตารางมอบหมายหน้าที�งานที�มคีุณภาพ การตรวจสอบความเหมาะสมเชงิวชิาการและความเป็นไปได้
ในการปฏบิตั ิ การจดัทําคู่มอืกระบวนการตามรปูแบบไอเอสโอ (ISO) 9000-2000 และการประเมนิ
ความเป็นไปไดใ้นการคู่มอืไปใช ้ กลุ่มตวัอยา่งเปาหมายการวจิยัประกอบดว้ย ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการ้

สอน ดา้นภาษาไทย และการบรหิารการศกึษา 3 คน ผูบ้รหิาร ครผููส้อนประจาํวชิา 6 คน  ทมีงาน
คุณภาพ 3 คน และนกัเรยีน 42 คน  ของโรงเรยีนที�เป็นกรณศีกึษา ผลการวจิยัที�ไดค้อื กระบวนการ
ที�ออกแบบใหมม่อีงคป์ระกอบที�สาํคญั ไดแ้ก่ ผงักระบวนการปฏบิตังิาน 4 ขั $น 5 กจิกรรม ดชันีวดั
คุณภาพการปฏบิตังิาน 10 ตวั การประเมนิความเหมาะสมเชงิวชิาการและเป็นไปไดใ้นการปฏบิตัิ
ของกระบวนการและตารางมอบหมายหน้าที�งานที�มคีุณภาพโดยผูเ้ชี�ยวชาญ ต่างลงมตเิอกฉนัท ์ และ
การประเมนิความเป็นไปไดใ้นการใชข้องคู่มอืโดยครผููส้อนพบว่ามคีวามสอดคลอ้งของความคดิเหน็
เช่นกนั  
 Rajabion et at. (2010) ทาํการศกึษากระบวนการพฒันาผลการปฏบิตังิานของโรงเรยีน
สตรแีห่งชาต ิ (The National Educational Girls School, NEGS) ประเทศซาอุดอิารเบยี ดว้ยการ
ประยกุตก์ระบวนการออกแบบทางธุรกจิใหม ่ ประกอบดว้ยขั $นตอนดําเนินการ 3 ขั $น ไดแ้ก่ ขั $น
การศกึษาโครงสรา้งการบรหิารจดัการและบทบาทพื$นฐาน ขั $นที� 2 คอืการนําเสนอกระบวนการปฏบิตัิ
ในปจจบุนัของ ั NEGS และขั $นสุดทา้ยการนําเสนอกระบวนการที�ออกแบบใหมข่องกระบวนการ
บรหิารจดัการและการจดัการศกึษา เผยใหเ้หน็อุปสรรคทั $งหมดที�เกี�ยวขอ้ง ทรพัยากรที�ม ี การจดัวาง
เทคนิควธิกีารแกไ้ข และ redesign un-integrated entitles into network. ผลลพัธค์อืรปูแบบเชงิ
บรูณาการของกระบวนการบรหิารจดัการและการจดัการศกึษาของสถานศกึษาในภูมภิาคตะวนัออก
กลาง การดาํเนินการวจิยัดว้ยวธิวีจิยัเชงิปฏบิตักิารที�ใชก้ารรวบรวมขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร 
คณะกรรมการวชิาการประจาํภาควชิา และผูร้ว่มงาน (corporate) และสงัเกต เพื�อใหไ้ดข้อ้สรปุของ
กระบวนการบรหิารจดัการและผงักระบวนการปฏบิตัทิี�เกี�ยวขอ้งดว้ยประเดน็คําถามที�ใชร้วบรวม
ขอ้มลูคอื บทบาทหน้าที�ของหน่วยงานเป็นอยา่งไร มกีารประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนงานใดบา้งแลว้และ
งานใดที�ยงัใชค้นดาํเนินการ (manually)  และผงัการไหลของกระบวนการเป็นอย่างไร  
 O’ Conner และคณะ (2010) ไดศ้กึษาถงึผลของการจดัการเรยีนรูเ้รื�องการทําวจิยัในชั $น
เรยีน ใหก้บันกัเรยีนระดบับณัฑติศกึษา ที�ลงทะเบยีนเรยีนวชิาการทาํวจิยัในชั $นเรยีน จาํนวน 34 คน 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อศกึษาผลการปฏบิตักิารวจิยัในชั $นเรยีนในบรบิทจรงิของสถานศกึษาในเวลา 1 

www.ssru.ac.th



 32 

ปีการศกึษา การศกึษาครั $งนี$มุง่เพื�อตอบคาํถามวจิยั 2 ประเดน็คอื ความยากลาํบากในการทาํวจิยั 
และผลกระทบของการวจิยัต่อการจดัการเรยีนการสอนในปจจบุนัและอนาคต ดาํเนินการวจิยัโดยั

สาํรวจความคดิเหน็ตามการรบัรูข้องกลุ่มตวัอยา่งการวจิยัดว้ยแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 
ระดบั และการสมัภาษณ์  ผลการวจิยัพบว่า ประเดน็ที�ยากที�สุดตามการรบัรูข้องกลุ่มตวัอยา่ง 3 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นการวเิคราะหข์อ้มลู ที�กลุ่มตวัอยา่งยอมรบัว่าไมเ่ขา้ใจวธิทีาํความเขา้ใจกบั
ขอ้มลู การวเิคราะห ์ และการนําเสนอขอ้มลู ดา้นการเขยีนบททบทวนวรรณกรรม ซึ�งกลุ่มตวัอยา่ง
จาํนวน 25 คนยอมรบัว่าเกดิความลาํบากในการคน้หาวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง และทนัสมยั รวมทั $ง
การเรยีบเรยีงนําเสนออย่างเป็นระบบที�ด ี สุดทา้ยคอื การพฒันาและเขยีนวธิวีทิยาการวจิยั ซึ�งกลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน 12 คนแสดงความคดิเหน็ว่ามคีวามยากทั $งในส่วนที�เป็นรายละเอยีด และ
กระบวนการโดยรวม สาํหรบัความคดิเหน็ถงึผลกระทบของการทําวจิยัต่อการจดัการเรยีนการสอนใน
ปจจบุนัและในอนาคต ไดข้อ้สรปุว่า กลุ่มตวัอยา่งรบัรูว้่าการทาํวจิยัในชั $นเรยีนมผีลกระทบที�ดต่ีอการั

สอน มคีุณค่าต่อการสอนและการเรยีนรูส้าํหรบัตนเองในฐานะครผููส้อน เช่นเดยีวกบัการรบัรูว้่าการ
วจิยัในชั $นเรยีนเป็นสิ�งที�มคี่าต่อผูเ้รยีน นอกจากผลการวจิยัตามวตัถุประสงคท์ี�ตอ้งการแลว้ สิ�งที�กลุ่ม
ตวัอยา่งไดเ้รยีนรูเ้พิ�มเตมิคอื การบรกิารจดัการการวจิยัในกรณเีกดิเหตุการณ์ไมค่าดฝน การถูกจาํกดัั

ดว้ยเวลาที�ตอ้งจดัสรรเพื�อพฒันาผูเ้รยีนดา้นอื�น ๆ     
 Crasborn และคณะ (2010) ศกึษาความแตกต่างค่าความถี�ของการสะทอ้นความคดิเกี�ยวกบั
การนิเทศของพี�เลี$ยงของครนูกัวจิยั ซึ�งเปรยีบไดก้บัตวัชี$วดัความใส่ใจต่อการตดิตาม และการไดม้า
ของทกัษะการนิเทศโดยการเสวนาทางวชิาการ (dialogues) กลุ่มตวัอยา่งการศกึษาคอื ครพูี�เลี$ยง
นกัวจิยัจาํนวน 30 คนที�ไดร้บัการฝึกทกัษะการนิเทศ ผลการวเิคราะหค์วามต่างระหว่างบทเสวนา
ก่อนและหลงัฝึกทกัษะการแนะนําการทําวจิยัในชั $นเรยีนดว้ยเทคนิควธิสีะทอ้นความคดิ ผลการวจิยั
พบว่า มคีวามแตกต่างของการใชท้กัษะการแนะแนว และความเป็นไปไดข้องการวดัผลสะทอ้นของ
การวจิยัโดยการกระตุ้นแบบนึกยอ้นกลบั 
 Esposito & Evans-Winters (2007) ซึ�งเป็นครผููส้อนวชิาวจิยัใหก้บันกัศกึษาครผููส้อนใน
โรงเรยีนที�มทีําเลที�ตั $งแถบชนบท ทาํการวจิยัโดยวธิสีงัเคราะหบ์ทสะทอ้นผลของงานวจิยัที�นกัศกึษา
ไดร้บัมอบหมายใหท้ํางานวจิยัปฏบิตักิารมปีระเดน็มุง่เน้นการศกึษาถงึพื$นฐานภูมหิลงัของผูเ้รยีนตาม
บรบิทที�ตั $งของโรงเรยีนแต่ละแห่ง การวจิยัมวีตัถุประสงค ์3 ประการ คอื (1) การประยกุตก์ารวจิยัใน
ชั $นเรยีนกบัโรงเรยีนในเขตชนบท (2) เพื�อปฏริปูกระบวนการจดัการเรยีนรูใ้นชนบท และ (3) เพื�อ
ศกึษาแนวทางสําหรบันกัวจิยัทางการศกึษาจากมหาวทิยาลยั และจากโรงเรยีนในระดบัการศกึษาขั $น
พื$นฐาน (k-12) ในการเป็นผูช้ี$นําและเสรมิแรงผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีกบัการปฏริปู ผลการวจิยับ่งชี$ว่า
การศกึษาสาเหตุที�แทจ้รงิของปญหาวจิยัมคีวามสาํคญัโดยเฉพาะอย่างยิ�งในเขตพื$นที�ที�มคีวามั

แตกต่างดา้นเชื$อชาต ิ (race) ระดบัชั $นทางสงัคม เพศ และภาวะทางชาตพินัธุ ์ ในการวจิยัยงัตอ้งยดึ
หลกัการสาํคญัของการปฏริปูการศกึษาที�มุง่ส่งเสรมิโอกาสการมสี่วนรว่มของผูม้สี่วนเกี�ยวขอ้งกบัการ
จดัการศกึษาทุกฝายรวมทั $งผูเ้รยีน ่ ผลการวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการวจิยัครั $งนี$คอื พบว่า รปูแบบของการ
วจิยัในชั $นเรยีนมลีกัษณะสาํคญั 4 ประการ ดงันี$ (1) การใหค้วามสําคญัต่อความตอ้งการที�จาํเป็นของ
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นกัเรยีนเป็นอนัดบัแรก (2) การใหค้วามใส่ใจต่อสงัคม และวฒันธรรมตามบรบิทในชวีติประจาํวนัของ
นกัเรยีน (3) การเพิ�มโอกาสการมสี่วนรว่มของนกัเรยีนและผูป้กครอง และ (4) ครนูกัปฏบิตักิารควร
คดิสะทอ้นตามขอ้สนันิษฐานที�เกี�ยวขอ้งโดยรวม และไมค่วรจาํกดัขอบเขตแคบๆ เพยีงแค่บรบิทที�
สอน ผลการวจิยัยงัสะทอ้นถงึการมสี่วนรว่มของฝายวจิยั่ ในสถาบนัอุดมศกึษา ที�มต่ีอการพฒันาการ
จดัการเรยีนรูข้องโรงเรยีนในเขตพื$นที�ชนบท ดงันี$ (1) สนบัสนุนการศกึษาคร ู (2) สนบัสนุนการ
ทาํงานของครกูบักลุ่มเยาวชน (3) จดัหลกัสตูร/โปรแกรมกบัโรงเรยีน (4) สนบัสนุนเพื�อการ
ปฏบิตังิานไดอ้ย่างยดืหยนุของครนูกัวจิยั (5) สอนวธิกีารประเมนิประสทิธผิลหลกัสตูร/โปรแกรม (6) 
ส่งเสรมิใหค้รนูกัวจิยัไดคุ้น้เคยกบัการศกึษาในพื$นที� และมกีารศกึษาวรรณกรรมดา้นสงัคมวทิยาที�
เกี�ยวขอ้ง ผลการวจิยัยงัสะทอ้นใหเ้หน็ความสาํคญัของการประสานรว่มมอืกบัเขตพื$นที�การศกึษา 
(school districts) ดา้นนโยบายและปฏบิตังิาน 
 Selepe (2001) เป็นการวจิยัที�มวีตัถุประสงคเ์พื�อพฒันาผลของโครงการปฐมนิเทศเชงิ
วชิาการ และพฒันาทกัษะการสะทอ้นความคดิเพื�อพฒันาการสอนและการเรยีนรูใ้นชั $นเรยีนของ
ครผููส้อนที�บรรจใุหมใ่นสาขาวชิาต่างๆ 35 คน โดยทมีพฒันาของโครงการจดัปฐมนิเทศทางวชิาการ
ตลอดปีการศกึษา ไดใ้ชก้ารวจิยัปฏบิตักิารแบบ mini-projects ตามแนวคดิของ the Gauteng 
Education Department ที�ปรบัใหม้คีวามงา่ยเหมาะกบัครใูนโรงเรยีนที�อาจไมม่คีวามรูท้างการวจิยั
ทางการศกึษาเกบ็ขอ้มลูโดยแบบประเมนิ แบบสอบถาม การสมัภาษณ์ มกีารสะทอ้นผลการวจิยัเป็น
ระยะ ผลการวจิยั และการสะทอ้นผลหลงัการปฏบิตังิานของทมีพฒันาโครงการสรุปว่า ครทูี�เขา้รว่ม
โครงการ 2 คนเปลี�ยนวธิสีอนโดยสิ$นเชงิ และที�สําคญัคอืพบว่า รปูแบบการวจิยัปฏบิตักิารตาม
แนวคดิ Zuber-Skeritt ที�ใชเ้ดมิค่อนขา้งยากต่อการปฏบิตัขิองครทูําใหใ้นขั $นวางแผนการวจิยัของครู
ในโครงการขนาดเลก็ตอ้งใชเ้วลาถงึ 4 เดอืน นอกจากนี$ครผููส้อนไดแ้สดงความตอ้งการมสี่วนรว่มใน
โครงการ บ่งชี$ว่าการศกึษาความตอ้งการที�จาํเป็นของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีกบัโครงการมคีวามสําคญั
อยา่งยิ�งเพื�อเพิ�มความรบัผดิชอบต่อการพฒันาตนเองของครทูี�เขา้รว่มโครงการ ผลการประเมนิโดย
ครทูี�เขา้รว่มโครงการพบว่า การพฒันาการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีน มปีจจยัที�ส่ั งผลต่อการปฏบิตัิ
ของผูเ้รยีน 3 ดา้น ไดแ้ก่ รปูแบบการเรยีนการสอน การประเมนิผลการเรยีนรู ้ และการแนะนํา
โครงสรา้งการเรยีนรู ้ นอกจากนี$การสะทอ้นผลและการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัยิงัเป็นวธิสีอนและ
ประเมนิผลที�ต่างจากเดมิ แต่เป็นพื$นฐานของชวีติที�จะเป็นแนวทางพฒันาปญญาที�ั ไมจ่บสิ$นเพยีงแค่
ชั �วโมงการเรยีนรูใ้นชั $นเรยีนแต่ละวนั   
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กรอบแนวคดการวจยัิ ิ  
 การออกแบบกระบวนการจดัการเรยีนรูท้ี�เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัโดยการวจิยัในชั $นเรยีนครั $งนี$ 
ดาํเนินการโดยมกีรอบแนวคดิการวจิยัที�เขยีนในรปูแบบของระบบการผลติทางการศกึษาที�มี
องคป์ระกอบ 3 ส่วน ไดแ้ก่ ปจจยัปอน กระบวนการ และผลผลติ ดงัภาพั ้  
 ปัจจยันําเข้า   กระบวนการออกแบบ   ผลผลติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 3 กรอบความคดิการวจิยั 

- ความตอ้งการที�จาํเป็นของ
ครกูลุ่มเปาหมายดา้นการ้

วจิยัในชั $นเรยีน 
- เปาหมายของโรงเรยีนดา้น้

การวจิยัในชั $นเรยีน 
 

ขั !นวางแผน (plan) 
1. ศกึษาความตอ้งการที�จาํเป็น 
2. กาํหนดเปาหมาย้ /ดชันีวดั
คณุภาพ  
3. แต่งตั $งคณะกรรมการคุณภาพ 
ขั !นปฏบตัการ ิ ิ (action) 
4. ทบทวนกระบวนการเดมิ และ
ปรบัปรงุกระบวนการใหมต่าม
เงื�อนไข และหลกัการ 
5. ประเมนิความถกูตอ้ง ครบถว้น 
และเป็นไปไดใ้นการปฏบิตัจิรงิ 
6. อบรมความรูพ้ ื$นฐานกอ่น
ทดลองใชใ้นบรบิทจรงิ 1 รอบ
กระบวนการ  
สงัเกตผล (observation)  
7. รวบรวมผลตามดชันีวดั
คณุภาพ 
8. วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกบัคา่
เปาหมายของดชันีวดัคณุภาพ้  
ขั !นสะท้อนผล (reflection) 
9. กระบวนการทบทวนหลงัการ
ปฏบิตังิาน และเขยีนบทสะทอ้น
ผลการดาํเนินงาน เพื�อชี$แนะแนว
ทางการปฏบิตัทิี�มคีณุภาพอยา่ง
ต่อเนื�อง 

 กระบวนการจดัการ
เรยีนรูด้ว้ยการวจิยัใน
ชั $นเรยีนที�ผา่นการ
ประเมนิผลการใชใ้น
บรบิทจรงิ 1 รอบ
กระบวนการ 
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บทที� 3 

วธีดาํเนนการวจยัิ ิ ิ  
 

การวิจยัครั 
งนี
มวีตัถุประสงค์สองประการคือ เพื�อออกแบบกระบวนการจดัการเรยีนรู้ที�เน้น
ผู้เรยีนเป็นสําคญัโดยการวจิยัในชั 
นเรยีน และประการที�สอง เพื�อติดตามประเมนิผลการทดลองใช้
กระบวนการที�ออกแบบใหม่ตามสภาพบริบทจริงของโรงเรียนที�เป็นเปาหมายการวิจัย้  ซึ�งมี
รายละเอยีดของการดาํเนินการวจิยัตามขั 
นตอนต่อไปนี
  

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
            2. เครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยั 
            3. การเกบ็รวบรวบรวมขอ้มลู 

4. การวเิคราะหข์อ้มลู 
  
ประชากรและกลมุตวัอยาง่ ่  

   ประชากรการวจยั ิ  
   ประชากรที�กําหนดเป็นกลุ่มเปาหมายการวจิยัครั 
งนี
 ้ ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวุฒดิา้นการจดัการ

เรยีนรู ้ และการออกแบบกระบวนการ ผูบ้รหิาร และครปูระจาํการของโรงเรยีนในโครงการพฒันา
โรงเรยีนตน้แบบ ของมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา และมทีาํเลที�ตั 
งในเขตพื
นที�การศกึษาจงัหวดั
สมทุรสงคราม จาํนวน 4 โรงเรยีน ไดแ้ก่  
  โรงเรยีนวดัช่องลมวรรณาราม (สมทุรประชานุกูล)  
  โรงเรยีนวดัโรงธรรมมติรภาพที� 70  
  โรงเรยีนวดับางคนทใีน (วามโกประชานุกูล) 
  โรงเรยีนวดัธรรมาวุธาราม (ประชารฐัสมุทรการอุปถมัภ)์  
 กลมุตวัอยาง่ ่ การวจยัิ   

การวจิยัครั 
งนี
เรยีกว่า “กลุ่มเปาหมายการวจิยั้ ” ไดร้บัการคดัเลอืกแบบเจาะจงเพื�อใหม้ี
คุณสมบตัติามวตัถุประสงคก์ารดําเนินการวจิยั ดงันี
 
 1.1 การออกแบบกระบวนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการวจิยัในชั 
นเรยีน ไดแ้ก่  
(1) ผูอ้ํานวยการของโรงเรยีน หรอืผูช่้วยที�ไดร้บัมอบหมายทั 
ง 4 โรง และ (2) ครทูี�มปีระสบการณ์การ
ทาํวจิยัในชั 
นเรยีนอย่างน้อย 1 เรื�องในปีการศกึษาที�ผ่านมาจากโรงเรยีนวดัธรรมาวุธาราม (ประชารฐั
สมทุรการอุปถมัภ)์ และโรงเรยีนวดัโรงธรรมมติรภาพที� 70 จาํนวนรวมทั 
งสิ
น 5 คน 
 1.2 ประเมนิคุณภาพด้านความตรงตามทฤษฎขีองกระบวนการที�ออกแบบใหม่ และความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง ได้แก่ คณะนักวิจยัประจําแผนงานวิจยัของโครงการพฒันาโรงเรยีน
ตน้แบบ จาํนวน 3 คน  
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 1.3 การประเมนิผลกระบวนการที�ออกแบบใหม ่ไดแ้ก่ ครผููส้อนของ 4 โรงเรยีน ที�ไดร้บัการ
คดัเลอืกแบบเจาะจากผูท้ี�มคีวามพรอ้มต่อการเขา้รว่มกจิกรรมการทดลองใชก้ระบวนการจนเสรจ็สิ
น
กระบวนการ จาํนวน 21 คน จาํแนกตามโรงเรยีน ดงันี
  
    1.3.1  โรงเรยีนวดัช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) จํานวน 7 คน (หรอืรอ้ยละ 
43.75 ของครทูั 
งโรงเรยีน) 
 1.3.2 โรงเรยีนวดัโรงธรรมมติรภาพที� 70 จาํนวน 2 คน (หรอืรอ้ยละ 40.40 ของครทูั 
ง
โรงเรยีน) 
 1.3.3 โรงเรยีนวดับางคนทใีน (วามโกประชานุกูล) จาํนวน 4 คน (หรอืรอ้ยละ 80.00 
ของครทูั 
งโรงเรยีน)  
 1.3.4 โรงเรยีนวดัธรรมาวุธาราม (ประชารฐัสมทุรการอุปถมัภ)์ จาํนวน 8 คน (หรอื
รอ้ยละ 50.00 ของครทูั 
งโรงเรยีน)  

เครื�องมือที�ใช้ในการวจยัิ  
 เครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยัครั 
งนี
 จาํแนกเป็น 2 ประเภท คอื เครื�องมอืที�ใชใ้นการเกบ็รวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบประเมนิคุณภาพกระบวนการที�ออกใหม่ทั 
งที�เป็นผลผลิต และผลลพัธ์ของการ
ออกแบบกระบวนการ และเครื�องมอืคุณภาพที�ใชใ้นการออกแบบกระบวนการ ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี
 
 1.  เครื�องมือที�ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  เป็นเครื�องมอืที�ใชเ้พื�อรวบรวมขอ้มลูผลผลติ
และผลลพัธข์องการออกแบบกระบวนการใหม ่ประกอบดว้ย 
   1.1 แบบประเมนิคุณภาพกระบวนการที�ออกแบบใหม่ โดยผูท้รงคุณวุฒ ิมปีระเดน็การ
ประเมนิคอื ความเหมาะสม ถูกต้องตามหลกัการ ความสมบูรณ์ครบถ้วน และความเป็นไปได้ในการ
ปฏบิตัจิรงิ ลกัษณะเป็นแบบสอบถามความคดิเหน็ที�มปีระเดน็ความคดิ 3 ระดบั คอื เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ 
และไม่เหน็ดว้ย ผลผลติที�ทําการประเมนิ ไดแ้ก่ (1) ตารางมอบหมายหน้าที�งานที�มคีุณภาพ (QWA) 
(2) ผงักระบวนการปฏบิตังิานที�มคีุณภาพ (QWP) และ (3) คู่มอืกระบวนการจดัการเรยีนรูด้้วยการ
วจิยัในชั 
นเรยีน  
   1.2 แบบประเมนิคุณภาพผลการทดลองใชก้ระบวนการจดัการเรยีนรูท้ี�พฒันาขึ
นเป็น
เวลา 1 ภาคเรยีน คอื แบบประเมนิคุณภาพงานวจิยัในชั 
นเรยีน ใชใ้นการประเมนิคุณภาพงานวจิยัใน
ชั 
นเรยีนที�กลุ่มเปาหมายการวจิยัทาํสําเรจ็ตามกระบวนการที�ออก้ แบบใหม ่ เป็นแบบประเมนิที�พฒันา
จากงานวจิยัของ นวรตัน์ พนูใย (2545) ที�ศกึษาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุของคุณภาพการทําวจิยัในชั 
น
เรยีนของครผููส้อนระดบัประถมศกึษาของโรงเรยีนในสงักดัสาํนกัการศกึษากรงุเทพมหานคร ลกัษณะ
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่าที�มเีกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น scoring rubrics 5 ระดบั จาํนวน 
12 ขอ้ ประเดน็การประเมนิครอบคลุมชื�อเรื�อง ความเป็นมาและความสาํคญัของปญหา วตัถุประสงค์ั

การวจิยั ขอบเขตการวจิยั ประโยชน์ที�คาดว่าจะไดร้บั ศพัทเ์ฉพาะของการวจิยั การทบทวน
วรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง การเลอืกนวตักรรมการเรยีนการสอน การออกแบบการวจิยั การรวบรวมและ
วเิคราะหข์อ้มลู การนําเสนอผลการวจิยั การทบทวนและสะทอ้นความคดิผลการวจิยั และการจดัพมิพ์
และรปูแบบการเขยีนรายงานการวจิยั เครื�องมอืชิ
นนี
ไดร้บัการพฒันาและใชใ้นโครงการพฒันา
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คุณภาพการทําวจิยัในชั 
นเรยีนใหก้บับุคลากรประจาํการของ สุชรีา มะหเิมอืง (2553) โดยมคีุณภาพ
ดา้นความตรงเชงิเนื
อหาที�ระดบั 0.67 และความเที�ยงของผลการประเมนิจากผูเ้ชี�ยวชาญ 3 ท่าน ดว้ย
ค่าสมัประสทิธิ Wสหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นัที�ระดบั 0.824 ระดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.05 นอกจากนี
ผลการ
ประเมนิความเที�ยงโดยวธิวีดัซํ
า (test-retest method) งานวจิยัเรื�องเดยีวกนัจาํนวน 2 ครั 
ง แต่ละครั 
ง
ห่างกนัสองสปัดาหโ์ดยผูว้จิยัประเมนิดว้ยตนเอง การวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิ Wสหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 
ระหว่างค่าเฉลี�ยผลการประเมนิงานวจิยัสองครั 
ง (intra-rater reliability) มคี่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์W
0.863 
     2.  เครื�องมือคณุภาพที�ใช้ในการออกแบบกระบวนการใหม่  ไดแ้ก่ 
   2.1 การระดมสมอง (brainstorming) เป็นเทคนิคเพื�อทําใหเ้กดิความคดิใหม่ๆ จากการ
ประชุม โดยใหผู้ร้ว่มประชุมเสนอความคดิเหน็ออกมาใหม้ากที�สุดเท่าที�จะมากได ้ในเรื�องใดเรื�องหนึ�งที�
กําหนดไว้ เพื�อการแก้ปญัหาหรือการกําหนดแนวปฏิบัติสําหรบัเรื�องนั 
นๆ ใช้ในการประชุม (1) 
ระหว่างกลุ่มเปาหมายที�เป็นครผููท้ําวจิยัในปีการศกึษาที�ผ่านมาเพื�อจดัทําผงักระบวนการเดมิของการ้

