
 

 
 
 
 

รายงานผลชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

 

 
การเขียนวิจัยในชั้นเรียน  

ผ่านกระบวนการ PLC ด้วยระบบออนไลน์   
 
 
 
 

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  อ าเภอแจ้ห่มจังหวัดล าปาง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 

 
 ระบบการศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21 ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน

เกิดการปฏิบัติและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน อีกทั้งฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง (Active Learning) โดยครูมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator)  ที่คอยออกแบบการเรียนรู้ 
ให้ผู้เรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์ ในขณะเดียวกัน ครูต้องแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนครูเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC: Professional Learning Community) เป็นการรวมตัวกันของครูเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ท าหน้าที่ของครูแต่ละคน  

 รายงานดังกล่าวจึงได้จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานการด าเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community)การเขียนวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ผ่านกระบวนการ PLC ด้วยระบบออนไลน์ ของครู
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพ่ือร่วมพัฒนาวิชาชีพกับเพ่ือนครู และพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน รวมถึงเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นในทุกๆด้านต่อไป 
         
              คณะผู้จัดท า 
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บันทึกข้อความขอจัดต้ังกลุ่มประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการPLC  
(ชุมชนแห่งการเรียนรู)้ 

 
 

วันที่   2  ธันวาคม  2563 
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ก าหนดการชุมชนการเรียนรู้ทางงวิชาชีพ : การเขียนวิจัยในช้ันเรียน  

 

ครั้งที่ 
วันเวลา 

เรื่อง/หัวข้อ จ านวนชั่วโมง หมายเหตุ 
ช่วงเวลา นัดหมายประชุม 

1 - 8 ม.ค. 64 ประชุม /แบ่งกลุ่ม 2 ชั่วโมง   
2 11-15  ม.ค.  

64 
15 ม.ค. 64 -  ชื่อเรื่อง  

-  ความเป็นมาและความส าคัญของ
ปัญหาวิจัย  
-  ปัญหาการวิจัย/ค าถามการวิจัย 

6 ชั่วโมง 

  
3 18-22  ม.ค.  

64 
22 ม.ค. 64 -  วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

-  ตัวแปรในการวิจัย 
-  ระยะเวลาการด าเนินงานวิจัย 
-   ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย        
-  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ          
การวิจัย 
-  เอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรม 

12 ชั่วโมง 

  
4 25-29  ม.ค.  

64 
29 ม.ค. 64 

วิธีด าเนินการวิจัย 2 ชั่วโมง 
  

5 1-5 ก.พ. 64 5  ก.พ.  64 การด าเนินการวิจัย 2 ชั่วโมง   
6 8-12  ก.พ.  64 12 ก.พ. 64 สรุปผลการวิจัย 2 ชั่วโมง   
7 15-19 ก.พ. 64 19 ก.พ. 64 -  การสะท้อนผล  4 ชั่วโมง   
8 22 ก.พ.-15 มี.ค. 64 จัดท ารูปเล่ม  

 รวมชั่วโมง PLC 30 ชั่วโมง 
 

หมายเหตุ  *** ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม **** 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ 
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รายชื่อผู้ร่วมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
การเขียนวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ผ่านกระบวนการ PLC ด้วยระบบออนไลน์ 

ปีการศึกษา 2563 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ บทบาทสมาชิก 
1 นางกนกกร    กอไธสง ประธาน ฝ่ายบริหาร Mentor 

2 นายจักรินทร ์ จอมแก้ว รองประธาน ฝ่ายบริหาร Mentor 

3 นายพิทักษ์ สร้อยศิริกุล รองประธาน ฝ่ายบริหาร Mentor 

4 นายตระกูลพันธุ ์ กันไว รองประธาน คณิตศาสตร ์ Mentor และ Expert 

5 นางสายพิณ กันไว สมาชิก สังคมศึกษาฯ Expert  และTeacher Model  

6 นายรัฐศาสตร ์ พรคุณวุฒิ สมาชิก คณิตศาสตร ์ Teacher Model และ Buddy 

7 นายอุเทน ระวังวงศ์ สมาชิก คณิตศาสตร์ Teacher Model และ Buddy 

8 นางเสาวนีย ์ รักมิตร สมาชิก คณิตศาสตร ์ Teacher Model และ Buddy 

9 นายกิตติพงษ ์ เรืองชัยศิวเวท สมาชิก คณิตศาสตร ์ Teacher Model และ Buddy 

10 นางสาวจาริยา ภัทรธานนท์ สมาชิก คณิตศาสตร ์ Teacher Model และ Buddy 

11 นางสาววินัฎฐา นันตะสุข สมาชิก งานแนะแนว Teacher Model และ Buddy 

12 นายพิษณ ุ ปิจด ี สมาชิก ภาษาไทย Teacher Model และ Buddy 

13 นางสาวนิติพร พรมกรณ ์ สมาชิก ภาษาไทย Teacher Model และ Buddy 

14 นายเอกณัฎฐ ์ ใจลา สมาชิก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี Teacher Model และ Buddy 

15 นางสาวนงลักษณ ์ สิทธิบุญ สมาชิก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี Teacher Model และ Buddy 

16 นางอรพิน สมเสียง สมาชิก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี Teacher Model และ Buddy 

17 นางศิริญญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม     สมาชิก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี Teacher Model และ Buddy 

18 นางจิราพร ใจแปง สมาชิก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี Teacher Model และ Buddy 

19 นางสาวรัชนี กามาด สมาชิก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี Teacher Model และ Buddy 

20 นางสาวชนากานต ์ ก้อนแหวน สมาชิก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี Teacher Model และ Buddy 

21 นางสายพิน วิจิตรจรัสแสง สมาชิก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี Teacher Model และ Buddy 

22 นายสงัด ปลุกเศก สมาชิก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี Teacher Model และ Buddy 

23 นางพนิดา สถาพร สมาชิก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี Teacher Model และ Buddy 

24 นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่น สมาชิก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี Teacher Model และ Buddy 

25 นายศุภกิจ ศรีวรรณชัย สมาชิก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี Teacher Model และ Buddy 

26 นายธนพิสิษฐ์ ศรีวรรณชัย สมาชิก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี Teacher Model และ Buddy 

27 นางมูรติ จัดของ สมาชิก สังคมศึกษาฯ Teacher Model และ Buddy 

28 นายคงเดช           เทพค าปิ๋ว สมาชิก สังคมศึกษาฯ Teacher Model และ Buddy 

29 นายปิติพงษ ์ ปิ่นแก้ว สมาชิก สังคมศึกษาฯ Teacher Model และ Buddy 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ บทบาทสมาชิก 
30 นางสาววันวิสา นาละออง สมาชิก สังคมศึกษาฯ Teacher Model และ Buddy 

31 นางสาวบุณยาพร เตชะลือ สมาชิก ภาษาต่างประเทศ Teacher Model และ Buddy 

32 นางสายชล    วันมหาใจ สมาชิก ภาษาต่างประเทศ Teacher Model และ Buddy 

33 นางวิลาวัณย ์ สายหยุด สมาชิก ภาษาต่างประเทศ Teacher Model และ Buddy 

34 นางณัฐรดา ระวังวงศ์ สมาชิก ภาษาต่างประเทศ Teacher Model และ Buddy 

35 นางณัฐวด ี ธรรมเดชะ สมาชิก ภาษาต่างประเทศ Teacher Model และ Buddy 

36 นางสาวสมจิต ตุ่นแยง สมาชิก ภาษาต่างประเทศ Teacher Model และ Buddy 

37 นางสาวเกตประทุม ชุมภูปิก สมาชิก ภาษาต่างประเทศ Teacher Model และ Buddy 

38 นายธนา คงธนไพบูลย์กุล สมาชิก ภาษาต่างประเทศ Teacher Model และ Buddy 

39 นางสาวสุณิสา บุญผล สมาชิก ภาษาต่างประเทศ Teacher Model และ Buddy 

40 นางสาวนิชาภา ก๋องติ๊บ สมาชิก ภาษาต่างประเทศ Teacher Model และ Buddy 

41 นางสาวธมนวรรณ สูตรเลข สมาชิก ภาษาต่างประเทศ Teacher Model และ Buddy 

42 นายสรภูม ิ เจียงสงวน สมาชิก ศิลปะ Teacher Model และ Buddy 

43 นายธนธรณ์ ธรรมเดชะ สมาชิก สุขศึกษาและพลศึกษา Teacher Model และ Buddy 

44 นายจ ารัสชาติ ไชยวุฒ ิ สมาชิก การงานอาชีพ Teacher Model และ Buddy 

45 นายบริหาร   วันตัน สมาชิก การงานอาชีพ Teacher Model และ Buddy 

46 นางสาวกุญชนิกานต์ วางมือ สมาชิก การงานอาชีพ Teacher Model และ Buddy 

47 นางสาวสุมาล ี มูลค า เลขานุการ คณิตศาสตร ์ Teacher Model,Buddy  
และผู้บันทึกกลุ่ม 
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รูปภาพผู้เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ 
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สมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) 

หลักสูตร เพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ : วิจัยในชั้นเรียน 
ผ่านกระบวนการ PLC ด้วยระบบ Online 

ชื่อกลุ่ม “PLC วิชาการแจ้ห่ม” 
 
 

ฝ่ายบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                           กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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การสะท้อนผล การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 

ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
1. ชื่อเรื่อง 

การตั้งชื่อเรื่องที่ดีควรมีองค์ประกอบใน
ชื่อเรื่อง 3 ประการ ดังนี้ 

1.1 ลักษณะการศึกษา เป็นการระบุ
ว่าใช้วิธีการศึกษาแบบใด เช่น การ
ส ารวจ การเปรียบเทียบ การทดลอง 
การหาความสัมพันธ์ การสังเคราะห์ 
การสร้างนวัตกรรม เป็นต้น 

1.2 ตัวแปรที่ศึกษา ชื่อเรื่องวิจัยจะ
ระบุตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามที่จะ
ศึกษา 

1.3 กลุ่มเป้าหมายที่จะศึกษา ชื่อเรื่อง
วิจัยจะระบุประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็น
ใคร 

ฝ่ายบริหาร 
        รองกนกกร  กอไธสง ชื่อเรื่องท่ีจะวิจัยจะต้องตรงกับปัญหาที่จะศึกษา  มีความชัดเจนทางด้านภาษา  ผู้อ่าน
เห็นแล้วสามารถเข้าใจได้ทันทีว่าจะท าอะไร  ไม่ต้องตีความอีก  ในที่นี้มีข้อเสนอแนะในการตั้งชื่อเรื่องวิจัย  ซึ่งประมวล
จากประสบการณ์ในการศึกษางานวิจัย   
        รองจักรินทร์  จอมแก้ว การตั้งชื่อหัวข้องานวิจัย จะต้องมีองค์ประกอบ ๒ ส่วน ด้วยกันคือ ส่วนที่เป็นประเด็น 
หรือตัวแปรที่ศึกษา และส่วนที่เป็นประชากรที่จะศึกษา   
        รองพิทักษ์  สร้อยศิรกุิล  ชื่อเรื่องวิจัยเป็นจุดแรกที่จะดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน และท าให้ผู้อ่านเกิด ความ
เข้าใจใน ปัญหารวมทั้งวิธีการด าเนินการวิจัยของผู้วิจัยอีกด้วย ดังนั้น การตั้งชื่อเรื่องวิจัยจึงต้องเขียนให้ชัดเจน เข้าง่าย 
ไม่เขียนคลุมเครือ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ครูตระกูลพันธุ์  กันไว ควรตั้งชื่อเรื่องวิจัยที่ประกอบด้วยความเรียงที่สละสลวยได้ใจความสมบูรณ์ เป็นชื่อเรื่อง
ที่ระบุให้ทราบตั้งแต่วัตถุประสงค์ของการวิจัย ตัวแปร และกลุ่มตัวอย่างท่ีจะศึกษาวิจัยด้วย เช่น  การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

ครูกิตติพงษ์  เรืองชัยศิวเวท  การแก้ไขผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเซตโดยการสอนซ่อมเสริม 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 

ครูอุเทน  ระวังวงศ์   การตั้งชื่อเรื่องงานวิจัยมีความส าคัญมาก เป็นส่วนส าคัญของงานวิจัย ที่ระบุค าส าคัญของ
งานวิจัย เพ่ือให้ทราบว่าท าอะไรกับใคร ที่ไหน และท าอย่างไร จะช่วยสร้างความสนใจ ดึงดูดความสนใจ ช่วยให้ผู้อ่าน
อยากจะติดตามอ่านเนื้อหาข้างใน 

ครูเสาวณีย์  รักมิตร หากต้องการศึกษาผลการใช้แบบฝึกหัด หรือชุดฝึก เพ่ือพัฒนาทักษะของผู้เรียน  
อยกตัวอย่างชื่อเรื่อง เช่น  กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด (Think pair 
Share) เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง วิธีการจัดหมู่  
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
ครูสุมาลี  มูลค า  ในการตั้งชื่อเรื่องงานวิจัยมีความส าคัญมาก เพราะจะช่วยดึงดูดความน่าสนใจ ช่วยให้ผู้อ่าน

อยากจะติดตามอ่านเนื้อหาข้างใน โดย อาจจะเขียนอยู่ในรูปแบบของประโยคบอกเล่า ใช้ลักษณะค าถามในการตั้งชื่อ
เรื่อง  และควรสื่อความหมายให้ชัดเจน ไม่ควรใช้ค าท่ีกว้างเกินไป และควรเข้าใจความหมายของจุดเน้นของหัวข้อเรื่อง
กับการก าหนดขอบเขตของงานวิจัย โดยมีขอบเขตที่ชัดเจนใน 3 องค์ประกอบคือ 1. ศึกษาอะไร โดยให้ระบุตัวแปรที่
ศึกษา  2. ศึกษากับใคร โดยให้ระบุประชากรที่ศึกษา  3. ศึกษาอย่างไร หรือมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร โดยให้ระบุวิธี
การศึกษา หรือ จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

ครูจาริยา  ภัทรธานนท์  การตั้งชื่อเรื่องที่ดีต้องระบุอย่างครอบคลุมถึงวิธีการศึกษา ตัวแปร และกลุ่มเป้าหมาย
ที่ศึกษา เพื่อที่ผู้ศึกษางานวิจัยจะสามารถอ่านชื่อเรื่องแล้วทราบขอบเขตที่ผู้ท าการวิจัยได้ศึกษา เพื่อจะได้น าไปศึกษา
ต่ออย่างต่อเนื่อง        

ครูรัฐศาสตร์  พรคุณวุฒิ  การตั้งชื่อเรื่องวิจัย หลังจากท่ีผู้วิจัยได้ปัญหาวิลัยแล้ว งานขั้นต่อไปคือการตั้งชื่อเรื่อง
วิจัย ซึ่งเป็นเรื่องท่ี เขียนในรูปประโยคบอกเล่า โดยแปลงปัญหาวิจัยที่อยู่ในรูปประโยคค าถาม   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ครูสายพิณ  กันไว  การตั้งชื่อเรื่อง ควรตั้งชื่อที่ประกอบด้วยความเรียงที่สละสลวยได้ใจความสมบูรณ์ เป็นชื่อ
เรื่องท่ีระบุให้ทราบตั้งแต่วัตถุประสงค์ของการวิจัย ตัวแปร และกลุ่มตัวอย่างท่ีจะศึกษาวิจัยด้วย เช่น   

ศึกษาอะไร : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สังคมศึกษาฯ ที่เรียนด้วยผังมโนทัศน์ 
ศึกษากับใคร : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดล าปาง 
ศึกษาอย่างไร : วิธีการจัดการเรียนรู้ 
ตัวอย่างชื่อเรื่อง :  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สังคมศึกษาฯ ที่เรียนด้วยผังมโนทัศน์ของนักเรียน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดล าปาง 
ครูมูรติ  จัดของ  ชื่อเรื่อง เป็นส่วนที่ส าคัญมากที่สุดส่วนหนึ่งซึ่ง จะบอกได้ว่าการวิจัยในครั้งนี้เป็นเรื่องเก่ียวกับ

อะไรท ากับใครและต้องการจะให้เกิดอะไรในที่สุด  
ครูปิติพงษ์  ปิ่นแก้ว  การตั้งชื่อเรื่องควรแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรของปัญหาวิจัย กลุ่มเป้าหมาย

ที่ศึกษา เช่น   พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องอาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย โดย
การใช้ชุดการเรียนรู้โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดล าปางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
ครูคงเดช  เทพค าปิ๋ว  ชื่อเรื่องควรดึงดูดความสนใจของผู้อ่านและระบุถึงเรื่องที่จะท าการศึกษามีความกระชับ

ชัดเจนไม่คลุมเครือซึ่งชื่อเรื่องอาจจะประกอบด้วยตัวแปรที่แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ต้องการศึกษาโดยชื่อเรื่อง
วิจัยควรประกอบด้วยค าส าคัญและอาจจะบ่งบอกถึงประเภทของการวิจัยด้วยก็ได้  

ครูวันวิสา  นาละออง  การตั้งชื่อเรื่องวิจัย ควรเขียนในรูปประโยคบอกเล่า โดยแปลงปัญหาวิจัยที่อยู่ในรูป
ประโยคค าถาม   
กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย 

ครูพิษณุ  ปิจดี   ในการตั้งชื่อเรื่องงานวิจัยเป็นอีกหัวข้อที่มีความส าคัญมาก เพราะจะช่วยดึงดูดความน่าสนใจ 
ช่วยให้ผู้อ่านอยากจะติดตามอ่านเนื้อหาข้างใน โดย อาจจะเขียนอยู่ในรูปแบบของประโยคบอกเล่า ใช้ลักษณะค าถาม
ในการตั้งชื่อเรื่อง  และควรสื่อความหมายให้ชัดเจนไม่ควรใช้ค าท่ีกว้างเกินไป และควรเข้าใจความหมายของจุดเน้น
ของหัวข้อเรื่องกับการก าหนดขอบเขตของงานวิจัย  โดยมีขอบเขตที่ชัดเจนใน 3 องค์ประกอบคือ  
                1. ศึกษาอะไร โดยให้ระบุตัวแปรที่ศึกษา 
                2. ศึกษากับใคร โดยให้ระบุประชากรที่ศึกษา 
                3. ศึกษาอย่างไร หรือมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร โดยให้ระบุวิธีการศึกษา หรือ จุดมุ่งหมายของการวิจัย  

ครูนิติพร  พรมกรณ์  การตั้งชื่อเรื่องควรแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรของปัญหาวิจัย กลุ่มเป้าหมาย
ที่ศึกษา เช่น การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดและเขียนสร้างสรรค์วิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที3่โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดล าปางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
        ครูภิญโญ  จุ้ยศรีแก้ว   ควรตั้งชื่อเรื่องวิจัยที่ประกอบด้วยความเรียงที่สละสลวยได้ใจความสมบูรณ์ เป็นชื่อ
เรื่องท่ีระบุให้ทราบตั้งแต่วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ครูสรภูมิ  เจียงสงวน  ในการตั้งชื่อเรื่องงานวิจัยเป็นการช่วยดึงดูดความน่าสนใจในการท างานวิจัย การเขียน
จึงต้องมีขอบเขตที่ชัดเจนใน 3 องค์ประกอบคือ  
                1. ศึกษาอะไร โดยให้ระบุตัวแปรที่ศึกษา 
                2. ศึกษากับใคร โดยให้ระบุประชากรที่ศึกษา 
                3. ศึกษาอย่างไร หรือมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร โดยให้ระบุวิธีการศึกษา หรือ จุดมุ่งหมายของการวิจัย  
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ครูธนธรณ์  ธรรมเดชะ  ชื่อเรื่องงานวิจัยเป็นจุดแรกที่ผู้อ่านหรือผู้วิจัยที่ต้องการศึกษาวิจัยมองเป็นอันดับแรก
ฉะนั้นชื่อหัวข้อเรื่องงานวิจัยจึงมีความส าคัญเป็นอันดับแรกจะต้องเป็นชื่อที่มีความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่ายและไม่
คลุมเครือเพราะจะต้องเป็นชื่อที่สามารถดึงดูดความสนใจต่อผู้อ่านหรือผู้วิจัยที่ต้องการท าการศึกษางานวิจัยให้เข้าใจใน
ปัญหางานวิจัยรวมถึงวิธีการด าเนินงานวิจัยเล่มนั้นๆอีกด้วยการตั้งหัวข้อวิจัยควรเป็นหัวข้อเรื่องท่ีท าให้ทราบได้ทันทีว่า
ท างานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีเป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรดังนั้นการตั้งหัวข้อวิจัยควรเป็นหัวข้อที่สามารถสื่อ
ความหมายได้ตรงกับประเด็นของปัญหาได้อย่างชัดเจน 
กลุ่มงานพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 

ครูวินัฏฐา  นันตะสุข  การศึกษาผลการปรับพฤติกรรมทางลบของเด็กออทิสติกโดยใช้วิธีการวางเงื่อนไข  
ตัวแปรอิสระเหตุการณ์ บุคคล สิ่งแวดล้อม  ตัวแปรตาม การลดลงของพฤติกรรมทางลบ  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน  
เรียนรวม เลือกแบบเจาะจง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ครูณัฐรดา ระวังวงศ์  การตั้งชื่อเรื่องงานวิจัยมีความส าคัญมาก เป็นส่วนส าคัญของงานวิจัย ที่ระบุค าส าคัญ
ของงานวิจัย เพื่อให้ทราบว่าท าอะไรกับใคร ที่ไหน และท าอย่างไร จะช่วยสร้างความสนใจ ดึงดูดความสนใจ ช่วยให้
ผู้อ่านอยากจะติดตามอ่านเนื้อหาข้างใน 

ครูบุณยาพร เตชะลือ หากเราต้องการศึกษาผลการใช้แอปลิเคชันในการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนา ทักษะทางภาษาด้านการฟัง  ขอยกตัวอย่างชื่อเรื่อง เช่น  “การศึกษาความสามารถ
ทักษะด้านการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้ Application ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ าเภอ        
แจ้ห่ม จังหวัดล าปาง” 

ครูสายชล  วันมหาใจ  ในการตั้งชื่อเรื่องงานวิจัย  เป็นอีกหัวข้อที่มีความส าคัญมาก เพราะจะช่วยดึงดูดความ
น่าสนใจ ช่วยให้ผู้อ่านอยากจะติดตามอ่านเนื้อหาข้างใน โดย อาจจะเขียนอยู่ในรูปแบบของประโยคบอกเล่าใช้
ลักษณะค าถามในการตั้งชื่อเรื่อง  และควรสื่อความหมายให้ชัดเจน ไม่ควรใช้ค าท่ีกว้างเกินไป และควรเข้าใจ
ความหมายของจุดเน้นของหัวข้อเรื่องกับการก าหนดขอบเขตของงานวิจัย  โดยมีขอบเขตที่ชัดเจนใน  3 องค์ประกอบ
คือ     1. ศึกษาอะไร โดยให้ระบุตัวแปรที่ศึกษา 
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
       2. ศึกษากับใคร โดยให้ระบุประชากรที่ศึกษา 
       3. ศึกษาอย่างไร หรือมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร โดยให้ระบุวิธีการศึกษา หรือ จุดมุ่งหมายของการวิจัย  

ครูวิลาวัณย์  สายหยุด ชื่อเรื่องวิจัยนับเป็นจุดแรกท่ีจะดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน  และท าให้ผู้อ่านเกิดความ
เข้าใจในปัญหารวมทั้งวิธีด าเนินการวิจัยของผู้วิจัยอีกด้วย  ดังนั้นการตั้งชื่อเรื่องวิจัยจึงต้องเขียนให้ชัดเจน  เข้าใจง่าย 
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงต้องระมัดระวังในการตั้งชื่อเรื่องวิจัยให้เหมาะสม  โดย อาจจะเขียนอยู่ในรูปแบบของประโยคบอก
เล่าใช้ลักษณะค าถามในการตั้งชื่อเรื่อง  และควรสื่อความหมายให้ชัดเจน ไม่ควรใช้ค าท่ีกว้างเกินไป และควรเข้าใจ
ความหมายของจุดเน้นของหัวข้อเรื่องกับการก าหนดขอบเขตของงานวิจัย   

 

ครูณัฐวดี  ธรรมเดชะ  การตั้งชื่อเรื่องงานวิจัยนั้นเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมาก เพราะจะช่วยดึงดูดความ
น่าสนใจ ช่วยให้ผู้อ่านอยากจะติดตามอ่านเนื้อหาข้างใน ไม่ควรใช้ค าท่ีกว้างเกินไป และควรเข้าใจความหมายของ
จุดเน้นของหัวข้อเรื่องกับการก าหนดขอบเขตของงานวิจัย  โดยมีขอบเขตที่ชัดเจนใน 3 องค์ประกอบคือ  
                1. ศึกษาอะไร โดยให้ระบุตัวแปรที่ศึกษา 
                2. ศึกษากับใคร โดยให้ระบุประชากรที่ศึกษา 
                3. ศึกษาอย่างไร หรือมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร โดยให้ระบุวิธีการศึกษา หรือ จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

ครูสมจิต  ตุ่นแยง  ในการตั้งชื่อเรื่องงานวิจัย เป็นอีกหัวข้อที่มีความส าคัญมาก เพราะจะช่วยดึงดูดความ
น่าสนใจ ช่วยให้ผู้อ่านอยากจะติดตามอ่านเนื้อหาข้างในมากขึ้น และควรสื่อความหมายให้ชัดเจน ไม่ควรใช้ค าท่ีกว้าง
เกินไป และควรเข้าใจความหมายของจุดเน้นของหัวข้อเรื่องกับการก าหนดขอบเขตของงานวิจัย  

ครูเกตประทุม  ชุมภูปิก  ในการตั้งชื่อเรื่องงานวิจัย เป็นอีกหัวข้อที่มีความส าคัญมากโดยจ าเป็นจะต้องระบุให้
ชัดถึงเรื่องที่จะแก้ปัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายใด และวิธีที่จะน ามาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนา ซึ่งควรเข้าใจ
ความหมายของจุดเน้นของหัวข้อเรื่องกับการก าหนดขอบเขตของงานวิจัยนั้น โดยมีขอบเขตที่ชัดเจนใน 3 
องค์ประกอบ คือ ระบุว่าใช้วิธีการศึกษาแบบใด , ระบถุึงตัวแปรที่จะศึกษา (ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม) และระบุ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นใคร 

ครูธนา  คงธนไพบูลย์กุล    ในการตั้งชื่อเรื่องงานวิจัย  เป็นอีกหัวข้อที่มีความส าคัญมาก เพราะจะช่วยดึงดูด
ความน่าสนใจ ช่วยให้ผู้อ่านอยากจะติดตามอ่านเนื้อหาข้างใน โดย อาจจะเขียนอยู่ในรูปแบบของประโยคบอกเล่า  
ใช้ลักษณะค าถามในการตั้งชื่อเรื่อง  และควรสื่อความหมายให้ชัดเจน     ไม่ควรใช้ค าท่ีกว้างเกินไป และควรเข้าใจ



18 
 

ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
ความหมายของจุดเน้นของหัวข้อเรื่องกับการก าหนดขอบเขตของงานวิจัย   
        1. ลักษณะการศึกษา วิจัย ถือว่าเป็นตัวน าทางที่ผู้วิจัยต้องคิดวิเคราะห์ว่าการท าวิจัยครั้งนี้เป็นในรูปแบบใด 
เพ่ืออะไรส่งผลท าให้เกิดเป้าหมายที่ชัดเจนในการท าวิจัยชิ้นนั้นได้ดียิ่งขึ้น 
        2. ตัวแปรที่ศึกษาเป็นตัวที่บอกให้ผู้วิจัยว่า ก าลังท าอะไรกับสิ่งนี้ ส่วนตัวแปรตามเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยต้องคิดว่า มี
ผลต่อสิ่งที่ศึกษาหรือก าลังวิจัยอะไรบ้าง 
        3. กลุ่มเป้าหมายหรือประชากรเป็นสิ่งที่ส าคัญในการศึกษาวิจัยเพราะจะท าให้ผู้วิจัยรู้ว่าควรศึกษาอย่างไร 
หรือมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร ใช้วิธีการหรือเครื่องมืออะไร  

ครูสุณิสา  บุญผล  ในการตั้งชื่อเรื่องงานวิจัย เป็นอีกหัวข้อที่มีความส าคัญมาก เพราะจะช่วยดึงดูดความ
น่าสนใจ ช่วยให้ผู้อ่านอยากจะติดตามอ่านเนื้อหาข้างใน ดังนั้นการตั้งชื่อเรื่องวิจัยจึงต้องเขียนให้ชัดเจน เข้าใจง่าย 
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงต้องระมัดระวังในการตั้งชื่อเรื่องวิจัยให้เหมาะสม ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้  
        1. ควรตั้งชื่อเรื่องให้สั้น โดยใช้ค าที่เฉพาะเจาะจงหรือสื่อความหมายเฉพาะเรื่องและควรเป็นภาษาท่ีเข้าใจ

ง่าย กะทัดรัด แต่ชื่อเรื่องก็ไม่ควรสั้นเกินไปจนท าให้ขาดความหมายทางวิชาการ  
        2. ควรตั้งชื่อเรื่องวิจัยให้ตรงกับประเด็นของปัญหา ว่าเป็นการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาอะไร อย่าตั้งชื่อเรื่องวิจัย         

ที่ท าให้ผู้อ่านตีความหมายได้หลายทาง  
      ครูนิชาภา  ก๋องติ๊บ  ชื่อเรื่องวิจัยนับเป็นจุดแรกท่ีจะดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน และท าให้ผู้อ่านเกิดความ

เข้าใจในปัญหารวมทั้งวิธีด าเนินการวิจัยของผู้วิจัยอีกด้วย ดังนั้นการตั้งชื่อเรื่องวิจัยจึงต้องเขียนให้ชัดเจน เข้าใจง่าย 
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงต้องระมัดระวังในการตั้งชื่อเรื่องวิจัยให้เหมาะสม และควรสื่อความหมายให้ชัดเจน  เข้าใจ
ความหมายของจุดเน้นของหัวข้อเรื่องกับการก าหนดขอบเขตของ   

ครูธมนวรรณ สูตรเลข  ชื่อเรื่องงานวิจัยเป็นหัวข้อที่มีความส าคัญมาก โดยชื่อเรื่องควรดึงดูดความสนใจของ
ผู้อ่านและระบุถึงเรื่องที่จะท าการศึกษามีความกระชับชัดเจนไม่คลุมเครือซึ่งชื่อเรื่องอาจจะประกอบด้วยตัวแปรที่แสดง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ต้องการศึกษาโดยชื่อเรื่องวิจัยควรประกอบด้วยค าส าคัญและอาจจะบ่งบอกถึงประเภทของ
การวิจัยด้วยก็ได้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
         ครูกุญชนิกานต์  วางมือ  การตั้งชื่อเรื่อง เป็นส่วนส าคัญของงานวิจัย เพื่อให้ทราบว่าท าอะไรกับใคร ที่ไหน 
และท าอย่างไร จะช่วยสร้างความสนใจ ดึงดูดความสนใจ ช่วยให้ผู้อ่านอยากจะติดตามอ่านเนื้อหาข้างใน  
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         ครูบริหาร   วันตัน การตั้งชื่อเรื่องงานวิจัย เป็นอีกหัวข้อที่มีความส าคัญมาก เพราะจะช่วยดึงดูดความน่าสนใจ 
ช่วยให้ผู้อ่านอยากรู้ อยากทราบว่าเกิดอะไร ใครท าอะไร สร้างแรงจูงใจในการติดตามอ่านเนื้อหาของเรื่อง  
         ครูจ ารัสชาติ   ไชยวุฒิ  ชื่อเรื่องงานวิจัยเป็นจุดแรกที่ผู้อ่านหรือผู้วิจัยที่ต้องการศึกษาวิจัยมองเป็นอันดับแรก  
จึงมีความส าคัญเป็นอันดับแรกจะต้องเป็นชื่อที่มีความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่ายและไม่คลุมเครือเพราะจะต้องเป็นชื่อที่
สามารถดึงดูดความสนใจต่อผู้อ่าน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครูนงลักษณ์  สิทธิบุญ  ในการตั้งชื่อเรื่องงานวิจัยมีความส าคัญมาก เพราะจะช่วยดึงดูดความน่าสนใจ ช่วยให้
ผู้อ่านอยากจะติดตามอ่านเนื้อหาข้างใน โดย อาจจะเขียนอยู่ในรูปแบบของประโยคบอกเล่า ใช้ลักษณะค าถามในการ
ตั้งชื่อเรื่อง  และควรสื่อความหมายให้ชัดเจน ไม่ควรใช้ค าท่ีกว้างเกินไป และควรเข้าใจความหมายของจุดเน้นของ
หัวข้อเรื่องกับการก าหนดขอบเขตของงานวิจัย   

ครูอรพิน  สมเสียง  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  

ครูรัชนี    กามาด  ชื่อเรื่องวิจัยนับเป็นจุดแรกท่ีจะ ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน และท าให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ
ในปัญหารวมทั้งวิธีการด าเนินการวิจัยของผู้ วิจัย หลักเกณฑ์ในการพิจารณา   ควรตั้งชื่อเรื่องวิจัยให้สั้น โดยใช้ค าที่
เฉพาะเจาะจง  ชื่อเรื่องวิจัยให้ตรงกับประเด็นของปัญหาชื่อเรื่องวิจัยโดยการใช้ค าที่บ่งบอกให้ทราบถึงประเภทของการ
วิจัย  ไม่ควรใช้ค าท่ีกว้างเกินไป และควรเข้าใจความหมายของจุดเน้นของหัวข้อเรื่องกับการก าหนดขอบเขตของ
งานวิจัย   

ครูศิริญญา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม  การใช้สื่อประสมในการกระตุ้นการแสดงความคิดเห็นในระหว่าง
การเรียนการสอน ส าหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีองค์ประกอบในชื่อเรื่อง 3 ประการ 
         1. ลักษณะการศึกษา เป็นการระบุว่าใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรม 
         2. ตัวแปรที่ศึกษา มีตัวแปรอิสระ คือ สื่อประสม และตัวแปรตาม คือ การแสดงความคิดเห็นในระหว่างการ
เรียนการสอน 
         3. กลุ่มเป้าหมายที่จะศึกษา คือ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ครูจิราพร  ใจแปง การตั้งชื่อเรื่องงานวิจัยควรสื่อความหมายให้ชัดเจน  กะทัดรัด โดยผู้ท าวิจัยต้อง เข้าใจ
หัวข้อเรื่องกับการก าหนดขอบเขตของงานวิจัยที่ชัดเจนใน 3 องค์ประกอบคือ 
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         1. ศึกษาอะไร โดยให้ระบุตัวแปรที่ศึกษา 
         2. ศึกษากับใคร โดยให้ระบุประชากรที่ศึกษา 
         3. ศึกษาอย่างไร หรือมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร โดยให้ระบุวิธีการศึกษา หรือ จุดมุ่งหมายของการวิจัย  รวมถึง
กระบวนการที่ใช้ 

ครูชนากานต์ ก้อนแหวน  ชื่อเรื่องงานวิจัยเป็นจุดแรกที่ผู้อ่านมองเป็นอันดับแรก ดังนั้นชื่อเรื่องงานวิจัยจึงเป็น
อีกหัวข้อที่มีความส าคัญมาก เนื่องจากชื่อเรื่องจะดึงดูดความสนใจผู้อ่าน โดยชื่อเรื่องควรระบุถึงเรื่องท่ีจะ
ท าการศึกษาวิจัยว่าท าอะไรกับใคร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด หรือต้องการผลอะไร มีความกระชับ ชัดเจน  ไม่คลุมเครือ 
ซึ่งชื่อเรื่องอาจจะประกอบด้วยตัวแปรที่แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ต้องการศึกษา  โดยชื่อเรื่องวิจัยควร
ประกอบด้วยค าส าคัญและอาจจะบ่งบอกถึงประเภทของการวิจัยด้วยก็ได้  

ครูเอกณัฎฐ์  ใจลา  ชื่อเรื่องวิจัยนับเป็นจุดแรกท่ีท าให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในปัญหารวมทั้งวิธีการด าเนินการ
วิจัยของผู้ วิจัยหลักเกณฑ์ในการพิจารณา   ควรตั้งชื่อเรื่องวิจัยให้สั้น โดยใช้ค าที่เฉพาะเจาะจง   ชื่อเรื่องวิจัยให้ตรงกับ
ประเด็นของปัญหาชื่อเรื่องวิจัยโดยการใช้ค าที่บ่งบอกให้ทราบถึงประเภทของการวิจัย  

ครูสายพิน วิจิตรจรัสแสง ชื่อเรื่อง เป็นจุดแรกของโครงร่างการวิจัยทั้งโครงการ จึงควรตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจ 
ทันต่อเหตุการณ์ พิจารณาแล้วเป็นเรื่องที่วิจัยได้จริง  โดยทั่วไปหลักในการตั้งชื่อเรื่องที่ดีควรมีองค์ประกอบในชื่อเรื่อง 
3 ประการ คือ ระบุว่าใช้วิธีการศึกษาแบบใด ระบุตัวแปรที่จะศึกษาและ กลุ่มเป้าหมายที่จะศึกษาของเรื่องที่จะท าวิจัย 
ออกมาประกอบกันเป็นชื่อเรื่อง จะท าให้ชื่อนั้นสั้น กะทัดรัด ชัดเจน และสื่อความหมาย ครอบคลุมความส าคัญ ของ
เรื่องท่ีจะศึกษาทั้งหมด 

