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คํานํา 
 

เอกสารหลักสูตรอบรมแบบ e-Training สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา: การพัฒนา
องค์ความรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาเป็นหลักสูตรฝึกอบรม
ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการฝึกอบรมครู ข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้วยหลักสูตรฝึกอบรมแบบ e-Training สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย
ความร่วมมือของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
องค์กร โดยพัฒนา องค์ความรู้ ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้หลักสูตรและ
วิทยากรที่มีคุณภาพ เน้นการพัฒนาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในทุกที่ทุกเวลา  

 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หวังเป็นอย่างย่ิงว่าหลักสูตรอบรมแบบ e-Training สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา: การ
พัฒนาองค์ความรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จะสามารถนําไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนด
ไว้ ทั้งน้ีเพ่ือยังประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของประเทศไทยต่อไป 
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สารบัญ 
 

คํานํา 1 
หลักสูตร “สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา: การพัฒนาองค์ความรู้วิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา” 
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กิจกรรมการอบรม 4 
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ตอนที่ 1 พ้ืนฐานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 8 
ตอนที่ 2 การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 18 
ตอนที่ 3 การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 25 
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หลักสูตร 
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา: การพัฒนาองค์ความรู้วิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
 

รหัส UTQ-00212 
ชื่อหลักสูตรรายวิชา สาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา: การพัฒนาองค์ความรูว้ิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
 
ปรับปรุงเนื้อหาโดย 
 คณาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหา 
  1. นางสุกัญญา  งามบรรจง 
 2. นางสาวจรินทร์  โฮ่สกุล 
 3. รศ.ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ 
 4. รศ.ดร.เทพวาณี หอมสนิท 
 5. ผศ.ดร.สุธนะ  ติงศภัทิย์ 
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รายละเอียดหลักสูตร 
 
คําอธบิายรายวิชา 

อธิบายถึงพ้ืนฐานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน การจัดการความรู้ 
มีความรู้ความเข้าใจเบ้ืองต้นเก่ียวกับการวิจัย ทราบถึงประเภทของเคร่ืองมือในการวิจัย รวมถึงการ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม 
1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวิจัยเบ้ืองต้น 
2. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 
3. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการความรู้ 
4. สามารถวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
5. สามารถเลือกเครื่องมือในการแก้ปัญหาและพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียนวิชาสุขศึกษาและพล

ศึกษา 
6. สามารถใช้เครื่องมือและเทคนิคในการรวบรวมข้อมูลวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
7. ได้ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวกับการแก้ปัญหาและพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียนวิชาสุขศึกษาและ

พลศึกษา 
8. เข้าใจประเภทนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
9. สามารถออกแบบนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
10. เข้าใจการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
สาระการอบรม 

ตอนที่ 1 พ้ืนฐานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 
ตอนที่ 2 การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ตอนที่ 3 การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
กิจกรรมการอบรม 

1. ทําแบบทดสอบก่อนการอบรม 
2. ศึกษาเน้ือหาสาระการอบรมจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3. ศึกษาเน้ือหาเพ่ิมเติมจากใบความรู้ 
4. สืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหลง่เรียนรู้ 
5. ทําใบงาน/กิจกรรมที่กําหนด 
6. แสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่สนใจ 
7. แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมกับวิทยากรประจําหลักสูตร 
8. ทําแบบทดสอบหลังการอบรม  
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สื่อประกอบการอบรม  
1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์
2. ใบความรู้ 
3. วีดิทัศน์ 
4. แหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 
5. กระดานสนทนา (Web board) 
6. ใบงาน 
7. แบบทดสอบ 

 
การวัดผลและประเมินผลการอบรม 

วิธีการวัดผล 
1. การทดสอบก่อนและหลังอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องได้คะแนนการทดสอบ

หลังเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
2. การเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ สง่งานตามใบงานที่กําหนด เขา้ร่วมกิจกรรมบนกระดาน

สนทนา 
 
บรรณานุกรม  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2547 วิจัยแผ่นเดียว : เส้นทางสู่คุณภาพ  

การอาชีวศึกษา ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพฯ : สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สํานักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 
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 ธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและการพัฒนา 
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 วิจัย. กรุงเทพฯ : กรมการศึกษานอกโรงเรียน. 
Babbie, E. 1998. The Practice of Social Research Belmont : Wadsworth Publishing 

Company. 
Blaxter, L.,C. Hughes, and M. Tight. 1996. How To Research. Buckingham : Open 
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Methods with Examples. London ; George Allen X Unwin. 
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หลักสูตร UTQ-00212 
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา: การพัฒนาองค์ความรู้วิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
 
เค้าโครงเนื้อหา 

ตอนท่ี 1 พื้นฐานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
 เรื่องที่ 1.1 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการวิจัย 
 เรื่องที่ 1.2 การจัดการความรู้ 
 แนวคิด 

1. ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการวิจัย เป็นการอธิบายถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของการ
วิจัย ไม่ว่าจะเป็นความหมาย ลักษณะของการวิจัย ประโยชน์ของการวิจัย 
ประเภทของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย รวมถึงตัวอย่างแผนการดําเนินการวิจัย ว่ามี
ขั้นตอน กระบวนการวิจัยมีขั้นตอนและรายละเอียดอย่างไร 

2. การจัดการความรู้ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัด
กระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมท้ังปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด ซึ่ง
องค์ประกอบที่สําคัญของการจัดการความรู้ คือ คน เทคโนโลยี และกระบวนการ
ความรู้ 

 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวิจัยเบ้ืองต้น 
  2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวิจัยปฏิบัติการในช้ัน

เรียน 
  3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการความรู้ 
 

ตอนท่ี 2 การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 เรื่องที่ 2.1 ประเภทของเคร่ืองมือในการวิจัย 

 แนวคิด 
 ประเภทของเคร่ืองมือในการวิจัย เป็นการจําแนก อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล และวิธีการนําไปใช้ เพ่ือให้สามารถนํา
เครื่องมือไปใช้ได้อย่างถูกวิธี และผลจากการวิจัยที่ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และมีความ
น่าเช่ือถือ 

 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและ

พลศึกษา 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเลือกเครื่องมือในการแก้ปัญหาและพัฒนา

พฤติกรรมผู้เรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
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3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมใช้เครื่องมือและเทคนิคในการรวบรวมข้อมูลวิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวกับการแก้ปัญหาและพัฒนา
พฤติกรรมผู้เรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
ตอนท่ี 3 การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

 เรื่องที่ 3.1 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 แนวคิด 

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ คือ กิจกรรม กระบวนการ เครื่องมือ สื่อต่าง 
ๆ ที่มีรูปแบบใหม่หรือสิ่งที่มีอยู่เดิมโดยมีการพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้นเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ มีทักษะและเจตคติตามจุดประสงค์ที่กําหนด  

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจประเภทนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการ

เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
2. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถออกแบบนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือ

พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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ตอนที่ 1 พื้นฐานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 
 
เรื่องที่ 1.1ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการวิจัย 

 เรื่องที่ 1.1 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการวิจัย 
 เรื่องที่ 1.2 การจัดการความรู้ 
 แนวคิด 

1. ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการวิจัย เป็นการอธิบายถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของการ
วิจัย ไม่ว่าจะเป็นความหมาย ลักษณะของการวิจัย ประโยชน์ของการวิจัย 
ประเภทของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย รวมถึงตัวอย่างแผนการดําเนินการวิจัย ว่ามี
ขั้นตอน กระบวนการวิจัยมีขั้นตอนและรายละเอียดอย่างไร 

2. การจัดการความรู้ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัด
กระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมท้ังปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด ซึ่ง
องค์ประกอบที่สําคัญของการจัดการความรู้ คือ คน เทคโนโลยี และกระบวนการ
ความรู้ 

 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวิจัยเบ้ืองต้น 
  2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวิจัยปฏิบัติการในช้ัน

เรียน 
  3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการความรู้ 
 
ความหมายของการวิจัย  
 บุญชม  ศรีสะอาด  รวบรวมความหมายของคําว่า “การวิจัย” ไว้หลายแนวคิด ดังจะยกมา
กล่าว 4 แนวคิด ดังน้ี  
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ  .ศ  .2525  ได้ให้ความหมายของการวิจัยว่า “การ
ค้นคว้าเพ่ือหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา”  )พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน .2525 : 742) 
 Best  ให้นิยมไว้ว่า การวิจัย คือ หลักวิเคราะห์และบันทึกการสังเกตภายใต้การควบคุมอย่าง
เ ป็นระบบและเ ป็นปรนัยซึ่ งอาจนําไปสู่ การส ร้างทฤษฎีหลักการหรือการวางนัยทั่ ว ไป 
(Generalization) (Best, 1978: 8) 
 การวิจัยกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์มีความหมายบางส่วนร่วมกัน การวิจัยเป็นกระบวนการที่
ดําเนินตามวิธีการวิเคราะห์ของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ อย่างมีระบบและมีแบบแผนมากกว ่า วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาอาจสร้างความกระจ่างชัดในปัญหา การต้ังสมมุติฐาน การสังเกต 
วิเคราะห์และสรุปที่ไม่เป็นระเบียบแบบแผนเราอาจสรุปสาเหตุที่รถยนต์สตาร์ทไม่ติด หรือสาเหตุที่ไฟ
ไหม้บ้านร้าง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ แต่กระบวนการท่ีใช้จะไม่เหมือนโครงสร้างของการวิจัย 
การวิจัยจะมีกิจกรรมที่มีระบบมากกว่าในการค้นและพัฒนาความรู้ (Best. 1978 : 8) 
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 จริยา เสถบุตร สรุปความหมายของการวิจัยไว้ว่า “การวิจัยคือการค้นคว้าหาความรู้อย่างมี
ระบบและแบบแผน เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเกิดประโยชน์แก่มนุษย์โดยอาศัยวิธีการ
ที่เป็นที่ยอมรับในแต่ละสาขาวิชา” 
 ผู้เขียนศึกษานิยมของการวิจัยจากแนวคิดของหลายท่าน และจากลักษณะธรรมชาติของการ
วิจัยแล้วให้นิยามดังนี้ 
 การวิจัย คือ กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่เช่ือถือได้ โดยมีลักษณะ ดังน้ี 

1. เป็นกระบวนการที่มีระบบ แบบแผน 
2. มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนและชัดเจน 
3. ดําเนินการศึกษาข้นคว้าอย่างรอบคอบ ไม่ลําเอียง 
4. มีหลักเหตุผล 
5. บันทึกและรายงานออกมาอย่างระมัดระวัง 

 
ลักษณะของการวิจัย 
 การวิจัยที่ดี  ควรมีลักษณะที่สําคัญดังน้ี การวิจัยเป็นการค้นคว้าที่ต้องอาศัยความรู้ ความ
ชํานาญ และความมีระบบการวิจัยเป็นงานที่มีเหตุผลและมีเป้าหมายการวิจัยจะต้องมีเครื่องมือ หรือ
เทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความเท่ียงตรงและเช่ือถือได้การวิจัยจะต้องมีการรวบรวมข้อมูล
ใหม่และได้ความรู้ใหม่ กรณีใช้ข้อมูลเดิมจุดประสงค์จะต้องแตกต่างไปจากจุดประสงค์เดิม ความรู้ที่ได้
อาจเป็นความรู้เดิมได้ในกรณีที่มุ่งวิจัยเพ่ือตรวจสอบซ้ําการวิจัยมักเป็นการศึกษาค้นคว้าที่มุ่งหา
ข้อเท็จจริง เพ่ือใช้อธิบายปรากฏการณ์ หรือพัฒนากฎเกณฑ์ทฤษฎี หรือตรวจสอบทฤษฎี หรือเพ่ือ
พยากรณ์ปรากฏการต่าง ๆ หรือเพ่ือวางนัยทั่วไป )Generalization) หรือเพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆการวิจัย
ต้องอาศัยความเพียรพยายาม ความซื่อสัตย์ กล้าหาญ บางครั้งจะต้องเผ้าติดตามผลบันทึกผลอย่าง
ละเอียด ใช้เวลานาน บางครั้งผลการวิจัยขัดแย้งกับความเช่ือของบุคคลอ่ืน อันอาจทําให้ได้รับการ
โจมตี ผู้วิจัยจําต้องใช้ความกล้าหาญเสนอผลการวิจัยตามความจริงที่ค้นพบการวิจัยจะต้องมีการ
บันทึก และเขียนรายงานการวิจัยอย่างระมัดระวัง 
 
ลักษณะท่ีไม่ใช่การวิจัย 
 ลักษณะบางประการท่ีไม่ใช่การวิจัย ได้แก่ การที่นิสิตนักศึกษา ไปศึกษาบางเร่ืองจากเอกสาร 
ตํารา วารสาร แล้วนําเอาข้อความต่าง ๆ มาตัดต่อกันการค้นพบ  )Discovery) โดยทั่วไป เช่น น่ังคิด
แล้วไดคําตอบไม่ใช่การวิจัย เพราะการค้นพบไม่มีระบบและวิธีที่ถูกต้อง อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้ต้ังใจการ
รวบรวมข้อมูล นํามาจัดเข้าตารางซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ แต่ไม่ใช่การวิจัยการทดลอง
ปฏิบัติการ ตามคู่มือที่แนะนําไว้ ไม่ใช่การวิจัย 
 
ประโยชน์ของการวิจัย 

1. ช่วยให้ได้ความรู้ใหม่ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ 
2. ช่วยพิสูจน์ หรือตรวจสอบความถูกต้องของกฎเกณฑ์ หลักการ และทฤษฎีต่าง ๆ 
3. ช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ ปรากฏการณ์ และพฤติกรรมต่าง ๆ 
4. ช่วยพยากรณ์ผลภายหน้าของสถานการณ์ ปรากฏการณ์ และพฤติกรรมต่าง ๆ ได้อย่าง

ถูกต้อง 
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5. ช่วยแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
6. ช่วยการวินิจฉัย ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
7. ช่วยปรับปรุงการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
8. ช่วยปรับปรุงพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ และวิถีดํารงชีวิตให้ดีย่ิงขึ้น 

 
ประเภทของการวิจัย 
 การแบ่งประเภทของการวิจัย สามารถแบ่งได้หลายวิธีต่างๆ กัน ขึ้นกับเกณฑ์ที่ใช้ซึ่งมีหลาย
เกณฑ์ ดังแสดงในตารางที่ 1.1 
ตารางที่ 1.1 แสดงประเภทของการวิจัยแบ่งตามเกณฑ์ต่าง ๆ  

แบ่งตาม
ระเบยีบวิธี

วิจัย 

แบ่งตาม
สาขาวิชา 

แบ่งตาม
ประโยชน์

ที่ได้ 

แบ่งตามวิธี
การศึกษา 

แบ่งตาม
ชนิดของ
ข้อมูล 

แบ่งตาม
เวลา 

แบ่งตาม
การ

ควบคุม
ตัวแปร 

- การวิจัยเชิง
ประวัติศาสตร์ 

-การวิจัยเชิง
พรรณนา 

-การวิจัยเชิง
ทดลอง 

-การวิจัย
ทาง
สังคมศาสตร ์

-การวิจัย
ทางมนุษย์
ศาสตร์ 

-การวิจัย
ทาง
วิทยาศาสตร์ 
ฯลฯ 

-การวิจัย
บริสุทธ์ิ 

-การวิจัย
ประยุกต์ 

-การวิจัย
เชิงปฏิบัติ 

-การวิจัย
เชิงปริมาณ 

-การวิจัย
เชิง
คุณลักษณะ 

-การวิจัย
เชิง
ประจักษ์ 

-การวิจัย
เชิงไม่
ประจักษ์ 

-การวิจัยเชิง
ประวัติศาสตร์ 

-การวิจัยเชิง
ปัจจุบัน 

-การวิจัยเชิง
อนาคต 

-การวิจัย
เชิงทดลอง 

-การวิจัย
เชิงก่ึง
ทดลอง 

-การวิจัย
เชิง
ธรรมชาติ 

 
ขั้นตอนในการวิจัย 
 ในการวิจัยแต่ละประเภทอาจมีขั้นตอนแตกต่างกันไป ในที่น้ีจะกล่าวถึงขั้นตอนโดยทั่วไป ซึ่ง
ไม่ได้หมายถึงว่าการวิจัยทุกประเภทต้องมีขั้นตอนตามท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีทุกประการ 
 1 .  เลือกหัวข้อปัญหา ในขั้นแรกผู้วิจัยจะต้องตกลงใจให้แน่ชัดเสียก่อนว่าจะมีวิจัยเรื่องอะไร 
ซึ่งจะต้องพิจารณาให้รอบคอบ ด้วยความมั่นใจ และเขียนช่ือเรื่องที่จะวิจัยออกมา 

2. ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่จะวิจัย หลังจากที่กําหนดเรื่องที่จะวิจัยแล้ว จะต้อง
ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการวิจัย โดยศึกษาสาระความรู้ แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่
เก่ียวกับเรื่องน้ัน ในตํารา หนังสือ วารสาร รายงานการวิจัยและเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับผลงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง จะช่วยให้ทราบว่ามีใครวิจัยในแง่มุมใดไปแล้วบ้าง มีผลการค้นพบอะไร มีวิธีดําเนินการ ใช้
เครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห์เช่นไร ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้ทําการวิจัยได้อย่างเหมาะสมรัดกุม ไม่
ซ้ําซ้อนกับที่คนอ่ืนได้ทําไปแล้ว และช่วยให้ต้ังสมมุติฐานได้อย่างสมเหตุสมผล (กรณีที่มีสมมุติฐาน) 
 3. เขียนเค้าโครงการวิจัย ซึ่งจะประกอบด้วยส่วนที่เป็นภูมิหลังหรือที่มาของปัญหา ความมุ่ง
หมายของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ตัวแปรต่าง ๆ ที่วิจัย (กรณีศึกษาเก่ียวกับตัวแปร) คํานิยาม
ศัพท์เฉพาะ (กรณีที่จําเป็น) สมมุติฐานในการวิจัย (ถ้ามี) วิธีดําเนินการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 



U T Q - 0 0 2 1 2  สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา: การพัฒนาองค์ความรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
   ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

11 | ห น้ า  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (ถ้ามี) รูปแบบการวิจัย วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (ถ้ามี) สําหรับส่วนที่
กล่าวถึงเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยน้ีอาจแยกกล่าวต่างหากหรือยู่ในส่วนที่เป็นภูมิหลังก็ได้ 
 4. สร้างเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ดําเนินการสร้างตามหลักและขั้นตอนของการสร้าง
เครื่องมือประเภทน้ัน ๆ ซึ่งโดยทั่วไปจะต้องศึกษาวิธีสร้างเครื่องมือ ลักษณะธรรมชาติ และโครงสร้าง
ของสิ่งที่จะวัด การเขียนข้อความหรือข้อคําถามต่าง ๆ การให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาแก้ไข การทดลอง
และตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ การปรับปรุงเป็นเคร่ืองมือฉบับจริง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัย
ไม่จําเป็นจะต้องสร้างเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูลเองเสมอไป กรณีที่ทราบว่ามีเคร่ืองมือที่สร้างขึ้นอย่าง
เป็นมาตรฐาน เหมาะสมกับการที่จะนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ีก็อาจยืม
เครื่องมือดังกล่าวมาใช้ได้ ถ้าสงสัยในเรื่องความเช่ือมั่นของเครื่องมือ เน่ืองจากสร้างไว้นานแล้วก็อาจ
นํามาทดลองใช้และวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นใหม่อีกครั้งหน่ึง เมือพบว่ามีความเช่ือมั่นเข้าเกณฑ์ก็
นํามาใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
 การวิจัยบางเรื่องอาจไม่ใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลที่เป็นแบบแผน ก็จะตัดขั้นตอนน้ีออก 
 5. เลือกกลุ่มตัวอย่าง ในกรณีที่ไม่ได้ศึกษาจากประชากร แต่จะศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ก็ทํา
การเลือกกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการท่ีได้กําหนดไว้ในขั้นที่ 3 ในการวิจัยบางเรื่องที่ไม่เก่ียวข้องกับการ
เลือกกลุ่มตัวอย่าง ก็จะตัดขั้นตอนน้ีออก 
 6. เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เครื่องมือหรือเทคนิคต่าง ๆ ที่ได้กําหนดไว้ในขั้นที่ 4 ซึ่งอาจเป็น
แบบสอบถามการสังเกตการณ์ หรือการสัมภาษณ์ ฯลฯ กรณีวิจัยเชิงทดลอง จะดําเนินการทดลอง
สังเกตและวัดผลด้วย 
 7. จัดกระทํากับข้อมูล โดยอาจนํามาจัดเข้าตาราง วิเคราะห์ด้วยสถิติ ทดสอบสมมุติฐาน 
หรือนํามาวิเคราะห์ตามทฤษฎีต่าง ๆ ตามวิธีการของการวิจัยเรื่องน้ัน 
 8. ตีความผลการวิเคราะห์ จากผลการวิเคราะห์ในขั้นที่ 7 ผู้วิจัยพิจารณาตีความผลการ
วิเคราะห์ 
 9. เขียนรายงานการวิจัย และจัดพิมพ์ ขั้นน้ีเป็นขั้นสุดท้ายของการวิจัย ผู้วิจัยจะต้องเขียน
รายงานตามรูปแบบของการเขียนรายงานการวิจัยประเภทน้ัน ๆ เพ่ือเผยแพร่ให้คนอ่ืนได้ศึกษา 
 เพ่ือให้สามารถดําเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยไม่เพียงแต่จะปฏิบัติตามขั้นตอน
ของการวิจัยเท่าน้ัน แต่ควรมีการวางแผนในการวิจัยให้รอบคอบถี่ถ้วน โดยวางแผนเก่ียวกับวัน เลาใน
การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังตัวอย่าง 
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ตารางแสดงแผนการวิจัยเรื่องรูปแบบการสอนวิธีการทางสถิติสําหรับการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม เม .ย.  พ .ค.  มิ .ย  ก .ค.  ส .ค.  ก .ย.  ต .ค.  
1 . ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้อง        
2 . เขียนเค้าโครงการวิจัย        
3 . พัฒนารูปแบบการสอน        
4 . สร้างสื่อการสอน        
5 . สร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูล        
6 . ทดลองใช้รูปแบบ        
7 . วิเคราะห์ข้อมูล        
8 . เขียนรายงาน        
9 . พิมพ์รายงาน        

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป  
 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการวิจัย เป็นการอธิบายถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของการวิจัย ไม่
ว่าจะเป็นความหมาย ลักษณะของการวิจัย ประโยชน์ของการวิจัย ประเภทของการวิจัย ขั้นตอน
การวิจัย รวมถึงตัวอย่างแผนการดําเนินการวิจัย ว่ามีขั้นตอน กระบวนการวิจัยมีขั้นตอนและราย
งะเอียดอย่างไร 
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ตอนที่ 1 พื้นฐานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 
 

เรื่องที่ 1.2 การจัดการความรู้ 
 
การจัดการความรู้คืออะไร 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)  
 การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล
หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้
เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขัน
สูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ  
 1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในส่ิงต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอด
ออกมาเป็นคําพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิง
วิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม  
 2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธี
ต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบ
รูปธรรม  
 นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของคําว่า “การจัดการความรู้” ไว้ คือ สําหรับนักปฏิบัติ การ
จัดการความรู้คือ เครื่องมือ เพ่ือการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่  
 1. บรรลุเป้าหมายของงาน  
 2. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน  
 3. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และ 
 4. บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกันในที่ทํางาน  
 การจัดการความรู้เป็นการดําเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่  
 (1) การกําหนดความรู้หลักที่จําเป็นหรือสําคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
 (2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ  
 (3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
 (4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน  
 (5) การนําประสบการณ์จากการทํางาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด 
“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้  
 (6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สําหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่
ครบถ้วน ลุ่มลึกและเช่ือมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากย่ิงขึ้น 
 โดยท่ีการดําเนินการ 6 ประการน้ีบูรณาการเป็นเน้ือเดียวกัน ความรู้ที่เก่ียวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัด
แจ้ง อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝัง
ลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเช่ือ ค่านิยม) อยู่ในสมอง 
(เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอ่ืนๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็น
กิจกรรมที่คนจํานวนหน่ึงทําร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ทําโดยคนคนเดียว เน่ืองจากเช่ือว่า “จัดการ
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ความรู้” จึงมีคนเข้าใจผิด เริ่มดําเนินการโดยร่ีเข้าไปที่ความรู้ คือ เริ่มที่ความรู้ น่ีคือความผิดพลาดที่
พบบ่อยมาก การจัดการความรู้ที่ถูกต้องจะต้องเร่ิมที่งานหรือเป้าหมายของงาน เป้าหมายของงานที่
สําคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินการตามท่ีกําหนดไว้ ที่เรียกว่า Operation 
Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธ์ิ ออกเป็น 4 ส่วน คือ 
 (1) การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบความต้องการของลูกค้า สนองตอบ
ความต้องการของเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น สนองตอบความต้องการของพนักงาน และสนองตอบ
ความต้องการของสังคมส่วนรวม 
 (2) การมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้งที่เป็นนวัตกรรมในการทํางาน และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
หรือบริการ 
 (3) ขีดความสามารถ (Competency) ขององค์กร และของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสะท้อนสภาพ
การเรียนรู้ขององค์กร และ  
 (4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์ กับต้นทุนที่ลงไป การทํางานที่
ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การทํางานที่ลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลมากหรือคุณภาพสูง เป้าหมาย
สุดท้ายของการจัดการความรู้ คือ การที่กลุ่มคนที่ดําเนินการจัดการความรู้ร่วมกัน มีชุดความรู้ของ
ตนเอง ที่ร่วมกันสร้างเอง สําหรับใช้งานของตน คนเหล่าน้ีจะสร้างความรู้ขึ้นใช้เองอยู่ตลอดเวลา โดย
ที่การสร้างน้ันเป็นการสร้างเพียงบางส่วน เป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้จากภายนอกมา
ปรับปรุงให้เหมาะต่อสภาพของตน และทดลองใช้งาน จัดการความรู้ไม่ใช่กิจกรรมที่ดําเนินการเฉพาะ
หรือเก่ียวกับเร่ืองความรู้ แต่เป็นกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกว่า บูรณาการอยู่กับ
ทุกกิจกรรมของการทํางาน และที่สําคัญตัวการจัดการความรู้เองก็ต้องการการจัดการด้วย  
 