จ ัดการเรียนรู้ด้วยการวิจัยในชั 
นเรียนตามประสบการณ์ของตนเอง (2) ระหว่างนักวิจ ัย กับ
คณะกรรมการคุณภาพของทั 
ง 4 โรงเรยีน เพื�อออกแบบกระบวนการออกแบบการจดัการเรยีนรู ้ และ
ติดตามประเมินผลกระบวนการที�ออกแบบขึ
น และ(3) ระหว่างนักวิจยั และครูที�ทําวิจยัเพื�อการ
แลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ะหว่างการนิเทศตดิตาม และการทดลองใช้กระบวนการที�ออกแบบใหม่ในบรบิท
จรงิของโรงเรยีน 
  2.2 เทคนิคบตัรความคดิเคเจ (KJ: Kawakita-Jiro Technique) เพื�อแสดงความคดิเหน็
ขององค์ประชุมระหว่างระดมสมองร่วมกัน เช่น คณะนักวจิยัประจําชุดโครงการกบัคณะกรรมการ
คุณภาพประจาํโรงเรยีน หรอืระหว่างคณะกรรมการคุณภาพประจาํโรงเรยีน โดยใหอ้งคป์ระชุมทุกคน
เขยีนความคดิเหน็ของตนเองในบตัรความคดิอยา่งไม่จาํกดัจาํนวน ก่อนการจดักลุ่มความคดิ และสรุป
ประเดน็สําคญั เพื�อลดปญหาการครอบงําความคดิ ั (dominated) และเปิดโอกาสใหม้กีารแลกเปลี�ยน
ความคดิอยา่งอสิระ  
   2.3 ตารางมอบหมายหน้าที�งานที�มคีุณภาพ หรอื (Quality Work Assignment: 
QWA+KQI+kQI)   เป็นตารางที�ใช้เพื�อสรุปหน้าที�ของผู้ที�เกี�ยวขอ้งในกระบวนการจดัการเรยีนรูด้้วยการ
วจิยัในชั 
นเรยีน โดยแสดงกระบวนการปฏบิตัิการจดัการเรยีนรู ้ และแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของแต่ละ
กระบวนการปฏบิตังิานดว้ยดชันีวดัคุณภาพของกระบวนการปฏบิตังิาน  
  2.4 ผงักระบวนการปฏบิตัิงานที�มคีุณภาพ หรอื QWP (Quality Work Process: 
QWP+kQI+kQI) เป็นแผนผงัแสดงลําดบัขั 
นตอนของกิจกรรมการปฏิบัติงาน วิธีการที�ใช้ในแต่ละ
กิจกรรมการปฏิบัติงานนั 
น รวมถึงผู้ปฏิบตัิงานที�เกี�ยวข้อง มกีารระบุดัชนีวัดคุณภาพของแต่ละ
กิจกรรมเหล่านั 
น เพื�อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพของกระบวนการปฏิบัติงานใน
กระบวนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการวจิยัในชั 
นเรยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
  2.5 ดชันีวดัคุณภาพของกระบวนการ (process key quality indicators: KQI) คอื 
ขอ้ความอธบิายคุณภาพของการปฏบิตั ิโดยใช้ลกัษณะใดๆ ที�เป็นผลเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัทิี�เป็น

www.ssru.ac.th



 38 

รูปธรรม สามารถวัดค่าได้ เพื�อใช้ประโยชน์ในการชี
นําวิธีติดตามประเมินค่าคุณภาพของการ
ปฏบิตังิานตามกระบวนการที�ออกแบบใหม ่ 
 2.6 ตาราง 5W1H เป็นตารางที�มคีาํถามชี
นําการเตมิคําตอบอยา่งสั 
นเพื�อใหไ้ดข้อ้สรปุ

ของกระบวนการปฏบิตัติามลาํดบัขั 
นตอน ที�มคีวามเป็นเหตุ-ผลเกี�ยวเนื�องกนัตลอดสายของกจิกรรม 

ซึ�งผูว้จิยัไดป้ระยกุตใ์นการกําหนดกจิกรรมของกระบวนการใหมข่องการจดัการเรยีนรูโ้ดยการวจิยัใน

ชั 
นเรยีน ดว้ยการใชค้ําถามว่า อะไร (What) ใครทาํ (Who) ทาํที�ไหน (Where) เพื�ออะไร (Why) และ

ทาํอย่างไร (How) 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
การเก็บรวมรวมขอ้มลูดําเนินการตามแนวคดิการออกแบบกระบวนการใหม่ของ Lucansky 

กบัวธิวีจิยัเชงิปฏบิตักิาร แบ่งขั 
นตอนการวจิยัเป็น 4 ขั 
น รายละเอยีดของแต่ละขั 
นแสดงดงัตาราง 
ตาราง 3 แผนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูวจิยั  
ขั 
นตอนการออกแบบกระบวนการใหม ่ วตัถุประสงค ์ ผูป้ฏบิตัหิลกั เวลา 
(1) ขั /นวางแผน 
1. ทบทวนวรรณกรรมเกี�ยวกบักระบวนการที�
ตอ้งการปรบัปรงุดว้ยการออกแบบกระบวนการใหม ่
2. กาํหนดกรอบแนวคดิ และเครื�องมอืสาํรวจความ
ตอ้งการที�จาํเป็นต่อการปรบัปรงุกระบวนการ 
3. สาํรวจความตอ้งการของกลุ่มเปาหมายการวจิยั้  
และวเิคราะหค์วามตอ้งการที�จาํเป็น 
4. กาํหนดเปาหมาย และดชันวีดัคณุภาพ้  
5. แต่งตั 
งคณะกรรมการคุณภาพ  
6. วางแผนการออกแบบกระบวนการใหม ่

-เพื�อใหไ้ดแ้นวคดิการ
ออกแบบกระบวนการ  
-เพื�อใหไ้ดข้อ้มลูความ
ตอ้งการของกลุ่ม 
เปาหมาย้ การวจิยั 
-เพื�อใหไ้ดค้ณะกรรมการ
คณุภาพประจาํโรงเรยีน
รว่มเป็นทมีงานออกแบบ
กระบวนการใหม ่

ผูว้จิยั 
โดยความ
รว่มมอืกบั
ผูบ้รหิาร 
และครขูอง
โรงเรยีนที�
เป็นกลุ่ม 
เปาหมาย้

การวจิยั 

ก.ค.-
ส.ค. 
2554 

 (2) ขั /นปฏบตัการิ ิ  
1. ศกึษากระบวนการเดมิ และบนัทกึในรปูแบบผงั
กระบวนการที�มดีชันวีดัคณุภาพกาํกบัแต่ละ
ขั 
นตอน 
2. วเิคราะห ์และปรบัปรงุผงักระบวนการเดมิตาม
ความตอ้งการที�จาํเป็นของกลุ่มเปาหมายการวจิยั้  
และเงื�อนไขการปรบัปรงุกระบวน 
3. ระดมสมองประเมนิกระบวนการที�ออกแบบใหม่
โดยคณะกรรมการคุณภาพ และผู้บริหารเพื�อ
ตรวจสอบสภาพการณ์ที�อาจหลุดจากการควบคมุ 

1. ออกแบบกระบวนการ 
-เพื�อใหไ้ดผ้งักระบวน 
ก า ร ที� ป รั บ ป รุ ง จ า ก
ข อ ง เ ดิ ม ต า ม ค ว า ม
ต้องการที�จํ า เ ป็นของ
ก ลุ่ ม เ ป า ห ม า ย  แ ล ะ้

เ งื� อนไขการปรับปรุ ง
กระบวนการ 
-เพื�อใหไ้ดก้ระบวนการที�
มคีวามตรงตามเกณฑ ์

ผูว้จิยั พรอ้ม
ดว้ย 
ผู้ บ ริ ห า ร 
และครูของ
โรงเรยีนวดั 
ธรรมาวุ
ธาราม 
(ประชารฐั
สมทุรการ
อปุถมัภ)์  

ส.ค.- 
ต.ค. 
2554 
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ตาราง 3 (ต่อ)  
กระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารตามแนวคดิ วตัถุประสงค ์ ผูป้ฏบิตัหิลกั เวลา 

ของกระบวนการ ความถูกต้อง และความ
เป็นไปไดใ้นการปฏบิตัจิรงิ 
4. ประเมนิกระบวนการด้านความถูกต้อง
ตามหลกัการของกระบวนการ และกจิกรรม
การจดัการเรยีนรูด้ว้ยการวจิยัในชั 
นเรยีนโดย
ผูท้รงคณุวุฒ ิ
 

การประเมนิที�แสดงด้วยค่า
ดัชนีความสอดคล้องของ
ความเหน็ของผูท้รงคณุวุฒ ิ
-เพื�อใหค้รกูลุ่มเปาหมาย้

การวจิยัมคีวามรู/้ความ
เขา้ใจหลกัการพื
นฐาน และ
กระบวนการจดัการเรยีนรู้
ดว้ยการวจิยัในชั 
นเรยีน 

โรงเรยีนวดัโรง
ธรรมมติรภาพที� 
70 รวม 5 คน 

 

5. ประชมุแนะนํากระบวนการ และอบรม
ความรูพ้ ื
นฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัการวจิยัใน 
ชั 
นเรยีน และอื�นๆ ตามความจาํเป็น 
6. ทดลองใชก้ระบวนการที�ออกแบบใหม ่  

(2) ขั /นทดลองกระบวนการ
ที�ออกแบบใหมในบรบท่ ิ
จรงของโรงเรียนิ  
-เพื�อศกึษาผลการทดลองใช้
กระบวนการที�ออกแบบใหม่
ในบริบทจริงของโรงเรียน
เปาหมายการวจิยั้  

ผู้ วิ จั ย  แ ล ะ ค ร ู
ของโรงเรียนทั 
ง 
4 โรง 

พ.ย.- 
ธ.ค. 
2554 

(3) ขั /นสงัเกตผล 
1. รวบรวมผลการปฏบิตังิานตามดชันีวดั
คณุภาพที�กาํหนดไวแ้ต่ละขั 
นตอนของการ
ปฏบิตังิาน  
2. วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลที�สงัเกตไดก้บัคา่
เปาหมายของดชันีที�กาํหนด้  

เพื�อให้ได้ข้อมูลผลการใช้
กระบวนการที�ออกแบบใหม่
ทั 
งเชงิคุณภาพ และปรมิาณ
ต า ม ดั ช นี วั ด คุ ณ ภ า พ ที�
กาํหนดไว ้และผลอื�นที�ไมไ่ด้
กําหนดเป็นวัตถุประสงค์
การวจิยั 

ผู้ วิ จั ย  แ ล ะ ค ร ู
กลุ่มสาระ และ
โ ร ง เ รียนทั 
ง  4 
โรง 

พ.ย. 
2554 ถึง
ม.ค. 
 2555 

(4) ขั /นสะท้อนผล 
ทบทวนหลงัการปฏบิตังิาน และเขยีนบท
สะทอ้นผลการดาํเนินงาน เพื�อชี
แนะแนว
ทางการปฏบิตัทิี�มคีณุภาพอยา่งต่อเนื�อง 

เพื�อให้ได้ขอ้มูลจากการคิด
วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ที� ไ ด้  แ ล ะ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ป ฏิ บั ติ ที�
เกี�ยวข้องที�เป็นจุดเด่นและ
จุ ด ค ว ร พัฒ น า เ พื� อ ก า ร
ปฏิบัติที�มีคุณภาพอย่ า ง
ต่อเนื�อง 

ผู้ วิ จั ย  แ ล ะ ค ร ู
ของโรงเรียนทั 
ง 
4 โรง 

ก.พ. 
 2555  

  
 จากตารางแสดงถงึขั 
นตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูวจิยั มขี ั 
นตอนการปฏบิตั ิ4 ขั 
น ดงันี
  
 ขั /นวางแผน ประกอบดว้ยการปฏบิตัเิพื�อใหไ้ดม้าซึ�งขอ้มลูแสดงสภาพความตอ้งการของ
กลุ่มเปาหมายการวจิยั้  การกําหนดเปาหมายและดชันีวดัคุณภาพการปฏบิตังิาน และมี้ ผูบ้รหิาร และ
ครทูี�มปีระสบการณ์การวจิยัรว่มมอืกบัคณะนกัวจิยัในการออกแบบกระบวนการใหม่ 
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 ขั /นปฏบตัการิ ิ  ประกอบดว้ยการปฏบิตัเิพื�อใหไ้ดก้ระบวนการที�ออกแบบใหมโ่ดยวธิี
ปรบัปรงุจากกระบวนการเดมิตามเงื�อนไขของการออกแบบกระบวนใหม ่ และความตอ้งการที�จาํเป็น
ของกลุ่มเปาหมาย การปร้ ะเมนิคุณภาพของกระบวนการที�ออกแบบใหม่ และการทดลองใช้
กระบวนการที�ออกแบบใหม่กบับรบิทจรงิ  
 ขั /นสงัเกตผล ประกอบดว้ยการปฏบิตัทิี�คู่ขนานไปกบัขั 
นการปฏบิตั ิ เพื�อใหไ้ดข้อ้มลูผลการ
ทดลองใชก้ระบวนการที�ออกแบบใหมต่ามค่าเปาหมายของดชันีวดัคุณภาพการปฏบิตังิานที�กําหนด้  
  ขั /นสะท้อนผล เป็นการคดิทบทวนหลงัการปฏบิตังิานทุกขั 
นตอนเพื�อใหไ้ดข้อ้สรปุแนวทาง
ปรบัปรงุคุณภาพของกระบวนการอยา่งต่อเนื�อง  
  สาํหรบัในขั 
นตอนการทดลองกระบวนการที�ออกแบบใหมน่ั 
น ผูป้ฏบิตังิานหลกัคอื ครใูน
โรงเรยีนกลุ่มเปาหมายการวจิยัทั 
ง้  4 โรงเรยีน จาํนวน 21 คน จะดําเนินงานตามขั 
นตอนการวจิยัในชั 
น
เรยีน ซึ�งมกีระบวนการ 4 ขั 
นเสนอในตารางต่อไปนี
  

การวเคราะหข้์อมลูิ  
 การวจิยัในครั 
งนี
 เป็นการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ  ดงันี
 
  1. ระดมสมอง การหาขอ้มลู ใชก้ารวเิคราะหเ์ชงิเนื
อหา (content  analysis) 
 2. การตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนการโดยผูท้รงคุณวุฒจิาํนวน 3 คน โดยใช้
ค่าเฉลี�ยของความสอดคล้องระดบัความคดิเห็นตามเกณฑ์การประมวลผล IOC (Item-Objective 
Congruence index) ดงันี
 (สุวมิล ตริกานนัท,์ 2542, 129)  
   ระดบัผลการประเมนิความตรงของเครื�องมอืโดยผูท้รงคุณวุฒ ิ
   + 1   สอดคลอ้ง 
      0   ไมแ่น่ใจ 
      1      ไมส่อดคลอ้ง 
   เกณฑก์ารแปลค่าผลการประเมนิโดยผูท้รงคุณวุฒ ิ
    ระดบัค่าเฉลี�ยระหว่าง 0.50 ถงึ 1.00   หมายความว่า  มคีวามสอดคล้องระหว่าง
ความคดิเหน็ในระดบัที�สามารถนําผลไปใชไ้ด ้
      ระดบัค่าเฉลี�ยระหว่าง – 1.00 ถงึ 0.49 หมายความว่า  มคีวามสอดคลอ้งระหว่าง
ความคดิเหน็ระดบัตํ�า  ยงัไมส่ามารถนําผลไปใชไ้ด ้
    โดยค่าความสอดคล้องต้องมีค่า 0.50 ขึ
นไป จึงจะถือได้ว่าเป็นไปได้ที�จะนํา
กระบวนการที�ออกแบบใหมไ่ปใชไ้ด ้
 3. การคํานวณค่าเฉลี�ยคุณภาพของรายงานการวจิยั ซึ�งเป็นผลจากการทดลองกระบวนการ
ที�ออกแบบใหมใ่นบรบิทจรงิของโรงเรยีนทั 
ง 4 โรง โดยครทูั 
ง 21 คน   
 ระดบัคุณภาพที �ใชป้ระเมนิรายงานการวจิยัในชั �นเรยีน 
 ระดบั 5    หมายถงึ  หวัขอ้ที�ประเมนิมคีุณภาพครบถว้นทุกประเดน็ 
 ระดบั 4    หมายถงึ  หวัขอ้ที�ประเมนิมคีุณภาพไมค่รบถว้นขาด 1 ประเดน็ 
         ระดบั 3    หมายถงึ  หวัขอ้ทปีระเมนิมคีุณภาพไมค่รบถว้นขาด 2 ประเดน็ 
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                    ระดบั 2   หมายถงึ  หวัขอ้ที�ประเมนิมคีุณภาพไมค่รบถว้นขาด 3 ประเดน็ 
 ระดบั 1   หมายถงึ  หวัขอ้ที�ประเมนิมคีุณภาพไมค่รบถว้นทุกประเดน็  
 เกณฑต์ดัสนิระดบัคุณภาพแต่ละระดบั และความหมาย  
 1.00 - 1.49  หมายถงึ คุณภาพของงานวจิยัอยูใ่นระดบัตอ้งแกไ้ข/ปรบัปรงุ 
 1.50 - 2.49  หมายถงึ คุณภาพของงานวจิยัอยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ�า 
 2.50 - 3.49  หมายถงึ คุณภาพของงานวจิยัอยูใ่นระดบัพอใช ้
 3.50 - 4.49  หมายถงึ คุณภาพของงานวจิยัอยูใ่นระดบัด ี
    4.50 - 5.00  หมายถงึ คุณภาพของงานวจิยัอยูใ่นระดบัดมีาก 
 
สถตที�ใช้ในการวเคราะห์ข้อมลูิ ิ ิ  
 การวจิยัครั 
งนี
เป็นการวจิยัเชงิปฏบิตักิารที�มขีอ้มลูรวบรวมไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งเปาหมายการ้

วจิยัทั 
งเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ การวเิคราะหข์อ้มลูดาํเนินการดงัรายการต่อไปนี
 
1. การวเิคราะหด์ว้ยค่าความถี� และรอ้ยละ ไดแ้ก่ ขอ้มลูพื
นฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

เปาหมายการวจิยั้   
 2. การวเิคราะหค์่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมนิคุณภาพงานวจิยั 
ในชั 
นเรยีน 
 3. การวเิคราะหเ์ชงิเนื
อหา (content analysis) ไดแ้ก่ การวเิคราะหก์ระบวนการจดัการ 
เรยีนรูท้ี�เน้นผูเ้รยีนเป็นสําคญั และบทสะทอ้นผลการวจิยั 
 4. การวเิคราะหด์ชันีความสอดคลอ้งของความคดิเหน็ของผูท้รงคุณวุฒ ิ(IOC) ไดแ้ก่ การ
ประเมนิคุณภาพของกระบวนการที�ออกแบบใหม ่และคุณภาพของคู่มอืกระบวนการ 
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บทที� 4 

ผลการวจยัิ  
 

การวจิยัเชงิปฏบิตักิารเพื�อออกแบบกระบวนการจดัการเรยีนรูท้ี�เน้นผูเ้รยีนเป็นสําคญัโดยการ

วจิยัในชั $นเรยีน ที�มกีารตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการที�ออกแบบใหมด่ว้ยการทดลอง ตามบรบิท

จรงิของโรงเรยีนกลุ่มเปาหมาย้ จาํนวน 4 โรงเรยีน การนําเสนอผลการวจิยัจงึแบ่งตามระยะการ

ดาํเนินการวจิยัสองระยะ แต่ละระยะมรีายละเอยีดการนําเสนอตามลาํดบัหวัขอ้ต่อไปนี$ 

ระยะออกแบบกระบวนการใหมของ่ จดัการเรียนรู้ด้วยการวจยัในชั  นเรียนิ   

1. สภาพปจจบุนัั ของการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการวจิยัในชั $นเรยีนของกลุ่มเปาหมายการวจิยั้  

2. กระบวนการเดมิของจดัการเรยีนรูโ้ดยการวจิยัในชั $นเรยีน 

3. กระบวนการใหมข่องการจดัการเรยีนรูโ้ดยการวจิยัในชั $นเรยีน 

ระยะตรวจสอบคณุภาพของกระบวนการที�ออกแบบใหม่ จาํนวน 1 รอบกระบวนการ 

1. คุณภาพรายงานการวจิยัในชั $นเรยีน 

 2. ความสาํเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัในชั $นเรยีนกําหนดไว ้

 

ตอนที� 1 ระยะออกแบบกระบวนการใหม่จดัการเรียนรู้ด้วยการวจยัในชั  นเรียนิ   
 การดําเนินการวจิยัตอนนี$มุง่เน้นเพื�อใหไ้ดผ้ลการวจิยัคอื กระบวนการใหมข่องจดัการเรยีนรูท้ี�
เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัดว้ยการวจิยัในชั $นเรยีน ผลการวจิยัที�นําเสนอประกอบดว้ยผลที�เกดิขึ$นระหว่าง
ขั $นตอนการออกแบบกระบวนการใหมต่ามลาํดบัดงัต่อไปนี$ 

1.1 สภาพปจจุบนัั ของการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการวจิยัในชั $นเรยีนของกลุ่มเปาหมายการวจิยั้  

 การสาํรวจสภาพปจจบุนัของั การจดัการเรยีนรูด้ว้ยการวจิยัในชั $นเรยีนของครใูนโรงเรยีนที�
เป็นกลุ่มเปาหมายการวจิยั้  และการประเมนิคุณภาพรายงานการวจิยัในชั $นเรยีนเดมิซึ�งเป็นผลผลติที�
ครใูนโรงเรยีนกลุ่มเปาหมายการ้ วจิยัทําไวใ้นปีการศกึษาที�ผ่านมา เมื�อเปรยีบเทยีบกบัขอ้ควรปฏบิตัิ
ตามแนวคดิ/ทฤษฎทีี�สงัเคราะหจ์ากวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง สามารถบ่งชี$ช่องว่างที�ควรปรบัปรงุของ
กระบวนการเดมิที�ครเูคยปฏบิตัมิา ขอ้มลูผลการวจิยันําเสนอจากตาราง 4 และ 5  
 ขอ้มลูในตาราง 4 สื�อความไดว้่ากลุ่มเปาหมายการวจิยัจาํนวนทั $งสิ$น ้ 21 คน สว่นมากเป็นเพศหญงิ  
(รอ้ยละ 80.95) มกีารศกึษาสงูสดุระดบัปรญิญาตร ี เคยรบัประสบการณ์การวจิยัในชั $นเรยีนจากการอบรม
มาแลว้ (รอ้ยละ 61.90) ประเดน็ปญหาในชั $นเรยีนที�พบมากที�สดุคอื ผลสมัฤทธทิางการเรยีนตํ�า ั E (รอ้ยละ 
90.48) สาเหตุของการเลอืกปญหาในการทาํวจิยัอนัดบัแรกคอื เป็นสิ�งที�สง่ผลกระทบต่อนกัเรยีนมากที�สดุ ั

(รอ้ยละ 66.67) เลอืกวธิใีนการแกไ้ขปญหาที�พบจากประสบการณ์การสอนั  (รอ้ยละ 71.43) การปรกึษา และ
แลกเปลี�ยนความคดิเหน็ในการพฒันาผูเ้รยีนมกัเกดิขึ$นระหว่างเพื�อนครใูนโรงเรยีน (รอ้ยละ 90.48) ปญหาั
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และอปุสรรคในการทาํวจิยัสว่นหนึ�งเกดิจากการเขยีนรายงานการวจิยั (รอ้ยละ 33.33) การขาดความรูท้ี�
เพยีงพอ (รอ้ยละ 57.14) โดยเฉพาะความรูเ้รื�องการเขยีนรายงานการวจิยั (38.10) และการสรา้งเครื�องมอื
เกบ็รวบรวมขอ้มลู (รอ้ยละ 28.57) รปูแบบการเขยีนรายงานการวจิยัที�ตอ้งการพฒันาคอื การเขยีนอยา่งไม่
เป็นทางการ (5 บท) (รอ้ยละ 47.62) แต่อกีสว่นหนึ�งยงัคงตอ้งการพฒันารปูแบบการเขยีนที�เป็นทางการ 
(รอ้ยละ 33.33)  
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ตาราง 4 ความถี� และรอ้ยละของสภาพพื$นฐานของบุคลากร และสภาพการทําวจิยัในชั $นเรยีนของครใูนโรงเรยีนเปาหมายการพฒันาฯ้    

ขอ้มลูจาํแนกตามโรงเรยีน 
วดัช่องลมฯ วดัธรรมาวุธฯ วดัโรงธรรมฯ วดับางคนทใีนฯ รวม 

 

ข้อมูลพื นฐานของบุคลากรและการวจยัในชั  นเรียนิ  

ความถี� รอ้ยละ ความถี� รอ้ยละ ความถี� รอ้ยละ ความถี� รอ้ยละ ความถี� รอ้ยละ 
1. เพศ           
    1.1 ชาย 0 0 3 37.50 0 0 1 25.00 4 19.05 
    1.2 หญงิ  7 100 5 62.50 2 100 3 75.00 17 80.95 
2. การศกึษา            
    2.1 ปรญิญาตร ี  7 100 8 100 2 100 4 100 21 100 
    2.2 สงูกว่าปรญิญาตร ี  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3. ประสบการณ์การอบรมดา้นการวจิยั           
    3.1 เคย  6 85.71 6 75.00 1 50.00 0 0 13 61.90 
    3.2 ไมเ่คย 1 14.29 2 25.00 1 50.00 4 100 8 38.10 
4. ปญหาในชั $นเรยีนที�พบมากที�สุดั  (เพยีง 2 ขอ้)            
     4.1 นกัเรยีนเรยีนไมท่นัเพื�อน  0 0 0 0 1 4.76 0 0 1 4.76 
     4.2 นกัเรยีนไม่มสีมาธใินการเรยีน 2 9.52 5 0 1 4.76 0 0 8 38.95 
     4.3 นกัเรยีนมคีวามบกพรอ่งทางสตปิญญา  ั  0 0 1 4.76 0 0 1 4.76 2 9.52 
     4.4 นกัเรยีนมทีศันคตทิี�ไมด่ตี่อวชิาที�เรยีน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
     4.5 นกัเรยีนไม่มรีะเบยีบวนิยั 4 19.05 2 9.52 0 0 3 14.28 9 42.86 
     4.6  นกัเรยีนมผีลสมัฤทธติํ�าE  7 33.33 6 28.57 2 9.52 4 19.05 19 90.48 
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ตาราง 4 (ต่อ)  

ข้อมูลจาํแนกตามโรงเรียน 
วดัช่องลม ฯ วดัธรรมาวุธฯ วดัโรงธรรมฯ วดับางคนทใีน รวม 

 