ครูสงัด   ปลุกเศกชื่อเรื่อง  “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 1”ซ่ึงมีองค์ประกอบในชื่อเรื่องครบ 3 ประการ คือ ลักษณะการศึกษา  
ตัวแปรที่ศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่จะศึกษา  

ครูศุภกิจ  ศรีวรรณชัย  
         1. ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง วิทยาการค านวณ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  มีองค์ประกอบในชื่อเรื่อง 3 ประการ 
            1.1 ลักษณะการศึกษา เป็นการระบุว่าเป็นการพัฒนาในรูปแบบใด 
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            1.2 ตัวแปรที่ศึกษา มีตัวแปรอิสระ คือ บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องวิทยาการค านวณ ชั้น ม.4 
และตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ได้ศึกษาจากบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
            1.3 กลุ่มเป้าหมายที่จะศึกษา คือ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ครูธนพิสิษฐ์  ศรีวรรณชัย  ปัญหาที่น ามาเป็นหัวข้อการวิจัยควรอยู่ในความสนใจของผู้วิจัยเหมาะสมกับงาน
และความสามารถในการท าเครื่องมือการเก็บข้อมูลระยะเวลาและผลที่จะได้รับการตั้งชื่อหัวข้อวิจัยควรกะทัดรัดให้
มองเห็นลักษณะของตัวแปรที่จะศึกษาอย่างชัดเจนจะต้องครอบคลุมลักษณะของสิ่งที่จะศึกษาเพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหา
การเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ 

ครูพนิดา  สถาพร การตั้งชื่อเรื่องควรระบุให้ชัดถึงเรื่องที่จะแก้ปัญหาหรือพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย และวิธีที่จะ
น ามาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนา ซึ่ง การพัฒนาบทเรียนบนเว็บไซต์ เรื่องการเขียนโปรแกรม Scratch เบื้องต้นเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีองค์ประกอบครบครบ 3 ประการ คือ ลักษณะการศึกษา 
ตัวแปรที่ศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่จะศึกษา 

ครูกาญจนา  โนหลักหม่ืน  ชื่อเรื่อง เป็นจุดแรกของโครงร่างการวิจัยทั้งโครงการ จึงควรตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจ 
ทันต่อเหตุการณ์ พิจารณาแล้วเป็นเรื่องที่วิจัยได้ จริง  โดยทั่วไปหลักในการตั้งชื่อเรื่อง ที่ดีควรมีองค์ประกอบในชื่อเรื่อง 
3 ประการ คือ ระบุว่าใช้วิธีการศึกษาแบบใด ระบุตัวแปรที่จะศึกษาและ กลุ่มเป้าหมายที่จะศึกษา ของเรื่องที่จะท าวิจัย 
ออกมาประกอบกันเป็นชื่อเรื่อง จะท าให้ชื่อนั้นสั้น กระทัดรัด ชัดเจน และสื่อความหมาย ครอบคลุมความส าคัญ ของ
เรื่องท่ีจะศึกษาทั้งหมดถ้าต้องมีท้ังชื่อเรื่องภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ควรจะสอดคล้องไปด้วยกันในเชิงความหมาย 
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2. ความเป็นมาและความส าคัญของ

ปัญหาวิจัย 
แนวทางในการเขียนความเป็นมาและ

ความส าคัญของปัญหาการวิจัยมีวิธีการ 
ดังนี้ 

2.1 กล่าวถึงสภาพที่พึงปรารถนา หรือ
สิ่งที่พึงประสงค์ท่ีมุ่งหวังจะให้เกิดข้ึน 

2.2 กล่าวถึงสภาพปัญหาหรือปัญหาที่
ประสบอยู่โดยบรรยายสภาพปัญหาจาก
การวิเคราะห์และถ้ามีข้อมูลที่เป็นตัวเลข
ประกอบน ามาระบุไว้ด้วย 

2.3 ผลที่ตามมา หรือปัญหาที่เกิดจาก
ความแตกต่างของสภาพที่พึงปรารถนากับ
สภาพปัญหาที่ประสบอยู่ 

2.4 ประเด็นที่ต้องการท าวิจัยเพื่อหา
แนวทางในการแก้ปัญหา 

2.5 สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

ฝ่ายบริหาร 
        รองกนกกร  กอไธสง การเขียนความส าคัญของปัญหา เป็นส่วนที่เกริ่นน าให้ ผู้อ่านเริ่มเข้าใจ หนปัญหาที่จะ
ท าการศึกษาว่า ปัญหาคือ อะไร มีความส าคัญไหนแง่มุมไหน หรือประเด็นไหนบ้าง ผู้อ่านสามารถเห็นความต่อเนื่อง
และความรุนแรงของ ปัญหาที่เกิดข้ึนในอดีต ปัจจุบัน หรือจะเกิดขึ้นหนอนาคต ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องศึกษา เพ่ือหา
แนวทางหนการแก้ไข ปัญหานั้น 
        รองจักรินทร์  จอมแก้ว เขียนให้ตรงประเด็น เหตุผลที่น าเสนอควรเป็นเหตุผลที่น าไปสู่จุดเป็นปัญหาที่จะท า
การวิจัย และช่วยชี้ให้เห็นความส าคัญของสิ่งที่จะวิจัย 
        รองพิทักษ์  สร้อยศิรกุิล  ความเป็นมาของปัญหาและความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาวิจัยในปัญหานั้น เพื่อความ 
ก้าวหน้าของวิทยาการในแขนงนั้น รวมไปถึงการกล่าวถึงประเด็นส าคัญท่ีผู้ท าวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ประสงค์จะ
ค้นหาค าตอบ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ครูตระกูลพันธุ์  กันไว การเขียนที่มาและความส าคัญของปัญหาอาจเขียนได้ ดังนี้   
         สภาพปัจจุบัน : เป็นการบรรยายสภาพทั่วไปของสิ่งที่สนใจจะศึกษา 

                  ปัญหา  : เป็นการบรรยายปัญหาของของสิ่งที่สนใจจะศึกษา 
                  สาเหตุของปัญหา : เป็นการบรรยายถึงสาเหตุที่น ามาซึ่งปัญหาของของสิ่งที่สนใจจะศึกษา  
                  แนวทางแก้ไขปัญหา : เป็นการบรรยายถึงแนวทางแก้ไขปัญหาของของสิ่งที่สนใจจะศึกษา  
        ครูอุเทน  ระวังวงศ์  การสรุปที่มาและความส าคัญของปัญหา : โดยอาจสรุปได้ว่า”คณะผู้จัดท าจึงมีความ
ประสงค์ท่ีจะจัดสร้างโครงงานการเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย เพ่ือเขียนพรรณนาให้ผู้อ่านทราบ
ถึง ความเป็นมาของการวิจัย โดยจะต้องเขียนให้สัมพันธ์กับหลักการและเหตุผลที่ต้องท าการวิจัยเรื่องนั้นๆ ซึ่งมัก
อ้างอิงหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่ส าคัญ ๆ มาประกอบการบรรยาย ท าให้ผู้อ่านมองเห็นความจ าเป็นและสภาพ
ปัญหาของการวิจัย  มักจะเขียนเป็นย่อหน้า ๆ ไม่ยืดยาวเกินไป เขียนจากมุมกว้างไปหาแคบ เขียนให้เห็นถึงเหตุที่
เกิดข้ึน และผลที่ตามมาเขียนให้เข้าใจง่ายโดยน าเสนอเป็นประเด็นๆ เป็นล าดับต่อเนื่อง มีข้อมูลอ้างอิงเพ่ือให้เหตุผล
นั้นดูมีน้ าหนักสมควรที่จะท าการวิจัย 
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ครูเสาวณีย์  รักมิตร  เริ่มที่ปัญหา ตามสภาพจริง ข้อจ ากัด สิ่งที่ไม่พึงปรารถนา อยากให้ไม่มีสภาวะนี้             

โดยกล่าวถึงสภาพปัญหาที่ประสบอยู่ และอาจมีตัวเลขประกอบข้อมูล แล้วหา/สร้าง วิธีการที่จะแก้ปัญหา และ
คาดการณ์ถึงสิ่งที่จะให้ผลตามมา  จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะน าการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด (ThinkpairShare) มาช่วยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้น มี
ความกระตือรือร้น กล้าคิดกล้าแสดงออก และเกิดความสนใจในการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด เป็นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือระหว่างผู้เรียน 2 คน            
ที่จับคู่กัน  แล้วช่วยกันแบ่งปันความคิดในประเด็นปัญหา หลังจากท่ีร่วมกันคิดเป็นคู่แล้วจึงน าความรู้ที่ได้ไปเสนอให้
เพ่ือนร่วมชั้นเรียนได้รับฟัง เพ่ือให้เกิดการวิเคราะห์วิจารณ์ผลร่วมกันทั้งชั้น  

ครูกิตติพงษ์  เรืองชัยศิวเวท โรงเรียนแจ้ห่มวิทยามีรูปแบบการจัดการเรียนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานโดยแบ่งเนื้อหาในการสอนเป็นรายหน่วยนั่นคือใน 1 สัปดาห์นักเรียนจะเรียน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 คาบต่อสัปดาห์การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค31101 เรื่องการแก้ไขผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องเซตโดยการสอนซ่อมเสริมหลังจากผู้วิจัยได้ท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเซตพบว่ามี
นักเรียนจ านวน 3 คนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์เพ่ือเป็นการแก้ไขผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา
คณิตศาสตร์ในเรื่องท่ีนักเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาเรื่องเซตผู้วิจัยจึงแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีปัญหาทั้ง3 คนโดยท าการสอน
ซ่อมเสริมเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องให้กับนักเรียนที่มีปัญหาโดยใช้สื่อการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่4 จ านวน3 คนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  

ครูสุมาลี  มูลค า การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา หรือภูมิหลัง หรือหลักการและเหตุผล เพื่อ
เล่าให้ผู้อ่านทราบถึง ความเป็นมาของการวิจัย โดยจะต้องเขียนให้สัมพันธ์กับหลักการและเหตุผลที่ต้องท าการวิจัย
เรื่องนั้นๆ ซึ่งมักอ้างอิงหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่ส าคัญ ๆ มาประกอบการบรรยาย ท าให้ผู้อ่านมองเห็นความ
จ าเป็นและสภาพปัญหาของการวิจัย  มักจะเขียนเป็นย่อหน้า ๆ ไม่ยืดยาวเกินไป พยายามให้เนื้อความต่อเนื่องกัน 
มักจะเริ่มจากแนวนโยบาย หลักการ แนวคิด   สภาพปัญหา และการแก้ปัญหา 
         การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาจะต้องเขียนให้เห็นความส าคัญของปัญหาหรือหัวข้อที่จะท า
การวิจัย โดยเน้นให้เห็นประเด็นส าคัญๆ ที่จ าเป็นมีส่วนเกี่ยวกับปัญหาที่ท าการวิจัยโดยตรง     สิ่งที่ควรค านึงในการ
เขียนมี ดังนี้ 
          1. เขียนให้ตรงประเด็น เหตุผลที่น าเสนอควรเป็นเหตุผลที่น าไปสู่จุดเป็นปัญหาที่จะท าการวิจัย และช่วย
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
ชี้ให้เห็นความส าคัญของสิ่งที่จะวิจัย 
          2. ควรใช้ข้อมูลอ้างอิงเพ่ือให้เหตุผลนั้นดูมีน้ าหนักสมควรที่จะท าการวิจัย 
          3. ควรเขียนให้เข้าใจง่ายโดยน าเสนอเป็นประเด็นๆ เป็นล าดับต่อเนื่อง 

ครูจาริยา  ภัทรธานนท์  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัยต้องมีการกล่าวถึงสิ่งที่ประสงค์ต้องการให้
เกิดข้ึน เพ่ือที่จะพัฒนา ศึกษา หรือแก้ปัญหาสิ่งใด ซึ่งปัญหานั้น ๆ สามารถบรรยายหรือมีตัวเลขประกอบด้วยก็ได้ 
จากนั้นจึงบรรยายถึงผลที่ตามมา ประเด็นที่ต้องการท าวิจัย และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา โดยอ้างอิง
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ อย่างกระชับ ตรงประเด็นและ เข้าใจง่าย 

ครูรัฐศาสตร์  พรคุณวุฒิ การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาจะต้องเขียนให้เห็นความส าคัญของ
ปัญหาหรือหัวข้อท่ีจะท าการวิจัย โดยเน้นให้เห็นประเด็นส าคัญๆ ที่จ าเป็นมีส่วนเกี่ยวกับปัญหาที่ท าการวิจัยโดยตรง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ครูสายพิณ  กันไว การเขียนที่มาและความส าคัญของปัญหา คือ การอธิบายให้กระจ่างชัดว่าท าไม ต้องท า 
ท าแล้วได้อะไร หากไม่ท าจะเกิดผลเสียอย่างไร ซึ่งมีหลักการเขียนคล้ายการเขียนเรียงความ ทั่ว ๆ ไป คือ มีค าน า เนื้อ
เรื่อง และสรุปดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ค าน า : เป็นการบรรยายถึงนโยบาย เกณฑ์ สภาพทั่ว ๆ ไป หรือปัญหาที่มีส่วนสนับสนุนให้ริเริ่มท า 
           ส่วนที่ 2 เนื้อเรื่อง : อธิบายถึงรายละเอียดเชื่อมโยงให้เห็นประโยชน์ของการท า โดยมี หลักการ ทฤษฎี
สนับสนุนเรื่องที่ศึกษา หรือการบรรยายผลกระทบ ถ้าไม่ท าเรื่องนี้ 

ส่วนที่ 3 สรุป : สรุปถึงความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการตามส่วนที่ 2 เพ่ือแก้ไขปัญหา ค้นข้อความรู้ใหม่ ค้น
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ให้เป็นไปตามเหตุผลส่วนที่ 1  

ครูมูรติ  จัดของ  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย เป็นที่มาของการท าวิจัยว่าเกิดปัญหาอะไร และ
พยามแก้ปัญหานั้นโดยเข้าไปศึกษา ทดลอง จึงเกิดการท าวิจัยขึ้นมา นับว่าเป็นกระบวนการแรกเลยในการท าวิจัยคือ
ต้องหาปัญหาก่อน 

ครูปิติพงษ์  ปิ่นแก้ว   จากการเรียนการสอนสาระประวัติศาสตร์  เรื่อง อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศ
ไทยที่ผ่านมา เนื้อหาจะเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ซึ่งมีรายละเอียดมาก ผู้เรียนจะต้องศึกษาและใช้การอ่านอย่าง
มาก พร้อมทั้งต้องท าความเข้าใจในการล าดับเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เก่ียวข้อง และจากการสอนที่ผ่านมาผู้เรียนไม่
ชอบอ่านอะไรที่มีเนื้อหามากและยากต่อการจดจ า  จึงท าให้เกิดความเบื่อหน่าย ไม่สนใจในการเรียน ไม่มีความสุขใน
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
การเรียน ไม่สนุกสนาน ส่งผลให้บรรยากาศในชั้นเรียนไม่มีชีวิตชีวา แต่ในปัจจุบันนี้การจัดการเรียนการสอน ต้อง
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยยึดหลักว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ การจัดการเรียนการสอนต้องมี
ความหลากหลายและทันสมัย โดยผู้สอนจะต้องเป็นผู้คอยช่วยเหลือและให้ค าแนะน าเป็นอย่างดีจึงจะประสบ
ความส าเร็จ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายในสาระประวัติศาสตร์ มีหลายวิธี แต่กิจกรรมหนึ่งที่ผู้วิจัย
น ามาใช้คือการใช้ชุดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างด้านความรู้ของนักเรียนควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมอื่นๆ เช่นโต้วาที การ
อภิปราย และบทบาทสมมติ  

ครูคงเดช  เทพค าปิ๋ว   การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาจะต้องเขียนให้เห็นความส าคัญของ
ปัญหาหรือหัวข้อท่ีจะท าการวิจัยโดยเน้นให้เห็นประเด็นส าคัญที่จ าเป็นและมีส่วนเกี่ยวกับปัญหาที่ท าการวิจัยโดยตรง
สิ่งที่ควรค านึง 

ครูวันวิสา  นาละออง   การเขียนความเป็นมา เป็นการอธิบายให้ผู้อ่านทราบถึงความเป็นมาของการวิจัยโดย
เขียนให้สัมพันธ์กับหลักการและเหตุผลที่ต้องท าการวิจัยเรื่องนั้น ๆ 
กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย 

ครูพิษณุ  ปิจดี  การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา หรือภูมิหลัง หรือหลักการและเหตุผล เพื่อ
เล่าให้ผู้อ่านทราบถึง ความเป็นมาของการวิจัย โดยจะต้องเขียนให้สัมพันธ์กับหลักการและเหตุผลที่ต้องท าการวิจัย
เรื่องนั้นๆ ซึ่งมักอ้างอิงหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่ส าคัญ ๆ มาประกอบการบรรยาย ท าให้ผู้อ่านมองเห็นความ
จ าเป็นและสภาพปัญหาของการวิจัย มักจะเขียนเป็นย่อหน้า ๆ ไม่ยืดยาวเกินไป พยายามให้เนื้อความต่อเนื่องกัน 
มักจะเริ่มจากแนวนโยบาย หลักการ แนวคิด สภาพปัญหา และการแก้ปัญหา 
การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาจะต้องเขียนให้เห็นความส าคัญของปัญหาหรือหัวข้อที่จะท าการวิจัย 
โดยเน้นให้เห็นประเด็นส าคัญๆ ที่จ าเป็นมีส่วนเกี่ยวกับปัญหาที่ท าการวิจัยโดยตรง สิ่งที่ควรค านึงในการเขียนมี ดังนี้ 
               1. เขียนให้ตรงประเด็น เหตุผลที่น าเสนอควรเป็นเหตุผลที่น าไปสู่จุดเป็นปัญหาที่จะท าการวิจัย และช่วย
ชี้ให้เห็นความส าคัญของสิ่งที่จะวิจัย 
               2. ควรใช้ข้อมูลอ้างอิงเพ่ือให้เหตุผลนั้นดูมีน้ าหนักสมควรที่จะท าการวิจัย 
               3. ควรเขียนให้เข้าใจง่ายโดยน าเสนอเป็นประเด็นๆ เป็นล าดับต่อเนื่อง 

ครูนิติพร  พรมกรณ์  เขียนให้สัมพันธ์กับหลักการและเหตุผลที่ต้องท าการวิจัยเรื่องนั้น ๆ  เริ่มจากแนวนโยบาย 
หลักการ แนวคิด สภาพปัญหา และการแก้ปัญหา  เช่น  ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติไทยและมีคุณค่าส าคัญยิ่ง
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
ส าหรับคนไทยการจัดเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนั้นจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาท้ัง  4 ทักษะการเขียนเป็นหนึ่งในทักษะที่ส าคัญเนื่องจากการเขียนเป็นการสื่อความคิดของมนุษย์จากผู้ส่ง
ถ่ายทอดไปยังผู้รับเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารการถ่ายทอดความคิดออกมา
เป็นภาษาเขียนได้อย่างสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่พัฒนาได้โดยครูต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เขียนอย่างอิสระหรือให้
อิสรภาพในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งในปัจจุบันการเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์เข้ามามีบทบาทต่อการศึกษามาก
ยิ่งขึ้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ครูภิญโญ  จุ้ยศรีแก้ว  การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัยดังนี้ 
1. เขียนให้ตรงประเด็นเหตุผลที่น าเสนอควรเป็นเหตุผลที่น าไปสู่จุดเป็นปัญหาที่จะท าการวิจัยและช่วย
ชี้ให้เห็นความส าคัญของสิ่งที่จะวิจัย 
2. ควรใช้ข้อมูลอ้างอิงเพ่ือให้เหตุผลนั้นดูมีน้ าหนักสมควรที่จะท าการวิจัย 
3.  ควรเขียนให้เข้าใจง่ายโดยน าเสนอเป็นประเด็นๆเป็นล าดับต่อเนื่อง   

ครูสรภูมิ  เจียงสงวน  การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหานั้น เพื่อเป็นการเขียนให้ผู้อ่านทราบถึง 
ความเป็นมาของการวิจัย โดยจะต้องเขียนให้สัมพันธ์กับหลักการและเหตุผลที่ต้องท าการวิจัยเรื่องนั้นๆ ซึ่งมักกล่าวถึง
สภาพปัญหาหรือปัญหาที่ประสบอยู่โดยบรรยายสภาพที่ท าให้ผู้อ่านมองเห็นความจ าเป็นและสภาพปัญหาของการวิจัย  
การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาจะต้องเขียนให้เห็นความส าคัญของปัญหาหรือหัวข้อที่จะท าการวิจัย 
โดยเน้นให้เห็นประเด็นส าคัญๆ และสิ่งที่ควรค านึงในการเขียนมี ดังนี้ 
               1. เขียนให้ตรงประเด็น เพื่อน าไปสู่จุดเป็นปัญหาที่จะท าการวิจัย  
               2. ใช้ข้อมูลอ้างอิงเพ่ือให้เหตุผลนั้นดูมีความสมบูรณ์ที่จะท าการวิจัย 
               3. ควรเขียนให้เข้าใจง่าย เป็นล าดับต่อเนื่อง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ครูธนธรณ์  ธรรมเดชะ  การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาเพื่อเล่าให้ผู้อ่านทราบถึงความ
เป็นมาของการวิจัยโดยเขียนให้สัมพันธ์กับหลักการและเหตุผลที่ต้องท าการวิจัยเรื่องนั้นๆมักอ้างอิงหลักการแนวคิด
และทฤษฎีที่ส าคัญๆมาประกอบการบรรยายท าให้ผู้อ่านมองเห็นความจ าเป็นและสภาพปัญหาของการวิจัยมักจะเขียน
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
เป็นย่อหน้าๆไม่ยืดยาวเกินไปพยายามให้เนื้อความต่อเนื่องกันเริ่มจากแนวนโยบายหลักการแนวคิดสภาพปัญหาและ
การแก้ปัญหาหลักการเขียน มีดังนี้  

1. เขียนให้ตรงประเด็นเหตุผลที่น าเสนอควรเป็นเหตุผลที่น าไปสู่จุดเป็นปัญหาที่จะท าการวิจัยและช่วยชี้ให้เห็น
ความส าคัญของสิ่งที่จะวิจัย 

2. ควรใช้ข้อมูลอ้างอิงเพ่ือให้เหตุผลนั้นดูมีน้ าหนักและมีความน่าเชื่อถือ 
3. ควรเขียนให้เข้าใจง่ายโดยน าเสนอเป็นประเด็นๆเป็นล าดับต่อเนื่อง 

กลุ่มงานพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 
ครูวินัฏฐา  นันตะสุข การศึกษาผลการปรับพฤติกรรมทางลบของเด็กออทิสติกโดยใช้วิธีการวางเงื่อนไข  

ตัวแปรอิสระเหตุการณ์ บุคคล สิ่งแวดล้อม  ตัวแปรตาม การลดลงของพฤติกรรมทางลบ  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนเรียน
รวม เลือกแบบเจาะจง 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ครูณัฐรดา ระวังวงศ์  การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย เพ่ือเขียนพรรณนาให้ผู้อ่าน
ทราบถึง ความเป็นมาของการวิจัย โดยจะต้องเขียนให้สัมพันธ์กับหลักการและเหตุผลที่ต้องท าการวิจัยเรื่องนั้นๆ ซึ่ง
มักอ้างอิงหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่ส าคัญ ๆ มาประกอบการบรรยาย ท าให้ผู้อ่านมองเห็นความจ าเป็นและ
สภาพปัญหาของการวิจัย  มักจะเขียนเป็นย่อหน้า ๆ ไม่ยืดยาวเกินไป เขียนจากมุมกว้างไปหาแคบ เขียนให้เห็นถึง
เหตุที่เกิดข้ึน และผลที่ตามมา เขียนให้เข้าใจง่ายโดยน าเสนอเป็นประเด็นๆ เป็นล าดับต่อเนื่อง มีข้อมูลอ้างอิงเพ่ือให้
เหตุผลนั้นดูมีน้ าหนักสมควรที่จะท าการวิจัย 

  ครูบุณยาพร  เตชะลือ  เริ่มที่ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ข้อจ ากัดและไม่พึงปรารถนาที่พบในห้องเรียน และหาวิธีที่
จะแก้ปัญหา และคาดการณ์ถึงสิ่งที่จะให้ผลตามมา จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะน ากระบวนการจัดการเรียน
การสอนโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพื่อช่วยพัฒนาการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านทักษะการฟังไห้มีผลการเรียนดีขึ้น ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซ่ึง 
Application ที่น ามาใช้ ได้แก่ Application Cake, Youtube โดยครูให้นักเรียนฝึกทักษะด้านการฟังและให้ท า
กิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
ครูสายชล  วันมหาใจ  การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา หรือภูมิหลัง หรือหลักการและ

เหตุผล เพ่ือเล่าให้ผู้อ่านทราบถึง ความเป็นมาของการวิจัย โดยจะต้องเขียนให้สัมพันธ์กับหลักการและเหตุผลที่ต้อง
ท าการวิจัยเรื่องนั้นๆ ซึ่งมักอ้างอิงหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่ส าคัญ ๆ มาประกอบการบรรยาย ท าให้ผู้อ่าน
มองเห็นความจ าเป็นและสภาพปัญหาของการวิจัย  มักจะเขียนเป็นย่อหน้า ๆ ไม่ยืดยาวเกินไป พยายามให้เนื้อความ
ต่อเนื่องกัน มักจะเริ่มจากแนวนโยบาย หลักการ แนวคิด   สภาพปัญหา และการแก้ปัญหา 
       การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาจะตอ้งเขียนให้เห็นความส าคัญของปัญหาหรือหัวข้อทีจ่ะท า
การวิจัย โดยเน้นให้เห็นประเด็นส าคัญๆ ที่จ าเป็นมีส่วนเกี่ยวกับปัญหาที่ท าการวิจัยโดยตรงสิ่งที่ควรค านึงในการ
เขียนมี ดังนี้ 
        1. เขียนให้ตรงประเด็น เหตุผลที่น าเสนอควรเป็นเหตุผลที่น าไปสู่จุดเป็นปัญหาที่จะท าการวิจัย และช่วย
ชี้ให้เห็นความส าคัญของสิ่งที่จะวิจัย 
        2. ควรใช้ข้อมูลอ้างอิงเพ่ือให้เหตุผลนั้นดูมีน้ าหนักสมควรที่จะท าการวิจัย  
        3. ควรเขียนให้เข้าใจง่ายโดยน าเสนอเป็นประเด็นๆ เป็นล าดับต่อเนื่อง 

ครูวิลาวัณย์  สายหยุด  การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา หรือภูมิหลัง หรือหลักการและ
เหตุผล เพ่ือเล่าให้ผู้อ่านทราบถึง ความเป็นมาของการวิจัย โดยจะต้องเขียนให้สัมพันธ์กับหลักการและเหตุผลที่ต้อง
ท าการวิจัยเรื่องนั้นๆ ซึ่งมักอ้างอิงหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่ส าคัญ ๆ มาประกอบการบรรยาย ท าให้ผู้อ่าน
มองเห็นความจ าเป็นและสภาพปัญหาของการวิจัย  มักจะเขียนเป็นย่อหน้า ๆ ไม่ยืดยาวเกินไป พยายามให้เนื้อความ
ต่อเนื่องกัน มักจะเริ่มจากแนวนโยบาย หลักการ แนวคิด   สภาพปัญหา และการแก้ปัญหา 
        การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาจะตอ้งเขียนให้เห็นความส าคัญของปัญหาหรือหัวข้อทีจ่ะท า
การวิจัย โดยเน้นให้เห็นประเด็นส าคัญๆ ที่จ าเป็นมีส่วนเกี่ยวกับปัญหาที่ท าการวิจัยโดยตรงสิ่งที่ควรค านึงในการเขียน
มี ดังนี้ 
        1. เขียนให้ตรงประเด็น เหตุผลที่น าเสนอควรเป็นเหตุผลที่น าไปสู่จุดเป็นปัญหาที่จะท าการวิจัย และช่วย
ชี้ให้เห็นความส าคัญของสิ่งที่จะวิจัย 
        2. ควรใช้ข้อมูลอ้างอิงเพ่ือให้เหตุผลนั้นดูมีน้ าหนักสมควรที่จะท าการวิจัย 
        3. ควรเขียนให้เข้าใจง่ายโดยน าเสนอเป็นประเด็นๆ เป็นล าดับต่อเนื่อง 
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
ครูณัฐวดี  ธรรมเดชะ  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา เป็นส่วนที่แสดงต้นตอของปัญหาในการวิจัย

ว่าเกิดจากอะไร โดยอาจจะเขียนจากมุมกว้างไปสู่มุมที่แคบลง เขียนอย่างสมเหตุสมผล และส าคัญท่ีสุด ควรใช้ภาษา
ที่เข้าใจง่าย มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถื 

 

ครูสมจิต  ตุ่นแยง  การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ต้องเขียนให้สัมพันธ์กับหลักการและ
เหตุผลที่ต้องท าการวิจัยเรื่องนั้นๆ ซึ่งมักอ้างอิงหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่ส าคัญ ๆ มาประกอบการบรรยาย ท า
ให้ผู้อ่านมองเห็นความจ าเป็นและสภาพปัญหาของการวิจัย  การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาควร
เขียนให้เห็นความส าคัญของปัญหาหรือหัวข้อที่จะท าการวิจัย ซึ่งจะเน้นให้เห็นประเด็นส าคัญๆ ที่จ าเป็นมีส่วน
เกี่ยวกับปัญหาที่ท าการวิจัยโดยตรง  

ครูเกตประทุม  ชุมภูปิก  การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาเพื่อให้ผู้อ่านทราบถึง ความเป็นมา
ของการวิจัย โดยจะต้องเขียนให้สัมพันธ์กับหลักการและเหตุผลที่ต้องท าการวิจัยเรื่องนั้นๆ ซึ่งมักอ้างอิงหลักการ 
แนวคิด และทฤษฎีที่ส าคัญ ๆ มาประกอบการบรรยาย ท าให้ผู้อ่านมองเห็นความจ าเป็นและสภาพปัญหาของการ
วิจัย  มักจะเขียนเป็นย่อหน้า ๆ ไม่ยืดยาวเกินไป พยายามให้เนื้อความต่อเนื่องกัน  โดยจะต้องเขียนให้เห็น
ความส าคัญของปัญหาหรือหัวข้อที่จะท าการวิจัย โดยเน้นให้เห็นประเด็นส าคัญๆ ที่จ าเป็นมีส่วนเกี่ยวกับปัญหาที่ท า
การวิจัยโดยตรง      

 

ครูธนา  คงธนไพบูลย์กุล  การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา หรือภูมิหลัง หรือหลักการและ
เหตุผล เพ่ือเล่าให้ผู้อ่านทราบถึง ความเป็นมาของการวิจัย โดยจะต้องเขียนให้สัมพันธ์กับหลักการและเหตุผลที่ต้อง
ท าการวิจัยเรื่องนั้นๆ ซึ่งมักอ้างอิงหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่ส าคัญ ๆ มาประกอบการบรรยาย  ผู้วิจัยควรเขียน
บรรยายให้เป็นล าดับขั้นตอนของปัญหาที่เข้าใจง่าย บรรยายถึงสภาพปัญหาที่เกิดข้ึน อย่างชัดเจน ตรงประเด็นซึ่งจะ
ท าให้ผู้อ่านมองเห็นภาพของปัญหาได้ชัดเจนและเหตุผลของการท าวิจัยชิ้นนั้น 

ครูสุณิสา  บุญผล การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา หรือหลักการและเหตุผล เพื่อเล่าให้
ผู้อ่านทราบถึง ความเป็นมาของการวิจัย โดยจะต้องเขียนให้สัมพันธ์กับหลักการและเหตุผลที่ต้องท าการวิจัยเรื่อง
นั้นๆ ซึ่งมักอ้างอิงหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่ส าคัญ ๆ มาประกอบการบรรยาย ท าให้ผู้อ่านมองเห็นความจ าเป็น
และสภาพปัญหาของการวิจัย  มักจะเขียนเป็นย่อหน้า ๆ ไม่ยืดยาวเกินไป พยายามให้เนื้อความต่อเนื่องกัน มักจะ
เริ่มจากแนวนโยบาย หลักการ แนวคิด   สภาพปัญหา และการแก้ปัญหา 
        การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาจะตอ้งเขียนให้เห็นความส าคัญของปัญหาหรือหัวข้อทีจ่ะท า
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
การวิจัย โดยเน้นให้เห็นประเด็นส าคัญๆ ที่จ าเป็นมีส่วนเกี่ยวกับปัญหาที่ท าการวิจัยโดยตรง     สิ่งที่ควรค านึงใน
การเขียนมี ดังนี้ 
        1. เขียนให้ตรงประเด็น เหตุผลที่น าเสนอควรเป็นเหตุผลที่น าไปสู่จุดเป็นปัญหาที่จะท าการวิจัย และช่วย
ชี้ให้เห็นความส าคัญของสิ่งที่จะวิจัย 
        2. ควรใช้ข้อมูลอ้างอิงเพ่ือให้เหตุผลนั้นดูมีน้ าหนักสมควรที่จะท าการวิจัย  
       3. ควรเขียนให้เข้าใจง่ายโดยน าเสนอเป็นประเด็นๆ เป็นล าดับต่อเนื่อง 
 

ครูนิชาภา  ก๋องติ๊บ  การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา หรือภูมิหลัง หรือหลักการและเหตุผล 
เพ่ือเล่าให้ผู้อ่านทราบถึง ความเป็นมาของการวิจัย โดยจะต้องเขียนให้สัมพันธ์กับหลักการและเหตุผลที่ต้องท าการ
วิจัยเรื่องนั้นๆ ซึ่งมักอ้างอิงหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่ส าคัญ ๆ มาประกอบการบรรยาย ท าให้ผู้อ่านมองเห็น
ความจ าเป็นและสภาพปัญหาของการวิจัย  มักจะเขียนเป็นย่อหน้า ๆ ไม่ยืดยาวเกินไป พยายามให้เนื้อความ
ต่อเนื่องกัน มักจะเริ่มจากแนวนโยบาย หลักการ แนวคิด  สภาพปัญหา และการแก้ปัญหา 
         การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาจะตอ้งเขียนให้เห็นความส าคัญของปัญหาหรือหัวข้อทีจ่ะท า
การวิจัย โดยเน้นให้เห็นประเด็นส าคัญๆ ที่จ าเป็นมีส่วนเกี่ยวกับปัญหาที่ท าการวิจัยโดยตรง  สิ่งที่ควรค านึงในการ
เขียนมี ดังนี้ 
         1. เขียนให้ตรงประเด็น เหตุผลที่น าเสนอควรเป็นเหตุผลที่น าไปสู่จุดเป็นปัญหาที่จะท าการวิจัย และช่วย
ชี้ให้เห็นความส าคัญของสิ่งที่จะวิจัย 
         2. ควรใช้ข้อมูลอ้างอิงเพ่ือให้เหตุผลนั้นดูมีน้ าหนักสมควรที่จะท าการวิจัย  
         3. ควรเขียนให้เข้าใจง่ายโดยน าเสนอเป็นประเด็นๆ เป็นล าดับต่อเนื่อง 

ครูธมนวรรณ สูตรเลข  การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาเป็นการอธิบายให้ผู้อ่านทราบถึงความ
เป็นมาของการวิจัยโดยเขียนให้สัมพันธ์กับหลักการและเหตุผลที่ต้องท าการวิจัยเรื่องนั้นๆมักอ้างอิงหลักการแนวคิด
และทฤษฎีประกอบการบรรยายท าให้ผู้อ่านมองเห็นความจ าเป็นและสภาพปัญหาของการวิจัยมักจะเขียนสรุปเป็นย่อ
หน้าและควรเริ่มจากแนวนโยบายหลักการแนวคิดสภาพปัญหาและการแก้ปัญหา 
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
         ครูกุญชนิกานต์  วางมือ  การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ต้องเขียนให้สัมพันธ์กับหลักการ
และเหตุผลที่ต้องท าการวิจัยเรื่องนั้นๆ 

ครูบริหาร  วันตัน  การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาจะต้องเขียนให้เห็นความส าคัญของปัญหา
หรือหัวข้อที่จะท าการวิจัย 