องค์ประกอบสําคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Process)  
  1. “คน” ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้นําความรู้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์  
  2. “เทคโนโลยี” เป็นเคร่ืองมือเพ่ือให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมท้ังนําความรู้
ไปใช้อย่างง่าย และรวดเร็วขึ้น  
  3. “กระบวนการความรู้” น้ัน เป็นการบริหารจัดการ เพ่ือนําความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้
ผู้ใช้ เพ่ือทําให้เกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม  
 องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนน้ี จะต้องเช่ือมโยงและบูรณาการอย่างสมดุล การจัดการความรู้ของกรมการ
ปกครอง จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
กําหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือ
นํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราขการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้อง
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการใน
สังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ขอบเขต KM ที่ได้มีการพิจารณาแล้ว
เห็นว่ามีความสําคัญเร่งด่วนในขณะน้ี คือ การจัดการองค์ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนเชิง
บูรณาการ และได้กําหนดเป้าหมาย (Desired State) ของ KM ที่จะดําเนินการในปี 2549 คือมุ่งเน้น
ให้อําเภอ/ก่ิงอําเภอ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพ้ืนที่ที่
เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง โดยมีหน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม คือ อําเภอ/ก่ิงอําเภอ มีข้อมูล
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ผลสําเร็จ การแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในศูนย์ปฏิบัติการฯ ไม่น้อยกว่าศูนย์ละ 1 เรื่อง 
และเพ่ือให้เป้าหมายบรรลุผล ได้จัดให้มีกิจกรรมกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) และ
กิจกรรมกระบวนการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) ควบคู่กันไป โดยมีความ
คาดหวังว่าแผนการจัดการความรู้น้ีจะเป็นจุดเร่ิมต้นสําคัญสู่การปฏิบัติราชการในขอบเขต KM และ
เป้าหมาย KM ในเรื่องอ่ืน ๆ และนําไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ย่ังยืน ต่อไป 
 
กระบวนการจัดการความรู้  
 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิด
พัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ  
   1. การบ่งช้ีความรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายคืออะไร และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจําเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่
ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร  
   2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จาก
ภายนอก รักษาความรู้เก่า กําจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว  
   3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อม
สําหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต  
   4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน 
ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเน้ือหาให้สมบูรณ์  
   5. การเข้าถึงความรู้ เป็นการทําให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและ
สะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
    6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทําได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit 
Knowledge อาจจัดทําเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit 
Knowledge จัดทําเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น  
   7. การเรียนรู้ ควรทําให้การเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้
จากสร้างองค์ความรู้ การนําความรู้ในไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไป
อย่างต่อเน่ือง 
 
เครื่องมือในการจัดการความรู้  

กรมการปกครองได้จัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ซึ่งปรากฏอยู่ใน
เอกสาร “คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2549” ซึ่งได้ส่งให้ ก.พ.ร.เมื่อวันที่ 
30 ม.ค.2549 แล้ว เมื่อพิจารณาเฉพาะเน้ือหาสาระในแผนดังกล่าว จะประกอบด้วยส่วนสําคัญ 2 
ส่วน คือ  
   1. แผนการจัดการความรู้ในส่วนของกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)  
   2. แผนการจัดการความรู้ในส่วนของกระบวนการจัดการเปลี่ยนแปลง (Change 
Management Process)  

ซึ่งทั้ง 2 ส่วน จะมีความสําคัญในการช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาความยากจน
ตามขอบเขต และเป้าหมายที่กําหนดไว้ให้บรรลุผล ขณะเดียวกันในแต่ละ ส่วนก็จะมีโครงการและ
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กิจกรรมของแต่ละสํานัก กอง รองรับ เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งขณะน้ีมีอยู่ไม่น้อยกว่า 15 
โครงการ/กิจกรรม การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของกรมการปกครองเพ่ือสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นงานที่มีความสําคัญอีกงานหน่ึง ที่ต้องการ พลังการมีส่วน
ร่วมของทุก ๆ ส่วน ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค และจะเป็นอีกก้าวหน่ึงที่สําคัญในการที่จะก่อเกิด
การรวบรวมสะสมองค์ความรู้ การใช้ประโยชน์และต่อยอดองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาความยากจน  
 การจัดการความรู้ประกอบด้วย กระบวนการหลัก ๆ ได้แก่ การค้นหาความรู้ การสร้างและแสวงหา
ความรู้ใหม่ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ สุดท้ายคือ การเรียนรู้ และเพ่ือให้มีการนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
เครื่องมือหลากหลายประเภทถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือนําไปใช้ในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่ง
อาจแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 
  (1) เครื่องมือที่ช่วยในการ “เข้าถึง” ความรู้ ซึ่งเหมาะสาํหรับความรู้ประเภท Explicit  

  (2) เครื่องมือที่ช่วยในการ “ถ่ายทอด “ ความรู้ ซึ่งเหมาะสําหรับความรู้ประเภท Tacit ซึ่งต้องอาศัย
การถ่ายทอด โดยปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นหลัก 

 ในบรรดาเคร่ืองมือดังกล่าวที่มีผู้นิยมใช้กันมากประเภทหน่ึงคือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ หรือชุมชน นัก
ปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) 
 
การจัดการความรู้กับองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นจากการค้น
พบว่าองค์กรต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อมๆ กับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายุราชการ อัน
ส่งผลกระทบต่อการดําเนินการขององค์กรเป็นอย่างย่ิง ดังน้ันจากแนวคิดที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้มากแต่เพียงอย่างเดียวจึงเปลี่ยนไป และมีคําถามต่อไปว่าจะทําอย่างไรให้องค์กรได้เรียนรู้ด้วย 
ดังน้ัน การบริหารจัดการความรู้จึงสัมพันธ์กับเร่ือง องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) เป็นอย่างย่ิง หากองค์กรจะพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็จําเป็น
จะต้องบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กรให้เป็นระบบเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ได้จริงและ
ต่อเน่ือง หากองค์กรใดมีการจัดการความรู้โดยไม่มีการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น
ภายในองค์กร ก็นับเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการความรู้ มี
ความซับซ้อนมากกว่าการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรม เพราะเป็นกระบวนการที่ต้องดําเนินการ
ต่อภายหลังจากที่บุคลากรมีความรู้ความชํานาญแล้ว องค์กรจะทําอย่างไรให้บุคลากรเหล่าน้ันยินดี
ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อ่ืน และในขั้นตอนสุดท้าย องค์กรจะต้องหาเทคนิคการจัดเก็บ
ความรู้เฉพาะไว้กับองค์กรอย่างมีระบบเพ่ือที่จะนําออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทยักษ์ใหญ่
หลายแห่งในสหรัฐอเมริกายังคงแข่งขันกันหาวิธีบริหารจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง เพ่ือให้อยู่
ในโลกของการแข่งขันได้สําหรับประเทศไทยนั้นคงเป็นเร่ืองท้าทายสําหรับผู้บริหารที่จะหายุทธวิธีใน
การดึงความรู้ออกมาจากตัวบุคคล และการกระตุ้นให้บุคลากรถ่ายทอดความรู้ให้เพ่ือนร่วมงาน ซึ่ง
การถ่ายทอดความรู้บางประเภทนั้น การฝึกอบรมอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด อุปสรรคที่มักพบอยู่เสมอ
ของการบริหารจัดการความรู้คือพฤติกรรม "การหวงความรู้" และวัฒนธรรม "การไม่ยอมรับในตัว
บุคคล" หากองค์กรสามารถกําจัดจุดอ่อนทั้งสองอย่างน้ีได้การบริหารจัดการความรู้ก็มิใช่เรื่องยาก
จนเกินไป สืบเน่ืองจากการปฏิรูประบบราชการคร้ังสําคัญที่ผ่านมาเมื่อเดือนตุลาคม 2545 ได้มีการ
วางกรอบแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการประกาศใช้พระราช
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กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เป็นเรื่องของการกําหนด
ขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติ โดยเฉพาะมาตรา 11 ได้กําหนดเป็นหลักการว่าส่วนราชการต้องมีหน้าที่
ในการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งสร้างความมี
ส่วนร่วมในหมู่ราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระตอนท่ี 1 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป  
การจัดการความรู้ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจาย

อยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง
ความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด ซึ่งองค์ประกอบที่สําคัญของการจัดการความรู้ คือ 
คน เทคโนโลยี และกระบวนการความรู้ 
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ตอนที่ 2 การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

เรื่องที่ 2.1 ประเภทของเครื่องมือในการวิจัย 
 เรื่องที่ 2.1 ประเภทของเคร่ืองมือในการวิจัย 

 แนวคิด 
 ประเภทของเคร่ืองมือในการวิจัย เป็นการจําแนก อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล และวิธีการนําไปใช้ เพ่ือให้สามารถนํา
เครื่องมือไปใช้ได้อย่างถูกวิธี และผลจากการวิจัยที่ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และมีความ
น่าเช่ือถือ 

 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและ

พลศึกษา 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเลือกเครื่องมือในการแก้ปัญหาและพัฒนา

พฤติกรรมผู้เรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมใช้เครื่องมือและเทคนิคในการรวบรวมข้อมูลวิชาสุข

ศึกษาและพลศึกษา 
4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวกับการแก้ปัญหาและพัฒนา

พฤติกรรมผู้เรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

เครื่องมือในการวิจัย อาจจําแนกได้เป็นสองประเภท ได้แก่ เครื่องมือในการดําเนินการวิจัย 
และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

เครื่องมือในการดําเนินการวิจัย เป็นส่วนที่จําเป็นสําหรับแบบการวิจัยและพัฒนา และแบบ
การวิจัยเชิงทดลอง ส่วนแบบการวิจัยเชิงสํารวจน้ันไม่จําเป็นต้องมีเครื่องมือในการดําเนินการวิจัย
โดยทั่วไปแล้วเคร่ืองมือในการดําเนินการวิจัย ถ้าเป็นการวิจัยเชิงทดลองจะครอบคลุมอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ที่ใช้ในการทดลอง เช่น ในการทดลองใช้ใบมันสําปะหลังกําจัดปลาช่อนในการเตรียมบ่อเลี้ยงปลา 

เครื่องมือในการดําเนินการวิจัยหรืออุปกรณ์ในการทดลองอาจประกอบด้วย บ่อ ใบมัน
สําปะหลัง ถังหมักใบมันสําปะหลัง ถาดใส่ปลาช่อน กระชอนตักปลา นาฬิกาจับเวลา เครื่องวัด
คุณภาพนํ้า เป็นต้น  

ในกรณีที่แบบการวิจัยและพัฒนา เครื่องมือในการดําเนินการวิจัย หมายถึง ช้ินงานหรือ
สิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นและยังครอบคลุมถึงรูปแบบหรือแบบจําลองที่พัฒนาขึ้น 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดตัวแปรต่าง ๆ ใน
งานวิจัย เน่ืองจากการวิจัยเป็นกระบวนการศึกษาตัวแปร ดังน้ันงานวิจัยทุกรูปแบบจึงจําเป็นต้องมี
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ซึ่งเคร่ืองมือเหล่าน้ีได้แก่แบบทดสอบ แบบวัด แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบบันทึกข้อมูล ฯลฯ งานวิจัยช้ินหน่ึงอาจใช้เครื่องมือในการรวบรวม
ข้อมูลชนิดเดียวหรือหลายชนิดก็ได้ ทั้งน้ีขึ้นกับตัวแปรที่ศึกษาและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ข้อมูลการวิจัย 
ในการทํากิจกรรมวิชาโครงการทางสุขศึกษาและพลศึกษาด้วยวิธีการวิจัยน้ันย่อมต้อง

เก่ียวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งข้อมูลอาจได้มาจากการอ่าน การสังเกต 
การวัด การถามคําถาม หรือจากหลาย ๆ วิธีร่วมกัน ข้อมูลที่รวบรวมได้มีลักษณะดังน้ี 

1. ข้อมูลอาจเป็นตัวเลขหรือข้อความหรือเป็นทั้งสองประเภทร่วมกันก็ได้ 
2. ข้อมูลอาจเป็นข้อมูลปฐมภูมิหรือข้อมูลมือหน่ึงในความหมายที่ว่ายังไม่เคยมีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลน้ีมาก่อน ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมเป็นครั้งแรก หรืออาจเป็นข้อมูลทุติยภูมิหรือ
ข้อมูลมือสอง ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมโดยผู้อ่ืนมาก่อนแล้ว แต่ผู้วิจัยได้นําข้อมูลน้ัน มา
ใช้ใหม่ บางครั้งก็เป็นการนํามาใช้ใหม่ในบริบทหรือแนวคิดที่ต่างไปจากเดิม 

3. ข้อมูลอาจได้มาจากการตอบแบบสอบถามหรือผลการสัมภาษณ์หรือบันทึกการสังเกตหรือ
การทดลอง หรือจากเอกสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ หรือจากหลายวิธีร่วมกันก็ได้ 

เมื่อนํากระบวนการวิจัยมาใช้เป็นกิจกรรมวิชาโครงการ การรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้องหรือน่าเช่ือถือ ยอมรับได้จึงเป็นเรื่องสําคัญ ข้อมูลที่รวบรวมน้ันก็คือค่าหรือลักษณะของตัวแปร
ที่ทําการศึกษาหรือวิจัย ฉะน้ันตัวแปรแต่ละตัวแปรจึงมีค่าหรือลักษณะที่ไม่คงที่แปรเปลี่ยนได้น่ันคือ
อาจมีหลายค่าหรือหลายลักษณะ 

ในการที่จะรู้ค่าหรือลักษณะของตัวแปรต้องดําเนินการวัด การวัดค่าตัวแปรทําได้หลายวิธี 
เช่น ในการทดลองต่าง ๆ อาจใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดตัวแปรที่เรียกว่าอุณหภูมิ หรือความร้อนแล้วบันทึก
ไว้ หรืออาจใช้นาฬิกาเพ่ือวัดตัวแปรช่วงเวลา ค่าของหน่วยวัดอาจเป็นนาทีหรือวินาที ตามความ
เหมาะสมแล้วบันทึกไว้ กรณีที่จะวัดตัวแปรพฤติกรรมอาจต้องใช้วิธีการสังเกต หรือวัดความคิดเห็น
อาจสัมภาษณ์หรือสอบถาม เป็นต้น วิธีการวัดตัวแปรมีส่วนสําคัญต่อความถูกต้องหรือน่าเช่ือถือ 
ขณะเดียวกันเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้วัดค่าหรือลักษณะตัวแปรก็เป็นส่วนสําคัญที่มีผลต่อความ
ถูกต้อง และการยอมรับค่าหรือลักษณะของตัวแปรที่วัดได้ เช่นตลับเมตรที่ใช้วัดความยาวเป็น
เครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดความยาว แต่ถ้าเป็นตลับเมตรที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานความ
น่าเช่ือถือ อาจน้อยหรือตํ่ากว่าการวัดที่ใช้ตลับเมตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความยาว เป็นต้น 
 
การรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ 
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต้องสอดคล้องกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ถ้าวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นการสัมภาษณ์ผู้มาใช้บริการร้านค้าของโรงเรียน ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
จากผู้ให้ข้อมูลที่อ่าน-เขียนได้ และอ่าน-เขียนไม่ได้ เครื่องมือที่เหมาะสมจึงเป็นแบบสัมภาษณ์ความพึง
พอใจการบริการของร้านค้าของโรงเรียน หากใช้แบบทดสอบอาจไม่เหมาะสมกับลักษณะตัวแปรที่
ประสงค์จะวัด ตัวอย่างวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และเคร่ืองมือที่สัมพันธ์กัน 

 
 
 
 
 

 



U T Q - 0 0 2 1 2  สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา: การพัฒนาองค์ความรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
   ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

20 | ห น้ า  

วิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูล เครื่องมือ การนําเคร่ืองมือไปใช ้
1. การทดสอบ แบบทดสอบ วัดความสามารถด้านสติปัญญา อาจจะใช้

แบบทดสอบหรือข้อสอบที่มีอยู่แล้วหรือสร้างใหม่ 
โดยให้ผู้ ใ ห้ข้อมูลเขียนคําตอบจะได้ข้อมูลเชิง
ปริมาณ เช่น ข้อสอบแบบอัตนัย ข้อสอบแบบปรนัย 

2. การสอบถาม แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น ความ
ต้องการ สภาพปัญหา เป็นต้น โดยให้ผู้ตอบเขียน
หรือเลือก คําตอบ ซึ่งคําตอบน้ีไม่มีถูกหรือผิด 
อาจจะถามนักเรียน ผู้ปกครอง หรือเพ่ือนครู ข้อมูล
ที่ได้เป็นทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูล เชิงคุณภาพ 

3. การสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ ใช้ในการรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนา สอบถาม
ปากเปล่า โดยมีการบันทึกข้อมูลในแบบสัมภาษณ์ 
ซึ่งควรกําหนดประเด็นการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า 
ข้อมูลที่ได้เป็น 
ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ  

4. การสังเกต แบบสังเกต ใช้ในการรวบรวมข้อมูลโดย สังเกตพฤติกรรมของ
คนหรือสัตว์ แล้วบันทึกในแบบสังเกต ซึ่งควร
รายการที่จะสังเกตกําหนดเอาไว้ การสังเกตจะ
ได้ผลดี ถ้าทําโดยผู้ถูกสังเกตไม่รู้ตัว จะได้ข้อมูลเชิง
คุณภาพ แต่สามารถแปลงเป็นข้อมูลเชิงปริมาณได้ 
ในกรณีที่เป็นการสังเกตสภาพ 
ทางภูมิศาสตร์ หรือโครงสร้างทางวัตถุ เช่น ศึกษา
สภาพชุมชน การจัดร้านค้า หรือการจัดสํานักงาน 
ผู้สังเกตจะบันทึกสิ่งที่สังเกตพบ หรือเห็นลงในแบบ
สังเกต และมักมีการบันทึกแผนที่ หรือแผนผังด้วย  

 แบบบันทึกข้อมูล เป็นการสังเกตอันเน่ืองจากการช่ัง ตวง วัด และนับ
แบบบันทึกข้อมูลน้ีใช้ร่วมกับเครื่องมืออ่ืน เช่น 
เครื่องช่ังนํ้าหนัก นาฬิกาจับเวลาเป็นต้น การช่ัง
อาจเป็นการช่ังนํ้าหนักไก่ หรือตวงอาหารสําหรับ
เลี้ยงไก่ การวัดขนาดของบุคคล เพ่ือสร้างแบบเสื้อ
เป็นต้น ข้อมูลที่บันทึกเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ  

5. การวัดความรู้สึก 
 หรือความเช่ือ 

แบบวัดเจตคติ หรือ 
แบบวัดทัศนคติ 

ใช้วัดความเช่ือ หรือการเห็นคุณค่าในเรื่องใดเร่ือง
หน่ึง 

6. การเขียนอนุทิน แบบบันทึกอนุทิน ใช้ในการรวบรวมข้อมูลโดย บันทึกเหตุการณ์ต่างๆ 
ความรู้สึกที่เก่ียวข้องกับบุคคล บทเรียน 
สิ่งแวดล้อมและอ่ืนๆ เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 

7. การสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) 

แบบบันทึกประเด็น 
การสนทนา 

ใช้ในการรวบรวมความคิดเห็นกลุ่มเล็ก (ไม่เกิน 15 
คน) เก่ียวกับเรื่องใดเร่ืองหน่ึง ซึ่งผู้วิจัยควรกําหนด
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วิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูล เครื่องมือ การนําเคร่ืองมือไปใช ้
ประเด็นการสนทนาไว้ล่วงหน้า เช่น การเชิญ
ผู้ปกครองมาสนทนากลุ่มเก่ียวกับปัญหาการออก
กําลังกายและการแก้ไข จะได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 
 

8. การทําสังคมมิติ แบบวัดสังคมมิติ ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือ
ช้ีให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของกลุ่ม โดยให้สมาชิก
กลุ่มเป็นผู้ตอบในแบบสังคมมิติ เป็นข้อมูลเชิง
คุณภาพ 

9. การประเมินทักษะ  
 หรือการปฏิบัติ 

แบบประเมินทักษะ 
หรือการปฏิบัติ 

ใช้ในการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมหรือการปฏิบัติ
ของบุคคล โดยผู้วิจัยเป็นผู้บันทึกในการประเมิน
เป็นข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

10. การประเมิน 
 พฤติกรรม 

แบบประเมิน 
พฤติกรรม 

ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของ
บุคคลโดยให้บุคคลดังกล่าวเขียนคําตอบในแบบ
ประเมินเป็นข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

11. การประเมิน 
 ผลงาน 

แบบประเมินผลงาน ใช้ในการพิจารณาผลงาน หรือช้ินงาน โดยผู้วิจัย
หรือกรรมการพิจารณาผลงานเป็นผู้บันทึกหรือให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนด เป็นเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ 

12. การศึกษาเอกสาร แบบบันทึกลักษณะ 
ต่างๆ 

ใช้ในการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องเพ่ือศึกษาเร่ืองใดเรื่องหน่ึง ประวัติจาก
แฟ้มผลงาน หรือรายงานผลการดําเนินงานเป็น
ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

13. การบันทึกภาพและ 
 เสียง 

กล้องถ่ายรูป กล้อง 
บันทึกภาพ วีดิทัศน์ 
เทปบันทึกเสียง 

ใช้ในการบันทึกภาพและเสียงในประเด็นหรือหัวข้อ
ที่ต้องการแล้วนํามาวิเคราะห์ เพ่ือหาคําตอบเป็น
ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 
คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

คุณภาพของเคร่ืองมือขึ้นอยู่กับลักษณะสําคัญที่ต้องพิจารณา ได้แก่ ความเที่ยงตรง 
(Validity) ความเช่ือมั่น (Reliability) ความเป็นปรนัย (Objectivity) อํานาจจําแนก 
(Discrimination) ปฏิบัติจริงได้ (Practical) ยุติธรรม (Fairness) และประสิทธิภาพ (Efficiency) 
อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าเครื่องมือทุกชนิดหรือทุกช้ินต้องตรวจสอบคุณภาพทุกประเด็น 
ลักษณะหรือคุณสมบัติบางประการอาจไม่ตรวจสอบก็ได้ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับชนิดหรือประเภทของเครื่องมือ 
หรือแล้วแต่ความจําเป็น 

1. ความเที่ยงตรง (Validity) บางแห่งเรียกว่า ความตรง เป็นลักษณะที่บ่งช้ีว่าเคร่ืองมือน้ี
สามารถวัดในสิ่งที่ประสงค์จะวัดคือ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลหรือวัดค่าตัวแปรได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เช่น ตาช่ัง หรือเคร่ืองช่ัง ซึ่งใช้เก็บข้อมูลหรือวัดค่าตัวแปรนํ้าหนักควรจะถือ
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ว่ามีความเที่ยงตรง แต่ถ้านําเอาตลับเมตรมาตรฐานมาวัดค่าตัวแปรนํ้าหนักก็ไม่ควรมีความเที่ยงตรง 
คือไม่ได้วัดนํ้าหนักตามวัตถุประสงค์ ถ้าต้องการทราบพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารพร้อมปรุงผู้วิจัย
สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารพร้อมปรุงเพ่ือนํามาใช้ในการรวบรวมข้อมูล ควรจัดได้
ว่าเป็นเคร่ืองมือที่มีความเที่ยงตรง เป็นต้น 

2. ความเช่ือมั่น (Reliability) อาจเรียกว่าความเที่ยงเป็นการแสดงถึงความคงที่แน่นอนใน
การวัด เมื่อวัดสิ่งเดียวกันค่าของการวัดแต่ละคร้ังควรคงที่สม่ําเสมอ เครื่องมือที่ดีต้องวัดในสิ่งหน่ึงสิ่ง
ใดแล้วได้ผลคงที่ คงเส้นคงวา จึงเชื่อมั่นในค่าที่ได้ เครื่องช่ังนํ้าหนักที่มีความเช่ือมั่นสูงเมื่อช่ังของสิ่ง
หน่ึงก่ีครั้งก็ตามค่า (นํ้าหนัก) ที่ได้ย่อมไม่แตกต่างกัน  

3. ความเป็นปรนัย (Objectivity) บางครั้งเรียกว่าความชัดเจน หมายความว่าข้อคําถาม 
ต่าง ๆ ต้องชัดเจนวัดประเด็นเดียวไม่มีความลําเอียง ถ้าเป็นแบบสอบถามเม่ืออ่านคําถามแล้วต้อง
เข้าใจตรงกับสิ่งที่ต้องการจะวัด เช่นถ้าใช้เคร่ืองมือวัดความชอบโดยใช้แบบสอบถามปลายเปิดเป็น
ความเรียง การตรวจเพ่ือให้ค่าความชอบจะมีความเป็นปรนัยตํ่ากว่าการใช้แบบสอบถามท่ีกําหนดค่า
ให้ตอบ หรือ แบบมาตราส่วนประมาณค่า แบบสอบถามแบบให้ตอบเป็นความเรียงจะให้ข้อมูลที่มี
ความเป็นอัตนัยสูง ความเป็นปรนัยของเคร่ืองมือพิจารณาจาก 

