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ช่ือเรื่อง   การสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ 
 

ผู้วิจัย   นายรัชภูมิ  สมสมัย (2554) 
 

บทคัดย่อ 
  

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในด้านข้อมูลพ้ืนฐานของการวิจัยในชั้นเรียนและผลการวิจัยในชั้นเรียน ประชากร
ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ รายงานการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ประจําปีการศึกษา 2552 – 2553 
จํานวน 7 เล่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียน
ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สถิติท่ีใช้ได้แก่ วิธีสังเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยวิธี
วิเคราะห์เนื้อหาและทําการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า  

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง             
(ร้อยละ 85.71) มีประสบการณ์สอนมากกว่า 25 ปี (ร้อยละ 71.44) มีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดับ
ปริญญาตรี (ร้อยละ 71.43) จบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 57.14) และได้รับผิดชอบสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 42.86) 

ผลการสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียน พบว่า ปัญหาในชั้นเรียนส่วนใหญ่ได้แก่เรื่อง 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตํ่า ครูผู้สอนได้กําหนดวัตถุประสงค์ใน
งานวิจัยจํานวน 3 ข้อ (ร้อยละ 71.43) โดยใช้บทเรียนสําเร็จรูปและชุดการสอนเป็นนวัตกรรมในการ
แก้ปัญหา (ร้อยละ 57.16) ส่วนใหญ่ดําเนินการวิจัยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 (ร้อยละ 57.16) 
มีการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการวิจัยจํานวน 14 แผน (ร้อยละ 28.50) มีเครื่องมือในการ
ดําเนินงานวิจัยได้แก่แบบทดสอบ และแบบสอบถาม มีการหาคุณภาพเครื่องมือท้ังด้านค่าความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (ร้อยละ 100.00) ค่าอํานาจจําแนก  (ร้อยละ 100.00) ค่าความยากง่าย (ร้อยละ 
100.00) และค่าความเชื่อม่ัน ใช้สถิติค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าประสิทธิภาพ E1/E2 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ครูสอนใช้โปรแกรม excel ช่วยในการคํานวณค่าสถิติ ใช้เวลาในการดําเนินการ
วิจัยระหว่าง 1 – 2 ปีการศึกษา (ร้อยละ 85.71) และมีผลการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
(ร้อยละ 100.00) 

ปัญหา อุปสรรค พบว่า ครูผู้สอนมีปัญหาในด้านการเลือกปัญหาในการทําวิจัย การทบทวน
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง การเขียนโครงร่างการวิจัย การสร้างนวัตกรรม/แผนการเรียนรู้
ประกอบการทําวิจัย การสร้างเครื่องมือวัดผลการวิจัย การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ           
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลการวิเคราะห์ การอภิปรายผลการวิจัย การเขียน
รายงานการวิจัย ด้านบุคลากรท่ีให้คําปรึกษาการวิจัย การบริหารเวลาในการทําวิจัย และงบประมาณ
ในการดําเนินงานวิจัย 

ข้อเสนอแนะและความต้องการความช่วยเหลือจากเขตพ้ืนท่ี พบว่า ครูผู้สอนเสนอแนะใน
เรื่อง บุคลากรท่ีให้คําปรึกษาการวิจัย วิธีการสร้างเคร่ืองมือและการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ และ
การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลการวิเคราะห์ การเขียนโครงร่างการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย          
มีหน่วยงานสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน และงบประมาณสนับสนุน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 นับจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 20 สิงหาคม 
พ.ศ.2542 โดยยึดหลักการปฏิรูปการเรียนรู้ตามแนวทางท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญซ่ึงเป็นหัวใจสําคัญ
ของการปฏิรูปการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2548 , หน้า 1) ซ่ึงมีการดําเนินการ
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา ท้ังด้านนโยบาย หลักสูตร  
การจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ                 
การบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษา การวิจัยและพัฒนา และการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา เพราะนับแต่นี้ไปการศึกษาของประเทศจะต้องมีการปฏิรูปปรับเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่ไปสู่
การจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม และจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุดเพ่ือทําให้เกิดการ
พัฒนาลักษณะของคนไทยท่ีพึงปรารถนา คือ ดี เก่ง และมีความสุข (ปริวัตร  เข่ือนแก้ว , 2551 , 
หน้า 1) 
 การจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เน้นการพัฒนาคนให้มีความสามารถในการ
พัฒนาตนเอง เพ่ือการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข มีความสามารถในการคิด แก้ปัญหาและปรับตัวเข้า
กับสังคมได้ ซ่ึงหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และสาระของการปฏิรูปการ
เรียนรู้ก็คือ การจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาการเรียนรู้ได้จากประสบการณ์จริง การปฏิบัติ คิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น มีนิสัยรักการอ่าน 
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ใฝ่เรียนใฝ่รู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงต้องเน้นการจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนให้มีการฝึกทักษะกระบวนการคิด การ
จัดการและการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการป้องกันและแก้ปัญหาได้ การปฏิรูปการเรียนรู้จึงนับว่าเป็น
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและพฤติกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้จากเดิมท่ียึดตัวครูเป็นสําคัญ 
เปลี่ยนเป็นยึดผู้เรียนเป็นสําคัญแทน 

การศึกษาในโครงสร้างของระบบการศึกษาสมัยใหม่ การศึกษาวิจัยค้นคว้าในแต่ละสาขาต้อง
ทําความเข้าใจกับท้ังองค์ความรู้ของสาขานั้นๆตลอดจนบุกเบิกหรือขยายองค์ความรู้และจํากัดตัวเอง
ให้แคบลงเพ่ือท่ีจะสามารถทําการศึกษาแบบเจาะลึกลงไปให้มากข้ึน (อรรณพ   พงษ์วาท , 2543 , 
หน้า 6) กระบวนการวิจัยเป็นกระบวนการท่ีดีอย่างหนึ่งในการแสวงหาความรู้เพราะกระบวนการวิจัย
เป็นกระบวนการท่ีมีระบบและเป็นวิทยาศาสตร์ มีประโยชน์ต่อการตรวจสอบให้รอบคอบน่าเชื่อถือ
สามารถท่ีจะไปขยายผลได้อย่างมีความน่าเชื่อถือ (สุภรณ์  สุภาพงศ์ , 2543 , หน้า 57)  อีกท้ัง
ผลการวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นยุทธศาสตร์ในระดับการศึกษากับผลท่ีเกิดข้ึนแก่สังคมโดย
วิธีการวิจัยสามารถทําให้เข้าใจปัญหากระจ่างชัด เข้าใจสภาพ นอกจากนั้นผลการวิจัยสามารถนําไป
ประกอบการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวมได้ เพราะการวางแผนท่ีดีจะต้องมีการ
กําหนดเป้าหมายและยุทธวิธีในการนําไปสู่เป้าหมายให้เหมาะสมถูกต้องในอนาคต ท้ังยังเป็นการ
ควบคุมตัวแปรหรือปัจจัยบางอย่างให้เกิดข้ึนหรือลดน้อยลงตามสภาพท่ีสังคมต้องการได้ เพ่ือให้การ
พัฒนาบรรลุเป้าหมาย (ทองคูณ หงส์พันธุ์ อ้างในสยาม  กาวิละ , 2550) 

เผย
แพ
ร่บ
นเว

็บไ
ซต
์

ww
w.k

roo
ba
nn
ok
.co
m



 2 

ในแต่ละช่วงของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติได้กําหนดให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษาได้ส่งเสริมให้มีการนําผลการวิจัยไปใช้และองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาเนื้อหาสาระ โดยให้ความสําคัญกับการนําผลการวิจัยไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่วน
ใหญ่พบว่า นโยบายหรือผลการวิจัยเหล่านั้นจะเก็บอยู่ในรูปเอกสารยังไม่ได้นําไปปฏิบัติอย่างจริงจัง 
ช่องว่างจึงเกิดข้ึนระหว่างนโยบายกับการปฏิบัติ (บัญชา  อ๋ึงสกุล , 2541 , หน้า 58) การท่ีผลงานวิจัย
ถูกนําไปใช้น้อยนั้น สาเหตุหนึ่งอาจมาจากการเผยแพร่ผลงานวิจัยยังไม่ดีพอ ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหากับ
ผู้ผลิตงานวิจัยรุ่นหลังท่ีมักไม่ทราบจะทําวิจัยเรื่องใด เพราะขาดความรู้รอบและขาดสิ่งสื่อสาร 
ลักษณะการทําวิจัยก็ยังกระจัดกระจายเป็นลักษณะต่างคนต่างทํา (คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย อ้างในอ้างในสยาม  กาวิละ , 2550) 

สําหรับแนวทางท่ีจะนําเอาผลการวิจัยไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศาสตร์นั้นๆหรือ
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการปฏิบัติงานได้นั้นวิธีหนึ่งก็คือ การดําเนินการศึกษางานวิจัยท่ีมีผู้จัดทําไว้แล้ว 
เพ่ือค้นหาเลือกเฟ้นและสรุปข้อค้นพบท่ีสําคัญ แล้วนํามาสังเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ ซ่ึงการ
ดําเนินการในลักษณะนี้สามารถนําเอางานวิจัยหลายๆเรื่องท่ีเก่ียวกับศาสตร์นั้นๆมาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ให้เกิดการพัฒนาศาสตร์ หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้วิธีการดังกล่าวยังทําให้
ได้ข้อความรู้ หลักการ และวิธีการปฏิบัติต่างๆท่ีมีความเชื่อม่ันมากกว่าวิธีการอ่ืนๆ ท้ังนี้เพราะได้มีการ 
กลั่นกรอง ศึกษาเปรียบเทียบกับงานวิจัยชิ้นต่างๆจํานวนหลายเรื่องในขอบเขตชนิดเดียวกันท้ังยัง
สามารถทําได้กับงานวิจัยจํานวนมากโดยใช้งบประมาณน้อยกว่าวิธีการแบบอ่ืนๆ (สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์ 
, 2535 , หน้า 3) 

การสังเคราะห์งานวิจัยเป็นระเบียบวิธีการวิจัยท่ีต้องการแสวงหาข้อเท็จจริง โดยศึกษา
วิเคราะห์จากงานวิจัยในปัญหาเดียวกันหลายๆเรื่องท่ีทําไว้แล้วในอดีต การศึกษาและวิเคราะห์จะต้อง
ทําอย่างมีระบบระเบียบ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปท่ีเป็นข้อยุติของปัญหาการวิจัยนั้นๆ ชื่อท่ีใช้เรียกท่ีมี
ความหมายใกล้เคียงกัน เช่น การวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ ระเบียบวิธีบูรณาการงานวิจัย ระเบียบวิธี
ประสานงานวิจัย หรือการวิจัยงานวิจัย  

กอปรกับขณะนี้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีผ่านการประเมินวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 มีจํานวนเพ่ิมมาก
ข้ึน ผลงานทางวิชาการมีความหลากหลายในหลายประเด็น ท้ังในเรื่องปัญหาท่ีพบในชั้นเรียน 
นวัตกรรมท่ีใช้แก้ปัญหา เป็นต้น เนื่องจากผู้วิจัยเป็นศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบงานด้านวิชาการ จึงเห็น
ว่าควรมีการสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว่ามีการทํา
วิจัยเพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียนในเรื่องใดบ้าง ใช้อะไรเป็นนวัตกรรมในการแก้ปัญหา  มีวิธีดําเนินการวิจัย
อย่างไร  ผลของการวิจัยเป็นอย่างไร  ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างการทําวิจัยในชั้นเรียนคืออะไร 
และต้องการความช่วยเหลืออะไรจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3  ซ่ึง
จะทําให้ได้องค์ความรู้ เ ก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงเนื้อหาสาระ โดยในการทําวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยคาดว่าผลของการวิจัย
เรื่องนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับศึกษานิเทศก์ เพ่ือจะได้นําไปสู่การวางแผนการนิเทศเรื่อง         
การวิจัยในชั้นเรียน และนอกจากนี้ยังมีประโยชน์สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ท่ี
เก่ียวข้อง อ่ืน ๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตงานวิจัยในชั้นเรียนท่ีถูกต้อง และมีคุณภาพ นอกจากนี้
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ยังเป็นการนําเสนอข้อมูลเชิงวิพากษ์ให้เกิดแนวทางในการจัดสร้างรูปแบบการวิจัยในชั้นเรียนท่ี
เหมาะสมต่อไปในอนาคต 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในด้าน 
ข้อมูลพ้ืนฐานของการวิจัยในชั้นเรียนและผลการวิจัยในชั้นเรียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ รายงานการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ประจําปี
การศึกษา 2552 – 2553 จํานวน 7 เล่ม โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจัยดังนี้ 

- งานวิจัยในชั้นเรียนท่ีนํามาสังเคราะห์ต้องเป็นรายงานการวิจัยในชั้นเรียนท่ีผ่าน
การประเมินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

- งานวิจัยในชั้นเรียนท่ีนํามาสังเคราะห์ต้องเป็นงานวิจัยเชิงทดลอง หรืองานวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ ท่ีมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยมุ่งเน้นการ
แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน 
 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