ครูจ ารัสชาติ  ไชยวุฒิ  ความส าคัญของปัญหาหรือหัวข้อที่จะท าการวิจัยโดยเน้นให้เห็นประเด็นส าคัญที่จ าเป็น
และมีส่วนเกี่ยวกับปัญหาที่ท าการวิจัยโดยตรง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครูนงลักษณ์  สิทธิบุญ  การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา หรือภูมิหลัง หรือหลักการและ
เหตุผล เพ่ือเล่าให้ผู้อ่านทราบถึง ความเป็นมาของการวิจัย โดยจะต้องเขียนให้สัมพันธ์กับหลักการและเหตุผลที่ต้องท า
การวิจัยเรื่องนั้นๆ ซึ่งมักอ้างอิงหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่ส าคัญ ๆ มาประกอบการบรรยาย ท าให้ผู้อ่านมองเห็น
ความจ าเป็นและสภาพปัญหาของการวิจัย  มักจะเขียนเป็นย่อหน้า ๆ ไม่ยืดยาวเกินไป พยายามให้เนื้อความ
ต่อเนื่องกัน มักจะเริ่มจากแนวนโยบาย หลักการ แนวคิด   สภาพปัญหา และการแก้ปัญหา 
         ครูอรพิน  สมเสียง การเขียนความเป็นมา ตัวอย่าง จากข้อมูลการสังเกตการจัดเรียนการสอนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่1 ทีผู่้วิจัยท าการสอนอยู่  พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีทักษะการทดลองอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง  
เนื่องจากเมื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติการทดลอง นักเรียนขาดทักษะในการทดลอง ใช้อุปกรณ์ไม่คล่องแคล่ว  เขียน
สมมติฐานไม่เป็น  บันทึกผลการทดลอง  และสรุปผลการทดลองไม่ถูกต้องจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน
และต่อเนื่องจากความส าคัญของปัญหาดังกล่าว  ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนจึงสนใจที่จะศึกษาการฝึกทักษะกระบวนการ
คิดทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  1 ที่จะแก้ไขข้อบกพร่อง  พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนช่วยพัฒนาคุณภาพการคิด  ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจ  ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติด้วยตนเองได้  และส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่  1  ให้สูงขึ้น 

ครูรัชนี    กามาด  การเขียนที่มาและความส าคัญ คือ การอธิบายให้กระจ่างชัดว่าท าไม  ต้องท า ท าแล้วได้
อะไร หากไม่ท าจะเกิดผลเสียอย่างไร ซึ่งมีหลักการเขียนคล้ายการเขียนเรียงความ ทั่ว ๆ ไป คือ มีค าน า เนื้อเรื่อง และ
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
สรุปหลักการเขียนสภาพความส าคัญของปัญหา 
         1.เขียนให้ตรงปัญหา เน้นปัญหาให้ถูกจุด ไม่เขียนยืดยาว อ้อมค้อมวกวน เจาะประเด็นให้ทราบว่าปัญหาคือ
อะไร อย่างชัดเจนและกระชับ 
         2.เขียนให้ครอบคลุมประเด็นความส าคัญปัญหา ที่จะศึกษาตามหัวข้อเรื่องทั้งหมด ให้ครบตามจ านวนประเด็น
ปัญหาที่ระบุไว้บนหัวข้อวิจัย 
         3.ไม่ควรเขียนความส าคัญของปัญหาสั้นเกินไป จนจับประเด็นที่จะศึกษาไม่ได้ ควรเขียนเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับ
ปัญหาให้ละเอียดพอสมควร 
         4.วิเคราะห์ปัญหา ระบุถึงสภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอนโดยการวิเคราะห์ปัญหานั้นๆ อย่าง
รอบคอบ เพื่อชี้ให้เห็นประเด็นของการวิจัย หากมีตัวเลขประกอบให้น ามาระบุด้วย  
          5.สรุปแนวทางท่ีจะแก้ปัญหาหรือพัฒนา ระบุวิธีการหรือนวัตกรรมที่น ามาแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน 

ครูศิริญญา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาจะต้องเขียนให้
เห็นความส าคัญของปัญหาการวิจัย โดยเน้นให้เห็นประเด็นส าคัญๆ ที่จ าเป็นมีส่วนเกี่ยวกับปัญหาที่ท าการวิจัยโดยตรง  

ครูจิราพร  ใจแปง  การเขียนทีม่าและความส าคัญของปัญหา หรือหลักการและเหตุผล เป็นการเล่าให้ผู้อ่าน
ทราบถึงความเป็นมาของงานวิจัย โดยจะต้องเขียนให้สัมพันธ์กับหลักการและเหตุผลที่ต้องท าการวิจัยเรื่องนั้นๆ ซึ่ง
มักจะอ้างอิงหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่ส าคัญ มาประกอบการบรรยาย ท าให้ผู้อ่านมองเห็นความจ าเป็นและสภาพ
ปัญหาของการวิจัย   

ครูชนากานต์  ก้อนแหวน  การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาจะต้องเขียนให้เห็นความส าคัญ
ของปัญหาหรือหัวข้อที่จะท าการวิจัย  โดยเน้นให้เห็นประเด็นส าคัญๆ  ที่จ าเป็นมีส่วนเกี่ยวกับปัญหาที่ท าการวิจัย
โดยตรง สิ่งที่ควรค านึงในการเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย ดังนี้ 

3. เขียนให้ตรงประเด็น เหตุผลที่น าเสนอควรเป็นเหตุผลที่น าไปสู่จุดเป็นปัญหาที่จะท าการวิจัย  และช่วยชี้ให้เห็น
ความส าคัญของสิ่งที่จะวิจัย 

4. ควรใช้ข้อมูลอ้างอิงเพ่ือให้เหตุผลนั้นดูมีน้ าหนักสมควรที่จะท าการวิจัย 
ควรเขียนให้เข้าใจง่ายโดยน าเสนอเป็นประเด็นๆ เป็นล าดับต่อเนื่อง 
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
ครูเอกณัฎฐ์  ใจลา การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาจะต้องเขียนให้เห็นความส าคัญของปัญหา

หรือหัวข้อที่จะท าการวิจัย โดยเน้นให้เห็นประเด็นส าคัญๆ ที่จ าเป็นมีส่วนเกี่ยวกับปัญหาที่ท าการวิจัย 
การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาจะต้องเขียนให้เห็นความส าคัญของปัญหาหรือหัวข้อที่จะท าการวิจัย 
โดยเน้นให้เห็นประเด็นส าคัญๆ ที่จ าเป็นมีส่วนเกี่ยวกับปัญหาที่ท าการวิจัยโดยตรง      

ครูสายพิน วิจิตรจรัสแสง ให้กล่าวถึงสภาพการเรียนที่ควรจะเป็นตลอดจนจุดประสงค์รายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
และก าหนดปัญหาให้ชัดเจน โดยอธิบายให้เห็นสภาพปัญหา ระบุประเด็นปัญหาการวิจัยและตัวแปรในการวิจัยให้
ชัดเจนและสรุปแนวทางแก้ปัญหาที่ประสบ อยู่แบ่งเป็น 3 ตอนใหญ่ก็ได้ คือ น าเสนอปัญหาภาพใหญ่ เข้าสู่ปัญหาที่
ต้องการท าวิจัย สรุปตอนท้ายว่าจะท าอะไร แก้ปัญหาอะไร และแก้ปัญหานี้กับใคร แล้วจะท าให้เกิดประโยชน์อย่างไร 

ครูสงัด   ปลุกเศก  จากการสังเกตและการสอบถามนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง พบเห็นสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนขณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยี1 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีการใช้สื่อการเรียนการสอนประกอบการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนซึ่งสื่อที่ใช้ยังไม่มีการ
ดึงดูดความน่าสนใจของผู้เรียนมากนัก ท าให้ผู้เรียนไม่สนใจเรียน เกิดความเบื่อหน่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  และเนื่องจากเนื้อหาความรู้มีจ านวนมากแต่ระยะเวลาในการเรียนการสอนมีจ ากัด ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนมีความ
แตกต่างทางการเรียนรู้ ผู้เรียนบางคนสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว แต่ผู้เรียนบางคนต้องใช้ระยะเวลาที่นานกว่าจะ
เรียนรู้  จึงส่งผลกระทบถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ผู้จัดท าจึงได้มองเห็นความส าคัญและจัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เพ่ือเป็นแหล่งทบทวนองค์ความรู้ของ
ตนเองและเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษา สิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของตัวผู้เรียน
เอง และจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ถือเป็นการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และ
สมาร์ทโฟน ในการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ได้เป็นอย่างดี  

ครูศุภกิจ  ศรีวรรณชัย ในระหว่างการเรียนการสอนวิชา วิทยาการค านวณ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 มีความเข้าใจในส่วนของเนื้อหาในระหว่างเรียนน้อยจึงต้องเข้ารับการศึกษาในบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
หรือเว็บไซต์ 

1. นักเรียนได้รับการกระตุ้นโดยการใช้สื่อบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ในระหว่างการเรียนการสอน จะ
ช่วยให้นักเรียนมีความอยากรู้และอยากศึกษาต่อในเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น 

2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนน้อยอันเกิดจากเวลาเรียนจึงเข้า
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เรียนรู้ในบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

3. ครูไม่สามารถทราบได้ว่า นักเรียนมีความเข้าใจหรือมีข้อสงสัยในเนื้อหาที่เรียนหรือไม่  เพราะนักเรียนให้
ความส าคัญกับเนื้อหารายวิชาน้อยเกินไป เวลาที่เรียนก็มีน้อยซึ่งอาจมีผลต่อประสิทธิภาพทางศึกษาของนักเรียน 

4. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการเข้าศึกษาเรียนรู้บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ครูธนพิสิษฐ์  ศรีวรรณชัย   การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาหรือภูมิหลังหรือหลักการและ
เหตุผลเพื่อเล่าให้ทราบถึงความเป็นมาของการวิจัยโดยเขียนให้สัมพันธ์กับหลักการและเหตุผลที่ต้องท าการวิจัยเรื่อง
นั้นๆอ้างอิงหลักการแนวคิดและทฤษฎีที่ส าคัญๆมาประกอบการบรรยายท าให้มองเห็นความจ าเป็นและสภาพปัญหา
ของการวิจัยเขียนเป็นย่อหน้าๆไม่ยืดยาวและให้เนื้อความต่อเนื่องกันโดยอาจจะเริ่มจากแนวนโยบายหลักการแนวคิด
สภาพปัญหาและการแก้ปัญหา 

ครูพนิดา  สถาพร  การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาหรือภูมิหลังหรือหลักการและเหตุผล ให้
กล่าวถึงสภาพการเรียนที่ควรจะเป็นตลอดจนจุดประสงค์รายวิชาที่ตนรับผิดชอบ และก าหนดปัญหาให้ชัดเจน โดย
อธิบายให้เห็นสภาพปัญหา ระบุประเด็นปัญหาการวิจัยและตัวแปรในการวิจัยให้ชัดเจนและสรุปแนวทางแก้ปัญหาที่
ประสบอยู่ 

ครูกาญจนา  โนหลักหม่ืน   แนวทางในการเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัยผู้วิจัยต้อง
สามารถแสดงให้เห็นว่า มีความรู้พื้นฐาน และเข้าใจ ในปัญหาที่ก าลังจะศึกษา อย่างถ่องแท้ ชัดเจน ทั้งทาง ทฤษฎี และ
ปฏิบัติ ตลอดจนสามารถ เชื่อมโยงเข้าสู่กรอบความคิด ของการวิจัยนี้ได้ สามารถระบุถึง ความส าคัญของปัญหา 
รวมทั้งความจ าเป็น คุณค่า และประโยชน์ ที่จะได้จากผลการวิจัย ในเรื่องนี้ อย่างมีเหตุมีผล ระบุได้ว่า มีการศึกษา
เกี่ยวกับเรื่องนี้ มาแล้วหรือยัง ที่ใดบ้าง และการศึกษาท่ีเสนอนี้ จะช่วยเพิ่มคุณค่า ต่องานด้านนี้ ได้อย่างไร 

     ในการเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยอาจถ่ายทอดในภาพรวมใหญ่ แล้วค่อย 
ๆ ลงสู่ปัญหาย่อยท่ีผู้วัยต้องการพัฒนา ซึ่งอาจแบ่งเป็น 3 ตอนใหญ่ก็ได้ คือ น าเสนอปัญหาภาพใหญ่ เข้าสู่ปัญหาที่
ต้องการท าวิจัย สรุปตอนท้ายว่าจะท าอะไร แก้ปัญหาอะไร และแก้ปัญหานี้กับใคร แล้วจะท าให้เกิดประโยชน์อย่างไร  
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
3. ปัญหาการวิจัย/ค าถามการวิจัย 

วิธีการตั้งปัญหาการวิจัย/ค าถาม
การวิจัย มีหลักการดังนี้ 
3.1 เป็นข้อความที่เป็นประโยค
ค าถาม 
3.2 ประกอบด้วยตัวแปรในการวิจัย 
3.3 มีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
ศึกษา 
3.4 สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่
เกิดข้ึน 

ฝ่ายบริหาร 
        รองกนกกร  กอไธสง ปัญหาของการวิจัยประเด็นที่นักวิจัยสงสัยและต้องการด าเนินการเพื่อหาค าตอบที่ถูกต้อง 
ตรงกับความเป็นจริง ท าให้มีลักษณะข้อสงสัยของผู้วิจัยต่อสถานการณ์ทั้งท่ีเป็นความแตกต่างและไม่แตกต่างระหว่าง
สิ่งที่เป็นจริงกับสิ่งที่คาดหวัง และที่ส าคัญปัญหานั้นไม่สามารถหาค าตอบด้วยสามัญส านึก 
        รองจักรินทร์  จอมแก้ว ปัญหาการวิจัย คือปัญหาทั่วไป หมายถึง สภาพที่เป็นความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่เป็นจริง
กับสิ่งที่คาดหวัง แต่ปัญหาการวิจัยอาจเป็นเรื่องที่ใช่ความแตกต่างหรือไม่แตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นจริงกับสิ่งที่คาดหวัง
ก็ได้ และต้องไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยสามัญส านึก ถ้าปัญหาใดที่สามารถแก้ไขได้ด้วยสามัญส านึกก็ไม่จ าเป็นต้องท าการ
วิจัย 

รองพิทักษ์ สร้อยศิริ การก าหนดปัญหาการวิจัย   จะต้องก าหนดปัญหาการวิจัยที่ง่าย ชัดเจน และครบถ้วน
สมบูรณ์ นักวิจัยส่วนมากอาจมีแนวความคิดท่ีสลับซับซ้อน บางคนอาจใช้ระยะเวลายาวนานในการสร้างแนวคิด และ
วิเคราะห์ ก่อนที่จะสามารถตัดสินใจได้ว่า ปัญหาการวิจัยที่เขาต้องการจะหาค าตอบที่แท้จริงคืออะไร  

เพ่ือให้เห็นภาพความแตกต่างระหว่างปัญหาการวิจัยและปัญหาทั่วไปยกตัวอย่างปัญหาที่น่าสนใจ  
1. ผู้เรียนที่ไม่ตอบข้อสอบอัตนัยมีพฤติกรรมอย่างไร 
2. นักวิจัยที่มีจรรยาบรรณวัดจากตัวบ่งชี้ใดได้บ้าง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ครูตระกูลพันธุ์  กันไวปัญหาวิจัย (research problem)  ข้อความ หรือค าถามที่นักวิจัย ก าหนดเพ่ือศึกษา

หาวิธีแก้ไขค าถามวิจัย (research question) ค า ถามที่นักวิจัยก าหนดขึ้นเพื่อหาค าตอบ ซึ่งจะน าไปสู่วิธีการแก้ไข
ปัญหาวิจัย นิยมตั้งค าถามวิจัยว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่สองตัวขึ้นไปมีลักษณะอย่างไร  

ครูกิตติพงษ์  เรืองชัยศิวเวท  วิธีการตั้งปัญหาการวิจัย/ค าถามการวิจัยเช่น 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าเพราะเหตุใด  
2. เครื่องมือช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นได้อย่างไร  
ครูอุเทน  ระวังวงศ์  ปัญหาการวิจัย หรือค าถามการวิจัยเป็นสิ่งส าคัญท่ีผู้วิจัยต้องก าหนดขึ้น และให้นิยาม

ปัญหานั้นอย่างชัดเจน เพราะปัญหาที่ชัดเจน จะช่วยให้ผู้วิจัย ก าหนดวัตถุประสงค์ ตั้งสมมติฐาน ให้นิยามตัวแปรที่
ส าคัญ ๆ โดยค าถามของการวิจัยต้องมีความเหมาะสม สัมพันธ์กับเรื่องที่จะศึกษา ควรเป็นข้อค าถามท่ีประกอบด้วยตัว
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แปร กลุ่มเป้าหมาย และควรเป็นค าถามท่ีผู้วิจัยต้องการค าตอบมากที่สุด 

ครูเสาวณีย์  รักมิตร  ประโยคค าถาม ที่ระบุตัวแปรในการวิจัยที่สอดคล้องกับปัญหาของกลุ่มเป้าหมายเช่น 
1.  ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด เรื่อง วิธีการจัด

หมู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน70/70 หรือไม่ 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้

แบบเพ่ือนคู่คิด หลังเรียนเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 70)หรือไม่  
ครูสุมาลี  มูลค าปัญหา/ค าถามในการท าวิจัยเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้วิจัยต้องก าหนดขึ้นให้ชัดเจน การก าหนดปัญหาที่ชัดเจน 
จะช่วยให้ผู้วิจัย ก าหนดวัตถุประสงค์ ตั้งสมมติฐาน ก าหนดตัวแปรที่ส าคัญ ๆ ตลอดจน การวัดตัวแปรเหล่านั้นได้                
           โดยค าถามของการวจิัยตอ้งมีความเหมาะสม หรอืสัมพันธ์ กับเรื่องท่ีจะศึกษา โดยควรมคี าถาม ทีส่ าคัญทีสุ่ด 
ซึ่งผู้วิจัย ต้องการค าตอบ มากท่ีสุด 

ครูจาริยา  ภัทรธานนท์  การตั้งค าถามที่ดีควรเป็นประโยคค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับตัวแปร กลุ่มเป้าหมายที่ต้อง
ศึกษา และสภาพปัญหาที่เกิดข้ึน โดยค าถามจะต้องชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดความสับสน  

ครูรัฐศาสตร์  พรคุณวุฒิ  ความส าคัญของปัญหาหรือหัวข้อที่จะท าการวิจัย โดยเน้นให้เห็นประเด็นส าคัญๆ ที่
จ าเป็นมีส่วนเกี่ยวกับปัญหาที่ท าการวิจัยโดยตรง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ครูสายพิณ  กันไว  วิธีการก าหนดปัญหาการวิจัยในรูปที่สามารถทดสอบเชิงประจักษ์หรือจากสภาพความเป็น
จริงได้ ปัญหาการวิจัยนอกจากจะแสดงความสัมพันธ์แล้ว ตัวแปรที่สัมพันธ์กันต้องสามารถน าไปวัดได้  

ครูมูรติ  จัดของ  การตั้งค าถามที่ดีควรเป็นประโยคค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับตัวแปร 
ครูปิติพงษ์  ปิ่นแก้ว เป็นประเด็นที่ผู้วิจัยสงสัยและต้องการด าเนินการเพื่อหาค าตอบที่ถูกต้อง ผู้วิจัยจึงต้อง

ก าหนดปัญหาการวิจัยที่ง่าย ชัดเจน และครบถ้วนสมบูรณ์ เช่นปัจจุบันนี้การจัดการเรียนการสอน ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางโดยยึดหลักว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ การจัดการเรียนการสอนต้องมีความหลากหลาย
และทันสมัย โดยผู้สอนจะต้องเป็นผู้คอยช่วยเหลือและให้ค าแนะน าเป็นอย่างดี จึงจะประสบความส าเร็จได้  

ครูคงเดช  เทพค าปิ๋ว  ค าถามของการวิจัยเป็นสิ่งส าคัญท่ีผู้วิจัยต้องก าหนดขึ้นและให้นิยามปัญหานั้นอย่าง
ชัดเจน เพราะปัญหาที่ชัดเจน จะช่วยให้ผู้วิจัย ก าหนดวัตถุประสงค์ ตั้งสมมติฐาน ให้นิยามตัวแปรที่ส าคัญตลอดจนการ
วัดตัวแปรเหล่านั้นได้โดยค าถามของการวิจัยต้องมีความเหมาะสมหรือสัมพันธ์กับเรื่องที่จะศึกษา  
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
ครูวันวิสา  นาละออง  ค าถามของการวิจัยเป็นสิ่งส าคัญท่ีผู้วิจัยต้องก าหนดขึ้นและให้นิยามปัญหานั้นอย่างชัดเจน จะ
ช่วยให้ผู้วิจัย ก าหนดวัตถุประสงค์ ตั้งสมมติฐาน ให้นิยามตัวแปรที่ส าคัญ 
กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย 

ครูพิษณุ  ปิจดี  ค าถามของการวิจัยเป็นสิ่งส าคัญท่ีผู้วิจัยต้องก าหนดขึ้น และให้นิยามปัญหานั้น อย่างชัดเจน 
เพราะปัญหาที่ชัดเจน จะช่วยให้ผู้วิจัย ก าหนดวัตถุประสงค์ ตั้งสมมติฐาน ให้นิยามตัวแปรที่ส าคัญ ๆ ตลอดจน การวัด
ตัวแปรเหล่านั้นได้ ถ้าผู้วิจัย ตั้งค าถามที่ไม่ชัดเจน สะท้อนให้เห็นว่า แม้แต่ตัวก็ยังไม่แน่ใจ ว่าจะศึกษาอะไร ซึ่งจะท าให้
การวางแผนในขั้นตอนต่อไป เกิดความสับสนได้ 
         โดยค าถามของการวจิัยตอ้งมีความเหมาะสม หรอืสัมพันธ์ กับเรื่องท่ีจะศึกษา โดยควรมคี าถาม ทีส่ าคัญทีสุ่ด 
ซึ่งผู้วิจัย ต้องการค าตอบ มากท่ีสุด 

ครูนิติพร  พรมกรณ์  เป็นประเด็นที่ผู้วิจัยสงสัยและต้องการด าเนินการเพื่อหาค าตอบที่ถูกต้อง ผู้วิจัยจึงต้อง
ก าหนดปัญหาการวิจัยที่ง่าย ชัดเจน และครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น  1. ผู้เรียนที่ไม่ถูกกระตุ้นในการคิดและเขียนจะ
สามารถพัฒนาทักษะการคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างไร  2. วิธีใดบ้างท่ีท าให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการ
คิดและการเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ครูภิญโญ  จุ้ยศรีแก้ว  ปัญหาควรปรากฏในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวหรือเกินกว่าสองตัวและ

ต้องก าหนดปัญหาให้ชัดเจนไม่ก ากวมโดยก าหนดในรูปค าถามการตั้งค าถามมีข้อดีท าให้สามารถสื่อให้เห็นปัญหาได้  
  ครูสรภูมิ  เจียงสงวน  ปัญหา/ค าถามในการท าวิจัยเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้วิจัยต้องก าหนดขึ้นให้ชัดเจน การก าหนด

ปัญหาที่ชัดเจน จะช่วยให้ผู้วิจัย ก าหนดวัตถุประสงค์ ตั้งสมมติฐาน ก าหนดตัวแปรที่ส าคัญ ๆ ตลอดจน การวัดตัวแปร
เหล่านั้นได้ โดยค าถามของการวิจัยต้องมีความเหมาะสม หรือสัมพันธ์ กับเรื่องท่ีจะศึกษา โดยควรมีค าถาม ที่ส าคัญ
ที่สุด ซึ่งผู้วิจัย ต้องการค าตอบ มากท่ีสุด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ครูธนธรณ์  ธรรมเดชะ  ค าถามของการวิจัยเป็นสิ่งส าคัญท่ีผู้วิจัยต้องก าหนดขึ้นและให้นิยามปัญหานั้นอย่าง
ชัดเจนเพราะปัญหาที่ชัดเจนจะช่วยให้ผู้วิจัยก าหนดวัตถุประสงค์ตั้งสมมติฐานให้นิยามตัวแปรที่ส าคัญๆตลอดจนการ
วัดตัวแปรเหล่านั้นได้ค าถามของการวิจัยต้องเหมาะสมหรือสัมพันธ์กับเรื่องที่จะศึกษา  
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
ครูกลุ่มงานพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 

ครูวินัฏฐา  นันตะสุข การวางเงื่อนไขทางลบจะสามารถลดพฤติกรรมทางลบของเด็กออทิสติกที่มีพฤติกรรม
ก้าวร้าวได้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ครูณัฐรดา ระวังวงศ์  ปัญหาการวิจัย หรือค าถามการวิจัยเป็นสิ่งส าคัญท่ีผู้วิจัยต้องก าหนดขึ้น และให้นิยาม
ปัญหานั้นอย่างชัดเจน เพราะปัญหาที่ชัดเจน จะช่วยให้ผู้วิจัย ก าหนดวัตถุประสงค์ ตั้งสมมติฐาน ให้นิยามตัวแปรที่
ส าคัญ ๆ โดยค าถามของการวิจัยต้องมีความเหมาะสม สัมพันธ์กับเรื่องที่จะศึกษา ควรเป็นข้อค าถามท่ีประกอบด้วย
ตัวแปร กลุ่มเป้าหมาย และควรเป็นค าถามท่ีผู้วิจัยต้องการค าตอบมากที่สุด 

ครูบุณยาพร เตชะลือ  ประโยคค าถาม ที่ระบุตัวแปรในการวิจัยที่สอดคล้องกับปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย เช่น 
1.  ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช ้Application ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 หรือไม่ 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้ Application 

เรื่อง บทสนทนาในชีวิตประจ าวัน หลังเรียนเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 70) หรือไม่  
ครูสายชล  วันมหาใจ  ค าถามของการวิจัยเป็นสิ่งส าคัญท่ีผู้วิจัยต้องก าหนดขึ้น และให้นิยามปัญหานั้น อย่าง

ชัดเจน เพราะปัญหาที่ชัดเจน จะช่วยให้ผู้วิจัย ก าหนดวัตถุประสงค์ ตั้งสมมติฐาน ให้นิยามตัวแปรที่ส าคัญ ๆ 
ตลอดจน การวัดตัวแปรเหล่านั้นได้ ถ้าผู้วิจัย ตั้งค าถามที่ไม่ชัดเจน สะท้อนให้เห็นว่า แม้แต่ตัวก็ยังไม่แน่ใจ ว่าจะ
ศึกษาอะไร ซึ่งจะท าให้การวางแผนในขั้นตอนต่อไป เกิดความสับสนได้ 

โดยค าถามของการวิจัยต้องมีความเหมาะสม หรือสัมพันธ์ กับเรื่องท่ีจะศึกษา โดยควรมีค าถาม ที่ส าคัญท่ีสุด 
ซึ่งผู้วิจัย ต้องการค าตอบ มากท่ีสุด 

ครูวิลาวัณย์  สายหยุด   ค าถามของการวิจัยเป็นสิ่งส าคัญท่ีผู้วิจัยต้องก าหนดขึ้น และให้นิยามปัญหานั้น 
อย่างชัดเจน เพราะปัญหาที่ชัดเจน จะช่วยให้ผู้วิจัย ก าหนดวัตถุประสงค์ ตั้งสมมติฐาน ให้นิยามตัวแปรที่ส าคัญ ๆ 
ตลอดจน การวัดตัวแปรเหล่านั้นได้ ถ้าผู้วิจัย ตั้งค าถามที่ไม่ชัดเจน สะท้อนให้เห็นว่า แม้แต่ตัวก็ยังไม่แน่ใจ ว่าจะ
ศึกษาอะไร ซึ่งจะท าให้การวางแผนในขั้นตอนต่อไป เกิดความสับสนได้ 
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
ครูณัฐวดี  ธรรมเดชะ  การตั้งค าถามการวิจัยเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ เพราะค าถามวิจัยจะบ่งบอกให้ทราบถึง

ประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการทราบหรือท าความเข้าใจในเรื่องที่เลือกเป็นหัวข้อวิจัยนั้นๆ  นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้วิจัยทราบว่า
จะท าวิจัยไปในทางใด จึงจะน าไปสู่ค าตอบของค าถามนั้นๆ  ทั้งนี้ผู้วิจัยอาจเริ่มตั้งค าถามด้วยวลีค าถาม เช่น  อะไร  
อย่างไร  ที่ไหน  เมื่อไร  กับใคร 

ครูสมจิต  ตุ่นแยง  การตั้งค าถามของการวิจัยเป็นสิ่งส าคัญท่ีผู้วิจัยต้องก าหนดขึ้นให้ชัดเจน มีความเหมาะสม 
หรือสัมพันธ์ กับเรื่องท่ีจะศึกษา เพราะปัญหาที่ชัดเจน จะช่วยให้ผู้วิจัย ก าหนดวัตถุประสงค์ ตั้งสมมติฐาน ให้นิยาม
ตัวแปรที่ส าคัญ ๆ ตลอดจน การวัดตัวแปรเหล่านั้นได้ ถ้าตั้งค าถามที่ไม่ชัดเจน ก็จะสะท้อนให้เห็นว่า ผู้วิจัยยังไม่
แน่ใจว่าจะศึกษาอะไร ซึ่งจะท าให้การวางแผนในขั้นตอนต่อไป เกิดความสับสนได้  

ครูเกตประทุม  ชุมภูปิก   ค าถามของการวิจัยเป็นสิ่งส าคัญท่ีผู้วิจัยต้องก าหนดขึ้น และให้นิยามปัญหานั้น 
อย่างชัดเจน ปัญหาต้องก าหนดให้ชัดเจน ไม่ก ากวม โดยก าหนดในรูป “ค าถาม” การตั้งค าถามมีข้อดีท าให้สามารถ
สื่อให้เห็นปัญหาได้โดยตรง  การก าหนดปัญหาควรเขียนในรูปที่สามารถทดสอบเชิงประจักษ์  หรือ จากสภาพความ
เป็นจริงได้  ปัญหาการวิจัยนอกจากแสดง  “ความสัมพันธ์ ” แล้ว ตัวแปรที่สัมพันธ์กันต้องสามารถน าไป  “วัดได้” 
เพราะปัญหาที่ชัดเจนจะช่วยให้ผู้วิจัยก าหนดวัตถุประสงค์ ตั้งสมมติฐาน ให้นิยามตัวแปรที่ส าคัญ ๆ ตลอดจนการวัด
ตัวแปรเหล่านั้นได้  

 

ครูธนา  คงธนไพบูลย์กุล   ค าถามของการวิจัยเป็นสิ่งส าคัญท่ีผู้วิจัยต้องก าหนดขึ้น จากสิ่งที่ผู้วิจัยพบเจอมา 
ควรให้นิยามปัญหานั้น อย่างชัดเจน เพราะปัญหาที่ชัดเจน จะช่วยให้ผู้วิจัย ก าหนดวัตถุประสงค์ ตั้งสมมติฐาน 
รวมถึงการหาเครื่องมือ นวัตกรรมในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  โดยค าถามของการวิจัยต้องเป็นปัญหา ซึ่งผู้วิจัย 
ต้องการค าตอบ มากท่ีสุด 

 

ครูสุณิสา  บุญผล  ค าถามของการวิจัยเป็นสิ่งส าคัญท่ีผู้วิจัยต้องก าหนดขึ้น และให้นิยามปัญหานั้น อย่าง
ชัดเจน เพราะปัญหาที่ชัดเจน จะช่วยให้ผู้วิจัย ก าหนดวัตถุประสงค์ ตั้งสมมติฐาน ให้นิยามตัวแปรที่ส าคัญ ๆ 
ตลอดจน การวัดตัวแปรเหล่านั้นได้ ถ้าผู้วิจัย ตั้งค าถามที่ไม่ชัดเจน สะท้อนให้เห็นว่า แม้แต่ตัวก็ยังไม่แน่ใจ ว่าจะ
ศึกษาอะไร ซึ่งจะท าให้การวางแผนในขั้นตอนต่อไป เกิดความสับสนได้   โดยค าถามของการวิจัยต้องมีความเหมาะสม 
หรือสัมพันธ์ กับเรื่องท่ีจะศึกษา โดยควรมีค าถาม ที่ส าคัญท่ีสุด ซึ่งผู้วิจัย ต้องการค าตอบ มากท่ีสุด   การเขียนปัญหา
การวิจัย ในรูปค าถามสามารถเขียนได้ 3 ลักษณะ คือ 
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
      1. ประเด็นค าถามเชิงพรรณนา  
      2. ประเด็นค าถามเชิงความสัมพันธ์  
      3. ประเด็นค าถามเชิงเปรียบเทียบ 

ครูนิชาภา  ก๋องติ๊บ  ปัญหาวิจัย (research problem)  ข้อความ หรือค าถามที่นักวิจัย ก าหนดเพ่ือศึกษาหา
วิธีแก้ไข 
        ค าถามวิจยั ( research question) ค าถามท่ีนักวิจัยก าหนดขึ้นเพ่ือ หาค าตอบ ซึ่งจะน าไปสู่วิธีการแก้ไข

ปัญหาวิจัย นิยมตั้งค าถามวิจัยว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่สองตัวขึ้นไปมีลักษณะอย่างไร  
         ค าถามของการวจิัยเป็นสิง่ส าคัญทีผู่ว้ิจยัต้องก าหนดขึน้ และให้นิยามปญัหานั้น อยา่งชัดเจน เพราะปญัหาที่
ชัดเจน จะช่วยให้ผู้วิจัย ก าหนดวัตถุประสงค์ ตั้งสมมติฐาน ให้นิยามตัวแปรที่ส าคัญ ๆ ตลอดจน การวัดตัวแปร
เหล่านั้นได้ ถ้าผู้วิจัย ตั้งค าถามที่ไม่ชัดเจน สะท้อนให้เห็นว่า แม้แต่ตัวก็ยังไม่แน่ใจ ว่าจะศึกษาอะไร ซึ่งจะท าให้การ
วางแผนในขั้นตอนต่อไป เกิดความสับสนได้ โดยค าถามของการวิจัยต้องมีความเหมาะสม หรือสัมพันธ์ กับเรื่องท่ีจะ
ศึกษา โดยควรมีค าถาม ที่ส าคัญท่ีสุด ซึ่งผู้วิจัย ต้องการค าตอบ มากท่ีสุด 

ครูธมนวรรณ สูตรเลข  ปัญหาการวิจัยหรือค าถามของการวิจัยเป็นสิ่งส าคัญท่ีผู้วิจัยต้องก าหนดขึ้นและให้นิยาม
ปัญหานั้นอย่างชัดเจน เพราะปัญหาที่ชัดเจน จะช่วยให้ผู้วิจัย ก าหนดวัตถุประสงค์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
         ครูกุญชนิกานต์  วางมือ  ค าถามการวิจัย คือ การหาค าตอบ ซึ่งจะน าไปสู่วิธีการแก้ไขปัญหาวิจัย 

ครูบริหาร  วันตัน  ปัญหาควรปรากฏในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวหรือเกินกว่าสองตัวและต้อง
ก าหนดปัญหาให้ชัดเจนไม่ก ากวมโดยก าหนดในรูปค าถามการตั้งค าถามมีข้อดีท าให้สามารถสื่อให้เห็นปัญหาได้โดยตรง  

ครูจ ารัสชาติ  ไชยวุฒิ   ปัญหาควรเขียนในรูปที่สามารถทดสอบเชิงประจักษ์หรือจากสภาพความเป็นจริงได้
ปัญหาการวิจัยนอกจากแสดงความสัมพันธ์แล้วตัวแปรที่สัมพันธ์กันต้องสามารถน าไปวัดได้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครูนงลักษณ์  สิทธิบุญ  ค าถามของการวิจัยเป็นสิ่งส าคัญท่ีผู้วิจัยต้องก าหนดขึ้นเพื่อแสดงความต้องการค าตอบ 
หรือค าอธิบายหรือหาข้อสรุป โดยใช้กระบวนการวิจัย   และให้นิยามปัญหานั้น อย่างชัดเจน เพราะปัญหาที่ชัดเจน จะ
ช่วยให้ผู้วิจัย ก าหนดวัตถุประสงค์ ตั้งสมมติฐาน ให้นิยามตัวแปรที่ส าคัญ ๆ    
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
ครูอรพิน  สมเสียง  การใช้แบบฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์จะท าให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  

1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นหรือไม่ 
ครูรัชนี  กามาด  ค าถามของการวิจัยเป็นสิ่งส าคัญท่ีผู้วิจัยต้องก าหนดขึ้น และให้นิยามปัญหานั้น อย่างชัดเจน 

การตั้งค าถามที่ไม่ชัดเจน สะท้อนให้เห็นว่า แม้แต่ตัวก็ยังไม่แน่ใจ ว่าจะศึกษาอะไร ซึ่งจะท าให้การวางแผนในขั้นตอน
ต่อไป เกิดความสับสนได ้

ครูศิริญญา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม  การใช้สื่อประสมสามารถกระตุ้นการแสดงความคิดเห็นในระหว่าง
การเรียนการสอน ส าหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ได้หรือไม่ 
         1. เป็นข้อความที่เป็นประโยคค าถาม 
         2. ประกอบด้วยตัวแปรในการวิจัย 
         3. มีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการศึกษา 
         4. สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดข้ึน 

ครูจิราพร  ใจแปง  ค าถามของการวิจัยต้องมีความเหมาะสม หรือสัมพันธ์ กับเรื่องท่ีจะศึกษา โดยควรมีค าถาม 
ที่ส าคัญที่สุด ซึ่งผู้วิจัย ต้องการค าตอบ มากท่ีสุด 