ข้อมูลพื นฐานของบุคลากรและการวจยัในชั  นเรียนิ  

ความถี� รอ้ยละ ความถี� รอ้ยละ ความถี� รอ้ยละ ความถี� รอ้ยละ ความถี� รอ้ยละ 
  4.7 นกัเรยีนมพีฤตกิรรมไมพ่งึประสงค ์ 
เชน่ กา้วรา้ว    

1 4.76 2 9.52 0 0 1 4.76 4 19.05 

  4.8 อื�น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5. เหตุผลอนัดบัแรกที�ทาํใหท้า่นเลอืกประเดน็ปญหาั

เพื�อนํามาแกไ้ขดว้ยการวจิยั 
          

    5.1 เป็นปญหาที�สง่ผลกระทบต่อนกัเรยีนมากที�สดุ  ั  4 57.14 7 87.50 1 50.00 2 50.00 14 66.67 
    5.2 เป็นปญหาที�ทา่นมคีวามรูใ้นการแกป้ญหาั ั  1 14.29 0 0 0 0 2 50.00 3 14.29 
    5.3 เป็นปญหาที�ั สรา้งความรูใ้หมท่างการศกึษา    1 14.29 0 0 0 0 0 0 1 4.76 
     5.4  เป็นปญหาที�แกไ้ขไดง้า่ยั  1 14.29 0 0 0 0 0 0 1 4.76 
     5.5 เป็นปญหาที�กาํลงัเป็นที�สนใจทางการศกึษา   ั  0 0 1 12.50 0 0 0 0 1 4.76 
     5.6  เป็นปญหาที�ใชเ้วลาน้อยในการแกป้ญหาั ั  0 0 0 0 1 50.00 0 0 1 4.76 
6. วธิกีารแกป้ญหาในชั $นเรยีนที�ทา่นเลอืกใชม้กัจะไดม้าั

จากแหล่งใดมากที�สดุ   
          

      6.1 จากประสบการณ์การสอน 5 71.43 5 62.50 2 100 3 75.00 15 71.43 
      6.2 การศกึษาคน้ควา้จากเอกสาร /ตาํรา 1 14.29 2 25.00 0 0 0 0 3 14.29 
      6.3 การแลกเปลี�ยนความคดิเหน็กบัเพื�อนคร ู        1 14.29 1 12.50 0 0 1 25.00 3 14.29 
      6.4  การขอคาํแนะนําจากบุคคลอื�น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
      6.5  อื�น ๆ (โปรดระบ)ุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ตาราง 4 (ต่อ)  

ข้อมูลจาํแนกตามโรงเรียน 
วดัช่องลมฯ วดัธรรมาวุธฯ วดัโรงธรรม วดับางคนทใีน รวม 

 

ข้อมูลพื นฐานของบุคลากรและการวจยัในชั  นเรีิ ยน 

ความถี� รอ้ยละ ความถี� รอ้ยละ ความถี� รอ้ยละ ความถี� รอ้ยละ ความถี� รอ้ยละ 

7. บุคคลที�ทา่นมกัขอคาํปรกึษาหรอืแลกเปลี�ยนความ 
คดิเหน็ในการพฒันาผูเ้รยีน 

          

    7.1 ไมม่ ี  0 0 1 12.50 0 0 0 0 1 4.76 
    7.2 เพื�อนครใูนโรงเรยีน 7 100 7 87.50 1 50.00 4 100 19 90.48 
    7.3 เพื�อนครนูอกโรงเรยีน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    7.4 หวัหน้ากลุ่มสาระวชิา 0 0 0 0 1 50.00 0 0 1 4.76 
    7.5 ผูบ้รหิารโรงเรยีน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
     7.6 ศกึษานิเทศก ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    7.7 ผูป้กครองนกัเรยีน  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    7.8 อาจารยใ์นสถาบนัอดุมศกึษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8. ปญหาั /อปุสรรคเกี�ยวกบัการทาํวจิยัของทา่นคอืขอ้ใด           
     8.1 หาหวัขอ้ที�ทาํวจิยั 0 0 2 25.00 0 0 0 0 2 9.52 
     8.2 การสบืคน้เอกสาร/งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 0 0 2 25.00 0 0 0 0 2 9.52 
     8.3 การหาวธิแีกป้ญหาั  0 0 1 12.50 0 0 3 75.00 4 19.05 
     8.4 การสุม่กลุ่มตวัอยา่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    8.5 การสรา้งเครื�องมอืเกบ็ขอ้มลู 3 42.86 0 0 2 100 1 25.00 6 28.57 
    8.6 การเลอืกสถติวิเิคราะหข์อ้มลู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    8.7 การเขยีนรายงานการวจิยั  4 57.14 3 37.50 0 0 0 0 7 33.33 
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ตาราง 4 (ต่อ)  

ข้อมูลจาํแนกตามโรงเรียน 
วดัช่องลมฯ วดัธรรมาวุธฯ วดัโรงธรรม วดับางคนทใีน รวม 

 

ข้อมูลพื นฐานของบุคลากร และการวจยัในชั  นเรียนิ  
ความถี� รอ้ยละ ความถี� รอ้ยละ ความถี� รอ้ยละ ความถี� รอ้ยละ ความถี� รอ้ยละ 

9. ปญหาและอปุสรรคสาํคญัที�สดุ ั 3 ประการในการทาํวจิยั 
ปฏบิตักิารในชั $นเรยีน  

          

     9.1 ภาระงานอื�นที�ตอ้งรบัผดิชอบมากจนไมม่เีวลาทาํวจิยั 4 57.14 3 37.50 0 0 1 25.00 8 38.10 
     9.2 การสบืคน้ขอ้มลูลาํบาก 0 0 1 12.50 0 0 0 0 1 7.46 
     9.3ไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนทรพัยากรปฏบิตังิานจากโรงเรยีน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
     9.4 ไมม่คีวามรูท้ี�ดพีอ    3 42.86 4 50.00 2 100 3 75.00 12 57.14 
10. ความรู ้3 เรื�องที�เป็นอปุสรรคส์าํคญัในการทาํวจิยั            
    10.1 การหาหวัขอ้ที�จะทาํวจิยั                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    10.2  การสรา้งเครื�องมอืเกบ็ขอ้มลู 1 14.28 0 0 2 100 3 75.00 6 28.57 
    10.3 การสบืคน้เอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง    0 0 2 25.00 0 0 0 0 2 9.52 
    10.4  การเลอืกใชส้ถติวิเิคราะหข์อ้มลู 2 28.57 0 0 0 0 0 0 2 9.52 
    10.5 การหาวธิกีารแกป้ญหาั                    1 14.29 2 25.00 0 0 0 0 3 14.29 
    10.6 การเขยีนรายงานการวจิยั 3 42.86 4 50.00 0 0 1 25.00 8 38.10 
    10.7 การสุม่กลุ่มตวัอยา่ง                                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11.รปูแบบการเขยีนรายงานการวจิยัที�ทา่นตอ้งการทาํในอนาคตคอื           
     11.1 แบบเป็นทางการ (5 บท)  1 14.29 5 62.50 0 0 1 25.00 7 33.33 
     11.2 ไมเ่ป็นทางการ 5 71.43 1 12.50 1 50.00 3 75.00 10 47.62 
     11.3 ไมต่อ้งการทาํ 1 14.29 2 25.00 1 50.00 0 0 4 19.25 
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ผลการประเมนิคุณภาพการวจิยัในชั $นเรยีน ซึ�งเป็นผลจากกระบวนการเดมิ แสดงดงัตาราง 

ตาราง 5 ผลการประเมนิคณุภาพรายงานการวจิยัในชั $นเรยีนเดมิ 

รายการคณุภาพ X  SD แปลผล 

1. ชื�อเรื�องมสีาระบ่งชี$ถงึวตัถุประสงค ์ ตวัแปรสาํคญั กลุ่มเปาหมายการวจิยัที�้

ชดัเจน และเรยีบเรยีงภาษาไดเ้หมาะสม 
2.60 1.673 พอใช ้

2. ความเป็นมาและความสาํคญัของปญหา บรรยายถงึสภาพปญหาที�นํามาั ั

วจิยัที�ไดอ้ยา่งชดัเจน มหีลกัฐานอา้งองิ มกีารกล่าวถงึการปฏบิตัทิี�ผา่นมา และ
นโยบายที�เกี�ยวขอ้งไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลโดยไมก่ล่าวอา้งเกนิจรงิ 

4.00 .707 ด ี

3. วตัถุประสงคก์ารวจิยั สอดคลอ้งกบัปญหาที�ตอ้งการวจิยั  สื�อความถงึการั

ดาํเนินการวจิยัเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งคาํตอบที�ตอ้งการอยา่งชดัเจน ครอบคลุม
ผลการวจิยัที�ตอ้งการทราบ อยา่งเป็นลาํดบัขั $นตอน และใชภ้าษาที�ชดัเจน 

1.80 1.789 
ค่อนชา้ง
ตํ�า 

4. ขอบเขตการวจิยั ระบุถงึสาระสาํคญัที�เกี�ยวขอ้งกบักลุ่มตวัอยา่งเปาหมาย้

การวจิยั เนื$อหาสาระ ตวัแปร และเวลาที�ใชใ้นการวจิยั ไดอ้ยา่งชดัเจน และ
ถกูตอ้งตามหลกัการเขยีน   

1.60 .894 
ค่อนขา้ง
ตํ�า 

5. ศพัทเ์ฉพาะของการวจิยั มคีวามครอบคลุมคาํสาํคญัที�ใชใ้นงานวจิยั มกีาร
อธบิายความหมายที�ชดัเจน แสดงถงึการปฏบิตัทิี�เกดิจากการประยกุตแ์นวคดิ/
ทฤษฎใีนบททวนวรรณกรรมสูก่ารปฏบิตัจิรงิในการวจิยัครั $งนั $น  

1.00 .000 
แกไ้ข/
ปรบัปรุง 

6. ประโยชน์ที�คาดว่าจะไดร้บั กล่าวถงึผลกระทบจากการวจิยัไดอ้ยา่งมเีหตุผล
สมควร ไมก่ล่าวอา้งผลเกนิจรงิ และครอบคลุมทกุกลุ่ม 

1.80 1.095 
ค่อนขา้ง
ตํ�า 

7. การเลอืกนวตักรรมการวจิยัยดึหลกัความเป็นเหตุผลกบัสาเหตุสาํคญัของ 
ปญหาที�วจิยั สนบัสนุนดว้ยแนวคดิั /ทฤษฎหีรอืความรูจ้ากประสบการณ์การ
ปฏบิตัทิี�น่าเชื�อถอื และมกีารตรวจสอบคณุภาพกอ่นใช ้

3.20 1.483 พอใช ้

8. มกีารออกแบบการวจิยัที�สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ และกลุ่มเปาหมายการ้

วจิยั มกีารกาํหนดระยะเวลาที�ใชน้วตักรรมและการวดัประเมนิผลที�ชดัเจน ดว้ย
วธิรีวบรวมผล และเครื�องมอืที�หลากหลายเหมาะสมกบัชนดิของผลที�ศกึษา 

3.80 1.095 ด ี

9.  มกีารวเิคราะหข์อ้มลูที�สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั ลกัษณะสาํคญั
ของตวัแปรที�เป็นผลการวจิยั แสดงถงึความเปลี�ยนแปลงระหว่างกอ่นและหลงั
การใชน้วตักรรม ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ชดัเจน และครบถว้น 

1.80 1.789 
คอ่นขา้ง

ตํ�า 

10. การนําเสนอผลวจิยัมคีวามครบถว้นตามวตัถุประสงค ์ แสดงผลระหว่างใช ้
และหลงัใชน้วตักรรม ใชว้ธิกีาร/รปูแบบนําเสนอที�ถกูตอ้ง เหมาะสม มลีาํดบั
ขั $นตอนการนําเสนอที�กระชบั รดักมุ เป็นลาํดบัทาํใหง้า่ยต่อการทาํความเขา้ใจ 

1.40 .894 
แกไ้ข/

ปรบัปรงุ 

11. มกีารเสนอผลการคดิทบทวน หรอืสิ�งที�ผูว้จิยัเรยีนรูข้ณะทาํวจิยัที�สะทอ้น
ถงึจุดเด่น และจุดควรพฒันาเกี�ยวกบันวตักรรมที�ใช ้และวธิดีาํเนินการวจิยัทกุ
ขั $นตอน อยา่งละเอยีดชดัเจนทกุประเดน็ สามารถชี$แนะแนวทางปฏบิตังิาน 
และการดาํเนินการวจิยัในครั $งต่อไปได ้

2.60 1.673 พอใช ้
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ตาราง 5 (ต่อ)  

รายการคณุภาพ X  SD แปลผล 

12. การจดัพมิพ ์และรปูแบบ (format) มคีวามประณีตแสดงถงึความตั $งใจที�ด ี
มกีารอา้งองิแหล่งที�มาของขอ้มลู/สารสนเทศที�กล่าวถงึอย่างครบถว้นสอดคลอ้ง
กนัทั $งเล่ม มหีวัขอ้สาํคญัที�ควรนําเสนอครบถว้น และมภีาคผนวกที�มปีระโยชน์ 

3.20 1.095 
 

พอใช ้

รวม 2.40 1.078 คอ่นขา้ง
ตํ�า 

  
ผลการประเมนิคณุภาพรายงานการวจิยัดว้ยกระบวนการเดมิของครทูี�มกีารทาํวจิยัในชั $นเรยีนใน

ระยะ 1 ปีการศกึษาที�ผา่นมา พบว่ามจีาํนวน 5 เรื�องเทา่นั $น ซึ�งผลการประเมนิคณุภาพทาํใหพ้บวา่ มปีระเดน็
ที�สะทอ้นถงึความตอ้งการที�จาํเป็นพงึใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก ่ การกาํหนดศพัทเ์ฉพาะของการ
วจิยัและนิยาม ( X =1.00 SD=0.00) การนําเสนอผลการวจิยัที�ตอ้งครบถว้นตามวตัถุประสงค ์ มผีลระหว่าง
เรยีนและสิ$นสดุการใชน้วตักรรม  ( X =1.40 SD=0.894) การเขยีนหวัขอ้ประโยชน์ที�คาดว่าจะไดร้บั จากการ
วจิยัไดอ้ยา่งครอบคลุมทกุกลุ่มผูใ้ชผ้ลการวจิยั รวมทั $งการวเิคราะหผ์ลที�สอดคลอ้งวตัถุประสงค ์ ลกัษณะ
สาํคญัของตวัแปรนั $นๆ และแสดงถงึความเปลี�ยนแปลงระหว่างกอ่นและหลงัใชน้วตักรรม ไดอ้ยา่งชดัเจน 
ถกูตอ้ง และและครบถว้น ( X =1.80 SD=1.095 และ1.789 ตามลาํดบั) อยา่งไรกต็ามพบว่าคา่เฉลี�ยของ
คณุภาพโดยรวมยงัไมอ่ยูใ่นระดบัที�ด ียงัมขีอ้ควรปรบัปรบักล่าว ( X =2.40 SD=1.078) 

 1.2 ผลการวเคราะห์กระบวนการเดมของจดัการเรียนรู้โดยการวจยัในชั  นเรียนิ ิ ิ  
 การวเิคราะห ์ และสงัเคราะห ์ ผลการประเมนิคุณภาพงานวจิยัในชั $นเรยีนเดมิของครโูรงเรยีน
กลุ่มเปาหมายที�ทาํไวใ้น ้ 1 ปีการศกึษาที�ผ่านมา และประชุมระดมสมองระหว่างครทูี�ทําการวจิยั และ
ผูว้จิยั เพื�อใหไ้ดส้ารสนเทศของกระบวนการเดมิของการจดัการเรยีนรูท้ี�เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัโดยการ
วจิยัในชั $นเรยีนประกอบดว้ยขั $นตอนดําเนินการ 4 ขั $น ไดแ้ก่ ขั $นวางแผน ขั $นดําเนินการตามแผน ขั $น
วเิคราะห ์ และสรปุผลการวจิยั และขั $นเขยีนรายงานการวจิยัแต่ละขั $นมรีายการปฏบิตัแิละผลผลติของ
การปฏบิตั ิ(outputs) แสดงดงัภาพต่อไปนี$  
 จากภาพ 4 เป็นภาพที�แสดงการไหลของกระบวนการเดมิของจดัการเรยีนรูด้ว้ยการวจิยัในชั $น

เรยีน พบว่ามขี ั $นตอนดําเนินการ 4 ขั $นตอน ไดแ้ก่ (1) ขั $นวางแผน มผีลผลติของการดาํเนินการคอื 

ประเดน็ปญหาของนกัเรยีนที�ตอ้งการแกไ้ขั /พฒันาดว้ยวธิวีจิยัในชั $นเรยีน (2) ขั $นจดักจิกรรมตามแผนที�

กําหนดไวบ่้งชี$ดว้ยการมกีระบวนการปฏบิตักิจิกรรมเพื�อลดระดบัปญหาของนกัเรีั ยนที�กําหนดไว ้ (3) 

ขั $นวดั/ประเมนิผลผลที�เกดิจากการจดักจิกรรมทั $งระหว่างการจดัและเมื�อสิ$นสุดการจดักจิกรรมบ่งชี$ดว้ย

ผลจากการวดัประเมนิระดบัปญหาที�เกดิจากการจดักจิกรรม และ ั (4) รายงานการวจิยัในชั $นเรยีนที�ใช้

รปูแบบการเขยีนอยา่งไมเ่ป็นทางการ  
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กระบวนการก่อนหน้า ผูป้ฏบิตังิานหลกั กระบวนการถดัไป 

ขั น
ตอ

น 
ผูป้กครอง/นกัเรยีน ครผููส้อน กลุ่มสาระวชิา วชิาการ/โรงเรยีน 

ดชันีวดัคณุภาพ 

(kQI/KQI) 
วา

งแ
ผน

 

   

 

 

 

 

 -ปญหาของั

นกัเรยีนที�

ตอ้งการแกไ้ข/

ปรบัปรงุ 

ดาํ
เน

นก
าร

ิ
   

 

 

  -มกีารจดักจิกรรม

เพื�อลดระดบัของ

ปญหาั ขึ$น 

ปร
ะเ

มน
ผลิ

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 - ผลการวดั/ 

ประเมนิการจดั

กจิกรรมระหว่าง 

และสิ$นสดุการ

กจิกรรม  

รา
ยง

าน
ผล

 

 

 

 

 

 

 

  รายงานการวจิยั

แบบไมเ่ป็น

ทางการ 

ภาพ 4 กระบวนการ (เดมิ) ของการจดัการเรยีนรูท้ี�เน้นผูเ้รยีนเป็นสําคญัโดยการวจิยัในชั $นเรยีน 

  

1.3 การออกแบบกระบวนการใหมของการจดัการเรียนรู้โดยการวจยัในชั  นเรียน่ ิ  
กระบวนการใหมซ่ึ�งเป็นความคาดหวงัที�ไดจ้ากการบรูณาการระหว่างขั $นตอนการจดัการเรยีนรู้

ที�เน้นผูเ้รยีนเป็นสําคญั และการวจิยัในชั $นเรยีน แสดงดว้ยผลจากการดําเนินการตามลาํดบัต่อไปนี$ 
 1.3.1 การวเิคราะหป์ระเดน็ที�ควรปรบัปรงุในกระบวนการใหม ่ 
 1.3.2 การกําหนดค่าเปาหมายของกระบวนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการวจิยัในชั $นเรยีน้  
 1.3.3 ผลการกําหนดกระบวนการใหมข่องการจดัการเรยีนรูโ้ดยการวจิยัในชั $นเรยีน  

นําเสนอดว้ยตาราง 5W1H 
 1.3.4 ผลการกําหนดตารางมอบหมายหน้าที�งานที�มคีุณภาพ (QWA) ดชันีวดัคุณภาพ

และสตูรคาํนวณ/หน่วยนับ   

 

กําหนดปญหาวจิยัั  

จดักจิกรรมแก้ปญหาั  

วดั/ประเมนิผล 
ที�เกดิจากการ

แกป้ญหาั  

เขยีนรายงานการวจิยั 

สนสุดิ  

เตรยีมกจิกรรม/สื�อ 

เรมต้นิ�  
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 1.3.5 ผงักระบวนการใหม่ของการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการวจิยัในชั $นเรยีนพรอ้มดชันีวดั 

คุณภาพการปฏบิตั ิ

  1.3.6 คู่มอืกระบวนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการวจิยัในชั $นเรยีน 

 
ผลการวเคราะหป์ระเดน็ที�ควรปรบัปรงุในกระบวนการใหม ิ ่  

การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบระหว่างกระบวนการเดมิกบักระบวนการที�บรูณาการระหว่างแนวคดิ
ทฤษฎกีารจดัการเรยีนรูท้ี�เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั และการวจิยัในชั $นเรยีนไดข้อ้สรุปของประเดน็ที�ควร
ปรบัปรงุในกระบวนการใหม่ ดงัต่อไปนี$ 

 
ตาราง 6 ประเดน็ที�ควรปรบัปรงุในกระบวนการใหม่ของการจดัการเรยีนรูท้ี�เน้นผูเ้รยีนเป็นสําคญัดว้ย 
         การวจิยัในชั $นเรยีน   
กระบวนการจากการบรณูาการ 2 

 แนวคดิ /ทฤษฎี 

กระบวนการเดมของการจดัการิ

เรียนรูโ้ดยการวจยัในชั  นเรียนิ  

ประเดน็ที�ควรปรบัปรงุใน

กระบวนการใหมฯ่  

วางแผน (plan) 
1. วเิคราะหผ์ูเ้รยีน และกาํหนด 
ประเดน็ปญหาั ที�ตอ้งแกไ้ข/พฒันา 
2.กาํหนดคา่เปาหมาย้ /
วตัถุประสงคข์องการแกไ้ข/พฒันา 
3.เตรยีมนวตักรรม:กจิกรรม สื�อ  
และเครื�องมอืวดัและประเมนิผล 
4.กาํหนดแผนการจดักจิกรรมและ
รวบรวมผลการจดักจิกรรม 

วางแผน 
1. กาํหนดปญหาวจิยัดว้ยการคดิั  
ทบทวนการตั $งขอ้สงัเกตของคร ู
2. เตรยีมกจิกรรมและสื�อการสอน
ตามความถนดัเฉพาะบุคคล 
 

-กระบวนการวเิคราะหเ์ชงิเหตุผล
ที�สนบัสนุนดว้ยขอ้มลูเชงิประจกัษ์
ที�รวบรวมไดจ้ากผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยีกบัการจดัการเรยีนรูข้องครู
ทกุกลุ่ม เชน่ นกัเรยีน และ
ผูป้กครอง ไดแ้ก ่ 
1. ปญหาั ของผูเ้รยีน 
2. สาเหตุสาํคญัของปญหานั $นๆ ั  
-การคดัเลอืกนวตักรรมทใีชแ้กไ้ข
มเีหตุผลรองรบัที�เหมาะสม 

ปฏบตัิ ิการตามแผน 
(implementation)  
จดักจิกรรมกบักลุ่มเปาหมายการ้

วจิยัตามแผนอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
โดยมุง่ที�ประสทิธผิลตาม
วตัถุประสงค ์

การจดักจิกรรมตามแผนที�กาํหนด

ไวเ้พื�อแกป้ญหาั ใหบ้รรลุตาม

วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

- กาํหนดดชันีวดัคา่คณุภาพการ 

ปฏบิตังิานตามแผนที�กาํหนดไว ้

ทาํใหม้เีกณฑป์ระเมนิความสาํเรจ็

ของการดาํเนินการวจิยัเป็นระยะ 
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ตาราง 6 (ต่อ)  
กระบวนการจากการบรณูาการ 2 

 แนวคดิ /ทฤษฎี 

กระบวนการเดมของการจดัการิ

เรียนรูโ้ดยการวจยัในชั  นเรียนิ  

ประเดน็ที�ควรปรบัปรงุใน

กระบวนการใหมฯ่  

สงัเกตผล (observation)  
1.รวบรวมขอ้มลูผลที�เกดิจากการ
ใชน้วตักรรมระหวา่งการใช ้ และ
หลงัการใชต้ามแบบแผนการวจิยั 
โดยใชเ้ครื�องมอืวดัผลที�มคีณุภาพ   
2.วเิคราะหข์อ้มลูที�รวบรวมได้
เทยีบกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
และนําเสนอผลตามลาํดบัอยา่ง
ถูกตอ้ง ชดัเจน 

 
วดัและประเมนิผลของการใช้
กจิกรรม/สื�อในการแกป้ญหาั

ตามที�กาํหนดเป็นแผน 
 

 

กาํหนดใหม้ดีชันีวดัคณุภาพการ

ปฏบิตักิจิกรรมตามแผนที�กาํหนด

ไวแ้ละมกีารแสดงผลการวเิคราะห์

และนําเสนอตามวตัถุประสงคข์อง

การวจิยั  

สะท้อนผล (reflection)  
1.คดิทบทวนความรูท้ี�เกดิจากการ
ปฏบิตัหิลงัการใชน้วตักรรมกบั
กลุ่มเปาหมายเป็นระยะ ทั $งในแง่้

บวก/ด ี และแงล่บ/ปรบัปรงุ และ
บนัทกึขอ้คน้พบ 
2.สงัเคราะหเ์นื$อหา และนําเสนอ
ประเดน็ที�สาํคญัที�เรยีนรูจ้ากการ
ปฏบิตั ิเพื�อชี$นําการพฒันา 
คณุภาพอยา่งต่อเนื�อง 

การเขยีนเอกสารรายงานการวจิยั
ดว้ยรปูแบบการเขยีนที�ไมเ่ป็น
ทางการ 

มขี ั $นตอนการคดิทบทวนหลงัการ
ปฏบิตังิานตามขั $นตอนการ
ดาํเนินการวจิยัเป็นระยะเพื�อให้
เกดิเรยีนรูก้ระบวนการและผลที�
ไดจ้ากการปฏบิตังิานของตนเอง 

เผยแพร่ผลการวจยัิ   
1.เขยีนรายงานการวจิยัที� 
ถกูตอ้งตามแบบแผนการเขยีนที�
เป็นทางการ  
2. นําเสนอผลการวจิยัปากเปล่า 
และเอกสารสรปุในที�ประชมุ
วชิาการ 

 
เขยีนรายงานการวจิยัแบบไมเ่ป็น
ทางการ และไมม่คีณุภาพเพยีง
พอที�จะใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัติาม
ได ้

 
-มแีนวปฏบิตักิารเขยีนหวัขอ้
ต่างๆในรายงานการวจิยั  
-การสรา้งโอกาสใหค้รไูดนํ้าเสนอ
ผลการวจิยัดว้ยปากเปลา่ และ 
เอกสาร ทั $งภายในและนอก
โรงเรยีน 

 

ผลการกาํหนดคาเป้าหมายของกระบวนการจดัการเรียนรู้ด้วยการวจยัในชั  นเรียน่ ิ  

 การศกึษาช่องว่างระหว่างกระบวนการเดมิ และประเดน็ที�ควรปรบัปรงุในกระบวนการใหมท่ํา

ใหท้ี�ประชุมคณะกรรมการคุณภาพของโรงเรยีนที�เป็นกลุ่มเปาหมายการพฒันารว่มกนักําหนดหวัขอ้้

