
บทที่ 3 
การด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  เพ่ือค้นหากระบวนการพัฒนาทักษะการท าวิจัยใน

ชั้นเรียนของนักศึกษาครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์   ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารประกอบการวิจัยและได้
ด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอน  ดังต่อไปนี้ 
 
1.  ประชากร 
 ประชากรที่ศึกษา  คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นการเลือกแบบ เจาะจง  ส าหรับนักศึกษาครู  
ชั้นปีที่  4  และ ชั้นปีที่ 5  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
2.  การสร้างแผนกระบวนการพัฒนาทักษะการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 ในการสร้างแผนกระบวนการพัฒนาทักษะการท าวิจัยในชั้นเรียนผู้วิจัยได้ท าตามล าดับ
ขั้นตอนดังนี้ 
 2.1  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการท าวิจัยในชั้นเรียนและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

  2.2  สร้างเอกสารประกอบการอบรมวิจัยในชั้นเรียนซึ่งแบ่งเป็น  3  เรื่องดังนี้ 
เรื่องท่ี  1  เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์  เรื่อง  2  นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
และเรื่องที่  3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 2.3  สร้างแบบฝึกการวิจัยในชั้นเรียน  ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองโดยจัดท าเป็นใบกิจกรรมแต่ละ
เรื่องซ่ึงมีข้ันตอนตามทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
 2.4  จัดการอบรมสัมมนาการท าวิจัยในชั้นเรียนจ านวน  3  รอบ  ดังนี้  รอบที่  1  หัวข้อ
สัมมนาเรื่องปัญหาวิจัยในชั้นเรียน  รอบที่  2  เครื่องมือการท าวิจัยในชั้นเรียน  และรอบที่  3  การ
วิเคราะห์ข้อมูล 
 2.5  จัดประกวดผลการวิจัยในชั้นเรียน 
 
3.  การสร้างเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้     

3.1  แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้  ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างแบบบันทึกนี้ด้วยตนเองโดยมีหัวข้อที่
ผู้วิจัยต้องการสังเกต ดังนี้ ความเข้าใจในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การวิเคราะห์เหตุและ
ผล ในการตอบชุดฝึกทักษะการท าวิจัยในชั้นเรียน เป็นรายบุคคล 

3.2  แบบบันทึกสะท้อนคิด ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างเครื่องมือนี้ด้วยตนเอง โดยมีหัวข้อที่ผู้วิจัย
ต้องการสังเกต  ดังนี้ นักศึกษามีความเข้าใจอย่างไร  นักศึกษาต้องการให้อธิบายอะไรเพ่ิมเติม  
นักศึกษารู้สึกอย่างไรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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3.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียน  ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้นด้วยตนเอง  
1 ชุด แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหาและจุดประสงค์ 

3.4  แบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้นด้วยตนเอง 1 ชุด 
 
4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตลอดกระบวนการวิจัย  ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้เป็น
งานวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่งประกอบด้วย  4  ขั้นตอนดังนี้  1. ขั้นวางแผน  2.  ขั้นปฎิบัติตามแผน      
3.  ขั้นสังเกตผลการปฏิบัติ  และ 4.  ขั้นสะท้อนคิด โดยผู้วิจัยจะน าเสนอวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
แยกขั้นตอนดังนี้   
  ขั้นวางแผน (Plan) 

1.  จัดท าเอกสารประกอบการอบรมวิจัยในชั้นเรียนซึ่งแบ่งเป็น  3  เรื่องดังนี้ 
เรื่องท่ี  1  เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์  เรื่อง  2  นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
และเรื่องที่  3 การวิเคราะห์ข้อมูล และแบบฝึกการวิจัยในชั้นเรียน 
  2.  เตรียมเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  แบบบันทึกสะท้อนคิด 
ของนักศึกษา  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา 
  ขั้นปฏิบัติตามแผน (Act) 