ครูชนากานต์  ก้อนแหวน  ปัญหาการวิจัยหรือค าถามของการวิจัยเป็นสิ่งส าคัญท่ีผู้วิจัยต้องก าหนดขึ้นและให้
นิยามปัญหานั้นอย่างชัดเจน เพราะปัญหาที่ชัดเจน จะช่วยให้ผู้วิจัย ก าหนดวัตถุประสงค์ ตั้งสมมติฐาน ให้นิยามตัวแปร
ที่ส าคัญ ๆ ตลอดจน การวัดตัวแปรเหล่านั้นได้  โดยค าถามของการวิจัยต้องมีความเหมาะสมหรือสัมพันธ์กับเรื่องที่จะ
ศึกษา โดยควรมีค าถามที่ส าคัญที่สุด ซึ่งผู้วิจัยต้องการค าตอบมากที่สุด สิ่งที่ควรค านึงในการเขียนปัญหาการวิจัยหรือ
ค าถามของการวิจัย ดังนี้ 

1. ปัญหาควรปรากฏในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวหรือเกินกว่าสองตัว และต้องก าหนดปัญหาให้
ชัดเจน ไม่ก ากวม โดยก าหนดในรูปค าถาม การตั้งค าถามมีข้อดีท าให้สามารถสื่อให้เห็นปัญหาได้โดยตรง 

2. การก าหนดปัญหาควรเขียนในรูปที่สามารถทดสอบเชิงประจักษ์หรือ  จากสภาพความเป็นจริงได้  ปัญหาการ
วิจัยนอกจากแสดงความสัมพันธ์แล้ว ตัวแปรที่สัมพันธ์กันต้องสามารถน าไปวัดได้ 
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
        ครูเอกณัฎฐ์  ใจลา  การก าหนดปัญหาการวิจัยในรูปที่สามารถทดสอบเชิงประจักษ์หรือจากสภาพความเป็น
จริงได้ ปัญหาการวิจัยนอกจากจะแสดงความสัมพันธ์แล้ว ตัวแปรที่สัมพันธ์กันต้องสามารถน าไปวัดได้  

ครูสายพิน วิจิตรจรัสแสง  เพ่ือเป็นการก าหนดเข็มทิศทางในการด าเนินการวิจัย  
จึงต้องก าหนดชื่อเรื่องวิจัย ค าถามการวิจัย และวัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งการก าหนดค าถามน าทางเพ่ือให้การ
ด าเนินงานวิจัยเพื่อให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการนั้น สามารถตั้งค าถามการวิจัยได้มากกว่า 1 ข้อ 

ครูสงัด   ปลุกเศก  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1  มีประสิทธิภาพท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ซึ่งตรงกับหลักการการตั้งค าถามการวิจัย คือ เป็น
ข้อความที่เป็นประโยคค าถาม ประกอบด้วยตัวแปรในการวิจัย มีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการศึกษา  
และสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดข้ึน 

ครูศุภกิจ  ศรีวรรณชัย การใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง วิทยาการค านวณ ในระหว่างการเรียน
การสอน ส าหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ท าให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดีขึ้นหรือไม่ 
          1. เป็นข้อความที่เป็นประโยคค าถาม 
          2. ประกอบด้วยตัวแปรในการวิจัย 
          3. มีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการศึกษา 
          4. สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดข้ึน 

ครูธนพิสิษฐ์  ศรีวรรณชัย  การก าหนดปัญหาการวิจัยมีความส าคัญอย่างมากนอกจากจะช่วยให้เรื่องท่ีจะท า
การวิจัยแคบลงมีเป้าหมายแน่นอนแล้วยังช่วยชี้แนะแนวทางในการก าหนดวัตถุประสงค์และสมมติฐานการเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลวิจัยอีกด้วย 

ครูพนิดา  สถาพร เพ่ือเป็นการก าหนดเข็มทิศทางในการด าเนินการวิจัย จึงต้องก าหนดชื่อเรื่องวิจัย ค าถามการ
วิจัย และวัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งการก าหนดค าถามน าทางเพ่ือให้การด าเนินงานวิจัยเพื่อให้สามารถบรรลุตาม
เป้าหมายที่ต้องการนั้น สามารถตั้งค าถามการวิจัยได้มากกว่า 1 ข้อ ดังตัวอย่างเช่น 
         1. เว็บไซต์ เรื่อง การเขียนโปรแกรม Scratchของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 
         2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยที่เรียนด้วยเว็บไซต์ เรื่องการเขียน
โปรแกรม Scratchหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
ครูกาญจนา  โนหลักหม่ืน  วิธีการตั้งปัญหาการวิจัย/ค าถามการวิจัย  สิ่งส าคัญอันดับแรก ที่ผู้วิจัยต้องก าหนด

ขึ้น ก็คือ การก าหนดค าถามของการวิจัยและให้นิยามปัญหานั้น อย่างชัดเจน เพราะปัญหาที่ชัดเจน จะช่วยให้ผู้วิจัย 
ก าหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ตั้งสมมติฐาน ให้นิยามตัวแปรที่ส าคัญ ๆ ตลอดจน การวัดตัวแปรเหล่านั้นได้ ถ้า
ผู้วิจัย ตั้งค าถามที่ไม่ชัดเจน สะท้อนให้เห็นว่า แม้แต่ตัวก็ยังไม่แน่ใจ ว่าจะศึกษาอะไร ท าให้การวางแผนในขั้นต่อไป 
เกิดความสับสนได้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัญหา เป็นส่วนส าคัญของการวิจัย แต่ไม่ได้หมายความว่า ปัญหาทุกปัญหา 
ต้องท าการวิจัย เพราะค าถามบางอย่าง ใช้ขบวนการในการวิจัย ก็สามารถตอบปัญหานั้นได้ค าถามของการวิจัยต้อง
เหมาะสม หรือสัมพันธ์กับเรื่องที่จะศึกษา โดยควรมีค าถามที่ส าคัญที่สุด ซึ่งผู้วิจัย ต้องการค าตอบมากที่สุด เพ่ือค าถาม
เดียว เรียกว่า ค าถามหลัก ซึ่งค าถามหลักนี้ จะน ามาใช้เป็นข้อมูล ในการค านวน ขนาดของตัวอย่าง แต่ผู้วิจัย อาจ
ก าหนดให้มี ค าถามรองอีกจ านวนหนึ่งก็ได้ ซึ่งค าถามรองนี้ เป็นค าถาม ที่เราต้องการค าตอบ เช่นเดียวกัน แต่มี
ความส าคัญรองลงมา โดยผู้วิจัย ต้องระลึกว่า ผลของการวิจัย อาจไม่สามารถตอบค าถามรองนี้ได้ ทั้งนี้เพราะ การ
ค านวณขนาดตัวอย่างไม่ได้ค านวณเพื่อตอบค าถามรองเหล่านี้ผู้วิจัย อาจจ าเป็นต้องแสดงเหตุผล เพ่ือสนับสนุนการ
เลือก ปัญหาการวิจัยดังกล่าว เพื่อให้โครงร่างการวิจัยนี้ น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

       การเขียนวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยจะข้ึนต้นด้วย “เพ่ือ” แล้ว
ตามด้วยลักษณะ 3 ประการ ดังนี้ 
4.1 ลักษณะของการศึกษา เป็นการ
บ่งบอกว่าจะศึกษาในลักษณะใด 
4.2 ตัวแปร ผู้วิจัยจะต้องก าหนดว่า
จะศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรอะไร 
4.3 กลุ่มตัวอย่าง ควรระบุว่าศึกษา
กับใคร 

ฝ่ายบริหาร 
        รองกนกกร  กอไธสง วัตถุประสงค์ในการวิจัย เป็นสิ่งที่ชี้น าให้รู้ว่า ที่ท าการวิจัยในเรื่องนี้เพ่ือต้องการรู้อะไร 
เป็นขั้นตอนท่ีต่อจากการก าหนดปัญหาในการวิจัย การเขียนวัตถุประสงค์ที่ดีจึงเป็นประตูเพ่ือให้สามารถค้นหาความ
จริงที่ต้องการได้ เป็นทิศทางที่สามารถท าให้หาค าตอบได้ คือท าให้เกิดสมมติฐาน  การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยมี
หลักเกณฑ์การเขียน ดังนี้ 

1.  ต้องมีความสอดคล้องกับหัวข้อการวิจัยและปัญหาการวิจัย 
2.  มีความเป็นไปได้ท่ีจะทดสอบเพ่ือให้ได้ค าตอบจากการวิจัยนี้ 
3.  ใช้ประโยคบอกเล่า 
4.  ใช้ภาษาท่ีชัดเจน เข้าใจง่าย 

        รองจักรินทร์  จอมแก้ว ค าส าคัญท่ีใช้เขียนวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษา/เพ่ือส ารวจ/เพ่ือบรรยาย/เพ่ืออธิบาย/เพ่ือ
เปรียบเทียบ/เพ่ือวิเคราะห์ เพ่ือสังเคราะห์/เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์/เพ่ือประเมิน/เพ่ือพัฒนา 
        รองพิทักษ์  สร้อยศิรกุิล วิธีการเขียนและตัวอย่างในการเขียนวัตถุประสงค์ เขียนเป็นหัวข้อใหญ่ ๆ  เช่น 

   1. เพ่ือศึกษาสภาพสังคมของผู้ติดเชื้อเอดส์ที่มีอายุอยู่ระหว่าง18-24ป ี
   2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความรุนแรงของการติดเชื้อเอดส์ตามระดับการศึกษาเพศและอาชีพ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ครูตระกูลพันธุ์  กันไว วัตถุประสงค์ เป็นแนวทางให้ผู้ท าการวิจัยสามารถบอกรายละเอียดได้ว่า จะต้องศึกษา 

อะไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล และการเสนอผลการวิจัยได้อย่างชัดเจน การก าหนดวัตถุประสงค์ 
ควรก าหนดเป็นข้อ ๆ เพ่ือความสะดวกและมีความชัดเจนในการวิเคราะห์และตอบค าถามของแต่ละข้อ ส าหรับการตั้ง
วัตถุประสงค์ของการวิจัยส่วนใหญ่ ควรขึ้นต้นด้วยค าว่า “เพ่ือ” และตามด้วยข้อความที่จะแสดงการกระท าในการวิจัย 
ซึ่งมักจะเป็นค าต่อไปนี้ เช่น ศึกษา ส ารวจ เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์ หาผลกระทบ เป็นต้น  
การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย ต้องเป็นสิ่งที่ปฏิบัติจริง วัดได้ประเมินได้ ซึ่งก็คือผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยนั่นเอง ซึ่ง
อาจจะเป็นผลที่ เป็น Output (งานวิจัยบางเรื่องก็อาจเป็นผลที่เป็น Process หรือ Outcome ได้ ถ้างานวิจัยเรื่องนั้น
ต้องการที่จะศึกษา) 
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
ครูกิตติพงษ์  เรืองชัยศิวเวท  เพ่ือเป็นการแก้ไขผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเซต  โดยการสอนซ่อมเสริมของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ให้มีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 หลังการสอนซ่อมเสริม  
ครูอุเทน  ระวังวงศ์การก าหนดวัตถุประสงค์ เป็นขั้นตอนที่ส าคัญอีกข้ันตอนหนึ่งของการวิจัย  ถ้าก าหนดวัตถุประสงค์
ไม่ชัดเจน ก็อาจจะหาค าตอบที่ขัดเจนของการวิจัยไม่ได้ ว่าท าไปเพื่ออะไร และอาจจะท าให้ผลการวิจัยที่ได้ไม่
สอดคล้องกับความต้องการของปัญหาที่จะศึกษา และจะไม่สามารถสรุปผล และอภิปรายผลได้ จึงจ าเป็นจะต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เป็นข้อ ๆ เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ท าการวิจัยสามารถบอกรายละเอียดได้ว่าจะศึกษา
อะไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล และการเสนอผลการวิจัยได้อย่างชัดเจน  

ครูเสาวณีย์  รักมิตร   ตัวอย่าง  1.เพ่ือหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
เพ่ือนคู่คิด(ThinkpairShare)วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม4เรื่องวิธีการจัดหมู่ (Combinatoric)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
เพ่ือนคู่คิด (Think pair Share) 

ครูสุมาลี  มูลค า  การก าหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการวิจัย เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญอีกข้ันตอนหนึ่งของ
การวิจัย  ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน  เพื่อจะท าให้ผลการวิจัยนั้นจะได้สอดคล้องกับ ความต้องการของปัญหาที่
จะศึกษา และเป็นแนวทางให้ผู้ท าการวิจัยสามารถบอกถึงรายละเอียดเรื่องท่ีจะศึกษาและเป็นแนวทางในการวิเคราะห์
ข้อมูล  รวมถึงการเสนอผลการวิจัยได้อย่างชัดเจน               

ครูจาริยา  ภัทรธานนท์   วัตถุประสงค์ของการวิจัย ต้องระบุว่ากระท าเพ่ือศึกษาในวิธีการใด ตัวแปรใด  กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นใคร เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อเรื่องและที่มาและความส าคัญ    

ครูรัฐศาสตร์  พรคุณวุฒิ   การเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการมีลักษณะเป็นวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการ   ที่
สามารถแสดงให้เห็จถึงแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย   ดังนั้นการเขียนวัตถุประสงค์จึงควรใช้
ค า  ที่แสดงถึงความตั้งใจและเป็นลักษณะเชิงพฤติกรรมเพื่อแดสงให้เห็นถึงการด าเนินงานโครงการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ครูสายพิณ  กันไว  วัตถุประสงค์การวิจัยไม่ใช่ประโยชน์ของการวิจัยหลักการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยมีดังนี้  
  1.  ต้องสอดคล้องกับสภาพปัญหาและชื่อเรื่อง 

           2.  ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการศึกษาและตัวแปร 
  3.  ต้องระบุสิ่งที่ต้องการศึกษาตัวแปร กลุ่มท่ีศึกษา (ท าอะไร กับใครอย่างไร   ) 
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
ครูมูรติ  จัดของ  การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัยต้องข้ึนต้นด้วยเพื่อ แล้วตามด้วยลักษณะ 3 ประการ คือ

ลักษณะของการศึกษา ตัวแปรที่จะใช้ในการศึกษา และกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ศึกษา  
ครูปิติพงษ์  ปิ่นแก้ว  การก าหนดวัตถุประสงค์ เขียนเพื่อต้องการรู้อะไร เพ่ือให้สามารถค้นหาความจริงได้ ค า

ส าคัญที่ใช้เขียนวัตถุประสงค์ ได้แก่  เพ่ือศึกษา/เพ่ือส ารวจ/เพ่ือบรรยาย/เพ่ืออธิบาย/เพ่ือเปรียบเทียบ/เพ่ือวิเคราะห์/
เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์/เพ่ือประเมิน/เพ่ือพัฒนา เช่น1. เพ่ือศึกษาผลของการใช้ ชุดการเรียนรู้ เรื่อง อาณาจักรโบราณ
ในดินแดนประเทศไทย2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการเรียนสาระประวัติศาสตร์  

ครูคงเดช  เทพค าปิ๋ว  วัตถุประสงค์ เป็นแนวทางให้ผู้ท าการวิจัยสามารถบอกรายละเอียดได้ว่า จะต้องศึกษา 
อะไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล และการเสนอผลการวิจัยได้อย่างชัดเจน  

ครูวันวิสา  นาละออง  วัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอีกข้ันตอนหนึ่งของการวิจัย เนื่องจากถ้า
หากก าหนดวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจนจะส่งผลให้ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของปัญหาที่จะศึกษา  
กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย 

ครูพิษณุ  ปิจดี  การก าหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการวิจัย เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญอีกข้ันตอนหนึ่งของ
การวิจัย ถ้าก าหนดวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน   ก็จะท าให้ผลการวิจัยที่ได้ไม่สอดคล้องกับความต้องการของปัญหาที่จะ
ศึกษา ในบางครั้งถ้าพิจารณาชื่อเรื่องอย่างเดียวไม่สามารถตอบข้อค าถามได้ครบตามต้องการจึงจ าเป็นจะต้องก าหนด
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ท าการวิจัยสามารถบอกรายละเอียดได้ว่า จะต้องศึกษาอะไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการวิเคราะห์ข้อมูล และการเสนอผลการวิจัยได้อย่างชัดเจน การก าหนดวัตถุประสงค์ ควรก าหนดเป็นข้อ ๆ เพื่อ
ความสะดวกและมีความชัดเจนในการวิเคราะห์และตอบค าถามของแต่ละข้อด้วย  

ครูนิติพร  พรมกรณ์  การก าหนดวัตถุประสงค์ เขียนเพื่อต้องการรู้อะไร เพ่ือให้สามารถค้นหาความจริงได้ ค า
ส าคัญที่ใช้เขียนวัตถุประสงค์ ได้แก่  เพ่ือศึกษา / เพ่ือส ารวจ /เพ่ือบรรยาย / เพ่ืออธิบาย / เพ่ือเปรียบเทียบ / เพ่ือ
วิเคราะห์ / เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ / เพ่ือประเมิน / เพ่ือพัฒนา เช่น 
            1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการคิดและเขียนสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 
            2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบ
ฝึกการคิดและเขียนสร้างสรรค์ 
            3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกการคิดและเขียนสร้างสรรค์  
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
        ครูภญิโญ  จุ้ยศรแีก้ว การก าหนดวัตถุประสงค์ ควรก าหนดเป็นข้อ ๆ นั้น เพ่ือความสะดวกและมีความชัดเจน
ในการวิเคราะห์และตอบค าถามของแต่ละข้อด้วย 

ครูสรภูมิ  เจียงสงวน  การก าหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการวิจัย เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญอีกข้ันตอน
หนึ่งของการวิจัย ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน  เพื่อจะท าให้ผลการวิจัยนั้นจะได้สอดคล้องกับความต้องการของ
ปัญหาที่จะศึกษา และเป็นแนวทางให้ผู้ท าการวิจัยสามารถบอกถึงรายละเอียดเรื่องท่ีจะศึกษาและเป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการเสนอผลการวิจัยได้อย่างชัดเจน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ครูธนธรณ์  ธรรมเดชะ  วัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นส่วนที่บอกว่างานวิจัยเรื่องนี้ต้องการศึกษาอะไรกล่าวถึง
สิ่งที่คาดหวังหรือสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการวิจัยนี้เป็นการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายในระดับกว้างจึงควร
ครอบคลุมงานวิจัยที่จะท าทั้งหมดการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยควรขึ้นต้นด้วยค าว่า“เพ่ือ”และตามด้วยข้อความที่
แสดงการกระท าในการวิจัยซึ่งมักจะเป็นค าต่อไปนี้เช่นศึกษาส ารวจเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์หาผลกระทบเป็นต้น
หลักการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยมีดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการวิจัยจะต้องสอดคล้องกับชื่อเรื่องและความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
2. สามารถก าหนดสมมุติฐานการวิจัยได้ 
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัยต้องครอบคลุมสิ่งที่ต้องการศึกษา 
4. ภาษาท่ีใช้เขียนจะต้องสั้นกะทัดรัดได้ใจความและมีความชัดเจน 
5. วัตถุประสงค์จะต้องระบุวิธีการศึกษาตัวแปรและกลุ่มที่ศึกษา 
6. สามารถก าหนดรูปแบบการวิจัยได้ 

                 7. การเขียนอาจเขียนในลักษณะการบรรยายหรือค าถาม 
กลุ่มงานพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 

ครูวินัฏฐา  นันตะสุข ตัวแปรอิสระเหตุการณ์ บุคคล สิ่งแวดล้อม  ตัวแปรตาม การลดลงของพฤติกรรม            
ทางลบ 
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ครูณัฐรดา ระวังวงศ์  การก าหนดวัตถุประสงค์ เป็นขั้นตอนที่ส าคัญอีกข้ันตอนหนึ่งของการวิจัย  ถ้าก าหนด
วัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน ก็อาจจะหาค าตอบที่ขัดเจนของการวิจัยไม่ได้ ว่าท าไปเพื่ออะไร และอาจจะท าให้ผลการวิจัยที่
ได้ไม่สอดคล้องกับความต้องการของปัญหาที่จะศึกษา และจะไม่สามารถสรุปผล และอภิปรายผลได้ จึงจ าเป็นจะต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เป็นข้อ ๆ เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ท าการวิจัยสามารถบอกรายละเอียดได้ว่าจะศึกษา
อะไรบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล และการเสนอผลการวิจัยได้อย่างชัดเจน  

ครูบุณยาพร เตชะลือ  ตัวอย่าง   
1. เพ่ือหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้  Application วิชาภาษาอังกฤษ 4 เรื่อง บทสนทนา

ในชีวิตประจ าวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
       2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้ Application 

Cake และ Youtube  
       3. เพ่ือศึกษาความสามารถด้านการฟังของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 100 คน ที่ก าลังศึกษา

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
ครูสายชล  วันมหาใจ การก าหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการวิจัย  เป็นขั้นตอนที่ส าคัญอีกข้ันตอน

หนึ่งของการวิจัย  ถ้าก าหนดวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจนก็จะท าให้ผลการวิจัยที่ได้ไม่สอดคล้องกับความต้องการของปัญหา
ที่จะศึกษาในบางครั้งถ้าพิจารณาชื่อเรื่องอย่างเดียวไม่สามารถตอบข้อค าถามได้ครบตามต้องการ จึงจ าเป็นจะต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ท าการวิจัยสามารถบอกรายละเอียดได้ว่าจะต้องศึกษาอะไรบ้างเพื่อเป็น
แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลและการเสนอผลการวิจัยได้อย่างชัดเจน การก าหนดวัตถุประสงค์ ควรก าหนดเป็นข้อ 
ๆ เพื่อความสะดวกและมีความชัดเจนในการวิเคราะห์และตอบค าถามของแต่ละข้อด้วย   

ครูวิลาวัณย์  สายหยุด  การก าหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการวิจัย ควรก าหนดเป็นข้อ ๆ เพ่ือ
ความสะดวกและมีความชัดเจน   

ครูณัฐวดี  ธรรมเดชะ  วัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายของการวิจัย เป็นส่วนที่บอกว่างานวิจัยเรื่องนี้ต้องการ
ศึกษาอะไร การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยควรขึ้นต้นด้วยค าว่า “เพ่ือ” และตามด้วยข้อความที่แสดงการกระท าใน
การวิจัย ซึ่งมักจะเป็นค าต่อไปนี้ เช่น ศึกษา ส ารวจ เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์ หาผลกระทบ เป็นต้น หลักการ
เขียนวัตถุประสงค์การวิจัย  มีดังนี้                      
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
        1.  ต้องสอดคล้องกับสภาพปัญหาและชื่อเรื่อง   2.  ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการศึกษาและตัวแปร                                         
        3.  ต้องระบุสิ่งที่ต้องการศึกษา ตัวแปร กลุ่มท่ีศึกษา  (ท าอะไร กับใคร อย่างไร) 

ครูสมจิต  ตุ่นแยง  การก าหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการวิจัย  เป็นขั้นตอนที่ส าคัญอีกข้ันตอน
หนึ่งของการวิจัย  ถ้าก าหนดวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน   ก็จะท าให้ผลการวิจัยที่ได้ไม่สอดคล้องกับ   ความต้องการของ
ปัญหาที่จะ จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์   เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ท าการวิจัยสามารถบอกรายละเอียดของ
งานวิจัย ที่จะศึกษาว่ามีอะไรบ้าง อีกทั้งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล  และการเสนอผล การวิจัยได้อย่างชัดเจน การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ ควรก าหนดเป็นข้อ ๆ เพื่อความสะดวกและมีความชัดเจนในการวิเคราะห์และตอบค าถามของ
แต่ละข้อด้วย 

ครูเกตประทุม  ชุมภูปิก  วัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นสิ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่งของการวิจัย เป็นการก าหนด
ความต้องการในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ความจริงของผู้วิจัยว่า ต้องการศึกษาเรื่องใดภายใต้ขอบเขตอะไร  เพ่ือให้
ผู้อ่านทราบว่าผู้วิจัยมุ่งหาค าตอบเรื่องใด ซึ่งการก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย จะต้องมีความชัดเจนว่าต้องการศึกษา
อะไร ในแง่มุมใด และเรื่องที่ศึกษาต้องอยู่ในกรอบของหัวเรื่องท่ีท าวิจัย โดยการก าหนดวัตถุประสงค์ ควรก าหนดเป็น
ข้อ ๆ เพ่ือความสะดวกและมีความชัดเจนในการวิเคราะห์และตอบค าถามของแต่ละข้อด้วย  

ครูธนา  คงธนไพบูลย์กุล การก าหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการวิจัย นั้นจะต้องสัมพันธ์กับปัญหา
หรือหัวข้อวิจัยที่ผู้วิจัยอยากทราบค าตอบหรือว่าการใช้เครื่องมือ นวัตกรรมแบบนั้นแบบนี้สามารถแก้ปัญหาตรงนั้น
ได้ไหม ท าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอีกข้ันตอนหนึ่งของการวิจัย  การก าหนดวัตถุประสงค์  เป็นแนวทางให้ผู้ท าการวิจัย
สามารถบอกรายละเอียดได้ว่า   จะต้องศึกษาอะไรบ้าง  เพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล  และการเสนอ
ผลการวิจัยได้อย่างชัดเจน   การก าหนดวัตถุประสงค์ ควรก าหนดเป็นข้อ ๆ เพื่อความสะดวกและมีความชัดเจนใน
การวิเคราะห์และตอบค าถามของแต่ละข้อด้วย 

 

ครูสุณิสา  บุญผล  การก าหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการวิจัย  เป็นขั้นตอนที่ส าคัญอีกข้ันตอน
หนึ่งของการวิจัย  ถ้าก าหนดวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน ก็จะท าให้ผลการวิจัยที่ได้ไม่สอดคล้องกับ ความต้องการของ
ปัญหาที่จะศึกษา การก าหนดวัตถุประสงค์ เป็นไปเพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้ท าการวิจัยสามารถบอกรายละเอียดได้ว่า   
จะต้องศึกษาอะไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล  และการเสนอผลการวิจัยได้อย่างชัดเจน การก าหนด
วัตถุประสงค์ ควรก าหนดเป็นข้อ ๆ เพื่อความสะดวกและมีความชัดเจนในการวิเคราะห์และตอบค าถามของแต่ละข้ อ 
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
ครูนิชาภา  ก๋องติ๊บ  วัตถุประสงค์ของการวิจัย หมายถึง แนวทาง หรือ ทิศทางในการค้นหา  ค าตอบ เป็นเรื่อง

ที่ต้องการท า มีแนวการเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย เช่น 
       1. วัตถุประสงค์เขียนในรูปเป้าหมายการวิจัยไม่ใช่วิธีการ 
       2. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับชื่อเรื่อง 
       3. วัตถุประสงค์ชัดเจน  ไม่ก ากวม 

         4. ให้ใช้ค าว่า “เพ่ือ” เช่น เพ่ือการศึกษา เพื่อส ารวจ เพ่ือบรรยาย เพ่ืออธิบาย  
ครูธมนวรรณ สูตรเลข  การก าหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการวิจัยเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอีกข้ันตอน

หนึ่งของการวิจัยเนื่องจากถ้าหากก าหนดวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจนจะส่งผลให้ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของปัญหาที่จะศึกษาการก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นการก าหนดว่าต้องการศึกษาในประเด็นใดบ้างโดยบ่งชี้ถึงสิ่ง
ที่จะท าท้ังขอบเขตและสมมติฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
         ครูกุญชนิกานต์  วางมือ  วัตถุประสงค์ เป็นแนวทางให้ผู้ท าการวิจัยสามารถบอกรายละเอียดได้ว่า จะต้อง
ศึกษา อะไรบ้าง 

ครูบริหาร  วันตัน  การก าหนดวัตถุประสงค์ ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน ถ้าหากก าหนดวัตถุประสงค์ไม่
ชัดเจนจะส่งผลให้ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของปัญหาที่จะศึกษา  

ครูจ ารัสชาติ  ไชยวุฒิ   การก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นการก าหนดว่าต้องการศึกษาในประเด็นใดบ้างโดย
บ่งชี้ถึงสิ่งที่จะท าท้ังขอบเขตและสมมติฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครูนงลักษณ์  สิทธิบุญ  การก าหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการวิจัย เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญอีกข้ันตอน
หนึ่งของการวิจัย  ถ้าก าหนดวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน   ก็จะท าให้ผลการวิจัยที่ได้ไม่สอดคล้องกับ ความต้องการของ
ปัญหาที่จะศึกษา ในบางครั้งถ้าพิจารณาชื่อเรื่องอย่างเดียวไม่สามารถตอบข้อค าถามได้ครบตามต้องการ  จึงจ าเป็น
จะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ท าการวิจัยสามารถบอกรายละเอียดได้ว่า จะต้องศึกษาอะไรบ้าง  
เพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล  และการเสนอผลการวิจัยได้อย่างชัดเจนการก าหนดวัตถุประสงค์ ควรก าหนด
เป็นข้อ ๆ เพ่ือความสะดวกและมีความชัดเจนในการวิเคราะห์และตอบค าถามของแต่ละข้อด้วย  
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
ครูอรพิน  สมเสียง 

         1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม
เสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
         2. เพ่ือศึกษาทักษะการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่เรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรมเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
        ครูรัชนี  กามาด   วัตถุประสงค์ของการวิจัย หมายถึง แนวทาง หรือ ทิศทางในการค้นหาค าตอบ เป็นเรื่องท่ี
ต้องการท า 
หลักการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย 

1. ต้องเขียนประเด็นของปัญหาให้ชัดเจนว่าต้องการศึกษาอะไร ในแง่มุมใด และเรื่องท่ีศึกษาต้องอยู่ในกรอบ
ของหัวเรื่องท่ีท าวิจัย 

2. วัตถุประสงค์ที่เขียนต้องสามารถศึกษาได้ กระท าได้ หรือเก็บข้อมูลได้ท้ังหมด  

3. ต้องเขียนวัตถุประสงค์ในลักษณะที่สั้น กะทัดรัด ใช้ภาษาท่ีง่าย  

4. วัตถุประสงค์สามารถเขียนในรูปประโยคบอกเล่า หรือประโยคค าถามก็ได้  
5. วัตถุประสงค์สามารถเขียนในรูปของการเปรียบเทียบ เพื่อเน้นความแตกต่าง หรือเขียนในรูปของ

ความสัมพันธ์ 
6. วัตถุประสงค์สามารถเขียนรวมเป็นข้อเดียว หรืออาจเขียนแยกเป็นข้อๆ ก็ได้  
7. จ านวนวัตถุประสงค์มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับของเขตของการวิจัย ว่าต้องการศึกษาแค่ไหน  

8. การเรียงหัวข้อวัตถุประสงค์ สามารถเรียงได้หลายลักษณะ เช่น เรียงตามความส าคัญของประเด็นปัญหา
วิจัยลดหลั่นลงมา หรืออาจเรียงตามลักษณะระดับปัญหาใหญ่และปัญหารองลงมา หรืออาจเรียงวัตถุประสงค์ตามความ
สอดคล้องของเนื้อหา หรืออาจเรียงวัตถุประสงค์ตามล าดับการเกิดก่อน เกิดหลังของแต่ละปัญหาได้  

9. อย่าน าประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมาเขียนไว้ในวัตถุประสงค์การวิจัย เพราะวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นเรื่องที่
ต้องท า แต่ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเป็นผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดการวิจัยแล้ว ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ไม่ได้เป็นเรื่องบังคับให้ผู้วิจัยต้องท าเหมือนวัตถุประสงค์ และเมื่อท าวิจัยเสร็จแล้วผลที่คาดหวังไว้อาจจะเป็นไปตามที่
คาดหรือไม่ก็ได้ 
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
ครูศิริญญา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม   เพ่ือสังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นในระหว่างการเรียน

การสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการใช้สื่อประสมกระตุ้นพฤติกรรม จ านวน  27  คน   ภาค
เรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 
        1.  ใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรม 
        2.  ตัวแปรอิสระ คือ สื่อประสม และตัวแปรตาม คือ การแสดงความคิดเห็นในระหว่างการเรียนการสอน 
        3.  ส าหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ครูจิราพร  ใจแปง  การก าหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการวิจัย เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญอีกข้ันตอนหนึ่ง
ของการวิจัย ถ้าก าหนดวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน ก็จะท าให้ผลการวิจัยที่ได้ไม่สอดคล้องกับความต้องการของปัญหาที่จะ
ศึกษา ในบางครั้งถ้าพิจารณาชื่อเรื่องอย่างเดียวไม่สามารถตอบข้อค าถามได้ครบตามต้องการ  จึงจ าเป็นจะต้องก าหนด
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ท าการวิจัยสามารถบอกรายละเอียดได้ว่า จะต้องศึกษาอะไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการวิเคราะห์ข้อมูล และการเสนอผลการวิจัยได้อย่างชัดเจน การก าหนดวัตถุประสงค์ ควรก าหนดเป็นข้อ ๆ เพื่อ
ความสะดวกและมีความชัดเจนในการวิเคราะห์และตอบค าถามของแต่ละข้อด้วย  

ครูชนากานต์  ก้อนแหวน   การก าหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการวิจัย เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญอีก
ขั้นตอนหนึ่งของการวิจัย ถ้าก าหนดวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจนก็จะท าให้ผลการวิจัยที่ได้ไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ปัญหาที่จะศึกษา  ซึ่งการก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นการก าหนดว่าต้องการศึกษาในประเด็นใดบ้าง  ในเรื่องที่จะ
ท าวิจัย ต้องชัดเจน และเฉพาะเจาะจง ไม่คลุมเครือ โดยบ่งชี้ถึงสิ่งที่จะท า ทั้งขอบเขตและสมมติฐาน 

 ครูเอกณัฎฐ์  ใจลา  การก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ต้องระบุว่ากระท าเพ่ือศึกษาในวิธีการใด ตัวแปรใด  
กลุ่มตัวอย่างเป็นใคร เพ่ือให้สอดคล้องกับชื่อเรื่องและที่มาและความส าคัญ    

ครูสายพิน วิจิตรจรัสแสง การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย ควรก าหนดให้สอดคล้องกับชื่อเรื่องวิจัยว่า
ต้องการท าวิจัยเพื่ออะไร ซ่ึงในส่วนนี้ต้องจับประเด็นปัญหาแล้วน ามาเขียนเป็นวัตถุประสงค์ โดยเรียบเรียงเป็นข้อๆ 

ครูสงัด   ปลุกเศก  การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัยจะขึ้นต้นด้วย “เพ่ือ” แล้วตามด้วยลักษณะ 3 ประการ 
ดังนี้ 
          1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
          2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 หลังเรียนด้วยหนังสือ
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 

ครูศุภกิจ  ศรีวรรณชัย  
         1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง วิทยาการค านวณ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
         2. ตัวแปรอิสระคือ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (Post-test) และก่อนเรียน (Pre-test) จากการเรียนโดย
ใช้ บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง วิทยาการค านวณ 
         3. กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ครูธนพิสิษฐ์  ศรีวรรณชัย  การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยจะเป็นการบอกถึงสิ่งที่นักวิจัยต้องการจะศึกษาและ
ค้นหาค าตอบในประเด็นปัญหาที่สงสัยซึ่งหลักการเขียนควรเขียนเป็นประโยคบอกเล่ามีความสอดคล้องกับชื่อเรื่องวิจัย
และประเด็นปัญหาการวิจัย 

ครูพนิดา  สถาพร การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย ควรก าหนดให้สอดคล้องกับชื่อเรื่องวิจัยว่าต้องการท า
วิจัยเพื่ออะไร ซ่ึงในส่วนนี้ต้องจับประเด็นปัญหาแล้วน ามาเขียนเป็นวัตถุประสงค์ โดยเรียบเรียงเป็นข้อๆ และจะข้ึนต้น
ด้วย “เพ่ือ” แล้วตามด้วยลักษณะ 3 ประการคือ ลักษณะของการศึกษา ตัวแปรและกลุ่มตัวอย่าง เช่น เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บไซต์ เรื่องการเขียนโปรแกรม 
Scratch ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

ครูกาญจนา  โนหลักหม่ืน 
ในการวิจัยต้องก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ ให้ชัดเจน และเฉพาะเจาะจง ไม่คลุมเครือ โดยบ่งชี้ถึง
สิ่งที่จะท า ทั้งของเขต และค าตอบที่คาดว่าจะได้รับ อันเป็นสิ่งซึ่งผู้วิจัยมุ่งหวัง ที่จะท าให้การวิจัยนั้นบรรลุทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว การตั้งวัตถุประสงค์ ต้องให้สมเหตุสมผล และเวลาที่จะใช้การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัยจะ
ขึ้นต้นด้วย “เพ่ือ” แล้วตามด้วยลักษณะ 3 ประการ คือ 
         1. ลักษณะของการศึกษา เป็นการบ่งบอกว่าจะศึกษาในลักษณะใด  
         2. ตัวแปร ผู้วิจัยจะต้องก าหนดว่าจะศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรอะไร 