คุณภาพไวส้องประการคอื ครสูามารถจดัการเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการวจิยัในชั $นเรยีนไดอ้ยา่งมคีุณภาพ 

และนกัเรยีนที�ไดร้บัการพฒันาตามกระบวนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการวจิยัในชั $นเรยีนมคีุณภาพตาม
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วตัถุประสงคก์ารวจิยัที�กําหนด และกําหนดค่าเปาหมายของความสาํเรจ็ในปีการศกึษาที�ดาํเนินการวิ้ จยั

ปีการศกึษา 2554 ที�ระดบัรอ้ยละ 80 และจะเพิ�มเป็นรอ้ยละ 100 ในปีการศกึษาถดัไป 

ตาราง 7 ผลการกําหนดค่าเปาหมายของกระบวนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการวจิยัในชั $นเรยีน้  
กระบวนการออกแบบกระบวนการจดัการเรียนรู้ด้วยการวจยัในชั  นเรียนิ  

คาเป้่ าหมาย หวัข้อคณุภาพ ดชันีวดัคณุภาพ 
ปี 2554 ปี 2555 

ครสูามารถจดัการเรยีนรูด้ว้ย
กระบวนการวจิยัในชั $นเรยีนไดอ้ยา่ง
มคีุณภาพ 

รอ้ยละของการกระบวนการจดัการ
เรยีนรูท้ี�มคีุณภาพตามเกณฑป์ระเมนิ
รายงานการวจิยัในระดบัด ี

80 % 100 % 

นกัเรยีนที�ไดร้บัการพฒันาตาม
กระบวนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการ
วจิยัในชั $นเรยีนมคีุณภาพตาม
วตัถุประสงคก์ารวจิยัที�กําหนดไว ้

รอ้ยละของผลการวจิยัที�บรรลุตาม
วตัถุประสงคก์ารวจิยัที�กําหนดไว ้

80 % 100 % 

  
จากการระดมสมองระหว่างคณะกรรมการคุณภาพของโรงเรยีนที�เป็นกลุ่มเปาหมายทั $ง ้ 4 โรง 

โดยพจิารณาผลการสาํรวจสภาพการทําวจิยัปฏบิตักิารในชั $นเรยีนของบุคลากรครใูนโรงเรยีน
กลุ่มเปาหมาย ผลการวเิคราะหก์ระบวนการเดมิ และกระบวนการที�คาดหวงัจากการสงัเคราะห์้

วรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง ที�ประชุมไดก้ําหนดหวัขอ้คุณภาพของกระบวนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการวจิยัใน
ชั $นเรยีน 2 หวัขอ้คอื ครสูามารถจดัการเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการวจิยัในชั $นเรยีนไดอ้ยา่งมคีุณภาพ ซึ�งวดั
จากจาํนวนรอ้ยละของรายงานการวจิยัที�ไดร้บัการประเมนิตามเกณฑท์ี�กําหนดในระดบัด ี อกีหวัขอ้คอื 
นกัเรยีนที�ไดร้บัการพฒันาตามกระบวนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการวจิยัในชั $นเรยีนมคีุณภาพตาม
วตัถุประสงคก์ารวจิยัที�กําหนดไว ้ ดว้ยค่าเปาหมายคอื รอ้ยละ ้ 80 เนื�องจากเป็นครสู่วนมากเริ�มทาํการ
วจิยัอยา่งเป็นระบบ 
 กระบวนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการวจิยัในชั $นเรยีนที�สงัเคราะหจ์ากวรรณกรรมที�

กําหนดให ้ประกอบดว้ยขั $นตอนการปฏบิตั ิ4 ขั $น ไดแ้ก่ ขั $นวางแผน ขั $นปฏบิตัติามแผน ขั $นสะทอ้นผล 

และขั $นเผยแพรผ่ล แต่ละขั $นมกีระบวนการปฏบิตังิานที�ไดจ้ากการระดมสมองของครทูี�มปีระสบการณ์

การทําวจิยัในชั $นเรยีนอย่างน้อย 1 เรื�องในปีการศกึษาที�ผ่านๆ มา รว่มกบัคณะนกัวจิยัประจาํโครงการ 

เขยีนวธิปีฏบิตังิานแต่ละขั $นลงในตาราง 5W1H ซึ�งจะแสดงผลตามลาํดบัจากตาราง 

 8-11 และตารางมอบหมายงานที�มคีุณภาพ ดงัตาราง 12  
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ผลการกาํหนดกระบวนการใหมของการจดัการเรียนรู้โดยการวจยัในชั  นเรียน นําเสนอในรปูแบบของตาราง ่ ิ 5W1H 

ตาราง  8  ขั  นวางแผน (plan)  ของกระบวนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการวจิยัในชั $นเรยีน นําเสนอในรปูแบบตาราง 5W1H 

ลาํดบั ทาํอะไร(what) ผูท้าํ (Who) ที�ไหน (where) เมื�อไร (when) เพื�ออะไร (why) ทาํอยา่งไร (How) เครื�องมอืที�ใช ้
หอ้งเรยีน/ 
โรงเรยีน 

-รวบรวมขอ้มลูแสดงผลการปฏบิตัขิอง  
นกัเรยีนที�พบว่า ยงัไมบ่รรลุตามมาตรฐาน/ 
ตวัชี$วดัที�กาํหนดไวใ้นหลกัสตูร แผนการ
เรยีนรู ้และแผนพฒันาผูเ้รยีน 

1 วเิคราะห ์
ผูเ้รยีน 

คร/ูกลุ่มสาระ 
งานวชิาการ 
นกัเรยีน 
ผูป้กครอง 

บา้นของ
นกัเรยีน 

กอ่นเปิดเรยีน 
ระหว่างเรยีน 

มขีอ้มลู/สารสนเทศแสดง 
ความตอ้งการการพฒันา 
แกไ้ขและปรบัปรงุคณุภาพ
ของนกัเรยีนรายบุคคล/
กลุ่ม -ตดัสนิใจเลอืกประเดน็ที�พบวา่ตอ้งการ

พฒันาอยา่งเรง่ด่วน 

-แบบสาํรวจ 
รายการของ 
ปญหาที�ยงัไม่ั  
บรรลุความ
คาดหวงัที�
กาํหนดไว ้

-แบบสงัเกต/ 
สมัภาษณ์ 

-แบบสาํรวจ 

2 วเิคราะห ์
สาเหตุสาํคญั 
ของปญหาที�ั  
เลอืกไว ้

คร/ูกลุ่มสาระ 
งานวชิาการ 
นกัเรยีน 
ผูป้กครอง 

-หอ้งเรยีน/ 
โรงเรยีน 
-บา้นของ
นกัเรยีน 

กอ่นเปิดเรยีน 
ระหว่างเรยีน 

-มขีอ้มลูแสดงสาเหตุของ 
ประเดน็ปญหาที�เลอืกไว้ั  

-รวบรวมขอ้มลูจากผูเ้กี�ยวขอ้งโดยใช้
หลายๆ วธิ ี เชน่ สงัเกต สมัภาษณ์ สาํรวจ 
ทดสอบ และบนัทกึขอ้มลูเดมิที�ม ีฯลฯ 
-ประชมุผูเ้กี�ยวขอ้งวนิิจฉยัสาเหตุ -แบบทดสอบ 

3 กาํหนด 
เปาหมาย และ้  
วตัถุประสงค ์
การวจิยั 

คร/ูกลุ่มสาระ 
โรงเรยีน 

โรงเรยีน กอ่นเปิดเรยีน 
ระหว่างเรยีน 

-มคีาํอธบิายคาํศพัทท์ี�
สาํคญั 
-มวีตัถุประสงคข์องการ
วจิยัที�สอดคลอ้งกบัปญหาั

และที�ตอ้งการศกึษาดว้ย
การวจิยั 

-กาํหนดลกัษณะบ่งชี$ผล/เปาหมายที�ตอ้งการ้  
แกไ้ข/พฒันา/ปรบัปรงุใหช้ดัเจนจนสามารถ 
วดัคา่ไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม  
-เขยีนแนวทางการแกไ้ข/พฒันา/ปรบัปรงุ 
และวธิศีกึษา/รวบรวมผลที�จะเกดิขึ$น 
-เขยีนดว้ยภาษาเขยีนที�กระชบัตรงประเดน็ 

-คูม่อืการ
เขยีนรายงาน
การวจิยั 

4 เลอืก
นวตักรรม 
ที�เหมาะสมกบั 
สาเหตุสาํคญั 

คร/ูกลุ่มสาระ 
โรงเรยีน 

โรงเรยีน กอ่นเปิดเรยีน 
ระหว่างเรยีน 

-มนีวตักรรมที�เหมาะสม
กบัสาเหตุสาํคญัของ
ประเดน็ปญหาที�เลอืกไว้ั

ครบถว้น 

- เลอืกจากวธิกีารเดมิที�เคยใชไ้ดผ้ล 
-คน้ควา้/พฒันาจากความรูท้ี�ไดร้บัจาก 
แหล่งความรูต้่างๆ  

-แบบสรปุ 
กรอบความคดิ 
ของนวตักรรม 
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ตาราง 8 (ต่อ)  

ลาํดบั ทาํอะไร(what) ผูท้าํ (Who) ที�ไหน (where) เมื�อไร (when) เพื�ออะไร(why) ทาํอยา่งไร (How) เครื�องมอืที�ใช ้
5 เขยีนแผนการ

ใชน้วตักรรม 
ครผููท้าํวจิยั โรงเรยีน กอ่นเปิดเรยีน -มแีผนการใชน้วตักรรมที�

ชดัเจนสามารถปฏบิตัติาม
ไดอ้ยา่งเป็นลาํดบัขั $นตอน 

-เขยีนแผนการเรยีนรู ้หรอืแผนพฒันา
ผูเ้รยีนโดยอาจใชฟ้อรม์การเขยีน
แผนการเรยีนรู ้และแผนพฒันาผูเ้รยีน
ตามรปูแบบของทางโรงเรยีน 

-ฟอรม์การเขยีน
แผนการเรยีนรู ้ 

1.ทะเบยีนสื�อ/ 
แหล่งเรยีนรู ้

6 เตรยีมสื�อ และ 
แหล่งเรยีนรู ้

คร/ูกลุ่มสาระ 
โรงเรยีน 

โรงเรยีน กอ่นเปิดเรยีน 
ระหว่างเรยีน 

-มสีื�อ/วสัด/ุอปุกรณ์และ 
แหล่งเรยีนรูท้ี�สอดคลอ้งกบั 
นวตักรรมที�เลอืก มคีณุภาพ 
และปรมิาณเพยีงพอพรอ้ม
ใชไ้ดจ้รงิ 

- จดัซื$อ/ผลติเองตามวธิกีารที�ถกูตอ้งตาม 
หลกัการ  
-ตรวจสอบคณุภาพโดยผูเ้ชี�ยวชาญ หรอื 
ทดลองใชก้บันกัเรยีนที�ไมใ่ช้
กลุ่มเปาหมาย้  เชน่ 1:1 หรอื 1:10  
เป็นตน้ 

2. แบบประเมนิ 
สื�อโดย
ผูเ้ชี�ยวชาญ 

7 เตรยีม 
เครื�องมอื 
รวบรวมขอ้มลู 

คร/ูกลุ่มสาระ 
โรงเรยีน 

โรงเรยีน กอ่นเปิดเรยีน 
ระหว่างเรยีน 

-มเีครื�องมอืรวบรวมขอ้มลู
ผลของการใชน้วตักรรมที�
ตรงกบัขอ้มลูที�ตอ้งการ  
มคีณุภาพ และปรมิาณ
พรอ้มใช ้

-พฒันาจากของเดมิที�มหีรอืสรา้งใหมโ่ดย 
ตอ้งสอดคลอ้งกบัชนิด/ประเภท และ 
ลกัษณะสาํคญัของขอ้มลูที�ตอ้งการ โดย
ใหผู้เ้ชี�ยวชาญเป็นผูป้ระเมนิคณุภาพ
ดา้นนี$ 

-แบบประเมนิ 
คณุภาพ 
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ตาราง 9 ขั  นปฏบตัการตามแผน ิ ิ (implementation) ของกระบวนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการวจิยัในชั $นเรยีน นําเสนอในรปูแบบตาราง 5W1H 

ลาํดบั ทาํอะไร(what) ผูท้าํ (Who) ที�ไหน (where) เมื�อไร (when) เพื�ออะไร (why) ทาํอยา่งไร (How) เครื�องมอืที�ใช ้
1 ปฐมนิเทศ 

และเกบ็ขอ้มลู
กอ่นจดั
นวตักรรม 

ครผููท้าํวจิยั โรงเรยีน  ปฏทินิที� 
กาํหนดไวใ้น 
แผนการใช ้

-มขีอ้มลูใชเ้พื�อเปรยีบเทยีบ
กบัผลที�จะเกดิขึ$นหลงัการใช ้
นวตักรรมแลว้ 

- อธบิายสารสนเทศที�เกี�ยวขอ้งกบัการ 
ปฏบิตัติามขั $นตอนวจิยัแกก่ลุม่เปาหมาย้  
-รวบรวมขอ้มลูที�เป็นผลของการวจิยั
ตามที�ระบุไวเ้ป็นวตัถุประสงคข์องการ
วจิยั 

-เครื�องมอืวดัผล 
กอ่นใช้
นวตักรรม 

-นวตักรรม และ 
แผนการใช ้

2 ใชน้วตักรรม 
กบั
กลุ่มเปาหมาย้  
การวจิยั 

ครผููท้าํวจิยั โรงเรยีน ปฏทินิที� 
กาํหนดไวใ้น 
แผนการใช ้

-มกีารทดลองใชน้วตักรรม
กบักลุ่มเปาหมายการวจิยั้  
-มกีารรวบรวมขอ้มลูผลที�
เกดิระหว่างการใช ้และหลงั
การใชน้วตักรรม 

-ใชน้วตักรรมอยา่งเป็นลาํดบัขั $นตอน
ตามแผนที�กาํหนดไว ้
-ใชเ้ครื�องมอืรวบรวมผลที�เกดิขึ$นระหว่าง 
และหลงัการใชน้วตักรรมตามแบบแผน 
การวจิยัที�กาํหนดไว ้

-เครื�องมอื 
รวบรวมขอ้มลู 
ผลการใช ้
นวตักรรม 
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ตาราง 10 ขั  นสะท้อนผล (reflection) ของกระบวนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการวจิยัในชั $นเรยีน นําเสนอในรปูแบบตาราง 5W1H 

ลาํดบั ทาํอะไร(what) ผูท้าํ(Who) ที�ไหน (where) เมื�อไร (when) เพื�ออะไร(why) ทาํอยา่งไร (How) เครื�องมอืที�ใช ้
1. ตรวจสอบความถกูตอ้ง ครบถว้นของ 
ขอ้มลูที�รวบรวมได ้

-มขีอ้มลูที�ผา่นกระบวนการ 
วเิคราะหอ์ยา่งถกูตอ้ง ครบ
ทกุวตัถุประสงคก์ารวจิยั  2. วเิคราะหต์ามหลกัสถติทิี�สอดคลอ้งกบั 

ชนิดของขอ้มลู และวตัถุประสงคท์ี�
ตอ้งการ 

1 จดักระทาํกบั 
ขอ้มลู นําเสนอ 

ครู
ผูท้าํวจิยั 

โรงเรยีน ระหว่าง และ 
หลงัการใช ้
นวตักรรม 

-มกีารนําเสนอผลการ 
วเิคราะหอ์ยา่งถกูตอ้ง 
ชดัเจน 3. นําเสนอผลการวเิคราะหด์ว้ยตาราง  

แผนภาพ และความเรยีงบรรยาย อยา่ง 
ครบถว้นและถกูตอ้งตามหลกัการ  

-รา่งการ
นําเสนอ 
ผลการวจิยัดว้ย 
ตาราง/แผนภมู ิ
หวัขอ้ความเรยีง 
ตาม
วตัถุประสงค ์
ของการวจิยั 

2 สะทอ้นผล 
ที�เกดิขึ$น 

ครู
ผูท้าํวจิยั 
และผูม้ ี
สว่น 
ไดส้ว่นเสยี 
กบัการ
วจิยั 

โรงเรยีน ระหว่าง และ 
หลงัการใช ้
นวตักรรม 

-มกีารทบทวนขอ้ด ีขอ้ควร 
ปรบัปรงุของ
กระบวนการวจิยั 
และนวตักรรมที�ใช ้

รวบรวมความเหน็ทั $งขอ้ดแีละขอ้ควร 
ปรบัปรงุเกี�ยวกบันวตักรรม และการ
ดาํเนินการวจิยั ของครผููว้จิยัและผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีกบักระบวนการและผลของ
การวจิยั 

-เครื�องมอื/วธิ ี
รวบรวมความ 
คดิเหน็ 
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ตาราง 11 ขั  นเผยแพรผล่  (dissemination) ของกระบวนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการวจิยัในชั $นเรยีน นําเสนอในรปูแบบตาราง 5W1H 
ลาํดบั ทาํอะไร(what) ผูท้าํ (Who) ที�ไหน (where) เมื�อไร (when) เพื�ออะไร (why) ทาํอยา่งไร (How) เครื�องมอืที�ใช ้

1. ศกึษารปูแบบการเขยีนจากเอกสาร/ 
คูม่อืการเขยีน 

-คูม่อื/ฟอรม์การ 
เขยีนเอกสาร 

1 เขยีนรายงาน
การวจิยัตาม
รปูแบบ 
เป็นทางการ 

ครผููว้จิยั 

2. เขยีนฉบบัรา่ง และแลกเปลี�ยนกนั
ตรวจสอบระหว่างครผููท้าํวจิยั 
 
3. แกไ้ข และจดัทาํฉบบัสมบรูณ์ 2 เผยแพรแ่บบ 

ปากเปล่า/ 
บทความวจิยั 
โปสเตอร ์ฯลฯ 

 

โรงเรยีน หลงัการ 
วเิคราะห์
ขอ้มลู 

-มเีอกสารรายงาน
ผลการวจิยั 
อยา่งถกูตอ้งตามแบบแผน 
ที�เป็นทางการ 

4. นําเสนอผลการวจิยัที�ได ้พรอ้มขอ้ 
เสนอแนะ แกส่าธารณะ 

รายงานการวจิยั 
และบทความ 
วจิยั 

 

ผลการกาํหนดตารางมอบหมายหน้าที�งานที�มีคณุภาพ (QWA) ดชันีวดัคณุภาพ และสตูรคาํนวณ/หนวยนับ ่   

 การกําหนดดชันีวดัคุณภาพการปฏบิตังิานตามขั $นตอนต่างๆ ของกระบวนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการวจิยัในชั $นเรยีนที�ออกแบบใหม ่ มรีายการสาํคญัคอื 

สญัลกัษณ์แสดงความเกี�ยวขอ้งของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีที�มบีทบาทเป็นผูป้ฏบิตังิานหลกั หรอืผูเ้กี�ยวขอ้งทางตรง และผูใ้หค้วามรว่มมอื/สนบัสนุน หรอืผูเ้กี�ยวขอ้ง

ทางออ้ม ดชันีวดัคุณภาพการปฏบิตัติามขั $นตอนของกระบวนการ สตูรคาํนวณ และระดบัคุณภาพ 
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ตาราง 12 รายการมอบหมายหน้าที�งานที�มคีุณภาพ (Quality Work Assignment, QWA) ของกระบวนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการวจิยัในชั $นเรยีน 

ดชันีวดัคณุภาพ (key Quality Index, kQI) ระดบัคุณภาพ กระบวน 

การปฏบิตั ิ 

ผูป้กครอง 

/นกัเรยีน 

ครทูี�ทาํ

วจิยั 

กลุ่ม

สาระ 

วชิาการ/

โรงเรยีน หวัข้อคณุภาพ การวดัคาคณุภาพ ่ (สูตรคาํนวณ) ปี2554  ปี2555 

    รอ้ยละของนกัเรยีนที�ผูป้ฏบิตังิานหลกั
รบัผดิชอบในขณะนั $น ที�ไดร้บัการวเิคราะห ์
ความตอ้งการการพฒันา แกไ้ข ปรบัปรงุ  

จาํนวนนกัเรยีนที�ครวูเิคราะหค์วามตอ้งการ  × 100 
จาํนวนนกัเรยีนทั $งหมดที�รบัผดิชอบ 

80 100 

    รอ้ยละของสาเหตุของปญหาที�มกีารั

รวบรวมดว้ยกระบวนการที�น่าเชื�อถอื 
จาํนวนสาเหตุที�รวบรวมดว้ยวธิกีารน่าเชื�อถอื× 100 

จาํนวนสาเหตุทั $งหมดที�รวบรวมได ้
80 100 

    คาํสาํคญัที�ใชใ้นการวจิยัมกีารอธบิาย 
ความหมายไวอ้ยา่งเป็นรปูธรรม และ 
วดัคา่ได ้

รอ้ยละของคาํศพัทเ์ฉพาะที�ไดร้บัการประเมนิ
คณุภาพระดบัดดีว้ยแบบประเมนิคณุภาพงานวจิยั 

80 100 

 
 

  วตัถุประสงคก์ารวจิยัที�ชดัเจน สอดคลอ้ง
กบัปญหาวจิัั ย และผลสมัฤทธทิี�ตอ้งการE  

รอ้ยละของวตัถุประสงคก์ารวจิยัไดร้บัการประเมนิ
คณุภาพระดบัดดีว้ยแบบประเมนิคณุภาพงานวจิยั 

80 100 

ขั น
วา

งแ
ผน

 

 

 

  จาํนวนนวตักรรมที�มคีณุภาพดา้นความมี
เหตุผลที�ดใีนการเลอืก การหาคณุภาพที� 
เหมาะสม และพฒันาจนพรอ้มใชง้านจรงิ 

รอ้ยละของขั $นตอนการพฒันานวตักรรมที�ใชใ้นการ
วจิยัที�ไดร้บัการประเมนิคณุภาพระดบัดดีว้ยแบบ
ประเมนิคณุภาพงานวจิยั 

80 100 
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ตาราง 12 (ต่อ)  

ดชันีวดัคณุภาพ (key Quality Index, kQI) ระดบัคุณภาพ กระบวน 

การปฏบิตั ิ 

ผูป้กครอง 

/นกัเรยีน 

ครทูี�ทาํ

วจิยั 

กลุ่ม

สาระ 

วชิาการ/

โรงเรยีน หวัข้อคณุภาพ สูตรคาํนวณ ปี2554   ปี2555 

   

  

กระบวนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูที�แสดงถงึ
ขั $นตอนการใชน้วตักรรม การสงัเกตผล
ตามแบบแผนที�ถกูตอ้ง และวตัถุประสงค์
ของการวจิยั นําเสนอไดอ้ยา่งชดัเจน เป็น
ลาํดบัขั $นตอนที�สามารถปฏบิตัติามได ้ 

รอ้ยละของขั $นตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูวจิยัไดร้บั
การการประเมนิคณุภาพระดบัดดีว้ยแบบประเมนิ
คณุภาพงานวจิยั 

80 100 

ขั น
ปฏ

บตั
ตา

มแ
ผน

ิ
ิ

 

 

  

 การวเิคราะห ์และนําเสนอผลการวจิยัที� 
ถกูตอ้งตามหลกัการ ชดัเจน และครบถว้น 
ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั 

รอ้ยละของผลการวจิยัที�มกีารวเิคราะห ์ และนําเสนอ
อยา่งมคีณุภาพไดร้บัการประเมนิระดบัดดีว้ยแบบ
ประเมนิคณุภาพงานวจิยั 

80 100 

 

  

 ผลของการทบทวนหลงัการปฏบิตังิานที�
สะทอ้นใหเ้หน็ขอ้ดแีละขอ้ควรปรบัปรงุ
ของนวตักรรม และกระบวนวธิวีจิยัที�ใช ้
ชี$แนะวธิปีฏบิตัทิี�ดใีนครั $งต่อไป 

รอ้ยละบทสะทอ้นผลการวจิยัที�สะทอ้นถงึขอ้ด ี ขอ้
ควรปรบัปรงุในมติขิองนวตักรรม และกระบวนวธิี
วจิยัที�มคีณุภาพไดร้บัการประเมนิระดบัดดีว้ยแบบ
ประเมนิคณุภาพงานวจิยั 

80 100 

ขั น
สะ

ท้อ
นผ

ล 

  

  นกัเรยีนที�ไดร้บัการพฒันาจากการจดัการ
เรยีนรูด้ว้ยกระบวนการวจิยัในชั $นเรยีนมี
คณุภาพตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัที�
กาํหนดไว ้

จาํนวนนกัเรยีนกลุ่มเปาหมายการวจิยั้ ที� 
บรรลุตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัที�กาํหนด         X  100 
จาํนวนนกัเรยีนกลุ่มเปาหมายการวจิยัทั $งหมด้  

80 100 

เผ
ยแ

พร่

ผล
วจ

ยัิ
  

  

 เอกสารรายงานการวจิยัที�ถกูตอ้งตามแบบ
แผนการเขยีนอยา่งเป็นทางการ  
 

รอ้ยละของเอกสารรายงานการวจิยัที�มกีารนําเสนอ
ดว้ยรปูแบบที�มคีณุภาพไดร้บัการประเมนิที�ระดบัด ี
ดว้ยแบบประเมนิคณุภาพงานวจิยั 

80 100 

        ความสัมพันธ์ทางตรง    ความสัมพันธ์ทางอ้อม 
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 ขอ้มลูในตารางมอบหมายงาน แสดงใหเ้หน็ว่าผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง/สมัพนัธก์บักระบวนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการวจิยัในชั $นเรยีนมทีั $งนกัเรยีน ผูป้กครอง ครู
ผูท้าํวจิยั กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ และงานวชิาการ/โรงเรยีน ซึ�งแต่ละกลุ่มอาจมคีวามเกี�ยวขอ้ง/สมัพนัธโ์ดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ�งในขั $นวเิคราะหค์วามตอ้งการ และ
การระบุสาเหตุสาํคญัของปญหา ั สาํหรบัการปฏบิตังิานในขั $นตอนอื�นๆ นั $น นกัเรยีน ผูป้กครอง งานวชิาการ และโรงเรยีน ควรมสี่วนเกี�ยวขอ้ง/สมัพนัธท์ั $งโดยตรง 
และโดยออ้ม ตามความเหมาะสม โดยมคีรผููส้อนรบัหน้าที�เป็นผูท้ําวจิยัหรอื ผูป้ฏบตังานหลกัิ ิ  ที�เกี�ยวขอ้ง/สมัพนัธโ์ดยตรงกบัการปฏบิตังิานทุกขั $นตอน 
ตาราง 13 ความสมัพนัธร์ะหว่างดชันีวดัคุณภาพกระบวนการ (KQI) และดชันีวดัคุณภาพการปฏบิตังิาน (kQI) 

หวัขอ้คุณภาพ KQI (2 ดชันี) kQI  ( 10 ดชันี) 

