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เกริ่นนํา 

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูเปนยุทธศาสตรสําคัญประการหนึ่งในการ 
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู ซึ่งเปนสิ่งจําเปนที่ครูทุกคนควรใหความสนใจ 
หากครูสามารถใชการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูใหเหมาะสมกับสภาพ 
ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนแลวยอมเปนแนวทางในการนําไปสู 
ความสําเร็จของผูเรียนในอนาคต และยังชวยพัฒนาความรู ความสามารถดาน 
วิชาชีพของครู ตลอดจนความกาวหนาในวิชาชีพอีกดวย 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ตระหนักและเห็น 
ความสําคัญในเรื่องดังกลาว จึงไดสงเสริม สนับสนุนใหครูทําการวิจัยปฏิบัติการ 
ในช้ันเรียนควบคูกับการจัดการเรียนรูมาโดยตลอด และเมื่อสํานักงาน 
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดกําหนดหลักเกณฑ 
และวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อน 
วิทยฐานะ โดยใชหลักเกณฑใหมนี้ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เปนตนไปนั้น 
อนึ่ง การจะเลื่อนวิทยฐานะเปนครูชํานาญการพิเศษ กําหนดใหใชผลการวิจัย 
ในช้ันเรียน เปนผลงานทางวิชาการได เอกสารผลงานทางวิชาการ...จากงานวิจัย 
ปฏิบัติการในชั้นเรียน ที่  นางสาวมณนิภา  ชุติบุตร ศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ 
ไดเรียบเรียงเปนเอกสารที่อานเขาใจงาย ครูหรือผูที่สนใจเมื่อศึกษาแลวสามารถ 
นําไปสูการปฏิบัติได ดังนั้น จึงจัดพิมพและเผยแพรดวยความหวังวาเอกสาร
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ฉบับนี้จะมีสวนชวยช้ีแนวทางใหครูที่ไดทําวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนและ 
สามารถนําผลการวิจัยมาเรียบเรียงจัดทําเปนเอกสารทางวิชาการ เพื่อใชในการ 
เลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้นได 

(นายสุรศักดิ์   ศรีสวางรัตน) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

กรุงเทพมหานคร  เขต 3



สารบัญ 
หนา 

เกริ่นนํา 
คําชี้แจง 
เสนทางการศึกษาเอกสาร 
ตอนที่  1  แนวคิดการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

�  วิจัยปฏบิัติการในช้ันเรยีนคอือะไร 
�  ทําไมครูตองทําวจิัยปฏบิัติการในช้ันเรยีน 
�  ลักษณะของการทําวจิัยปฏบิัติการในช้ันเรยีน 
�  ประเภทของการทําวิจยัปฏิบัตกิารในช้ันเรียน 

ตอนที่ 2  การพัฒนางานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเปนผลงาน 
ทางวิชาการ 
�  ความหมายของผลงานทางวิชาการ 
�  ลักษณะของผลงานทางวิชาการ 
- ลักษณะที่ 1 ผลงานวิจัย 1 เรื่อง เปนผลงานทางวิชาการ 
1 รายการ 
- ลักษณะที่ 2 ผลงานวิจัยเรือ่งเดยีวกนัหลายขัน้เปนผลงาน 
ทางวิชาการ 1 รายการ 
- ลักษณะที่ 3 ผลงานวิจัยหลายเรือ่งเปนผลงานทางวชิาการ 
1 รายการ 

�  การวิจัยแบบปฏิบัตกิาร



สารบัญ (ตอ) 
หนา 

ตอนที่ 3  ตัวอยางการเรียบเรียงผลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
เปนผลงานทางวิชาการ 

เอกสารอางอิง 
ประวัติผูเขยีน



คําช้ีแจง 

เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นดวยความพยายามอยางยิ่งที่จะพัฒนาหรือ 
สนับสนุนใหครูที่จัดการเรียนรูควบคูกับการวิจัย ไดเห็นตัวอยางของการนําผล 
ที่เกิดจากการจัดการเรียนรูมาวิเคราะห/สังเคราะหและเรียบเรียงเปนผลงานทาง 
วิชาการเพื่อใชในการเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้น เพื่อครูจะไดมีขวัญกําลังใจในการ 
ปฏิบัติงาน อนึ่ง จากประสบการณของผูเขียนในการพัฒนาครูใหจัดการเรียนรู 
โดยมุงพัฒนาใหนักเรียนมีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยทํา 
วิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนควบคูไปดวย 2 ปการศึกษา พบวา ในสภาพปจจุบัน 
ครูมีภาระงานหนักมาก ขาดขวัญและกําลังใจ ดังนั้น ควรจะตองหาวิธีการที่จะ 
สรางเสริมใหครูมีขวัญและกําลังใจ หรือถาครูสามารถนําสิ่งที่ปฏิบัติไปใชใน 
การเลื่อนวิทยฐานะได ครูก็อาจจะมีกําลังใจในการทํางานเพิ่มมากขึ้น ดวยเหตุนี้ 
จึงไดจัดทําเอกสารฉบับนี้ขึ้น โดยพัฒนาตอยอดจากเอกสารการวิจัยปฏิบัติการ 
ของครูสูผลงานทางวิชาการ ซึ่งเอกสารฉบับแรกที่ไดรับคําชมจากผูที่ไดนําไป 
ศึกษาเปนจํานวนมากวาเปนเอกสารที่อานเขาใจงายและสามารถนําไปสูการ 
ปฏิบัติได ดวยเหตุนี้ผูเขียนจึงไดนําขอมูลจากการพัฒนาครูมาใชประกอบในการ 
เรียบเรียบเอกสารฉบับนี้ เพื่อใหเอกสารมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

การใชเอกสารฉบับนี้  สามารถศึกษารายละเอียดไดตามเสนทาง 
การศึกษาเอกสาร และสิ่งที่ไดนําเสนอเปนเพียงตัวอยางหรือแนวทางสําหรับผู 
ศึกษาเทานั้น ซึ่งทานที่มีประสบการณมากแลวอาจจะไมทําตามนี้ก็ได สวน 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
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1.  ศึกษาเอกสารพรอมกับลงมือปฏิบัติจริง 
2.  นําผลจากการปฏิบัติจริง รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนครู หรือ 

ผูเช่ียวชาญ 
3.  ปรับปรุงผลงานอยางตอเนื่อง 
4.  นําผลงานที่ภาคภูมิใจมาพัฒนาเปนผลงานทางวิชาการ 
ผูจัดทํามุงหวังเปนอยางยิ่งที่จะใหเอกสารฉบับนี้บังเกิดประโยชนตอ 

เพื่อนครูที่ไดดําเนินการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนไปแลว สามารถนําผลการวิจัย 
มาเรียบเรียงเปนผลงานทางวิชาการ และใชในการเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้น 
พรอมกับการกาวสูการเปน “ครูมืออาชีพ” อยางสงางาม 

(นางสาวมณนิภา  ชุติบุตร) 
ศึกษานิเทศก วิทยฐานะศกึษานิเทศกเช่ียวชาญ 

สพท.กทม.3



เสนทางการศึกษาเอกสาร 

แนวคิดในการทําวิจัยปฏบิัติการ 
ในชั้นเรียน 

วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนคืออะไร 

ทําไมครูตองทําวจิัยปฏิบัติการ 
ในชั้นเรียน 

ลักษณะของการวิจัยปฏิบัตกิาร 
ในชั้นเรียน 

ประเภทของการวิจัยปฏิบัตกิาร 
ในชั้นเรียน 

ทบทวนแนวคิด 

ตอนที่ 1



การพัฒนางานวิจัยปฏิบัตกิาร 
ในชั้นเรียน เปนผลงานทางวิชาการ 

ทบทวนแนวคิด  ความหมายของผลงานทางวิชาการ 

ลักษณะที่ 1 
ผลการวิจัย 1 เรื่อง→ ผลงานทาง 

วิชาการ 1 รายการ 

ลักษณะที่ 2 
ผลการวิจัยเรื่องเดียวกนัหลายชิ้น→ 

ผลงานทางวิชาการ 1 รายการ 

ตัวอยางการเรียบเรียงผลการวิจัย 
ปฏิบัตกิารในชัน้เรียนเปนผลงาน 

ทางวิชาการ 

ลักษณะที่ 3 
ผลการวิจัยหลายเรื่อง→ 

ผลงานทางวิชาการ 1 รายการ 

ตอนที่ 2 

ตอนที่ 3 

ศึกษาวิธีการนําผล 
การวจิัยปฏิบัติการ 
ในชั้นเรียนเสนอเปน 
ผลงานทางวิชาการ



ตอนที่  1 
แนวคิดในการทําวิจัย 
ปฏิบัติการในชั้นเรียน



วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนคืออะไร 

การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน หรือการวิจัยในช้ันเรียน เปนการวิจัยที่ 
ทําโดยครูผูสอนเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนที่ตนรับผิดชอบ หรือ 
เปนการศึกษาและวิจัยควบคูกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อแกปญหา หรือ 
พัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

ดังนั้น การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนหรือการวิจัยในช้ันเรียน คือ 
การวิจัยที่ 

ครูผูสอนในหองเรียน 

ทําการแสวงหาวิธีการแกปญหา 

ที่เกิดขึ้นในหองเรียน 

ในขณะที่การเรียนการสอนกําลัง 
เกิดขึ้น 

ดวยวิธีการวิจัยที่มีวงจรการทํางาน 
แบบ PAOR (Plan, Act, Observe, 
Reflect & Revise) 

ใคร 

ทําอะไร 

ที่ไหน 

เมื่อไร 

อยางไร



พัฒนาการเรียนการสอนใหเกิด 
ประโยชนสูงสุดตอผูเรียน 

เปนกระบวนการวิจัยที่ทําอยางรวดเร็ว 
โดยครูผูสอนนําวิธีการแกปญหาที่ 
ตนเองคิดขึ้นไปทดลองใชกับผูเรียน 
ทันที และสังเกตผลการแกปญหานั้น 
มีการสะทอนและแลกเปลี่ยน 
ประสบการณกับเพื่อนครูในโรงเรียน 
เปนการวิจัยแบบรวมมือ 
(Collaborative research) 

(อางถึง สุวิมล  วองวาณิช,  2544) 

ทําไมครูตองทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

สาระในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในหมวด 4 วาดวยแนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 
กําหนดให ครูตองสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู 
นอกจากนั้น มาตรา 30 ยังมีการกําหนดใหสถานศึกษามีหนาที่สนับสนุนและ 
สงเสริมใหครูมีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู เมื่อเปนเชนนี้ก็ยิ่งทําใหเห็นวา 
การปฏิรูปการศึกษาใหความสําคัญกับการพัฒนาการเรียนการสอนของครโูดยใช 
กระบวนการวิจัยเปนแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของครูดวยตนเอง 

จุดมุงหมาย 

ลักษณะเดน



ดังนั้นการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน จึงนับเปนกระบวนการหนึ่งที่ครูใชในการ 
ประเมินการทํางานของตนเอง  และเปนกระบวนการสืบเสาะคนหาแนวทางการ 
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานสอน เพื่อนําไปสูการพัฒนาการเรียนการ 
สอนอยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนั้น ในการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรอง 
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ตัวบงช้ีตัวหนึ่งที่จะ 
แสดงใหเห็นถึงคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูคือ ครูตองทําวิจัย 
ปฏิบัติการในช้ันเรียน 

ดังนั้น จะเห็นไดวางานการจัดการเรียนการสอนของครู หรืองานของ 
ครูจะหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองนําการวิจัยมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 
หรือแกไขปญหาการเรียนรูของนักเรียนเพื่อนําไปสูการจัดการเรียนการสอนที่มี 
ประสิทธิภาพและในการดําเนินงานตองสอดคลองกับวิถีการปฏิบัติจริงของครู 
มิใชการแยกสวนจากการสอน 

ลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

การวิจัยมีหลายประเภท แตการวิจัยที่เหมาะสมสําหรับการวิจัยในช้ัน 
เรียนคืองานวิจัยที่มีลักษณะดังตอไปนี้ (สุวิมล  วองวาณิช,  2544) 

1.  เปนงานวิจัยขนาดเล็ก (small  scale)  มุงที่การแสวงหาคําตอบ 
เกี่ยวกับการแกปญหาที่เกิดขึ้นในหองเรียน ซึ่งเปนกระบวนการที่ไมใชเวลาใน 
การดําเนินงานนานเกินไป แตตองดําเนินการใหเปนสวนหนึ่งของการสอน 
ตามปกติ



2.  ในแตละภาคเรียน หรือภาคการศึกษาครูสามารถทําการวิจัยได 
หลายประเด็น หรือหลายเรื่องขึ้นอยูกับปญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในช้ันเรียน 
ที่สอน 

3.  การวิจัยของครูเนนการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร (scientific 
method)  ในการแสวงหาคําตอบ เพื่อใหขอคนพบที่ไดมีความนาเช่ือถือและ 
นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองไดจริง 

4.  การวิจัยของครูไมใชการมุงสรางผลงานทางวิชาการเพื่อตนเอง 
แตเปนการแกปญหาหรือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นการ 
นําเสนอผลการวิจัยจึงไมยึดรูปแบบที่เปนทางการเหมือนการนําเสนอผลการวจิยั 
ที่ใชเปนผลงานทางวิชาการ ที่แบงสาระของการวิจัยเปน 5 บท 

5.  การทําวิจัยของครูตองเกี่ยวของกับปญหาทางวิจัยที่เกิดมาจาก 
สภาพปญหาที่เปนจริงขณะนั้น และครูไมสามารถใชวิธีการเดิม ๆ แกปญหาได 
จําเปนตองหาวิธีการใหม 

6.  กระบวนการวิจัยของครูตองเปนไปอยางงาย ๆ สามารถใชขอมูลที่ 
มีอยูในหองเรียนมาใชในการคนหาคําตอบ 

ตัวอยางการวิจัยปฏบิัติการในชั้นเรียนของครู 
�  การวิเคราะหผูเรียน 
�  การศึกษาผลการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
�  การศึกษาสาเหตุการขาดเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
�  การศึกษาเจตคติของนักเรียนตอการสอนของครู 
�  การศึกษาผลการแกไขปญหาการคิดเลขชาของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
�  การศึกษาผลการใชวิธีการสอนเชิงบวกที่มีตอพฤติกรรมของ 
นักเรียนในการเรียนอังกฤษ 

ฯลฯ



ประเภทของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนทุกเรื่องไมจําเปนตองเปนการวิจัยที่นํา 
นวัตกรรมมาใชแกปญหาทุกเรื่อง ครูหรือผูวิจัยสามารถเสาะแสวงหาความรูเพื่อ 
เปนคําอธิบายสภาพปรากฏการณที่เกิดขึ้นในหองเรียนก็ได เพื่อจะไดเขาใจ 
สภาพปญหาที่ เกิดขึ้น และไดขอมูลที่จะนําไปจัดการในช้ันเรียนไดอยาง 
เหมาะสม เชน 

�  นักเรียนชอบเรียนแบบใด 
�  นักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานกลุมเปนอยางไร 
�  นักเรียนมีเจตคติตอการสอนของครูเปนอยางไร 

ฯลฯ 
Freeman  (1998)  ไดนําเสนอวิธีการจัดประเภทของการวิจัยไว 

4 ประเภท แตที่เหมาะสมสําหรับการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน มี 3 ประเภท 
ดังนี้ 

1.  การวิจัยเชิงสํารวจ (survey  research) เปนการวิจัยที่ครูเปนผูเก็บ 
ขอมูลที่ศึกษาจากนักเรียน เชน การศึกษาสาเหตุการขาดเรียนของนักเรียน การ 
สํารวจพฤติกรรมการอานหนังสือของนักเรียน 

2.  การวิจัยรายกรณี (case study research) เปนการวิจัยที่กลุมตัวอยาง 
ไมมาก ครูจะเปนผูเก็บขอมูลจากพฤติกรรมของนักเรียน ทําการจดบันทึก 
ประจําวัน และบันทึกผลสะทอนกลับ แลวเขียนรายงานสรุปผลโดยการตีความ 
ขอคนพบ เชน การศึกษาวิธีการแกไขปญหาการคิดเลขชา กรณีสุดา  และดุจดาว



3.  การวิจัยแบบปฏิบัติการ (action  research)  หรือแบบรวมมือ 
(collaborative  research)  เปนการวิจัยที่มีการจัดใหมีสิ่งทดลอง (intervention) 
สอดแทรกระหวางการเรียนการสอน เชน การใชแบบฝกการอานออกเสียง 
คําควบกล้ํา ร ล ว ของนักเรียน





ตอนที่  2 
การพัฒนางานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

เปนผลงานทางวิชาการ



ความหมายผลงานทางวิชาการ 

สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดใหความหมายของผลงานทางวิชาการไวดังนี้ 
ผลงานทางวิชาการ หมายถึง เอกสารหรือหลักฐานที่ทําขึ้นจากความรู 

ความสามารถ ทักษะ และประสบการณของผูจัดทําโดยการศึกษาคนควา 
วิเคราะห สังเคราะห วิจัย และไดนําไปใชในการแกปญหา หรือพัฒนางานใน 
หนาที่จนเกิดผลดีตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเปนประโยชนตอ 
ความกาวหนาทางวิชาการ 

แตสําหรับผลงานทางวิชาการของสายงานการสอน หรือผลงานทาง 
วิชาการของครู หมายถึง เอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับการสอนที่แสดงถึงความ 
ชํานาญหรือเช่ียวชาญในดานนั้น ๆ รวมถึงผลงานในลักษณะอื่นซึ่งใชประโยชน 
ในการสอนหรือการจัดการศึกษาใชเปนอยางดี 

ตอมาสํานักงาน ก.ค.ศ. ไดกหนดหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะใหม โดยเริ่มใช 
ตั้งแตวันที่ 1  ตุลาคม 2552  เปนตนไป โดยไดกําหนดลักษณะของผลงานทาง 
วิชาการไว ดังนี้ 

ผลงานทางวิชาการ เปนรายงานการศึกษาคนควา หรือผลงานวิจัย 
ในชั้นเรียน หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  ที่มีจุดมุงหมายในการ 
แกปญหาดานการเรียนของผูเรียน และสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู 
มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและองคความรูต าง ๆ  เพื่อแกไขปญหาและ 
การนําไปสูการสรุปองคความรูเพื่อพัฒนาผูเรียน 

ความสัมพันธระหวางการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนกับผลงานทาง 
วิชาการ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1



แผนภูมิที่ 1  แสดงความสัมพันธระหวางการวจิัยปฏบิัติการในช้ันเรยีน 
กับผลงานทางวิชาการ 

� สรุปองคความรูที่ใชในการ 
แกปญหา/พัฒนานักเรียน 

ผลที่เกิดขึ้น 

� รายงานผลการวิจัยใน 
ช้ันเรียน 

ผลงานทางวิชาการ 

� นําวิธีการที่ไดจาการศึกษา 
ไปจัดการเรียนรู 

� ศึกษาวิธีการ แนวคิด ทฤษฎี 
ที่จะใชในการแกปญหา (นวัตกรรม) 

� วิเคราะหสาเหตุของปญหา 

นักเรียนมีคุณภาพไมเปนไปตามจุดประสงค 
การเรียนรูที่กําหนด 

นักเรียน 
มีคุณภาพ 
ตามจุด 
ประสงค 
การเรียนรู 
ที่กําหนด 

� วิเคราะหผลการประเมิน 

� วัดและประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลาย 

� ดําเนินการจัดการเรียนรูตามแผนฯ ที่กําหนด 
ดวยเทคนิควิธีการสอนและสื่อที่หลากหลาย 

� จัดทําหนวยการเรียนรู/แผนการจัดการเรียนรู 
ที่สอดคลองกับผลการวิเคราะหในขอ 1 

� วิเคราะหตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลาง/ 
หลักสูตรสถานศึกษา



ลักษณะของผลงานทางวิชาการ 

จากแผนภูมิความสัมพันธระหวางการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนกับ 
ผลงานทางวิชาการ จะเห็นไดวารายงานการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนสามารถ 
นําไปใชเปนผลงานทางวิชาการ หรือใชเปนหลักฐานที่แสดงผลการสอน และ 
การพัฒนาผูเรียนจัดทําไดหลายลักษณะ แตจะขอนําเสนอเพียง 3 ลักษณะ ดังนี้ 

รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 1 เรื่อง 
เปนผลงานทางวิชาการ 1 รายการ (เรื่อง) 

รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนหลาย ๆ 
ชิ้นที่เกี่ยวของ สังเคราะหเปนผลงานทางวิชาการ 1 รายการ 

รายงานการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนหลาย ๆ 
เรื่อง สังเคราะหเปนผลงานทางวิชาการ 1 รายการ (เรื่อง) 