เนื้อหาของการสังเคราะห์งานวิจัยชั้นเรียนครั้งนี้ เป็นการสังเคราะห์ในด้านของข้อมูลพ้ืนฐาน
ของการวิจัยในชั้นเรียน และผลการวิจัยในชั้นเรียน รายละเอียดดังนี้ 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานการวิจัยในชั้นเรียน ประกอบด้วย ชื่อเรื่องงานวิจัยท่ีได้ดําเนินการ ปัญหา
ของนักเรียนท่ีต้องการแก้ไข วัตถุประสงค์ของการทําวิจัย นวัตกรรมหลักท่ีใช้แก้ปัญหา  กลุ่มตัวอย่าง
หรือกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  ระยะเวลาท่ีใช้ดําเนินการวิจัย วิธีการหา
คุณภาพเครื่องมือ  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์   

2. ผลการวิจัยในชั้นเรียน เป็นการศึกษาถึงข้อค้นพบจากการทําวิจัยในชั้นเรียนตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยท่ีตั้งไว้  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การสังเคราะห์งานวิจัยในช้ันเรียน หมายถึง การนํางานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีผ่านการประเมินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ มาจัดเป็นหมวดหมู่ และ
ใช้วิธีการทางสถิติเพ่ือสรุปผลการวิจัย สรุปความเหมือน ความแตกต่างระหว่างงานวิจัยในชั้นเรียนแต่
ละเรื่อง ให้ได้องค์ความรู้ใหม่ด้านการทําวิจัยในชั้นเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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ข้อมูลพ้ืนฐานการวิจัยในช้ันเรียน หมายถึง  ส่วนประกอบของงานวิจัยในชั้นเรียน 
ประกอบด้วย ชื่อเรื่องงานวิจัยท่ีได้ดําเนินการ  ปัญหาของนักเรียนท่ีต้องการแก้ไข วัตถุประสงค์ของ
การทําวิจัย นวัตกรรมหลักท่ีใช้แก้ปัญหา  กลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย เครื่องมือท่ี
ใช้ในการวิจัย  ระยะเวลาท่ีใช้ดําเนินการวิจัย วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์  
และผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 

ผลการวิจัยในช้ันเรียน หมายถึง ข้อค้นพบจากการทําวิจัยในชั้นเรียนของของครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีผ่านการประเมินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ประจําปีการศึกษา 2552 – 2553 
 ปีการศึกษา 2552 – 2553 หมายถึง ช่วงระยะเวลาต้ังแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2552 ถึง
เดือนมีนาคม พ.ศ.2554 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

1. ทําให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานในภาพรวมเก่ียวกับประเด็นในการทําวิจัยในชั้นเรียน นวัตกรรม
ท่ีใช้ในการแก้ปัญหา  กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการทําวิจัย  เครื่องมือท่ีใช้  การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ และข้อค้นพบจากการวิจัยในชั้นเรียน 

2. เป็นแนวทางในการสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในด้านข้อมูลพ้ืนฐานของการวิจัยในช้ันเรียน และผลการวิจัยในชั้นเรียน                
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
 1. การสังเคราะห์งานวิจัย 
 2.    การวิจัยในชั้นเรียน 
 3. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

การสังเคราะห์งานวิจัย 

 ความหมายของการสังเคราะห์งานวิจัย 
 การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นการนําหน่วยย่อยหรือส่วนต่าง ๆ มาประกอบให้เป็นเนื้อ
เรื่องเดียวกัน โดยไม่เคยมีกานําสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มารวมเข้าด้วยกันมาก่อน (อุทุมพร  จามรมาน, 
2527) ซ่ึงกรมวิชาการ (2542) อธิบายเพ่ิมเติมว่า  การสังเคราะห์งานวิจัยเป็นระเบียบวิธีท่ีศึกษาหรือ
ค้นคว้าหาข้อเท็จจริง เพ่ือตอบปัญหาใดปัญหาหนึ่ง (เป็นงานวิจัยประเภทหนึ่ง) ดําเนินการโดยการ
รวบรวมงานวิจัยท่ีศึกษาในปัญหาเดียวกัน (ท่ีเราต้องการศึกษา) หลาย ๆ เล่ม มาวิเคราะห์หาข้อสรุป
และนําข้อสรุปอย่างมีระบบเป็นการได้ความรู้ใหม่ ซ่ึงสอดคล้องกับความคิดของนงลัษณ์  วิรัชชัย 
(2529) ท่ีว่าการสังเคราะห์งานวิจัยเป็นวิธีการศึกษาข้อเท็จจริงเพ่ือตอบปัญหาใดปัญหาหนึ่ง โดยการ
รวบรวมงานวิจัยเก่ียวกับปัญหานั้น ๆ หลาย ๆ เล่ม  มาศึกษาวิเคราะห์และนําเสนอข้อสรุปอย่างมี
ระบบ  ให้ได้คําตอบของปัญหาท่ีเป็นข้อยุติ  นักวิจัยสังเคราะห์งานวิจัยได้ 2 ลักษณะ  ลักษณะแรก
เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย  ได้แก่  กิจกรรมการศึกษาค้นคว้างานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  โดยการสังเคราะห์
งานวิจัย  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการออกแบบการวิจัยและกําหนดสมมติฐาน  ลักษณะท่ีสองเป็นการวิจัย
เพ่ือการแสวงหาความรู้ใหม่และนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์และสังคมมีคําศัพท์ท่ี
ใกล้เคียงและมีผู้ใช้คําแทนการสังเคราะห์งานวิจัยหลายคํา  ได้แก่ 

- ระเบียบวิธีบูรณาการงานวิจัย (Method of Integrating Research) 
- ระเบียบวิธีผสมผสานงานวิจัย (Method of Combining Research) 
- การวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ (Analysis of Analysis) 
- การวิจัยงานวิจัย (Research of Research) 
สรุปได้ว่า การสังเคราะห์งานวิจัย เป็นการนํางานวิจัยท่ีศึกษาปัญหาเดียวกันหลาย ๆ เล่มมา

วิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพ่ือสร้างความรู้ใหม่ โดยการเชื่อมโยงความรู้เก่าเข้าด้วยกันแล้วนําเสนอ
ข้อสรุปให้ชัดเจน ซ่ึงอาจเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเต็มรูป 
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ประเภทของการสังเคราะห์งานวิจัย 
ศิริยุพา  พูลสุวรรณ (2541) แบ่งประเภทของการสังเคราะห์งานวิจัยตามวิธีการสังเคราะห์

และตามลักษณะข้อมูลไว้ดังนี้ 
1.  แบ่งตามวิธีการสังเคราะห์    การสังเคราะห์งานวิจัยแบ่งตามวิธีการสังเคราะห์ได้ 2 

ประเภท คือ 
 ก.  Comulative Research Review  เป็นการสังเคราะห์แบบโบราณ (Narrative 

Review)  หรือ แบบขนมชั้น  ผู้สังเคราะห์จะใช้วิธีอ่านงานวิจัย  หรืออ่านบทคัดย่อของงานวิจัย  เม่ือ
ได้ข้อสรุปมาหนึ่งย่อหน้า  การสังเคราะห์จะแสดงข้อมูลว่าผู้วิจัยทําวิจัยเรื่องอะไร  ในปีใด  ได้ผล
อย่างไร  อีกย่อหน้าหนึ่งก็จะเป็นงานวิจัยเล่มใหม่โดยสังเคราะห์แบบเดียวกัน  การสังเคราะห์แบบนี้
เรียกว่าการสังเคราะห์แบบขนมชั้นเพราะเป็นการนํางานวิจัยมาสรุปต่อ ๆ กันน่ันเอง 

 ข.  Integrative Research Review  เป็นการบูรณาการนําข้อมูลจากงานวิจัยหลาย 
ๆ เรื่องมาหาข้อสรุป เป็นการบูรณาการงานวิจัยท้ังเล่ม  เช่น  สังเคราะห์งานวิจัยท่ีศึกษาปัญหาการ
วิจัยเดียวกันแล้วดูผลการวิจัยท่ีได้ว่าต่างกันหรือไม่  ต่างกันเพราะอะไรหรืออาจจะนําผลการวิจัยท่ีมี
อยู่หาข้อสรุปเข้าด้วยกัน 

2.  แบ่งตามลักษณะข้อมูล   การสังเคราะห์งานวิจัยแบ่งตามลักษณะข้อมูลได้ 2 ประเภท 
คือ 

 ก.  การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพหรือเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Synthesis)  
ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการสรุปประเด็นหลักของผลการวิจัยแต่ละเรื่อง
แล้วบรรยายให้เห็นความสัมพันธ์และความขัดแย้งระหว่างผลการวิจัยเหล่านั้น  ใช้ได้กับการ
สังเคราะห์งานวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  มักเป็นวิธีของนักวิจัย เชิงคุณภาพ  โดยเฉพาะ
นักวิจัยทางประวัติศาสตร์และมานุษยวิทยาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล    เชิงบรรยายสําหรับนักวิจัย  
ท่ัว ๆ ไปนิยมใช้เป็นกิจกรรมในการรายงานเอกสารและงานวิจัย        ท่ีเก่ียวข้องหรือเรียกว่าบทท่ี 2 
ของรายงานการวิจัย (Review of Literature) 

 ข.  การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Synthesis)  ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์อภิมาน (Meta Analysis) นักสังเคราะห์จะใช้วิธีการท่ีมีระบบ  ความรู้  หลักการและ
ระเบียบวิธีทางสถิติวิเคราะห์ผลการวิจัยเพ่ือหาข้อสรุปท่ีเป็นวัตถุประสงค์หรือข้อยุติของการหา
คําตอบงานวิจัยท่ีนํามาวิเคราะห์ต้องเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณมีผลการวิจัยท่ีสามารถนํามาวิเคราะห์
ด้วยระเบียบวิธีทางสถิติได้  การสังเคราะห์ประเภทนี้จะแก้ปัญหาการสังเคราะห์หรือสรุปผลงานวิจัยท่ี
ตอบปัญหาเดียวกันแต่ผลการวิจัยมีท้ังสอดคล้องและขัดแย้งกัน  จึงใช้วิธีการทางสถิติท่ีเชื่อถือได้มา
วิเคราะห์  การวิเคราะห์เชิงปริมาณจึงเป็นการวิเคราะห์ผลวิเคราะห์ (Analysis of Analysis) หรือ
การวิเคราะห์เชิงผสมผสาน (Integrative Analysis) หรือการวิจัยงานวิจัย (Research of Research)  
(อุทุมพร  จามรมาน, 2531)  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยประเภททดลองและสหสัมพันธ์จึงมักใช้สถิติต่าง 
ๆ มาวิเคราะห์โดยเน้นการสร้างดัชนีมาตรฐานจากผลการวิจัยแต่ละเรื่อง  แล้วจึงศึกษาการกระจาย
ของดัชนี  ทดสอบสมมติฐานและประมาณค่าพารามิเตอร์ดัชนีนั้นสถิติท่ีนิยมใช้คือ ความน่าจะเป็น
ของค่าสถิติ  ค่าสหสัมพันธ์  และค่าขนาดอิทธิพล (กรมวิชาการ, 2542)   
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ศิริยุพา  พูลสุวรรณ (2541) กล่าวว่า การสังเคราะห์เชิงคุณภาพกับการสังเคราะห์เชิงปริมาณ 
เทคนิคบางเทคนิคจะใช้ได้กับวิธีการสังเคราะห์เชิงปริมาณเท่านั้น เช่น  เทคนคิท่ีเรียนกว่า Meta 
Analysis หรือการวิเคราะห์อภิมาน  แต่จะมีบางเทคนิค คือ Content Analysis หรือ 
การวิเคราะห์เนื้อหา  จะเป็นได้ท้ังการสังเคร์ท่ีได้ข้อมูลในลักษณะเชิงปริมาณและข้อมูลในลักษณะเชิง
คุณภาพ  เพราะกรอบเนื้อหาในการสังเคราะห์ (Content Area) ไม่ได้หมายความถึงตัวหนังสือ  
อาจจะเป็นคํา  เป็นประโยค  เป็นภาพหรือเป็นปรากฏการณ์  การสังเคราะห์ในลักษณะนี้เรียกว่า 
การสั ง เคราะห์ เชิ ง คุณภาพ คือเป็นการทําความเข้าใจกับปรากฏการณ์  นักสั ง เคราะห์ 
และนักวิเคราะห์ต้องตีความว่าปรากฏการณ์นั้นสื่อถึงอะไรหรือต้องการสะท้อนสิ่งใด  ซ่ึงอุทุมพร  
จามรมาน (2531) สรุปวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ไว้ 2 ข้ันตอน ได้แก่                
การแปลภาษาเป็นข้อมูล คือ การจับประเด็นท่ีซ่อนอยู่ในเน้ือหาสาระให้ชัดเจนแล้วแยกเนื้อหาสาระ
ออกเป็นส่วนย่อย ๆ และการแปลข้อมูลเป็นตัวเลขคือการแปลข้อมูลจาส่วนย่อยเป็นจํานวน (ความถ่ี) 
หรือแปลเป็นค่า 

ลักษณะของการสังเคราะห์งานวิจัย  ศิริยุพา  พูลสุวรรณ (2541) แบ่งการสังเคราะห์
งานวิจัยโดยอาศัยการวิเคราะห์ 5 ลักษณะ ได้แก่ 

1.  Primary Analysis คือ  การวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลดิบท่ีผู้วิจัยเก็บรวบรวมมาเองแล้ว
นํามาวิเคราะห์สรุปผล  เป็นการวิเคราะห์ข้ันปฐมภูมิแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการวิเคราะห์ในระดับ
ตํ่า 