3. กลุ่มตัวอย่าง ควรระบุว่าศึกษากับใคร 
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 

5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
       ในการท าวิจยัผูว้ิจยัจะตอ้ง
ชี้ให้เห็นว่าผู้อ่านเห็นประโยชน์ของ
การวิจัยโดยการคาดคะเนผลที่ได้รับ
จากการวิจัย ซึ่งอาจจะคาดคะเนได้ 
2 ทาง คือ ประโยชน์ในแง่ของ
ความรู้ที่ได้รับ และประโยชน์ในแง่
ของการน าผลการวิจัยไปใช้ 
        หลักการเขียนประโยชน์ท่ี
ได้รับจาการวิจัย 
5.1 เขียนเป็นข้อๆ โดยใช้ภาษา
สั้นๆ กะทัดรัด และได้ใจความ
ชัดเจน 
5.2 ประโยชน์ของการวิจัยควร
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการ
วิจัย กล่าวคือครูผู้สอนจะต้อง
พิจารณาจุดมุ่งหมายแต่ละข้อว่า
ก่อให้เกิดความรู้ หรือผลอะไร แล้ว
จึงพิจารณาต่อไปว่าความรู้ หรือผล
นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อใคร แล้วจะ
สามารถน าไปใช้ในเรื่องใด 
5.3 ไม่ควรเขียนประโยชน์ของการ
วิจัยเกินความจริง 

ฝ่ายบริหาร 
        รองกนกกร  กอไธสง การเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
         1. ระบุประโยชน์ที่อาจเกิดจากผลที่ได้จากการวิจัย 
         2. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอยู่ในขอบเขตของการวิจัยที่ได้ศึกษา  
         3. ในกรณีที่ระบุประโยชน์มากกว่า 1 ประการ ควรระบุเป็นข้อ 
         4. เขียนด้วยข้อความสั้น กะทัดรัด ชัดจน 
         5. การระบุนั้นผู้วิจัยต้องตระหนักว่ามีความเป็นไปได้ 
        รองจักรินทร์  จอมแก้ว เขียนประโยชน์ที่ได้รับโดยตรงมากท่ีสุด ไปหาประโยชน์น้อยที่สุดจากการวิจัย ไม่ขยาย
ความเกินความเป็นจริง ต้องอยู่ในขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่ศึกษาเท่านั้น 
        รองพิทักษ์  สร้อยศิรกุิล  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย อธิบายถึงประโยชน์ที่จะน าไปใช้ได้จริง ใน
ด้านวิชาการ เช่น จะเป็นการค้นพบทฤษฎีใหม่ซึ่งสนับสนุนหรือ คัดค้านทฤษฎีเดิม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ครูตระกูลพันธุ์  กันไว  การเขียนประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย มีดังนี้ 
        1. ระบุประโยชน์ที่อาจเกิดจากผลที่ได้จากการวิจัย 
        2. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอยู่ในขอบเขตของการวิจัยที่ได้ศึกษา  
        3. ในกรณีที่ระบุประโยชน์มากกว่า 1 ประการ ควรระบุเป็นข้อ 
        4. เขียนด้วยข้อความสั้น กะทัดรัด ชัดจน 
        5. การระบุนั้นผู้วิจัยต้องตระหนักว่ามีความเป็นไปได้ 

ครูกิตติพงษ์  เรืองชัยศิวเวท เพื่อเป็นการแก้ไขผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเซต  โดยการสอนซ่อมเสริมของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  ให้มีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 หลังการสอนซ่อมเสริม  

  ครูอุเทน  ระวังวงศ ์ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย จะต้องชี้ให้เห็นว่าผู้อ่านเห็นประโยชน์ของการวิจัยโดยการ
คาดคะเนผลที่ได้รับจากการวิจัย ว่าผลการวิจัยนั้นมีประโยชน์ต่อใคร อย่างไร โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และอยู่
ในขอบเขตของการวิจัย โดยเขียนเป็นข้อๆ โดยใช้ภาษาสั้นๆ กะทัดรัด และได้ใจความชัดเจนและไม่ควรเขียนประโยชน์
ของการวิจัยเกินความจริง เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้จากการท าวิจัยในเรื่องนั้น ๆ  
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
ครูเสาวณีย์  รักมิตร  การคาดผลที่จะเกิดข้ึนหลังการวิจัยประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น สิ่งที่จะเกิดข้ึนตามจุดประสงค์

การวิจัย 
ครูสุมาลี  มูลค า  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยควรเขียนอย่างกระชับ เป็นข้อๆ เข้าใจง่าย เพื่อที่จะสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตได้ หรือเป็นการอ่านเพ่ือประโยชน์ความรู้ที่ได้รับ  
ครูจาริยา  ภัทรธานนท์   ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยควรเขียนอย่างกระชับ เป็นข้อๆ เข้าใจง่าย เพื่อที่จะ

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตได้ หรือเป็นการอ่านเพ่ือประโยชน์ความรู้ที่ได้รับ 
ครูรัฐศาสตร์  พรคุณวุฒิ  การเขียนประโยชน์ที่ได้รับต้องเขียนจากโดยตรงมากท่ีสุด ไปหาประโยชน์น้อยที่สุด

จากการวิจัย ไม่ขยายความเกินความเป็นจริง ต้องอยู่ในขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่ศึกษาเท่านั้น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ครูสายพิณ  กันไว  ส่วนการเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย  เป็นความส าคัญของการวิจัยที่
ผู้วิจัยพิจารณาว่าการวิจัยเรื่องนั้นท าให้ทราบผลการวิจัยเรื่องอะไร และผลการวิจัยนั้นมีประโยชน์ต่อใคร อย่างไร 
เช่น  1) ระบุประโยชน์ที่อาจเกิดจากผลที่ได้จากการวิจัย  2) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอยู่ในขอบเขตของการวิจัย
ที่ได้ศึกษา 3) ในกรณีที่ระบุประโยชน์มากกว่า 1 ประการ ควรระบุเป็นข้อ  4) เขียนด้วยข้อความสั้น กะทัดรัด ชัด
จน  5) การระบุนั้นผู้วิจัยต้องตระหนักว่ามีความเป็นไปได้ 

ครูมูรติ  จัดของ  ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัยคือเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับจากการเริ่มท าวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาอะไรสักอย่าง สุดท้ายก็จะได้ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย ซึ่งประโยชน์ก็ต้องสอดคล้องกับปัญหา 
จุดมุ่งหมายแต่ละข้อ 

ครูปิติพงษ์  ปิ่นแก้ว ระบุประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึนจากผลที่ได้จากการวิจัย-สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหรือ
วัตถุประสงค์-เขียนด้วยข้อความสั้น กะทัดรัด ชัดเจน-มีความเป็นไปได้ เช่นนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในการเรียนสาระประวัติศาสตร์ ที่ดีขึ้น 

ครูคงเดช  เทพค าปิ๋ว  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยจะต้องชี้ให้เห็นว่าผู้อ่านเห็นประโยชน์ของการวิจัยโดยการ
คาดคะเนผลที่ได้รับจากการวิจัยว่าผลการวิจัยนั้นมีประโยชน์ต่อ 

ครูวันวิสา  นาละออง  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยจะต้องชี้ให้เห็นว่าผู้อ่านเห็นประโยชน์ของการวิจัยโดย
การคาดคะเนผลที่ได้รับจากการวิจัยว่าผลการวิจัยนั้นมีประโยชน์ต่อใครอย่างไรโดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
อยู่ในขอบเขตของการวิจัยโดยต้องเขียนด้วยข้อความสั้น กะทัดรัด ชัดจน 
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย 

ครูพิษณุ  ปิจดี ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย เป็นความส าคัญของการวิจัยที่ผู้วิจัยพิจารณาว่าการ
วิจัยเรื่องนั้นท าให้ทราบผลการวิจัยเรื่องอะไร และผลการวิจัยนั้นมีประโยชน์ต่อใคร อย่างไร เช่น การระบุประโยชน์ที่
เกิดจากการน าผลการวิจัยไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ หรือน าไปเป็น แนวทางในการปฏิบัติ หรือแก้ปัญหา 
หรือพัฒนาคุณภาพ  โดยมีหลักการ ดังนี้ 
            1. ระบุประโยชน์ที่อาจเกิดจากผลที่ได้จากการวิจัย 
            2. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอยู่ในขอบเขตของการวิจัยที่ได้ศึกษา  
            3. ในกรณีที่ระบุประโยชน์มากกว่า 1 ประการ ควรระบุเป็นข้อ 
            4. เขียนด้วยข้อความสั้น กะทัดรัด ชัดจน 
            5. การระบุนั้นผู้วิจัยต้องตระหนักว่ามีความเป็นไปได้ 

ครูนิติพร  พรมกรณ์   1) ระบุประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึนจากผลที่ได้จากการวิจัย 2) สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหรือ
วัตถุประสงค์ 3) เขียนด้วยข้อความสั้น กะทัดรัด ชัดเจน 4) มีความเป็นไปได้ เช่น 
         -ได้แบบฝึกการคิดและเขียนสร้างสรรค์ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์ให้ดีขึ้น 
         -ได้แนวทางในการพัฒนาทักษะการเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3  
         -ได้แนวทางในการสร้างแบบฝึกในด้านอ่ืน ๆ ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพและ
ความต้องการของนักเรียนหรือโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ครูภิญโญ  จุ้ยศรีแก้ว  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยจะต้องชี้ให้เห็นว่าผู้อ่านเห็นประโยชน์ของการวิจัยโดยการ
คาดคะเนผลที่ได้รับจากการวิจัย 

ครูสรภูมิ  เจียงสงวน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย เป็นความส าคัญของการวิจัยที่ผู้วิจัยคาดคะเนผล
ที่ได้รับจากการวิจัยเรื่องนั้น และผลการวิจัยนั้นมีประโยชน์ต่อใคร อย่างไร ซึ่งการน าผลการวิจัยไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้ หรือน าไปเป็น แนวทางในการปฏิบัติ หรือแก้ปัญหา หรือพัฒนาคุณภาพ   โดยมีหลักการ ดังนี้ 
         1. ระบุประโยชน์ที่อาจเกิดจากผลที่ได้จากการวิจัย 
         2. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอยู่ในขอบเขตของการวิจัย 
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
         3. เขียนด้วยข้อความสั้น กะทัดรัด ชัดจน 
         4. การระบุนั้นผู้วิจัยต้องตระหนักว่ามีความเป็นไปได้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ครูธนธรณ์  ธรรมเดชะ  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยเป็นส่วนที่แสดงประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัยเรื่องนี้ ซึ่ง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยแบ่งเป็น2 ส่วนคือประโยชน์ในเชิงวิชาการ หมายถึงประโยชน์ที่ได้ค้นพบจากการท าวิจัย
เรื่องนี้ซึ่งสามารถดูได้จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยว่าเราได้องค์ความรู้อะไรบ้างและประโยชน์ในการน าไปใช้คือ
ประโยชน์ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องว่าจะน าผลการวิจัยไปใช้ในด้านใดบ้าง 
กลุ่มงานพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 

ครูวินัฏฐา  นันตะสุข  เพ่ือปรับพฤติกรรมทางลบให้ลดลง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ครูณัฐรดา ระวังวงศ์  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย จะต้องชี้ให้เห็นว่าผู้อ่านเห็นประโยชน์ของการวิจัยโดย
การคาดคะเนผลที่ได้รับจากการวิจัย ว่าผลการวิจัยนั้นมีประโยชน์ต่อใคร อย่างไร โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และอยู่ในขอบเขตของการวิจัย โดยเขียนเป็นข้อๆ โดยใช้ภาษาสั้นๆ กะทัดรัด และได้ใจความชัดเจน และไม่ควร
เขียนประโยชน์ของการวิจัยเกินความจริง เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้จากการท าวิจัยในเรื่องนั้น ๆ 

 

ครูบุณยาพร เตชะลือ  - การคาดผลที่จะเกิดข้ึนหลังการวิจัย  ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น   สิ่งที่จะเกิดข้ึนตาม
จุดประสงค์การวิจัย 
       1.ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Application Cake และ 

Youtube ในการจัดการเรียนการสอนเรื่อง บทสนทนาในชีวิตประจ าวัน ( The Useful Conversation in Daily 
Life)  ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งท าให้ครูสามารถ พัฒนาทักษะด้านการฟัง ของนักเรียน ให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้น มี
ความมั่นใจในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร เกิดความสนใจในการเรียน  
      2. ได้แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง บทสนทนาในชีวิตประจ าวัน (The Useful Conversation in Daily Life)  

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ Application Cake และ Youtube เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 

ครูสายชล  วันมหาใจ  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย เป็นความส าคัญของการวิจัยที่ผู้วิจัยพิจารณา
ว่าการวิจัยเรื่องนั้นท าให้ทราบผลการวิจัยเรื่องอะไร และผลการวิจัยนั้นมีประโยชน์ต่อใคร อย่างไร เช่น การระบุ
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
ประโยชน์ที่เกิดจากการน าผลการวิจัยไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ หรือน าไปเป็น แนวทางในการปฏิบัติ หรือ
แก้ปัญหา หรือพัฒนาคุณภาพ  โดยมีหลักการ ดังนี้ 
                1. ระบุประโยชน์ที่อาจเกิดจากผลที่ได้จากการวิจัย 
                2. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอยู่ในขอบเขตของการวิจัย     ที่ได้ศึกษา 
                3. ในกรณีที่ระบุประโยชน์มากกว่า 1 ประการ ควรระบุเป็นข้อ 
                4. เขียนด้วยข้อความสั้น กะทัดรัด ชัดจน 
                5. การระบุนั้นผู้วิจัยต้องตระหนักว่ามีความเป็นไปได้ 
 

ครูวิลาวัณย์  สายหยุด  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย เป็นความส าคัญของการวิจัยที่ผู้วิจัย
พิจารณาว่าการวิจัยเรื่องนั้นท าให้ทราบผลการวิจัยเรื่องอะไร และผลการวิจัยนั้นมีประโยชน์ต่อใคร อย่างไร เช่น การ
ระบุประโยชน์ที่เกิดจากการน าผลการวิจัยไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ หรือน าไปเป็น แนวทางในการปฏิบัติ 
หรือแก้ปัญหา หรือพัฒนาคุณภาพ  โดยมีหลักการ ดังนี้ 
      1. ระบุประโยชน์ที่อาจเกิดจากผลที่ได้จากการวิจัย 
      2. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอยู่ในขอบเขตของการวิจัยที่ได้ศึกษา  
      3. ในกรณีที่ระบุประโยชน์มากกว่า 1 ประการ ควรระบุเป็นข้อ 
      4. เขียนด้วยข้อความสั้น กะทัดรัด ชัดจน 
      5. การระบุนั้นผู้วิจัยต้องตระหนักว่ามีความเป็นไปได้ 
 

ครูณัฐวดี  ธรรมเดชะ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย เป็นส่วนที่แสดงประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัยเรื่องนี้ ซึ่ง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย  แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ประโยชน์ในเชิงวิชาการ หมายถึงประโยชน์ที่ได้ค้นพบจากการ
ท าวิจัยเรื่องนี้ ซึ่งสามารถดูได้จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยว่า เราได้องค์ความรู้อะไรบ้าง และประโยชน์ในการ
น าไปใช้ คือประโยชน์ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องว่าจะน าผลการวิจัยไปใช้ในด้านใดบ้าง 

ครูสมจิต  ตุ่นแยง  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย เป็นส่วนความส าคัญของการวิจัย ที่ผู้วิจัย
พิจารณาว่าการวิจัยเรื่องนั้นท าให้ทราบถึงผลการวิจัยเรื่องอะไร และผลการวิจัยนั้นมีประโยชน์ต่อใคร อย่างไร เช่น 
การระบุประโยชน์ที่เกิดจากการน าผลการวิจัยไปใช้ ซึ่งสามารถน าไปเป็นการเพิ่มพูนความรู้ หรือน าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ หรือแนวทางแก้ปัญหา หรือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
ครูเกตประทุม  ชุมภูปิก  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย เป็นสิ่งส าคัญของการวิจัยที่ผู้วิจัย ท าให้ทราบ

ผลการวิจัยเรื่องอะไร และผลการวิจัยนั้นมีประโยชน์ต่อใคร อย่างไร ท าให้ทราบประโยชน์ที่เกิดจากการน า
ผลการวิจัยไปใช้ ในส่วนไหน เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ หรือน าไปเป็น แนวทางในการปฏิบัติ หรือแก้ปัญหา หรือพัฒนา
คุณภาพ   

ครูธนา  คงธนไพบูลย์กุล ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย  จะต้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์กล่าวคือ 
ถ้าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์แล้วงานวิจัยชิ้นนั้นจะเกิดประโยชน์ ต่อใคร อย่างไร  

ครูสุณิสา  บุญผล  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย เป็นความส าคัญของการวิจัยที่ผู้วิจัยพิจารณาว่า
การวิจัยเรื่องนั้นท าให้ทราบผลการวิจัยเรื่องอะไร และผลการวิจัยนั้นมีประโยชน์ต่อใคร อย่างไร เช่น การระบุ
ประโยชน์ที่เกิดจากการน าผลการวิจัยไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ หรือน าไปเป็น แนวทางในการปฏิบัติ หรือ
แก้ปัญหา หรือพัฒนาคุณภาพ   

 

ครูนิชาภา  ก๋องติ๊บ  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย ท าให้ทราบผลการวิจัยเรื่องอะไร และ
ผลการวิจัยนั้นมีประโยชน์ต่อใคร อย่างไร เช่น การระบุประโยชน์ที่เกิดจากการน าผลการวิจัยไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้ หรือน าไปเป็น แนวทางในการปฏิบัติ หรือแก้ปัญหา หรือพัฒนาคุณภาพ   โดยมีหลักการ ดังนี้ 
                1. ระบุประโยชน์ที่อาจเกิดจากผลที่ได้จากการวิจัย 
                2. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอยู่ในขอบเขตของการวิจัย  ที่ได้ศึกษา  
                3. ในกรณีที่ระบุประโยชน์มากกว่า 1 ประการ ควรระบุเป็นข้อ 
                4. เขียนด้วยข้อความสั้น กะทัดรัด ชัดเจน และมีความเป็นไปได้ 

ครูธมนวรรณ สูตรเลข  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยจะต้องชี้ให้เห็นว่าผู้อ่านเห็นประโยชน์ของการวิจัยโดย   
การคาดคะเนผลที่ได้รับจากการวิจัยว่าผลการวิจัยนั้นมีประโยชน์ต่อใครอย่างไรโดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
อยู่ในขอบเขตของการวิจัยโดยต้องเขียนด้วยข้อความสั้น กะทัดรัด ชัดจนและการระบุนั้นผู้วิจัยต้องตระหนักว่ามีความ
เป็นไปได้ 
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ครูกุญชนิกานต์  วางมือ  ประโยชน์ของการวิจัย คือ การคาดคะเนผลที่ได้รับจากการวิจัย ว่าผลการวิจัยนั้นมี
ประโยชน์ต่อใคร อย่างไร โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

ครูบริหาร  วันตัน  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย เป็นส่วนความส าคัญของการวิจัย ที่ผู้วิจัยพิจารณา
ว่าการวิจัยเรื่องนั้นท าให้ทราบถึงผลการวิจัยเรื่องอะไร และผลการวิจัยนั้นมีประโยชน์ต่อใคร อย่างไร  

ครูจ ารัสชาติ  ไชยวุฒิ   ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย จะต้องชี้ให้เห็นว่าผู้อ่านเห็นประโยชน์ของการวิจัย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครูนงลักษณ์  สิทธิบุญ  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย เป็นความส าคัญของการวิจัยที่ผู้วิจัยพิจารณา
ว่าการวิจัยเรื่องนั้นท าให้ทราบผลการวิจัยเรื่องอะไร และผลการวิจัยนั้นมีประโยชน์ต่อใคร อย่างไร  

ครูอรพิน  สมเสียง 
1.          1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
2.          2. พัฒนาให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ดีข้ึน 
3.          3. เป็นแนวทางในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในเรื่องอ่ืนๆเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 
ครูรัชนี  กามาด  การระบุประโยชน์ที่เกิดจากการน าผลการวิจัยไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ หรือ

น าไปเป็น แนวทางในการปฏิบัติ หรือแก้ปัญหา หรือพัฒนาคุณภาพ  
ครูศิริญญา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม   การใช้สื่อประสมในการกระตุ้นการแสดงความคิดเห็นในระหว่าง

การเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นั้นสามารถกระตุ้นให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นได้ 
         1.  เขียนเป็นข้อๆ โดยใช้ภาษาสั้นๆ กะทัดรัด และได้ใจความชัดเจน 
         2. สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย 
         3. ไม่เขียนประโยชน์ของการวิจัยเกินความจริง 
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
ครูจิราพร  ใจแปง  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยต้องพิจารณาว่าวิจัยที่จัดท าขึ้นนั้น มี

ประโยชน์ต่อใคร อย่างไร  โดยมีหลักการ ดังนี้ 
         1. ระบุประโยชน์ที่อาจเกิดจากผลที่ได้จากการวิจัย 

       2. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอยู่ในขอบเขตของการวิจัย  ที่ได้ศึกษา  
         3. ในกรณีที่ระบุประโยชน์มากกว่า 1ประการควรระบุเป็นข้อ 
         4. เขียนด้วยข้อความสั้น กะทัดรัด ชัดจน 
         5. การระบุนั้นผู้วิจัยต้องตระหนักว่ามีความเป็นไปได้ 

ครูชนากานต์  ก้อนแหวน  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย  จะต้องชี้ให้เห็นว่าผู้อ่านเห็นประโยชน์ของการวิจัย
โดยการคาดคะเนผลที่ได้รับจากการวิจัย ว่าผลการวิจัยนั้นมีประโยชน์ต่อใคร อย่างไร โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
และอยู่ในขอบเขตของการวิจัย โดยต้องเขียนด้วยข้อความสั้น กะทัดรัด ชัดจน  และการระบุนั้นผู้วิจัยต้องตระหนักว่ามี
ความเป็นไปได ้
         ครูเอกณัฎฐ์  ใจลา  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย อาจเกิดข้ึนจากผลที่ได้จากการวิจัย-สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค-์เขียนด้วยข้อความสั้น กะทัดรัด ชัดเจน-มีความเป็นไปได้ เช่นนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในการเรียนสาระประวัติศาสตร์ ที่ดีข้ึน 

ครูสายพิน วิจิตรจรัสแสง  ในการท าวิจัยผู้วิจัยจะต้องชี้ให้เห็นว่าผู้อ่านเห็นประโยชน์ของการวิจัยโดยการ
คาดคะเนผลที่ได้รับจากการวิจัย ซึ่งอาจจะคาดคะเนได้ 2 ทาง คือ ประโยชน์ในแง่ของความรู้ที่ได้รับ และประโยชน์ใน
แง่ของการน าผลการวิจัยไปใช้ 

ครูสงัด  ปลุกเศก  ในการท าวิจัยผู้วิจัยจะต้องชี้ให้เห็นว่าผู้อ่านเห็นประโยชน์ของการวิจัยโดยการคาดคะเนผลที่
ได้รับจากการวิจัยซึ่งได้เขียนตามหลักการเขียนหลักการเขียนประโยชน์ที่ได้รับจาการวิจัยดังนี้ 
        1. ได้บทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
        2. เป็นแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เรื่อง ข้อมูล
และสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้สูงขึ้น 
        3. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ในรายวิชาอ่ืน ๆ ต่อไป 
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
ครูศุภกิจ  ศรีวรรณชัย   

         1.  เขียนเป็นข้อ ๆ โดยใช้ภาษาสั้นๆ กะทัดรัด และได้ใจความชัดเจน 
         2.  สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย 
         3. ไม่เขียนประโยชน์ของการวิจัยเกินความจริง 
        ครูธนพิสิษฐ์  ศรีวรรณชัย  การเขียนประโยชน์ของการวิจัย ให้เขียนโดยสอดคล้องถึงวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ของงานวิจัยที่ตั้งไว้ เช่นการระบุประโยชน์ที่เกิดจากการน าผลการวิจัยไปใช้ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมพูนความรู้หรือน าไป
เป็นแนวทางในการปฏิบัติหรือแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพ 

ครูพนิดา  สถาพร ในการท าวิจัยผู้วิจัยจะต้องชี้ให้เห็นว่าผู้อ่านเห็นประโยชน์ของการวิจัยโดยการคาดคะเนผลที่
ได้รับจากการวิจัย ซึ่งอาจจะคาดคะเนได้ 2 ทาง คือ ประโยชน์ในแง่ของความรู้ที่ได้รับ และประโยชน์ในแง่ของการน า
ผลการวิจัยไปใช้ และสามารถเขียนล้อกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ซึ่ง หลักการเขียนประโยชน์ที่ได้รับจาการวิจัย  ต้อง
เรียบเรียบเป็นข้อ สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย และไม่เขียนเกินจริง เช่น ได้วิธีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พัฒนาเว็บไซต์ , ได้จัดการเรียนการสอนบนเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และสามารถน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืนได้ 

ครูกาญจนา  โนหลักหม่ืน  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย จะต้องชี้ให้เห็นว่าผู้อ่านเห็นประโยชน์ของการวิจัย
โดยการคาดคะเนผลที่ได้รับจากการวิจัย ว่าผลการวิจัยนั้นมีประโยชน์ต่อใคร อย่างไร โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
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6. ตัวแปรในการวิจัย 

          ตวัแปร คือ คุณลักษณะ
ของสิ่งที่ต้องการศึกษา ซึ่งสามารถ
แปรค่าได้ เช่น เพศ วิธีการสอนอายุ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เป็นต้น 

ฝ่ายบริหาร 
        รองกนกกร  กอไธสง ตัวแปรในการวิจัย คือ การก าหนดหรือคัดเลือกตัวแปรที่เก่ียวข้องในการวิจัย เป็นขั้นตอน
ที่ต่อเนื่องจากการตั้งสมมติฐาน การตั้งสมมติฐานที่ดี ท าให้ทราบตัวแปรที่เก่ียวข้องกับการวิจัยนั้น ซึ่งต้องอาศัยการ
ทบทวนทฤษฎี แนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง โดยความหมาย ประเภทและระดับการวัดของตัวแปร 
        รองจักรินทร์  จอมแก้ว ตัวแปรคืออะไรก็ได้ที่มีค่าเปลี่ยน” (A variable is something that varies.) ประเด็น
ส าคัญอยู่ที่ “ค่าท่ีเปลี่ยนแปลง” ตัวแปร จะต้องมีค่าที่เปลี่ยนแปลงเสมอ ในทางตรงข้าม อะไรก็ตาม หากมีค่าคงที่ 
เรียกว่า “ตัวคงท่ี 
        รองพิทักษ์  สร้อยศิรกุิล  ตัวแปร (Variable) หมายถึง คุณลักษณะ หรือเงื่อนไขที่แปรเปลี่ยนค่าไปตามบุคคล
หรือเวลา ที่ผู้วิจัยจัดกระท า(Manipulate)ควบคุม (Control) หรือสังเกต (Observe) ซึ่งแปรเปลี่ยนค่าได้ตั้งแต่ 2 ค่า
ขึ้นไป เช่น เพศ มี 2 ลักษณะ คือ ชาย และหญิง  ฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว อาจแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ฐานะร่ ารวย 
ฐานะปานกลางและฐานะยากจน คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เป็นค่าของตัวเลขชุดหนึ่งที่มีหลาย ๆ ค่า เป็นต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ครูตระกูลพันธุ์  กันไว  ตัวแปร คือ คุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษา ซึ่งสามารถแปร ค่าได้ โดยทั่วไป จะแบ่ง        
ตัวแปร ออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม 

ครูกิตติพงษ์  เรืองชัยศิวเวท  กระบวนการ วิธีการ เครื่องมือ ที่จะสามารถแก้ปัญหาผู้เรียนได้ 
ครูอุเทน  ระวังวงศ์  ตัวแปร คือ คุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษา ซึ่งสามารถแปร ค่าได้ โดยทั่วไป จะแบ่งตัว

แปร ออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม ซ่ึงตัวแปรต้น จะเป็นตัวแปรที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดผล เป็น
ตัวแปรที่ผู้วิจัยก าหนดหรือจัดกระท าได้ เพ่ือศึกษาผลที่เกิดข้ึนจากตัวแปรนี้ ส่วน ตัวแปรตาม เป็นตัวแปรที่เป็นผลมาก
จากการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรอิสระ เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยมุ่งวัดเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับน ามาวิเคราะห์ เพ่ือตอบ
ค าถามของการวิจัยว่าเป็นผลมากจากสิ่งใดซึ่งการเขียนตัวแปรต้องมีความชัดเจนและถูกต้อง 

ครูเสาวณีย์  รักมิตร กระบวนการ วิธีการ เครื่องมือ ที่จะสามารถแก้ปัญหาผู้เรียนได้ 
ครูสุมาลี  มูลค า  ในการวิจัยโดยทั่ว ๆ ไป จะแบ่งตัวแปร ออกเป็น 2 ชนิดคือ 

          1. ตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ เป็นตัวแปรที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดผล หรือก่อให้เกิดการแปรผันของ
ปรากฏการณ ์เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยก าหนดหรือจัดกระท าได้ เพ่ือศึกษาผลที่เกิดข้ึนจากตัวแปรนี้ 
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         2. ตัวแปรตาม  เป็นตัวแปรที่เป็นผลมากจากการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรอิสระ เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยมุ่งวัดเพ่ือ
เป็นข้อมูลส าหรับน ามาวิเคราะห์เพ่ือตอบค าถามของการวิจัยว่าเป็นผลมากจากสิ่งใด  

ครูจาริยา  ภัทรธานนท์  ตัวแปรในการวิจัยมีทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ส าหรับบางงานวิจัยอาจจะ
จ าเป็นต้องใช้ตัวแปรควบคุมด้วย 

ครูรัฐศาสตร์  พรคุณวุฒิ  ตัวแปร (variables) หมายถึง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะ หรือปรากฏการณ์ของสิ่ง
ต่าง ๆ ที่ ผู้วิจัยต้องการจะศึกษาหาความจริง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ครูสายพิณ  กันไว ตัวแปร คือ คุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษาโดยแบ่งตัวแปร ออกเป็น 2 ชนิดตัวแปรต้น 
และตัวแปรตาม  

ครูมูรติ  จัดของ  ตัวแปรในการวิจัย เพศส่วนประกอบหนึ่งที่ส าคัญในการท าวิจัย เพราะผลการวิจัยจะออกมา
แม่นย าหรือไม่ การควบคุมตัวแปรส าคัญ 

ครูปิติพงษ์  ปิ่นแก้ว ตัวอย่าง จากการวิจัย เรื่องพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง
อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย โดยการใช้ชุดการเรียนรู้ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดล าปางภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563  
         ตวัแปรตน้/ตัวแปรอิสระ เช่นอาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย โดยการใช้ชุดการเรียนรู้ 
         ตวัแปรตามเช่น  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย โดยการใช้ชุดการ
เรียนรู้ 

ครูคงเดช  เทพค าปิ๋ว ตัวแปรคือคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษาซึ่งสามารถแปรค่าได้ ในการวิจัย 
ครูวันวิสา  นาละออง  ตัวแปรคือคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษาซึ่งสามารถแปรค่าได้ ในการวิจัยโดยท่ัว ๆ 

ไป จะแบ่งตัวแปร ออกเป็น 2 ชนิด คือ ตัวแปรต้น และตัวแปรตามนอกจากนี้ยังมีตัวแปรอื่นที่ผู้วิจัยมิได้มุ่งศึกษา
โดยตรงแต่เป็นตัวแปรที่อาจมีผลกระทบต่อตัวแปรตามได้ตัวแปรนี้เรียกว่าตัวแปรควบคุมผู้วิจัยจะต้องทราบว่ามีตัวแปร
ใดบ้างท่ีอาจส่งผลกระทบต่อตัวแปรตามและหาวิธีการควบคุมอิทธิพลจากตัวแปรแทรกซ้อนเหล่านี้จากการตรวจสอบ
เอกสาร 
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กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย 

ครูพิษณุ  ปิจดี  ในการวิจัยโดยทั่ว ๆ ไป จะแบ่งตัวแปรออกเป็น 2 ชนิดคือ 
          1. ตัวแปรต้น  หรือตัวแปรอิสระ  เป็นตัวแปรที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดผล  หรือก่อให้เกิดการแปรผันของ
ปรากฏการณ ์เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยก าหนดหรือจัดกระท าได้ เพ่ือศึกษาผลที่เกิดข้ึนจากตัวแปรนี้ 
          2. ตัวแปรตาม เป็นตัวแปรที่เป็นผลมากจากการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรอิสระ เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยมุ่งวัดเพ่ือ
เป็นข้อมูลส าหรับน ามาวิเคราะห์เพ่ือตอบค าถามของการวิจัยว่าเป็นผลมากจากสิ่งใด  

ครูนิติพร  พรมกรณ์   จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดและเขียนสร้างสรรค์วิชาภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดล าปางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
          ตัวแปรต้น/ตัวแปรอิสระ เช่นแบบฝึกการคิดและเขียนสร้างสรรค์ 
          ตัวแปรตามเช่น  ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ครูภิญโญ  จุ้ยศรีแก้ว  ตัวแปร ออกเป็น 2 ชนิด คือ ตัวแปรต้น และตัวแปรตามนอกจากนี้ยังมีตัวแปร 
ครูสรภูมิ  เจียงสงวน  ในการวิจัยโดยทั่ว ๆ ไป จะแบ่งตัวแปรออกเป็น 2 ชนิดคือ 

         1. ตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ เป็นตัวแปรที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดผล หรือก่อให้เกิดการแปรผันของ
ปรากฏการณ ์เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยก าหนดหรือจัดกระท าได้ เพ่ือศึกษาผลที่เกิดข้ึนจากตัวแปรนี้ 
          2. ตัวแปรตาม เป็นตัวแปรที่เป็นผลมากจากการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรอิสระ เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยมุ่งวัดเพ่ือ
เป็นข้อมูลส าหรับน ามาวิเคราะห์เพ่ือตอบค าถามของการวิจัยว่าเป็นผลมากจากสิ่งใด  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ครูธนธรณ์  ธรรมเดชะ  ตัวแปลในงานวิจัยจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ 
          1. ตัวแปรต้น  หรือตัวแปรอิสระ  เป็นตัวแปรที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดผล  หรือก่อให้เกิดการแปรผันของ
ปรากฏการณ ์เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยก าหนดหรือจัดกระท าได้ เพ่ือศึกษาผลที่เกิดข้ึนจากตัวแปรนี้ 
         2. ตัวแปรตาม  เป็นตัวแปรที่เป็นผลมากจากการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรอิสระ เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยมุ่งวัดเพ่ือ
เป็นข้อมูลส าหรับน ามาวิเคราะห์เพ่ือตอบค าถามของการวิจัยว่าเป็นผลมากจากสิ่งใด  
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กลุ่มงานพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 

ครูวินัฏฐา  นันตะสุข  ตัวแปรอิสระเหตุการณ์ บุคคล สิ่งแวดล้อม ตัวแปรตาม การลดลงของพฤติกรรมทางลบ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ครูณัฐรดา ระวังวงศ์   ตัวแปร คือ คุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษา ซึ่งสามารถแปร  ค่าได้ โดยทั่วไป จะ
แบ่งตัวแปร  ออกเป็น  2 ชนิด  ได้แก่  ตัวแปรต้น  และตัวแปรตาม  ซ่ึง ตัวแปรต้น  จะเป็นตัวแปรที่เป็นสาเหตุที่
ก่อให้เกิดผล เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยก าหนดหรือจัดกระท าได้  เพ่ือศึกษาผลที่เกิดข้ึนจากตัวแปรนี้  ส่วน ตัวแปรตาม เป็น
ตัวแปรที่เป็นผลมากจากการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรอิสระ  เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยมุ่งวัดเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับน ามา
วิเคราะห์ เพ่ือตอบค าถามของการวิจัยว่าเป็นผลมากจากสิ่งใด ซึ่งการเขียนตัวแปรต้องมีความชัดเจนและถูกต้อง 

ครูบุณยาพร เตชะลือ  กระบวนการ วิธีการ เครื่องมือ ที่จะสามารถแก้ปัญหาผู้เรียนได้ 
 

ครูสายชล  วันมหาใจ  ในการวิจัยโดยทั่ว ๆ ไป จะแบ่งตัวแปร ออกเป็น 2 ชนิดคือ                     
          1. ตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ เป็นตัวแปรที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดผล หรือก่อให้เกิดการแปรผันของ
ปรากฏการณ ์เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยก าหนดหรือจัดกระท าได้ เพ่ือศึกษาผลที่เกิดข้ึนจากตัวแปรนี้  
          2. ตัวแปรตาม เป็นตัวแปรที่เป็นผลมากจากการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรอิสระ เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยมุ่งวัดเพ่ือ
เป็นข้อมูลส าหรับน ามาวิเคราะห์เพ่ือตอบค าถามของการวิจัยว่าเป็นผลมากจากสิ่งใด  