1.  จัดการอบรมสัมมนาการท าวิจัยในชั้นเรียนจ านวน  3  รอบ  ดังนี้   
รอบที่ 1  หัวข้อสัมมนาเรื่องปัญหาวิจัยในชั้นเรียน  เพ่ือให้ความรู้เรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียนและฝึก
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  รอบที่  2  เครื่องมือการท าวิจัยในชั้นเรียน  เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจและ
เลือกเครื่องมือการท าวิจัยได้อย่างเหมาะสม  และรอบที่  3  การวิเคราะห์ข้อมูล  เพ่ือให้นักศึกษาฝึก
วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล   
  2.  จัดการประกวดผลการวิจัยในชั้นเรียน  
  ขั้นสังเกตผลการปฏิบัติ  (Observe) 
  1.   ด าเนินการรวบรวมข้อมูลไปพร้อมกับการปฏิบัติ  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  ในขณะร่วมจัดอบรมสัมมนาการท าวิจัยในชั้นเรียนของแต่ละรอบ  
และสังเกตพฤติกรรมการท าแบบฝึกการวิจัยในชั้นเรียนและการน าเสนอ  
  ขั้นสะท้อนคิด (Reflect) 
  วิเคราะห์และแปลความหมายจากข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม  สะท้อนเป็น
แนวทางในการจัดอบรมสัมมนารอบถัดไป  ซึ่งข้อมูลที่น ามาสะท้อนคือ 

1.  เอกสารประกอบการอบรม 
2.  การท ากิจกรรมกลุ่ม 
3.  แบบฝึกทักษะการวิจัยในชั้นเรียน 

 เมื่อท าการจัดการประกวดผลการวิจัยในชั้นเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ก็ให้นักศึกษาท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมระหว่าง
สอบและหลังสอบมาวิเคราะห์เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้งไว้ในบทที่ 1 ดังนี้ 

1.  เพ่ือค้นหากระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู  สาขาวิชา 
คณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อนี้  
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  แบบบันทึกสะท้อนคิดของ
นักศึกษา  มาวิเคราะห์ทันทีหลังจากจบการอบรมสัมมนาในแต่ละรอบ  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะน าไป
ปรับปรุงการอบรมสัมมนาในรอบต่อไป  และใช้แบบสอบถามความพ่ึงพอใจ  ค านวณหาค่าเฉลี่ยในแต่
ละรายหัวข้อ  แล้วท าการเปรียบเทียบเกณฑ์ระดับความพึงพอใจดังตาราง  1 
 
ตาราง  1  เกณฑ์การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจการพัฒนาทักษะการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
0.00 – 1.49 น้อยที่สุด 
1.50 – 2.49 น้อย 
2.50 – 3.49 ปานกลาง 
3.50 – 4.49 มาก 
4.50 – 5.00 มากที่สุด 

 
2.  เพ่ือให้นักศึกษาครู  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มีทักษะ 

การท าวิจัยในชั้นเรียน  ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อนี้  ผู้วิจัยน าคะแนนที่
ได้จาการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มาแจงนับความถี่ของจ านวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์และไม่
ผ่านเกณฑ์  หาร้อยละและเพ่ือเทียบกับเกณฑ์  มาเปรียบเทียบเกณฑ์ผ่านและไม่ผ่าน  โดยใช้เกณฑ์
ผ่านร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มขึ้นไป  และท าการเทียบระดับของการผ่านดังตาราง 2 
 
ตาราง 2  เกณฑ์การเปรียบเทียบของการผ่านเกณฑ์การท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาครู 
 

จ านวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ ระดับความพึงพอใจ 
น้อยกว่าร้อยละ  60  ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด พอใช้ 

  ร้อยละ 60 – 69 ของคะแนนเต็ม ปานกลาง 
  ร้อยละ 70 – 79 ของคะแนนเต็ม ดี 
  รอ้ยละ 80 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม ดีมาก 

 