ครสูามารถจดัการ
เรยีนรูด้ว้ย
กระบวนการวจิยัใน
ชั $นเรยีนไดอ้ย่างมี
คุณภาพ 

รอ้ยละของการ
กระบวนการจดัการ
เรยีนรูท้ี�มคีุณภาพตาม
เกณฑป์ระเมนิรายงาน
การวจิยัในระดบัด ี

1. รอ้ยละของนกัเรยีนที�ผูป้ฏบิตังิานหลกัรบัผดิชอบในขณะนั $นที�ไดร้บัการวเิคราะหค์วามตอ้งการการพฒันา 
แกไ้ข/ปรบัปรงุ  
2. รอ้ยละของสาเหตุของปญหาที�มกีารรวบรวมดว้ยกระบวนการที�น่าเชื�อถอืั  
3. รอ้ยละของคาํศพัทเ์ฉพาะที�ไดร้บัการประเมนิคุณภาพระดบัด ี
4. รอ้ยละของวตัถุประสงคก์ารวจิยัไดร้บัการประเมนิคุณภาพระดบัด ี 
5. รอ้ยละของขั $นตอนการพฒันานวตักรรมที�ใชใ้นการวจิยัที�ไดร้บัการประเมนิคุณภาพระดบัด ี
7. รอ้ยละของแบบแผนการทดลองนวตักรรมที�ไดร้บัการประเมนิคุณภาพระดบัด ี
8. รอ้ยละของขั $นตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูวจิยัไดร้บัการการประเมนิคุณภาพระดบัด ี
9. รอ้ยละของผลการวจิยัที�มกีารวเิคราะห ์และนําเสนออยา่งมคีุณภาพไดร้บัการประเมนิระดบัด ี
10. รอ้ยละบทสะทอ้นผลการวจิยัที�สะทอ้นถงึขอ้ด ีขอ้ควรปรบัปรงุในมติขิองนวตักรรม และกระบวนวธิวีจิยัที�ม ี
    คุณภาพไดร้บัการประเมนิระดบัด ี
11. รอ้ยละของรายงานการวจิยัที�มกีารนําเสนอดว้ยรปูแบบที�มคีุณภาพไดร้บัการประเมนิระดบัด ี

นกัเรยีนเปาหมาย้ ที�
ไดร้บัการพฒันามี
คุณภาพตาม
วตัถุประสงคก์ารวจิยั 

รอ้ยละของผลการวจิยัที�
บรรลุตามวตัถุประสงค์
การวจิยัที�กําหนดไว ้

12. รอ้ยละของนกัเรยีนที�เป็นกลุ่มเปาหมายการวจิยัที�ไดร้บัการพฒันาจนสามารถบรรลุตามวั้ ตถุประสงคก์าร
วจิยัที�กําหนดไว ้

www.ssru.ac.th



 

 

62 

62
ผลการออกแบบผงักระบวนการปฏบตังานที�มีคณุภาพ ิ ิ (Quality Work Process, QWP) ของกระบวนการจดัการเรียนรู้ด้วยการวจยัในชั  นเรียน ิ  

กระบวนการก่อนหน้า ผูป้ฏบิตังิานหลกั กระบวนการถดัไป ขั $นตอน 
นกัเรยีน/ผูป้กครอง ครผููส้อน กลุ่มสาระ วชิาการ/โรงเรยีน 

ดชันีวดัคณุภาพ (kqi/KPI) 

วา
งแ

ผน
 

  
 
 
 

 
 

          (           
   
                   

 
 
 
 
 
 

1. รอ้ยละของนกัเรยีนที�ผูป้ฏบิตังิานหลกัรบัผดิชอบใน
ขณะนั $นที�ไดร้บัการวเิคราะหค์วามตอ้งการการพฒันา 
แกไ้ข ปรบัปรงุ  
2. รอ้ยละของสาเหตุของปญหาที�มกีารรวบรวมดว้ยั  
กระบวนการที�น่าเชื�อถอื 
3. รอ้ยละของคาํศพัทเ์ฉพาะที�ไดร้บัการประเมนิ 
คณุภาพระดบัด ี
4. รอ้ยละของวตัถุประสงคก์ารวจิยัไดร้บัการประเมนิ
คณุภาพระดบัด ี 
5. รอ้ยละของขั $นตอนการพฒันานวตักรรมที�ใชใ้นการ
วจิยัที�ไดร้บัการประเมนิคณุภาพระดบัด ี
6. รอ้ยละของแบบแผนการทดลองนวตักรรมที�ไดร้บั
การประเมนิคณุภาพระดบัด ี
 

ปฏ
บตั

กา
รต

าม
แผ

น
ิ

ิ
                               

             
                      
                       

 
 
 
 
 

7.รอ้ยละของขั $นตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูวจิยัไดร้บั
การประเมนิคณุภาพระดบัด ี
8. รอ้ยละของผลการวจิยัที�มกีารวเิคราะห ์และนําเสนอ
อยา่งมคีณุภาพไดร้บัการประเมนิระดบัด ี
 
 

เรมต้นิ�  

วเิคราะหค์วามตอ้งการที�จาํเป็นของผูเ้รยีน 
สะทอ้นความ
ตอ้งการการพฒันา 

เตรยีมนวตักรรมและเครื�องมอืวดัประเมนิผล 

สนบัสนุน/
อาํนวยการ 

นิเทศตดิตาม 

กาํหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะและวตัถุประสงคก์ารวจิยั 

วเิคราะหส์าเหตุแทจ้รงิของปญหาที�จาํเป็นั
เร่งด่วน 

ใชน้วตักรรม และสงัเกตผลตามแบบแผนวจิยั ร่วมกจิกรรม และ 

ใหข้อ้มลูสาํคญั 

สนบัสนุน/
อาํนวยการ 

นิเทศตดิตาม วเิคราะหข์อ้มลู และนําเสนอตามวตัถุประสงค์
การวจิยั 

เตรยีมแบบแผนการทดลองนวตักรรมและสงัเกตผล 
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กระบวนการกอ่นหน้า ผูป้ฏบิตังิานหลกั กระบวนการถดัไป ขั $นตอน 
 นกัเรยีน/ผูป้กครอง ครผููส้อน กลุ่มสาระ วชิาการ/โรงเรยีน 

ดชันีวดัคณุภาพ (kqi/KPI) 

สะ
ท้อ

นผ
ล 

                        
                      
                      

 
 
 
 

9. รอ้ยละของบทสะทอ้นผลการวจิยัที�แสดงถงึ
ขอ้ด ี ขอ้ควรปรบัปรงุในมติขิองนวตักรรม และ
กระบวนวธิวีจิยั ที�มคีุณภาพไดร้บัการประเมนิ
ระดบัด ี

เผ
ยแ

พร่
 

  
 
 
 
 
    
 

                        
                       

 10. รอ้ยละของรายงานการวจิยัที�มกีารนําเสนอ
ดว้ยรปูแบบที�เป็นทางการอยา่งมคีุณภาพไดร้บั
การประเมนิระดบัด ี
11. รอ้ยละของการนําเสนอผลการวจิยัต่อ 
สาธารณะในรปูแบบเอกสาร และการนําเสนอปาก
เปล่า และมกีารใชป้ระโยชน์ 

ภาพ 5 ผงักระบวนการปฏบิตังิานที�มคีุณภาพ (QWP) ของกระบวนการที�ออกแบบใหมข่องจดัการเรยีนรูด้ว้ยการวจิยัในชั $นเรยีน 
 

จากภาพกระบวนการจดัการเรยีนรูท้ี�เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัโดยการวจิยัในชั $นเรยีน มขี ั $นตอนดําเนินการ 4 ขั $น ไดแ้ก่ ขั $นวางแผน ขั $นปฏบิตัติามแผน  
ขั $นสะทอ้นผล และขั $นเผยแพร ่แต่ละขั $นมกีจิกรรมการปฏบิตังิานที�สําคญั และตวัชี$วดัผลการปฏบิตัเิพื�อใชเ้ป็นเกณฑค์วบคุมคุณภาพ ดงันี$  
 
 

วเิคราะหท์บทวนหลงัการปฏบิตังิานวจิยั 

เสนอแนะแนวทางปฏบิตัทิี�เหมาะสม 

เขยีนเอกสารรายงานการวจิยั 

 สิ�นสดุ  

เผยแพร่ผลการวจิยัดว้ยเอกสาร 

และนําเสนอปากเปล่า 

สนบัสนุนการเผยแพร่
ผลการวจิยัภายในกลุ่ม
สาระ โรงเรยีน สาธารณะ 
และการนําไปใช ้

สะทอ้นความ
ตอ้งการการพฒันา
ที�ต่อเนื�อง 

สนบัสนุน/
อาํนวยการ 

นิเทศตดิตาม 
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ขั  นวางแผน  เป็นขั $นที�ตอ้งมกีจิกรรมสาํคญั 5 กจิกรรม ตามลําดบัการปฏบิตั ิ ไดแ้ก่ (1) การ

วเิคราะหค์วามตอ้งการที�จาํเป็นของผูเ้รยีน (2) การวเิคราะหส์าเหตุแทจ้รงิของปญหาที�จาํเป็นเรง่ด่วน ั

(3) การกําหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะ และวตัถุประสงคก์ารวจิยั (4) เตรยีมนวตักรรมและเครื�องมอืวดั
ประเมนิผล และ (5) แบบแผนการทดลองนวตักรรม ดชันีวดัคุณภาพของขั $นตอนนี$ม ี 6 ตวั วดัเป็นค่า
รอ้ยละของงานวจิยัที�ไดร้บัการประเมนิคุณภาพผ่านเกณฑร์ะดบัดโีดยใชแ้บบประเมนิคุณภาพงานวจิยัที�
พฒันาขึ$น ไดแ้ก่ (1) นกัเรยีนที�ผูป้ฏบิตังิานหลกัรบัผดิชอบในขณะนั $นที�ไดร้บัการวเิคราะหค์วามตอ้งการ
การพฒันา แกไ้ข ปรบัปรงุ (2) สาเหตุของปญหาที�มกีารรวบรวมดว้ยกระบวนการที�น่าเชื�อถอืั  (3) การ
เขยีนคําศพัทเ์ฉพาะ (4) การกําหนดวตัถุประสงคก์ารวจิยั (5) กระบวนการพฒันานวตักรรมที�ใชใ้นการ
วจิยั และ (6) การกําหนดแบบแผนการทดลองนวตักรรมและสงัเกตผล 
 ขั  นปฏบตัตามแผนิ ิ  เป็นขั $นที�มกีจิกรรมดาํเนินการ 2 กจิกรรม ไดแ้ก่ (1) การใชน้วตักรรมที�
ตอ้งปฏบิตัพิรอ้มๆ กบัการสงัเกตผลการใชท้ั $งระหว่างการใช ้และสิ$นสุดการใช ้รวมทั $ง (2) การวเิคราะห์
และนําเสนอผลการใช ้ดชันีกํากบัคุณภาพขั $นตอนนี$ม ี2 ตวั ซึ�งวดัเป็นค่ารอ้ยละของงานวจิยัที�ไดร้บัการ
ประเมนิคุณภาพผ่านเกณฑร์ะดบัดโีดยใชแ้บบประเมนิคุณภาพงานวจิยัที�พฒันาขึ$น ไดแ้ก่ การเกบ็
รวบรวมขอ้มลูวจิยั และผลการวจิยัที�มกีารวเิคราะห ์และนําเสนออย่างมคีุณภาพ 
 ขั  นสะท้อนผล เป็นขั $นตอนที�มกีจิกรรมสาํคญั 2 กจิกรรม ไดแ้ก่ (1) การคดิวเิคราะหท์บทวน
การดําเนินการวจิยัแต่ละขั $นว่าประสบความสําเรจ็หรอืไม ่ มสีิ�งใดบา้งที�เป็นปจจยัสนบัสนุน หรอืเป็นั

อุปสรรค และ (2) การใหข้อ้เสนอแนะเพื�อเป็นแนวปฏบิตัทิี�เหมาะสมในครั $งต่อไป มดีชันีกํากบัคุณภาพ 
ไดแ้ก่ จาํนวนรอ้ยละของงานวจิยัที�ผ่านการประเมนิคุณภาพตามเกณฑร์ะดบัดดีว้ยแบบประเมนิคุณภาพ
งานวจิยัที�พฒันาขึ$น คอื บทสะทอ้นผลการวจิยัที�แสดงถงึขอ้ด ีขอ้ควรปรบัปรงุในมติขิองนวตักรรม และ
กระบวนวธิวีจิยัที�มคีุณภาพไดร้บัการประเมนิระดบัด ี 
ขั  นเผยแพร่ผล เป็นขั $นตอนของการรายงานผลการวจิยัสู่สาธารณะ เพื�อการแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้ ซึ�งมี
กจิกรรมที�ตอ้งปฏบิตั ิ ไดแ้ก่ (1) การเขยีนเอกสารรายงานการวจิยัอย่างถูกตอ้งตามรปูแบบการเขยีน
อยา่งเป็นทางการ และ (2) การนําเสนอดว้ยเอกสารและปากเปล่าในที�ประชุม มดีชันีกํากบัคุณภาพ 2 
ตวั ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละของงานวจิยัที�ผ่านเกณฑป์ระเมนิระดบัดดีว้ยแบบประเมนิคุณภาพงานวจิยัที�กําหนด
ขึ$น ไดแ้ก่ รอ้ยละของรายงานการวจิยัที�มกีารนําเสนอดว้ยรปูแบบที�เป็นทางการอยา่งมคีุณภาพไดร้บั
การประเมนิระดบัด ี และรอ้ยละของการนําเสนอผลการวจิยัต่อสาธารณะในรปูแบบเอกสาร และการ
นําเสนอปากเปล่า และมกีารนําไปใชป้ระโยชน์ 
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ผลการประเมนิ ความตรง และความเหมาะสม 
 การตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสมตามหลกัการ ของกระบวนการที�ออกแบบใหมโ่ดย
ผูท้รงคุณวุฒติามแบบประเมนิคุณภาพของตารางมอบหมายหน้าที�งานที�มคีุณภาพ (Quality Work 
Assignment, QWA) และผงักระบวนการคุณภาพ (Quality Work Process, QWP) ของกระบวนการ
จดัการเรยีนรูด้ว้ยการวจิยัในชั $นเรยีน แสดงตามตาราง 14 และ 15  

ตาราง 14 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของความคดิเหน็ของผูท้รงคุณวุฒต่ิอตารางมอบหมายหน้าที�งาน 
           ที�มคีุณภาพ (QWA) 

ความถี�ของความเหน็ ประเดน็ที�พจิารณาความถูกตอ้ง/เหมาะสมตามหลกัการของ 
ตารางมอบหมายหน้าที�งานที�มคีุณภาพ (QWA)  เหน็

ดว้ย 
ไม่
แน่ใจ 

ไม่เหน็
ดว้ย 

ค่า 
IOC 

1. กระบวนการปฏบิตังิานในแต่ละขั $นตอน 3 0 0 1 
2. ความสมัพนัธร์ะหว่างกระบวนการปฏบิตังิานกบัผูป้ฏบิตั/ิ 
   ผูร้บัผดิชอบ 

3 0 0 1 

3. หวัขอ้คณุภาพแต่ละขั $นตอน 3 0 0 1 
4. สตูรคาํนวณคา่ดชันวีดัคณุภาพการปฏบิตังิาน (KQI; kQI) 3 0 0 1 
คาเฉลี�ยคณุภาพของตารางมอบหมายหน้าที�งานที�มีคณุภาพ่  1.00 
 การประเมนิคุณภาพของตารางมอบหมายหน้าที�งานที�มคีุณภาพโดยผูท้รงคุณวุฒ ิ พบว่ามี
ความถูกตอ้งเหมาะสมตามหลกัการดา้น กระบวนการปฏบิตังิาน ความสมัพนัธร์ะหว่างกระบวนการ
ปฏบิตังิานกบัผูป้ฏบิตังิานหลกั และผูใ้หค้วามรว่มมอื/สนบัสนุน หวัขอ้คุณภาพ และสตูรคาํนวณค่า
ดชันีคุณภาพการปฏบิตังิาน ผ่านการประเมนิดว้ยค่าดชันีความสอดคลอ้งของความคดิเหน็ (IOC) 
เฉลี�ย 1.00  
ตาราง 15 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของความคดิเหน็ของผูท้รงคุณวุฒต่ิอผงักระบวนการปฏบิตังิานที�ม ี 
             คุณภาพ (QWP) 

ความถี�ของความเหน็ ประเดน็ที�พจิารณาความถูกตอ้ง/เหมาะสมตาม
หลกัการของผงักระบวนการคุณภาพ (QWP)  เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย 

ค่า 
IOC 

1. ขั $นตอนการปฏบิตัทิั $ง 4 ขั $นตอน 3 0 0 1 
2. ความสมัพนัธร์ะหว่างขั $นตอนการปฏบิตังิาน 3 0 0 1 
3. กระบวนการปฏบิตังิานในแต่ละขั $นตอน  3 0 0 1 
4. ดชันีวดัคณุภาพของกระบวนการปฏบิตัแิต่ละขั $นตอน 2 1 0 .67 
5. คา่ดชันีคณุภาพที�กาํหนด 2 1 0 .67 
คาเฉลี�ยคณุภาพของผงักระบวนการคณุภาพ่  .86 

การประเมนิคุณภาพความถูกตอ้งเหมาะสมตามหลกัการ ของผงักระบวนการคุณภาพการ
ปฏบิตังิานดา้น ขั $นตอนการปฏบิตังิาน ความสมัพนัธร์ะหว่างขั $นตอน กระบวนการปฏบิตังิานในแต่ละ
ขั $นตอน และดชันีวดัคุณภาพ พบว่า มดีชันีวดัความสอดคลอ้งความคดิเหน็ของผูเ้ชี�ยวชาญ (IOC) 
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ผ่านเกณฑ ์0.50 ทุกประเดน็ ค่าเฉลี�ยรวม .86 ประเดน็ที�ค่า IOC เป็น 1.00 มสีามรรายการ และ .67 
สองรายการคอื ความเหมาะสมของดชันีวดัคุณภาพกระบวนการ และค่าที�กําหนด ประเดน็เสนอแนะ 
คอื ปรบัการเขยีนใหส้ื�อความไดอ้ยา่งชดัเจนง่ายต่อผูป้ฏบิตั ิ 

 
คมืูอกระบวนการจดัการเรียนรู้ด้วยการวจยัในชั  นเรียน่ ิ  

 เพื�อใหก้ารปฏบิตังิานของกระบวนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการวจิยัในชั $นเรยีนมปีระสทิธภิาพ 
และเกดิประสทิธผิลตามดชันีวดัผลการปฏบิตังิาน และมกีระบวนการปฏบิตัทิี�ชดัเจนเป็นรปูธรรม
สามารถปฏบิตัติามขั $นตอนดว้ยตนเอง หรอืมกีารปฏบิตัซิํ$าได้  ผูว้จิยัไดจ้ดัทําคู่มอืการปฏบิตังิานตา
โครงสรา้งคู่มอืของไอเอสโอ จาํนวน 4 ขั $นตอนตามที�ออกแบบไว ้ ไดแ้ก่ ขั $นวางแผนการวจิยั ขั $น
ปฏบิตัติามแผน ขั $นสะทอ้นผล และขั $นเผยแพรผ่ล ซึ�งคู่มอืดงักล่าวนี$จะใชค้วบคู่กบัขั $นทดลองใช้
กระบวนการที�ออกแบบใหม่ มรีายละเอยีดดงันี$ 

รายการของเอกสารคมืูอสาํหรบั่ ครนัูกวจยั และผูป้ฏบตังานหลกัของกระบวนการิ ิ ิ  

โรงเรยีน
............................................. 

หมายเลขเอกสาร 
:……… 

คมืูอกระบวนการ่ จดัการเรียนรู้ด้วย 
การวจยัในชั  นเรียนิ  

แกไ้ขครั $งที�........ วนัที�....../...../..... หน้าที�...... 
 
ลงนาม:……………………………………… 
              นกัวจิยัผูป้ฏบิตักิจิกรรม 
      วนัที�............../..................../............... 

 
ลงนาม
...................................................................... 
                  ผูต้รวจสอบกจิกรรม 

วนัที�............../..................../..................... 
 
หมายเลขเอกสาร: CAR 01 

กระบวนการจดัการเรียนรูด้้วยการวจยัในชั  นเรียนิ  
แกไ้ขครั $งที�........ วนัที�....../...../..... หน้าที�...... 

จดัทาํโดย...................................... ทบทวนโดย
..................................... 

อนุมตัโิดย
......................................... 

ตําแหน่งหวัหน้ากลุ่มสาระฯ ตําแหน่ง คณะกรรมการคุณภาพ ตําแหน่ง อาจารยใ์หญ่/ผูช้่วยฯ 
ลงนาม......................................... 
(                                       ) 

ลงนาม......................................... 
(                                       ) 

ลงนาม......................................... 
(                                       ) 

สารบญั 
1. ขั $นการวางแผน 
2. ข ั $นปฏบิตัติามแผน 
3. ข ั $นการสะทอ้นผล 
4. ข ั $นการเผยแพรผ่ล  
(ภาคผนวก เชน่ เอกสาร แบบฟอรม์ต่างๆ ของโรงเรยีน) 

 
หน้า 

1 
2 
3 
4 
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1. เอกสารคมืูอขั  นตอนการวางแผน่  

ผูป้ฏบิตัิ
........................................... 

หมายเลขเอกสาร: 1-
....... 

ขั  นตอนการวางแผน 

แกไ้ขครั $งที�
................... 

วนัที�
....../...../............. 

หน้าที�...... 

1. วตัถปุระสงค ์:  
       (1)  เพื�อใหไ้ดข้อ้มลูแสดงความตอ้งการที�จาํเป็นเรง่ด่วนของโรงเรยีน 
       (2)  เพื�อใหไ้ดข้อ้มลูแสดงสาเหตุแทจ้รงิที�เกี�ยวขอ้งกบัความตอ้งการที�จาํเป็นเรง่ด่วนของโรงเรยีน 
       (3)  เพื�อใหก้ารเตรยีมการแกไ้ข/พฒันา/ปรบัปรงุปญหาที�เป็นความตอ้งการที�จาํเป็นเรง่ด่วน มคีวามั

สมบรูณ์พรอ้มใชท้ั $งในสว่นของนวตักรรม เครื�องมอืรวบรวมผลการใช ้และแผนการใชแ้ละรวบรวมผล 
 
2. ขอบขายงาน่ :  
       (1) การรวบรวมขอ้มลู และวเิคราะหผ์ลแสดงความตอ้งการที�จาํเป็นของโรงเรยีน โดยความรว่มมอื
ระหว่างผูป้ฏบิตังิานหลกั และผูม้สีว่นเกี�ยวขอ้งกบักระบวนการกอ่นหน้า ไดแ้ก ่ผูป้กครอง และนกัเรยีน 
       (2) ออกแบบนวตักรรม เครื�องมอืรวบรวมขอ้มลูผลการใชน้วตักรรม และแบบแผนการใช ้
       (3) กาํหนดแบบแผนการใชน้วตักรรม การรวบรวมผลการใช ้ 
 
3. เอกสาร/สงที�เกี�ยวข้องิ� :  
       (1) เอกสารรายงานผลสมัฤทธทิางการเรยีนE ภาคเรยีนที�ผา่นมาของแต่ละสาระวชิา 
       (2) เอกสารรายงานผลการประเมนิมาตรฐานระดบัเขตพื$นที� และระดบัชาต ิเชน่ ผลการประเมนิ NT 
ONET และขอ้เสนอแนะจากการประเมนิภายนอกของ สมศ. ฯลฯ     
       (3) รายงานสรปุการสาํรวจสภาพปญหาของโรงเรยีน หรอืรายงานประชมุวาระเกี�ยวกบัปญหาการจดัั ั

การศกึษาของโรงเรยีน       
       (4) เอกสาร/หลกัฐานการบนัทกึขอ้มลูนกัเรยีน (Profile) เชน่ ขอ้มลูครอบครวั สมดุรายงานประจาํตวั 
บนัทกึความประพฤต ิรายการทางสขุภาพ บนัทกึการเยี�ยมบา้นนกัเรยีน และบนัทกึหลงัสอน ฯลฯ    
      (5) เอกสารหลกัสตูรแกนกลาง หลกัสตูรสถานศกึษา และแบบฟอรม์แผนการเรยีนรู/้กจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน 
      (6) ปฏทินิวชิาการของโรงเรยีน 
      (7) ใบความรู/้หนงัสอืที�เกี�ยวขอ้งกบักระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร หรอืการวจิยัในชั $นเรยีน   
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เอกสารคมืูอขั  นตอนการวางแผน ่ (ตอ่ ) 
4. รายละเอียดการปฏบตังาน และผู้รบัผดชอบิ ิ ิ  
     4.1 ผูร้บัผดิชอบและบทบาทหน้าที�  
           (1) ผูป้ฏบิตังิานหลกั คอื ผูบ้รหิาร/งานวชิาการ คณะกรรมการคณุภาพของโรงเรยีน และครทูกุคน 
มหีน้าที�สาํรวจและวเิคราะหค์วามตอ้งการที�จาํเป็นเรง่ด่วน สาเหตุแทจ้รงิและสาํคญัของปญหาที�เป็นความั

ตอ้งการและจาํเป็นเรง่ด่วน  
           (2) ผูเ้กี�ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิานหลกั คอื ผูท้ี�อยูใ่นกระบวนการกอ่นหน้า ไดแ้ก ่นกัเรยีน 
ผูป้กครอง ฯลฯทาํหน้าที�ใหข้อ้มลูสาํคญัที�สะทอ้นความตอ้งการ และสาเหตุต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบัความ
ตอ้งการนั $นๆ  
     4.2 ขั $นตอนการดาํเนินงาน (ตามภาพ 5)  
           (1) ประชมุระดมสมองระหว่างผูป้ฏบิตังิานหลกัทกุกลุ่มโดยมวีาระการประชมุเพื�อวเิคราะหค์วาม
ตอ้งการที�จาํเป็นเรง่ด่วนของโรงเรยีน และการวางแผนจดัการกบัสภาวะนั $นอยา่งมคีณุภาพ 
          (2) สาํรวจและวเิคราะหส์ภาพที�เป็นสาเหตุแทจ้รงิและสาํคญัของความตอ้งการที�จําเป็นเรง่ด่วนที�
ตอ้งการแกไ้ข/พฒันา/ปองกนัในครั $งนั $นๆ ้  
          (3) กาํหนดความหมายในเชงิปฏบิตักิารของสภาวะที�เป็นเปาหมายของการแ้ กไ้ข/พฒันา/ปองกนั ้

(เชน่ ความหมายในเชงิปฏบิตักิารของ “ความสามารถในการคดิวเิคราะห”์ ของนกัเรยีนที "กลุ่มเปาหมายการ้

พฒันาครั (งนั (นๆ หมายถงึ การที "นกัเรยีนตอ้งสามารถทาํอะไร หรอืปฏบิตัภิาระงานและชิ(นงานอยา่งไร จะวดั
ความสามารถคดิวเิคราะหน์ั (นดว้ยเครื "องมอือยา่งไร)            
          (4) กาํหนด “วตัถุประสงค”์ ของประเดน็ปญหาที�ตอ้งการแกไ้ขั /พฒันา/ปองกนั ใหช้ดัเจน สามารถ้

ตรวจสอบ หรอืแสดงคา่ไดเ้มื�อกระบวนการแกไ้ขดว้ยนวตักรรมต่างๆ เสรจ็สิ$นลงแลว้    
          (5) สาํรวจ และวเิคราะหส์าเหตุแทจ้รงิ และมผีลสาํคญัต่อการเกดิประเดน็ปญหาที�ตอ้งการแกไ้ขั /
พฒันา/ปองกนั ตามที�กาํหนดในวตัถุประสงค์้  โดยมแีหล่งรวบรวมขอ้มลูของสาเหตุอยา่งหลากหลาย เชน่ 
นกัเรยีน ผูป้กครอง ฐานขอ้มลูต่างๆ ของโรงเรยีน และองคก์รที�เกี�ยวขอ้งในชมุชน  
          (6) สาํรวจ และวเิคราะหน์วตักรรม (กจิกรรม และสื�อที�ต่างจากของเดมิที�เคยใช)้ ที�เหมาะสมกบัการ
จดัการกบัสาเหตุที�สาํคญัต่างๆ โดยการสาํรวจพรอ้มกบัขั $นการสาํรวจและวเิคราะหส์าเหตุ การคน้ควา้จาก
แหล่งเรยีนรูท้างวชิาการ การประชมุระดมสมอง และการแลกเปลี�ยนเรยีนรูป้ระสบการณ์ระหว่างเพื�อนรว่ม
อาชพี ฯลฯ   
          (7) ประชมุระดมสมองเพื�อออกแบบขั $นตอนการใชน้วตักรรม การรวบรวมขอ้มลูของผลที�เกดิขึ$น 
และเครื�องมอืวดัผลที�เกดิขึ$นนั $น พรอ้มกบัวธิกีารคาํนวณ เชน่ คะแนนดบิ คา่รอ้ยละ คา่เฉลี�ย เป็นตน้ และวธิี
นําเสนอผล เป็นตาราง หรอืกราฟ หรอืแผนภมู ิเป็นตน้ ฯลฯ  
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2. เอกสารคมืูอ่ ขั  นตอนการปฏบตัตามแผนิ ิ  

ผูป้ฏบิตัิ
........................................... 