2.  Secondary Analysis คือการวิเคราะห์ข้อมูลดิบท่ีผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเอง  แต่มีผู้
เก็บรวบรวมข้อมูลอยู่แล้ว  ซ่ึงผู้วิจัยนํามาวิเคราะห์เพ่ือตอบปัญหาการวิจัยใหม่  เช่น สํานักสถิติ
แห่งชาติเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไว้หลายประเภท  ผู้วิจัยสามารถนําข้อมูลท่ีสํานักงานสถิติแห่งชาติ
เก็บไว้มาวิเคราะห์เพ่ือตอบปัญหาในเรื่องท่ีสนใจได้โดยไม่จําเป็นต้องเก็บข้อมูลใหม่ 

3.  Meta Analysis หรือการสังเคราะห์งานวิจัย คือการเก็บรวบรวมข้อมุลจากงานวิจัย
เพ่ือท่ีจะอธิบายปรากฏการณ์ของข้อมูลของงานวิจัยเหล่านั้น  มีลักษณะคล้าย ๆ กับ Survey 
Research แต่ข้อมูลคือรายงานการวิจัย 

4.  Best Evidence Analysis  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทํา Meta Analysis แต่ว่าใช้
เฉพาะงานวิจัยท่ีมีคุณภาพมาสังเคราะห์  ดังนั้นจึงเกิดปัญหาว่าการใช้เฉพาะงานวิจัยท่ีมีคุณภาพมา
สังเคราะห์จะทําให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับปัญหาในการวิจัยท้ังหมดหรือไม่  เพราะอาจมีการละเลยบางเรื่อง
ไปหรือการประเมินคุณภาพงานวิจัย  ผู้วิจัยอาจเกิดความลําเอียงข้ึนได้ 

5.  Best Case Analysis  คือการทํา Meta Analysis ท่ีไม่ได้ใช้ข้อมูลจากงานวิจัยแต่ย้อนไป
ใช้ข้อมูลดิบจากงานวิจัยเดิม  ลักษณะจะคล้าย ๆ กับ Secondary Analysis  แต่ข้อมูลเหล่านี้จะมา
จากงานวิจัยหลาย ๆ เรื่องโดยสมมติว่างานวิจัยเดิมอาจมีการวิเคราะห์ผิดพลาดหรือให้ค่าสถิติ
ผิดพลาด  วิธีการนี้สามารถแก้ปัญหาในประเด็นนี้ได้ 
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พัฒนาการของการสังเคราะห์งานวิจัย 
อุทุมพร  จามรมาน (2527) กล่าวถึงพัฒนาการของการสังเคราะห์งานวิจัย   โดยจําแนกตาม

พัฒนาการได้ 3 ระยะ คือ 
1.  ระยะท่ี 1   เป็นการนําผลวิจัยมารวมกัน ซ่ึงมี 2 ลักษณะ 
 ก.  การนําบทคัดย่อหรือผลสรุปของงานวิจัยแต่ละเรื่องมาวางเรียงต่อกันลักษณะเช่นนี้

จะพบมากในวิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษา  บทคัดย่อหรือผลสรุปของวิทยานิพนธ์ดังกล่าวมักจะคลุม
ปัญหาการวิ จั ย   วั ต ถุประส ง ค์   สมม ติ ฐาน   วิ ธี ก า ร ดํ า เนิ นกา รวิ จั ย และผลการวิ จั ย   
การนําเสนอผลการสังเคราะห์งานวิจัยในลักษณะนี้จะช่วยให้ผู้อ่านทราบแต่เพียงว่า  ใครทําอะไร  
อย่างไร  ได้ผลอย่างไร  มิได้มีการผสมผสานหรือเชื่อมโยงงานวิจัยท้ังหลายเข้าด้วยกันเพ่ือให้เกิด
ความรู้เชิงบูรณาการออกมา 

 ข.  การอ่านรายงานวิจัยจนเกิดความเข้าใจแล้วนําผลการวิจัยมาเชื่อมโยงกับ 
ข้อปัญหา  เพ่ือให้ได้ความรู้ว่าใครทําอะไร ได้ผลอย่างไร  และอยู่ส่วนใดของหัวข้อใหญ่นั้น   
การสังเคราะห์ให้ได้ผลดังกล่าวอยู่กับความเชี่ยวชาญของผู้สังเคราะห์ว่าจะเข้าถึงประเด็นหลักได้
อย่างไร  ดังนั้นค่าของผลการสังเคราะห์ในลักษณะนี้จึงข้ึนอยู่กับความสามารถของผู้สังเคราะห์เป็น
ส่วนใหญ่ 

2.  ระยะท่ี 2   เป็นการสังเคราะห์เชิงปริมาณท่ีวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีปรากฏในงานวิจัยการ
เริ่มต้นนําวิธีการทางสถิติมาสังเคราะห์งานวิจัยโดยพิจารณาจากผลการวิจัย มีวิธีดําเนินการดังนี้ 

 ก.  วิธีการนับคะแนนเสียง (Vote Counting Method) การสังเคราะห์งานวิจัยนี้ใช้กับ
จํานวนงานวิจัย จําแนกตามผลการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีผลการวิจัยมี
นัยสําคัญทางสถิติไปในทางเดียวกัน กลุ่มท่ีผลการวิจัยมีนัยสําคัญทางสถิติแต่ทิศทางต่างกันและกลุ่มท่ี
ผลการวิจัยไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ แล้วนับความถ่ีของงานวิจัยแต่ละกลุ่ม การสรุปผล  การสังเคราะห์
จะสรุปผลตามกลุ่มท่ีมีความถ่ีสูงสุด 

 ข.  วิธีการรวมค่าความน่าจะเป็นโดยนําค่าดังกล่าวมารวมเป็นค่าความน่าจะเป็นของ
งานวิจัย ท้ังหมด  จุดอ่อนของวิธีการนี้ คือ ไม่สามารถระบุปริมาณของผลการวิจัย จึงเกิด                  
การพัฒนาการสังเคราะห์งานวิจัย  แนวทางท่ีสามคือ การประมาณค่าดัชนีมาตรฐานหรือขนาด
อิทธิพลของงานวิจัย 

3.  ระยะท่ี 3  เป็นการสังเคราะห์หาขนาดของผล (Effect size) หรือเรียกเทคนิควิธีท่ีใช้ใน
ข้ันนี้ว่า การวิเคราะห์แบบเมตต้า (Meta Analysis) เป็นการนําวิธีการทางสถิติมาประมาณค่าขนาด
อิทธิพลจากงานวิจัยเพ่ือหาข้อสรุปอย่างมีระบบจากงานวิจัยหลาย ๆ เรื่องท่ีศึกษาปัญหาการวิจัย
เดียวกัน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 แนวคิด คือ 

 ก.  การสังเคราะห์แบบเมตต้าตามแนวคิดของ Glass ในปี พ.ศ. 2519  Glass เป็นผู้วาง
พ้ืนฐานทําให้การสังเคราะห์งานวิจัยกลายเป็นระบบ  มีรูปแบบและใช้สถิติมาเก่ียวข้องในความหมาย
ว่า The Analysis of Analysis (Studies) ครอบคลุมลักษณะว่าเป็นการสังเคราะห์งานวิจัยโดยการ
รวบรวมตัวเลขและสังเคราะห์วิเคราะห์เชิงบรรยายในงานวิจัยท้ังหลาย  Glass สรุปแนวคิดของตน
โดยเน้นท่ีขนาดของผล (Effect size) ว่ามีค่าเท่าใดมากกว่าการเน้นท่ีระดับความมีนัยสําคัญ  เขาเชื่อ
ในผลการวิจัยท้ังหลายในระดับการบรรยายเมตต้าของ Glass ท่ีแสดงค่าความมากน้อยของ
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ผลการวิจัยคือค่าประมาณของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์หรือค่าประมาณของความต่างของผลทดลองกับ
ผลควบคุม 

 ข.  การวิเคราะห์แบบเมตต้าตามแนวคิดของ Schmidt Hunter จากแนวคิดของ Glass 
ท่ีต้องหาขนาดของผลออกมาเป็นค่าหรือตัวเลขโดยวิธีหาค่าเฉลี่ยหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแต่มิได้
คํานึงถึงค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ม จากการวัดและช่วงกว้าง-แคบของข้อมูลดิบท่ีนํามาหา
ค่าสถิติในงานวิจัยนั้น ๆ Schmidt Hunter จึงคิดสูตรเพ่อแก้หรือปรับลดความคลาดเคลื่อนต่าง ๆ 
ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และของความแตกต่างของผลการทดลองกับผลการควบคุมออกจาก
ค่าพารามิเตอร์เพ่ือให้ได้ค่าพารามิเตอร์ท่ีแท้จริง 

 
วิธีการของการสังเคราะห์งานวิจัย 

 หากจําแนกการสังเคราะห์งานวิจัยเป็น 2 ประเภท คือ การสังเคราะห์เชิงคุณลักษณะและ
การสังเคราะห์เชิงปริมาณ  มีวิธีการสังเคราะห์งานวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1.  การสังเคราะห์เชิงคุณลักษณะด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
 นงลักษณ์  วิรัชชัย (2529) กล่าวถึงวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาว่าผู้สังเคราะห์จะต้องสรุป
ประเด็นหลักของผลการวิจัยแต่ละเรื่องแล้วบรรยายให้เห็นความสัมพันธ์ และความขัดแย้งระหว่าง
ผลการวิจัยเหล่านั้น  ท้ังนี้ผู้สังเคราะห์ต้องสรุปด้วยความเท่ียงธรรม ไม่ลําเอียง และไม่ผนวกความ
คิดเห็นของตนเองในการสังเคราะห์  วิธีการสังเคราะห์เชิงคุณลักษณะของผลการวิจัยนี้เป็นวิธีการท่ีใช้
กับงานวิจัยเชิงคุณภาพและงานวิจัยเชิงปริมาณและเป็นวิธีการท่ีนักวิจัยเชิงคุณภาพโดยเฉพาะนักวิจัย
ทางประวัติศาสตร์และมนุษยวิทยาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ส่วนนักวิจัยท่ัวไปนิยมใช้เป็น
กิจกรรมในการรายงานเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 2.  การสังเคราะห์เชิงปริมาณด้วยวิธีวิเคราะห์อภิมานหรือวิธีวิเคราะห์เมตต้า (Meta 
Analysis) 
  การสั ง เคราะห์ เชิ งปริมาณด้วยวิ ธี วิ เ คราะห์อภิมานหรือวิ ธี วิ เคราะห์ เมตต้า                      
ตามแนวคิดของ Glass ซ่ึงอุทุมพร  จามรมาน (2527) กล่าวสรุปไว้ดังนี้ว่า 

ก. เน้นท่ีขนาดของผล (Effect size) มากกว่าเน้นความมีนัยสําคัญ 
ข. สถิติท่ีใช้หาขนาดของผล คือ ค่าขนาดของผลในงานวิจัยเชิงทดลองและค่าเฉลี่ยของ