ตัวอยางการจัดทําผลงานทางวิชาการแตละลักษณะ  มีดังนี้ 
ลักษณะที่ 1 
ครูสมหญิงสอนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 

โรงเรียนกาวหนา ในปการศึกษา  2553 ซึ่งเปนปที่ใชหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครูสมศรี จึงไดดําเนินการดังตอไปนี ้

ลักษณะที่ 1 

ลักษณะที่ 2 

ลักษณะที่ 3



1.  นําตัวช้ีวัดช้ันปแตละตัวมาวิเคราะหในประเด็นดังตอไปนี้ 
1.1  เนื้อหาที่จะตองสอน (ดานความรู) 
1.2  สิ่งที่นักเรียนตองปฏิบัติได (ทักษะ/กระบวนการ) 
1.3  สมรรถนะที่เกิดขึ้นเมื่อนักเรียนไดปฏิบัติตามตัวช้ีวัด 
1.4  คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่เกิดขึ้น 

2.  ผลจากการวิเคราะหตัวช้ีวัดครบทุกตัว จะทําใหทราบถึงคุณภาพ 
ผู เรียนที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากเรียนวิชาคณิตศาสตร  ครบ  1  ภาคเรียน/ 
1 ปการศึกษา ทั้งดานความรู ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรม 

3.  จัดทําหนวยการเรียนรู/แผนการจัดการเรียนรู โดยไดใชเทคนิค 
ยอนกลับ (Backward Design) 

(ขั้นตอนที่ 1- 3 ถาไดดําเนินการไวแลว ก็ไมตองดําเนินการอีก) 
4.  นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชสอนและทําการประเมินผลตาม 

แผนการประเมินที่กําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู 
5.  วิเคราะหผลการประเมินเมื่อสอนจบ 1 หนวยการเรียนรู 

6.  วิเคราะหสาเหตุที่ผลการประเมินไมเปนไปตามจุดประสงค 
ที่กําหนด 

สมมติวา จากการวิเคราะหผลการประเมนิเมื่อสอนครบ 
1 หนวยการเรียนรูแลว พบวา นักเรียน 10 คน มีความสามารถใน 
การคิดอยูในระดบัตองปรับปรุง ดังนั้น ครูสมหญิง จึงตองวิเคราะห 
หาสาเหตุที่ทําใหนักเรยีน 10 คน มีทักษะการคิดต่ํากวาเกณฑ 
ที่กําหนด



ปญหา  สาเหตุของปญหา 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 
จํานวน 10 คน มีความสามารถดาน 
การคิดต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด 

1. ครูไดสรางแรงจูงใจใหนักเรียน 
อยากคิด 
2. ครูใชเทคนิคการจัดการเรียนรู 
ไมหลากหลาย 
3. การใหนักเรียนแกปญหาไมเปน 
ขั้นตอน 

ฯลฯ 

7.  จากสาเหตุของปญหาที่วิเคราะหไดในขอ 6 นํามาสูการหาวิธีการ 
หรือเทคนิคการจัดการเรียนรูที่จะพัฒนาความสามารถดานการคิดใหนักเรียน 

การรูปญหา 
และสาเหตุ 
ของปญหา 

วิธีการแกปญหา 

เขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

นําไปสู 

ใชเปนขอมูล 

สมมติ ครูสมหญิงเลือกใชการสอดแทรกการคดิในทุก 
หนวยการเรยีนรู โดยเลอืกใชเทคนิควิธีที่หลากหลาย 
เชน  คิด – ปริศนา – การคนพบ 

เห็นรับรู – คิด – สงสัย 
ฯลฯ



8.  นําเทคนิควิธีที่เปนผลจากการศึกษาไปใชในการออกแบบกิจกรรม 
ในแผนการจัดการเรียนรู 

9.  เมื่อเรียนจบในแตละแผนการจัดการเรียนรู/หนวยการเรียนรู ทํา 
การประเมินผลความสามารถดานการคิดของนักเรียนตามจุดประสงคที่กําหนด 
และบันทึกไวในหลังแผนการจัดการเรียนรูทุกแผน (โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียน 
10 คน ที่เปนกลุมเปาหมายตองเก็บขอมูลอยางละเอียด) 

10.  เมื่อสอนครบ  1 ภาคเรียน/1  ปการศึกษา นําขอมูลทั้งหมดที่ 
ดําเนินการมาสรุปผลการจัดการเรียนรู และนําเรื่องความสามารถดานการคิดของ 
นักเรียน 10 คน มาเรียบเรียงเปนรายงานการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 1 เรื่อง 

ลักษณะที่ 2 
ครูสมสวย สอนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนสุขใจ โดยใน 

ปการศึกษา 2553 ไดรับมอบหมายใหสอนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 ดังนั้น กอน 
การสอนครูสมสวย จึงไดจัดทําหนวยการเรียนรูโดยใช เทคนิคยอนกลับ 
(Backward  Design)  และจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ใชสอนตลอด 1 ป 
การศึกษา 

อนึ่ง เมื่อครูสมสวย สอนครบ 1 หนวยการเรียนรู พบวา มีนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 จํานวน 12 คน ไมมีความเพียรพยายามในการเรียนและ 

อนึ่ง การนําผลการจัดการเรียนรู เรียบเรียงเปนรายงาน 
การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน และถาจะนําไปใชเปนผลงาน 
ทางวิชาการ ควรทําเปนรายงาน 5 บท



การเขารวมกิจกรรม ดังนั้น ครูสมสวย จึงไดวิเคราะหหาสาเหตุที่ทําใหนักเรียน 
ทั้ง 12 คน มีพฤติกรรมดังกลาว ปรากฏผลดังนี้ 

ปญหา  สาเหตุของปญหา 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 
ไมมีความเพียรพยายมในการเรียน และ 
การเขารวมกิจกรรม 

1. วิธีการสอนของครูไมสอดคลองกับ 
ความสนใจของนกัเรยีน 
2. กิจกรรมที่ครจูัดไมเราใจ 

จากสาเหตุของปญหาที่ครูสมสวย วิเคราะหทั้ง  2  ขอ ครูสมสวย 
ไมมั่นใจวาจะเปนสาเหตุที่แทจริงหรือไม ดังนั้น จึงทําการสํารวจวิธีการเรียน 
ของนักเรียนทั้ง 12 คน ดังนี้ 

1.  สํารวจวิธีการเรียนของนักเรียนทั้ง 12 คน โดยใชเครื่องมือสํารวจ 
วิธีการเรียนตามแนวคิดของกราชาและไรชแมน 

2.  สัมภาษณวิ ธีการเรียนของนักเรียนทั้ง  12  คน และสอบถาม 
ผูปกครองของนักเรียนทั้ง 12 คน 

3.  ขอมูลที่ไดรับจากขอ  1 – 2 ครูสมสวยไดนํามาเขียนรายงาน 
การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 1 เรื่อง คือ การศึกษาวิธีการเรียนของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนสุขใจ



ผลจากการศึกษาวิ ธีการเรี ยนของนัก เรี ยน  12  คน ครูสมสวย 
ไดนําไปใชในการพิจารณาเลือกวิธีการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับขอมูลที่ได 
จากการศึกษา โดยทําแผนการจัดการเรียนรูและเลือกใชเทคนิคการจัดการเรียนรู 
ที่สอดคลองกับวิธีการเรียนของนักเรียน 

อนึ่ง ในระหวางที่ครูสมสวย จัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู 
ที่กําหนด ก็ทําการเก็บขอมูลโดยการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรียนรูของ 
นักเรียน และประเมินลักษณะนิสัยการใฝเรียนรูของนักเรียนทั้ง 12 คน 

ขอมูลที่ไดครูสมสวย สามารถเขียนรายงานการวิจัยปฏิบัติการใน 
ช้ันเรียน ได 2 เรื่อง คือ 

ผลจากการศึกษาวิธีการเรยีนของนักเรียน 12 คน มีดงันี้ 
1.  นักเรียน 6 คน  มีวิธีการเรียนแบบอสิระ 

�  ชอบคิดดวยตนเอง 
�  ชอบทํางานดวยตนเอง 
�  ฟงความเห็นของเพื่อนรวมช้ัน 
�  เช่ือมัน่ความสามารถในการเรยีนรูของตนเอง 
�  เรียนรูเนื้อหาที่ตนคิดวาสําคัญ 

2.  นักเรียน 6 คน  มีวิธีการเรยีนแบบพึ่งพา 
�  ความอยากรูทางวิชาการมีนอย 
�  ตองการเรียนเฉพาะที่กําหนดใหเรยีน 
�  พึ่งครูและเพื่อนทีเ่ขาคิดวาจะเปนแหลงและผูสนบัสนุน 

ทางวิชาการ 
�  ตองการทํางานตามคําบอก



1)  การศึกษานิสัยใฝเรียนรูของนักเรียนที่มีวิธีการเรียนแบบอิสระ 
2)  การศึกษานิสัยใฝเรียนรูของนักเรียนที่มีวิธีการแบบพึ่งพา 

ลักษณะที่ 3 
ครูใจดี สอนสาระการเรียนรูภาษาไทย  โรงเรียนสุขใจ โดยในป 

การศึกษา  2553  ไดรับมอบหมายใหสอนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ½ ซึ่งหองนี้ 
มีนักเรียนทั้งหมด 40 คน ตลอดปการศึกษา 2553 ครูใจดี ไดทําวิจัยปฏิบัติการ 
ในช้ันเรียนไว 4 เรื่อง ดังนี้ 

1)  การพัฒนาทักษะการสรุปใจความจากเรื่องที่อาน (จํานวนนักเรียน 
15 คน) 

2)  การพัฒนาทักษะการอานควบกล้ํา ร ล และ ว (จํานวนนักเรียน 
12 คน) 

3)  การพัฒนาทักษะการเขียน (จํานวนนักเรียน 17 คน) 
4)  การพัฒนามารยาทการฟงและการพูด (จํานวนนักเรียน 12 คน) 
ดังนั้น เมื่อสิ้นปการศึกษา 2553 ครูใจดี ตองการจะทําผลงานทาง 

วิชาการก็สามารถนําผลงานวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน ทั้ง 4 เรื่อง สังเคราะหเปน 
ผลงานทางวิชาการ 1 รายการ โดยนําเสนอเปนรายงาน 5 บท รายละเอียดอยูใน 
ตอนที่ 3 ตัวอยางที่ 3 