หมายเลขเอกสาร: 1-
....... 

ขั  นตอนปฏบตัการตามแผนิ ิ  

แกไ้ขครั $งที�
................... 

วนัที�
....../...../............. 

หน้าที�...... 

1. วตัถปุระสงค ์:  
         (1) เพื�อใชน้วตักรรมในการจดัการกบัปญหาที�เป็นความตอ้งการที�จาํเป็นเรง่ด่วนใหบ้รรลุตามั

วตัถุประสงค ์โดยการดาํเนินงานทกุขั $นตอนตามแผนการที�กาํหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
         (2) เพื�อรวบรวมผลที�เกดิจากการใชน้วตักรรม ดว้ยวธิกีารที�ถกูตอ้งและเหมาะสมตามหลกัการ  
         (3) เพื�อจดักระทาํกบัขอ้มลูผลการใชน้วตักรรมดว้ยการคาํนวณ การแปลความหมาย และการ
นําเสนอ ดว้ยวธิกีารที�ถกูตอ้งและเหมาะสมตามหลกัการ 
 
2. ขอบขายงาน่ :  
         (1) การจดักจิกรรม และใชส้ื�อ ตามแผนการจดัการเรยีนรูท้ี�กาํหนดไว ้
         (2) การรวบรวมขอ้มลูผลการจดักจิกรรมและใชส้ื�อ พรอ้มทั $งนําเสนออยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตาม
หลกัการ และครบถว้นตามวตัถุประสงค ์ 
 
3. เอกสาร/สงที�เกี�ยวข้องิ� :  
         (1) แผนการจดัการเรยีนรู ้
         (2) เครื�องมอืรวบรวมขอ้มลูผลการวจิยั เชน่ แบบทดสอบ แบบประเมนิภาระงาน/ชิ$นงาน แบบสงัเกต 
แบบสมัภาษณ์ แบบประเมนิ และแบบสาํรวจ ฯลฯ  
         (3) แบบบนัทกึ และรายงานผลการเรยีน (ปรบัจากรปูแบบมาตรฐานตามที�โรงเรยีนใชอ้ยู)่  
         (4) โปรแกรมการวเิคราะห ์และอปุกรณ์การคาํนวณ เชน่ SPSS หรอืเครื�องคดิเลข     
 
4. รายละเอียดการปฏบตังาน และผู้รบัผดชอบิ ิ ิ     
         (1) ผูท้ี�มสีว่นเกี�ยวขอ้งกบักระบวนการหลกั และมบีทบาทโดยตรงกบัปญหา เชน่ ครผููส้อนสาระวชิาั

นั $น กบันกัเรยีนกลุ่มเปาหมายนั $น ทาํหน้าที�เป็นแกนนําในการจดักจิกรรมตามแผน และรวบรวมขอ้มลูโดย้

ความรว่มมอืจากผูม้สีว่นเกี�ยวขอ้ง เชน่ ครผููส้อนทา่นอื�นของนกัเรยีนกลุ่มเปาหมายนั $น ้ และผูป้กครอง ฯลฯ      
        (2) รวบรวมผลที�เกดิจากการจดักจิกรรมและใชส้ื�อ ตามแบบแผนการวจิยั และวตัถุประสงคท์ี�
กําหนดไว ้ดงันั $นบางครั $งอาจตอ้งรวบรวมขอ้มลูก่อนจดักจิกรรมตามแผน (เช่น การทดสอบก่อนเรยีน 
และการสงัเกตพฤตกิรรม)  
         (3) คาํนวณค่าผลของการจดักจิกรรมและใชส้ื�อ ดว้ยเครื�องมอื/อุปกรณ์ที�ถนัด เพื�อใหไ้ดผ้ลการ
คาํนวณที�ตอบวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้ที�กําหนดไว ้(เช่น อาจเป็นผลรวมของคะแนนผลสมัฤทธ ิ ค่ารอ้ยE
ละ ค่าเฉลี�ย และค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ฯลฯ)  
          (4) นําเสนอผลการคาํนวณเป็นตารางและความเรยีงบรรยายประกอบ และ/หรอืกราฟ หรอื
แผนภูม ิและความเรยีงบรรยายประกอบ 
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3. เอกสารคมืูอขั  นตอนการสะท้อนผล่  

ผูป้ฏบิตัิ
........................................... 

หมายเลขเอกสาร: 1-
....... 

ขั  นตอนปฏบตัการิ ิ สะท้อนผล 

แกไ้ขครั $งที�
................... 

วนัที�
....../...../............. 

หน้าที�...... 

 
1. วตัถปุระสงค ์:  
          (1) เพื�อใหผู้ท้าํวจิยั และผูป้ฏบิตังิานหลกั ไดค้ดิทบทวนถงึกระบวนการปฏบิตังิานที�ผา่นมา และผล
ที�เกดิขึ$นทั $งที�กาํหนดไวเ้ป็นวตัถุประสงค ์และนอกเหนือจากวตัถุประสงค ์
          (2) เพื�อใหไ้ดข้อ้สรปุผลการวเิคราะหถ์งึจุดเด่น และจุดควรพฒันาของนวตักรรมที�ใช ้และ
กระบวนการวจิยัที�ใชใ้นครั $งนี$    
          
2. ขอบขายงาน่  :  
          (1) การคดิทบทวน และวเิคราะหห์ลงัการปฏบิตังิาน  
          (2) การสรปุประเดน็สาํคญัที�แสดงถงึจุดเด่น จดุควรพฒันา และขอ้เสนอแนะในการปฏบิตังิาน 
 
3. เอกสาร/สงที�เกี�ยวข้องิ� :  
          (1) แผนการจดัการเรยีนรู ้
          (2) เครื�องมอืรวบรวมขอ้มลูผลการวจิยั เชน่ แบบทดสอบ แบบประเมนิภาระงาน/ชิ$นงาน แบบ
สงัเกต แบบสมัภาษณ์ แบบประเมนิ และแบบสาํรวจ ฯลฯ  
          (3) แบบรายงานผลการจดักจิกรรมและใชส้ื�อที�เกี�ยวขอ้งกบักระบวนการครั $งนี$ 
 
4. รายละเอียดการปฏบตังาน และผู้รบัผดชอบิ ิ ิ     
         (1)   รวบรวมขอ้มลู ประเดน็ความเหน็ที�เป็นผลจากการปฏบิตัทิี�แสดงถงึปญหา อปุสรรค และั

ความสาํเรจ็ จากผลการทดสอบระหว่างจดักจิกรรม และเสรจ็สิ$นกจิกรรม บนัทกึหลงัจดักจิกรรม และการ
สมัภาษณ์ผูม้สีว่นเกี�ยวขอ้งกบักระบวนการ เชน่ นกัเรยีน 
         (2)  สงัเคราะหเ์ชงิเนื$อหาโดยแยกเป็นปจจยัสนบัสนุนความสาํเรจ็ ที�เป็นอปุสรรค และขอ้เสนอแนะั

เพื�อการปฏบิตัทิี�ดใีนครั $งต่อไป  
         (3)  ความรู ้และความคดิเหน็ที�เกดิจากการเรยีนรูร้ะหว่างปฏบิตังิาน ซึ�งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
ต่อเพื�อนรว่มวชิาชพี และโรงเรยีน 
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4. เอกสารคมืูอขั  นตอนการเผยแพรผล่ ่  

ผูป้ฏบิตัิ
........................................... 

หมายเลขเอกสาร: 1-
....... 

ขั  นตอนการเผยแพรผล่  
แกไ้ขครั $งที�
................... 

วนัที�
....../...../............. 

หน้าที�...... 

1. วตัถปุระสงค ์:  
        (1) เพื�อใหม้กีารรายงานผลการใชน้วตักรรมเพื�อแกไ้ข/พฒันา/ปรบัปรงุประเดน็ปญหาที�มคีวามั

ตอ้งการและจาํเป็นเรง่ด่วนของโรงเรยีน ดว้ยรปูแบบรายงานการวจิยัที�เป็นทางการ 
        (2) เพื�อใหม้กีารเผยแพรผ่ลการใชน้วตักรรมเพื�อแกไ้ข/พฒันา/ปรบัปรงุประเดน็ปญหาที�มคีวามั

ตอ้งการและจาํเป็นเรง่ด่วนของโรงเรยีน ดว้ยปากเปล่าในที�ประชมุของโรงเรยีน และเวทปีระชาคมวชิาการ
ตามโอกาสที�เหมาะสม 
2. ขอบขายงาน่  :  
        (1) การศกึษา และฝึกการเขยีนรายงานการวจิยัดว้ยรปูแบบที�เป็นทางการ  
        (2) การศกึษา และฝึกการนําผลการวจิยั ดว้ยวธินํีาเสนอปากเปล่า  
3. เอกสาร/สงที�เกี�ยวข้องิ�  :  
        (1)  เอกสาร/ใบความรูเ้กี�ยวกบัการเขยีนรายงานการวจิยัรปูแบบเป็นทางการ 
        (2)  แบบประเมนิคณุภาพรายงานการวจิยั 
 4. รายละเอียดการปฏบตังาน ิ ิ และผู้รบัผดชอบิ     
       (1)    ศกึษาเอกสารตวัอยา่งรายงานการวจิยัที�มแีบบแผนการนําเสนอที�มคีณุภาพ 
       (2)    ศกึษาหลกัการ/แนวปฏบิตัจิากเอกสาร/ตาํราการเขยีนรายงานการวจิยัที�มรีปูแบบเป็นทางการ 
       (3)    จดัทาํ (รา่ง) เอกสารสารรายงานการวจิยัตามตวัอยา่ง และเอกสารที�ศกึษา 
       (4)    ผลดักนัประเมนิ (รา่ง) เอกสารสารรายงานการวจิยัโดยใชแ้บบประเมนิคณุภาพรายงานวจิยั 
       (5)    ผลดักนันําเสนอผลการวจิยัในรปูแบบการนําเสนอปากเปล่าและรบัการวพิากษ์ภายในโรงเรยีน 
และ/หรอืกลุ่มโรงเรยีนที�ทาํงานรว่มกนั 
       (6)    ปรบัปรงุ/แกไ้ขความถกูตอ้ง/เหมาะสม ของเอกสารรายงานการวจิยัตามรายการประเมนิ
คณุภาพ  
       (7)    จดัทาํเป็นแผนพบั ใบปลวิ โปสเตอร ์และรวบรวมชิ$นงานของนกัเรยีน ประกอบการ
ประชาสมัพนัธโ์รงเรยีน             
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ตาราง 16 ผลการประเมนิคุณภาพคู่มอืกระบวนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการวจิยัในชั $นเรยีน 

ความถี�ของความเหน็ ประเดน็ที�พจิารณาความถูกตอ้ง/เหมาะสมตามหลกัการของ 
คู่มอืกระบวนการคุณภาพ  เหน็

ดว้ย 
ไม่
แน่ใจ 

ไม่เหน็
ดว้ย 

ค่า 
IOC 

1. โครงสรา้งหวัขอ้สาํคญัในเอกสารคูม่อื 3 0 0 1 
2. รายละเอยีดของคูม่อืแต่ละขั $นตอนมคีวามชดัเจนชี$นําการปฏบิตั ิ
ไดด้ ี

2 1 0 .67 

3. รปูแบบการนําเสนอเป็นระบบระเบยีบสะดวกต่อการใชง้าน 3 0 0 1 
คาเฉลี�ยผลการประเมนคณุภาพของคมืูอกระบวนการคณุภาพ่ ่ิ  .89 
 ผลการประเมนิคุณภาพคู่มอืกระบวนการคุณภาพการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการวจิยัในชั $นเรยีน 
ในประเดน็ความถูกตอ้งและเหมาะสมตามหลกัการ ดา้นโครงสรา้งหวัขอ้สาํคญัในเอกสารคู่มอื  
รายละเอยีดของคู่มอืแต่ละขั $นตอนมคีวามชดัเจนชี$นําการปฏบิตัไิดด้ ี และรปูแบบการนําเสนอเป็น
ระบบระเบยีบสะดวกต่อการใชง้าน พบว่าค่าดชันีความสอดคลอ้งของความคดิเหน็ของผูท้รงคุณวุฒ ิ
(IOC) ผ่านเกณฑ ์.50 ดว้ยค่าเฉลี�ยของ IOC คอื .89 แต่พบว่ามขีอ้เสนอแนะใหพ้ฒันารายละเอยีดขั $น
วางแผน ซึ�งมรีายละเอยีดของการปฏบิตังิานซบัซอ้น จงึควรทบทวนการจดัลาํดบัขั $นตอนการปฏบิตั ิ
อยา่งไรกต็ามค่า IOC ถอืว่าผ่านเกณฑ ์ดว้ยค่า IOC คอื .67  
 
ตอนที� 2 ผลการทดลองใช้กระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใช้การวจยัในชั  นเรียนิ  

 การทดลองใชก้ระบวนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการวจิยัในชั $นเรยีนที�ออกแบบใหมใ่นบรบิทจรงิ
ของ โรงเรยีนที�เป็นกลุ่มเปาหมาย ้ 4 โรง คร ู 21 คน ที�เขา้รว่มโครงการสามารถทําการวจิยัจนสาํเรจ็
ไดป้รมิาณของงานวจิยั 21 เรื�อง การประเมนิคุณภาพของงานวจิยัตามดชันีวดัคุณภาพ 2 หวัขอ้ คอื 
รอ้ยละของรายงานการวจิยัที�ไดร้บัการประเมนิคุณภาพมคี่าเฉลี�ยในระดบัด ี และรอ้ยละของการวจิยัที�
มผีลการพฒันาผูเ้รยีนบรรลุตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัที�กําหนดไว ้แสดงดงัตารางต่อไปนี$ 

ตาราง 17 ความถี� รอ้ยละ ค่าเฉลี�ย และและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของคุณภาพรายงานการวจิยัที�
เป็นผลผลติของกระบวนการ 

(ความถี�) รอ้ยละของระดบัคณุภาพ ประเดน็คณุภาพ 
5 4 3 2 1 

X  SD 

1. ชื�อเรื�องมสีาระบ่งชี$ถงึวตัถุประสงค ์ ตวัแปร
สาํคญั กลุ่มเปาหมายการวจิยัที�ชดัเจน และ้

เรยีบเรยีงภาษาไดเ้หมาะสม 

(11) 
52.40 

(8) 
38.1 

(2) 
9.5 

(0) (0) 4.43 .676 

2. ความเป็นมาและความสาํคญัของปญหาั  
บรรยายถงึสภาพปญหาที�นํามาวจิยัที�ไดอ้ยา่งั

ชดัเจน มกีารอา้งองิหลกัฐาน มกีารกล่าวถงึ
การปฏบิตัทิี�ผา่นมา และนโยบายที�เกี�ยวขอ้งได้
อยา่งสมเหตุสมผลโดยไมก่ล่าวอา้งเกนิจรงิ 

(9) 
42.9 

(7) 
33.3 

(4) 
19.0 

(0) (1) 
4.80 

4.10 1.044 
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ตาราง 17 (ต่อ)  

(ความถี�) รอ้ยละของระดบัคณุภาพ ประเดน็คณุภาพ 

5 4 3 2 1 
X  SD 

3. วตัถุประสงคก์ารวจิยั สอดคลอ้งกบัปญหาที�ั

ตอ้งการวจิยั  สื�อความถงึการดาํเนินการวจิยั
เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งคาํตอบที�ตอ้งการอยา่งชดัเจน 
ครอบคลุมผลการวจิยัที�ตอ้งการทราบ อยา่ง
เป็นลาํดบัขั $นตอนและใชภ้าษาที�ชดัเจน 

(7) 
33.3 

(11) 
52.4 

(2) 
9.5 

(1) 
 4.8 

(0) 4.14 .793 

4. ขอบเขตการวจิยั ระบุถงึสาระสาํคญัที�
เกี�ยวขอ้งกบักลุ่มตวัอยา่งเปาหมายการวจิยั ้

เนื$อหาสาระ ตวัแปร และเวลาที�ใชใ้นการวจิยั 
ไดอ้ยา่งชดัเจน และถกูตอ้งตามหลกัการเขยีน 

(14) 
66.70 

(5) 
23.80 

(2) 
9.50 

(0) (0) 4.57 .676 

5. ศพัทเ์ฉพาะของการวจิยัที�ครอบคลุมคาํ 
สาํคญัที�ใชใ้นงานวจิยั มกีารอธบิายความหมาย
ที�ชดัเจน แสดงถงึการปฏบิตัทิี�เกดิจากการ
ประยกุตแ์นวคดิ/ทฤษฎใีนบททวนวรรณกรรมสู่
การปฏบิตัจิรงิในการวจิยันั $น 

(9) 
42.90 

(8) 
38.10 

(3) 
14.30 

(0) (1) 
4.80 

4.14 1.014 

6. ประโยชน์ที�คาดวา่จะไดร้บั กล่าวถงึ
ผลกระทบจากการวจิยัไดอ้ยา่งมเีหตุผลสมควร 
ไมก่ล่าวอา้งผลเกนิจรงิ และครอบคลุมทกุกลุ่ม 

(5) 
23.80 

(13) 
61.90 

(3) 
14.30 

(0) (0) 4.10 .625 

7. การเลอืกนวตักรรมการวจิยัยดึหลกัความ
เป็นเหตุผลกบัสาเหตุสาํคญัของปญหาที�วจิยั ั

สนบัสนุนดว้ยแนวคดิ/ทฤษฎหีรอืความรูจ้าก
ประสบการณ์การปฏบิตัทิี�น่าเชื�อถอื และมกีาร
ตรวจสอบคณุภาพกอ่นใช ้ และมขี ั $นตอนการ
เตรยีมความพรอ้มกอ่นใช ้

(10) 
47.60 

(9) 
42.90 

(2) 
9.50 

(0) (0) 4.38 .669 

8. มกีารออกแบบการวจิยัที�สอดคลอ้งกบั 
วตัถุประสงค ์ กลุ่มเปาหมายการวจิยั การ้

กาํหนดระยะเวลาที�ใชน้วตักรรม การวดั/
ประเมนิผลที�ชดัเจนดว้ยวธิกีารและเครื�องมอืที�
หลากหลายเหมาะสมกบัชนดิของขอ้มลู 

(10) 
47.60 

(9) 
42.90 

(2) 
9.5 

(0) (0) 4.38 .669 

9. มกีารวเิคราะหข์อ้มลูที�สอดคลอ้งกบั 
วตัถุประสงคก์ารวจิยั ลกัษณะสาํคญัของตวั
แปรที�เป็นผลการวจิยัแสดงถงึความ
เปลี�ยนแปลงระหวา่งกอ่นและหลงัการใช้
นวตักรรมไดอ้ยา่งถกูตอ้งชดัเจน และครบถว้น 

(8) 
38.10 

(10) 
47.60 

(3) 
14.3 

(0) (0) 4.24 .700 
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ตาราง 17 (ต่อ)  

(ความถี�) รอ้ยละของระดบัคณุภาพ ประเดน็คณุภาพ 

5 4 3 2 1 
X  SD 

10. การนําเสนอผลวจิยัมคีวามครบถว้นตาม 
วตัถุประสงค ์ แสดงผลที�เกดิระหว่างใช ้และ 
หลงัใชน้วตักรรม ดว้ยวธิ/ีรปูแบบนําเสนอที� 
เหมาะสม ถกูตอ้งตามหลกัการ และมลีาํดบั 
ขั $นตอนการนําเสนอที�กระชบั รดักลุ่ม  
เป็นลาํดบัทาํใหง้า่ยต่อการทาํความเขา้ใจ 

(5) 
23.80 

(11) 
52.40 

(5) 
23.80 
 

(0) (0) 4.00 .707 

11. มกีารเสนอผลการคดิทบทวน หรอืสิ�งที�
ผูว้จิยัเรยีนรูข้ณะทาํวจิยัที�สะทอ้นถงึจุดเด่น 
และจุดควรพฒันาเกี�ยวกบันวตักรรมที�ใช ้ และ
วธิ ี ดาํเนนิการวจิยัทกุขั $นตอนอยา่งละเอยีด
ชดัเจนทกุประเดน็ สามารถชี$แนะแนวทาง
แกป้ญหาลกัษณะเดยีวกนัั และวธิดีาํเนินการ
ครั $งต่อไป 

(13) 
61.70 

(8) 
38.10 

(0) (0) (0) 4.62 .498 

12. การจดัพมิพ ์และรปูแบบ (format) ม ี
ความประณีตแสดงถงึความตั $งใจที�ดมีอีา้งองิ 

(18) 
85.70 

(3) 
14.30 

(0) (0) (0) 4.86 .359 

รวม 
(119) 
47.22 

(102) 
40.48 

(28) 
11.11 

(1) 
0.40 

(2) 
0.79 

4.33 .412 

หมายเหต ุเกณฑป์ระเมนิคุณภาพระดบัดมีคี่าเฉลี�ยผลการประเมนิที� 3.50-4.49 และดมีาก คอื 4.50-5.00  
 
 ผลการประเมนิรายงานการวจิยัของกลุ่มตวัอยา่งเปาหมายการวจิยั้ ที�ทําวจิยัในชั $นเรยีนตาม
กระบวนการที�ออกแบบไวจ้นแลว้เสรจ็ จาํนวน 21 คน ไดง้านวจิยั 21 เรื�อง พบว่าคุณภาพของ
งานวจิยัที�ทาํแลว้เสรจ็ไดร้บัการประเมนิคุณภาพในระดบัด ี เกนิรอ้ยละ 80 ตามดชันีวดัคุณภาพของ
กระบวนการที�กําหนดไว ้ ทั $งนี$สงัเกตไดจ้ากผลรวมของค่ารอ้ยละของงานวจิยัที�ไดร้บัการประเมนิ
ระดบั 4 และระดบั 5 มคี่ารอ้ยละรวมที�มคี่ามากกว่า รอ้ยละ 80 ทุกรายการประเมนิ เช่นเดยีวกบั  
ค่ารอ้ยละรวมของผลการประเมนิระดบั 4 และ 5 คอื 87.70 ซึ�งค่าเฉลี�ยรวมของการประเมนิคุณภาพ
คอื 4.33 และค่าเฉลี�ยระดบัคุณภาพรายประเดน็คอื 4.00-4.86 หมายความว่ามคีุณภาพอยูใ่นระดบัดี
ถงึดมีาก ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานแสดงการกระจายของขอ้มลูอยูท่ี� .359-1.044  
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ตาราง 18 รอ้ยละของนกัเรยีนที�ไดร้บัการพฒันาดว้ยกระบวนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการวจิยัในชั $น 

เรยีนที�บรรลุตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
จาํนวนที�บรรลุตาม

วตัถปุระสงค ์
รหสัเรื�องการวจยัิ  

(รายชื�อในภาคผนวก) 
จาํนวนกลมุ ่
เป้าหมาย 

ความถี� รอ้ยละ 
01 12 10 83.33 
02 13 12 92.31 
03 14 10 71.42 
04 5 5 100 
05 1 1 100 
06 2 2 100 
07 5 5 100 
08 4 4 100 
09 14 9 64.28 
10 17 17 100 
11 15 13 86.67 
12 17 16 94.12 
13 5 5 100 
14 14 7 50.00 
15 21 14 66.67 
16 2 2 100 
17 1 1 100 
18 6 6 100 
19 5 5 100 
20 6 5 100 
21 7 7 100 

รวม 
(186) 
100 

(156) 
83.87 

 

 
 งานวจิยัแต่ละเรื�องสามารถพฒันานกัเรยีนกลุ่มเปาหมายการวจิยัไดต้ามวตัถุประสงคข์องการ้

วจิยัในสดัส่วนรอ้ยละ 66.67-100 ของจาํนวนกลุ่มเปาหมายที�หมดที�้ กําหนดไว ้หรอืที�ค่าเฉลี�ยรอ้ยละ.
83.87 ของนกัเรยีนทั $งหมดที�เป็นกลุ่มเปาหมายของงานวจิยัทุกเรื�องรวมกนั ซึ�งสอดคลอ้งกบัดชันีวดั้

คุณภาพของกระบวนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการวจิยัในชั $นเรยีนที�ออกแบบใหม่ 
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บทสะท้อนผลการวจยัิ  

 การทบทวนหลงัการดําเนินการวจิยัดว้ยวธิวีจิยัเชงิปฏบิตักิารที�บูรณาการแนวคดิการ
ออกแบบกระบวนการใหมข่อง Lucansky เพื�อใหไ้ดก้ระบวนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการวจิยัในชั $นเรยีน
ในครั $งนี$ พบขอ้ด ีและขอ้ควรปรบัปรงุตามกรอบความคดิการวจิยั ดงันี$ 

ตาราง 19 ผลการสะทอ้นความคดิหลงัการดําเนินการวจิยัดา้นวธิดีาํเนินการวจิยั 
วธีดาํเนนการวจยัิ ิ ิ  ข้อดี ข้อควรปรบัปรงุ 

ปัจจยันําเข้า: 
1) สาํรวจความตอ้งการของ
กลุ่มเปาหมายการวจิยัดว้ย้

แบบสอบถาม 
2) ประเมนิจากคณุภาพ
ของงานวจิยัเดมิที�มผีูท้าํไว ้

1) สอดคลอ้งกบัหลกัการมสีว่นรว่ม
ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบั
กระบวนการ 
ปฏบิตังิานที�ตอ้งการออกแบบตาม
แนวคดิของ Lucansky และตามแนว
ปฏบิตัขิอง กพร.  