สัมประสิทธิ์แบบเพียร์สันสําหรับงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ 
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 ข้ันตอนของการสังเคราะห์งานวิจัย 
 นงลักษณ์  วิรัชชัย (2529) กล่าวว่า การสังเคราะห์งานวิจัยโดยท่ัว ๆ ไป ประกอบด้วย
ข้ันตอนในการดําเนินงาน 5 ข้ันตอน แต่ละข้ันตอนมีวิธีการดังต่อไปนี้ 
 1.  การกําหนดหัวข้อปัญหา 
 การสังเคราะห์งานวิจัยเริ่มต้นจากการกําหนดปัญหาการวิจัย  ซ่ึงต้องเป็นปัญหาท่ีมีการทํา
วิจัยแล้วอย่างน้อยสองราย เนื่องจากปัญหาจากการวิจัยท่ีมีคุณค่า น่าสนใจ และเป็นปัญหาท่ียังไม่มี
คําตอบแน่ชัดนั้นมักเป็นปัญหาท่ีนักวิจัยสนใจและทําวิจัยเป็นจํานวนมาก  ปัญหาในลักษณะดังกล่าว
จึงเป็นปัญหาท่ีเหมาะสมต่อการสังเคราะห์งานวิจัย 
 2.  การวิเคราะห์ปัญหา 
 เม่ือกําหนดหัวข้อปัญหาแล้ว  นักสังเคราะห์งานวิจัยต้องนิยามปัญหาให้ชัดเจน ศึกษาตาม
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาให้แจ่มชัด เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการกําหนดแบบแผน
และสมมติฐานการวิจัย 
 3.  การเสาะค้นคัดเลือกและรวบรวมงานวิจัย 
  3.1  การเสาะค้นงานวิจัยโดยแสวงหางานวิจัยท้ังหมดท่ีเก่ียวกับปัญหาท่ีผู้วิจัยกําหนดไว้  
การเสาะค้นงานวิจัยส่วนใหญ่จะได้จากเอกสาร เช่น รายงานการวิจัย  วิทยานิพนธ์  บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์  วารสาร  ดัชนีวารสาร  ศูนย์ทรัพยากรข้อมูลทางการศึกษา (Education Resource 
Information Center หรือ ERIC) เป็นต้น 
  3.2  การคัดเลือกงานวิจัย  นักสังเคราะห์ต้องอ่านงานวิจัย  ศึกษา  และตรวจสอบ
งานวิจัยแต่ละเรื่องอย่างละเอียด ต้องสร้างเกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัยและคัดเลือกงานวิจัยท่ีมีคุณค่า 
มีความเท่ียงตรงภายนอกและภายในสูงสุดตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 
  3.3  การรวบรวมผลงานวิจัยหลังจากคัดเลือกงานวิจัยใช้ในการสังเคราะห์แล้ว              
ข้ันต่อไปคือ รวบรวมรายละเอียดและผลการวิจัยของงานวิจัย  วิธีการรวบรวมอาจใช้การจดบันทึก  
การถ่ายเอกสาร หรือการกรอกแบบฟอร์มก็ได้  ท้ังนี้นักสังเคราะห์งานวิจัยต้องใช้ความระมัดระวังใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ข้อมูลท่ีมีความเท่ียงตรง  เชื่อถือได้  และครบด้วย 
 4.  การวิเคราะห์เพ่ือสังเคราะห์ผลการวิจัย 
 เป็นข้ันตอนท่ีจัดกระทําและวิเคราะห์ข้อมูลซ่ึงประกอบด้วยผลการวิจัยรายละเอียด ลักษณะ 
และวิธีการวิจัยจากงานวิจัยท้ังหมด  เพ่ือสังเคราะห์หาข้อมูลท่ีเป็นข้อยุติและทดสอบว่าสอดคล้อง
ตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว้หรือไม่  จากนั้นจึงแปลความหมายผลการวิเคราะห์ เพ่ือตอบปัญหาการ
วิจัย  ซ่ึงวิธีการวิเคราะห์เพ่ือสังเคราะห์ผลการวิจัยท่ีใช้กันอยู่ในสาขาสังคมศาสตร์ แบ่งตามวิธีการได้
เป็นสองประเภท ดังนี้ 
  4.1  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพ่ือสังเคราะห์ผลการวิจัย  การวิเคราะห์ประเภทนี้เป็น
การบรรยายสรุปผลการสังเคราะห์ผลการวิจัย  โดยนักสังเคราะห์สรุปประเด็นหลักของผลการวิจัยแต่
ละเรื่องแล้วบรรยายให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความขัดแย้งระหว่างผลการวิจัยเหล่านั้น  ท้ังนี้นัก
สังเคราะห์ต้องบรรยายสรุปด้วยความเท่ียงตรงไม่ลําเอียง และไม่ผนวกความคิดเห็นของตนเองในการ
วิเคราะห์ 
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  4.2  การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือสังเคราะห์ผลการวิจัย  การวิเคราะห์เชิงปริมาณนี้นัก
สังเคราะห์จะใช้วิธีการท่ีมีระบบ  ใช้ความรู้ หลักการ และระเบียบวิธีทางสถิติวิเคราะห์ผลการวิจัยเพ่ือ
หาข้อสรุปท่ีเป็นข้อยุติในการสังเคราะห์งานวิจัย  งานวิจัยท่ีจะนํามาสังเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์
ประเภทนี้ต้องเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ  ซ่ึงผลการวิจัยท่ีนักสังเคราะห์สามารถนํามาวิเคราะห์ด้วย
ระเบียบวิธีทางสถิติได้ 
 5.  การเสนอรายงานการสังเคราะห์งานวิจัย  การเขียนรายงาน 
 การสังเคราะห์งานวิจัยมีหลักการเช่นเดียวกับการเขียนรายงานวิจัยท่ัว ๆ ไป นักสังเคราะห์
งานวิจัยต้องเสนอรายละเอียดวิธีการดําเนินงานทุกข้ันตอนพร้อมท้ังสรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
จากการสังเคราะห์งานวิจัย โดยใช้ภาษาถูกต้อง กะทัดรัด และชัดเจน 
 ส่วนสุภางค์  จันทวานิช (2533) เสนอข้ันตอนของการสังเคราะห์งานวิจัยด้วยวิธีวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) ไว้ 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1.  ผู้วิจัยต้องต้ังกฎเกณฑ์ข้ึนสําหรับการคัดเลือกเอกสารและหัวข้อท่ีจะวิเคราะห์ เพราะใคร
ก็ตามท่ีจะมาวิเคราะห์เนื้อหาต่อไปจะได้มีเกณฑ์และระเบียบเดียวกันในการคัดเลือก ไม่ใช่ว่า          
ผู้วิเคราะห์แต่ละคนต่างก็มีเกณฑ์ของตนและรับช่วงงานต่อกันไม่ได้ 
 2.  ผู้วิจัยต้องวางเค้าโครงของข้อมูลโดยการทํารายชื่อคําหรือข้อความในเอกสารท่ีจะนํามา
วิเคราะห์แล้วแบ่งไว้เป็นประเภท (Categories) การทําเช่นนี้จะช่วยให้การวิเคราะห์มีความสมํ่าเสมอ 
ผู้วิเคราะห์สามารถตัดสินใจได้ว่าจะคัดคําหรือข้อความใดออกมาจากเอกสารหรือตัวบท (Text) และ
จะตัดคําหรือข้อความใดออกไป 
 3.  ผู้วิจัยจะต้องคํานึงถึงบริบท (Context) หรือสภาพแวดล้อมประกอบของข้อมูลเอกสารท่ี
จะนํามาวิเคราะห์ด้วย เช่น ผู้วิจัยควรต้ังคําถรมเก่ียวกับเอการว่าใครเป็นผู้เขียน  เขียนให้ใครอ่าน  
ช่วงเวลาท่ีเขียนเป็นอย่างไร  ท้ังนี้เพ่ือให้การวิเคราะห์เป็นไปอย่างลึกซ้ึงข้ึน  การพิจารณาเอกสารใน
สภาพท่ีเป็นองค์ประกอบจึงเป็นสิ่งจําเป็น  การบรรยายคุณลักษณะเฉพาะของเนื้อหาโดยไม่โยงไปสู่
ลักษณะของเอกสารของผู้ส่งสารและผู้รับสารจะทําให้ผลการวิเคราะห์มีคุณค่าน้อย  แต่ถ้าได้มีการ
เปรียบเทียบคุณลักษณะของเนื้อหาเข้ากับบริบทของเอกสารและมีการโยงคุณลักษณะดังกล่าวเข้ากับ
กรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีเหมาะสมท่ีผู้วิจัยเลือกมาเปรียบเทียบ  จะทําให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความ
กว้างขวางข้ึนและนําไปสู่การอ้างอิงใช้กับข้อมูลอ่ืน ๆ ได้ 
 4.  โดยปกติการวิเคราะห์เนื้อหาจะกระทบกับเนื้อหาตามท่ีปรากฏ (Manifest Content) ใน
เอกสารมากกว่ากระทํากับเนื้อหาท่ีซ่อนอยู่ (Latent Content) การวัดความถ่ีของคําหรือข้อความใน
เอกสารก็หมายถึงคําหรือข้อความท่ีมีอยู่ ไม่ใช่คําหรือข้อความท่ีผู้วิจัยตีความได้ การตีความข้อความ
จะกระทําในอีกข้ันตอนหนึ่งภายหลังเม่ือผู้วิจัยจะสรุปข้อมูล 
 5.  ข้ันตอนนี้เป็นสิ่งท่ีถกเถียงกันอยู่ระหว่างนักวิจัยเชิงปริมาณกับนักวิจัยเชิงคุณภาพ  
สําหรับนักวิจัยเชิงปริมาณเม่ือได้ทําตามชั้นตอน 4 ข้ันท่ีกล่าวมาแล้วถือว่า ผู้วิจัยสามารถสรุปข้อมูล
อย่างแม่นยําและนําข้อมูลไปอ้างอิงกับประชากรท้ังหมดได้  แต่สําหรับนักวิจัยเชิงคุณภาพมักมีข้อ
ทักท้วงอยู่บ้าง  โดยท่ีนักวิจัยเชิงคุณภาพเห็นว่า ความถ่ีของคําหรือข้อความท่ีปรากฏอาจมิได้แสดง
ความสําคัญของคําหรือข้อความนั้นก็ได้  นอกจากนั้นการดึงความสําคัญของสาระจากตัวบทอาจใช้วิธี
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สรุปใจความได้ดีกว่าการวัดความถ่ีของคํา  นักวิจัยเชิงคุณภาพให้เหตุผลว่าการมุ่งจะวัดความถ่ีของคํา
อย่างเดียวอาจนําไปสู่คําตอบท่ีชัดเจนแต่ไร้ความหมายโดยสิ้นเชิง 
 Glass, G.V., Mc Graw, B. and Smith, M.L. (1981) เสนอข้ันตอนของการสังเคราะห์
งานวิจัยด้วยวิธีวิเคราะห์อภิมาน (Meta Analysis) ไว้ 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1.  การกําหนดขอบเขตและการสุ่มตัวแทนงานวิจัย งานวิจัยท่ีเลือกมาศึกษาควรเป็นงานวิจัย
ท่ีมีจํานวนมากและกําหนดขอบเขตงานวิจัยท่ีนํามาศึกษาชัดเจน  ถ้าพบว่างานวิจัยมีจํานวนไม่มาก  
นักสังเคราะห์ควรศึกษาท้ังประชากร แต่ถ้างานวิจัยมากเกินความสามารถของนักสังเคราะห์ก็ควรสุ่ม
งานวิจัยตามความเหมาะสม 
 2.  การจําแนกและการลงรหัสลักษณะของงานวิจัย  เป็นการจัดกระทํากับลักษณะต่าง ๆ 
ของงานวิจัยให้เป็นปริมาณซ่ึงจะนําไปสู่การวัดข้อค้นพบต่อไป  ลักษณะงานวิจัยแบ่งเป็น 2 พวก คือ 
ลักษณะของเนื้อหาท่ีทําวิจัยกับลักษณะของวิธีการศึกษาหรือวิธีซ่ึงจะครอบคลุมข้อมูลต่าง ๆ เช่น ปีที
ทําวิจัย ประเภทของการวิจัย ประชากร  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  เป็นต้น  ซ่ึงสิ่งเหล่านี้จะถูกแปลงให้
เป็นรหัสตามท่ีกําหนด  คุณลักษณะของสิ่งท่ีวัดและจําแนกรหัสจะสัมพันธ์กับคุณลักษณะของงานวิจัย
และผลการวิจัย 
 3.  การวัดข้อค้นพบของงานวิจัย  วัตถุประสงค์และการสรุปผลการวิจัยนั้น  เพ่ือประมาณค่า
คุณลักษณะประชากรจาค่าสถิติท่ีคํานวณจากผลวิจัย  ซ่ึงค่าดังกล่าวจะเป็นตัวบ่งชี้ได้ชัดเจนท่ีสุดใน
การบอกระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติของผลการวิจัย  การวิเคราะห์แบบเมตต้าจึงมีลักษณะท่ี
สําคัญคือ การประมาณค่าขนาดของผลจากงานวิจัยเชิงทดลองและประมาณค่าความสัมพันธ์ของ
ประชากรจากงานวิจัยเชิงสัมพันธ์  โดยท่ีการประมาณค่านั้นจะต้องปรับผลการวิจัยแต่ละเรื่องให้เป็น
หน่วยมาตรฐานเดียวกัน เพราะงานวิจัยแต่ละเรื่องใช้เทคนิควิธีดําเนินการและเสนอผลการวิจัยท่ี
แตกต่างกัน 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผล  โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเมตต้านี้มีหลักการ
วิเคราะห์เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ทางสถิติในการวิจัยท่ัว ๆ ไป แต่แตกต่างกันท่ีใช้งานวิจัยแต่ละเรื่อง
เป็นหน่วยการวิเคราะห์  หาค่าเฉลี่ยของผลการวิจัยว่า ปริมาณมากน้อยเพียงใด  ส่วนการวิเคราะห์
เพ่ืออธิบายความแปรปรวนขนาดของผลการวิจัย  ใช้วิธีการวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression 
Analysis) โดยมีตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยเป็นตัวแปรอิสระและขนาดของผลการวิจัยเป็นตัวแปร
ตาม เพ่ืออธิบายตัวแปรคุณลักษณะว่างานวิจัยใดอธิบายความแปรปรวนขนาดของผลการวิจัยมาก
น้อยเพียงใด  
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ความหมายของการวิจัย 
การวิจัย (Research) เป็นคําท่ีมีความหมายได้หลายรูปแบบ ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการ

วิจัย นักวิจัยส่วนใหญ่มักให้ความหมายของการวิจัยไม่ตรงกันแต่มีความสอดคล้องกันในวิธีการหรือ
กระบวนการข้ันตอนของการวิจัย ดังตัวอย่างเช่น 

ตามพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ ฉบับปัจจุบันได้นิยามความหมายของการวิจัยไว้ว่า การ
วิจัยหมายถึง การศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบและแผนการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ 

พจน์ สะเพียรชัย ให้ความหมายของการวิจัยไว้ว่า การวิจัย คือ การแก้ปัญหาท่ีมีระบบแบบ
แผนเชื่อถือได้ 

เครือวัลย์ ลิ้มปิยะศรีสกุล ให้ความหมายของการวิจัยไว้ว่า การวิจัย หมายถึง กระบวนการ
แสวงหาความจริงหรือพิสูจน์ความจริงเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความรู้ท่ีถูกต้องและเชื่อถือได้ โดยกระบวนการท่ี
ใช้เพ่ือการแสวงหาความจริงมีลักษณะสําคัญดังนี้ 

1. ต้องเป็นการแสวงหาหรือพิสูจน์ความจริงท่ีเป็นข้อเท็จจริง 
2. ต้องเป็นการกระทําท่ีมีความมุ่งหมายอย่างแน่นอน ดังนั้น การค้นพบความจริง

โดยบังเอิญจึงไม่เป็นการวิจัย 
3. ต้องดําเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผนท่ีแน่นอนตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