3.1. คําถามต้องเป็นคําถามที่ชัดเจน รัดกุม ไม่กํากวม เป็นภาษาที่ผู้ตอบหรือผู้ให้
ข้อมูลเข้าใจได้ตรงกันทุกคน เหมาะกับระดับความรู้ภาษาและวัย 

3.2 การตรวจให้คะแนนหรือให้ค่าตัวแปรต้องเป็นระบบมีเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่ว่าใครก็
ตามมาตรวจหรือวัดตัวแปรย่อมได้ผลคือค่าของตัวแปรที่ไม่แตกต่างกัน 

3.3 การแปรความหมายของค่าตัวแปรต้องเป็นระบบที่แน่นอนเป็นทิศทางเดียวผู้ใด
จะแปลความหมายของค่าตัวแปรที่วัดได้ย่อมให้ผลการแปลไม่แตกต่างกัน 

4. อํานาจจําแนก (Discrimination) หมายถึง ความสามารถของเคร่ืองมือที่จะช้ีให้เห็นถึง
ความแตกต่างหรือความเหมือนกันของสิ่งที่ต้องการวัดในลักษณะที่เป็นไปตามสภาพจริง เช่น 
เครื่องมือที่ใช้วัดความชอบ หรือเคร่ืองมือที่เป็นข้อสอบวัดความรู้ต้องเป็น เครื่องมือที่มีอํานาจจําแนก
ที่เหมาะสม สามารถแยกคนที่ชอบและคนที่ไม่ชอบออกจากกันเป็นคนละกลุ่มได้ ส่วนข้อสอบก็ต้อง
แยกคนท่ีตอบถูกหรือได้คะแนนมากเป็นคนเก่ง ส่วนคนที่ตอบผิดหรือได้คะแนนน้อยเป็นคนไม่เก่ง 
เป็นต้น แบบทดสอบหรือข้อสอบควรตรวจสอบอํานาจจําแนกแต่เครื่องมืออีกหลายประเภทท่ีไม่
ประสงค์จะจําแนก ก็ไม่จําเป็นต้องหาค่าอํานาจจําแนกหรือทดสอบอํานาจจําแนกของเคร่ืองมือ การ
หาค่าอํานาจจําแนกอาจดําเนินการได้หลายวิธีได้แก่ การพิจารณาจากสัดส่วน การทดสอบการแจก
แจง แบบที (t) เป็นต้น 

5. ปฏิบัติได้จริง (Practical) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดี ควรใช้ได้อย่าง
สะดวก ไม่ยุ่งยาก เหมาะกับงานวิจัยตามสภาพ มีความคล่องตัวและสามารถปรับให้เข้ากับ
สถานการณ์ต่าง ๆได้ เครื่องมือบางประเภทมีความเที่ยงตรงสูงแต่มีความคล่องตัวน้อย นําไปใช้ใน
สภาพจริงไม่ได้ ก็ต้องถือว่าไม่สามารถปฏิบัติได้จริง การนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ตามสภาพจริง
น้ัน ควรพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลในระดับที่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

6.ยุติธรรม (Fairness) เครื่องมือที่ดี ย่อมต้องให้โอกาสทุกหน่วยที่ให้ข้อมูลเท่าเทียมกัน
โดยเฉพาะเคร่ืองมือที่ใช้กับคน ถ้าวัดตัวแปรได้อย่างยุติธรรม ค่าของตัวแปรควรเป็นอิสระจาศาสนา 
หรือชนช้ันทางสังคม เป็นต้น 
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7.ประสิทธิภาพ (Efficiency) เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเป็นเคร่ืองมือที่วัดค่าตัวแปรได้ตาม
วัตถุประสงค์ ประหยัดแรงงาน เวลา และค่าใช้จ่าย 

ในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือไม่ได้หมายความว่าจะต้องตรวจสอบในทุกประเด็น
หลาย ๆ ประเด็นไม่ได้มีผลโดยตรงต่อความถูกต้องในการวัดค่าตัวแปรในการวิจัย แนวทางพิจารณา
อย่างง่าย คือ อย่างน้อยที่สุดควรตรวจสอบว่าเคร่ืองมือน้ันสามารถวัดตัวแปรได้อย่างถูกต้อง เพียง
พอที่จะทําให้ผลการวิจัยเป็นที่ยอมรับและใช้ประโยชน์ได้  
 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีทั้งที่สร้างหรือพัฒนาไว้แล้วและที่ต้องสร้างขึ้นใหม่ การตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือที่มีอยู่แล้วน้ัน ถ้าเป็นเครื่องมือมาตรฐานอาจพิจารณาได้จากคุณสมบัติต่าง ๆ ที่
รายงานหรือระบุไว้ เช่นความเช่ือมั่น ความเที่ยงตรง เอกสารรับรอง เป็นต้น เครื่องมือมาตรฐานเช่น 
ตลับเมตรที่ใช้วัดความยาวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ย่อมมีความเที่ยงตรงและความเช่ือมั่นที่
ยอมรับได้ เครื่องมือวัดเจตคติหรือทัศนคติที่เป็นเคร่ืองมือมาตรฐานหากเลือกใช้ถูกต้องตามเง่ือนไขที่
ระบุ คําตอบที่ได้ย่อมน่าเช่ือถือและแปรความหมายได้ ถ้าเคร่ืองมือน้ันเป็นเคร่ืองมือมาตรฐานสําหรับ
วัดความพร้อมในการเรียนรู้ของบุคคลวัยผู้ใหญ่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเคร่ืองมือที่เหมาะสม เมื่อนํา
เครื่องมือดังกล่าวมาใช้กับเด็ก ฉะน้ันเคร่ืองมือสําเร็จหรือเคร่ืองมือมาตรฐาน เมื่อจะนํามาใช้ควร
ตรวจสอบดูว่าที่ประสงค์จะใช้น้ันเป็นไปตามข้อกําหนดต่าง ๆ หรือไม่ ถ้าเป็นไปตามเง่ือนไขต่าง ๆ 
และตรงตามวัตถุประสงค์ก็อาจยอมรับและเช่ือถือผลจากการวัดได้ แต่ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของ
เครื่องมือหรือไม่มั่นใจในคุณภาพของเคร่ืองมือ ควรดําเนินการตรวจสอบโดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่อง
ของความเที่ยงตรง 

1. แนวทางที่อาศัยเหตุผล เป็นการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยอาศัยเหตุผล
ก่อนที่จะนําเคร่ืองมือไปใช้จริง โดยทั่วไปแล้วอาศัยทฤษฎีหรือหลักเกณฑ์หรือความเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญในเร่ืองที่จะวัดหรือศึกษา ถ้าผู้เช่ียวชาญมีความเห็นหรือตัดสินว่าถูกต้องเหมาะสม หรือ
ตรงตามทฤษฏี ก็นําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ในกรณีที่เป็นแบบทดสอบหรือแบบวัด นอกจาก
ผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหาที่จะทําการตรวจสอบแล้ว อาจมีผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิคหรือวิธีการทดสอบหรือ
วัด เพ่ือพิจารณาว่าเคร่ืองมือน้ันเหมาะสมกับกลุ่มที่จะไปทดสอบหรือวัดหรือไม่ เช่น ข้อคําถามชัดเจน
หรือไม่ เหมาะสมกับระดับหรือกลุ่มคนที่จะนําไปใช้วัดหรือไม่ 

2. แนวทางที่อาศัยวิธีการทางสถิติ เป็นการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดย
อาศัย ค่าตัวเลขหรือค่าสถิติต่าง ๆ วิธีการน้ีต้องนําเครื่องมือไปทดลองใช้ แล้วนํามาคํานวณค่าต่าง ๆ 
เทียบกับเกณฑ์การยอมรับ ถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ก็นําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้แต่ถ้าไม่อยู่ใน
เกณฑ์การยอมรับควรนํามาปรับปรุงและทดสอบ ในบางเทคนิคอาจพิจารณาค่าสถิติจากความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญก็ได้ เช่นพิจารณาจากค่าความสอดคล้อง เป็นต้น เครื่องมือที่ใช้วัดความยาวของวัตถุ 
ถ้าวัดความยาวของวัตถุช้ินหน่ึงหลายๆ ครั้ง ได้ความยาวคงเดิมเสมอหรือไม่แตกต่างหรือคลาดเคลื่อน
ไปบ้างโดยท่ีความคลาดเคลื่อนน้ันอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ เช่น ไม่เกินร้อยละ 5 ก็อาจสรุปว่า
เครื่องมือน้ันเหมาะสม เป็นต้น 
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หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระตอนท่ี 2 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป  
ประเภทของเคร่ืองมือในการวิจัย เป็นการจําแนก อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล และวิธีการนําไปใช้ เพ่ือให้สามารถนํา
เครื่องมือไปใช้ได้อย่างถูกวิธี และผลจากการวิจัยที่ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และมีความน่าเช่ือถือ 
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ตอนที่ 3 การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