1) เป็นการปฏบิตังิานที�ตอ้งใช้
หลกัการสามเสา้ และเวลาในการ
รวบรวมขอ้มลูทั $งเชงิปรมิาณและเชงิ
คณุภาพเพื�อเขา้ถงึปญหาอยา่งั

แทจ้รงิของโรงเรยีน 

3) เปาหมายการวจิยัของ้

โรงเรยีน 
2) ไดก้ระบวนการที�ตรงกบัความ
ตอ้งการของโรงเรยีนอยา่งแทจ้รงิ 

 

กระบวนการออกแบบ : 
1) ขั  นวางแผน (plan) 
- ศกึษาความตอ้งการที�
จาํเป็น 
- กาํหนดเปาหมาย้ /ดชันีวดั
คณุภาพ  
- แต่งตั $งคณะกรรมการ
คณุภาพ 
2) ขั  นปฏบตัการ ิ ิ (action) 
- ทบทวนกระบวนการเดมิ 
และปรบัปรงุกระบวนการ
ใหมต่ามเงื�อนไข และ
หลกัการ 
- ประเมนิความถกูตอ้ง 
ครบถว้น และเป็นไปไดใ้น
การปฏบิตัจิรงิ 
- อบรมความรูพ้ ื$นฐานและ
ทดลองใชใ้นบรบิทจรงิ 1 
รอบกระบวนการ  
 

 
1. การศกึษาความตอ้งการของแต่ละ
โรงเรยีนที�ใชว้ธิปีระเมนิคณุภาพของ
งานวจิยัเดมิที�มใีนโรงเรยีนทาํให้
วเิคราะหค์ณุภาพพื$นฐาน (baseline) 
ของงานได ้ 
2. ข ั $นการประเมนิความถกูตอ้ง 
ครบถว้นของกระบวนการ และความ
เป็นไปไดใ้นการปฏบิตัจิรงิ เป็นขั $นที�
สาํคญัซึ�งผูว้จิยัสามารถดาํเนินการ
โดยวธิรีะดมสมองกบัคณะกรรมการ
คณุภาพ และครกูลุ่มเปาหมายของ้

โรงเรยีนทลีะโรง เพื�อสรา้งความ
เขา้ใจที�กระจ่างชดัเกี�ยวกบัเนื$อหา 
และตดัปญัหาการเพิ�มภาระงาน การ
ไมม่เีวลาของกลุ่มเปาหมาย้  

 
1. คณะกรรมการคณุภาพของ
โรงเรยีนมบีทบาทสาํคญัมากในการ
เป็นตวัแทนของครกูลุ่มเปาหมายใน้

โรงเรยีนจงึตอ้งมวีธิกีารสรรหาบุคคล
ที�มคีณุสมบตัเิหมาะสม ไดแ้ก ่การ
เป็นตวัแทนที�มพีลงัขบัเคลื�อนกลุ่ม
ต่างๆ ในโรงเรยีน ตอ้งมคีวามเป็น
ผูนํ้าเชงิวชิาการ  
2. โรงเรยีนขนาดเลก็มกัไมม่คีรมูาก
พอที�จะจดัสรรใหเ้ป็นคณะกรรมการ
คณุภาพตามขั $นตอนการออกแบบ
กระบวนการ ครทูกุคนในโรงเรยีน  
จงึตอ้งรบัหน้าที�เป็นคณะกรรมการ
คณุภาพของโรงเรยีน 
3. การทดลองใชก้ระบวนการ มกัไม่
เป็นไปตามแผนเนื�องจากกจิกรรม
ของโรงเรยีน นกัวจิยัจงึควรเพิ�ม
จาํนวนความถี�ของการนิเทศตดิตาม/
สงัเกตผลการทดลองมากขึ$น โดย
เฉลี�ยโรงเรยีนละ 2 ครั $ง/เดอืน 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

วธีดาํเนนการวจยัิ ิ ิ  ข้อดี ข้อควรปรบัปรงุ 
สงัเกตผล (observation)  
7. รวบรวมผลตามดชันีวดั
คณุภาพ 
8. วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกบั
คา่เปาหมา้ ยของดชันีวดั
คณุภาพ 
ขั  นสะท้อนผล 
(reflection) 
9. กระบวนการทบทวน
หลงัการปฏบิตังิาน และ
เขยีนบทสะทอ้นผลการ
ดาํเนินงาน เพื�อชี$แนะแนว
ทางการปฏบิตัทิี�มคีณุภาพ
อยา่งต่อเนื�อง 

 
-ทาํใหท้ราบความกา้วหน้า และ
กระตุน้การทาํงานใหส้ามารถบรรลุ
ตามคา่เปาหมายได้้  
 
 
 
 
-ทาํใหส้ามารถวางแผนรองรบั
สถานการณ์ที�มผีลกระทบต่อการวจิยั
ไดเ้ป็นอยา่งด ีเชน่ การชว่ยพฒันา
ความรู/้ความเขา้ใจเนื$อหา การหาวธิี
เสรมิสรา้งแรงจงูใจใหค้รเูป็นระยะๆ 

 
- นกัวจิยัตอ้งกาํหนดเวลาไวส้าํหรบั
สะทอ้นผลการวจิยัระหว่างขั $นตอน
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู เพื�อกระตุน้ให้
มกีารคดิทบทวนการทาํงานเป็นระยะ 
และเพื�อการมสีว่นรว่มของกลุ่มผูม้ ี
สว่นเกี�ยวขอ้งกบักระบวนการวจิยัทกุ
กลุ่มไดร้ะดมความคดิ และ/หรอืแสดง
บทสะทอ้นของการวจิยัรว่มกนั 

 
ตาราง 20 ผลการสะทอ้นความคดิหลงัการดําเนินการวจิยัดา้นผลผลติของกระบวนการที�ออกแบบ 
             ใหม ่
ผลผลตของกระบวิ นการที�

ออกแบบใหม ่
ข้อดี ข้อควรปรบัปรงุ 

ตารางมอบหมายงานที�มี
คณุภาพ 

-ผูม้สีว่นเกี�ยวขอ้งทุกฝายรูบ้ทบาท่

หน้าที�ของตนเองและผูเ้กี�ยวขอ้ง 
-มดีชันีวดัคณุภาพกาํกบังา่ยต่อการ
นิเทศตดิตามของนกัวจิยัและการ
กาํกบัตนเองของผูป้ฏบิตังิานหลกั 

ผงักระบวนการปฏบิตังิาน
ที�มคีณุภาพของ
กระบวนการ 

-ผูป้ฏบิตังิานไดเ้ป็นภาพรวมของการ
ปฏบิตังิานทกุขั $นตอน 

คูม่อืกระบวนการ -มกีารอธบิายายการปฏบิตังิานแต่ละ
ขั $นตอนโดยละเอยีดตามลาํดบั อยา่ง
กระชบัทาํใหส้ะดวกต่อการใชง้าน
ของคร ู 

- สญัลกัษณ์ที�ใชใ้นฟอรม์การนําเสนอ
บทบาทหน้าที� และคาํศพัทเ์ชงิ
วชิาการที�ใชเ้รยีกเครื�องมอืคุณภาพ
ทาํใหค้รกูลุ่มเปาหมายสบัสนจงึอาจ้

เพิ�มคาํอธบิายไวใ้นคูม่อืเกี�ยวกบัศพัท์
เฉพาะที�ใชใ้นกระบวนการ 
-เพิ�มขั $นตอนการสรา้งความรู/้ความ
เขา้ใจเกี�ยวกบัผงักระบวนการ ตาราง
มอบหมายงานที�มคีณุภาพ และคูม่อื
ใหก้บักลุ่มเปาหมาย้  
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บทที� 5 

สรปุผลการวจยัิ  อภปรายผล และข้อเสนอแนะิ  
 

 การวจิยัและพฒันา เพื�อออกแบบกระบวนการจดัการเรยีนรูท้ี�เน้นผู้เรยีนเป็นสําคญัด้วยการ
วจิยัในชั #นเรยีน และประเมนิผลกระบวนการใหม่ดว้ยการทดลองกระบวนการที�ออกแบบใหม่ตามสภาพ
บรบิทจรงิของโรงเรยีนที�เป็นกลุ่มเปาหมาย้ การวจิยั 4 โรง ไดแ้ก่ (1) โรงเรยีนวดัช่องลมวรรณาราม 
(สมทุรประชานุกูล) (2) โรงเรยีนวดัโรงธรรมมติรภาพที� 70 (3) โรงเรยีนวดับางคนทใีน (วามโกประชา- 
นุกูล) และ (4)โรงเรยีนวดัธรรมาวุธาราม (ประชารฐัสมุทรการอุปถมัภ์) การวจิยัครั #งนี#ได้กําหนดกลุ่ม
ตวัอยา่งเปาหมายการวิ้ จยัเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยัแต่ละขั #นตอน ดงันี#  
 ขั #นออกแบบกระบวนการใหมข่องการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการวจิยัในชั #นเรยีน ประกอบดว้ย กลุ่ม
ผูอ้ํานวยการ/ผูช่้วยที�ไดร้บัมอบหมาย และครทูี�มปีระสบการณ์การทําวจิยัในชั #นเรยีนอยา่งน้อย 1 เรื�อง
ในปีการศกึษาที�ผ่านมาจากโรงเรยีนวดัธรรมาวุธาราม (ประชารฐัสมุทรการอุปถมัภ)์ และโรงเรยีนวดัโรง
ธรรมมติรภาพที� 70 รวมจาํนวน 5 คน และผูท้รงคุณวุฒดิา้นการจดัการคุณภาพและการจดัการเรยีนรู ้
จาํนวน 3 คน ประเมนิคุณภาพดา้นความถูกตอ้งและเหมาะสมตามหลกัการของตารางมอบหมายงานที�
มคีุณภาพ ผงักระบวนการคุณภาพของกระบวนการที�ออกแบบใหม ่และคู่มอืกระบวนการปฏบิตังิานที�มี
คุณภาพ   
 ขั #นประเมนิผลกระบวนการที�ออกแบบใหมโ่ดยการทดลองใชก้บัครผููส้อนที�ไดร้บัการคดัเลอืก
แบบเจาะจงผูท้ี�สามารถรว่มกจิกรรมจนเสรจ็สิ#นขั #นตอนการดําเนินการวจิยั จาํนวน 21 คน จาํแนกตาม
โรงเรยีน ดงันี# โรงเรยีนวดัช่องลมวรรณาราม (สมทุรประชานุกูล) จาํนวน 7 คน (หรอืรอ้ยละ 43.75 ของ
ครทูั #งโรงเรยีน) โรงเรยีนวดัโรงธรรมมติรภาพที� 70 จาํนวน 2 คน (หรอืรอ้ยละ 40.40 ของครทูั #ง
โรงเรยีน) โรงเรยีนวดับางคนทใีน (วามโกประชานุกูล) จาํนวน 4 คน (หรอืรอ้ยละ 80 ของครทูั #ง
โรงเรยีน) และโรงเรยีนวดัธรรมาวุธาราม (ประชารฐัสมุทรการอุปถมัภ)์ จาํนวน 8 คน (หรอืรอ้ยละ 50
ของครทูั #งโรงเรยีน)  
 วธิดีําเนินการวจิยัในเชงิปฏบิตักิาร มขี ั #นตอนดําเนินการหลกั 4 ขั #น ได้แก่ ขั #นวางแผน ขั #น
ปฏิบตัิตามแผน ขั #นสงัเกตผล และขั #นสะท้อนผล และในขั #นดําเนินการแต่ละขั #นได้มกีารบูรณาการ
แนวคดิการออกแบบกระบวนการใหม่ของ Lucansky เครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ยเครื�องมอื
คุณภาพ ไดแ้ก่ การระดมสมอง ตารางมอบหมายหน้าที�งานที�มคีุณภาพ (Quality Work Assignment, 
QWA) ผงักระบวนการปฏบิตังิานที�มคีุณภาพ (Quality Work Process, QWP) เทคนิคบตัรความคดิ  
เคเจ (KJ: Kawakita-Jiro Technique) ดชันีวดัคุณภาพของกระบวนการ (process key quality 
indicators: KQI; kQI) ตาราง 5W1H แบบประเมนิความถูกต้องและเหมาะสม ตามหลกัการของ
กระบวนการที�ออกแบบใหม่ และแบบประเมนิคุณภาพงานวิจยัในชั #นเรยีน การวเิคราะห์ข้อมูลและ
นําเสนอตามหลกัการของสถติภิาคบรรยาย  
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สรปุผลการวจยัิ  
 ผลการวจิยัเพื�อออกแบบกระบวนการใหม่ และทดลองใช้ในบรบิทจรงิเป็นเวลา 1 รอบ
กระบวนการ ไดข้อ้สรปุผลการวจิยัสองประการตามวตัถุประสงค ์ดงันี# 
 กระบวนการจดัการเรยีนรู้ด้วยการวจิยัในชั #นเรยีนที�ได้รบัการออกแบบใหม่ ประกอบด้วย
ขั #นตอนการปฏบิตังิานหลกั 4 ขั #นตอน ไดแ้ก่  
 ขั �นวางแผน ประกอบด้วยการปฏิบตัิงาน ได้แก่ การวเิคราะห์ความต้องการที�จําเป็นของ
ผู้เรยีน การวิเคราะห์สาเหตุแท้จรงิของปญหาที�จําเป็นเร่งด่วน การกําหนดนิยามศัพท์เฉพาะและั

วตัถุประสงคก์ารวจิยั การเตรยีมนวตักรรมและเครื�องมอืวดัประเมนิผล และการเตรยีมแบบแผนการใช้
นวตักรรมและสงัเกตผล มดีชันีวดัคุณภาพ 6 ตวั ไดแ้ก่  
    1. รอ้ยละของนกัเรยีนที�ผูป้ฏบิตังิานหลกัรบัผดิชอบในขณะนั #นที�ไดร้บัการวเิคราะห ์
ความตอ้งการการพฒันา แกไ้ข ปรบัปรงุ  
  2. รอ้ยละของสาเหตุของปญหาที�มกีารรวบรวมดว้ยกระบวนการที�น่าเชื�อถอืั  
  3. รอ้ยละของคาํศพัทเ์ฉพาะที�ไดร้บัการประเมนิคุณภาพระดบัด ี
  4. รอ้ยละของวตัถุประสงคก์ารวจิยัไดร้บัการประเมนิคุณภาพระดบัด ี 
     5. รอ้ยละของขั #นตอนการพฒันานวตักรรมที�ใชใ้นการวจิยัที�ไดร้บัการประเมนิคุณภาพ 
ระดบัด ี
    6. รอ้ยละของแบบแผนการทดลองนวตักรรมที�ไดร้บัการประเมนิคุณภาพระดบัด ี
 ขั �นปฏบตัการตามแผนิ ิ  มกีารปฏบิตัทิี�เกี�ยวขอ้ง คอื การใชน้วตักรรมตามแบบแผนการวจิยั
ที�กําหนดไว้ และการวเิคราะห์และนําเสนอผลตามวตัถุประสงค์ของการวจิยั ดชันีวดัคุณภาพ 2 ตวั 
ไดแ้ก่  
  1.รอ้ยละของขั #นตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูวจิยัไดร้บัการประเมนิคุณภาพระดบัด ี
  2. รอ้ยละของผลการวจิยัที�มกีารวเิคราะห ์และนําเสนออยา่งมคีุณภาพไดร้บัการ 
ประเมนิระดบัด ี
 ขั �นสะท้อนผล มกีารปฏบิตังิาน ไดแ้ก่ การวเิคราะหท์บทวนหลงัการปฏบิตังิาน และการแนะ
แนวทางการปฏบิตัทิี�เหมาะสม มดีชันีวดัคุณภาพ 1 ตวั คอื รอ้ยละของบทสะทอ้นผลการวจิยัที�แสดงถงึ
ขอ้ด ีขอ้ควรปรบัปรงุในมติขิองนวตักรรม และกระบวนวธิวีจิยัที�มคีุณภาพไดร้บัการประเมนิระดบัด ี
 ขั �นการเผยแพรผลการวจยั่ ิ  มงีานที�ตอ้งปฏบิตั ิ2 งาน คอื การเขยีนรายงานการวจิยั และ
การเผยแพรผ่ลการวจิยัดว้ยปากเปล่าในที�ประชุมวชิาการ มดีชันีวดัคุณภาพ 2 ตวั คอื  
  1. รอ้ยละของรายงานการวจิยัที�มกีารนําเสนอดว้ยรปูแบบที�มคีุณภาพไดร้บัการ
ประเมนิระดบัด ี 
  2. รอ้ยละของการนําเสนอผลการวจิยัต่อสาธารณะในรปูแบบเอกสาร การนําเสนอ 
ปากเปล่า และการใชป้ระโยชน์ 
 ผลการทดลองใชก้ระบวนการที�ออกแบบใหมก่บักลุ่มตวัอยา่งเปาหมายการวจิยั พบว่า้  กลุ่ม
ตวัอยา่งสามารถทําการวจิยัจนสําเรจ็ทั #ง 21 คน และมคีุณภาพจากการประเมนิดว้ยแบบประเมนิชนิด
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มาตรประมาณค่า 5 ระดบัอยูใ่นระดบัดมีจีาํนวนกว่ารอ้ยละ 80 หรอืมคี่าเฉลี�ยของคุณภาพระหว่าง 
4.00-4.86 ซึ�งงานวจิยัทุกเรื�องสามารถพฒันาผูเ้รยีนที�เป็นกลุ่มเปาหมายการวจิยัใหบ้รรลุวตัถุประสงค์้

การวจิยัเกนิกว่ารอ้ยละ 80 ขึ#นไป   
 
อภปรายผลิ  
 การวิจยัและพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้ด้วยการวิจยัในชั #นเรียน ได้ใช้วิธีวิจยัเชิง
ปฏบิตักิาร 4 ขั #น ได้แก่ การวางแผน ปฏบิตักิารตามแผน สงัเกตผล และสะท้อนผล ที�บูรณการกบั
เทคนิควธิอีอกแบบกระบวนการใหม่ตามแนวคดิของ Lucansky (2005) เช่นเดยีวกบังานวจิยัของผุสด ี
เครอืกนก (2548) โดยมปีจจยัปอนของกระบวนการออกแบบ คอืกระบวนการเดมิ ที�รวบรวมไดจ้ากการั ้

สมัภาษณ์ผูป้ฏบิตังิานของกระบวนการนั #น เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ Rajabion et al. (2010) 
 ผลการวจิยัตามวตัถุประสงค์ที�กําหนดไว ้พบว่า การออกแบบกระบวนการจดัการเรยีนรูด้ว้ย
การวจิยัในชั #นเรยีน มอีงคป์ระกอบของกระบวนการที�ออกแบบใหม่ ไดแ้ก่ ตารางการมอบหมายหน้าที�
งานที�มคีุณภาพ ผงักระบวนการปฏบิตังิานที�มคีุณภาพ ดชันีวดัคุณภาพการปฏบิตังิาน (KQI, kQI) เพื�อ
ใช้ในการตดิตามกํากบัคุณภาพของงาน และคู่มอืกระบวนการ สอดคล้องกบัแนวคดิการ กระบวนการ
ปฏบิตังิานอย่างมคีุณภาพของ Soin (1999) และผลการวจิยัที�ผ่านมาที�มปีระเดน็ศกึษาเกี�ยวกบัการ
ออกแบบกระบวนการใหม่ เช่น ฉัตรชยั  ชูเชื#อ (2550) ศุภรา จติภกัดรีตัน์ (2547) และผุสด ีเครอืกนก 
(2548)  
 ลกัษณะของกระบวนการเชงิคุณภาพการจดัการเรยีนรูด้้วยการวจิยัในชั #นเรยีน ที�ออกแบบ
ใหม่พบว่า ประกอบดว้ยขั #นตอนการปฏบิตังิาน 4 ขั #น ได้แก่ ขั #นวางแผน ขั #นปฏบิตักิารตามแผน ขั #น
สะท้อนผล และขั #นเผยแพร่ผลการวิจยั สอดคล้องกับการศึกษาของ อนงค์พร สถิตภาคีกุล (2544) 
ภายในขั #นตอนแต่ละขั #นยงัมอีงค์ประกอบของงานที�ต้องปฏบิตั ิโดยรวม 11 งาน จําแนกตามขั #นตอน 
ไดแ้ก่ ขั #นวางแผน ประกอบดว้ยงาน วเิคราะหค์วามตอ้งการที�จําเป็นของผูเ้รยีน วเิคราะหส์าเหตุแทจ้รงิของ
ปญหาที�จาํเป็นเรง่ด่วน กาํหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะและวตัถุประสงคก์ารวจิยั และเตรยีมนวตักรรมและเครื�องมอืั

วดัประเมนิผล มดีชันีวดัคณุภาพ 6 ตวั (2) ข ั #นปฏบิตักิารตามแผน มงีานที�ตอ้งปฏบิตั ิ2 งาน คอื ใชน้วตักรรม
ตามแบบแผนการวิจัยที�กําหนดไว้ และวิเคราะห์และนําเสนอผลตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั มดีชันีวัด
คุณภาพ 2 ตวั (3) ข ั #นสะทอ้นผล ม ี2 งาน ไดแ้ก่ วเิคราะหท์บทวนหลงัการปฏบิตังิาน และแนะแนวทางการ
ปฏบิตัทิี�เหมาะสม มดีชันีวดัคุณภาพ 1 ตวั และ (4) ข ั #นการเผยแพร่ผลการวจิยั มงีานที�ตอ้งปฏบิตั ิคอื การ
เขยีนรายงานการวจิยั และการเผยแพร่ผลการวจิยัดว้ยปากเปล่าในที�ประชุมวชิาการ มดีชันีวดัคุณภาพ 2 ตวั 
ซึ�งภาพรวมของงานที�ต้องปฏบิตัเิป็นไปตามหลกัการจดัการเรยีนรู้ที�เน้นผู้เรยีนเป็นสําคญั ทั #งนี#ตาม
แนวคดิกระบวนการจดัการเรยีนรูข้อง ประเวศ วะส ี(2543) และทศินา  แขมมณี (2548) ที�ระบุถงึว่า
ประกอบดว้ย 6 กระบวนการย่อย ไดแ้ก่ การวเิคราะหค์วามต้องการเรยีนรู ้การออกแบบการเรยีนการ
สอน การพฒันาเนื#อหา สื�อ/อุปกรณ์ การนําไปใช ้การประเมนิระหว่างเรยีนและหลงัเรยีน และการสรุป
และนําความรูไ้ปใช ้และสอดคลอ้งกบัขอ้สรปุผลการศกึษาของ Johnson (1995) และสมใจ บุญประดษิฐ ์
(2548) ที�ว่าดว้ยองคป์ระกอบของระบบการสอน 9 ประการ ไดแ้ก่ (1) สํารวจความต้องการของผูเ้รยีน 
(2) ระบุเปาหมายแบบกวา้ง และรายละเอยีดของวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้้ (3) พฒันาแบบวดัเพื�อสงัเกต
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การบรรลุเปาหมายหรอืวตัถุประสงค์ที�กําหนดไว้ ้ (4) วเิคราะห์เปาหมาย้ /วตัถุประสงค์เพื�อกําหนด
ลกัษณะต่อเนื�องที�ตอ้งการพฒันา (5) วเิคราะหล์กัษณะผูเ้รยีน (6) กําหนดวธิสีอนที�สอดคลอ้งกบัผลการ
วเิคราะห์ผู้เรยีนและงาน (7) เลอืกสื�อ/อุปกรณ์การสอน (8) พฒันาสื�อ/อุปกรณ์การสอน และ (9) 
ดาํเนินการสอนพรอ้มกบัการประเมนิผล และปรบัปรงุแกไ้ข  
 การปฏิบัติสําคัญที�เป็นจุดเน้นเชิงคุณภาพของกระบวนการที�ออกแบบใหม่ ที�ต่างจาก
กระบวนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการวจิยัในชั #นเรยีนเดมิ มดีงันี# 
  1. ขั #นวางแผนมกีารปฏบิตังิานสําคญั ไดแ้ก่ การวเิคราะหค์วามตอ้งการที�จาํเป็นของ
ผูเ้รยีนซึ�งเทยีบไดก้บักระบวนการกําหนดปญหาวจิยัที�ชดัเจน หรอืการวเิคราะหผ์ูเ้รยีนในั กระบวนการ
จดัการเรยีนรูท้ี�เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามแนวคดิของ ทศินา แขมมณ ี(2548) ในขั #นนี#มกีารปฏบิตังิานที�
เพิ�มเตมิจากกระบวนการเดมิซึ�งมเีพยีงการกําหนดปญหาวจิยัและั จดัเตรยีมนวตักรรมเพื�อแกไ้ขปญหา ั

โดยกระบวนการที�ออกแบบใหมไ่ดเ้พิ�มเตมิการปฏบิตักิารวเิคราะหส์าเหตุแทจ้รงิของปญหา ั สอดคลอ้ง
กบัแนวปฏบิตักิารจดัการกระบวนการหมวด 6 การสรา้งคุณค่า (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ, 2549, 146) และผลการวจิยัของ Esposito & Evans-Winters (2007) ที�พบว่าการศกึษา
สาเหตุแทจ้รงิของปญหาเป็นเรื�องที�สาํคญัมากโดยเฉพาะอยา่งยิ�งโรงเรยีนั ที�มคีวามแตกต่างทางพื#นฐาน
ภมูหิลงัของนกัเรยีนมาก การปฏบิตัลิาํดบัต่อไปคอื การกําหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะในเชงิปฏบิตักิาร และ
วตัถุประสงคก์ารวจิยัที�เป็นเปาหมายของการวิ้ จยัอยา่งชดัเจน การปฏบิตันีิ#กําหนดขึ#นตามภาวะความ
ตอ้งการที�จาํเป็นของกลุ่มตวัอยา่งเปาหมายการวจิยัที�สํารวจพบในขั #นเริ�มตน้ของการออกแบบ้