อนึ่ง ถาครูสมสวย ตองการจะนํารายงานการวิจัยปฏบิัติการ 
ในช้ันเรยีน 3 เรือ่ง มานําเสนอเปนผลงานทางวิชาการสามารถ 
ดําเนินการได โดยการสงัเคราะหจากรายงานทั้ง 3 เรือ่ง เปนผลงาน 
ทางวิชาการ 1 รายการ และนําเสนอเปนรายงาน 5 บท รายละเอียด 
อยูในตอนที่ 3 ตัวอยางที่ 2



ตอนที่  3 
การเรียบเรียงผลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

เปนผลงานทางวิชาการ



การเรียบเรียงผลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เปนผลงาน 
ทางวิชาการ 

การจะนําผลงานวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน ซึ่งเปนผลการพัฒนาการ 
เรียนรูของผูเรียนใหเปนผลงานทางวิชาการ รายที่ดี ควรประกอบดวย 3 สวนคือ 
สวนนํา สวนเนื้อหา และสวนอางอิง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  สวนนํา (Preliminary  Materials)  ประกอบดวย ปกนอก ปกใน 
คํานํา บทคัดยอ สารบัญ  สารบัญตาราง และสารบัญรูปภาพ 

2.  สวนเนื้อหา ประกอบดวยบทตาง ๆ 5 บท ดังนี้ 
บทที่ 1  บทนํา 
-  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
-  วัตถุประสงคของการวิจัย 
-  สมมติฐานของการวิจัย (ถามี) 
-  ขอบเขตของการวิจัย 
-  คํานิยามศัพทเฉพาะ 
-  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
บทที่ 2  แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
บทที่ 3  วิธีดําเนินการวิจัย 

การนําเสนอในบทนี้ ถาเปนการพัฒนานวัตกรรม ควรจะ 
นําเสนอโดยแบงออกเปน 2 ตอนคือ 

ตอนที่ 1 วิธีดําเนินการพัฒนา 
ตอนที่ 2 วิธีดําเนินการวิจัย 

-  ประชากร/กลุมตัวอยาง



-  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
�  การสรางเครื่องมือ 
�  การหาคุณภาพของเครื่องมือ 

-  การเก็บรวบรวมขอมูล 
-  การวิเคราะหขอมูล 

อนึ่ง ถาเปนการวิจัยที่ไมไดมีการพัฒนานวัตกรรม การ 
นําเสนอในบทนี้จะเสนอเฉพาะในสวนของวิธีดําเนินการวิจัย 

บทที่ 4  ผลการวิจัย หรือผลการศึกษา 
บทที่ 5  สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
บรรณานุกรม 
ภาคผนวก



การเรียบเรียงผลการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนเปนผลงานทางวิชาการ 

ตัวอยางที่ 1 
ลักษณะที่ 1  งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 1 เรื่อง เปนผลงานทางวิชาการ 

1 รายการ 
จากตัวอยางการทําวิจยัปฏิบัตกิารในช้ันเรียน กรณีครูสมหวงั สามารถ 

จัดทําเปนรายงานไดดงันี ้

ชื่อรายงาน การศึกษาทักษะการคิดของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียน 
กาวหนา 

บทที่ 1  บทนํา 
ความเปนมา 

การจัดการเรียนรูตามแนวพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มีจุดหมายที่สําคัญคือ 
การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลอง 
กับความสนใจและความถนัดของผูเรียน 

คําอธิบาย 

ช่ือรายงานจะตองสะทอน 
ใหทราบถึงปญหา ขอบเขต 
ของการวิจัยและประชากร 

การเขียนความเปนมา 
ควรเขียนในลักษณะความเรียง 
เพื่อแสดงแนวคิด ความจําเปน 
ประโยชน คุณคาที่จะตอง 

การต้ังชื่อรายงาน 

ความเปนมา 

ตัวอยาง



โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ และการประยุกต 
ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 
นอกจากนั้น หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนด 
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน เมื่อเรียนจบ 
.หลักสูตรจะตองมีความสามารถในการสื่อสาร 
การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยีและ 
มีทักษะชีวิต ซึ่งการจัดการเรียนรูทุกกลุม 
สาระการเรียนรูตองมุงพัฒนานักเรียนใหมี 
ความสามารถในเรื่องดังกลาว 

จากการสังเกตและประเมินความสามารถ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 
45 คน เมื่อเรียนผานไปแลว 2 หนวยการเรียนรู 
พบวา มีนักเรียน 10 คน ที่มีทักษะการคิดอยูใน 
ระดับตองปรับปรุง หรือต่ํากวาเกณฑที่กําหนด 
ทั้งนี้อาจจะเกิดจากสาเหตุที่สําคัญหลาย 
ประการ เชน ในการจัดการเรียนรู ครูไมได 
สรางแรงจูงใจใหนักเรียนอยากคิด การใช 
เทคนิคจัดการเรียนรูยังไมหลากหลาย 
นอกจากนั้น การพัฒนาใหนักเรียนมีทักษะ 
การแกปญหาดําเนินการไมเปนขั้นตอน 

พัฒนาหรือทําวิจัยในเรื่อง 
นั้น ๆ โดยกลาวถึงประเด็น 
ดังตอไปนี้ 
� นําเขาสูปญหา 
� วิธีการไดปญหา 
� สาเหตุของปญหา 
� ปญหาที่เกิดขึ้นถาไมไดรับ 
การแกไขจะเกิดอะไรขึ้น 
� วิธีการแกปญหา (ควรอางอิง 
จากทฤษฎี หรือผูที่ดําเนินการ 
มาแลวและประสบผลสําเร็จ) 
� ปญหาที่เกิดขึ้นเมื่อไดรับ 
การแกไขแลวจะสงผลให 
นักเรียนเปนอยางไร



ซึ่งปญหาดังกลาวนี้ ถาไมไดรับการแกไข หรือ 
ไดรับการชวยเหลือตั้งแตเริ่มแรก จะสงผลตอ 
การเรียนรู ดวยเหตุผลดังกลาวจึงเห็นความ 
จําเปนที่จะตองพัฒนาใหนักเรียนมีทักษะ 
การคิด โดยจะสอดแทรกในการจัดการเรียนรู 
ของทุกแผนการจัดการเรียนรู สวนเทคนิคหรือ 
วิธีการที่จะนํามาใช เชน คิด – ปริศนา – 
การคนพบ การเช่ือมโยง – ขยาย – การทํานาย 
ฯลฯ และคาดวาเมื่อนักเรียนไดรับการพัฒนา 
ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และดํารง 
ชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 
2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถ 

ทางการคิดของนักเรียนกอนและหลังการพัฒนา 

การเขียนใหสอดคลองกับ 
ปญหาการวิจัย หรือสิ่งที่ 
ตองการพัฒนาสามารถดําเนิน 
การได ใชภาษาที่กะทัดรัด 
สั้นไดใจความชัดเจน และ 
นิยมเขียนเปนขอ ๆ โดยขึ้นตน 
ดวยคําวา เพื่อแลวตามดวย 
ถอยคํา หรือขอความแสดงถึง 
กริยา เชน ศึกษา พัฒนา 
เปรียบเทียบ 

วัตถุประสงค



ขอบเขตของการวิจัย 
1) การพัฒนาใหนักเรียนมีนิสัยแหงการคิด 

ประชากร คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 
ที่ศึกษาอยูในปการศึกษา 2553 จํานวน 45 คน 
สวนกลุมตัวอยาง คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปที่ 1/1 ที่ศึกษาอยูในปการศึกษา 2553 จํานวน 
10 คน 

2) ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 
ตัวแปรอิสระ คือการจัดการเรียนรูโดยใช 
เทคนิคของการใชคําถามและกระบวนการ 
GPAS  ตัวแปรตาม คือความสามารถดาน 
การคิดของนักเรียน 

3) ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาและพัฒนา 
คือ 1 ปการศึกษา (ปการศึกษา 2553) 

4) ทักษะการคิด ที่พัฒนาคือทักษะที่เปน 
หลักและใชเปนฐานในการคิด โดยทั่วๆ ไป 
ที่มีลักษณะไมซับซอนมากนัก เชน ทักษะ 
การสังเกต ทักษะการสํารวจ ทักษะการตั้ง 
คําถาม ทักษะการรวบรวมขอมูล การระบุ 
ขอมูล การจําแนกแยกแยะ การจัดลําดับ 

การนําเสนอขอบเขตของ 
การวิจัยเปนการบอกกรอบ 
งานวิจัย วามีขอบเขตเพียงใด 
ครอบคลุมอะไรบาง 
ประกอบดวย 
- ประชากรและกลุมตัวอยาง 
- ตัวแปรที่ศึกษา 
- ระยะเวลาหรือชวงเวลา 
ที่ทําการวิจัย 
- สถานที่หรือพื้นที่ที่ทําการ 
วิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย



การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมูและการสรุป 
อางอิง 

คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย 
เทคนิคการใชคําถาม หมายถึง การกระตุน 

ใหนักเรียนคิดโดยใชคําถามตามหลักของบลูม 
(Bloom) คือ ถามเกี่ยวกับความรู ความเขาใจ 
การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห 
และการประเมิน 

กระบวนการ GPAS หมายถึง กระบวนการ 
พัฒนาการคิด ประกอบดวย การคนหาและ 
การรวบรวมขอมูล (Gathering) การจัดกระทํา 
ขอมูล (Processing) การประยุกตใชความรู 
(Applying) การกํากับตนเองหรือการเรียนรู 
ไดเอง (Self-regulation) 

ทักษะการคิด หมายถึง ความสามารถ 
ในการคิด ลักษณะตาง ๆ ซึ่งเปนองคประกอบ 
ของกระบวนการคิดที่สลับซับซอน 

คําจํากัดความที่ใชในการ 
วิจัย หรือคํานิยามศัพทเฉพาะ 
เปนการใหความหมายของ 
คําศัพทบางคําที่นํามาใช 
ในการวิจัย เพื่อใหผูทําวิจัย 
และผูอานรายงานการวิจัย 
มีความเขาใจตรงกัน 

คําที่ควรใหคําจํากัดความ 
คือคําที่มีความหมาย 
หลายอยางหรือคําศัพททาง 
วิชาการ 

คําจํากัดความที่ใช 
ในการวิจัย



ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 ทุกคน 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมี 
ความสามารถตามเปาหมายที่หลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 กําหนด 

หมายเหตุ สมมติฐานการวิจัย ถาหากมีการ 
ตั้งก็ตองมีการทดสอบดวยคาสถิติ 
แตตัวอยางนี้ไมไดมีการตั้งสมมติฐานการวิจัย 

บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ 
การคิด 
- ความหมายของการคิด 
- ประเภทของการคิด 
- แนวทางในการพัฒนาทักษะการคิด 

เปนการนําเสนอใหเห็นถึง 
ประโยชนที่ไดจากการวิจัย 

การตั้งช่ือบทที่ 2 อาจจะ 
ใชช่ืออื่น เชน การศึกษา 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การนําเสนอในบทนี้เปน 
การนําเสนอแนวคิด ทฤษฎี 
หลักการ รวมถึงงานวิจัย 
ที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ศึกษา 

ประโยชนที่คาดวา 
จะไดรับ 

บทที่ 2



2. วิธีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาทักษะการคิด 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
(นําเสนอผลงานวิจัยที่ใชเทคนิควิธีการ 

ตาง ๆ ในการพัฒนาทักษะการคิด) 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน 
ดําเนินการในรูปของการวิจัยพัฒนา ดังนั้น 
เพื่อตรวจสอบวิธีการที่ใชในการพัฒนาและ 
ผลสําเร็จของการพัฒนา ไดดําเนินการโดย 
แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 วิธีดําเนินการพัฒนา 
การพัฒนานักเรียนใหมีทักษะการคิดตลอด 

1 ปการศึกษา ไดใชเทคนิควิธีการที่หลากหลาย 
ดังนี้ 

1) เทคนิคการใชคําถาม เปนการกระตุน 
ใหนักเรียนคิด โดยใชคําถามตามหลักของบลูม 
(Bloom, 1956) คือการถามเกี่ยวกับความรู 
ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห 
การสังเคราะห และการประเมิน 

ในลักษณะการสังเคราะห 
ไมใชการเขียนยอ 

การนําเสนอในบทนี้ควร 
นําเสนอใหเห็นภาพของการ 
พัฒนาและการตรวจสอบ 
ผลการพัฒนา 

การนําเสนอวิธีการพัฒนา 
ควรระบุรายละเอียดของ 
วิธีการทั้งหมดที่ใชในการ 
พัฒนาตลอดระยะเวลาที่ 
ทําการวิจัย 

บทที่ 3 

วิธีดําเนินการพัฒนา



สวนคําถามที่นํามาใชมีความหลากหลาย 
ตามที่ David Perbins ไดเสนอไวในหนังสือ 
Thinkin Classroom ดังนี้ 

1.1  คิด  – ปริศนา  – การคนพบ  ตัวอยาง 
คําถาม เชน

1. นักเรียนคิดวานักเรียนรูอะไรเกี่ยวกับ 
สิ่งนี้ 

2. อะไรที่ทําใหนักเรียนมีขอสงสัย 
3. อะไรทําใหนักเรียนอยากจะคนหา 

คําตอบ 
ซึ่งวิธีการคิดแบบนี้จะชวยใหนักเรียน 

สามารถเช่ือมโยงความคิดนี้ไปกับความรูที่มี 
อยูแลว

1.2 หัวขอขาว/เรื่อง ตัวอยางคําถาม เชน 
สมมติวาถานักเรียนจะตองเขียน 

หัวขอขาว เรื่อง เพื่อสื่อที่สําคัญที่สุดของภาพ 
นั้น ๆ นักเรียนจะเขียนหัวขอขาวอะไร 

ฯลฯ 
2. กระบวนการ GPAS เปนกระบวนการที่ใช 
ในการจัดการเรยีนรู เปนลําดับขั้นตอนทีจ่ะนํา 
ไปสูผลที่คาดหวัง ประกอบดวย การคนหาและ 
เลือกขอมูล (G : Gathering) การจัดกระทํากับ



ขอมูล (P : Processing) การนําไปใช 
(A : Applying) และการกํากับตนเองและ 
การเรียนรูไดเอง (S : Self Regulation) โดยมี 
รายละเอียดดังนี้ 

(ระบุรายละเอียด) 
อนึ่ง การจัดการเรียนรูในสาระการเรียนรู 

ภาษาไทยของนกัเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 
ตลอด 1 ปการศึกษา ไดพัฒนาทักษะการคิด 
โดยสอดแทรกในการจัดการเรียนรูทกุแผน 
การจัดการเรียนรู 

ตอนที่ 2 วิธีดําเนินการวิจัย 
จากการตรวจสอบผลการพัฒนาทักษะ 

การคิดของนักเรียนดวยวิธีการใชคําถามและ 
กระบวนการ GPAS ไดใชกระบวนการวิจัย 
มีรายละเอียดดงันี้ 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 
1/1 ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2553 จํานวน 
45 คน 

กลุมตัวอยาง คือนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
1/1 ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2553 
จํานวน 10 คน 

การตรวจสอบผลการพัฒนา 
ระบุรายละเอียดดังตอไปนี้ 
� ประชากรและกลุม 

ตัวอยาง 
� เครื่องมือที่ใชในการ 

เก็บรวบรวมขอมูล 
� การเก็บรวบรวมขอมูล 
� การวิเคราะหขอมูล 

การตรวจสอบ 
ผลการพัฒนา



เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ความ 

สามารถในการคิดของนักเรียนใชวิธีการ 
ตรวจช้ินงาน เมื่อเรียนจบหนวยการเรียนรู 
โดยมีการกําหนดแนวทางการใหคะแนนที่ 
ชัดเจนและใชการสังเกตพฤติกรรมของ 
นักเรียนในระหวางเรียน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูล เก็บระหวางที่ 

นักเรียนเรียนรูและเมื่อนักเรียนเรียนจบหนวย 
การเรียนรู ซึ่งมีทั้งหมด 10 หนวยการเรียนรู 
โดยผูสอนเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหขอมูล 

เปนรายบุคคลตามประเด็นที่กําหนด โดยคิด 
คะแนนที่ไดมาประเมินเปนระดับผลการเรียน 
โดยแบงออกเปน 4 ระดับคือ ดีมาก ดี พอใช 
และตองปรับปรุง 

สวนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
นําเสนอเปนรายคน โดยนําเสนอทั้งหมด 
10 ครั้ง



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

การศึกษาทักษะการคิดของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 มีวัตถุประสงคที่สําคัญ 
คือ เพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีทักษะการคิด 
ศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถทาง 
การคิดของนักเรียนกอนและหลังการพัฒนา 
จากนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ประกอบดวย แบบสังเกตพฤติกรรมของ 
นักเรียน และแบบประเมินช้ินงาน การวิเคราะห 
ขอมูลใชการวิเคราะหผลการศึกษาการคิดของ 
นักเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ทักษะการคิดของนักเรียน 

การพัฒนาการคิดของนักเรียนตลอด 
1 ปการศึกษา ไดทําการเก็บรวบรวมอยาง 
ตอเนื่อง และบันทึกผลการประเมิน จํานวน 
10 ครั้ง ปรากฏผลดังนี้ 

ครั้งที่ 1 วันที่....เดือน..............พ.ศ......... 
จากการรวบรวมผลการประเมินความ 

สามารถในการคิดของนักเรียน จํานวน 10 คน 
ใน 10 เรื่อง แบงการประเมินออกเปน 3 ฉบับ 
คือ ดี พอใช และตองปรับปรุง กําหนดเปน 

1. การนําเสนอผลการวิจัย 
เรียงตามลําดับของ 
วัตถุประสงคการวิจัย 
2. ถามีการเก็บขอมูลหลายครั้ง 
นําเสนอเปนรายครั้ง 
3. การแปลผลการวิเคราะห 
ขอมูล ควรแปลเฉพาะประเด็น 
ที่สําคัญ หรือขอคนพบเดน ๆ 
แปลความเชิงสถิติเปนหลัก 
ไมตองตีความ หรือขยายความ 
เพิ่มเติม 
4. การเขียนตารางควรตอง 
ชัดเจน มีเลขที่ตาราง 
หัวตาราง 
5. การนําเสนอผลการวิเคราะห 
ขอมูลระหวางตาราง ควรมี 
ขอความเพื่อเช่ือมโยงใหเห็น 
ความตอเนื่องระหวางสิ่งที่ 
นําเสนอ 

ผลการวิจัย



3 2 และ 1 ตามลําดับ ผลการประเมินดังแสดงใน 
ตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินทักษะการคิดของนักเรียน 
ครั้งที่ 1 

นักเรียนคนที่ รายการ 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1. การสังเกต  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2. การสํารวจ  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3. การตั้งคําถาม  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
5. การระบุ  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
6. การจําแนก แยกแยะ  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
7. การจัดลําดับ  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
8. การเปรียบเทียบ  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
9. การจัดหมวดหมู  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
10. การสรุปอางอิง  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

คะแนนเฉลี่ย  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

จากตารางที่ 1 ทักษะการคิดของนักเรียนทั้ง 10 คน 
เมื่อพิจารณาเปนรายเรื่อง พบวา ทุกเรื่องนักเรียนทั้ง 
10 คน มีผลการประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง 

ครั้งที่ 2 วันที่......เดือน...................พ.ศ........... 
การนําเสนอครั้งที่ 2 ถึงครั้งที่ 10 นําเสนอเชนเดียว



2. เปรียบเทียบความสามารถทางการคิดของ 
นักเรียนกอนและหลังการพัฒนา 

การศึกษาความสามารถทางการคิดของ 
นักเรียนทั้ง 10 คน ปรากฏผลดังแสดงใน 
ตารางที่ 11 

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบความสามารถดาน 
การคิดของนักเรียนกอนและหลัง 
การพัฒนา 

รายการ  คะแนน 
เฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

1. กอนการพัฒนา 
2. หลังการพัฒนา 

จากตารางที่ 11 เมื่อพิจารณาความสามารถ 
ดานการคิดของนักเรียนพบวา กอนการพัฒนา 
นักเรียนมีความสามารถดานการคิดโดยมี 
คะแนนเฉลี่ย.....คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
...... และเมื่อไดรับการพัฒนาแลว มีความ 
สามารถในการพัฒนาสูงขึ้น โดยมีคะแนน 
เฉลี่ย.......คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน...... 

