
บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะการท าวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ  มีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์  ดังนี้  

1.  เพ่ือค้นหากระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู  สาขาวิชา 
คณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

2.  เพ่ือให้นักศึกษาครู  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มีทักษะ 
การท าวิจัยในชั้นเรียน 
 

กระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู  สาขาวิชา 
คณิตศาสตร์ 
 ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดอบรมสัมมนาการท าวิจัยในชั้นเรียน  3  รอบ และจัดประกวด
ผลการวิจัยในชั้นเรียน  โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฎิบัติการ  ดังนี้ 
  รอบท่ี  1  หัวข้อสัมมนาเรื่องปัญหาวิจัยในชั้นเรียน 
  ผู้วิจัยบรรยายถึงความส าคัญของการท าวิจัยในชั้นเรียนและการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
การจัดการเรียนการสอน  พร้อมทั้งให้นักศึกษาท าใบกิจกรรมเป็นกลุ่มกลุ่มละ  4  คน  จากการสังเกต
และจดบันทึกพฤติกรรมของนักศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความสนใจและกระตือรือร้นใน
การศึกษาและท าแบบใบกิจกรรม มีการพูดคุย  ซักถามกันเองภายในกลุ่มเสนอความคิดเห็นให้เพ่ือน
ในกลุ่มฟัง  เช่น  การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนการสอนการบวกจ านวนเต็ม  จะมีสมาชิกใน
กลุ่มเสนอความคิดเห็นว่าผู้สอนใช้วิธีการสอนแบบบอกข้อสรุปแล้วยกตัวอย่างให้นักเรียนท าตาม   ซึ่ง
วิธีนี้ไม่เหมาะสมกับนักเรียนที่ไม่ชอบกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับขาดการให้เหตุผลในการบอกข้อสรุป  จึง
เสนอวิธีการสอนแบบใช้ภาพแสดงค าตอบบนเส้นจ านวนแกน  x  แล้วค่อยสรุปร่วมกันกับนักเรียนถึง
ข้อตกลงในการบวกจ านวนเต็มทีละกรณี เป็นต้น   
 ผลการวิเคราะห์แบบบันทึกสะท้อนคิดของนักศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่คิดว่าการ
วิเคราะห์ที่มาของปัญหาในการจัดการเรียนสอนถือว่าเป็นสิ่งส าคัญที่ควรทราบเพ่ือจะได้สามารถ
แก้ปัญหาได้ตรงจุด  และในการท าใบกิจกรรมเป็นกลุ่มจะมีเพ่ือนช่วยเสนอความคิดเห็นในมุมมอง
ต่างๆ  เพื่อแลกเปลี่ยนถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและท าให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น 
  รอบท่ี  2  หัวข้อสัมมนาเรื่องเครื่องมือการท าวิจัยในชั้นเรียน 
  ผู้วิจัยบรรยายถึงเครื่องมือของการท าวิจัยในชั้นเรียน  ข้อดีและข้อจ ากัดของเครื่องมือการ
ท าวิจัยแต่ละชนิด  พร้อมทั้งให้นักศึกษาท าใบกิจกรรมเป็นกลุ่มกลุ่มละ  4  คน  จากการสังเกตและ
จดบันทึกพฤติกรรมของนักศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความสนใจและกระตือรือร้นในการศึกษา
และท าแบบใบกิจกรรม มีการพูดคุย  ซักถามกันเองภายในกลุ่มเสนอความคิดเห็นให้เพ่ือนในกลุ่มฟัง  
เช่น  หลังจากที่ท าการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนการสอนการบวกจ านวนเต็มจนได้ข้อสรุปใน
กลุ่มร่วมกันว่าปัญหาเกิดจากวิธีการสอนของผู้สอน  ก็จะมีสมาชิกในกลุ่มเสนอความคิดเห็นว่าผู้สอน
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ควรเปลี่ยนวิธีการสอนแบบใช้ภาพแสดงค าตอบบนเส้นจ านวนแกน  x  แล้วค่อยสรุปร่วมกันกับ
นักเรียนถึงข้อตกลงในการบวกจ านวนเต็มทีละกรณี  หรือบางคนเสนอวิธีการสอนแบบใช้สื่อที่จับได้
โดยหาฝาขวดน้ าอัดลมมา  2  ชนิด  แล้วท าข้อตกลงว่าฝาน้ าอัดลมชนิดที่  1  แทนจ านวนเต็มบวก  
และฝาน้ าอัดลมชนิดที่  2  แทนจ านวนเต็มลบ  จับคู่ฝาน้ าอัดลมแบบหนึ่งต่อหนึ่งผลลัพธ์จะเท่ากับ
จ านวนศูนย์  ให้จับจนไม่มีคู่แล้วนับจ านวนฝาน้ าอัดลมชนิดที่เหลือถ้าเหลือฝาน้ าอัดลมชนิดที่  1      
ก็ตอบเป็นจ านวนเต็มบวกแต่ถ้าเหลือฝาน้ าอัดลมชนิดที่  2  ก็ตอบเป็นจ านวนเต็มลบ  แล้วสรุปกฎ
การบวกจ านวนเต็มร่วมกันระหว่างนักเรียนกับผู้สอน เป็นต้น   
 ผลการวิเคราะห์แบบบันทึกสะท้อนคิดของนักศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่คิดว่าการ
ทราบข้อดีและข้อจ ากัดของเครื่องมือแต่ละชนิดจะช่วยให้ตนเองเลือกเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และช่วยท าให้บรรลุจุดประสงค์ในการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และ
