
(ตัวอย่าง) 

การสร้างกรอบแนวคดิการวจิัย (Framework) 

ช่ือเร่ืองวิจยั “รูปแบบการพฒันาการสอนของครูท่ีเนน้การสอนแบบโครงงาน และความร่วมมือกบั

สถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน” 

การวเิคราะห์สภาพปัญหา 

สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา/พฒันา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู ้ เ รี ย น  ต ่ า ก ว่ า เ ก ณ ฑ ์           
(ตามรายงาน SAR ปี พ.ศ.
2554) 

พฤติกรรมการสอนของครูยงั
ไม่ เหมาะสม  เ ช่น  ไม่ เน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ไม่สอนแบบ
โครงงาน ไม่ใชส่ื้อการสอน ไม่
ใช้แหล่ง เ รียน รู้  หรือสถาน
ประกอบการ 

ตอ้งพฒันาพฤติกรรมการสอน
ของครู  โดยเน้นการสอนแบบ
โครงงาน  และใชค้วามร่วมมือ
กบัสถานประกอบการ  หรือยึด
ผูเ้รียนเป็นส าคญั  เพื่อส่งเสริม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเ้รียน 

 

กระบวนการแก้ปัญหา 

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ในรอบ 5 ปียอ้นหลัง  มีขอ้มูลสารสนเทศ  และองค์

ความรู้พอเพียงท่ีจะใช้แก้ปัญหา พฒันางานหรือไม่  หากพอเพียงแล้วให้ยุติ  หากยงัไม่พอเพียง      

ย ังไม่ครบ  ย ังไม่ มี   หรือเคยมีแต่ศึกษาไว้นานแล้ว  หรือมีนโยบายใหม่ๆ เกิด ข้ึน ฯลฯ                      

ต้องท าการศึกษาวจัิยต่อ 

ชุดตัวแปร  (Variable) 

 รูปแบบการพฒันาการสอนของครูท่ีเนน้การสอนแบบโครงงาน และความร่วมมือกบัสถาน

ประกอบการ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน โดยมีตวัแปรท่ีตอ้งก าหนดดงัน้ี 

 6.1 ตวัแปรตน้ (อิสระ) Independent ได้แก่ รูปแบบการพฒันาการสอนของครูท่ีเน้นการ

สอนแบบโครงงาน และความร่วมมือกบัสถานประกอบการ 

 6.2 ตวัแปรตาม (Dependent) ไดแ้ก่    การส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 

 

 



 

ค าถามการวจัิย วตัถุประสงค์การวจัิย 
1.สภาพพฤติกรรมการสอนของ
ครูท่ีเน้นการสอนแบบโครงงาน
และร่วมมือกบัสถานประกอบการ  
ของวิทยาลัยการอาชีพภาคใต ้
ตอนกลาง   เป็นอยา่งไร 

1.เพื่อศึกษาสภาพพฤติกรรมการสอนของครู ท่ีเน้นการ
สอนแบบโครงงานและร่วมมือกับสถานประกอบการ  
โดยมีวธีิการและขั้นตอนการวจิยั ดงัน้ี 
ขั้นตอนที่ 1   ศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูท่ีเน้นการ
สอนแบบโครงงานและร่วมมือกับสถานประกอบการ  
และจัดท าร่างรูปแบบการพฒันาการสอนของครูท่ีเน้น
การสอนแบบโครงงาน และความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเ้รียน เป็น Action Research  โดยมีวิธีด าเนินการวิจยั 
ดงัน้ี 
1.1 วิธีวิจยัเอกสาร  เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ตวัแปรท่ี
ศึกษา 
1.2  ใชแ้บบสอบถาม  สอบถามสภาพพฤติกรรมการสอน
ของครู ท่ี เน้นการสอนแบบโครงงานและร่วมมือกับ
สถานประกอบการ     
1.3  สัมภาษณ์เชิงลึก  ครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมี
จุดเด่นในการสอนแบบโครงงานและร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ 
1.4  ประชุมปฏิบัติการเชิงวิชาการเพื่อสรุป หาสภาพ
พฤติกรรมการสอนของครูท่ีเน้นการสอนแบบโครงงาน
และร่วมมือกบัสถานประกอบการ   
1.5  ผูว้ิจยัสรุปและน าเสนอ (1) ผูว้ิจยัตอบวตัถุประสงค ์
ขอ้ 1 และ (2) เพื่อจดัท าร่างรูปแบบ 
 

2.รูปแบบควรเป็นอยา่ไร 2.เพื่อน าเสนอรูปแบบการพฒันาการสอนของครูท่ีเน้น
การสอนแบบโครงงาน และความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเ้รียน โดยมีวธีิด าเนินการวจิยั  ดงัน้ี 



 