นงลักษณ์ วิรัชชัย ได้ให้ความหมายของการวิจัยไว้ว่า การวิจัยคือกระบวนการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ธรรมชาติตามสมมุติฐานท่ีนิรนัยจากทฤษฎีโดยใช้ระเบียบวิธีทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีมีระบบ  มีการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ มีการควบคุม และมีการดําเนินการอย่างเป็น
ข้ันตอน โดยแต่ละข้ันตอนมีความสัมพันธ์เก่ียวเนื่องกันเพ่ือนําไปสู่คําตอบของปัญหาวิจัย และ
ผลการวิจัยท่ีได้เป็นความรู้ใหม่หรือเป็นผลของการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และ
สังคมต่อไป 

 
ข้ันตอนของการวิจัย 
         การวิจัยเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท่ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาปัญหาท่ีเกิดจากพฤติกรรมและการกระทําของมนุษย์ท่ีเรียกว่า การวิจัยทางด้านพฤติกรรม
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซ่ึงวิธีการท่ีนํามาใช้ในการศึกษาจะมีรูปแบบไม่แตกต่างจากระเบียบวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ แต่อาจมีเทคนิคท่ีแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดของข้ันตอน วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีนํามาใช้เพ่ือการแสวงหาความรู้ความจริงของมนุษย์สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ข้ันตอน 
คือ 

1. ข้ันการกําหนดปัญหา (Problem) เป็นข้อสงสัย ความสนใจใคร่รู้ของผู้วิจัยใน
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนหรือพบเห็น ว่ามีสาเหตุมาจากอะไร ทําไมถึงเป็นเช่นนั้น การกําหนดปัญหา 
หรือหัวข้อปัญหาวิจัยเป็นคนละอย่างกับสภาพของปัญหา กล่าวคือ หัวข้อปัญหาเป็นข้อสรุป หรือ
ความคิดรวบยอดของสภาพปัญหาซ่ึงมีลักษณะเป็นข้อความสั้น ๆ ในขณะท่ีสภาพปัญหามีลักษณะ
เป็นข้อความบรรยาย หรือพรรณาท่ีมีความยาวเพ่ือแสดงให้เห็นถึงสภาพของปัญหาท่ีต้องการศึกษา 
ดังนั้น สภาพปัญหาจึงต้องมาก่อน มีก่อน หรือเกิดข้ึนก่อนปัญหาวิจัย การกําหนดปัญหา หรือการต้ัง
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ชื่อปัญหาวิจัยเป็นข้ันตอนนี้มีความสําคัญต่อการศึกษา หรือการวิจัยเป็นอย่างมาก และเป็นข้ันตอนท่ี
มีความยุ่งยากเป็นอย่างมากเนื่องจากผู้วิจัยมักมีความสงสัยว่าจะเขียนหัวข้อปัญหา หรือกําหนด
ปัญหาอย่างไรจึงมีความเหมาะสมท่ีนําไปศึกษา 

2. ข้ันการต้ังสมมติฐาน (Hypothesis) เป็นข้ันตอนท่ีผู้วิจัยได้ทําการศึกษาถึงสภาพ
การเกิดของปัญหาท่ีเกิดข้ึนแล้วจึงทําการคาดคะเนคําตอบของปัญหาวิจัยท่ีต้องการศึกษาล่วงหน้า 
โดยการใช้ความรู้ท่ีได้ศึกษาค้นคว้า และสติปัญญาอย่างรอบคอบมาเป็นแนวทางในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน และเป็นแนวทางในการทดลอง หรือศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับเรื่องนั้นโดยตรง 
อาจเป็นข้อสรุปท่ีไม่คงท่ีแต่อาจมีความจริง และสถานการณ์บางอย่างท่ีสัมพันธ์กับปรากฏการณ์นั้นอยู่ 
สมมติฐานท่ีตั้งต้องมีความสอดคล้องกับชื่อปัญหาวิจัยและสภาพปัญหาท่ีต้องการศึกษา 

3. ข้ันทดลองและเก็บข้อมูล (Experimentation and Data Collection) เป็น
ข้ันตอนท่ีผู้วิจัยทําการศึกษาสิ่งท่ีเก่ียวกับหัวข้อปัญหาท่ีกําหนดไว้โดยวิธีการทดลอง และทําการ
จัดเก็บข้อมูลท่ีเกิดข้ึนจากการทดลองแต่ละครั้งไว้ ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้ต้องมีความสัมพันธ์กับหัวข้อ
ปัญหาและสภาพปัญหาท่ีผู้วิจัยกําลังศึกษา ข้อมูลมีความสําคัญต่อผลการวิจัยเป็นอย่างมาก ถ้าข้อมูล
ท่ีเก็บรวบรวมได้ไม่ถูกต้อง มีความคาดเคลื่อน ย่อมส่งผลต่อการสรุปผลเพ่ือตอบปัญหาวิจัยท่ีกําหนด
ไว้ 

4. ข้ันวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) เป็นการนําข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากข้ันตอนท่ี 
3 มาทําการจัดกลุ่ม หมวดหมู่ ด้วยวิธีการทางสถิติถ้าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณท่ีประกอบด้วยตัวเลขต่าง 
ๆ หรืออาจใช้วิธีการอ่ืน ๆ ในการจัดกระทําข้อมูลเหล่าน้ัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือนําผลท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลไปตอบคําถามวิจัยท่ีผู้วิจัยต้ังข้ึน ข้อพึงระวังในข้ันตอนนี้ คือ ถ้ามีการใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ หรือจัดกระทําข้อมูล ผู้วิจัยจะต้องตระหนักถึงข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติต่าง ๆ ท่ีนํามา
วิเคราะห์ข้อมูล ความถูกต้อง ความชัดเจน และความสอดคล้องกับข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้กับตัวแปรท่ี
นํามาศึกษา ซ่ึงนักวิจัยมักละเลยหรือไม่คํานึงถึงหลักเกณฑ์เหล่านี้ 

5. ข้ันการสรุปผล (Conclusion) เป็นข้ันตอนสุดท้ายของกระบวนการวิจัย ข้ันตอน
นี้ผู้วิจัยต้องนําผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในข้ันท่ี 4 มาลงสรุปผล ดังนั้น ผลสรุปจะมีความถูกต้อง
ชัดเจนเพียงใดข้ึนอยู่กับผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสําคัญ ข้ันตอนนี้จึงเหมือนกับเป็นการตอบคําถาม
วิจัยท่ีถูกต้ังไว้จากข้ันตอนท่ี 1  
 
 จะเห็นว่าข้ันตอนท้ัง 5 ข้ันตอนนี้มีความสัมพันธ์กันเก่ียวข้องกันท้ังหมด แต่ละข้ันตอนมี
ความสําคัญไม่มากน้อยกว่ากัน ดังนั้น ผู้วิจัยจะต้องตระหนักถึงความสัมพันธ์ของทุกข้ันตอนอย่าง
ชัดเจน เพราะความถูกต้อง ชัดเจน และความน่าเชื่อถือของงานวิจัยข้ึนอยู่กับข้ันตอนต่าง ๆ ของการ
วิจัยตามท่ีนําเสนอมาแล้วข้างต้น 
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ลักษณะของการวิจัยในช้ันเรียน 
 การวิจัยในชั้นเรียน เป็นรูปแบบหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ซ่ึงเป็น
การวิจัยท่ีมุ่งแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหน้าเป็นครั้ง ๆ ไป หรือเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งในช่วงระยะเวลา
หนึ่ง ผลการวิจัยท่ีค้นพบนี้ไม่สามารถนําไปใช้อ้างอิงกับกลุ่มอ่ืน ๆ ได้ เพราะเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
วงจํากัด หรือเป็นปัญหาเฉพาะท่ี เช่น ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนบางอย่างท่ีครูต้องการคําตอบมา
อธิบายเฉพาะท่ีเกิดข้ึนในห้องท่ีตนรับผิดชอบอยู่ เท่านั้น ไม่เก่ียวกับปัญหาของห้องเรียนอ่ืน ๆ 
การศึกษาปัญหาลักษณะนี้ เราเรียกว่า การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ซ่ึงเป็น
รูปแบบของการวิจัยท่ีครูกําลังให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถนําไปใช้เพ่ือการศึกษา และ
การวิจัยในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงของห้องเรียน จึงอาจกล่าวได้ว่า การวิจัยในชั้นเรียนเป็นวิธีการ
วิจัยท่ีออกแบบ และพัฒนาข้ึนมาเพ่ือช่วยให้ครูสามารถค้นพบว่ามีอะไรเกิดข้ึนในห้องเรียนบ้าง และ
ยังช่วยให้ครูทราบข้อมูลท่ีจะนําไปใช้เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีจะมีข้ึนต่อไปในอนาคต โดย
เลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงบรรยาย หรือการวิจัยเชิงทดลอง 
อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นวิธีการศึกษา 
 
ข้อแตกต่างระหว่าง Action Research กับ Formal Research 
 เนื่องจากการวิจัยตามรูปแบบ (Formal Research) มีรายละเอียดและรูปแบบท่ีจะต้อง
ยึดถืออยู่ตลอดเวลา ทําให้เกิดข้อยุงยากและข้อจํากัดในการทําวิจัยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกับผู้ท่ีไม่มี
พ้ืนฐาน หรือความรู้ทางด้านระเบียบวิธีวิจัยท่ีดีพอ วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการจึงถูกพัฒนาข้ึนมาเพ่ือแก้ไข
ข้อยุ่งยากท่ีเกิดจากการวิจัยตามรูปแบบและมีความเหมาะสมสําหรับครูในการนํามาใช้ศึกษาเก่ียวกับ
สิ่งท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน มีการลดข้ันตอน และข้อจํากัดท่ีเป็นของการวิจัยตามรูปแบบลงไป ทําให้ง่าย
ท่ีจะทําความเข้าใจ และนําไปใช้ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการวิจัยตามรูปแบบกับ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ จึงขอเสนอข้อเปรียบเทียบระหว่างการวิจัยเชิงปฏิบัติการกับการวิจัยตาม
รูปแบบ ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังนี้ เผย
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ตาราง 1 ข้อเปรียบเทียบระหว่าง Formal Research กับ Action Research 
 

หัวข้อ Formal Research Action Research 
1. ผลการวิจัย มีความกว้างขวาง และ

ครอบคลุม อ้างอิงไปใช้กับกลุ่ม
อ่ืนได้ 

เฉพาะท่ี เฉพาะเรื่อง ไม่สามารถอ้างอิงไป
ใช้กับกลุ่มอ่ืนได้ 

2. จุดมุ่งหมายของการ
วิจัย 

มุ่งศึกษา ค้นหาความรู้เพ่ือ
นําไปใช้กับบุคคล หรือสถา
การณ์ท่ัวไปไม่เจาะจง 

มุ่งศึกษา ค้นหาความรู้เพ่ือท่ีนําไปใช้กับ
บุคคล หรือสถาการณ์เฉพาะท่ีใดท่ีหนึ่ง 

3. วิธีการกําหนดปัญหา
ท่ีนํามาศึกษา 

ศึกษาจากปัญหาวิจัยท่ีทํามา
ก่อนหรือปัญหาท่ีมีมุมมองกว้าง 

ได้จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหน้าหรือจาก
เป้าหมายในขณะนั้น 

4. กระบวนการท่ีใช้ใน
การค้นคว้าเอกสารและ
งานวิจัย 

ทําอย่างกว้างขวาง ชัดเจน และ
เป็นแหล่งปฐมภูมิ 

ค้นคว้าอย่างง่าย ๆ และเป็นแหล่งทุติยภูมิ 

5. วิธีการได้มาซ่ึงกลุ่ม
ตัวอย่าง 

ใช้วิธีการสุ่มเลือกโดยใช้วิธีการ
ทางสถิติ และความน่าจะเป็น 

เป็นนักเรียนในห้องเรียน หรือผู้ทํางาน
ร่วมกัน 

6. แผนแบบการวิจัย มีการควบคุมตัวแปรอย่าง
เข้มงวดและใช้ระยะเวลา
ยาวนาน 

ตัดข้ันตอนท่ีไม่จําเป็นบางอย่างออกไป ใช้
ระยะเวลาสั้น ไม่เข้มงวดในการควบคุมตัว
แปร 

7. กระบวนการวัดผล ประเมินผล และมีการวัดก่อน
การทดลอง ระหว่างการทดลอง 
และหลังการทดลอง 

วัดตามแบบปกติหรือใช้แบบทดสอบ
มาตรฐาน 

8. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการทดสอบนัยสําคัญทาง
สถิติ หรือวิธีการเชิงคุณภาพ 

ข้ึนอยู่กับความชัดเจนของการกระทํา เสนอ
เป็นข้อมูลดิบ และไม่เน้นการทดสอบ
นัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงจะมีหรือไม่มีก็ได้ 