ครูวิลาวัณย์  สายหยุด   ในการวิจัยโดยทั่ว  ๆ ไป จะแบ่งตัวแปร  ออกเป็น 2 ชนิดคือ  1. ตัวแปรต้น หรือตัว
แปรอิสระ 2. ตัวแปรตาม  

ครูณัฐวดี  ธรรมเดชะ  ตัวแปลในงานวิจัยจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ 
        1. ตัวแปรต้น  หรือตัวแปรอิสระ  เป็นตัวแปรที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดผล  หรือก่อให้เกิดการแปรผันของ
ปรากฏการณ ์เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยก าหนดหรือจัดกระท าได้ เพ่ือศึกษาผลที่เกิดข้ึนจากตัวแปรนี้ 
        2. ตัวแปรตาม  เป็นตัวแปรที่เป็นผลมากจากการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรอิสระ เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยมุ่งวัด
เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับน ามาวิเคราะห์เพ่ือตอบค าถามของการวิจัยว่าเป็นผลมากจากสิ่งใด  

ครูสมจิต  ตุ่นแยง  ในการวิจัยโดยทั่ว ๆ ไป จะแบ่งตัวแปร ออกเป็น 2 ชนิดคือ 
        1. ตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ เป็นตัวแปรที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดผล หรือก่อให้เกิดการแปรผันของ

ปรากฏการณ ์เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยก าหนดหรือจัดกระท าได้ เพ่ือศึกษาผลที่เกิดข้ึนจากตัวแปรนี้ 
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        2. ตัวแปรตาม  เป็นตัวแปรที่เป็นผลมากจากการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรอิสระ เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยมุ่งวัด

เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับน ามาวิเคราะห์เพ่ือตอบค าถามของการวิจัยว่าเป็นผลมากจากสิ่งใด  
ครูเกตประทุม  ชุมภูปิก  ตัวแปรในการวิจัย โดยทั่ว ๆ ไป จะแบ่งตัวแปร ออกเป็น 2 ชนิดคือ 

        1. ตัวแปรต้น  หรือตัวแปรอิสระ  เป็นตัวแปรที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดผล  หรือก่อให้เกิดการแปรผันของ
ปรากฏการณ ์เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยก าหนดหรือจัดกระท าได้ เพ่ือศึกษาผลที่เกิดข้ึนจากตัวแปรนี้ 
        2. ตัวแปรตาม  เป็นตัวแปรที่เป็นผลมากจากการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรอิสระ  เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยมุ่งวัด

เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับน ามาวิเคราะห์เพ่ือตอบค าถามของการวิจัยว่าเป็นผลมากจากสิ่งใด 
ครูธนา  คงธนไพบูลย์กุล  ในการวิจัยโดยทั่ว ๆ ไป จะแบ่งตัวแปร ออกเป็น 2 ชนิดคือ 1. ตัวแปรต้น  

2. ตัวแปรตาม   

ครูสุณิสา  บุญผล  ในการวิจัยโดยทั่ว ๆ ไป จะแบ่งตัวแปร ออกเป็น 2 ชนิดคือ 
        1. ตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ เป็นตัวแปรที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดผล หรือก่อให้เกิดการแปรผันของ

ปรากฏการณ์ เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยก าหนดหรือจัดกระท าได้ เพื่อศึกษาผลที่เกิดข้ึนจากตัวแปรนี้  
        2. ตัวแปรตาม  เป็นตัวแปรที่เป็นผลมากจากการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรอิสระ เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยมุ่งวัด

เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับน ามาวิเคราะห์เพ่ือตอบค าถามของการวิจัยว่าเป็นผลมากจากสิ่งใด  
 

ครูนิชาภา  ก๋องติ๊บ  ตัวแปร หมายถึงคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งต่าง ๆ ที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต สามารถ
น ามาศึกษา วัดได้ นับได้ หรือแจกแจงได้  คุณลักษณะแต่ละคุณสมบัติเหล่านี้เปลี่ยนแปลงได้หรือเปลี่ยนค่าได้  
         นักวิจัยหลายท่านได้จัดแบ่งประเภทของตัวแปรไว้หลายประเภท ในที่นี้จะกล่าวถึงตัวแปรสอง ประเภทที่นิยม
ใช้ในการวิจัย คือ ตัวแปรต้น (Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables)  
       1. ตัวแปรต้น ( Independent Variables) หมายถึง ตัวแปรที่สามารถมีผลกระทบ ท eให้เกิดการ  

เปลี่ยนแปลงต่อตัวแปรอื่น ๆ ได้ หรือตัวแปรที่เป็นเหตุท าให้เกิดผล เป็นตัวแปรที่มีมาก่อน หรือเรียกว่า ตัวแปรอิสระ 
       2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) หมายถึง ตัวแปรที่เป็นผล ตัวแปรที่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากตัว

แปรต้น เป็นตัวแปรซึ่งเป็นผลที่ตามมาหรือขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระ การศึกษาความสัมพันธ์  ระหว่างตัวแปรไม่ได้
หมายความว่าตัวแปรต้นจะต้องเป็น สาเหตุ ให้เกิดผลในตัวแปรตามเสมอไป 
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ครูธมนวรรณ สูตรเลข  ตัวแปรคือคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษาซึ่งสามารถแปรค่าได้ในการวิจัยโดยท่ัว ๆ 

ไป จะแบ่งตัวแปร ออกเป็น 2 ชนิด คือ ตัวแปรต้น และตัวแปรตามนอกจากนี้ยังมีตัวแปรอื่นที่ผู้วิจัยมิได้มุ่งศึกษา
โดยตรงแต่เป็นตัวแปรที่อาจมีผลกระทบต่อตัวแปรตามได้ตัวแปรนี้เรียกว่าตัวแปรควบคุมผู้วิจัยจะต้องทราบว่ามีตัวแปร
ใดบ้างท่ีอาจส่งผลกระทบต่อตัวแปรตามและหาวิธีการควบคุมอิทธิพลจากตัวแปรแทรกซ้อนเหล่านี้จากการตรวจสอบ
เอกสาร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
         ครูกุญชนิกานต์  วางมือ  ตัวแปร คือ คุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษา 

ครูบริหาร  วันตัน  ตัวแปรคือคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษาซึ่งสามารถแปรค่าได้ในการวิจัยโดยท่ัว ๆ ไป 
จะแบ่งตัวแปร ออกเป็น 2 ชนิด คือ ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม 

ครูจ ารัสชาติ  ไชยวุฒิ   ตัวแปรคือคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษาซึ่งสามารถแปรค่าได้ในการวิจัย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครูนงลักษณ์  สิทธิบุญ ในการวิจัยโดยทั่ว ๆ ไป จะแบ่งตัวแปร  ออกเป็น 2 ชนิดคือ 1. ตัวแปรต้น หรือตัวแปร
อิสระ  2. ตัวแปรตาม   

ครูอรพิน  สมเสียง  ยกตัวอย่างตัวแปร 
          1. ตัวแปรต้น คือการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
          2. ตัวแปรตามคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

ครูรัชนี    กามาด  ในการวิจัยโดยทั่ว ๆ ไป จะแบ่งตัวแปร ออกเป็น 2 ชนิดคือ 
          1. ตัวแปรต้น  หรือตัวแปรอิสระ  เป็นตัวแปรที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดผล  หรือก่อให้เกิดการแปรผันของ
ปรากฏการณ ์เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยก าหนดหรือจัดกระท าได้ เพ่ือศึกษาผลที่เกิดข้ึนจากตัวแปรนี้ 
         2. ตัวแปรตาม  เป็นตัวแปรที่เป็นผลมากจากการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรอิสระ เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยมุ่งวัดเพ่ือ
เป็นข้อมูลส าหรับน ามาวิเคราะห์เพ่ือตอบค าถามของการวิจัยว่าเป็นผลมากจากสิ่งใด  

ครูศิริญญา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม  ตัวอย่าง ตัวแปร คือ การใช้สื่อประสม  โดยมีลักษณะ  3 ประเภท 
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         1.  ประสมสื่อท่ีเป็นวัสดุ อุปกรณ์และกระบวนการเข้าร่วมกัน เช่น ชุดอุปกรณ์ ชุดการเรียนการสอน บทเรียน
โปรแกรม ศูนย์การเรียนการสอนแบบจุลภาค เกมตอบค าถามสะสมแต้มชิงรางวัล 
         2.  ประสมสื่อประเภทฉาย เช่น สไลด์ประกอบเสียง วีดิทัศน์ประกอบเสียง 
         3  ประสมสื่อระบบการสื่อสารกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับอุปกรณ์อ่ืน เช่น เครื่องเล่น
ซีดี-รอม เครื่องเล่นแผ่นวีดิทัศน์ แสดงภาพวีดิทัศน์และมีเสียงต่างๆการท างานของระบบเสียง (Sound) 
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ภาพนิ่ง (Still Images) 

ครูจิราพร  ใจแปง  โดยทั่ว ๆ ไป จะแบ่งตัวแปร ออกเป็น 2 ชนิดคือ 
         1. ตัวแปรต้น  หรือตัวแปรอิสระ  เป็นตัวแปรที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดผล  หรือก่อให้เกิดการแปรผันของ
ปรากฏการณ ์เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยก าหนดหรือจัดกระท าได้ เพ่ือศึกษาผลที่เกิดข้ึนจากตัวแปรนี้ 
         2. ตัวแปรตาม  เป็นตัวแปรที่เป็นผลมากจากการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรอิสระ เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยมุ่งวัดเพ่ือ
เป็นข้อมูลส าหรับน ามาวิเคราะห์เพ่ือตอบค าถามของการวิจัยว่าเป็นผลมากจากสิ่งใด  

ครูชนากานต์  ก้อนแหวน   ตัวแปร คือ คุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษา  ซึ่งสามารถแปร  ค่าได้ ในการวิจัย
โดยทั่ว ๆ ไป จะแบ่งตัวแปร ออกเป็น 2 ชนิดคือ 

1. ตัวแปรต้น เป็นตัวแปรที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดผล เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยก าหนดหรือจัดกระท าได้  เพ่ือศึกษาผลที่
เกิดข้ึนจากตัวแปรนี้ 

2. ตัวแปรตาม เป็นตัวแปรที่เป็นผลมากจากการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรต้น  เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยมุ่งวัดเพ่ือเป็น
ข้อมูลส าหรับน ามาวิเคราะห์เพ่ือตอบค าถามของการวิจัยว่าเป็นผลมากจากสิ่งใด 

ครูเอกณัฎฐ์  ใจลา  ตัวแปรอื่นท่ีผู้วิจัยมิได้มุ่งศึกษาโดยตรง  แต่เป็นตัวแปรที่อาจมีผลกระทบต่อตัวแปรตามได้  
ตัวแปรนี้เรียกว่า ตัวแปรควบคุม ผู้วิจัยจะต้องทราบว่ามีตัวแปรใดบ้างที่อาจส่งผลกระทบต่อตัวแปรตามและหาวิธีการ
ควบคุมอิทธิพลจากตัวแปรแทรกซ้อน เหล่านี้ จากการตรวจสอบเอกสาร 

ครูสายพิน วิจิตรจรัสแสง  ตัวอย่างตัวแปรของวิชาคอมพิวเตอร์ 
         1. ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สื่อสิ่งพิมพ์แนะน าการท่องเที่ยว
จังหวัดล าปาง ด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher 2010  
         2. ตัวแปรตาม คือ  

- ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  สื่อสิ่งพิมพ์แนะน า การท่องเที่ยวจังหวัดล าปาง ด้วยโปรแกรม 
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Microsoft Publisher 2010  
        - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สื่อสิ่งพิมพ์แนะน าการท่องเที่ยว
จังหวัดล าปาง ด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher 2010  
        - ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สื่อสิ่งพิมพ์แนะน าการท่องเที่ยว
จังหวัดล าปาง ด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher 2010  

ครูสงัด  ปลุกเศก กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องท่ีเรียนในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง ม.1/1 จ านวน 38 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดยการจับฉลาก 

ครูศุภกิจ  ศรีวรรณชัย  
         ตัวแปรต้น คือ บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง วิทยาการค านวณ รายวิชาวิทยาการค านวณชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 
         ตัวแปรตาม คือ  
         - ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
          - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนด้วยบทเรียนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

ครูธนพิสิษฐ์  ศรีวรรณชัย การก าหนดตัวแปรโดยเลือกจากคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งต่าง ๆ ที่สามารถ
แปรค่าได้ 

ครูพนิดา  สถาพร  ตัวแปร คือ คุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษา ซึ่งสามารถแปรค่าได้ ตัวอย่างการเขียน 
ประชากร/กลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
         - ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563จ านวน 206 คน 
         - ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563จ านวน 35คนที่ได้จากการ
สุ่มอย่างง่าย โดยใช้นักเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม (อาจระบุ ภาคเรียน โรงเรียน ด้วยก็ได้) 

ครูกาญจนา  โนหลักหม่ืน 

เมื่อผู้วิจัยเลือกหัวข้อปัญหาในการวิจัยได้แล้ว สิ่งที่ควรทราบต่อมาคือ ต้องทราบว่าหัวข้อปัญหาวิจัยนั้น ผู้วิจัย
จะศึกษาตัวแปรอะไร อะไรเป็นตัวแปรอิสระ อะไรเป็นตัวแปรตาม ผู้วิจัยจะควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนอย่างไร หลังจาก
นั้นก็ต้องตั้งสมมติฐานเพื่อเป็นแนวทางในการหาข้อสรุปของปัญหานั้น ๆ ดังนั้นผู้วิจัยจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องของ
ตัวแปรและสมมติฐาน เพ่ือจะได้สามารถก าหนดตัวแปรที่ศึกษาและสามารถตั้งสมมติฐานได้ถูกต้อง 
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7. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ

การวิจัย 
             การศึกษาเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องกับการวิจัยเป็นการกระท า
หลังจากท่ีครูผู้สอนได้ประเด็น
ปัญหาการวิจัยแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็น
การค้นคว้าสนับสนุน หรือเพ่ือให้
เป็นประโยชน์ในการวางแผนและ
ด าเนินการวิจัยอย่างมีประสิทธิผล 
นอกจากนี้จะท าให้ครูผู้สอนทราบ
ว่ามีนักวิชาการ และนักวิจัยอื่นๆ 
ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวข้องกับ
ปัญหาวิจัยของตนไว้อย่างไรบ้าง 
และผลการวิจัยเป็นอย่างไร 

ฝ่ายบริหาร 
        รองกนกกร  กอไธสง แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (Theory) เป็นส่วนที่ผู้ท าวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ รวบรวม 
ทฤษฎี หลักการ แนวคิดข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย โดย ครอบคลุมกว้างขวางและเจาะลึกเรื่องที่จะศึกษา
ค้นคว้า เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องที่จะท า วิจัยอย่างชัดเจน 
        รองจักรินทร์  จอมแก้ว เอกสารและงานวิจัย หมายถึง เอกสาร/ผลงานวิชาการท่ีมีการจัดท า หรือจัดพิมพ์
เผยแพร่ใน ลักษณะสื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ หนังสือต ารา วารสาร สารานุกรม หนังสือพิมพ์ วิทยานิพนธ์ และรายงาน  การ
วิจัย จดหมายเหตุ และรายงานประจ าปี เป็นต้น หรือมีการบันทึกในลักษณะของสื่อทัศนูปกรณ์  อาทิ เทปบันทึกเสียง  
วีดีทัศน์ วีซีดี และดีวีดีเป็นต้น หรือมีการบันทึกในลักษณะของเอกสาร อีเล็กทรอนิค อาทิ ฐานข้อมูลซีดีรอม เครื่อง
ข่ายคอมพิวเตอร์ E-book หรือ E-research เป็นต้น 
        รองพิทักษ์  สร้อยศิรกุิล เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย หมายถึง เอกสารที่มีเนื้อหาสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเรื่องท่ี
นักวิจัยจะท าวิจัย ดังนั้นเอกสารที่เก่ียวข้องกับการวิจัยจึงครอบคลุมถึงเอกสารทุกชนิดทั้งที่เป็นรายงานการวิจัย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ครูตระกูลพันธุ์  กันไว  การศึกษาเอกสารที่ผู้วิจัยต้องท าการศึกษาค้นคว้าความรู้ที่เก่ียวข้องกับประเด็นการ
วิจัย โดยต้องท าการศึกษาท้ังแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยจากเอกสาร ต ารา หนังสือ วารสาร อินเทอร์เน็ต  เพื่อ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย 

ครูกิตติพงษ์  เรืองชัยศิวเวท เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย หมายถึง เอกสารที่มีเนื้อหาสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ
เรื่องท่ีนักวิจัยจะท าวิจัย ดังนั้นเอกสารที่เก่ียวข้องกับการวิจัยจึงครอบคลุมถึงเอกสารทุกชนิดทั้งที่เป็นรายงานการวิจัย  

ครูอุเทน  ระวังวงศ์  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเป็นขั้นตอนการวิจัยที่ส าคัญ ที่ผู้วิจัยต้อง
ท าการศึกษาค้นคว้าความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เก่ียวข้องกับประเด็นการวิจัยที่สามารถอ้างอิงได้ 
มีความน่าเชื่อถือ โดยต้องท าการศึกษาท้ัง จากเอกสาร ต ารา หนังสือ วารสาร บทความ อินเทอร์เน็ต เพ่ือน ามาใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินการวิจัยในหลายขั้นตอน ดังนั้นการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องจึงเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญ 
ต้องการความละเอียดรอบคอบ ผู้วิจัยจึงควรทราบถึงความส าคัญ ประโยชน์และวิธีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องที่
ถูกต้องเพ่ือน าไปสู่การด าเนินงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป 
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ครูเสาวณีย์  รักมิตร ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้อง ทุกประการ ในงานวิจัย 
ครูสุมาลี  มูลค า  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนการวิจัยที่ส าคัญที่นักวิจัยต้องท าการศึกษาค้นคว้า 

ความรู้ที่เก่ียวข้องกับประเด็นการวิจัย โดยต้องท าการศึกษาท้ังแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร 
ต ารา หนังสือ วารสาร อินเทอร์เน็ต  เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย 

ครูจาริยา  ภัทรธานนท์  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นการศึกษา ค้นคว้า สนับสนุน หรือต่อยอดความรู้
ในเรื่องวิจัยเดียวกัน โดยอาจจะอ้างอิงจาก งานวิจัย หนังสือ วารสาร แหล่งความรู้ออนไลน์ 

ครูรัฐศาสตร์  พรคุณวุฒิ การศึกษาค้นคว้าเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่จัดท าขึ้นในอดีตและปัจจุบันที่
เนื้อหาเก่ียวข้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อเรื่องมีความหมายอย่างไร มีองค์ประกอบใดที่เก่ียวข้องกับปัญหาของหัวข้อการ
วิจัยมีทฤษฎีอะไร เรื่องของปัญหาการวิจัยนั้นมีใคร มีวิธีการศึกษาอย่างไร ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าดังกล่าว            
จะเป็นแนวทางในการก าหนดแผนของการวิจัยที่ผู้วิจัยจะท าต่อไปได้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ครูสายพิณ  กันไว การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเป็นการที่ผู้วิจัยได้ประเด็นปัญหาการวิจัยแล้ว และ

ต้องการข้อมูลสนับสนุน เพ่ือให้งานวิจัยอย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ยังท าให้ผู้วิจัยทราบว่ามีนักวิชาการ และนักวิจัย
อ่ืนๆ ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวข้องกับปัญหาวิจัยของตนไว้อย่างไรบ้าง และผลการวิจัยเป็นอย่างไร  

ครูมูรติ  จัดของ  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย คือต้องค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องว่ามีใครท าวิจัยชิ้น
ไปสอดคล้องหรือคล้ายๆ งานวิจัยของเราหรือไม่ จะท าให้ครูทราบว่ามีนักวิชาการได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวข้องกับ
ปัญหาวิจัยของตนไว้ว่าอย่างไรบ้าง 

ครูปิติพงษ์  ปิ่นแก้ว  เอกสารที่มีเนื้อหาสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเรื่องท่ีจะท าวิจัยและครอบคลุมถึงเอกสารทุกชนิด 
เช่น  การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องอาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย โดย
การใช้ชุดการเรียนรู้โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดล าปางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
          โดยศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้  1. แนวคิดและและหลักการพัฒนาแบบฝึกการคิด
สร้างสรรค ์ 2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์ 

ครูคงเดช  เทพค าปิ๋ว  เอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนการวิจัยที่ส าคัญที่นักวิจัยต้องท าการศึกษาค้นคว้า ความรู้
ที่เก่ียวข้องกับประเด็นการวิจัย โดยต้องท าการศึกษาท้ังแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร ต ารา 
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
หนังสือ และวารสารเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย 

ครูวันวิสา  นาละออง  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนการวิจัยที่ส าคัญที่นักวิจัยต้องท าการศึกษา
ค้นคว้า ความรู้ที่เก่ียวข้องกับประเด็นการวิจัย โดยต้องท าการศึกษาท้ังแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก
เอกสาร ต ารา หนังสือ และวารสารเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย 
กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย 

ครูพิษณุ  ปิจดี  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนการวิจัยที่ส าคัญที่นักวิจัยต้องท าการศึกษาค้นคว้า 
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับประเด็นการวิจัยโดยต้องท าการศึกษาท้ังแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากเอกสารต ารา
หนังสือวารสารอินเทอร์เน็ตเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย ในหลายขั้นตอนเช่นการก าหนดตัวแปร       
การตั้งสมมติฐานการสร้างเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลและการอภิปรายผล ดังนั้นการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องจึงเป็น
ขั้นตอนที่ต้องการความละเอียดรอบคอบนักวิจัยจึงควรทราบถึงความส าคัญประโยชน์และวิธีการศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องที่ถูกต้องเพ่ือน าไปสู่การด าเนินงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป 

ครูนิติพร  พรมกรณ์  เอกสารที่มีเนื้อหาสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเรื่องท่ีจะท าวิจัยและครอบคลุมถึงเอกสารทุกชนิด
เช่น การวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดและเขียนสร้างสรรค์วิชาภาษาไทยส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  จังหวัดล าปางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
         1. ความคิดสร้างสรรค์ 
         2. การเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์ 
         3. แนวคิดและและหลักการพัฒนาแบบฝึกการคิดสร้างสรรค์ 
         4. ความคิดเห็น 
         5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ครูภิญโญ  จุ้ยศรีแก้ว  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องจึงเป็นขั้นตอนที่ต้องการความละเอียดรอบคอบ นักวิจัยจึง
ควรทราบถึงความส าคัญ ประโยชน์และวิธีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ถูกต้องเพ่ือน าไปสู่การด า เนินงานวิจัยที่มี
คุณภาพต่อไป 
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
ครูสรภูมิ  เจียงสงวน  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนการวิจัยที่ส าคัญที่นักวิจัยได้ศึกษาค้นคว้า

ความรู้ที่เก่ียวข้องกับประเด็นการวิจัยโดยต้องการศึกษาทั้งแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากเอกสารต ารา
หนังสือวารสารอินเทอร์เน็ตเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย 
ดังนั้นการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องจึงเป็นขั้นตอนที่ต้องการความละเอียดรอบคอบนักวิจัยจึงควรทราบถึงความส าคัญ
ประโยชน์และวิธีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ถูกต้อง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ครูธนธรณ์  ธรรมเดชะ  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเป็นวิธีการที่มีคประโยชน์ต่อนักวิจัยอย่างมาก
เมื่อนักวิจัยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยแล้วนักวิจัยจะได้รับข้อมูลสารสนเทศและได้แนวทางการด าเนินงานที่
จะช่วยให้นักวิจัยสามารถก าหนดแผนแบบการวิจัยการด าเนินการวิจัยตามแผนแบบการวิจัยนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นักวิจัยที่ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยจะสามารถน าเสนอรายงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  
กลุ่มงานพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 

ครูวินัฏฐา  นันตะสุข  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนการวิจัยที่ส าคัญที่นักวิจัยต้องท าการศึกษา
ค้นคว้า ความรู้ที่เก่ียวข้องกับประเด็นการวิจัย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ครูณัฐรดา ระวังวงศ์  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเป็นขั้นตอนการวิจัยที่ส าคัญ ทีผู่้วิจัยต้อง
ท าการศึกษาค้นคว้าความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่เก่ียวข้องกับประเด็นการวิจัยที่สามารถอ้างอิง
ได้ มีความน่าเชื่อถือ โดยต้องท าการศึกษาท้ัง จากเอกสาร ต ารา หนังสือ วารสาร บทความ อินเทอร์เน็ต เพ่ือน ามาใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยในหลายขั้นตอน ดังนั้นการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องจึงเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญ 
ต้องการความละเอียด รอบคอบ ผู้วิจัยจึงควรทราบถึงความส าคัญ ประโยชน์และวิธีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องที่
ถูกต้อง เพ่ือน าไปสู่การด าเนินงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป 

 

ครูบุณยาพร เตชะลือ  ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้อง ทุกประการ ในงานวิจัย 
 

ครูสายชล  วันมหาใจ   การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนการวิจัยที่ส าคัญ โดยต้องท าการศึกษาท้ัง
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากเอกสาร ต ารา หนังสือ วารสาร อินเทอร์เน็ต  
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
ครูวิลาวัณย์  สายหยุด  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต้องท าการศึกษาค้นคว้า ความรู้ที่เก่ียวข้องกับประเด็น

การวิจัย โดยต้องท าการศึกษาท้ังแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากเอกสาร ต ารา หนังสือ วารสาร เพ่ือ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย  

ครูณัฐวดี  ธรรมเดชะ  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
แนวคิดและทฤษฎีในเนื้อหาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยที่ผู้วิจัยศึกษา ส่วนใหญ่ในการเขียนจะเขียนส่วนที่เป็น
แนวคิดและทฤษฎีก่อน แล้วจึงตามด้วยส่วนที่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัยเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม การเขียน
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง หัวข้อต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ต้องสัมพันธ์กับงานวิจัย ผู้วิจัยควรเขียนในแนวการวิเคราะห์
สังเคราะห์โดยในการเขียนต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาและเขียนการอ้างอิงที่ถูกต้องตามหลักการเขียนการอ้างอิง   
และควรใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ๆ 

ครูสมจิต  ตุ่นแยง  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนการวิจัยที่ส าคัญที่นักวิจัยต้องท าการศึกษา
ค้นคว้า  ความรู้ที่เก่ียวข้องกับประเด็นการวิจัย โดยต้องท าการศึกษาท้ังแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  จาก
เอกสาร ต ารา หนังสือ วารสาร อินเทอร์เน็ต  เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย   

ครูเกตประทุม  ชุมภูปิก  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  เป็นขั้นตอนการวิจัยที่ส าคัญท่ีนักวิจัยต้อง
ท าการศึกษาค้นคว้า  ความรู้ที่เก่ียวข้องกับประเด็นการวิจัย โดยต้องท าการศึกษาท้ังแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยในหลายๆ ขั้นตอน ดังนั้นการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องจึงเป็น
ขั้นตอนที่ต้องการความละเอียด  รอบคอบ นักวิจัยจึงควรทราบถึงความส าคัญ ประโยชน์และวิธีการศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องที่ถูกต้อง เพ่ือน าไปสู่การด าเนินงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป 

ครูธนา  คงธนไพบูลย์กุล  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนการวิจัยที่ส าคัญที่นักวิจัยต้อง
ท าการศึกษาค้นคว้า  ความรู้ที่เก่ียวข้องกับประเด็นการวิจัย โดยต้องท าการศึกษาท้ังแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง จากเอกสาร ต ารา หนังสือ วารสาร อินเทอร์เน็ต  เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย   ในหลาย
ขั้นตอน เช่น การก าหนดตัวแปร การตั้งสมมติฐาน การสร้างเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล  และการอภิปรายผล   
ดังนั้นการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องจึงเป็นขั้นตอนที่ต้องการความละเอียด  รอบคอบ นักวิจัยจึงควรทราบถึง
ความส าคัญ ประโยชน์และวิธีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ถูกต้อง เพ่ือน าไปสู่การด าเนินงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป 
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
ครูสุณิสา  บุญผล  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนการวิจัยที่ส าคัญที่นักวิจัยต้องท าการศึกษา

ค้นคว้า  ความรู้ที่เก่ียวข้องกับประเด็นการวิจัย โดยต้องท าการศึกษาท้ังแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จาก
เอกสาร ต ารา หนังสือ วารสาร อินเทอร์เน็ต  เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย  ในหลายขั้นตอน เช่น 
การก าหนดตัวแปร การตั้งสมมติฐาน การสร้างเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล และ การอภิปรายผล  ดังนั้นการศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้องจึงเป็นขั้นตอนที่ต้องการความละเอียด รอบคอบ นักวิจัยจึงควรทราบถึงความส าคัญ ประโยชน์
และวิธีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ถูกต้อง เพื่อน าไปสู่ การด าเนินงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป  

 

ครูนิชาภา  ก๋องติ๊บ   
        สิง่ส าคัญทีจ่ะช่วยให้นักวิจยัศึกษา และน าเสนอรายงานเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับ 

การวิจัย ได้อย่างมีคุณภาพ มี 3 ประการ คือ 
            1.  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในฐานะเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการ 
            2. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ในฐานะเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพื่อท าการวิจัย 
            3. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ในฐานะเป็นเครื่องบ่งชี้คุณภาพของรายงานการวิจัย 

ครูธมนวรรณ สูตรเลข  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนการวิจัยที่ส าคัญที่นักวิจัยต้องท าการศึกษา
ค้นคว้า ความรู้ที่เก่ียวข้องกับประเด็นการวิจัย โดยต้องท าการศึกษาท้ังแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก
เอกสาร ต ารา หนังสือ และวารสารเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 ครูกุญชนิกานต์  วางมือ  ท าการศึกษาค้นคว้าความรู้ที่เก่ียวข้องกับประเด็นการวิจัย โดยต้องท าการศึกษาท้ัง
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยจากเอกสาร ต ารา หนังสือ วารสาร อินเทอร์เน็ต  เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการวิจัย 

ครูบริหาร  วันตัน  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนการวิจัยที่ส าคัญที่นักวิจัยต้องท าการศึกษาค้นคว้า 
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับประเด็นการวิจัย 

ครูจ ารัสชาติ  ไชยวุฒิ   งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร ต ารา หนังสือ และวารสารเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินการวิจัย 
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครูนงลักษณ์  สิทธิบุญ   การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนการวิจัยที่ส าคัญที่นักวิจัยต้องท าการศึกษา
ค้นคว้า ความรู้ที่เก่ียวข้องกับประเด็นการวิจัย โดยต้องท าการศึกษาท้ังแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก
เอกสาร ต ารา หนังสือ วารสาร อินเทอร์เน็ต  เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย 

ครูอรพิน  สมเสียง งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากเอกสาร ต ารา หนังสือ วารสาร อินเทอร์เน็ต  เพื่อน ามาใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินการวิจัย  ในหลายขั้นตอน เช่น การก าหนดตัวแปร การตั้งสมมติฐาน การสร้างเครื่องมือ การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการอภิปรายผล   

ครูรัชนี  กามาด  การศึกษา  เอกสารที่เกี่ยวข้องจึงเป็นขั้นตอนที่ต้องการความละเอียดรอบคอบ นักวิจัยจึงควร
ทราบถึงความส าคัญ ประโยชน์และวิธีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ถูกต้องเพ่ือน าไปสู่การด านินงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ต่อไป 

ครูศิริญญา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนการวิจัยที่ส าคัญที่นักวิจัย
ต้องท าการศึกษาค้นคว้า ความรู้ที่เก่ียวข้องกับประเด็นการวิจัย โดยต้องท าการศึกษาท้ังแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องจากเอกสาร ต ารา หนังสือ วารสาร อินเทอร์เน็ต  เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการด านินการวิจัย ในหลาย
ขั้นตอน เช่น การก าหนดตัวแปร การตั้งสมมติฐาน การสร้างเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูลและการอภิปรายผล ดังนั้น
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องจึงเป็นขั้นตอนที่ต้องการความละเอียดรอบคอบ นักวิจัยจึงควรทราบถึงความส าคัญ 
ประโยชน์และวิธีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ถูกต้องเพ่ือน าไปสู่  การด าเนินงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป 

ครูจิราพร  ใจแปง การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนการวิจัยที่ส าคัญที่นักวิจัยต้องท าการศึกษาค้นคว้า 
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย โดยต้องท าการศึกษาท้ังแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร ต ารา 
หนังสือ วารสาร อินเทอร์เน็ต  เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยในหลายขั้นตอน เช่น การก าหนดตัวแปร  
การตั้งสมมติฐาน การสร้างเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล และการอภิปรายผล ดังนั้นการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องจึง
เป็นขั้นตอนท่ีต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ นักวิจัยจึงควรทราบถึงความส าคัญ ประโยชน์และวิธีการศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องที่ถูกต้องเพ่ือน าไปสู่  การด าเนินงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป 

ครูชนากานต์  ก้อนแหวน การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนการวิจัยที่ส าคัญที่นักวิจัยต้องท าการศึกษา
ค้นคว้า  ความรู้ที่เก่ียวข้องกับประเด็นการวิจัย โดยต้องท าการศึกษาท้ังแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  จาก
เอกสาร ต ารา หนังสือ วารสาร อินเทอร์เน็ต  เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการด า เนินการวิจัย   ในหลายขั้นตอน เช่น 
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
การก าหนดตัวแปร การตั้งสมมติฐาน การสร้างเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล  และการอภิปรายผล  ดังนั้นการศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้องจึงเป็นขั้นตอนที่ต้องการความละเอียด  รอบคอบ นักวิจัยจึงควรทราบถึงความส าคัญ ประโยชน์และ
วิธีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ถูกต้อง  เพ่ือน าไปสู่การด า เนินงานวิจัยที่มีคุณภาพ ต่อไป โดยเป็นการศึกษาค้นคว้า
เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่จัดท าขึ้นในอดีตและปัจจุบันที่เนื้อหาเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อเรื่องอย่างไร  มี
องค์ประกอบใดที่เก่ียวข้องกับปัญหาของหัวข้อการวิจัยมีทฤษฎีอะไรบ้างที่กล่าวถึง  เรื่องของปัญหาการวิจัยนั้นมีใคร  
ท าวิจัยในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ผู้วิจัยสนใจจะท าอยู่บ้าง  มีวิธีการศึกษาอย่างไร  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
ดังกล่าว จะเป็นแนวทางในการก าหนดแผนของการวิจัยที่ผู้วิจัยจะท าต่อไปได้ 
         ครูเอกณัฎฐ์  ใจลา  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนการวิจัยที่ส าคัญที่นักวิจัยต้องท าการศึกษา
ค้นคว้า ความรู้ที่เก่ียวข้องกับประเด็นการวิจัย 

ครูสายพิน วิจิตรจรัสแสง ในการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยควรศึกษาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจัยของตนเองให้ครบถ้วน ซึ่งหลังจากได้น าเสนอแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการวิจัย
แล้ว ผู้วิจัยควรจะต้องสรุปกรอบแนวคิด หลักการ แนวทาง หรือรูปแบบของนวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอน
ทีน่ ามาใช้ในการแก้ปัญหาหรือการทดลองนั้นๆ 

ครูสงัด   ปลุกเศก  ในการวิจัยและการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ด้วยเรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัด
ล าปาง ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และน าเสนอ ตามหัวข้อต่อไปนี้  

1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบหนังสือ 

อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
4. เอกสารที่เกี่ยวข้องทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์  
5. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ครูศุภกิจ  ศรีวรรณชัย  มีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนการวิจัยที่ส าคัญที่นักวิจัยต้องท าการศึกษา
ค้นคว้า ความรู้ที่เก่ียวข้องกับประเด็นการวิจัย โดยต้องท าการศึกษาท้ังแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก
เอกสาร ต ารา หนังสือ วารสาร อินเทอร์เน็ต  เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย ในหลายขั้นตอน เช่น 
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
การก าหนดตัวแปร การตั้งสมมติฐาน การสร้างเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูลและการอภิปรายผล ดังนั้นการศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้องจึงเป็นขั้นตอนที่ต้องการความละเอียดรอบคอบ นักวิจัยจึงควรทราบถึงความส าคัญ ประโยชน์และ
วิธีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ถูกต้องเพ่ือน าไปสู่การด าเนินงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป 

ครูธนพิสิษฐ์  ศรีวรรณชัย  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยท าให้ได้รับองค์ความรู้ ทฤษฎี แนวทาง 
และเป็นตัวก าหนดขอบเขตเนื้อหาในการท าวิจัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