1) การนําเสนอผลการประเมิน 
เพื่อตอบวัตถุประสงคของ 
การวิจัย ขอที่ 2 ไมไดมีการ 
ทดสอบดวยคา t-test เนื่องจาก 
ไมไดมีการตั้งสมมติฐาน 
การวิจัย 
2) การนําเสนอผลการวิจัยดวย 
ตารางควรอธิบายขอมูลใน 
ตารางดวย



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

การศึกษาทักษะการคิดของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 มีวัตถุประสงคที่สําคัญ 
คือ เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีทักษะการคิด 
ศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถทาง 
การคิดของนักเรียนกอนและหลังการพัฒนา 
จากนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ประกอบดวยแบบสังเกตพฤติกรรมและ 
แบบประเมินช้ินงาน การวิเคราะหขอมูล 
ใชการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยเลขคณิต 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา 
ผลการวิจัยโดยสรุปมีดังนี ้

สรุปผลการวิจัย 
1. ทักษะการคิดของนักเรียน จากการ 

ประเมินทักษะการคิดของนักเรียน จํานวน 
10 ครั้ง พบวา นักเรียนมีทักษะการคิด 
ดังแสดงในกราฟ 

การนําเสนอในบทที่ 5 
ประกอบดวย การนําเสนอ 

1. สรุปผลการวิจัย 
2. การอภิปรายผล 
3. ขอเสนอแนะ 
1) สรุปผลการวิจัย เปนการ 

นําผลที่ไดจากการวิจัย ซึ่งได 
นําเสนอในบทที่ 4 แลวมา 
สรุปอีกครั้งหนึ่ง และกอน 
ที่จะสรุปควรจะนําเสนอวิธี 
ดําเนินการอยางยอ ๆ กอน 

2) การนําเสนอสรุปผล 
การวิจัย นําเสนอใหครบตาม 
วัตถุประสงคที่กําหนด 

คําอธิบาย



2. เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยตั้งแตครั้งที่ 1 
ถึงครั้งที่ 10 พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 
สูงขึ้น โดยกอนการพัฒนามีคะแนนเฉลี่ย...... 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน......และเมื่อสิ้นสุด 
การพัฒนาแลว มีคะแนนเฉลี่ย........... 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน.................. 

อภิปรายผล 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 

ขอเสนอแนะ 
......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 

การอภิปรายผล 
เปนการนําเอาผลที่ไดจาก 

การศึกษาไปอภิปราย 
เทียบเคียงกับผลการวิจัยที่ได 
ศึกษาไวในบทที่ 2 

ขอเสนอแนะ 
การเขียนขอเสนอแนะนิยม 

เขียนเปน 2 สวน ดังนี้ 
1. ขอเสนอแนะในการนํา 

ไปใชประโยชน เขียนให 
สอดคลองกับประโยชนที่ 
คาดวาจะไดรับ 

2. ขอเสนอแนะสําหรับ 
การศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติม



ตัวอยางที่ 2 
ลักษณะที่ 2  รายงานการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนหลาย ๆ ช้ินที่เกี่ยวของกนั 

สังเคราะหเปนผลงานทางวิชาการ 1 รายการ (เรื่อง) 

จากตัวอยางกรณีครูสมสวย ซ่ึงมีผลงานวิจัยมี 3 เรื่อง ดังนี้ 
1. การศึกษาวิธีการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 

โรงเรียนสุขใจ 
2. การศึกษานิสัยใฝเรียนรูของนกัเรียนที่มวีิธีการเรียนแบบอิสระ 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนสุขใจ 
3. การศึกษานิสัยใฝเรียนรูของนกัเรียนที่มวีิธีการเรียนแบบพึ่งพา 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนสุขใจ 

เรื่อง  การศึกษาวิธีการเรียนและนิสยัใฝเรียนรูของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1  โรงเรียนสุขใจ



ชื่อรายงาน การศึกษาวิธีการเรียนและนิสัย 
ใฝเรียนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 

บทที่ 1 
บทนํา 

ความเปนมา 
การจัดการเรียนรูตามแนวพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มีจุดหมายที่สําคัญคือ 
การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลอง 
กับความสนใจและความถนัดของผูเรียน 
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
นอกจากนั้น คุณลักษณะอันพึงประสงค 
ขอหนึ่งตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 

คําอธิบาย 

การตั้งช่ือรายงานตอง 
สะทอนใหทราบถึงปญหา 
ขอบเขตของการวิจัยและ 
ประชากร ซึ่งจากรายงานวิจัย 
ปฏิบัติการในช้ันเรียน 3 เรื่อง 
มีคําสําคัญคือ วิธีการเรียนรู 
และนิสัยใฝเรียนรู ดังนั้น 
ช่ือรายงานจึงมีคํา 2 คํานี้ 

1) การเขียนความเปนมา 
เขียนในลักษณะเดียวกับ 
ลักษณะที่ 1 และควรเขียนเพิ่ม 
การอางอิงขอมูลจากหนวยงาน 
บุคคลที่ไดดําเนินการมาแลว 
ประสบผลสําเร็จ ซึ่งในตัวอยาง 
ไมไดนําเสนอเพราะตองการ 
ใหเห็นเปนแนวทางเทานั้น 

ชื่อรายงาน 

ความเปนมา



แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 คือ การพัฒนานักเรียนใหมนีิสัยใฝเรียนรู 
ซึ่งคุณลักษณะของผูที่มีนิสัยใฝเรียนรู คือผูที่ 
แสดงออกถึงความตั้งใจเพียรพยายามในการ 
เรียน และเขารวมกิจกรรมการเรียนรูแสวงหา 
ความรูจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก 
โรงเรียนอยางสม่ําเสมอ ดวยการเลือกใชสื่อ 
อยางเหมาะสม บันทึกความรู วิเคราะห สรุป 
เปนองคความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอด 
เผยแพรและนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนและ 
การเขรวมกิจกรรมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปที่ 1/1 พบวา มีนักเรียนจํานวน 12 คน ไมมี 
ความเพียรพยายามในการเรียนและการเขารวม 
กิจกรรม ดังนั้น จึงไดทําการศึกษาสาเหตุที่ 
ทําใหนักเรียนมีคุณลักษณะดังกลาว พบวา 
สาเหตุหนึ่งเกิดจากวิธีการสอนของครู 
ไมสอดคลองกับความสนใจของนักเรียน และ 
กิจกรรมที่ครูจึงไมเขาใจ ดังนั้น เพื่อใหการจัด 
กิกจรรมตรงตามความสนใจของนักเรียนและ 
บังเกิดผลตอการพัฒนาคุณลักษณะของ 
นักเรียน จึงไดดําเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ 
วิธีการเรียนและนิสัยใฝเรียนรูของนักเรียน



ทั้ง 12 คนขึ้น โดยมุงหวังปลูกฝงคุณลักษณะ 
ใฝเรียนรูใหนักเรียน ซึ่งจะมีประโยชนคือ 
นักเรียนเปนอยางยิ่ง มิใชเฉพาะการเรียน 
ในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเทานั้น แตจะ 
สงผลตอการเรียนในสาระการเรียนรูอื่น 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาวิธีการเรียนของนักเรียน 
2. เพื่อศึกษาวิธีการจัดการเรียนรูที่สอดคลอง 

กับวิธีการเรียนของนักเรียน 
3. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบนิสัยใฝเรียนรู 

ของนักเรียนกอนและหลังการพัฒนา 

ขอบเขตของการวิจัย 
1) การศึกษาวิธีการเรียนและนิสัยใฝเรียนรู 

ประชากร คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 
ที่ศึกษาอยูในปการศึกษา 2553 จํานวน 45 คน 
สวนกลุมตัวอยางคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปที่ 1/1 ที่ศึกษาอยูในปการศึกษา 2553 
จํานวน 12 คน 

การเขียนเชนเดียวกับ 
ลักษณะที่ 1 แตตองครอบคลุม 
วัตถุประสงคของรายงาน 
การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 
3 เรื่อง ที่นํามาสังเคราะห 

การระบุขอบเขตของ 
งานวิจัยเหมือนกับลักษณะที่ 1 
แตตองครอบคลุมงานวิจัย 
ปฏิบัติการในช้ันเรียน 
ทั้ง 3 เรื่องที่นํามาสังเคราะห 

วัตถุประสงค 

ขอบเขตของการวิจัย



2) ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 
ตัวแปรอิสระ คือวิธีการที่ใชในการ 

จัดการเรียนรู 
ตัวแปรตาม คือนิสัยใฝเรียนรูของนักเรียน 

3) ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาและพัฒนา 
คือ 1 ปการศึกษา 

คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย 
วิธีการเรียน หมายถึง พฤติกรรมหรือ 

การปฏิบัติของนักเรียนในการจัดการเกี่ยวกับ 
การเรียน ซึ่งแตกตางกันตามสติปญญา 
ลักษณะเฉพาะของผูเรียนและสภาพแวดลอม 
ทางการเรียน 

ใฝเรียนรู หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออก 
ถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน 
แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูทั้งภายใน 
และภายนอกโรงเรียน 

ฯลฯ 

การนําเสนอคําจํากัดความ. 
ที่ใชในการวิจัย ใชหลักการ 
เชนเดียวกับที่ใชในตัวอยาง 
ลักษณะที่ 1 

คําจํากัดความที่ใช 
ในการวิจัย



ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
ทําใหไดขอมูลสําหรับใชในการวางแผน 

การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับวิธีการเรียน 
ของนักเรียน 

การวิจัยครั้งนี้เปนการ 
ศึกษาวิธีการเรียนและนิสัย 
ใฝเรียนรูของนักเรียน ดังนั้น 
การเขียนประโยชนที่คาดวา 
จะไดรับจึงเปนการพิจารณา 
ที่ผลที่ไดรับจากการวิจัย 

หมายเหตุ  1. การที่ไมไดตั้งสมมติฐานการวิจัย เนื่องจากกลุมตัวอยางมีเพียง 12 คน การจะ 
ทดสอบสมมติฐานตองใชสถิติที่เรียกวา Nonparametric ดังนั้น ถาไมมีความรูเรื่อง 
nonparametric ก็ไมตองตั้งสมมติฐานการวิจัย 

2. สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งตองมีการทดสอบดวยคาสถิติ 

ประโยชนที่คาดวา 
จะไดรับ



บทที่ 2 
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการเรียน 
� ความหมายของวิธีการเรียน 
� ความสําคัญของวิธีการเรียน 
� แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการเรียน 

2. วิธีการจัดการเรียนที่สอดคลองกับวิธี 
การเรียน 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1. การตั้งช่ือบทที่ 2 อาจจะ 
ใชช่ืออื่น เชน แนวคิดทฤษฎี 
หรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2. การนําเสนอในบทนี้เปน 
การนําเสนอแนวคิด ทฤษฎี 
หลักการ รวมถึงงานวิจัย 
ที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ศึกษา 
ทั้งตัวแปรตนและตัวแปรตาม 