ในการท าใบกิจกรรมเป็นกลุ่มจะมีเพ่ือนช่วยเสนอความคิดเห็นในมุมมองต่างๆ  เพ่ือแลกเปลี่ยนถือว่า
เป็นสิ่งที่ดีและเป็นแนวทางไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริงและท าให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน
ขึ้น 
 รอบท่ี  3  หัวข้อสัมมนาเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยบรรยายถึงการน าข้อมูลมาวิเคราะห์และแปลความหมาย  ซึ่งท าได้หลายวิธีเช่นการ
พรรณนาวิเคราะห์  การเปรียบเทียบกับคะแนนเกณฑ์  การใช้ค่า  t-test  พร้อมทั้งให้นักศึกษาท าใบ
กิจกรรมเป็นกลุ่มกลุ่มละ  4  คน  จากการสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมของนักศึกษาพบว่านักศึกษา
ส่วนใหญ่มีความสนใจและกระตือรือร้นในการศึกษาและท าแบบใบกิจกรรม มีการพูดคุย  ซักถาม
กันเองภายในกลุ่มเสนอความคิดเห็นให้เพ่ือนในกลุ่มฟัง  เช่น  หลังจากที่ได้ข้อสรุปในกลุ่มร่วมกันว่า
จะเลือกนวัตกรรมในการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอน  แบบใช้ภาพแสดงค าตอบบนเส้นจ านวน
แกน  x  ก็จะมีบางคนเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้หลังจากเรียนจบ
ทุกกรณีในการบวกจ านวนเต็ม  แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การเปรียบเทียบคะแนนเกณฑ์ผ่าน
ตามระดับคุณภาพ  และบางคนเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลควรมีการทดสอนก่อนและหลังเรียนด้วย
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้  หลังท าการจัดการเรียนการสอนการบวกจ านวนเต็มเสร็จทุกกรณีโดยใช้
ค่า  t-test  ที่ระดับ    = 0.1  โดยให้เหตุผลว่าเพ่ือยืนยันวิธีการสอนว่ามีนักเรียนมีความก้าวหน้า
จริงหลังจากได้ปรับวิธีการสอนแบบใหม่  เป็นต้น   
 ผลการวิเคราะห์แบบบันทึกสะท้อนคิดของนักศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่คิดว่าได้ทราบ
ถึงการเลือกวิธีวิเคราะห์ข้อมูลในแบบต่างๆ  และในการท าใบกิจกรรมเป็นกลุ่มจะมีเพ่ือนช่วยเสนอ
ความคดิเห็นในมุมมองต่างๆ  เพื่อแลกเปลี่ยนถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นแนวทางไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนได้จริงและท าให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น 
 หลังจากที่ผู้วิจัยได้จัดอบรมเสร็จครบทั้ง  3  รอบ  แล้วก็ให้นักศึกษาที่มีความพร้อม
น าเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียนในรูปแบบการจัดประกวดผลการวิจัยในชั้นเรียน  
 การจัดประกวดผลการวิจัยในชั้นเรียน 
 ผู้วิจัยให้นักศึกษาน าเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนแบบโปสเตอร์   จากการสังเกตและจด
บันทึกพฤติกรรมของนักศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความเข้าใจถึงการท าวิจัยในชั้นเรียน  มีการ
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เขียนวัตถุประสงค์ได้ตรงตามปัญหาและที่มาของปัญหา  ตลอดจนเลือกใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม  และเลือกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง 
 หลังจากจัดประกวดผลการวิจัยในชั้นเรียนแล้ว  ผู้วิจัยได้ให้นักศึกษาท าแบบสอบถามความ
พึงพอใจในการพัฒนาทักษะการท าวิจัยในชั้นเรียน   
 ในส่วนนี้  ผู้วิจัยจะได้น าเสนอจากตาราง  3  แสดงให้เห็นว่าหลังจากการจัดอบรมสัมมนา
การท าวิจัยในชั้นเรียนครบทั้ง  3  รอบ  และการจัดประกวดผลการวิจัยในชั้นเรียน  โดยมีนักศึกษา
ตอบแบบสอบถามจ านวน  50  คน  พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ให้คะแนนเฉลี่ยในทุกหัวข้ออยู่ระดับ
ความพึงพอใจมาก  ส าหรับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในหัวข้อนักศึกษาสามารถน ากรณีศึกษาไปเป็น
แนวทางในการท าวิจัยในชั้นเรียนได้และโครงการนี้ท าให้นักศึกษามีความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้น
เรียนซึ่งคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยที่  4.35  ในส่วนคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุดอยู่ในหัวข้อนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ/
ค้นคว้าวิจัยจากกรณีตัวอย่างที่สอดคล้องกับสภาพจริงซึ่งคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยที่  3.80 
 