9. การประยุกต์ใช้
ผลการวิจัย 

ยึดความสอดคล้องตามทฤษฎี ยึดความสอดคล้องในการปฏิบัติ 

10. ระยะเวลาใน
การศึกษา 

ใช้ระยะเวลานานเป็นภาคเรียน
หรือปีการศึกษา หรือมากกว่า
นั้น 

ใช้ระยะเวลาสั้น ๆ ตามหัวข้อหรือประเด็น
ท่ีศึกษา 
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จะเห็นว่า รูปแบบของการวิจัยปฏิบัติการมีความสอดคล้องกับธรรมชาติของการเรียนการ
สอนและเหมาะสําหรับครูท่ีไม่มีความรู้ในระเบียบวิธีวิจัย เนื่องจากได้ลดกฎเกณฑ์บางอย่างของการ
วิจัยตามรูปแบบออกไป ทําให้ครูสามารถนําวิธีการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้ในการศึกษาเก่ียวกับสิ่งท่ี
เกิดข้ึนมาแล้ว หรือกําลังจะเกิดข้ึนต่อไปในอนาคตได้ และยังช่วยให้ครูได้ทราบว่า มีอะไรเกิดข้ึนใน
ห้องเรียนของตนบ้าง หรือจะพัฒนาการเรียนการสอน หรือผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดีข้ึนได้
อย่างไร และท่ีสําคัญ คือ ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัยในชั้นเรียนต้องไม่ยาวนานเกินไป ส่วนมากใช้เป็น
สัปดาห์ หรือตามประเด็นของหัวข้อท่ีครูต้องการศึกษาในแต่ละครั้ง  
 
หลักการและแนวคิดของการวิจัยในช้ันเรียน 

เนื่องจากการวิจัยในชั้นเรียนเป็นรูปแบบหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ีใช้เพ่ือการศึกษา
สภาพท่ีเกิดข้ึนภายในห้องเรียนโดยมีครูเป็นผู้ดําเนินการ จึงมีหลักการและแนวคิดดังนี้ 

1. เป็นการศึกษาค้นคว้าท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอนในห้องเรียน 
2. เป็นการหาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนท่ีเก่ียวข้องกับ

หลักสูตร        วิธีสอน การจัดกิจกรรม สื่อ แบบฝึก และวิธีการวัดและประเมินผล 
3. เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในช้ันเรียน 

จากหลักการและแนวคิดของการวิจัยในชั้นเรียน เราสามารถกําหนดวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยในชั้นเรียน ได้ดังนี้ 

          1. เพ่ือศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
                    2. เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
                    3. เพ่ือการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร และนวัตกรรม 
                    4. เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงเทคนิคการวัดและประเมินผล 
                    5. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครู - อาจารย์ 
                    6. เพ่ือพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอน 
 
ลักษณะของการวิจัยในช้ันเรียน 

การวิจัยในชั้นเรียน เป็นการวิจัยท่ีเกิดจากการศึกษาโดยครูซ่ึงเป็นผู้ท่ีอยู่ในเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ของห้องเรียนในขณะท่ีทํากิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง แล้วทํา
การเขียนรายงานผลการศึกษาออกมาในรูปแบบของงานวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนในครั้งต่อไป ดังนั้น การวิจัยในชั้นเรียนจึงมีลักษณะดังนี้ 

1. เป็นงานวิจัยท่ีมุ่งค้นหารูปแบบ และวิธีการท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอน 
2. เป็นงานวิจัยท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพของตัวผู้เรียนและประสิทธิภาพของครูผู้สอน 
3. เป็นงานวิจัยท่ีมุ่งศึกษา สํารวจสภาพท่ีปรากฏตามความต้องการ ความคิดเห็น 

และความสนใจของบุคคลในห้องเรียน 
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รูปแบบของการวิจัยในช้ันเรียน 
กิจกรรมการเรียนการสอนมีองค์ประกอบมากมายท่ีเข้ามามีส่วนท่ีทําให้การเรียนการสอน

สามารถดําเนินการได้ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา การวิจัยในชั้นเรียนจึงมี
รูปแบบ หรือแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 
                    1. เป็นการศึกษาเก่ียวกับวิธีการ หรือรูปแบบเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน การ
วิจัยด้านนี้มุ่งศึกษาเก่ียวกับ 
                        1.1 การปรับเปลี่ยน และพัฒนาวิธีการสอน 
                        1.2 ทดลองสอนด้วยเทคนิค และวิธีการต่าง ๆ 
                        1.3 ค้นหาวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียน 
                        1.4 การสร้างแบบฝึกทักษะด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน 
                        1.5 เทคนิค วิธีการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 
                        1.6 หาแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน 
                    2. เป็นการศึกษาเก่ียวกับองค์ประกอบของการเรียนการสอน การวิจัยด้านนี้มุ่งศึกษา
เก่ียวกับ 
                        2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน 
                        2.2 ความรู้เดิมกับพัฒนาการของการเรียนรู้ 
                        2.3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเรียนของผู้เรียน 
                        2.4 คารวิเคราะห์หลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช้ 
                        2.5 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการวัดประเมินผล 
                        2.6 บรรยากาศในห้องเรียนกับผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
                    3. เป็นการศึกษาเก่ียวกับลักษณะ และรูปแบบของหลักสูตร การวิจัยด้านนี้มุ่งศึกษา
เก่ียวกับ 
                        3.1 การประเมินหลักสูตร 
                        3.2 การติดตามการใช้หลักสูตร 
                        3.3 การพัฒนาหลักสูตร 
                        3.4 การพัฒนาเทคนิคการวัดและประเมินผล 
                        3.5 วิเคราะห์ความเหมาะสมของรายวิชาต่าง ๆ 
                    4. เป็นการศึกษาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัยด้านนี้มุ่งศึกษาเก่ียวกับ 
                        4.1 การประเมิน ติดตามการใช้แผนการสอน 
                        4.2 การทดลองใช้วิธีการสอนหรือชุดการสอน 
                        4.3 การสร้างสื่อ แบบฝึก ชุดการสอน หนังสือ นวัตกรรม 
                        4.4 ผลการใช้สื่อ แบบฝึก ชุดการสอน หนังสือ นวัตกรรม 
                        4.5 การจัด หรือใช้รูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอน 
                        4.6 เจตคติของครู - อาจารย์ นักเรียนท่ีมีต่อรายวิชาต่าง ๆ 
                        4.7 บรรยากาศในห้องเรียน และโรงเรียน 
                        4.8 การจัดห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
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                    5. เป็นการศึกษาเก่ียวกับเทคนิค วิธีการ และรูปแบบของการวัดและประเมินผล การ
วิจัยด้านนี้มุ่งศึกษาเก่ียวกับ 
                        5.1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบแบบต่าง ๆ 
                        5.2 การวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบ 
                        5.3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                        5.4 การหาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ 
                        5.5 การหาปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                    6. เป็นการศึกษาเก่ียวกับสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การวิจัยด้านนี้มุ่งศึกษา
เก่ียวกับ 
                        6.1 การพัฒนาสื่อการสอน 
                        6.2 การหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน 
                        6.3 การเปรียบเทียบวิธีสอนแบบต่าง ๆ 
                        6.4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสื่อการสอน 
                        6.5 ศึกษาผลการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน 
                        6.6 ศึกษาผลการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการใช้นวัตกรรม 
                        6.7 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการ
ใช้สื่อ 
 
ข้ันตอนของการวิจัยในช้ันเรียน 

การวิจัยในชั้นเรียนมีข้ันตอนคล้ายกับการวิจัยตามรูปแบบ เพ่ือให้ครูได้ทราบข้ันตอนต่าง ๆ 
จึงได้แบ่งข้ันตอนของการวิจัยในชั้นเรียนออกเป็น 6 ข้ันตอน ดังนี้ 

1.การศึกษาสภาพปัญหาท่ีต้องการศึกษา (Focusing your Inquiry) เป็นข้ันตอน
แรกของการวิจัยท่ีครูทําความเข้าใจ และศึกษาสภาพของปัญหาท่ีต้องการศึกษาว่ามีความเป็นมา
อย่างไร และมีความเก่ียวข้องกับเรื่อง (ตัวแปร) ใดบ้าง วิธีการอาจใช้การประชุมร่วมกันระหว่างครูท่ี
พบปัญหาคล้าย ๆ กัน โดยสภาพปัญหาต้องมีความเก่ียวข้องกับกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในห้องเรียน 
หรืออาจเป็นสภาพของปัญหาตามท่ีได้นําเสนอในข้อ 9 

2. การกําหนดปัญหาวิจัย (Formulating a Question) เป็นการกําหนดหัวข้อของ
เรื่องท่ีต้องการทําวิจัย หรือท่ีเราเรียกว่า ชื่อวิจัย ซ่ึงมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาท่ีได้
ทําการศึกษามาก่อนหน้านี้ ปัญหาวิจัยในชั้นเรียนแต่ละเร่ืองไม่ควรใช้ระยะเวลาในการศึกษานาน
เกินไป โดยท่ัวไปมักไม่เกิน 1 ภาคเรียน หรือ1 ปีการศึกษา ปัญหาวิจัยในชั้นเรียนท่ีดีจะประกอบด้วย
ลักษณะท่ีสําคัญ 3 อย่าง คือ 

2.1 ต้องเป็นเรื่องท่ีมีความสําคัญต่อการเรียนการสอน และนักเรียน ซ่ึง
อาจเป็นปัญหาท่ีครูต้องการแก้ไข ต้องการปรับปรุง หรือประเมินผลท่ีเกิดข้ึนจากการทํากิจกรรมการ
เรียนการสอน 
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2.2 มีความสัมพันธ์กับปัญหาท่ีต้องการศึกษา ถ้าครูทําการศึกษาปัญหา
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนมีมากกว่าหนึ่งปัญหาแล้ว ทุกปัญหาท่ีทําการศึกษาต้องมีความสัมพันธ์กันท่ีมีลักษณะ
เป็นชุดวิจัย (Batteries of Research)  

2.3 เป็นปัญหาท่ีสามารถหาคําตอบได้ เนื่องจาก ปัญหาวิจัยในชั้นเรียน
เป็นปัญหาท่ีใช้ข้อมูล ซ่ึงรวบรวมได้จากห้องเรียนในการตอบคําถามวิจัย ซ่ึงต้องเป็นปัญหาท่ีไม่กว้าง
มากเกินไป เพราะมิฉะนั้นจะหาข้อมูลมาตอบคําถามวิจัยไม่ได้ หรือตอบได้ไม่สมบูรณ์ 

3. ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง (Review of literature and resources 
related to your question) การทําวิจัยในชั้นเรียนมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องอาศัยผลงาน
การศึกษาค้นคว้าของบุคคลอ่ืนเป็นแนวทาง จะคิดว่าเราเป็นคนแรกท่ีคิดทําเป็นคนแรกคงไม่ได้
ถึงแม้ว่าปัญหานั้นจะไม่ซํ้ากับใครหรือยังไม่เคยมีใครศึกษามาก่อนเลยก็ตาม การท่ีผู้วิจัยจะนิยาม
ปัญหาวิจัยได้ชัดเจนเพียงใด สามารถทําการวิจัยได้หรือไม่นั้น จําเป็นท่ีจะต้องมีการศึกษาเอกสาร
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องให้มาก ๆ ถ้าพิจารณาดูให้ดีแล้วจะพบความจริงประการหนึ่งว่าปัญหาทุกอย่างเป็น
ของเดิมท่ีมีอยู่ก่อนแล้วท้ังสิ้น การท่ีเรามองเห็นว่าเป็นปัญหาใหม่เพราะมีการแปลงรูปไปจากเดิม
เท่านั้น แหล่งสําคัญท่ีสุดของการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง คือ ห้องสมุด เพราะห้องสมุด
ถือว่าเป็นท่ีรวบรวมของหนังสือ ตํารา และเอกสารต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาท้ังหลาย โดยผู้วิจัยสามารถค้นคว้าหาความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับปัญหา
วิจัยจากแหล่งความรู้ต่อไปนี้ 

3.1 หนังสือ ตําราท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาวิจัยท่ีกําลังศึกษา 
3.2 สารานุกรมและท่ีรวบรวมผลงานการวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
3.3 วารสารการวิจัยสาขาต่าง ๆ  
3.4 ปริญญานิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
3.5 หนังสือรวบรวมบทคัดย่อปริญญานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ 
3.6 หนังสือพิมพ์ท้ังรายวันและรายสัปดาห์ นิตยสารต่าง ๆ  
3.7 Dissertation Abstract International (DAI) 
3.8 ERIC Educational Documents Abstract (ERIC) 
3.9 ระบบเครือข่ายข้อมูลทาง INTERNET 

4. การรวบรวมข้อมูล (Collecting relevant data) เป็นสิ่งท่ีจะช่วยให้ครูตอบ
คําถามการวิจัยในชั้นเรียนได้ถูกต้อง ลักษณะของข้อมูลท่ีดีต้องมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปัญหาวิจัย 
ข้อมูลท่ีใช้สําหรับการวิจัยในชั้นเรียนได้มาจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ จากแบบบันทึกท่ีได้การสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียน แบบทดสอบ แบบสอบถาม จากกลุ่มทดลองท่ีครูจัดข้ึน ข้อมูลท่ีรวบรวมได้
ต้องอยู่ภายใต้กรอบของปัญหา ประเภทของข้อมูลท่ีใช้เพ่ือการวิจัยในชั้นเรียนแบ่งออกได้เป็น นาม
บัญญัติ (Norminal Scale) เรียงลําดับ (Ordinal Scale) อันตรภาคชั้น (Interval Scale) และ
สัดส่วน (Ratio Scale) ซ่ึงอาจอยู่ในรูปของข้อมูลเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพก็ได้ การรวบรวมข้อมูล
ครูต้องยึดถือคุณธรรมและจริยธรรมของผู้วิจัย (Ethical Issues) อย่างเข้มงวด ไม่มีความลําเอียง หรือ
อคติใด ๆ ท้ังสิ้น มิฉะนั้น ผลการศึกษาจะเกิดความผิดพลาดได้ง่าย 
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5. การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล (Analyzing and interpreting the 
data) เป็นข้ันตอนท่ีครูทําการประมวลผลข้อมูลท่ีรวบรวมได้แล้วนําเสนอในรูปของแผนภูมิ ตาราง
ต่าง ๆ ซ่ึงอาจอยู่ในรูปของข้อมูลดิบก็ได้ รูปแบบของข้อมูลท่ีนําเสนออาจมีลักษณะเป็นกลุ่ม เป็น
รายบุคคล หรือผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงประกอบด้วยสถิติพรรณาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
ปัญหาวิจัยในชั้นเรียน การแปลผลการวิเคราะห์นั้น ครูต้องทําการอ่านผลการวิเคราะห์และทําการ
แปลผลออกมาเพ่ือให้บุคคลอ่ืนสามารถทําความเข้าใจในผลการวิเคราะห์ได้ ในข้ันตอนนี้ไม่ควรแสดง
ความคิดเห็นใด ๆ ท่ีไม่มีหลักการหรือเอกสารการวิจัยรองรับ ควรแปลผลตามผลการวิเคราะห์ท่ีได้รับ
อย่างแท้จริง และไม่ควรมีอคติในการแปลผล แต่ถ้ามีข้อเสนอแนะใด ๆ ครูสามารถเพ่ิมเติมในส่วนท่ี
เก่ียวกับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