บทที่ 2



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิธีการเรียนและนิสัยใฝเรียนรู 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียน 
สุขใจ มีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ เพื่อศึกษา 
วิธีการเรียนของนักเรียน ศึกษาวิธีการจัดการ 
เรียนรูที่สอดคลองกับวิธีการเรียนของนักเรียน 
ศึกษาและเปรียบเทียบนิสัยใฝเรียนรูของ 
นักเรียนกอนและหลังการพัฒนา โดยมีวิธี 
ดําเนินการดังนี้ 

1. การศึกษาวิธีการเรียนของนักเรียน 
2. การพัฒนานิสัยใฝเรียนรูของนักเรียน 
3. การศึกษานิสัยใฝเรียนรูของนักเรียน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประชากร/กลุมตัวอยาง 
ประชากร คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

1/1 ที่ศึกษาอยูในปการศึกษา 2553 จํานวน 
45 คน 

สาระสําคัญของการ 
นําเสนอ ประกอบดวย 

1. ประชากร/กลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือที่ใชในการ 

วิจัย (ระบุทั้งวิธีการสราง 
และหาคุณภาพ) 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. สถิติที่ใชในการวิเคราะห 

ขอมูล 

การระบุประชากรและ 
กลุมตัวอยางตองเหมือนกับ 
ที่กําหนดในขอบเขตของ 
การวิจัย 

บทที่ 3 

ประชากรและกลุมวอยาง



กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปที่ 1/1 ที่ศึกษาอยูในปการศึกษา 2553 จํานวน 
12 คน เลอืกโดยวิธีเจาะจง 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมอืที่ใชในการวิจยั ประกอบดวย 
1. แบบสํารวจวิธีการเรียนตามแนวคิดของ 

กราซาและไรซแมน 
2. แบบสัมภาษณของนกัเรยีน 
3. แบบสอบถามผูปกครอง 
4. แบบสังเกตพฤตกิรรมการใฝเรียนรู 

ของนักเรียน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการตลอด 

ปการศึกษา 2553 โดยเริ่มจากการเก็บรวบรวม 
วิธีการเรียนของนักเรียน โดยใชแบบสํารวจ 
วิธีการเรียน การสัมภาษณนักเรียน และ 
การสอบถามผูปกครอง สวนการเก็บรวบรวม 
ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใฝเรียนรูของ 
นักเรียน เก็บทัง้หมด 10 ครัง้ 

ตองระบุเครื่องมือที่ใช 
ในการวิจัยทุกฉบับที่ใชเก็บ 
ขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค 
ของการวิจัยทุกขอ 
ประกอบดวยวิธีการสรางและ 
หาคุณภาพ 

ใชขอมูลจากรายงาน 
การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 
ทั้ง 3 เรื่องที่นํามาสังเคราะห 

เครื่องมือที่ใช ในการ 
วิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูล



สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ประกอบดวย คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสัดสวน 
และการวิเคราะหเนื้อหา 

ระบุสถิติที่ใชในการ 
วิเคราะหขอมูลเพื่อตอบ 
วัตถุประสงคที่กําหนดไวใน 
บทที่ 1 พรอมทั้งสูตรที่ใช 
ในการวิเคราะหของสถิติ 
แตละ 

สถิติที่ใชในการเก็บ 
ขอมูล



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

การศึกษาวิธีการเรียนและนิสัยใฝเรียนรู 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 
มีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ เพื่อศึกษาวิธีการ 
เรียนของนักเรียน ศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู 
ที่สอดคลองกับวิธีการเรียนของนักเรียน 
ศึกษาและเปรียบเทียบนิสัยใฝเรียนรูของ 
นักเรียนกอนและหลังการพัฒนาจากนักเรียน 
ที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 12 คน เครื่องมือ 
ที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสํารวจ 
วิธีการเรียนของนักเรียน แบบสัมภาษณ 
นักเรียน แบบสอบถามผูปกครอง และ 
แบบสังเกตพฤติกรรมการใฝเรียนรูของ 
นักเรียน การวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะห 
คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสัดสวน และการวิเคราะห 
เนื้อหา ปรากฏผลดังนี ้
1. วิธีการเรียนของนักเรียน 
.......................................................................... 
.......................................................................... 

การนําเสนอผลการวิจัย 
เรียงตามลําดับวัตถุประสงค 
โดยนํามาจากผลการวิจัย 
ในรายงานการวิจัยปฏิบัติการ 
ในช้ันเรียนทั้ง 3 เรื่อง ดังนี้ 

1. วิธีการเรียนของนักเรียน 
นําผลการวิจัยจากรายงาน 

การวิจัยปฏิบัติการเรื่อง 
การศึกษาวิธีการเรียนของ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปที่ 1/1 โรงเรียนสุขใจ 

2. วิธีการจัดการเรียนรู 
นําผลการวิจัยจากรายงาน 

การศึกษานิสัยใฝเรียนรูของ 
นักเรียนที่มีการเรียนแบบอสิระ 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 
โรงเรียนสุขใจ และรายงาน 
การวิจัยเรื่องการศึกษานิสัย 

ผลการวิจัย



3. เปรียบเทียบนิสัยใฝเรียนรูของนักเรียน 
กอนและหลังการพัฒนา 

(นําเสนอเปนรายครั้ง ตามจํานวนครั้ง 
ของการเก็บรวบรวมขอมูล) 

ใฝเรียนรูของนักเรียนที่มี 
วิธีการเรียนแบบพึ่งพา 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 
โรงเรียนสุขใจ 

3. การเปรียบเทียบนิสัย 
ใฝเรียนรู ใชขอมูลจากรายงาน 
วิธีปฏิบัติการในชั้นเรียน 
ตามขอ 2



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 

อภิปรายผล 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 

ขอเสนอแนะ 
......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 

การนําเสนอศึกษาไดจาก 
ตัวอยางในลักษณะที่ 1 

คําอธิบาย



ตัวอยางที่ 3 
ลักษณะที่ 3  งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนหลาย ๆ เรื่อง สังเคราะหเปนผลงาน 

ทางวิชาการ 1 รายการ (เรื่อง) 

จากกรณีครูใจดี ซึ่งมีผลงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 4 เรื่อง ดังนี้ 
1. การพัฒนาทักษะการสรปุใจความจากเรื่องทีอ่าน ช้ันมัธยมศึกษา 

ปที่ 1/2 โรงเรียนสุขใจ 
2. การพัฒนาทักษะการอานคําควบกล้ํา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปที่ 1/2 โรงเรยีนสุขใจ 
3. การพัฒนาทักษะการเขียนสือ่ความหมายของนกัเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/2  โรงเรียนสขุใจ 
4. การพัฒนามารยาทการฟงและการพูดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปที่ 1/2  โรงเรียนสุขใจ 

เรื่อง  การพัฒนาทักษะการสื่อสารและมารยาทในการฟงและพูด 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2  โรงเรียนสุขใจ



ชื่อรายงาน การพัฒนาทักษะการสื่อสารและ 
มารยาทในการฟงและพูดของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/2 โรงเรียนสุขใจ 

คําอธิบาย 

การตั้งช่ือรายงานตอง 
สะทอนใหทราบถึงปญหา 
ขอบเขตของการวิจัยและ 
ประชากร ซึ่งจากรายงาน 
การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 
มีคําสําคัญคือ 

การสรุปใจความ 
การอานคําควบกล้ํา 
การเขียน 

ซึ่งทั้ง 3 คํานี้คือ ทักษะ 
การสื่อสาร และคํามารยาท 
การฟงและการพูด 

ดังนั้น จึงนําคําเหลานี้มา 
ตั้งชื่อรายงานที่เกิดจากการ 
สังเคราะหรายงานการวิจัย 
ปฏิบัติการในช้ันเรียนทั้ง 
4 เรื่อง 

ชื่อรายงาน



บทที่ 1 
บทนํา 

ความเปนมา 
(ศึกษาจากตัวอยางการนําเสนอลักษณะ 

ที่ 1 และลักษณะที่ 2) 
การเขียนความเปนมา 

ควรเขียนในลักษณะความเรียง 
เพื่อแสดงแนวคิด ความจําเปน 
คุณคาของการพัฒนาทักษะ 
การสื่อสาร มารยาทในการฟง 
และการพูด 

สภาพปญหาของการสอน 
ภาษาไทย นักเรียนช้ัน ม.1/2 
โดยระบุวิธีการไดมาของ 
ปญหา สาเหตุของปญหา 
หรือสาเหตุที่ทําใหนักเรียน 

ปญหาทักษะการสื่อสาร 
ที่เกิดขึ้นถาไมไดรับการแกไข 
จะสงผลใหนักเรียนเปน 
อยางไร วิธีการที่จะใชในการ 
พัฒนาทักษะการสื่อสาร โดยมี 
ขอมูลอางอิงประกอบดวย 

ฯลฯ 

ความเปนมา



วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีความสามารถ 

ในเรื่องดังตอไปนี้ 
- การสรุปใจความจากเรื่องที่อาน 
- การอานคําควบกล้ํา 
- การเขียนสื่อความหมาย 

2. เพื่อศึกษาความสามารถของนักเรียนกอน 
และหลังการพัฒนา 

3. เพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีมารยาทในการฟง 
และพูด 

4. เพื่อศึกษามารยาทของนักเรียนในการฟง 
และพูด 

ขอบเขตของการวิจัย 
1) การพัฒนาใหนักเรียนมีทักษะในการ 

สื่อสารและมารยาทในการฟงและพูด 
ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ นักเรียน 
ช้ันมะยมศึกษาปที่ 1/2 ที่ศึกษาอยูในปการศึกษา 
2553 จํานวน 40 คน 

1) การเขียนวัตถุประสงคตอง 
ครอบคลุมรายงานการวิจัย 
ปฏิบัติการในช้ันเรียนทั้ง 
4 เรื่องที่นํามาสังเคราะห 
2) จากตัวอยางอาจจะใช 
คําวา ทักษะการสื่อสารแทน 
การสรุปใจความจากเรื่อง 
ที่อาน การอานคําควบกล้ํา 
และการพูดอยางสรางสรรค 
ก็ได 

1) การนําเสนอขอบเขตของ 
การวิจัย โดยการนําขอมูลจาก 
ขอบเขตของงานวิจัยปฏิบัติการ 
ในช้ันเรียนทั้ง 4 เรื่อง 
มานําเสนอ 