กระบวนการ ซึ�งพบว่าเป็นการปฏบิตัทิี�สําคญัทั #งนี#จะทําใหค้รไูดม้แีนวทางในเชงิปฏบิตักิารที�ชดัเจนง่าย
ต่อการออกแบบการวจิยัในขั #นถดัไป กล่าวคอืผูว้จิยัจะรูว้่าตอ้งรวบรวมขอ้มลูอะไร โดยใชเ้ครื�องมอืชนิด
ใด และจะวเิคราะหเ์พื�อตรวจสอบผลการวจิยัไดอ้ยา่งไร จงึทําใหก้ารจดัเตรยีมนวตักรรมและเครื�องมอื
วดัประเมนิผลเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามดชันีวดัคุณภาพของงาน ตรงตาม
หลกัการสาํคญัของการทาํงานที�มรีะบบ (สงบ  ลกัษณะ, 2534, 12 อา้งถงึใน อาภรณ์ ใจเที�ยง, 2550, 
87; วรภทัร ์ภู่เจรญิ และโศภณา  หริญับรูณะ, 2545, 15 อา้งถงึใน สุนนัทา วงษ์สมบรูณ์, 2547, 12) 
และตรงกบัจดุเน้นการออกแบบกระบวนการใหมต่ามแนวคดิของ วรีพจน์ ลอืประสทิธสิกุล และภาณุ  p
ถนวมวรสนิ, 2545) และองคป์ระกอบกระบวนการเรยีนรูท้ี�เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัดงักล่าวแลว้  
  ขั #นการปฏบิตักิารตามแผน มงีานที�กําหนดเพิ�มเติมคอื การวเิคราะห์และนําเสนอผลตาม
วตัถุประสงค์ ทั #งนี#เพื�อให้มกีารตรวจสอบผลของนวตักรรมที�มต่ีอกลุ่มเปาหมายการวิจยัเป็นระยะ ้

นอกจากนี#การนําเสนอผลการวจิยัทนัทยีงัเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้วจิยัได้ทบทวนความครบถ้วนของ
ผลการวจิยัที�จะสามารถตอบวตัถุประสงคข์องการวจิยัไดอ้ย่างชดัเจน ครบถ้วน สอดคลอ้งกจิกรรมการ
ทํางานอย่างมรีะบบที�ต้องมกีารวดัและควบคุมกระบวนการปฏบิตังิาน (สถาบนัเพิ�มผลผลติแห่งชาติ, 
2551, 111; วฑิรูย ์สมิะโชคด,ี 2542, 134 และวรีพจน์ ลอืประสทิธสิกุลp , 2544, 26) 
   ขั #นการสะท้อนผล เป็นขั #นตอนที�เพิ�มจากกระบวนการเดมิ เนื�องจากขั #นตอนนี#เป็นขั #นตอน
สําคญัที�ถูกกําหนดไว้อย่างชดัเจนในวงจรการวจิยัในชั #นเรยีน ทั #งนี#มวีตัถุประสงค์เพื�อให้ผู้ทําวจิยัได้
ทบทวนถงึจุดแขง็และจุดควรปรบัปรุงของนวตักรรมที�ใช ้และของการดําเนินการวจิยัในครั #งนั #น ทําให้
ผูท้ําวจิยัได้เรยีนรูว้ธิปีฏบิตังิานที�ดทีี�เหมาะสมดว้ยตนเอง ซึ�งจะทําใหเ้กดิการต่อยอดความรูใ้นศาสตร์
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ทางการสอนโดยผูป้ฏบิตังิานนั #นๆ มากกว่าการเป็นผูร้อคอยใชแ้นวทางที�มผีูค้น้ควา้ไวซ้ึ�งอาจไม่ตรงกบั
บรบิทแท้จรงิของตนเอง ดงัที� Field (1997, 192) กล่าวว่าเป็นกระบวนการที�ช่วยใหค้รสูะทอ้นการ
ปฏบิตังิานและเสรมิพลงัอํานาจ อกีทั #งตอบสนองต่อเปาหมายสงูสุดของการวจิยัในเชงิปฏบิตักิารของครู้

คอื พฒันาผูเ้รยีนใหบ้รรลุตามความตอ้งการพรอ้มๆ กบัการเรยีนรูว้ธิปีฏบิตังิานของตนเอง  
 ขั #นตอนการเผยแพรผ่ลการวจิยั มกีารปฏบิตังิานที�เพิ�มขึ#นคอื การนําเสนอปากเปล่าเนื�องจาก
เป็นวธิทีี�สามารถทําให้เกดิการแลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ะหว่างเพื�อนร่วมงาน ซึ�งจะทําใหเ้กดิบรรยากาศของ
สงัคมแห่งการเรยีนรูข้ ึ#นในหน่วยงาน สอดคลอ้งขอ้สรปุของ นนัทวนั  สวสัดภิูมิp  (2540, 21-23) ที�อ้างองิ
แนวคิดของ อุทุมพร จามรมาน (2537) สุวฒันา  สุวรรณเขตนิคม (2538) และสุนีย์ เหมะประสทิธ ิp
(2540) เช่นเดยีวกบั Gummesson (2000 อ้างถงึใน Rowley, 2003) O’Brien (2001) และ Arends 
(1994)  
 สําหรบัขั #นการทดลองใชก้ระบวนการใหม่กบักลุ่มเปาหมายการวจิยั เป็นขั #นประเมนิคุณภาพ้

ของกระบวนการที�ออกแบบใหม ่เช่นเดยีวกบัแนวคดิการออกแบบกระบวนการใหมข่องสมใจ     
บุญประดษิฐ ์(2548) และการวจิยัเชงิปฏบิตักิารในพื#นที�จรงิที�มกีลุ่มเปาหมายการวจิยัเป็นครปูฏบิตักิาร้

ของ Selepe (2001) O’Conner และคณะ (2010) และ Esposito & Evans-Wintes (2007) ซึ�งผลการ
ทดลองใชก้ระบวนการ 1 รอบการปฏบิตังิาน พบว่า กลุ่มเปาหมายการวจิยัสามารถผลติผลงานวจิยัที�มี้

คุณภาพผ่านเกณฑป์ระเมนิที�กําหนดไว ้เช่นเดยีวกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการวจิยัครั #งนี#ผูว้จิยัไดค้น้พบความรูท้ี�จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัทิี�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ 
 ข้อเสนอแนะเชงนโยบายิ และการจดัการเรียนรู้  

 กระบวนการจดัการเรยีนรูด้้วยการวจิยัในชั #นเรยีนซึ�งเป็นขอ้ค้นพบจากการวจิยัครั #งนี# ได้ใช้
แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที�เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเป็นแนวคิดพื#นฐาน บูรณาการกับขั #นตอนการ
ปฏบิตังิานของกระบวนการวจิยัในชั #นเรยีน จงึทําให้การจดัการเรยีนรูม้คีวามเป็นเหตุ-ผลที�อยู่บนฐาน
ความต้องการของผู้เรยีน ด้วยเหตุนี#การที�ครูได้รบัรู้ว่ากระบวนการวิจยัในชั #นเรยีนกบักระบวนการ
จดัการเรยีนรูท้ี�เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัไมม่คีวามแตกต่างกนั อาจช่วยลดความวติกกงัวลเกี�ยวกบัขั #นตอน
การทาํวจิยัซึ�งครไูดร้บัรู ้และมคีวามเชื�อว่าเป็นงานที�ยากตอ้งใชก้ระบวนการปฏบิตัทิี�ซบัซอ้น นอกจากนี#
ครูบางคนยงัเขา้ใจคลาดเคลื�อนว่าเป็นหน้าที�เพิ�มเตมิที�ครูต้องทํา ดงันั #นหากได้มกีารเผยแพร่ความรู/้
หลกัการของการทําวจิยัในชั #นเรยีนโดยเทยีบเคยีงกบักระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบมุ่งเน้นผู้เรยีนเป็น
สําคญัจะทําให้เกิดผลเชิงบวกอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ (1) ความรู้/ความเข้าใจเกี�ยวกับ
กระบวนการวจิยัในชั #นเรยีนมคีวามง่ายต่อการสรา้งความเขา้ใจ (2) ครเูกดิความตระหนักว่างานวจิยัใน
ชั #นเรยีนไมใ่ชง้านที�เพิ�มขึ#นจากงานจดัการเรยีนรู ้และ (3) ลดความวติกกงัวล/ความคดิเชงิลบว่าการทํา
วจิยัเป็นเรื�องยาก และทุกขั #นตอนมคีวามซบัซอ้น 

 การใชป้ระโยชน์ของการวจิยัในการจดัการเรยีนรูข้องครผููส้อน และครนูักวจิยั คอืขั #นตอนการ
ดําเนินการวจิยัในชั #นเรยีนครั #งนี#ไดอ้อกแบบขั #นตอนดําเนินการวจิยัที�เทยีบเคยีงกบัการจดัการเรยีนรูท้ี�
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เน้นผู้เรยีนเป็นสําคญัซึ�งจะทําให้ครสูามารถปฏบิตังิานไดส้ะดวกขึ#น นอกจากนี#ในการปฏบิตังิานแต่ละ
ขั #นของการจดัการเรยีนรูห้ากครูไดท้ําบนัทกึหลงัสอนจะทําใหค้รูมขีอ้มลูสําหรบัการสะท้อนผลได้อย่าง
ชดัเจนตรงกบัสภาพจรงิของการดาํเนินงาน และครคูวรมกีารเผยแพรผ่ลการวจิยัของตนเองไม่ว่าจะเป็น
แบบปากเปล่าให้กบัเพื�อนครูที�ทํางานร่วมกนัในกลุ่มสาระวชิาเดยีวกนั ในโรงเรยีนเดยีวกนั และ/หรอื
ต่างโรงเรยีนกนั จะทําให้ครูเกดิความเชื�อมั �นในตนเอง มคีวามเป็นผู้นําทางวชิาการ และมกีารขยาย
ขอบเขตความรูค้วามคดิจากการแลกเปลี�ยนเรยีนรูป้ระสบการณ์ระหว่างกนั 

ข้อเสนอแนะในการวจยัครั �งตอไปิ ่  
ผลการวจิยัครั #งนี#ทาํใหพ้บแนวทางของการวจิยัเพิ�มเตมิต่อไปนี# 
 1. การวจิยัครั #งนี#ได้ใช้กลุ่มเปาหมายการวิจยัที�เป็นครูผู้สอนที�มคีวามพร้อมในการร่ว้ ม

โครงการจนเสรจ็สิ#นกระบวนการ จงึยงัมคีรอูกีจํานวนหนึ�งที�ยงัไม่มโีอกาสร่วมกระบวนการพฒันา จงึ
อาจมกีารขยายขอบเขตกลุ่มเปาหมายการวิจยัไปยงัครูที�เหลอืของโรงเรยีนโดยออกแบบวธิีวิจยัที�้

เหมาะสม เช่น การให้ครูที�เขา้ร่วมการวจิยัครั #งนี#ทําหน้าที�เป็นแกนนําให้การฝึกฝนผู้ที�ยงัไม่เขา้ร่วม
โครงการ พรอ้มกบัการศกึษาความรว่มมอืในลกัษณะของเครอืขา่ยทางการวจิยั 

 2. ผลการประเมนิคุณภาพรายงานการวจิยัพบว่า ขั #นการเขยีนรายงานการวจิยัเป็นขั #นที�มี
ค่าเฉลี�ยคุณภาพตํ�ากว่าขั #นตอนอื�นๆ ทั #งนี#แสดงใหเ้หน็ว่าอาจตอ้งเพิ �มกระบวนการฝึกฝนการเขยี
รายงานผลการวจิยั เช่น การนําเสนอผลดว้ยตาราง แผนภมู ิแผนภาพ และความเรยีง  

3.ปรบัปรงุกระบวนการที�ออกแบบใหม่ตามขอ้สรุปผลการสะทอ้นผลการวจิยั และนําไปทดลอง
ใช้กบักลุ่มเปาหมายการวจิยั้ ในรอบการวจิยัต่อไป และ/หรอืกบักลุ่มเปาหมาย้ ใหม่ที�มลีกัษณะพื#นฐาน
ภูมหิลงั และบรบิทของงานเช่นเดียวกับกลุ่มเปาหมายการวิจยัครั #งนี#เพื�อตรวจสอบความคงที�ของ้

คุณภาพของกระบวนการ 
 

การนําผลการวจยัิ ไปใช้ประโยชน์ 
กระบวนการจดัการเรยีนรู้ที�เน้นผู้เรยีนเป็นสําคญัด้วยการวจิยัในชั #นเรยีนครั #งนี# มกีารแสดง

ลําดบัขั #นตอนของการปฏบิตัิงานอย่างเป็นลําดบัขั #นตอน มตีารางมอบหมายหน้าที�การปฏบิตังิานที�มี
คุณภาพ มกีารกํากบัคุณภาพดว้ยดชันีวดัคุณภาพการปฏบิตังิาน มคีู่มอืกระบวนการ และแบบประเมนิ
คุณภาพการวจิยัที�ทาํสาํเรจ็แลว้ กระบวนการที�ออกแบบขึ#นนี#จงึเหมาะกบัครปูระจาํการ และระหว่างฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีครไูดใ้ชป้ฏบิตักิารวจิยัในชั #นเรยีนของโรงเรยีนการศกึษาขั #นพื#นฐาน 
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ภาคผนวก ก 
 

รายนามผูท้รงคณุวฒิุ 
และ 

รายนามกลุมตวัอยางระดม่ ่ ความคดกาํหนดิ กระบวนการเดมิ  
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รายนามผูท้รงคณุวฒิุประเมนกระบวนการิ  
1. รองศาสตราจารย ์ดร.ช่วงโชต ิ พนัธุเวช - อาจารยผ์ูส้อนรายวชิาการจดัการคุณภาพ 

หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยั 
ราชภฏัสวนสุนนัทา 
- หวัหน้าแผนงานวจิยัพฒันาโรงเรยีนตน้แบบ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กฤษดา  
กรดุทอง 

- อาจารยผ์ูส้อนรายวชิาการจดัการคุณภาพ และ
การวจิยั หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
- ที1ปรกึษาของโครงการวจิยั 

3. รองศาสตราจารย ์ดร.สจวีรรณ ทรรพวสุ คณะนกัวจิยัแผนงานวจิยัพฒันาโรงเรยีนตน้แบบ 
4. รองศาสตราจารย ์อจัฉรา โพธยิานนท ์ คณะนกัวจิยัแผนงานวจิยัพฒันาโรงเรยีนตน้แบบ 
 
 
กลมุตวัอยางยกรางกระบวนการเดม ่ ่ ่ ิ  
1. นางฐนิา  แซมเพชร ผลการวจิยัเดมิ: การพฒันาการใชภ้าษาไทยทรงดําของนกัเรยีน 

โรงเรยีนวดัธรรมาวุธาราม (ประชารฐัสมุทรการอุปถมัภ)์  
2. นายวบิลูย ์ ศริสิวสัดิ @ ผลการวจิยัเดมิ: การพฒันากระบวนการทางทกัษะวทิยาศาสตรข์อง 

นกัเรยีนชั Aนประถมปีที1 3 โรงเรยีนวดัธรรมาวุธาราม (ประชารฐั
สมทุรการอุปถมัภ)์ 

3. นายสมชาย  
สุวรรณน้อย 

การพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยป์ญหาทางคณิตศาสตรข์องั

นกัเรยีนระดบัชั Aนประถมศกึษาปีที1 4 โรงเรยีนวดัธรรมาวุธาราม 
 (ประชารฐัสมทุรการอุปถมัภ)์ 

4. นางปฐมาพร   
พรหมเมธ ี

การจดักจิกรรมเกมการละเล่นพืAนบา้นโดยภมูปิญญาทอ้งถิ1นเพื1อั

พฒันาทกัษะทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั ชั Aนอนุบาล 2  
โรงเรยีนวดัธรรมาวุธาราม  (ประชารฐัสมุทรการอุปถมัภ)์ 

5. นางสาวอาดาํ  แซ่สมิ การพฒันาความสามารถทางการอ่านคาํควบกลํAา  โดยแบบฝึก       
เสรมิทกัษะการอ่าน ของนกัเรยีนชั Aนประถมศกึษาปีที1 5 โรงเรยีนวดั
โรงธรรม(มติรภาพที1 70)  
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ภาคผนวก ข 
 

หนังสือแตงตั $งคณะกร่ รมการคณุภาพประจาํโรงเรียน 
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ภาคผนวก ค 

รายชือ ผลการวจยัในชั �นเรียนิ  

ผลผลตจากการทดลองกระบวนการทีออกแบบใหมเป็นเวลา ิ ่ 1 ภาคเรียน 
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สรปุรายชืองานวจยัในชั �นเรียน ของโรงเรียนในโครงการวจยัและพฒันากระบวนการิ ิ

จดัการเรียนรู้ทีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยการวจยัในชั �นเรียน ิ  

……………………………………….. 
จาํนวนผลการวจยัิ  1.โรงเรยีนวดัธรรมวุธาราม (ประชารฐัสมุทรการอุปถมัภ)์  8 เรื!อง   
    2. โรงเรยีนวดัช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) 7 เรื!อง 
           3. โรงเรยีนวดับางคนทใีน (วามโกประชานุกูล)  4 เรื!อง 
   4. โรงเรยีนวดัโรงธรรม 2 เรื!อง 
 

ชือครนัูกวจยัิ  รหสั ชืองานวจยัจาํแนกตามโรงเรียนิ  

โรงเรียนวดัธรรมาวธุาราม (ประชารฐัสมทุรการอปุถมัภ)์   
1. นางปฐมาพร   
พรหมเมธ ี

01 รายงานการจดักจิกรรมเกมการเล่นเพื!อพฒันาทกัษะทางสงัคมของเดก็
ปฐมวยั ชั 6นอนุบาลปีที! 2 โรงเรยีนวดัธรรมาวุธาราม 

2. นายสมชาย    
สุวรรณน้อย 

02 รายงานการใชแ้บบฝึกเสรมิทกัษะเรื!องการคณูและการหาร  กลุ่มสาระ
การเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ชั 6นประถมศกึษาปีที! 4 

3. นางพชัร ี  
 ยิ6มสุคนธ ์

03 การจดัทําแบบฝึกการอ่านคําในชวีติประจาํวนั ของชั 6นประถมศกึษาปีที! 1 
โรงเรยีนวดัธรรมาวุธาราม 

4. นางฐณิา   
 แซมเพชร 

04 การพฒันาทกัษะการเขยีนของนกัเรยีนชั 6นประถมศกึษาปีที! ๓  
โรงเรยีนวดัธรรมาวุธาราม   

5. นายพรีะ   
อยูส่มบรูณ์ 

05 การพฒันาการอ่านเขยีนจบัใจความสําคญัของ เดก็ชายจริเมธ  อนิทร
พนัธ ์

6. นางสาวอุทุมพร   
ทองขาว 

06 การพฒันาความรบัผดิชอบในตนเองของนกัเรยีนชั 6นประถมศกึษาปีที! 5 
โรงเรยีนวดัธรรมาวุธาราม   

7. นายนิรนัดร ์   
อนิทรย์งค ์

07 การพฒันาทกัษะการวาดภาพระบายสขีองนกัเรยีนชั 6นประถมศกึษาปีที! 2 
โรงเรยีนวดัธรรมาวุธาราม  สาํนกังานเขตพื6นที!การศกึษาประถมศกึษา
สมทุรสงคราม   

8. นายวบิลูย ์ 
   ศริสิวสัดิ D 

08 การพฒันาความสามารถการคดิคาํนวณ  การลบจาํนวนที!มสีองหลกักบั
หลกัเดยีวที!มกีารกระจายจากหลกัสบิไปหลกัหน่วย  นกัเรยีนชั 6น
ประถมศกึษาปีที! 2 โรงเรยีนวดัธรรมาวุธาราม   
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รายชื!องานวจิยั (ต่อ) 
ชือครนัูกวจยัิ  รหสั ชืองานวจยัจาํแนกตามโรงเรียนิ  

โรงเรียนวดัชองลมวรรณาราม ่ (สมทุรประชานุกลู)   
1. นางสมใจ  
บุญบาํรงุ 

09 การพฒันาความรบัผดิชอบในการทาํงานของนกัเรยีนชั 6นมธัยมศกึษาปีที! 
1-3 โรงเรยีนวดัช่องลมวรรณาราม 

2. นางบุญช ู  
รุง่สุรยี ์

10 การพฒันาการอ่าน-เขยีน สะกดคาํของนกัเรยีนชั 6นประถมศกึษาปีที! 4 
โรงเรยีวดัช่องลมวรรณาราม 

3. นางเยาวลกัษณ์  
ภุชชงค ์

11 การพฒันาคุณภาพการทํางานที!ไดร้บัมอบหมายโดยกระบวนการ
เสรมิแรงกบันกัเรยีนชั 6นประถมศกึษาปีที! 5 โรงเรยีวดัช่องลมวรรณาราม 

4. นางสาวนิตยา 
บุญโช 

12 การพฒันาความสามารถในการสรุปความคดิรวบยอดโดยเทคนิคแผนที!
ความคดิ (mind mapping)  กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ชิาการงานอาชพีและ
เทคโนโลย ีของนกัเรยีนชั 6นประถมศกึษาปีที! 5 โรงเรยีนวดัช่อง
ลมวรรณาราม 

5. นางสาววสิุนี  
กลดัหลาํ 

13 การพฒันาความสามารถพื6นฐานการคณูโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ 
ของนกัเรยีนชั 6นประถมศกึษาปีที! 5 โรงเรยีนวดัช่องลมวรรณาราม 

6. นางวรวรรณ   
เอี!ยมสาํราญ 

14 การพฒันาทกัษะการเขยีนสะกดคาํไมต่รงมาตราของนกัเรยีนชั 6น
ประถมศกึษาปีที! 2 โรงเรยีนวดัช่องลมวรรณาราม 

7. นางสําอาง   
จรรยาธรรม 

15 การพฒันาทกัษะการอ่าน และเขยีนคําภาษาไทยที!มตีวัสะกดไมต่รง
มาตราโดยใชเ้กมทางภาษาของนกัเรยีนชั 6นประถมศกึษาปีที! 3  

โรงเรียนวดับางคนทีใน (วามโกประชานุกลู)   
1. นางณฐันันท ์  
ชาํนาญรกัษ์ 

16 การพฒันาทกัษะการอ่านสะกดคาํตามมาตราตวัสะกดโดยใชแ้บบฝึก
ของนกัเรยีนชั 6นประถมศกึษาปีที! 3 โรงเรยีนวดับางคนทใีน (วามโก
ประชานุกูล)   

2. นายสมชาย   
บุญครอง 

17 การพฒันาทกัษะการคณูของนกัเรยีนชั 6นประถมศกึษาปีที! 6  
โรงเรยีนวดับางคนทใีน (วามโกประชานุกูล)   

3. นางสาวธนพร  
เพง็สุข 

18 การพฒันาความสามารถในการลบเลขของนกัเรยีนชั 6นประถมศกึษา 
ปีที! 2 โรงเรยีนวดับางคนทใีน (วามโกประชานุกูล)   

4. นางสาวประพนิ  
รตันโชต ิ

19 การพฒันาความสามารถในการเขยีนเรื!องจากจนิตนาการ และการเขยีน
เรยีงความโดยใชแ้บบฝึกเสรมิทกัษะกบันกัเรยีนชั 6นประถมศกึษาปีที! 4 
โรงเรยีนวดับางคนทใีน (วามโกประชานุกูล)   
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รายชื!องานวจิยั (ต่อ) 

ชือครนัูกวจยัิ  รหสั ชืองานวจยัจาํแนกตามโรงเรียนิ  
โรงเรียนวดัโรงธรรมมตรภาพที ิ 70 

1. นางสาวอาดาํ   
แซ่สมิ 

20 การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขยีนคาํคลอ้งจองของนกัเรยีน 
ชั 6นประถมศกึษาปีที! 1 โรงเรยีนวดัโรงธรรมมติรภาพที! 70 

2. นางสาวพรพรรณ  
พมิพา 

21 การพฒันาทกัษะการคณูโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ สําหรบันักเรยีน 
ชั 6นประถมศกึษาปีที! 2 โรงเรยีนวดัโรงธรรมมติรภาพที! 70 
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ภาพกจกรรมพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้โดยคณะกรรมการคณุภาพประจาํิ

โรงเรียน  และคณะนักวจยัิ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   โรง เรียนวดัธรรมาวธาราม ุ  
  (ประชารัฐสมทรการอปถัมภ์ุ ุ )  
 
 
                    โรงเรียนวดับางคนทใีน  
         (วามโกประชานกลุ ู )  

 
        
 
 
 
 
    โรงเรียนวดัช่องลมวรรณาราม  (สมทรประชานกลุ ุ ู ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
       โรงเรยีนวดัโรงธรรมมติรภาพที� 70  
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การแลกเปลี%ยนเรียนร้ระหว่างเพื%อนร่วมวชิาชีพระหว่างสถานศึกษาที%เข้าร่วมโครงการ ู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การนําเสนอผลการวจัิยในที%ประชมกล่มโรงเรียนุ ุ ที%เป็นกล่มุตัวอย่างเป้าหมายการวจัิย  
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ประวตัผูว้จยัิ ิ  
 
ชื�อ    นางสาว สุชรีา มะหเิมอืง (ดร.)  
ตาํแหนง่     ผูช่้วยศาสตราจารยร์ะดบั 8 
สถานที�ทาํงาน   คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
ประวตัการศึกษา ิ   
   พ.ศ. 2547 ครศุาสตรดุษฎบีณัฑติ (ค.ด.) วธิวีทิยาการวจิยัการศกึษา 
     จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
   พ.ศ. 2536 ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ (ศษ.ม.) หลกัสตูรและการสอน 
     มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
   พ.ศ. 2528 ครศุาสตรบณัฑติ (ค.บ.) (เกยีรตนิิยม) ภาษาองักฤษ 
     วทิยาลยัครเูทพสตร ี 
ประสบการณ์การวจยัิ   
   1) สมรรถนะทางการบรหิารจดัการของผูบ้รหิารระดบัสงูในองคก์รภาครฐั  
และภาคเอกชน (พ.ศ. 2549 ทุนมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา) 
   2) วธิวีทิยาการประเมนิความสาํเรจ็ของการศกึษาเพื-อเสรมิสรา้งสงัคมแห่งการ
เรยีนรู ้(คณะวจิยัฯ) (ทุนสนับสนุนสํานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา พ.ศ. 2551) 
   3) โครงการพฒันาหลกัสตูรอบรมเชงิปฏบิตักิารการพฒันาหลกัสตูรและการ
จดัการเรยีนรูท้ี-เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ตามโครงการความรว่มมอืระหว่างมหาวทิยาลยัราชภฏัสวน 
สุนนัทาและสาํนกัการศกึษากรงุเทพมหานคร (พ.ศ. 2551-2552 ทุนงบประมาณแผ่นดนิ)  

   4) โครงการวจิยัและพฒันาหลกัสตูรอบรมเชงิปฏบิตักิารผูฝึ้กอบรมเพื-อ 
พฒันาเทคนิคการฝึกฝนทกัษะทางภาษาองักฤษเพื-อการสื-อสาร และความสามารถไวยากรณ์  
(ทุนสนับสนุนจากเครอืขา่ยวจิยัเครอืขา่ยภาคกลางตอนบน ประจาํปีงบประมาณ 2553)  
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ชื�อ      นางสาวผาณิต  เยน็แข 

          Miss Bhanit  Yenkhae 

ตําแหน่ง    อาจารย ์ 2  ระดบั 7 

หน่วยงาน   โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา      

ประวตัิการศึกษา        

  ปริญญาโท   ครุศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาประถมศึกษา  

                       จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั             

   ปริญญาตรี   ครุศาสตรบณัฑิต   วทิยาลยัครูสวนสุนนัทา  วชิาเอกภาษาไทย   

                                   สาขาที<ชาํนาญพิเศษ     ภาษาไทย 
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