ครูพนิดา  สถาพรในการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของ
ตนเองให้ครบถ้วน ซึ่งหลังจากได้น าเสนอแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยควร
จะต้องสรุปกรอบแนวคิด หลักการ แนวทาง หรือรูปแบบของนวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอนที่น ามาใช้ใน
การแก้ปัญหาหรือการทดลองนั้นๆ ซึ่งประกอบไปด้วย เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้,
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ครูกาญจนา  โนหลักหม่ืน  การศึกษารายงานอื่นที่เก่ียวข้องการวิจัย ควรสรุป วิเคราะห์ออกมาว่ารายงาน
ทั้งหมด เกี่ยวกับเรื่องนั้น มีจ านวนเท่าไร ในจ านวนนั้นที่มีน่าเชื่อถือได้กี่เรื่อง ที่ไม่น่าเชื่อถือมีปัญหาอะไรบ้าง และใน
จ านวนที่เชื่อถือได้นี้มีที่เห็นด้วยกับสมมติฐานของเราเท่าไร และมีที่คัดค้านเท่าไร โดยสรุปออกมาให้ได้ว่ าในกรอบ
ความรู้นั้น มีอะไรที่ทราบแล้ว และมีอะไรที่ยังไม่ทราบ โดยทั่วไปควรจะวิเคราะห์ออกมา ในลักษณะที่ว่าความรู้เท่าท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถตอบปัญหาการวิจัยของเราได้ จึงจ าเป็นต้องท าวิจัยในเรื่องนี้ โดยระบุว่าเมื่อท าวิจัยเสร็จแล้ว 
จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง 

8. วิธีด าเนินการวิจัย 
8.1 แบบแผนการวิจัย ระบุลงไปว่า
ใช้แบบแผนการวิจัยอะไร ได้แก่ 
การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิง
ส ารวจ การวิจัยรายกรณี เป็นต้น 
8.2 กลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยจะเป็น
กลุ่มเป้าหมายที่ครูผู้สอนต้องการ
ศึกษา ส าหรับการวิจัยในชั้นเรียน

ฝ่ายบริหาร 
        รองกนกกร  กอไธสง วิธีด าเนินงานการวิจัยเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ และถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญของการวิจัยเลยที  
เดียว ซึ่งผู้วิจัยจะต้องรายงานเกี่ยวกับแผนการ และวิธีด าเนินงานเป็นล าดับ ก่อนลงมือปฎิบัติการ การรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล เช่น น าไปสู่การสรุปผล และข้อเสนอแนะต่อไป การเขียนวิธีการด าเนินงานวิจัย มีลีลาการเขียน
หลายรูปแบบ การเขียนนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของ เนื้อเรื่อง และการออกแบบวิธีวิจัย ที่ต้องการให้ผู้อ่านหรือผู้สนใจ 
สนใจเป็นพิเศษ 
        รองจักรินทร์  จอมแก้ว วิธีการด าเนินงาน ขึ้นอยู่กับการออกแบบงานวิจัยนั้น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม งานวิจัย
สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ 
         1. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ค าจ ากัดความ และอธิบายศัพท์เฉพาะ 
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
แล้วส่วนใหญ่จะเป็นผู้เรียนในชั้น
เรียนที่ครูได้ท าการสอนอยู่แล้วหรือ
กลุ่มผู้เรียนที่เป็นเป้าหมายในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ 
8.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย หมายถึง 
สิ่งที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
ผู้วิจัยสนใจศึกษา ซึ่งได้แก่ 
แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบบันทึก
ข้อมูล แบบตรวจสอบ รายการ เป็น
ต้น ครูผู้สอนจะต้องระบุลักษณะ
เครื่องมือ วิธีการใช้เครื่องมือ ซึ่ง
เครื่องมือที่ใช้นั้น ครูผู้สอนอาจจะ
พัฒนาขึ้นเองหรือประยุกต์ขึ้นจาก
เครื่องมือของผู้อื่น และถ้าให้ถูกต้อง
ตามระเบียบวิธีการวิจัย ครูผู้สอน
จะต้องรายงานคุณภาพและการหา
คุณภาพของเครื่องมือนั้นด้วย 
8.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ระบุถึง
วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ว่าจัดเก็บในช่วงเวลาใดใครเป็นคน
เก็บ เก็บอย่างไร สถานที่เก็บข้อมูล
เป็นที่ใด และใช้เวลานานเท่าใด 
8.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ระบุ

         2. กล่าวถึงประชากรที่น ามาใช้ในงานวิจัย 
         3. กล่าวถึงวิธีการด าเนินงานโดยละเอียด ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล กลุ่มประชากร เครื่องมือที่ใช้ เกณฑ์ในการ
เลือกตัวแปรต่าง ๆ ของงานวิจัยกระบวนการวิจัย การสร้างมาตรฐาน ฯลฯ 
         4. วิธีการวิเคราะห์ การเรียนรู้ วิธีการวิเคราะห์ และการตีความหมาย 
         5. กล่าวถึงข้อตกลง  
        รองพิทักษ์  สรอ้ยศิรกุิล  วิธีด าเนินงานการวิจัยเป็นขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอนหนึ่ง  ซึ่งผู้วิจัยจะต้องเขียนอธิบาย
เกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนิน รูปแบบที่จะท าวิจัย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ครูตระกูลพันธุ์  กันไว วิธีการด าเนินงานงานวิจัย คือ แบบแผนการวิจัย ระบุลงไปว่าใช้แบบแผนการวิจัยอะไร 
ได้แก่ การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงส ารวจ การวิจัยรายกรณี โดยมีรายละเอียด เช่น กลุ่มตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ครูกิตติพงษ์  เรืองชัยศิวเวท  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการสอนซ่อมเสริมกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 3 คน โดยด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้   
         1.  ผู้วิจัยเตรียมนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย   
         2.  ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนการสอนซ่อมเสริมด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
ก่อนเรียน กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจ านวน  3  คน ชนิดเลือกตอบ  จ านวน 20 ข้อ  
         3.  ผู้วิจัยท าการสอนซ่อมเสริมนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 3 คน ตามแนวทางการสอนที่ ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้
โดยใช้สื่อและเอกสารประกอบการเรียนการสอนซ่อมเสริมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ในแต่ละชุด   
         4. ในระหว่างการเรียนการสอนซ่อมเสริมแต่ละชุด หากนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเกิดข้อสงสัยให้นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายคนดังกล่าวเขียนปัญหาที่เกิดข้ึนกับตนเอง หรือข้อสงสัยที่พบในระหว่างการ เรียนการสอนลงในเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนซ่อมเสริม แล้วน าปัญหาที่พบไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน แต่ถ้าหากไม่สามารถแก้ข้อ
สงสัยได้ให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ยกขึ้นมือถามผู้วิจัยได้ทันที   
          5. หลังสิ้นสุดการสอนซ่อมเสริมแต่ละชุดแล้ว ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายท าแบบทดสอบประจ าชุดการ
เรียนการสอนซ่อมเสริมทุกครั้ง เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้   
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ถ้าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพอาจจะ
วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
ความถี่ แต่ถ้าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ
อาจจะวิเคราะห์โดยใช้สถิติร้อยละ
ค่าเฉลี่ย หรือการน าเสนอในรูป
ตาราง กราฟ เป็นต้น 

          6. หลังสิ้นสุดการสอนซ่อมเสริมครบทั้ง 4 ชุดแล้ว ผู้วิจัยท าการทดสอบหลังการสอนซ่อมเสริมด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 3 คน ชนิดเลือกตอบ  
จ านวน 20 ข้อ 

ครูอุเทน  ระวังวงศ์  วิธีด าเนินงานการวิจัยเป็นขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอนหนึ่ง  ซึ่งผู้วิจัยจะต้องเขียนอธิบาย
เกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนิน รูปแบบที่จะท าวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
ว่าจะเป็นไปในลักษณะใด น าไปสู่การสรุปผล และการอภิปรายผลได้อย่างชัดเจน   

ครูเสาวณีย์  รักมิตร การวิจัยเชิงทดลอง และกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ครูผู้สอนต้องการ
ศึกษา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม4 
ครูสุมาลี  มูลค าวิธีการด าเนินการวิจัยเป็นกระบวนการส าคัญท่ีท าให้ผู้วิจัยได้วางแผน ด าเนินการวิจัย การด าเนินการ
วิจัยจะต้องครอบคลุม ชัดเจน  ซึ่งรวมไปถึงการเลือกกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มประชากร เครื่องมือที่ใช้ วิธีการเก็บรวบรวม 
วิเคราะห์ และ น าเสนอ ซึ่งทุกข้ันตอนก็พิจารณาถึงความเหมาะสม จะช่วยให้การด าเนินการวิจัยมีประสิทธิภาพ 
บรรลุผลได้ง่าย และการวางแผนที่ดีจะท าให้การวิจัยน่าเชื่อถือ 

ครูจาริยา  ภัทรธานนท์   วิธีการด าเนินการวิจัยจะเป็นการบอกกระบวนการให้ผู้ศึกษาได้ทราบถึงวิธีการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มประชากร เครื่องมือที่ใช้ วิธีการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และ น าเสนอ ซึ่งทุกข้ันตอนก็พิจารณาถึง
ความเหมาะสมสอดคล้องกับชื่อวิจัย 

ครูรัฐศาสตร์  พรคุณวุฒิ  วิธีการด าเนินการวิจัยนั้น จะต้องเขียนให้สั้น ย่อ กะทัดรัด ชัดเจน เพราะจะท าให้
ผู้อ่านมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ครูสายพิณ  กันไว  วิธีการด าเนินงานงานวิจัย คือ กระบวนการออกแบบแผนการวิจัย ระบุลงไปว่าใช้แบบ

แผนการวิจัยอะไร ได้แก่ การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงส ารวจ การวิจัยรายกรณี โดยมีรายละเอียด เช่น กลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยทุกขั้นตอนต้องมีความสอดคล้องกัน 
ครูมูรติ  จัดของวิธีการด าเนินการวิจัย ต้องชัดเจน ระบุไปเลยว่า วิจัยอะไร กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร ใช้เครื่องมืออะไรใน
การวิจัย มีวิธีการรวบรวมข้อมูลอย่างไร มีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบไหน 
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
ครูปิติพงษ์  ปิ่นแก้ว  วิธีการด าเนินการวิจัย มีหัวข้อดังนี้ 1. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  จ านวน 36 คน2. เครื่องมือในการวิจัย(2.1ชุดการเรียนรู้ 2.2 แบบสอบถามการใช้ชุดการเรียนรู้ 
เรื่อง อาณาจักรโบราณในประเทศไทยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  2.3 แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระประวัติศาสตร์) 

ครูคงเดช  เทพค าปิ๋ว  วิธีด าเนินการวิจัยเป็นการก าหนดวิธีการกิจกรรมและรายละเอียดการวิจัยที่ผู้วิจัยจะต้อง
ท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลนับตั้งแต่ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ครูวันวิสา  นาละออง  วิธีด าเนินการวิจัยเป็นการก าหนดวิธีการกิจกรรมและรายละเอียดการวิจัยที่ผู้วิจัย
จะต้องท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลนับตั้งแต่ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยไปจนถึงสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลการเขียนวิธีด าเนินการวิจัยมีเป้าหมายที่ส าคัญคือการได้มาซึ่งข้อมูลที่สามารถตอบปัญหาของการวิจัย
ตามความมุ่งหมายของการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย 

ครูพิษณุ  ปิจดี  วิธีด าเนินงานการวิจัยเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ และถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญของการวิจัยซึ่งผู้วิจัย
จะต้องรายงานเกี่ยวกับแผนการ และวิธีด าเนินงานเป็นล าดับ ก่อนลงมือปฏิบัติการ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล เช่น น าไปสู่การสรุปผล และข้อเสนอแนะต่อไป 
การเขียนวิธีการด าเนินงานวิจัย มีลีลาการเขียนหลายรูปแบบ การเขียนนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของเนื้อเรื่อง และการ
ออกแบบวิธีวิจัย ที่ต้องการให้ผู้อ่านหรือผู้สนใจ สนใจเป็นพิเศษ 

ครูนิติพร  พรมกรณ์   ระบุแผนการวิจัย เช่น การวิจัยเชิงทดลองการพัฒนาทักษะการคิดและการเขียนความ
เรียงเชิงสร้างสรรค์ทางภาษาไทย  กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2563 ที่เลือกเรียนรายวิชาหมอภาษาพัฒนาการเขียน จ านวน8  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบฝึกการ
คิดและเขียนสร้างสรรค์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และแบบวัดความคิดเห็นของนักเรียนน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้
ความถี่ค่าเฉลี่ยร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (t-test) และหาประสิทธิภาพของแบบฝึกโดยใช้สูตร (E1/ E2) การเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผล 
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ครูภิญโญ  จุ้ยศรีแก้ว  วิธีด าเนินการวิจัยมีเป้าหมายที่ส าคัญคือการได้มาซึ่งข้อมูลที่สามารถตอบปัญหาของการ
วิจัยตามความมุ่งหมายของการวิจัยที่ก าหนดไว้โดยวิธีด าเนินงานการวิจัยเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ และถือได้ว่าเป็นหัวใจ
ส าคัญของการวิจัยซึ่งผู้วิจัยจะต้องรายงานเกี่ยวกับแผนการ และวิธีด าเนินงานเป็นล าดับ ก่อนลงมือปฏิบัติการ การ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

ครูสรภูมิ  เจียงสงวน วิธีด าเนินงานการวิจัยเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ ซึ่งผู้วิจัยจะต้องรายงานเกี่ยวกับแผนการ และ
วิธีด าเนินงานเป็นล าดับ ก่อนลงมือปฏิบัติการ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เช่น น าไปสู่การสรุปผล และ
ข้อเสนอแนะต่อไป การเขียนวิธีการด าเนินงานวิจัย มีการเขียนหลากหลายรูปแบบ การเขียนนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของ
เนื้อเรื่อง และการออกแบบวิธีวิจัย ที่ต้องการให้ผู้อ่านหรือผู้สนใจ สนใจงานวิจัยนั้นเป็นพิเศษ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ครูธนธรณ์  ธรรมเดชะ วิธีด าเนินการวิจัยเป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดต่างๆเก่ียวกับการด าเนินการวิจัยตาม
หัวข้อต่อไปนี้ 
            1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ แหล่งข้อมูลเป็นส่วนแสดงรายละเอียดว่าประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
หมายถึงใครบ้างขอบเขตถึงไหนหากมีการใช้กลุ่มตัวอย่างต้องแสดงว่าได้กลุ่มตัวอย่างมาโดยการสุ่มแบบใดและมี
จ านวนหน่วยตัวอย่างเท่าไรและต้องพิจารณาว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีใช้สามารถให้ข้อมูลตามตัวแปรหรือวัตถุประสงค์ที่สนใจ
ศึกษาครบทั้งหมดหรือยัง 
            2) เครื่องมือในการวิจัยเป็นส่วนแสดงรายละเอียดว่ามีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยกี่ชนิดแต่ละชนิดมีลักษณะเป็น
อย่างไรมีวิธีการด าเนินการสร้างอย่างไรมีการหาคุณภาพและได้ผลเป็นอย่างไร  
เครื่องมือในการวิจัยผู้วิจัยอาจใช้วิธียืมจากงานวิจัยอ่ืนที่มีการสร้างและมีคุณภาพมาใช้ในงานวิจัยได้โดยอาจมีการหา
คุณภาพซ้ าอีกครั้งก่อนน าไปรวบรวมข้อมูลจริงต่อไป 
            3) การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นส่วนแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลว่าผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล
ในแต่ละข้ันตอนอย่างไรในแต่ละข้ันตอนใช้เครื่องมือชุดไหนในการเก็บรวบรวมข้อมูลและใครเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล
ซึ่งการรวบรวมข้อมูลต้องครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาท้ังหมดด้วย  
            4) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้เป็นส่วนแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดในการท า
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
วิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยอาจแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้เป็น2 ส่วนคือการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือและการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการวิจัย  
กลุ่มงานพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 

ครูวินัฏฐา  นันตะสุข  ศึกษาพฤติกรรมนักเรียนสังเกตพฤติกรรมวางแผนปรับพฤติกรรม  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ครูณัฐรดา ระวังวงศ์  วิธีด าเนินงานการวิจัยเป็นขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งผู้วิจัยจะต้องเขียนอธิบาย
เกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนิน รูปแบบที่จะท าวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
ว่าจะเป็นไปในลักษณะใด น าไปสู่การสรุปผล และการอภิปรายผลได้อย่างชัดเจน   

ครูบุณยาพร เตชะลือ  วิธีด าเนินงานการวิจัย  ซึ่งผู้วิจัยจะต้องเขียนอธิบายเกี่ยวกับข้ันตอนการด าเนิน รูปแบบ
ที่จะท าวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล  

ครูสายชล  วันมหาใจ วิธีด าเนินงานการวิจัยเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ และถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญของการวิจัย ซึ่ง
ผู้วิจัยจะต้องรายงานเกี่ยวกับแผนการ และวิธีด าเนินงานเป็นล าดับ ก่อนลงมือปฏิบัติ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล เช่น น าไปสู่การสรุปผล และข้อเสนอแนะต่อไป 

 ครูวิลาวัณย์  สายหยุด  วิธีด าเนินงานการวิจัยเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ และถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญของการวิจัย 
ซึ่งผู้วิจัยจะต้องรายงานเกี่ยวกับแผนการ และวิธีด าเนินงานเป็นล าดับ ก่อนลงมือปฏิบัติ การรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล เช่น น าไปสู่การสรุปผล และข้อเสนอแนะต่อไป การเขียนวิธีการด าเนินงานวิจัย มีการเขียนหลาย
รูปแบบ การเขียนนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของเนื้อเรื่อง และการออกแบบวิธีวิจัย  ที่ต้องการให้ผู้อ่านหรือผู้สนใจให้สนใจ
เป็นพิเศษ 

ครูณัฐวดี  ธรรมเดชะ  วิธีด าเนินการวิจัย เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินการวิจัยตาม
หัวข้อต่อไปนี้ 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ แหล่งข้อมูล  2) เครื่องมือในการวิจัย  เป็นส่วนแสดงรายละเอียดว่ามี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยกี่ชนิด แต่ละชนิดมีลักษณะเป็นอย่างไร มีวิธีการด าเนินการสร้างอย่างไร มีการหาคุณภาพและ
ได้ผลเป็นอย่างไร  3) การเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นส่วนแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลว่า ผู้วิจัยได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลในแต่ละข้ันตอนอย่างไร ในแต่ละข้ันตอนใช้เครื่องมือชุดไหนในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใครเป็นผู้เก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งการรวบรวมข้อมูลต้องครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาท้ังหมดด้วย 4) การวิเคราะห์ข้อมูล
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
และสถิติท่ีใช้  เป็นส่วนแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดในการท าวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยอาจแบ่งการ
วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้เป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ และ
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการวิจัย 

ครูสมจิต  ตุ่นแยง  วิธีด าเนินงานการวิจัยนั้นเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ ซึ่งผู้วิจัยจะต้องรายงานเกี่ยวกับแผนการ 
และวิธีด าเนินงานเป็นล าดับ ก่อนลงมือปฏิบัติการ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  
         การเขียนวิธีการด าเนินงานวิจยั มักมีวิธกีารเขียนหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงข้ึนอยู่กับลักษณะของเนื้อเรื่อง และ
การออกแบบวิธีวิจัย  ที่ต้องการให้ผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจ เกิดความสนใจในงานวิจัยนั้นเป็นพิเศษ  

ครูเกตประทุม  ชุมภูปิก  วิธีด าเนินงานการวิจัยเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ และถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญของการวิจัย
ซึ่งผู้วิจัยจะต้องรายงานเกี่ยวกับแผนการ และวิธีด าเนินงานเป็นล าดับ ก่อนลงมือปฏิบัติการ การรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล เช่น น าไปสู่การสรุปผล และข้อเสนอแนะต่อไป 

ครูธนา  คงธนไพบูลย์กุล  วิธีด าเนินงานการวิจัยเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ และถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญของการวิจัย   
ซึ่งผู้วิจัยจะต้องรายงานเกี่ยวกับแผนการ และวิธีด าเนินงานเป็นล าดับ ก่อนลงมือปฏิบัติการ การรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล เช่น น าไปสู่การสรุปผล และข้อเสนอแนะต่อไป 

ครูสุณิสา  บุญผล  วิธีด าเนินงานการวิจัยเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ และถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญของการวิจัย   ซึ่ง
ผู้วิจัยจะต้องรายงานเกี่ยวกับแผนการ และวิธีด าเนินงานเป็นล าดับ ก่อนลงมือปฏิบัติการ การรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล เช่น น าไปสู่การสรุปผล และข้อเสนอแนะต่อไป 
        วิธีการด าเนินการวจิัยนั้น จะตอ้งเขียนให้สั้น ยอ่ กะทัดรัด ชัดเจน เพราะจะท าให้ผู้อ่านมีความเข้าใจอยา่ง
ถูกต้อง ซึ่งสามารถแยกกล่าวได้เป็น 5 ขั้นตอนคือ 

1. กล่าวน าเข้าถึงวัตถุประสงค์ และ หรือ สมมุติฐานของการวิจัย 
2. ระบุล าดับขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูล 
3. บรรยายลักษณะของประชากร กลุ่มเป้าหมาย ของงานวิจัยให้ชัดเจนโดยการอ้างอิง มีการกล่าวถึงเครื่องมือ

ที่ใช้ และอธิบายเหตุผลส าคัญ 
4. แสดงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอ 
5. สรุปวิธีการด าเนินการวิจัย 
 



86 
 

ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
ครูนิชาภา  ก๋องติ๊บ  วิธีด าเนินการวิจัย  คือ การก าหนด วิธีการ กิจกรรมต่าง  ๆ  และรายละเอียดการวิจัยที่

นิสิต  นักศึกษาจะต้องท า เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล นับตั้งแต่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยไป
จนถึงสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนวิธีด าเนินการวิจัยมีเป้าหมายที่ส าคัญคือ การได้มาซึ่งข้อมูลที่สามารถ
ตอบปัญหาของการวิจัยตามความมุ่งหมายของการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
        1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   คือ หน่วยศึกษาหรือกลุ่มเป้าหมายที่นิสิต  นักศึกษาจะเก็บข้อมูล ซึ่งอาจจะเป็น
คน สัตว์ สิ่งของ สุดแท้แต่งานวิจัยนั้นจะศึกษาอะไรในเรื่องใด  กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยในแต่ละเรื่องนั้น อาจจะมีกลุ่ม
เดียวหรือหลายกลุ่ม ระดับเดียวกันหรือหลายระดับก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการวิจัย  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของการ
วิจัยจะมีผลอย่างมากต่อวิธีการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้นการเลือก ประชากร กลุ่มตัวอย่างต้องชัดเจน 
การเขียนก็เช่นเดียวกัน ต้องระบุให้ชัดเจน 
        2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลถือว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญมาก ในหัวข้อย่อยเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลในเค้าโครงวิทยานิพนธ์เป็นการเขียนอธิบายว่าในหัว ข้อเรื่องท่ีศึกษานั้นมีเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลว่ามีก่ีชนิด ประกอบด้วยอะไรบ้างมีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สร้างเครื่องมือ
แต่ละชนิดประกอบด้วยขั้นตอนใดบ้าง มีหลักการใดบ้าง ก าหนดว่าจะสร้างจ านวนเท่าใด ต้องการจริงเท่าใด มีลักษณะ
อย่างไร 
         3. การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นกระบวนการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลที่ตอบสนองความมุ่งหมายของการวิจัย เป็น
ขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการวิจัยที่มีความส าคัญ  การเขียนขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลในเค้าโครงวิทยานิพนธ์นั้น  
เป็นการบอกเรื่องราวของขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างว่านิสิต  นักศึกษามีข้ันตอนอย่างไรในการ
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
        4. การวิเคราะห์ข้อมูล   จะเขียนอธิบายการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับความมุ่งหมายของการวิจัย  
สมมติฐานของการวิจัยเท่านั้น 

ครูธมนวรรณ สูตรเลข  วิธีด าเนินการวิจัยเป็นการก าหนดวิธีการกิจกรรมและรายละเอียดการวิจัยที่ผู้วิจัย
จะต้องท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลนับตั้งแต่ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยไปจนถึงสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลการเขียนวิธีด าเนินการวิจัยมีเป้าหมายที่ส าคัญคือการได้มาซึ่งข้อมูลที่สามารถตอบปัญหาของการวิจัย  
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ครูกุญชนิกานต์  วางมือ  วิธีการด าเนินการวิจัยจะเป็นการบอกกระบวนการให้ผู้ศึกษาได้ทราบถึงวิธีการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มประชากร เครื่องมือที่ใช้ วิธีการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และ น าเสนอ  

ครูบริหาร  วันตัน  วิธีด าเนินการวิจัยมีเป้าหมายที่ส าคัญคือการได้มาซึ่งข้อมูลที่สามารถตอบปัญหาของการวิจัย
ตามความมุ่งหมายของการวิจัยที่ก าหนดไว้ 

ครูจ ารัสชาติ  ไชยวุฒิ  วิธีด าเนินการวิจัยเป็นการก าหนดวิธีการกิจกรรมและรายละเอียดการวิจัยที่ผู้วิจัยจะต้อง
ท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครูนงลักษณ์  สิทธิบุญ  วิธีด าเนินงานการวิจัยเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ และถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญของการวิจัย   
ซึ่งผู้วิจัยจะต้องวางแผนด าเนินการวิจัย ถ้าก าหนดวิธีการได้เหมาะสมกับวิจัย คลอบคลุมและชัดเจน จะช่วยให้การ
ด าเนินการวิจัยมีประสิทธิภาพ บรรลุผลได้ง่าย และการวางแผนที่ดีจะท าให้การวิจัยน่าเชื่อถือ   
         ครูอรพิน  สมเสียง การเขียนวิธีการด าเนินงานวิจัย มีการเขียนหลายรูปแบบ การเขียนนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของเนื้อเรื่อง และการออกแบบวิธีวิจัย ที่ต้องการให้ผู้อ่านหรือผู้สนใจ สนใจเป็นพิเศษ  

ครูรัชนี  กามาด  วิธีด าเนินงานการวิจัยเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ และถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญของการวิจัย   วิธีการ
ด าเนินการวิจัยนั้น จะต้องเขียนให้สั้น ย่อ กะทัดรัด ชัดเจน เพราะจะท าให้ผู้อ่านมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถ
แยกกล่าวได้เป็น 5 ขั้นตอนคือ 
         1. กล่าวน าเข้าถึงวัตถุประสงค์ และ หรือ สมมุติฐานของการวิจัย 
         2. ระบุล าดับขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูล 
         3. บรรยายลักษณะของประชากร กลุ่มเป้าหมาย ของงานวิจัยให้ชัดเจนโดยการอ้างอิง มีการกล่าวถึงเครื่องมือ
ที่ใช้ และอธิบายเหตุผลส าคัญ 
         4. แสดงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอ 
         5. สรุปวิธีการด าเนินการวิจัย 

ครูศิริญญา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม  วิธีด าเนินการวิจัย แบบแผนการวิจัย ใช้การเปรียบเทียบการมีส่วน
ร่วม โดยการแสดงความคิดเห็นในระหว่างการเรียนการสอน ก่อนและหลังการใช้สื่อประสม 
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
ครูจิราพร  ใจแปง วิธีด าเนินงานการวิจัยเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ และถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญของการวิจัย   ซึ่ง

ผู้วิจัยจะต้องรายงานเกี่ยวกับแผนการ และวิธีด าเนินงานเป็นล าดับ ก่อนลงมือปฏิบัติการ การรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล เช่น น าไปสู่การสรุปผล และข้อเสนอแนะต่อไป 
      การเขียนวิธีการด าเนินงานวิจัย มีการเขียนหลายรูปแบบ การเขียนนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของเนื้อเรื่อง และการ
ออกแบบวิธีวิจัย ที่ต้องการให้ผู้อ่านหรือผู้สนใจ สนใจเป็นพิเศษ 

ครูชนากานต์  ก้อนแหวน  วิธีด าเนินการวิจัยเป็นการก าหนด วิธีการ กิจกรรมต่าง  ๆ และรายละเอียดการวิจัย
ที่ผู้วิจัยจะต้องท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลนับตั้งแต่ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยไปจนถึงสถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนวิธีด าเนินการวิจัยมีเป้าหมายที่ส าคัญคือ  การได้มาซึ่งข้อมูลที่สามารถตอบปัญหาของการ
วิจัยตามความมุ่งหมายของการวิจัยที่ก าหนดไว้  โดยวิธีด าเนินงานการวิจัยเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ และถือได้ว่าเป็นหัวใจ
ส าคัญของการวิจัย  ซึ่งผู้วิจัยจะต้องรายงานเกี่ยวกับแผนการ และวิธีด าเนินงานเป็นล าดับ ก่อนลงมือปฏิบัติการ การ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เช่น น าไปสู่การสรุปผล และข้อเสนอแนะต่อไป โดยการเขียนวิธีการด าเนินงานวิจัย 
มีลีลาการเขียนหลายรูปแบบ การเขียนนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของเนื้อเรื่อง และการออกแบบวิธีวิจัย ที่ต้องการให้ผู้อ่าน
หรือผู้สนใจ สนใจเป็นพิเศษ 
        ครูเอกณัฎฐ์  ใจลา  การเขียนวิธีการด าเนินงานวิจัย มักมีวิธีการเขียนหลากหลายรูปแบบ ซึ่งข้ึนอยู่กับลักษณะ
ของเนื้อเรื่อง และการออกแบบวิธีวิจัย  ที่ต้องการให้ผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจ เกิดความสนใจในงานวิจัยนั้นเป็นพิเศษ  

 ครูสายพิน วิจิตรจรัสแสง  วิธีด าเนินการวิจัย ควรเริ่มจากการก าหนดแบบแผนการวิจัยเพื่อให้เป็นการก าหนด
ทิศทางของงานวิจัยของตนเอง เช่น เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบ One-Group  Pretest-Posttest  Design จากนั้น
ระบุกลุ่มตัวอย่างและประชากรในการท าวิจัย สร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือในการท าวิจัย โดยระบุทั้ง
เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้โดยพิจารณาว่าเครื่องมือที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับเนื้อหา และ
จุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ จากนั้นด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้โดยให้ระบุ
ว่าจะใช้เครื่องมือใดเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาใด และเก็บอย่างไร ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องมีสถิติเข้ามา
เกี่ยวข้อง ซึ่งการวิจัยในชั้นเรียนส่วนใหญ่ใช้การหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ครูสงัด   ปลุกเศก   วิธีด าเนินการวิจัยเป็นการก าหนดวิธีการกิจกรรมและรายละเอียดการวิจัยที่ผู้วิจัยจะต้อง
ท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลนับตั้งแต่ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
ครูศุภกิจ  ศรีวรรณชัย วิธีด าเนินงานการวิจัยเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ และถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญของการวิจัย ซึ่ง

ผู้วิจัยจะต้องรายงานเกี่ยวกับแผนการ และวิธีด าเนินงานเป็นล าดับ ก่อนลงมือปฏิบัติ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล  

ครูธนพิสิษฐ์  ศรีวรรณชัย  การเขียนวิธีการด าเนินการวิจัยโดย 
          1) กล่าวน าเข้าถึงวัตถุประสงค์และหรือสมมุติฐานของการวิจัย 
          2) ระบุล าดับขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูล 
           3) บรรยายลักษณะของประชากรกลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยให้ชัดเจนโดยการอ้างอิงมีการกล่าวถึงเครื่องมือที่
ใช้และอธิบายเหตุผลส าคัญ 
          4) แสดงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ 
          5) สรุปวิธีการด าเนินการวิจัย 

ครูพนิดา  สถาพร  วิธีด าเนินการวิจัย โดยเริ่มจากการก าหนดแบบแผนการวิจัยเพื่อให้เป็นการก าหนดทิศทาง
ของงานวิจัยของตนเอง คือ เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบ One-Group  Pretest-Posttest  Design จากนั้นระบุกลุ่ม
ตัวอย่างและประชากรในการท าวิจัย  
         ครูกาญจนา  โนหลักหม่ืน วิธีการด าเนินการวิจัยเป็นกระบวนการส าคัญท่ีท าให้ผู้วิจัยได้วางแผน ด าเนินการ
วิจัย การด าเนินการวิจัยจะต้องครอบคลุม ชัดเจน  ซึ่งรวมไปถึงการเลือกกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มประชากร เครื่องมือที่ใช้ 
วิธีการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และ น าเสนอ 
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
9. ปฏิทินปฏิบัติงานวิจัย 

ระบุปฏิทินปฏิบัติงานวิจัยตลอดทั้ง
โครงการจนกระทั่งงานวิจัยเสร็จ
สมบูรณ์ ปฏิทินปฏิบัติงานวิจัยควร
ประกอบด้วยกิจกรรมและขั้นตอน
ต่างๆ รวมทั้งระยะเวลาที่ใช้ในแต่
ละข้ันตอน 

ฝ่ายบริหาร 
        รองกนกกร  กอไธสง ปฏิทินปฏิบัติงานวิจัย ต้องระบุถึงแหล่งข้อมูล เอกสาร การสัมภาษณ์ รายงานการ
วิจัย หรือบทความต่าง ๆ ที่ได้ใช้ศึกษา เพื่อสนับสนุนการเขียนโครงร่างการวิจัย การเขียนเอกสารอ้างอิง หรือ
บรรณานุกรมจะยึดรูปแบบการเขียนแบบใดแบบหนึ่งที่ได้รับการ ยอมรับอย่างเป็นทางการก็ได้เช่น รูปแบบการเขียน
วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
        รองจักรินทร์  จอมแก้ว แผนการด าเนินการวิจัยที่ได้ก าหนดแนวทางไว้ล่วงหน้า ก่อนที่จะด าเนินการวิจัย 
        รองพิทักษ์  สร้อยศิรกุิล ระยะเวลาการวิจัยและแผนการด าเนินงาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ครูตระกูลพันธุ์  กันไว การวางแผนระยะเวลาในการท าวิจัย เพื่อจะได้ด าเนินการแต่ละข้ันตอนที่ปฏิบัติ เพ่ือให้
งานวิจัยเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด และสามารถแก้ไขอย่างทันท่วงที 

ครูกิตติพงษ์  เรืองชัยศิวเวท  จากแนวคิดเกี่ยวกับระยะเวลาในการสอนซ่อมเสริม ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบก่อน
เรียนวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเข้ารับการสอนซ่อมเสริม  แล้วใช้ระยะเวลาในการสอนซ่อมเสริมในงานวิจัยชั้นเรียนครั้งนี้
ในช่วงหลังเลิกเรียนของนักเรียน ครั้งละ 40 นาที  เป็นเวลาทั้งสิ้น  4 ครั้ง จากนั้นท าการทดสอบหลังเรียนวัดผล
สัมฤทธิ์หลังเข้ารับการสอนซ่อมเสริม 

ครูอุเทน  ระวังวงศ์  การมีปฏิทินการวิจัยท าให้สามารถปฏิบัติงานวิจัยได้ครบถ้วนตามขั้นตอน และตรงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดอย่างราบรื่น และเป็นไปในทางเดียวกัน 

ครูเสาวณีย์  รักมิตร การก าหนด ปฏิทินการด าเนินการ ทุกขั้นตอน ตลอดการวิจัย   
ครูสุมาลี  มูลค า  ปฏิทินการวิจัยที่ดีคือ ต้องระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนที่ปฏิบัติ เพื่อสามารถให้งานวิจัยเกิด

ความผิดพลาดน้อยที่สุด หรือแก้ไขอย่างทันท่วงที 
ครูจาริยา  ภัทรธานนท์  ปฏิทินการวิจัยที่ดีคือ ต้องระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนที่ปฏิบัติ เพื่อสามารถให้

งานวิจัยเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด หรือแก้ไขอย่างทันท่วงที 
ครูรัฐศาสตร์  พรคุณวุฒิ ปฏิทินปฏิบัติงานวิจัย ต้องระบุถึงแหล่งข้อมูล เอกสาร การสัมภาษณ์ รายงานการ

วิจัย หรือบทความต่าง ๆ ที่ได้ใช้ศึกษา 
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ครูสายพิณ  กันไว การวางแผนการด าเนินการจัดท าวิจัยที่ระบุปฏิทิน รวมทั้งระยะเวลา ที่ใช้ในแต่ละข้ันตอน
ในการปฏิบัติงานตลอดทั้งโครงการจนกระทั่งงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์  

ครูมูรติ  จัดของ  เป็นการมองอย่างกว้างๆ ก่อนจะเริ่มท าวิจัย ว่าระยะเวลาที่จะศึกษาประมาณไหนจะได้วาง
ขั้นตอนการวิจัยได้ถูกต้อง 