ค าถามการวจัิย วตัถุประสงค์การวจัิย 

 ขั้นตอนที่ 2 น าเสนอรูปแบบการพฒันาการสอนของครูท่ี
เน้นการสอนแบบโครงงาน และความร่วมมือกบัสถาน
ประกอบการ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเ้รียน  
2.1 น าร่างรูปแบบการพฒันาการสอนของครูท่ีเน้นการ
สอนแบบโครง ง าน  และความ ร่ วม มือกับสถ าน
ประกอบการ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเ้รียน จัดประชุมสนทนากลุ่ม (8-12 คน) เพื่อหาฉันทา
มติของรูปแบบ 
2.2  น าร่างรูปแบบการพฒันาการสอนของครูท่ีเน้นการ
สอนแบบโครง ง าน  และความ ร่ วม มือกับสถ าน
ประกอบการ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเ้รียน ที่ผ่านฉันทามติแล้ว ไปจัดประชุมอิงผู้เช่ียวชาญ 
เพื่อรองรับหรือยนืยนัรูปแบบ (ไม่ต ่ากวา่ 15 คน) 
2.3  ผู้วิจัยสรุปผลและน าเสนอรูปแบบการพฒันาการ
สอนของครูท่ีเน้นการสอนแบบโครงงาน และความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเ้รียน  

3.ผลการตรวจสอบรูปแบบด้าน 
ตามเหมาะสม ความเป็นไปได ้ 
ความสอดคล้องและความเป็น
ประโยชน ์

3. เพื่อ ศึกษาผลการตรวจสอบรูปแบบฯ ด้านความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้  ความสอดคล้อง  และความ
เป็นประโยชน์ของรูปแบบการพฒันาการสอนของครูท่ี
เน้นการสอนแบบโครงงาน และความร่วมมือกบัสถาน
ประกอบการ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเ้รียน โดยมีวธีิด าเนินการวจิยั  ดงัน้ี 

 

 

 

 



ค าถามการวจัิย วตัถุประสงค์การวจัิย 

 ขั้นตอนที ่3   
3.1น ารูปแบบฯ มาจัดประชุมสนทนากลุ่ม  เพื่อหา    
ฉนัทามติ เก่ียวกบัความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความ
สอดคล้อง   และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ            
(8-12 คน Population) 
3.2  ใช ้Questionnaire สอบถามในวงกวา้ง เก่ียวกบั ความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้  ความสอดคลอ้ง  และความ
เป็นประโยชน์ กบัผูบ้ริหาร  นักวิชาการ  ในเขตภาคใต้
ตอนกลาง 

4.ผลการศึกษา การทดลองตาม
รูปแบบการพฒันาการสอนของ
ครูท่ีเน้นการสอนแบบโครงงาน 
แ ล ะ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กับ ส ถ า น
ป ร ะ ก อบ ก า ร  เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม
ผลสัมฤท ธ์ิทางการ เ รียนของ
ผูเ้รียน เป็นอยา่งไร 

4.เพื่อศึกษาผลการทดลอง และผลการวิจยั ตามรูปแบบ
การพฒันาการสอนของครูท่ีเน้นการสอนแบบโครงงาน 
และความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนของผู ้เ รียน  โดยมีวิ ธีการ
ด าเนินการ  ดงัน้ี 
ขั้นตอนที่ 4  ผลการทดลองใช้รูปแบบ กบัการพฒันาครู  
สร้างแบบทดสอบ   ทดลองใชแ้ละประเมินผล( Pre Test -           
Post  Test) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ตวัอย่าง) 

น าเสนอกรอบแนวคิดการวจิัย  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสอนโดยสถาน

ประกอบการ  หมายถึง

.......................................... 

1. ......................................... 

2. ......................................... 

3. ......................................... 

4. ......................................... 

5. ......................................... 

 

 

 การส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนของผูเ้รียน  หมายถึง ............................ 

..................................................................... 

..................................................................... 

ประกอบดว้ยตวัแปรตามยอ่ย ไดแ้ก่ 

1.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ ์ 

ของ สอศ. 

2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนสูงข้ึน

ในวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ ,สังคม , 

ภาษาไทย, ภาษาองักฤษ 

ตัวแปรตาม 

การสอนโดยสถาน

ประกอบการ  หมายถึง 

…………………………… 

1………………………… 

2………………………..... 

3…………………………

……. 

 

 

พฤตกิรรมการสอนครู 

หมายถึง............................... 

1…………………………… 

2…………………………. 

3. ………………………… 

4. ……………………….… 

 

 

 

 

ตวัแปรต้น 

1. ......................................... 

2. ......................................... 

3. ......................................... 

4. ......................................... 

5. ......................................... 

การสอนแบบโครงงาน  

หมายถึง.............................. 

1. ......................................... 

2. ......................................... 

3. ......................................... 

4. .......................................... 

......................................... 

การสอนโดยสถาน

ประกอบการ หมายถงึ.......... 

1…………………………… 

2…………………………. 

3. ………………………… 

4. ……………………….… 

 

 

 

 

 

พฤตกิรรมการสอนครู 

หมายถึง............................... 

1…………………………… 

2…………………………. 

3. ………………………… 

4. ……………………….… 

 

 

 

 

ตวัแปรต้น 

1. ......................................... 

2. ......................................... 

3. ......................................... 

4. ......................................... 

5. ......................................... 

การสอนแบบโครงงาน  

หมายถึง.............................. 

1. ......................................... 

2. ......................................... 

3. ......................................... 

4. .......................................... 

......................................... 

การสอนโดยสถาน

ประกอบการ หมายถงึ.......... 

1…………………………… 

2…………………………. 

3. ………………………… 

4. ……………………….… 

 

 

 

 