เรื่องที่ 3.1 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 เรื่องที่ 3.1 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 แนวคิด 

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ คือ กิจกรรม กระบวนการ เครื่องมือ สื่อต่าง 
ๆ ที่มีรูปแบบใหม่หรือสิ่งที่มีอยู่เดิมโดยมีการพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้นเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ มีทักษะและเจตคติตามจุดประสงค์ที่กําหนด  

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจประเภทนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการ

เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
2. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถออกแบบนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือ

พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
การจัดทํานวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ 
 นวัตกรรม หมายถึง กิจกรรม กระบวนการ เครื่องมือ สื่อต่างๆ ที่มีรูปแบบใหม่หรือสิ่งที่มีอยู่
เดิมโดยมีการพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้นซึ่งครูยังไม่เคยนํามาให้ผู้เรียนใช้ในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะและเจตคติตามจุดประสงค์ที่กําหนด 
 การจัดทํานวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้จะต้องมีกระบวนการพัฒนาอย่างมี
คุณภาพโดยกําหนดกรอบความคิดในการพัฒนาดังน้ี 
1. ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร 
 1.1 วิเคราะห์โครงสร้างของจุดประสงค์/เน้ือหา 
 1.2 วิเคราะห์ระยะเวลาที่ใช้ 
 1.3 วิเคราะห์ผู้เรียน 
 1.4 กําหนดกิจกรรมที่ใช้ 
2. กําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 ความรู้ (K) 
 2.2 เจตคติ (A) 
 2.3 กระบวนการ (P) 
3. กําหนดคุณลักษณะและรายละเอียดของนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 3.1 ประเภทของนวัตกรรม 
  - แบบฝึก 
  - เอกสารการศึกษาด้วยตนเอง 
  - สื่อ IT 
  - หนังสือส่งเสริมการอ่าน 
  - หนังสือเสริมประสบการณ์ 
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 3.2 ความสามารถในการรับรู้นวัตกรรมของผู้เรียน 
 3.3 ออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ 
4. การตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 4.1 ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 
  1. กําหนดผู้เช่ียวชาญตรวจสอบนวัตกรรม  
  2. ทําหนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญ 
  3. ส่งหนังสือเชิญและนวัตกรรมให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 
  4. ปรับปรุงแก้ไข (ในกรณีที่ต้องการความเช่ือมั่น อาจส่งให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ
ครั้งที่ 2) 
 4.2 ทดลองใช้กับผู้เรียน 
  1. เลือกผู้เรียนเป็นกลุ่มทดลองดังน้ี 
   1.1 1 คน 
   1.2 กลุ่มเล็ก 10 คน 
    เก่ง  3 คน 
    ปานกลาง 4 คน 
    อ่อน  3 คน 
  2. ทดลองใช้กับผู้เรียนกลุ่มทดลอง (กลุ่มใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด) 
  3. สรุปผลการทดลอง 
 4.3 ใช้ในการปฏิบัติจริงกับผู้เรียน 
  1. ใช้นวัตกรรมที่ผ่านการทดลองเพ่ือศึกษาคุณภาพกับผู้เรียนที่ครูรับผิดชอบ 
  2. ทดสอบ / ประเมินผลการใช้เพ่ือศึกษาคุณภาพ 
  3. สรุปผลการทดลอง 
  4. ขยายผลการใช้นวัตกรรม 
 
2. ตัวอย่างนวัตกรรมการเรียนรู้ 
บทเรียน CAI 

ลักษณะของบทเรียน CAI 
บทเรียน CAI เป็นบทเรียนที่ประยุกต์มาจากบทเรียนโปรแกรมของ B.F. Skinner โดยใช้

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์นําเสนอบทเรียน ซึ่งมีลักษณะเป็นโมเดล (Model ) 2 แบบคือ 
 แบบเชิงเส้น (Linear Programming) เป็นบทเรียนที่ต้องเรียนทีละหน่วยตามลําดับจะข้าม
หน่วยไม่ได้ 
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แผนผังโครงสร้างแบบเชิงเส้น  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
แบบไม่เชิงเส้น (Branching programming) เป็นบทเรียนที่โยงระหว่างหน่วยถึงกันได้ตามความ
ต้องการ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนหน่วยต่างๆ ที่จัดไว้ตามระดับความสามารถของตนเองได้ 
 
 
 
 
 
 

แสดงชื่อเรื่อง 

จบบทเรียน 

ทดสอบหลังเรียน 

แนะนําบทเรียน 

บทเรียน 

ทดสอบก่อนเรียน 

แบบฝึกหัด / กิจกรรม 
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แผนผังโครงสร้างบทเรียนแบบไม่เชิงเส้น 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเภทของบทเรียน CAI 
 บทเรียน CAI จําแนกได้ 7 ประเภท ได้แก่ 

1. แบบฝึกทักษะและแบบฝึกหัด (Drill and practice) เป็นลักษณะบทเรียน โปรแกรม 
ที่สามารถที่สามารถเลือกบทเรียนที่จะเรียนได้ตามระดับความสามารถของผู้เรียน มีแบบฝึกหัดให้ทํา
เพ่ือทดสอบระดับความรู้ และสามารถทดทวนบทเรียนได้ เมื่อยังไม่เข้าใจหรือมีความรู้ไม่เพียงพอ 

2. แบบเจรจา (Dialoque) เป็นลักษณะพูดคุยได้ โต้ตอบได้ ใช้ในการเรียนด้านภาษา 
หรือกับนักเรียนระดับอนุบาลหรือประถมศึกษาตอนต้น เป็นต้น 

เริ่มบทเรียน 

บทเรียนท่ี 1 

เลือกบทเรียน 

แนะนําบทเรียน 

บทเรียนท่ี 1 บทเรียนท่ี 1 บทเรียนท่ี 1 

จบบทเรียน 
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3. แบบจําลองสถานการณ์ (Simulation) ใช้กับการเรียนที่เรียนกับของจริงได้ยากหรือ 
เสี่ยงอันตราย เช่น จําลองการเรียนการบิน การเดินทางในอวกาศ เป็นต้น 

4. เกม (Game) เป็นการเรียนรู้จากเกมส์ที่จัดทําด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น เกมส์ต่อภาพ  
เกมส์ต่อคําศัพท์ เกมส์ทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น 

5. การแก้ปัญหาต่างๆ (Problem Solving) เป็นการเรียนที่ให้คอมพิวเตอร์สุ่มข้อมูล 
มาแล้วให้นักเรียนวิเคราะห์หรือแก้ปัญหา เช่น วิชาสถิติ วิชาคณิตศาสตร์ เป็นต้น 

6. การค้นพบสิ่งใหม่ๆ (Investigation) เป็นการจัดสถานการณ์ขึ้น แล้วให้นักเรียนค้นหา 
ข้อเท็จจริง เช่น ผสมพยัญชนะ หรือคําศัพท์ โดยคอมพิวเตอร์ จะบอกความหมายคําตรงข้าม คํา
ใกล้เคียง เป็นต้น 

7. การทดสอบ (Testing) เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถของผู้เรียนโดย 
คอมพิวเตอร์จะจัดข้อสอบให้และทําการประมวลผลให้ทราบในทันที เช่น การทดสอบพ้ืนฐานความรู้ 
การทดสอบ I.Q. (บูรณะ สมชัย, 2538 : 28-32) 
 
 
 
 
 
 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระตอนท่ี 3 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สรุป  
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้มกีระบวนการดังน้ี ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร 

กําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ กําหนดคุณลักษณะและรายละเอียดของนวัตกรรมการเรียนรู้ และ
การตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมการเรียนรู้ 
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ใบงานที่ 1 
 
ชื่อหลักสูตร สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา: การพัฒนาองค์ความรู้วิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ตอนท่ี 1 พื้นฐานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 
 
 คําสั่ง การแบ่งประเภทของการวิจัยใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งได้บ้าง และแต่ละเกณฑ์แบ่ง
ออกเป็นก่ีประเภทอะไรบ้าง จงอภิปราย 
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...................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U T Q - 0 0 2 1 2  สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา: การพัฒนาองค์ความรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
   ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

31 | ห น้ า  

ใบงานที่ 2 
 
ชื่อหลักสูตร สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา: การพัฒนาองค์ความรู้วิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ตอนท่ี 2 การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 คําสั่ง ศึกษางานวิจัย 5 เรื่องพร้อมบอกเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยของแต่ละเรื่อง 
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...................................................................................................................................................... 
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ใบงานที่ 3 
 
ชื่อหลักสูตร สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา: การพัฒนาองค์ความรู้วิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ตอนท่ี 3 การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 คําสั่ง จงอภิปรายถึงกระบวนการจัดทํานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
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