วัตถุประสงค 

ขอบเขตของการวิจัย



2) ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 
2.1 ตัวแปรอิสระ คือการจัดการเรียนรู 

โดยใชแบบฝกทักษะการสรุปใจความ 
แบบฝกทักษะการอานคําควบกล้ํา ร ล และ ว 
และแบบฝกทักษะการเขียนสื่อความหมาย 

2.2 ตัวแปรตาม คือความสามารถในการ 
สื่อสาร (การสรุปใจความการอานคําควบกล้ํา 
และการเขียน) 

3) ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคือ 
1 ปการศึกษา (ปการศึกษา 2553) 

2) เนื่องจากนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/2 ทุกคน 
ไดรับการพัฒนาและบางคน 
ไดรับการพัฒนามากกวา 
1 เรื่อง ดังนั้น กลุมตัวอยาง 
จึงคือนักเรียนทั้งหมด 

ตัวแปรในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระอาจจะเปน 

วิธีการจัดการเรียนรู หรือสื่อ 
ที่ใชในการพัฒนาทักษะ 
ใหนักเรียน



คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย 
ทักษะการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถ 

ของนักเรียนในการรับขอมูลความรูจากแหลง 
วิทยาการตาง ๆ และสามารถสื่อความหมาย 
ใหผูอื่นรับทราบได อาจจะเปนการพูด หรือ 
การเขียน 

การเขียน หมายถึง การเขียนบรรยาย 
ประสบการณ การเขียนเรียงความ และ 
การเขียนยอความจากเรื่องที่อาน 

ฯลฯ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. ทําใหไดแบบฝกทักษะการสรุปใจความ 

แบบฝกทักษะการอานคําควบกล้ํา ร ล ว และ 
แบบฝกทักษะการเขียนสื่อความหมาย 
ที่สามารถเปนแบบอยางได 

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น 

ในรายงานการวิจัย 
ปฏิบัติการในช้ันเรียนทั้ง 
4 เรื่อง ที่ไดจัดไวแลวมีคําใด 
บางที่ไดนิยามไวแลวก็ให 
นํามาเสนอทุกคํา 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
จากการวิจัยอาจจะพิจารณา 
ที่ดานความรูความสามารถของ 
นักเรียนคือ ความสามารถ 
ในการสื่อสารและนวัตกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากการทําวิจัย เชน 
แบบฝกทักษะตาง ๆ (กรณี 
ที่นวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัย 
คือแบบฝกทักษะ) 

คําจํากัดความที่ใช 
ในการวิจัย 

ประโยชนที่คาดวา 
จะไดรับ



บทที่ 2 
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการเรียน 
� ความหมายของการอาน 
� ความสําคัญและประโยชนของการอาน 
� การสงเสริมพัฒนาทักษะการอาน 

ฯลฯ 

2. แนวคิดการพัฒนาทักษะการเขียน 

3. มารยาทในการฟงและการพูด 

4. การจัดการเรียนรูที่นําไปสูการพัฒนาการอาน 
และการเขียน 

5. เครื่องมือพัฒนาฝกทักษะการอานและ 
การเขียน 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวของคือ แนวคิด ทฤษฎี 
หลักการและงานวิจัยที่ 
เกี่ยวของกับเรื่องดังตอไปนี้ 
- การพัฒนาทักษะการอาน 
โดยเฉพาะการอานสรุป 
ใจความ การอานคําควบกล้ํา 
- การพัฒนาทักษะการเขียน 
- มารยาทในการฟงและการพูด 
- การจัดการเรียนรูที่นําไปสู 
การอานและการเขียน 
- เครื่องมือพัฒนาฝกทักษะ 
การอานและการเขียน 

ฯลฯ 

บทที่ 2



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การพัฒนาทักษะการสื่อสารและมารยาท 
ในการฟงและพูดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปที่ 1/2 มีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ เพื่อพัฒนา 
ทักษะการสื่อสารดานการสรุปใจความ 
จากเรื่องที่อาน การอานคําควบกล้ํา ร ล และ ว 
การเขียนสื่อความหมาย และมารยาทในการฟง 
และพูด โดยดําเนินการในรูปของการวิจัยและ 
พัฒนา ดังนั้น เพื่อตรวจสอบวิธีการที่ใช 
ในการพัฒนาและผลสําเร็จของการพัฒนา 
ไดดําเนินการโดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 วิธีดําเนินการพัฒนา 

วิธีดําเนินการวิจัย 
เนื่องจากวัตถุประสงค 

ที่กําหนดไวในบทที่ 1 
มีทั้งสวนของการพัฒนาและ 
การวิจัย ดังนั้น การนําเสนอ 
ในบทนี้จึงแบงออกเปน 
2 ตอน คือตอนที่ 1 นําเสนอ 
วิธีการพัฒนานักเรียนในเรื่อง 
การสรุปใจความจากเรื่อง 
ที่อาน 

การอานคําควบกล้ํา 
การพัฒนาการเขียนและ 

มารยาทในการฟงและการพูด 

บทที่ 3



ตอนที่ 2  วิธีดําเนินการวิจัย 
การตรวจสอบผลการพัฒนาทักษะ 

การสื่อสารและมารยาทในการฟงและพูด 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/2 
มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ประชากร/กลุมตัวอยาง 
2.2 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
2.3 วิธีการสรางและหาคุณภาพของ 

เครื่องมือ 
2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
2.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ตอนที่ 2  วิธีดําเนินการวิจัย 
การนําเสนอในสวนนี้ให 
ครอบคลุมวิธีดําเนินการวิจัย 
ในรายงานการวิจัยปฏิบัติการ 
ในช้ันเรียนทั้ง 4 เรื่อง และทั้ง 
5 หัวขอ 

สําหรับหัวขอประชากรและ 
กลุมตัวอยางใชขอมูล 
ในขอบเขตของการวิจัยที่ได 
นําเสนอไวแลวในบทที่ 1



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

การพัฒนาทักษะการสื่อสารและมารยาท 
ในการฟงและการพูดของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/2 มีวัตถุประสงคที่สําคัญ 
คือ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารดานการสรุป 
ใจความจากเรื่องที่อาน การอานคําควบกล้ํา 
ร ล และ ว การเขียนสื่อความหมาย และ 
มารยาทในการฟงและการพูด โดยดําเนินการ 
ในรูปของการวิจัยและพัฒนาจากนักเรียน 
ที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใช 
ในการวิจัยประกอบดวย  แบบสํารวจ 
วิธีการเรียนของนักเรียน แบบสัมภาษณ 
นักเรียน แบบสอบถามผูปกครอง และ 
แบบสังเกตพฤติกรรมการใฝเรียนรูของ 
นักเรียน การวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะห 
คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสัดสวน และการวิเคราะห 
เนื้อหา ปรากฏผลดังนี้ 

1) การนําเสนอผลการวิจัย 
เรียงตามลําดับวัตถุประสงค 
โดยนํามาจากรายงาน 
การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 
ทั้ง 4 เรื่อง เชน วิธีการพัฒนา 
ความสามารถในการสรุป 
ใจความจากเรื่องที่อาน และ 
ผลที่เกิดขึ้นแกนักเรียนกอน 
และหลังการพัฒนานํามาจาก 
รายงานวิจัย การวิจัยปฏิบัติการ 
ในช้ันเรียน เรื่องการพัฒนา 
ทักษะการสรุปใจความจาก 
เรื่องที่อานของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/2 
โรงเรียนสุขใจ 

ฯลฯ 

ผลการวิจัย



1. การพัฒนาความสามารถของนักเรียน 
มีรายละเอียดดังนี้ 
1.1 วิธีการพัฒนาความสามารถ การสรุป 

ใจความจากเรื่องที่อาน 
......................................................................... 
......................................................................... 
1.2 วิธีการพัฒนาความสามารถในการอาน 

คําควบกล้ํา ร ล ว 
......................................................................... 
......................................................................... 
1.3 วิธีการพัฒนาทักษะการเขียนสื่อ 

ความหมาย 
......................................................................... 
......................................................................... 

2. ความสามารถของนักเรียนกอนและหลัง 
การพัฒนา มีดังนี้ 
2.1 ความสามารถของนักเรียนดานการสรุป 

ใจความจากเรื่องที่อาน 
......................................................................... 
......................................................................... 

2) การนําเสนอความสามารถ 
ของนักเรียนถามีการเก็บขอมลู 
หลายครั้งควรจะนําเสนอเปน 
รายครั้งเพื่อจะไดเหน็ 
พัฒนาการ หรือความกาวหนา 
ของนักเรียน 
3) การนําเสนอผลการพัฒนา 
อาจจะใชความเรียงประกอบ 
ตาราง หรือใชกราฟและ 
แผนภูมิ จะทําใหเขาใจงาย



2.2 ความสามารถของนักเรียนในการอาน 
คําควบกล้ํา ร ล ว 
......................................................................... 
......................................................................... 
2.3 ความสามารถของนักเรียนในการเขียน 

สื่อความหมาย 
......................................................................... 
......................................................................... 

3. วิธีการฝกมารยาทในการฟงและพูด 
......................................................................... 
......................................................................... 

4. มารยาทของนักเรียนในการฟงและพูด 
......................................................................... 
.........................................................................



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 

อภิปรายผล 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 

ขอเสนอแนะ 
......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 

การนําเสนอศึกษาไดจาก 
ตัวอยางในลักษณะที่ 1 

คําอธิบาย
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ประวัติผูเขียน 

ผูเขียน 
นางสาวมณนิภา  ชุติบุตร 

ตําแหนงปจจุบัน 
ศึกษานิเทศก  วิทยฐานะศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ 

ตําแหนงในอดีต 
1.  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7 กองวิจัยทางการศึกษา 

กรมวิชาการ 
2.  นักวิชาการศึกษา 8 ว  หัวหนากลุมวิจัยประเมินผลหลักสูตร 

และมาตรฐานการศึกษา กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ 
3.  ศึกษานิเทศก 8  หัวหนาฝายวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา 

สํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
4.  ศึกษานิเทศก 9  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 

เขต 3 

ประสบการณการทํางาน 
�  อาจารยพิเศษ  โรงเรียนนายเรือ 
�  อาจารยพิเศษ  วิชาสถิติ  สอนนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขา 

ความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล



�  กรรมการสอบวิทยานิพนธ และควบคุมวิทยานิพนธ นักศึกษา 
ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาลรามาธิบดี  และวิทยาลั ย 
ราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล 
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