ตาราง  3  สรุปรายงานผลคะแนนเฉลี่ยกับระดับความพึงพอใจ 
 

หัวข้อ คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1.  การให้ความรู้เป็นขั้นตอน เหมาะสม เข้าใจง่าย 4.23 มาก 
2.  ได้ฝึกปฏิบัติ/ค้นคว้าวิจัยจากกรณีตัวอย่างที่
สอดคล้องกับสภาพจริง 

3.80 มาก 

3.  สามารถน ากรณีศึกษาไปเป็นแนวทางในการท า
วิจัยในชั้นเรียนได้ 

4.35 มาก 

4.  กระบวนการพัฒนาทักษะการท าวิจัยชั้นเรียน
กระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม 

4.11 มาก 

5.  ได้ประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน
การท าวิจัยในชั้นเรียน 

3.82 มาก 

6.  โครงการท าให้มีความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้น
เรียน 

4.35 มาก 

7.  โครงการนี้ช่วยพัฒนาทักษะการท าวิจัยในชั้น
เรียน 

4.31 มาก 
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ผลของการมีทักษะการท าวิจัยในชั้นเรียนของ  ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่   
 ในส่วนนี้  ผู้วิจัยจะได้น าเสนอจากตาราง  4  แสดงให้เห็นว่าหลังจากการจัดอบรมสัมมนา
การท าวิจัยในชั้นเรียนครบทั้ง  3  รอบ  และการจัดประกวดผลการวิจัยในชั้นเรียนพบว่านักศึกษา
ส่วนใหญ่มีความเข้าใจในเรื่องวิจัยในชั้นเรียน   โดยมีนักศึกษาที่ท าแบบทดสอบผ่านเกณฑ์จ านวน  36  
คน  คิดเป็นร้อยละ 72.00 ของนักศึกษาทั้งหมด   ซึ่งอยู่ในระดับดี  ส่วนนักศึกษาที่ท าแบบทดสอบไม่
ผ่านเกณฑ์จ านวน  14  คนคิดเป็นร้อยละ 28.00  เหตุผลที่นักศึกษากลุ่มนี้ไม่ผ่านเกณฑ์อาจเป็น
เพราะว่านักศึกษาไม่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน   
 
ตาราง  4  แสดงผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 

จ านวนนักศึกษาผ่านเกณฑ์ 
(ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 ของแบบทดสอบ) 

จ านวนนักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ 
(ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ของแบบทดสอบ) 

36 14 

คิดเป็นร้อยละ 72.00 คิดเป็นร้อยละ  28.00 
 
 
 
 
 
 