ครูปิติพงษ์  ปิ่นแก้ว  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2563  เริ่มเดือน ธันวาคม 2563 -  กุมภาพันธ์  2564 
ครูคงเดช  เทพค าปิ๋ว  ระยะเวลาในการท าวิจัย 
ครูวันวิสา  นาละออง  การมีปฏิทินการวิจัยท าให้สามารถปฏิบัติงานวิจัยได้ครบถ้วนตามขั้นตอนและตรงตาม

ระยะเวลาที่ก าหนดอย่างราบรื่นและเป็นไปในทางเดียวกัน 
กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย 

ครูพิษณุ  ปิจดี  การมีปฏิทินการวิจัยท าให้สามารถปฏิบัติงานวิจัยได้ครบถ้วนตามขั้นตอนและตรงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดอย่างราบรื่นและเป็นไปในทางเดียวกัน 

ครูนิติพร  พรมกรณ์  ปฏิทินปฏิบัติงานวิจัยเช่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2563  เริ่มเดือน ธันวาคม 2563- 
กุมภาพันธ์  2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ครูภิญโญ  จุ้ยศรีแก้ว  ปฏิทินการวิจัยท าให้สามารถปฏิบัติงานวิจัยได้ครบถ้วนตามขั้นตอนและตรงตาม

ระยะเวลาที่ก าหนดอย่างราบรื่นและเป็นไปในทางเดียวกัน 
ครูสรภูมิ  เจียงสงวน การมีปฏิทินการวิจัยท าให้สามารถก าหนดปฏิบัติงานวิจัยได้ครบถ้วนตามขั้นตอนและตรง

ตามระยะเวลาที่ก าหนดอย่างราบรื่นและเป็นไปในทางเดียวกัน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ครูธนธรณ์  ธรรมเดชะ ปฏิทินการวิจัยเป็นตัวก าหนดให้ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยได้ตรงเวลาและเป็นไปตามแผน 
กลุ่มงานพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 

ครูวินัฏฐา  นันตะสุข  ศึกษาพฤติกรรมนักเรียนสังเกตพฤติกรรมวางแผนปรับพฤติกรรมด าเนินการปรับ
พฤติกรรมสรุปผลการศึกษา 
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ครูณัฐรดา ระวังวงศ์  การมีปฏิทินการวิจัยท าให้สามารถปฏิบัติงานวิจัยได้ครบถ้วนตามขั้นตอน และตรงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดอย่างราบรื่น และเป็นไปในทางเดียวกัน 

 

ครูบุณยาพร เตชะลือ การก าหนด ปฏิทินการด าเนินการ ทุกขั้นตอน ตลอดการวิจัย   
ครูสายชล  วันมหาใจ  การมีปฏิทินการวิจัยท าให้สามารถปฏิบัติงานวิจัยได้ครบถ้วนตามขั้นตอนและตรงตาม

ระยะเวลาที่ก าหนดและเป็นไปในทางเดียวกัน 
 

ครูวิลาวัณย์  สายหยุด  การมีปฏิทินการวิจัยท าให้สามารถปฏิบัติงานวิจัยได้ครบถ้วนตามขั้นตอนและตรง
ตามระยะเวลาที่ก าหนดและเป็นไปในทางเดียวกัน 

 

ครูณัฐวดี  ธรรมเดชะ  ปฏิทินการวิจัยท าให้ผู้วิจัยสามารถปฏิบัติงานวิจัยได้ครบถ้วนตามขั้นตอนและตรงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดอย่างราบรื่นและเป็นไปในทางเดียวกัน 

 

ครูสมจิต  ตุ่นแยง  การมีปฏิทินการวิจัยท าให้สามารถก าหนดถึงระยะของการปฏิบัติงานในขั้นตอนของการ
วิจัยได้ครบถ้วน สมบูรณ์ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนดได้สมบูรณ์ 

 

ครูเกตประทุม  ชุมภูปิก  การมีปฏิทินการวิจัยท าให้สามารถปฏิบัติงานวิจัยได้ครบถ้วนตามขั้นตอนและตรง
ตามระยะเวลาที่ก าหนดอย่างราบรื่นและเป็นไปในทางเดียวกัน 

 

ครูธนา  คงธนไพบูลย์กุล  การมีปฏิทินการวิจัยท าให้สามารถปฏิบัติงานวิจัยได้ครบถ้วนตามขั้นตอนและตรง
ตามระยะเวลาที่ก าหนดอย่างราบรื่นและเป็นไปในทางเดียวกัน 

 

ครูสุณิสา  บุญผล  การมีปฏิทินการวิจัยท าให้สามารถปฏิบัติงานวิจัยได้ครบถ้วนตามขั้นตอนและตรงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดอย่างราบรื่นและเป็นไปในทางเดียวกัน 

ครูนิชาภา  ก๋องติ๊บ   การมีปฏิทินการวิจัยท าให้สามารถปฏิบัติงานวิจัยได้ครบถ้วนตามขั้นตอนและตรงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดอย่างราบรื่นและเป็นไปในทางเดียวกัน เขียนขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการวิจัยโดย
ละเอียด 
     - ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการท าวิจัยอย่างชัดเจน    
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
     - ระบุข้ันตอนและระยะเวลาของแผนการด าเนินงาน (Grant chart) อย่างละเอียด  
     - การระบุระยะเวลาที่จะปฏิบัติในแต่ละกิจกรรมต้องค านึงถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมของเวลา  

ครูธมนวรรณ สูตรเลข  การมีปฏิทินการวิจัยท าให้สามารถปฏิบัติงานวิจัยได้ครบถ้วนตามขั้นตอนและตรงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดอย่างราบรื่นและเป็นไปในทางเดียวกัน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ครูกุญชนิกานต์  วางมือ  การระบุระยะเวลาในแต่ละข้ันตอนที่ปฏิบัติ เพ่ือสามารถให้งานวิจัยเกิดความผิดพลาด
น้อยที่สุด หรือแก้ไขอย่างทันท่วงที 

ครูบริหาร  วันตัน  ปฏิทินการวิจัยท าให้สามารถปฏิบัติงานวิจัยได้ครบถ้วนตามขั้นตอนและตรงตามระยะเวลาที่
ก าหนดอย่างราบรื่นและเป็นไปในทางเดียวกัน 

ครูจ ารัสชาติ  ไชยวุฒิ   ระยะเวลาที่ก าหนดอย่างราบรื่นและเป็นไปในทางเดียวกัน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครูนงลักษณ์  สิทธิบุญ  การมีปฏิทินการวิจัยท าให้สามารถปฏิบัติงานวิจัยได้ครบถ้วนตามขั้นตอนและตรงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดอย่างราบรื่นและเป็นไปในทางเดียวกัน 

ครูอรพิน  สมเสียง ระยะเวลาในการวางแผนการด าเนินการจัดท าวิจัยที่ระบุปฏิทิน รวมทั้งระยะเวลา ที่ใช้ใน
แต่ละข้ันตอน 

ครูรัชนี    กามาด การมีปฏิทินการวิจัยท าให้สามารถปฏิบัติงานวิจัยได้ครบถ้วนตามขั้นตอนและตรงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดอย่างราบรื่นและเป็นไปในทางเดียวกัน 

ครูศิริญญา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ปฏิทินปฏิบัติงาน ประกอบด้วยกิจกรรมและขั้นตอนต่างๆ รวมทั้ง
ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน 

ครูจิราพร  ใจแปง การมีปฏิทินปฏิบัติงานวิจัยจะท าให้มีขอบข่ายการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถท างานวิจัยได้
ครบถ้วนตามขั้นตอนและตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ครูชนากานต์  ก้อนแหวน  การมีปฏิทินการวิจัยท าให้สามารถปฏิบัติงานวิจัยได้ครบถ้วนตามขั้นตอนและตรง
ตามระยะเวลาที่ก าหนดอย่างราบรื่นและเป็นไปในทางเดียวกัน 
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
ครูเอกณัฎฐ์  ใจลา ระยะเวลาในการวางแผนการด าเนินการจัดท าวิจัยที่ระบุปฏิทิน รวมทั้งระยะเวลา ที่ใช้ใน

แต่ละข้ันตอนในการปฏิบัติงานตลอดทั้งโครงการจนกระทั่งงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์  
ครูสายพิน วิจิตรจรัสแสง ปฏิทินการวิจัยที่ดีคือ ต้องระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนที่ปฏิบัติ เพื่อสามารถให้

งานวิจัยเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด หรือแก้ไขอย่างทันท่วงที 
ครูสงัด   ปลุกเศก  เพ่ือสามารถให้งานวิจัยเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด จึงควรมีการวางแผนโดยก าหนดปฏิทิน

ในการท างานซึ่ง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เรื่อง ข้อมูลและ
สารสนเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ดังนี้  ศึกษาปัญหาการเรียนการสอนที่ผ่านมา, ก าหนดหัวข้อ,ศึกษา
รูปแบบการสอนต่าง ๆ และศึกษางานวิจัยวิธีการสร้างสื่อการสอน,พัฒนาเครื่องมือและหาประสิทธิภาพ, ทดลองใช้จริง
,สรุปผลการวิจัยซึ่งก าหนดให้สอดคล้องการการท าวิจัยในแต่ละครั้ง 

ครูศุภกิจ  ศรีวรรณชัย ปฏิทินปฏิบัติงาน ประกอบด้วยกิจกรรมและขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งระยะเวลาที่ใช้ในแต่
ละข้ันตอน 

ครูธนพิสิษฐ์  ศรีวรรณชัย การก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานวิจัย เพ่ือให้ทราบถึงระยะเวลาในการท าวิจัยและ
ควบคุมการท าวิจัยให้เสร็จสิ้นตามก าหนดเวลา 

ครูพนิดา  สถาพร ปฏิทินปฏิบัติงานวิจัย ถือได้ว่าเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานวิจัย การศึกษาตาม
แนวคิด และ แนวทางในการฏิบัติงานวิจัย เป็นการวางแผน เพือการปฏิบัติงานวิจัยไว้ล่วงหน้าในระยะเวลาที่ตั้งไว้
จนกระท่ังงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ ปฏิทินปฏิบัติงานวิจัยควรประกอบด้วยกิจกรรมและขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งระยะเวลาที่
ใช้ในแต่ละขั้นตอน 

ครูกาญจนา  โนหลักหม่ืน ปฏิทินการวิจัยที่ดีคือ ต้องระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนที่ปฏิบัติ เพื่อสามารถให้
งานวิจัยเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด หรือแก้ไขอย่างทันท่วงที 
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10. เอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรม 

เอกสารอ้างอิง เป็นการรวบรวมแหล่งอ้างอิง
ทุกรายการที่ได้อ้างอิงไว้จริงในเนื้อหา 
บรรณานุกรม เป็นการรวมแหล่งอ้างอิงซึ่ง
ผู้เขียนได้ใช้ประโยชน์ ทั้งรายการท่ีได้อ้างอิง
ไว้และไม่ได้อ้างอิงไว้ในเนื้อหา 

ฝ่ายบริหาร 
        รองกนกกร  กอไธสง การอ้างอิง หมายถึง การบอกรายละเอียดของแหล่งสารนิเทศที่ใช้อ้างอิงในการศึกษา  
ค้นคว้า ซึ่งน าเสนอในรูปของรายงาน ภาคนิพนธ์ บทความ หนังสือวิชาการ และรายงานการวิจัย 
        รองจักรินทร์  จอมแก้ว วิธีเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม จะปรากฏอยู่ทั้งส่วนเนื้อหาและท้ายเล่ม 
        รองพิทักษ์  สร้อยศิริกุล เอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรม ใช้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูล คากล่าวหรือความ
คิดเห็นไม่ว่าจะเป็นการคัดลอก การถอดความ หรือการสรุป 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ครูตระกูลพันธุ์  กันไว เอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรม  เป็นการแสดงถึงแหล่งข้อมูลที่เราได้ศึกษาค้นคว้า 
ครูกิตติพงษ์  เรืองชัยศิวเวท  เอกสารอ้างอิง เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษาในเรื่องนั้นๆ ต่อไปในเชิงลึก

ขึ้น และยังเป็นการท าให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ 
ครูอุเทน  ระวังวงศ์  การเขียนอ้างอิง หรือบรรณานุกรมนั้นเป็นอีกส่วนที่ส าคัญส าหรับการท าวิจัย เพราะการ

เขียนอ้างอิง คือการแสดงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลที่เราได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ือน ามาช่วยสนับสนุนความน่าเชื่อถืองาน
งานวิจัย และช่วยให้ข้อมูลในงานวิจัยของเรามีความน่าเชื่อถือเพ่ิมมากข้ึน โดยเป็นการรวมแหล่งอ้างอิงของข้อมูลซึ่ง
ผู้วิจัยได้อ้างอิงไว้ในเนื้อหาทุกบทของงานวิจัย ที่ผู้วิจัยได้ใช้ประโยชน์ 

ครูเสาวณีย์  รักมิตร การอ้างอิงหลักการ ข้อมูล ข้อเท็จจริง  ที่กล่าวอ้างถึงในงานวิจัย  
ครูสุมาลี  มูลค า  เอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรม  เป็นการแสดงถึงแหล่งข้อมูลที่เราได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ือ

น ามาช่วยส่งเสริม และช่วยให้ข้อมูลในงานวิจัยมีความน่าเชื่อถือเพ่ิมมากข้ึน และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษาใน
เรื่องนั้นๆ ต่อไปในเชิงลึก 

ครูจาริยา  ภัทรธานนท์ เอกสารอ้างอิง เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษาในเรื่องนั้นๆ ต่อไปในเชิงลึกขึ้น และ
ยังเป็นการท าให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ 

ครูรัฐศาสตร์  พรคุณวุฒิ วิธีเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม จะปรากฏอยู่ทั้งส่วนเนื้อหาและท้ายเล่ม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ครูสายพิณ  กันไว เอกสารอ้างอิง คือแหล่งอ้างอิงทุกรายการที่ได้อ้างอิงไว้จริงในเนื้อหาส่วน บรรณานุกรม คือ
แหล่งอ้างอิงซึ่งผู้เขียนได้ใช้ประโยชน์ ทั้งรายการท่ีได้อ้างอิงไว้และไม่ได้อ้างอิงไว้ในเนื้อหา  



96 
 

ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
ครูมูรติ  จัดของ  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาอ้างอิงงานวิจัยของครูเองเพ่ือให้งานวิจัยออกมา

น่าเชื่อถือ 
ครูปิติพงษ์  ปิ่นแก้ว  บรรณานุกรม รวบรวมแหล่งอ้างอิงที่ผู้วิจัยได้ใช้ประโยชน์ เช่น1. รูปแบบพัฒนาศักยภาพ

ของเด็กไทยด้านทักษะการคิด 2. การคิดเชิงสร้างสรรค์3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ครูคงเดช  เทพค าปิ๋ว  บรรณานุกรมผู้เขียนจะต้องมีการค้นคว้ารวบรวมสารสนเทศจากแหล่งต่างๆทั้งที่เป็น

หนังสือวารสารเอกสารการวิจัยหรือรายงานต่างๆที่เก่ียวข้องหากในการเรียบเรียงมีการน าข้อมูลซึ่งเป็นความรู้ความคิด
ของผู้อื่นมาประกอบผู้เขียนควรอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล  
ครูวันวิสา  นาละออง  การเขียนเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรมผู้เขียนจะต้องมีการค้นคว้ารวบรวมสารสนเทศจาก
แหล่งต่างๆทั้งที่เป็นหนังสือวารสารเอกสารการวิจัยหรือรายงานต่างๆที่เก่ียวข้องหากในการเรียบเรียงมีการน าข้อมูลซึ่ง
เป็นความรู้ความคิดของผู้อื่นมาประกอบผู้เขียนควรอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล  ดังนั้นการเขียนอ้างอิง หรือ
บรรณานุกรมนั้นเป็นอีกส่วนที่ส าคัญส าหรับการท าวิจัย เพราะการเขียนอ้างอิงคือการแสดงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลที่
เราได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ือน ามาช่วยสนับสนุนความน่าเชื่อถืองานงานวิจัย โดยเป็นการรวมแหล่งอ้างอิงของข้อมูลซึ่งผู้วิจัย
ได้อ้างอิงไว้ในเนื้อหาทุกบทของงานวิจัย ที่ผู้วิจัยได้ใช้ประโยชน์ 
กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย 

ครูพิษณุ  ปิจดี การเขียนอ้างอิง เป็นอีกส่วนที่ส าคัญส าหรับการท าวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยเพราะการเขียน
อ้างอิง คือ การแสดงถึงแหล่งข้อมูลที่เราได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ือน ามาช่วยส่งเสริม และช่วยให้ข้อมูลในงานวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ์ของเรามีความน่าเชื่อถือเพ่ิมมากข้ึนโดยหลักการเขียนบรรณานุกรมนั้น  แต่ละมหาวิทยาลัยจะมีรูปแบบ
เฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัย  ซึ่งจะไม่มีการก าหนดรูปแบบไว้เป็นมาตรฐานสากล  ท าให้ผู้วิจัย  จะใช้รูปแบบตามที่
ตนเองถนัด  ท าให้มีรูปแบบการเขียนที่หลากหลายออกไป  

ครูนิติพร  พรมกรณ์  บรรณานุกรม รวบรวมแหล่งอ้างอิงที่ผู้วิจัยได้ใช้ประโยชน์ เช่น 
         1. รูปแบบพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้านทักษะการคิด  
         2. การคิดเชิงสร้างสรรค์ 
         3. นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย  
         4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
            -การใช้แบบฝึกการคิดสร้างสรรค์ในการสอนเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์ 
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            -การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสร้างสรรค์และเจตคติต่อ 
                -การเขียนเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการศึกษาและอาชีพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ครูภิญโญ  จุ้ยศรีแก้ว  การเขียนอ้างอิง หรือบรรณานุกรมนั้นเป็นอีกส่วนที่ส าคัญส าหรับการท าวิจัย เพราะการ
เขียนอ้างอิงคือการแสดงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลที่เราได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ือน ามาช่วยสนับสนุนความน่าเชื่อถืองาน
งานวิจัย โดยเป็นการรวมแหล่งอ้างอิงของข้อมูลซึ่งผู้วิจัยได้อ้างอิงไว้ในเนื้อหาทุกบทของงานวิจัย ที่ผู้วิจัยได้ใช้
ประโยชน์ 

ครูสรภูมิ  เจียงสงวน การเขียนอ้างอิง เป็นอีกส่วนที่ส าคัญส าหรับการท าวิทยานิพนธ์เพราะการเขียนอ้างอิง 
คือ การแสดงถึงแหล่งข้อมูลที่เราได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ือน ามาช่วยส่งเสริม  และช่วยให้ข้อมูลในงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์
ของเรามีความน่าเชื่อถือเพ่ิมมากข้ึนโดยหลักการเขียนบรรณานุกรมนั้น  จะใช้รูปแบบตามที่ตนเองถนัด  ท าให้มี
รูปแบบการเขียนที่หลากหลายออกไป  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ครูธนธรณ์  ธรรมเดชะ บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงเป็นส่วนที่ส าคัญของการเขียนงานต่างๆไม่ว่าจะเป็น
เอกสารทางวิชาการหนังสือต ารารายงานการวิจัยหรือท่ีเราเห็นกันมากก็คือวิทยานิพนธ์ซึ่งจะปรากฏอยู่ท้ายเล่มของ
ผลงานที่เป็นเป็นแหล่งรวบรวบรายการข้อมูลที่งานเขียนนั้นๆได้อ้างอิงถึงอีกท้ังยังเป็นส่วนที่จะเชื่อมโยงไปยังต้นทาง
ของแหล่งข้อมูลที่ให้ผู้อ่านสามารถค้นหาและสืบค้นเพ่ิมเติมได้เป็นส่วนแสดงรายชื่อสิ่งพิมพ์สื่อต่างๆท่ีผู้วิจัยใช้เป็น
หลักฐานอ้างอิงในงานวิจัยตลอดเล่ม  การเขียนควรแยกรายชื่อหนังสือเป็นกลุ่มภาษาไทยและตามด้วยรายชื่อหนังสือ
ภาษาอังกฤษ การแสดงถึงแหล่งข้อมูลที่เราได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ือน ามาช่วยส่งเสริม และช่วยให้ข้อมูลในงานวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ์ของเรามีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นซึ่งรูปแบบจะแตกต่างกันออกไปตามรูปแบบของแต่ละสถานศึกษา
ก าหนด 
กลุ่มงานพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 

ครูวินัฏฐา  นันตะสุข  การแสดงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลที่เราได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ือน ามาช่วยสนับสนุนความ
น่าเชื่อถืองานงานวิจัย 
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ครูณัฐรดา ระวังวงศ์   การเขียนอ้างอิง  หรือบรรณานุกรมนั้น เป็นอีกส่วนที่ส าคัญส าหรับการท าวิจัย  เพราะ
การเขียนอ้างอิง  คือการแสดงถึงแหล่ง ที่มาของข้อมูลที่เราได้ศึกษาค้นคว้า  เพ่ือน ามาช่วย สนับสนุนความน่าเชื่อถือ
งานงานวิจัย และช่วยให้ข้อมูลในงานวิจัยของเรามีความน่าเชื่อถือเพ่ิมมากข้ึน โดยเป็นการรวมแหล่งอ้างอิงของข้อมูล
ซ่ึงผู้วิจัยไดอ้้างอิงไว้ในเนื้อหาทุกบทของงานวิจัย ที่ผู้วิจัยได้ใช้ประโยชน์  

ครูบุณยาพร เตชะลือ การอ้างอิงหลักการ ข้อมูล ข้อเท็จจริง  ที่กล่าวอ้างถึงในงานวิจัย 
ครูสายชล  วันมหาใจ การเขียนอ้างอิง เป็นอีกส่วนที่ส าคัญส าหรับการท าวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยเพราะการ

เขียนอ้างอิง คือการแสดงถึงแหล่งข้อมูลที่เราได้ศึกษาค้นคว้า  เพ่ือน ามาช่วยส่งเสริมและช่วยให้ข้อมูลในงานวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ์ของเรามีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึน้ โดยหลักการเขียนบรรณานุกรมนั้น  แต่ละมหาวิทยาลัยจะมีรูปแบบ
เฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัยซึ่งจะไม่มีการก าหนดรูปแบบไว้เป็นมาตรฐานสากล  ท าให้ผู้วิจัยสามารถเลือกใช้รูปแบบ
ตามท่ีตนเองถนัดท าให้มีรูปแบบการเขียนที่หลากหลายออกไป 

ครูวิลาวัณย์  สายหยุด  การเขียนอ้างอิง คือการแสดงถึงแหล่งข้อมูลที่เราได้ศึกษาค้นคว้า  เพ่ือน ามาช่วย
ส่งเสริมและช่วยให้ข้อมูลในงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ของเรามีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึน้ โดยหลักการเขียน
บรรณานุกรมนั้น  แต่ละมหาวิทยาลัยจะมีรูปแบบเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัยซึ่งจะไม่มีการก าหนดรูปแบบไว้เป็น
มาตรฐานสากล ท าให้ผู้วิจัยสามารถเลือกใช้รูปแบบตามที่ตนเองถนัดท าให้มีรูปแบบการเขียนที่หลากหลายออกไป 

ครูณัฐวดี  ธรรมเดชะ  บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง เป็นส่วนแสดงรายชื่อสิ่งพิมพ์ สื่อต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยใช้
เป็นหลักฐานอ้างอิงในงานวิจัยตลอดเล่ม การเขียนควรแยกรายชื่อหนังสือเป็นกลุ่มภาษาไทย และตามด้วยรายชื่อ
หนังสือภาษาอังกฤษ การแสดงถึงแหล่งข้อมูลที่เราได้ศึกษาค้นคว้า เพ่ือน ามาช่วยส่งเสริม และช่วยให้ข้อมูลใน
งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ของเรามีความน่าเชื่อถือเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งรูปแบบจะแตกต่างกันออกไปตามรูปแบบของแต่ละ
มหาวิทยาลัยก าหนด  

ครูสมจิต  ตุ่นแยง  การเขียนอ้างอิง เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ส าคัญส าหรับการท าวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัย เพราะ
การเขียนอ้างอิงในเอกสารนั้น คือ การแสดงถึงแหล่งข้อมูลที่เราได้ศึกษาค้นคว้า เพ่ือน ามาช่วยส่งเสริมข้อมูลใน
งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ของเรามีความน่าเชื่อถือมากขึ้น     

ครูเกตประทุม  ชุมภูปิก  เอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรม เป็นการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่ผู้เขียน
น ามาใช้อ้างอิงในการเขียนงานวิจัย เป็นการแสดงเจตนาบริสุทธิ์ของผู้เขียนว่าไม่ได้ขโมยความคิดหรือลอกเลียนข้อมูล
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
โดยไม่มีการอ้างอิง  

ครูธนา  คงธนไพบูลย์กุล  การเขียนอ้างอิง เป็นอีกส่วนที่ส าคัญส าหรับการท าวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยเพราะ
การเขียนอ้างอิง คือ การแสดงถึงแหล่งข้อมูลที่เราได้ศึกษาค้นคว้า  เพ่ือน ามาช่วยส่งเสริม และช่วยให้ข้อมูลใน
งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ของเรามีความน่าเชื่อถือเพ่ิมมากข้ึน 

ครูสุณิสา  บุญผล  การเขียนอ้างอิง เป็นอีกส่วนที่ส าคัญส าหรับการท าวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยเพราะการ
เขียนอ้างอิง คือ การแสดงถึงแหล่งข้อมูลที่เราได้ศึกษาค้นคว้า  เพ่ือน ามาช่วยส่งเสริม และช่วยให้ข้อมูลในงานวิจัย
หรือวิทยานิพนธ์ของเรามีความน่าเชื่อถือเพ่ิมมากข้ึน     

ครูนิชาภา  ก๋องติ๊บ  เอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรม และใช้ภาษาอังกฤษว่า References หรือ 
Bibliography ซึ่งรายการอ้างอิงนั้นมีรูปแบบตามกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างเป็นระบบ ในการเขียนเอกสารทางวิชาการ
แพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์นิยมเขียนเอกสารอ้างอิงในรูปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style 

ครูธมนวรรณ สูตรเลข  การเขียนเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรมผู้เขียนจะต้องมีการค้นคว้ารวบรวม
สารสนเทศจากแหล่งต่างๆทั้งท่ีเป็นหนังสือวารสารเอกสารการวิจัยหรือรายงานต่างๆที่เก่ียวข้องหากในการเรียบเรียงมี
การน าข้อมูลซึ่งเป็นความรู้ความคิดของผู้อื่นมาประกอบผู้เขียนควรอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ครูกุญชนิกานต์  วางมือ  เอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรม  เป็นการแสดงถึงแหล่งข้อมูลที่เราได้ศึกษาค้นคว้า  
ครูบริหาร  วันตัน  การเขียนเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรมผู้เขียนจะต้องมีการค้นคว้ารวบรวมสารสนเทศ

จากแหล่งต่าง ๆ 
ครูจ ารัสชาติ  ไชยวุฒิ   การเขียนอ้างอิง หรือบรรณานุกรมนั้นเป็นอีกส่วนที่ส าคัญส าหรับการท าวิจัย เพราะ

การเขียนอ้างอิงคือการแสดงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลที่เราได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ือน ามาช่วยสนับสนุนความน่าเชื่อถืองาน
งานวิจัย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครูนงลักษณ์  สิทธิบุญ การเขียนอ้างอิง เป็นอีกส่วนที่ส าคัญส าหรับการท าวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยเพราะการ
เขียนอ้างอิง คือ การแสดงถึงแหล่งข้อมูลที่เราได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ือน ามาช่วยส่งเสริม  และช่วยให้ข้อมูลในงานวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ์ของเรามีความน่าเชื่อถือเพ่ิมมากข้ึนโดยหลักการเขียนบรรณานุกรมนั้น  แต่ละมหาวิทยาลัยจะมีรูปแบบ
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ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
เฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัย  ซึ่งจะไม่มีการก าหนดรูปแบบไว้เป็นมาตรฐานสากล  ท าให้ผู้วิจัย  จะใช้รูปแบบตามที่
ตนเองถนัด  ท าให้มีรูปแบบการเขียนที่หลากหลายออกไป  

ครูอรพิน  สมเสียง  การเขียนอ้างอิง เป็นส่วนส าคัญส าหรับการท างานวิจัยอีกส่วนหนึ่งเพราะเป็นการแสดงให้รู้
ถึงสิ่งที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้ามา ช่วยให้ข้อมูลในงานวิจัยของเรามีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 

ครูรัชนี  กามาด  การเขียนอ้างอิง เป็นอีกส่วนที่ส าคัญส าหรับการท าวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยเพราะการเขียน
อ้างอิง คือ การแสดงถึงแหล่งข้อมูลที่เราได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ือน ามาช่วยส่งเสริม และช่วยให้ข้อมูลในงานวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ์ของเรามีความน่าเชื่อถือเพ่ิมมากข้ึนโดยหลักการเขียนบรรณานุกรมนั้น  แต่ละมหาวิทยาลัยจะมีรูปแบบ
เฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัย  ซึ่งจะไม่มีการก าหนดรูปแบบไว้เป็นมาตรฐานสากล  ท าให้ผู้วิจัย  จะใช้รูปแบบตามที่
ตนเองถนัด  ท าให้มีรูปแบบการเขียนที่หลากหลายออกไป  

ครูศิริญญา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคามการเขียนอ้างอิง ที่เป็นส่วนส าคัญส าหรับการท างานวิจัย เพราะการ
เขียนอ้างอิง คือ การแสดงถึงแหล่งข้อมูลที่เราได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ือน ามาช่วยส่งเสริม  และช่วยให้ข้อมูลในงานวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ์ของเรามีความน่าเชื่อถือเพ่ิมมากข้ึนโดยเขียนตามหลักการเขียนบรรณานุกรมจะใช้รูปแบบตามที่ตนเอง
ถนัด 

ครูจิราพร  ใจแปง  การเขียนอ้างอิง เป็นส่วนส าคัญส าหรับการท างานวิจัยอีกส่วนหนึ่งเพราะเป็นการแสดงให้รู้
ถึงสิ่งที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้ามา ช่วยให้ข้อมูลในงานวิจัยของเรามีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 

ครูชนากานต์  ก้อนแหวน   การเขียนเอกสารอ้างอิง  หรือบรรณานุกรม  ผู้เขียนจะต้องมีการค้นคว้ารวบรวม
สารสนเทศจากแหล่งต่างๆ  ทั้งท่ีเป็นหนังสือ  วารสาร เอกสารการวิจัย  หรือรายงานต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง หากในการเรียบ
เรียงมีการน าข้อมูลซึ่งเป็นความรู้ ความคิดของผู้อื่นมาประกอบ ผู้เขียนควรอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล  ดังนั้นการเขียน
อ้างอิง หรือบรรณานุกรมนั้นเป็นอีกส่วนที่ส าคัญส าหรับการท าวิจัย  เพราะการเขียนอ้างอิงคือการแสดงถึงแหล่งที่มา
ของข้อมูลที่เราได้ศึกษาค้นคว้า  เพ่ือน ามาช่วยสนับสนุนความน่าเชื่อถืองานงานวิจัย  โดยเป็นการรวมแหล่งอ้างอิงของ
ข้อมูลซึ่งผู้วิจัยได้อ้างอิงไว้ในเนื้อหาทุกบทของงานวิจัย ที่ผู้วิจัยได้ใช้ประโยชน์ 

ครูเอกณัฎฐ์  ใจลา  การเขียนอ้างอิง เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ส าคัญส าหรับการท าวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัย เพราะ
การเขียนอ้างอิงในเอกสารนั้น คือ การแสดงถึงแหล่งข้อมูลที่เราได้ศึกษาค้นคว้า เพ่ือน ามาช่วยส่งเสริมข้อมูลใน
งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ของเรามีความน่าเชื่อถือมากขึ้น     

ครูสายพิน วิจิตรจรัสแสง เอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรม  เป็นการแสดงถึงแหล่งข้อมูลที่เราได้ศึกษาค้นคว้า



101 
 

ประเด็น/ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นการสะท้อน 
เพ่ือน ามาช่วยส่งเสริม และช่วยให้ข้อมูลในงานวิจัยมีความน่าเชื่อถือเพ่ิมมากข้ึน และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการ
ศึกษาในเรื่องนั้นๆ ต่อไป 

ครูสงัด   ปลุกเศก  การเขียนเอกสารอ้างอิงในครั้งนี้ ได้มีการเรียบเรียงเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยได้
เขียนเอกสารอ้างอิงตามรูปแบบการเขียนเอกสารทางวิชาการ ซึ่งอยู่ในส่วนท้ายของเล่มงานวิจัย  

ครูศุภกิจ  ศรีวรรณชัย มีการเขียนอ้างอิง ที่เป็นส่วนส าคัญส าหรับการท างานวิจัย เพราะการเขียนอ้างอิง คือ 
การแสดงถึงแหล่งข้อมูลที่เราได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ือน ามาช่วยส่งเสริม และช่วยให้ข้อมูลในงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ของ
เรามีความน่าเชื่อถือเพ่ิมมากข้ึนโดยเขียนตามหลักการเขียนบรรณานุกรมจะใช้รูปแบบตามที่ตนเองถนัด 

ครูธนพิสิษฐ์  ศรีวรรณชัย  การเขียนเอกสารทางวิชาการ ต้องมีการค้นคว้ารวบรวมสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ 
ทั้งท่ีเป็นหนังสือ วารสาร เอกสารการวิจัย หรือรายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง หากในการเรียบเรียงมีการน าข้อมูลซึ่งเป็น
ความรู้ ความคิดของผู้อื่นมาประกอบ ควรอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล ซึ่งนอกจากจะเป็นหลักฐานแสดงถึงความ
น่าเชื่อถือของผลงานแล้วยังแสดงข้อมูลของแหล่งความรู้ที่สามารถสืบค้นเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและค้นคว้า
เพ่ิมเติม เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ และเพ่ือการศึกษาต่อยอดในเรื่องท่ีอ้างอิงนั้นๆ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องศึกษา
รูปแบบ หลักเกณฑ์การเขียนการอ้างอิงในเนื้อเรื่อง การอ้างอิงท้ายเล่มจากหนังสือ หรือคู่มือต่างๆ และเลือกใช้ให้
ถูกต้องและเหมาะสม 

ครูพนิดา  สถาพร เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม เป็นส่วนที่ส าคัญของการเขียนงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
เอกสารทางวิชาการ หนังสือ ต ารา รายงานการวิจัย หรือที่เราเห็นกันมากก็คือวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะปรากฏอยู่ท้ายเล่ม
ของผลงานที่เป็นเป็นแหล่งรวบรวบรายการข้อมูลที่งานเขียนนั้น ๆ ได้อ้างอิงถึง อีกทั้งยังเป็นส่วนที่จะเชื่อมโยงไปยังต้น
ทางของแหล่งข้อมูลที่ให้ผู้อ่านสามารถค้นหาและสืบค้นเพ่ิมเติมได้ 

โดยส่วนใหญ่แล้วการเขียนบรรณานุกรม หรือเอกสารอ้างอิง จะนิยมใช้มาตรฐานการเขียนที่ชื่อว่า APA หรือ 
(American Psychological Association) พัฒนามาจากนักสังคมศาสตร์และนักพฤติกรรมศาสตร์มากว่า 80 ปี เพื่อ
เป็นมาตรฐาน ในการเขียนอย่างเป็นระบบส าหรับการท าวิจัย รายงานการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม บทความและ
กรณีศึกษา ส าหรับนักเขียนและนักศึกษาน ามาใช้ในวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย  

ครูกาญจนา  โนหลักหม่ืน เอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรม  เป็นการแสดงถึงแหล่งข้อมูลที่เราได้ศึกษา
ค้นคว้าเพ่ือน ามาช่วยส่งเสริม และช่วยให้ข้อมูลในงานวิจัยมีความน่าเชื่อถือเพ่ิมมากข้ึน และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่
ต้องการศึกษาในเรื่องนั้นๆ ต่อไป 
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ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
การเขียนวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ผ่านกระบวนการ PLC ด้วยระบบออนไลน์ 
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การเข้าร่วมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ด้วยระบบออนไลน์ 
วันที่ 8  มกราคม 2564 
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การเข้าร่วมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ด้วยระบบออนไลน์ 
วันที่ 15  มกราคม 2564 
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การเข้าร่วมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ด้วยระบบออนไลน์ 
วันที่ 22  มกราคม 2564 

 

 
 

 

 



106 
 

 

การเข้าร่วมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ด้วยระบบออนไลน์ 
วันที่ 29  มกราคม 2564 
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การเข้าร่วมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ด้วยระบบออนไลน์ 
วันที่ 29  มกราคม 2564 
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การเข้าร่วมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ด้วยระบบออนไลน์ 
วันที่ 5  กุมภาพันธ์  2564 
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การเข้าร่วมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ด้วยระบบออนไลน์ 
วันที่ 12  กุมภาพันธ ์ 2564 
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การเข้าร่วมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ด้วยระบบออนไลน์ 
วันที่ 19 กุมภาพันธ ์2564 
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ตัวอย่างเกียรติบัตรการขับเคลื่อนกระบวนการPLC  
(ชุมชนแห่งการเรียนรู)้ 
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