6. การเขียนรายงานการวิจัย (Reporting Results) เป็นข้ันตอนท่ีมีความสําคัญต่อ
การเผยแพร่ผลการศึกษา พิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาด 16 pixels จะเป็น font อะไรก็ได้ แต่ผู้เขียนขอ
เสนอแนะให้ใช้ font แบบ BrowalliaUPC รายงานการวิจัยในชั้นเรียนมี 3 ส่วน คือ 

6.1 ส่วนหัว (Heading) เป็นส่วนท่ีประกอบด้วย ปก คํานํา สารบัญ สารบัญตาราง 
(ถ้ามี) บัญชีภาพประกอบ (ถ้ามี) 

6.2 ส่วนตัวรายงาน (Reporting) ส่วนประกอบของตัวรายงานมี 5 ส่วน ตาม
ข้ันตอนของการวิจัยในชั้นเรียน แต่ละส่วนมีจํานวนหน้า ดังนี้ 

6.2.1 การศึกษาสภาพปัญหาท่ีต้องการศึกษา 1 - 2 หน้า 
6.2.2 การกําหนดปัญหาวิจัย 1 - 2 หน้า 
6.2.3 ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 3 - 5 หน้า 
6.2.4 การรวบรวมข้อมูล 2 - 4 หน้า 
6.2.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล 2 - 4 หน้า จํานวนหน้าของ

งานวิจัยในชั้นเรียนส่วนนี้ของแต่ละเรื่องรวมแล้วไม่เกิน 17 หน้าแต่ถ้ามีเอกสารหรือรายการใด ๆ ท่ี
ต้องการเพ่ิมเติมสามารถใส่ลงไปได้ในส่วนของภาคผนวก 

6.3 ส่วนท้าย (Tailing) เป็นส่วนท่ีประกอบด้วย บรรณานุกรม และภาคผนวก 
 
แนวทางในการทําวิจัยในช้ันเรียนของครู 
 1.  ควรเป็นงานวิจัยขนาดเล็ก  ใช้กลุ่มตัวอย่างขนาด 1-2 ห้องเรียน  เนื่องจากการวิจัยใน 
ชั้นเรียนเป็นงานวิจัยท่ีมีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงทดลอง  ดังนั้น หากครูทําวิจัยท่ีใช้กลุ่มตัวอย่างหลาย 
ๆ ห้องเรียนมากเกินไปก็จะทําให้ครูไม่สามารถควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการทําวิจัย
ได้ 
 2.  หากมีปัญหาหลาย ๆ ประเด็นเกิดข้ึนในชั้นเรียนพร้อม ๆ กัน เช่น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตํ่า  ให้ความร่วมมือทางการเรียนน้อย  หรือขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน             
ครูอาจจะนําปัญหาเหล่านั้นมาแก้พร้อม ๆ กันได้ โดยครูอาจจะคิดนวัตกรรมท่ีสามารถแก้ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนหลาย ๆ เรื่องไปพร้อม ๆ กัน เช่น อาจใช้การเรียนการสอนท่ีเน้นการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
กันระหว่างผู้เรียน ซ่ึงการใช้กิจกรรมนี้สามารถแก้ปัญหาสิ่งท่ีเกิดข้ึนท้ังสามเร่ืองไปด้วยกัน 
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 3.  เน้นการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 5 
ข้ันตอน  คือ  ข้ันเลือกปัญหาในการวิจัย  ข้ันต้ังสมมติฐานการวิจัยเพ่ือคาดเดาคําตอบไว้ล่วงหน้า   
ข้ันเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาข้อเท็จจริงตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้  ข้ันการวิเคราะห์เพ่ือวิเคราะห์
ข้อเท็จจริงท่ีรวบรวมได้และแปลผลตามผลการวิเคราะห์เพ่ือตอบปัญหาท่ีต้องการแก้ไข   และข้ันสรุป
ผลการวิจัยท้ังหมดว่าดําเนินการอย่างไร ได้ผลเป็นอย่างไร  ซ่ึงข้ันตอนท้ัง 5 ข้ันตอนดังกล่าวจะ
นําไปสู่ความมีระบบ ระเบียบ มีหลักฐานท่ีน่าเชื่อถือของงานวิจัย 

4.  ต้องเป็นปัญหาท่ีแท้จริงของห้องเรียน มีงานวิจัยหลายเรื่องท่ีไม่ใช่ปัญหาท่ีแท้จริงของ
นักเรียนจึงทําให้การแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัยไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ ท้ังกับผู้ เรียน                  
กับครูผู้สอน หรือแม้กระท่ังกับสถานศึกษา 

5.  ใช้ข้อมูลท่ีอยู่ในห้องเรียนในการหาคําตอบของงานวิจัยเป็นหลัก  เริ่มต้ังแต่การใช้
นวัตกรรมทางการศึกษาต่าง ๆ   การรวบรวมข้อมูลในข้ันของการสังเกตผล   อย่างไรก็ตาม          
บางงานวิจัยอาจมีการหาคําตอบของงานวิจัยโดยการรวบรวมข้อมูลจากผู้ท่ีเก่ียวข้องกับนักเรียน  เช่น  
ผู้ปกครอง  ครูผู้สอนในวิชาอ่ืน ๆ  เป็นต้น 
 
เกณฑ์การเลือกปัญหาการวิจัยในช้ันเรียน 
 ในการเลือกปัญหามาทําการวิจัยในชั้นเรียนแต่ละครั้ง ผู้วิจัยควรคํานึงถึงประเด็นสําคัญ
ต่อไปนี้ 
 1. ปัญหาท่ีเลือกมาทําการวิจัยได้ผ่านการวิเคราะห์มาอย่างดีว่าเป็นปัญหาท่ีแท้จริงและเป็น
ปัญหาท่ีสําคัญท่ีต้องรีบแก้ไข และเม่ือทําการแก้ไขแล้วจะเกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากท่ีสุด หากครู
พบว่าในชั้นเรียนของตนมีปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับผู้เรียนมากกว่า 1 เรื่องท่ีจะต้องรีบแก้ไข ครูจะต้อง
วิเคราะห์ว่า ปัญหาใดเป็นปัญหาท่ีสําคัญมากท่ีสุดและเลือกเรื่องนั้นมาทําวิจัยในชั้นเรียน 
 2.ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากงานวิจัย  สิ่งท่ีผู้วิจัยจะต้องคํานึงถึงในอันดับต่อมาก่อนตัดสินใจ
เลือกปัญหาท่ีจะวิจัย คือ การพิจารณาว่า สิ่งท่ีกําลังตัดสินใจทํานั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน
ด้านใดบ้าง ท้ังด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านจิตพิสัย หากเรื่องใดท่ีทําแล้วจะเกิดประโยชน์กับ
ผู้เรียนในด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่านั้น ก็ถือว่าเหมาะท่ีจะเลือกเรื่องนั้นมาทําวิจัยในชั้นเรียน   
 3.ความซํ้าซ้อนกับงานวิจัยอ่ืน  งานวิจัยท่ีดีต้องไม่ซํ้าซ้อนกับผลงานวิจัยท่ีมีผู้ทําไว้แล้ว 
เพราะปัญหาท่ีเราสนใจนั้นมีคําตอบถูกค้นพบไปแล้ว  การท่ีจะทราบว่ามีผู้ใดทําวิจัยเรื่องนั้น ๆ หรือ
ยัง  ต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้าจากรายงานการวิจัยหรือเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังท่ีมีอยู่ใน
ห้องสมุด และในระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ  อย่างเพียงพอ 
 4.ตรงกับความสนใจของผู้วิจัย  ผู้ท่ีทําวิจัยตรงกับความสนใจของตนเองจะมีความต้ังใจใน
การทํางาน สนุกกับการทํางาน สนุกกับปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการวิจัย มีความอดทนต่อการ
ทํางานหนักในช่วงวิจัย และจะพยายามทํางานวิจัยเรื่องนั้นออกมาอย่างมีคุณภาพและเชื่อถือได้ดีกว่า
ผู้ท่ีไม่สนใจเรื่องนั้นอย่างแท้จริง ดังนั้น เรื่องนี้จึงเป็นอีกประเด็นหนึ่ง  ท่ีผู้วิจัยจะต้องตระหนักว่า รัก
ชอบ หรือสนใจเรื่องนี้จริงหรือไม่ 
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 5.ความเหมาะสมกับผู้วิจัย  นอกจากความสนใจในประเด็นปัญหาท่ีต้องการแล้ว ความ
เหมาะสมของผู้วิจัยกับงานท่ีกําลังจะทําก็เป็นประเด็นสําคัญท่ีต้องพิจารณาเช่นกัน  งานวิจัยท่ีมีความ
เหมาะสมกับผู้วิจัยพิจารณาได้จาก 
  1) การมีความรู้ในเนื้อเรื่องท่ีจะทําวิจัย 
  2) การมีความถนัดหรือความสามารถในกระบวนการวิจัยท่ีใช้ 
  3) การมีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ 
  4) การมีเวลาอย่างเต็มท่ีท่ีจะทําวิจัยเรื่องนี้ 
 6.การได้มาซ่ึงข้อมูลท่ีเชื่อถือได้  การพิจารณาว่าหากทําการวิจัยเรื่องนี้แล้ว  จะรวบรวม
ข้อมูลด้วยเครื่องมือประเภทไหน จากแหล่งใดนั้น เป็นเรื่องท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง เพราะข้อมูลท่ีใช้
ในการวิจัยต้องเป็นข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ ข้อมูลเหล่านี้ต้องมีการรวบรวมมาจากเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ มี
ความเหมาะสมท่ีจะใช้วัดตัวแปรท่ีต้องการศึกษา และต้องใช้แหล่งข้อมูลท่ีมีความเชื่อถือได้ด้วย 
 7.ความคุ้มค่าของผลท่ีได้รับจากการวิจัย  ในการทําวิจัยชั้นเรียนแต่ละเรื่อง ผู้วิจัยจําเป็นท่ี
จะต้องเปรียบเทียบผลท่ีได้รับจากการวิจัยกับต้นทุนต่างๆท่ีลงไป เช่น กําลังกายของผู้วิจัยท่ีทุ่มเทใน
การทํางานวิจัย งบประมาณท่ีใช้ ซ่ึงสิ่งเหล่านี้จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งท่ีผู้วิจัยจะต้องนํามาคิดก่อน
ตัดสินใจเลือกทํางานวิจัยเรื่องนั้น ๆ ว่าคุ้มค่าหรือไม่กับผลวิจัยท่ีได้รับ 
 8.ความร่วมมือจากผู้เก่ียวข้อง ในงานวิจัยชั้นเรียนมีความจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก
บุคคลหลายฝ่าย ท้ังตัวผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูคนอ่ืนๆ และผู้บริหาร ดังนั้น ในการทําวิจัยผู้วิจัยต้อง
พิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ท่ีเก่ียวข้อง หรือแหล่งข้อมูลท่ีได้กําหนดไว้อย่าง
แน่นอน 
 
การวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือการทําวิจัยในช้ันเรียน 
 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน คือ การท่ีผลของการเรียนการสอนหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนไม่
เป็นไปตามท่ีคาดหวังไว้  หรือไม่เป็นไปตามท่ีวางเป้าหมายไว้ 
 ในการจัดการศึกษามีจุดมุ่งหมาย คือ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ดังนั้น การวิเคราะห์ปัญหา 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจึงต้องมีจุดเริ่มท่ีคุณภาพผู้เรียนเป็นหลักครูผู้สอนอาจวิเคราะห์
คุณภาพผู้เรียนได้จากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ 
 1. จากสารสนเทศของโรงเรียนและส่วนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง   สารสนเทศในโรงเรียนมีมากมาย
หลายชนิด ครูผู้สอนสามารถใช้สารสนเทศได้ท้ังระดับชั้นเรียน เช่น จากบันทึกท้ายแผนการสอน การ
ทําสังคมมิติในชั้นเรียน จากผลการทดสอบย่อย และจากผลการทดสอบปลายภาค นอกจากนี้ยังมี
สารสนเทศในระดับท่ีเป็นภาพรวมของโรงเรียน เช่น ผลการประเมินโรงเรียนจาก สมศ. (สํานักรับรอง
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รายงาน
การตรวจเยี่ยมโรงเรียนของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตามสารสนเทศท่ีครูสามารถนํามาวิจัยชั้นเรียนน้ัน อาจมาจากสารสนเทศภายนอก 
เช่น จากข่าวสารบ้านเมืองท่ีเป็นปัญหาในภาพรวม เช่น ปัญหาการทุจริตการสอบเข้าศึกษาต่อใน
ระดับมหาวิทยาลัย ปัญหาความเครียดของนักเรียน ปัญหาการทะเลาะวิวาท ฯลฯ หรือจากงานวิจัย
ของบุคคลต่างๆ ท่ีมีการชี้ประเด็นให้ทําวิจัยต่อในเรื่องนั้น เป็นต้น 
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 2. จากข้อมูลความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ท่ีเก่ียวข้อง  แหล่งข้อมูลท่ีสําคัญอีกแหล่งหนึ่ง
ของการหาปัญหาในการทําวิจัย คือ ความคิดเห็นของนักเรียน ครูผู้สอน ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงครูผู้สอนอาจจะใช้การพูดคุย ใช้การสังเกต ใช้แบบสอบถาม
ถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน เพ่ือนํามาวิจัยชั้นเรียนได้ 
 
เทคนิคการรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในช้ันเรียน 

 ในการดําเนินการวิจัยเพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ท่ีผู้วิจัยต้องการศึกษา ต้องอาศัยการ
รวบรวมข้อมูล    ซ่ึงการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยมีหลายประเภท  ผู้วิจัยจําเป็นท่ีจะต้องศึกษาก่อน
ว่าเทคนิคการรวบรวมข้อมูลแบบไหนท่ีเหมาะกับงานวิจัยของตนเอง   ในบทนี้ขอแนะนํา เทคนิคท่ี
นิยมใช้รวบรวมข้อมูลในงานวิจัยในชั้นเรียน 4 ประเภท คือ การรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม  โดย
การสัมภาษณ์  โดยการสังเกต  และโดยการทดสอบ  เพ่ือช่วยให้ผู้วิจัยได้ตัดสินใจเลือกเทคนิคการ
รวบรวมข้อมูลในงานวิจัยของตนเองได้อย่างเหมาะสม  โดยจะขอกล่าวถึงหลักการสําคัญ  ข้อดี-
ข้อจํากัด  ลักษณะและหลักการสร้างเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยในชั้นเรียน 
 1. การรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม 
      การรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม (Questionnaire)  เป็นการรวบรวมข้อมูล โดยผ่าน
แบบวัดหรือแบบสอบถาม เพ่ือหาข้อสรุปตามท่ีต้องการ  
 ข้อดีและข้อจํากัดของการรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม  
  ข้อดีของการรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม คือ 

1. มีรูปแบบท่ีง่ายต่อการตอบ 
2. เป็นท่ีคุ้นเคยของคนโดยท่ัวไป 
3. สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทีละหลาย ๆ คน 
4. เสียเวลา ค่าใช้จ่าย และแรงงานค่อนข้างน้อย 
ข้อจํากัดของการรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม คือ  
ต้องอาศัยความร่วมมือและความเต็มใจตอบจากผู้ให้ข้อมูลเป็นอย่างมากในกรณีท่ี

ผู้วิจัยสอบถามข้อมูลจากคนท่ีอ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ เป็นเด็ก หรือผู้สูงอายุแล้ว อาจจะต้องใช้
วิธีการอ่านข้อคําถามให้ฟังแล้วให้บอกคําตอบแก่ผู้วิจัยได้จดบันทึกทําให้ต้องใช้เวลาในการรวบรวม
ข้อมูลมากข้ึน  
  
 2. การรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
 การรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนา 
หรือสอบถามกันอย่างมีจุดมุ่งหมายเพ่ือหาข้อสรุปตามท่ีต้องการ ในการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่นิยมใช้
แบบบันทึกการสัมภาษณ์ เครื่องบันทึกภาพ/เสียง เป็นเครื่องมือบันทึกผลการสัมภาษณ์ 
         ข้อดีและข้อจํากัดของการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
  ข้อดีของการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์  คือ 
  1. เหมาะท่ีจะใช้ในกรณีท่ีต้องการให้ผู้ตอบข้อคําถามได้แสดงออกโดยการพูด
มากกว่าการเขียนตอบ 
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  2. เหมาะสําหรับการรวบรวมข้อมูลจากคนอ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้                
เช่น เด็ก หรือผู้สูงอายุ 
  3. สามารถสอบถามในประเด็นต่าง ๆ ในเชิงลึกได้จนเป็นท่ีพอใจ 
  4. สามารถเห็นความจริงใจในการตอบคําถาม 
  ข้อจํากัดของการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์  คือ 

1. สิ้นเปลืองเวลาและงบประมาณค่าใช้จ่ายมากกว่าการรวบรวมข้อมูลแบบอ่ืน 
  2. การฝึกผู้ช่วยสัมภาษณ์ให้มีความชํานาญ หรือมีความสามารถเทียบเท่าผู้วิจัยทํา
ได้ค่อนข้างยาก 
 
        3. การรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต 
 การรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต (Observation) เป็นการรวบรวมข้อมูลโดยการใช้ประสาท
สัมผัสของผู้สังเกตในการศึกษาพฤติกรรม หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ เพ่ือหาข้อสรุปตามท่ีต้องการ    
ในการสังเกตส่วนใหญ่นิยมใช้แบบตรวจสอบรายการ แบบประเมินค่า เครื่องบันทึกภาพ/เสียง  
เป็นเครื่องมือบันทึกประกอบการสังเกต     
 ข้อดีและข้อจํากัดของการรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต 
  ข้อดีของการรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต คือ 

1. เหมาะกับการรวบรวมข้อมูลเชิงพฤติกรรม และทักษะการปฏิบัติต่าง ๆ 
2. ทราบสภาพความเป็นจริง หรือความเคลื่อนไหวของสิ่งท่ีทําการสังเกตในขณะนั้น 

  ข้อจํากัดของการรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต คือ 
  1. ในการสังเกตอาจใช้เวลาค่อนข้างมากกว่าการใช้เทคนิคแบบอ่ืน ๆ 
  2. หากพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์เกิดข้ึนพร้อม ๆ กันหลายเหตุการณ์อาจรวบรวม
ข้อมูลไม่ได้  
  3. การฝึกผู้ช่วยสังเกตให้มีความชํานาญหรือมีความสามารถเทียบเท่าผู้วิจัยทําได้
ค่อนข้างยาก 
 
       4. การรวบรวมข้อมูลโดยการทดสอบ  
 การรวบรวมข้อมูลโดยการทดสอบ (Testing)  เป็นการรวบรวมข้อมูลโดยการกระตุ้น หรือ
เร้าให้ผู้ให้ข้อมูลได้แสดงออกมาซ่ึงความรู้ ความสามารถ และความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ เพ่ือหาข้อสรุป
ตามท่ีต้องการ    ในการทดสอบส่วนใหญ่จะใช้แบบทดสอบแบบปรนัย แบบทดสอบ แบบอัตนัย  
แบบวัดผลงานภาคปฏิบัติ แบบวัดทางจิตวิทยาอ่ืน ๆ เป็นเครื่องมือในการทดสอบ   
 ข้อดีและข้อจํากัดของการรวบรวมข้อมูลโดยการทดสอบ 
  ข้อดีของการรวบรวมข้อมูลโดยการทดสอบ คือ 

1.เหมาะสมมากท่ีจะใช้วัดความรู้ ความสามารถ  
2.สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทีละหลาย ๆ คน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บ

รวบรวมข้อมูลในชั้นเรียน ทําให้ใช้เวลาไม่มากนัก 
  ข้อจํากัดของการรวบรวมข้อมูลโดยการทดสอบ  คือ 
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1. กรณีท่ีผู้ถูกทดสอบไม่ได้อยู่ในสภาพเหมือนกับนักเรียนในชั้นเรียนจะทําให้ลําบาก
ในการตอบ 

2.หากเป็นลักษณะแบบทดสอบคนส่วนใหญ่มักจะกลัวและไม่ให้ความร่วมมือ
เท่าท่ีควร  
 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

วราภรณ์ บวรศิริ (2541) พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 88 เป็นงานวิจัยท่ีทําเป็น
วิทยานิพนธ์ เม่ือพิจารณาแหล่งผลิตงานวิจัยพบว่า เป็นงานวิจัยของสถาบันการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ 
ประเภทของงานวิจัยพบว่า เป็นงานวิจัยประยุกต์ถึงร้อยละ 98 โดยเป็นงานวิจัยและพัฒนาไม่ถึงร้อย
ละ 1 และเป็นงานวิจัยพ้ืนฐานไม่ถึงร้อยละ 1 ระเบียบวิธีวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่ใช้วิธีวิจัยเชิงสํารวจและ
รองลงมาเป็นงานวิจัยเชิงทดลอง ระดับการศึกษาท่ีวิจัยพบว่า ทํามากในระดับมัธยมศึกษา 
ประถมศึกษา และอุดมศึกษาเรียงตามลําดับ ส่วนงานวิจัยระดับอาชีวศึกษาและก่อนประถมศึกษายัง
มีน้อยมาก มิติของงานวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยมิติกระบวนการ จัดการเรียนการสอนมาก
ท่ีสุด รองลงมาได้แก่ งานวิจัยมิติผู้เรียน งานวิจัยหลายมิติและงานวิจัยมิติผู้สอนตามลําดับ สําหรับ
งานวิจัยมิติสภาพแวดล้อมยังมีน้อยมากงานวิจัยมิติกระบวนการจัดการเรียนการสอนพบว่า เป็น
งานวิจัยเก่ียวกับวิธีการสอนมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ การใช้สื่อ งานวิจัยมิติผู้เรียนพบว่า เป็นงานวิจัย
เก่ียวกับภูมิหลังของผู้เรียนมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ความเข้าใจของผู้เรียน พฤติกรรมของผู้เรียนและ
ความสามารถของผู้เรียนตามลําดับ งานวิจัยมิติผู้สอนพบว่าเป็นงานวิจัยเก่ียวกับสภาพปัญหามาก
ท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ภูมิหลังของผู้สอน ความเข้าใจของผู้สอน และพฤติกรรมการสอนตามลําดับ 
งานวิจัยมิติสภาพแวดล้อมพบว่า เป็นงานวิจัยด้านการสอน และงานวิจัยสภาพปัญหามากท่ีสุดเท่า ๆ 
กัน รองลงมาได้แก่ ภูมิหลังของบุคคลในชุมชน 

 

กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2542) ผลการสังเคราะห์งานวิจัย
เชิงปริมาณ พบว่า 1.1 การสอนวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีการสอนแบบใช้กิจกรรม 
วิธีการสอนแบบใช้สื่อการเรียนการสอน และวิธีการสอนแบบผสม ทําให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่าการสอนตามปกติ 1.2 การสอนวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีการสอนแบบ
ผสม (โดยใช้ชุดการสอน) ทําให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าการสอนตามปกติ ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเชิง
เนื้อหา พบว่า 2.1 วิธีการสอนแบบใช้กิจกรรม มี 15 วิธี วิธีการสอนท่ีทําให้ผู้เรียนมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหาสูงกว่าการสอนตามปกติ ได้แก่ การ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ วิธีการสอนแบบแก้ปัญหา และใช้แผนการสอนหรือชุดกิจกรรมท่ีเน้น
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการสอนท่ีทําให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
สูงกว่าการสอนตามปกติ ได้แก่ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และชุดฝึกกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ วิธีการสอนท่ีทําให้ผู้เรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าการ
สอนตามปกติ ได้แก่ วิธีการสอนแบบแก้ปัญหา แบะใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 
2.2 วิธีการสอนแบบใช้สื่อการเรียนการสอน มี 10 วิธี วิธีการสอนท่ีทําให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการ
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ทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าการสอนตามปกติ ได้แก่ การใช้บทเรียนแบบโปรแกรมและหนังสือการ์ตูนเพ่ือ
เสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทําให้ผู้เรียนมีเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าการสอนตามปกติ การใช้สไลด์จากโปรแกรมนําเสนอในคอมพิวเตอร์ ทําให้
ผู้เรียนมีความคงทนในการเรียนรู้สูงกว่าการสอนตามปกติ การใช้สไลด์ – เทป ท่ีมีสิ่งช่วยจัดมโนมติ
ด้วยนั้น การใช้สิ่งช่วยจัดมโนมติก่อน จะทําให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีท่ีสุด รองลงมาคือการ
ใช้ระหว่างใช้สไลด์ – เทป และการใช้สิ่งช่วยจัดมโนมติแบบเรื่องย่อกับบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
จะดีกว่าการใช้สิ่งช่วยจัดมโนมติแบบโครงเรื่อง 2.3 วิธีการสอนแบบผสม มี 12 วิธี วิธีการสอนท่ีทําให้
ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าการสอนตามปกติ ได้แก่ การใช้เกมและของเล่น
ทางวิทยาศาสตร์ การใช้คู่มือ / แผนการสอนเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การใช้เครื่อง
เล่นเชิงวิทยาศาสตร์ทําให้ผู้เรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าการสอนตามปกติ และชุดการสอน
ทําให้ความคงทนในการเรียนรู้สูงกว่าการสอนตามปกติ 2.4 รูปแบบการเรียนการสอน มี 5 รูปแบบ 
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ Bruner, Ausubel และ Suchman ทําให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าการสอนตามปกติ รูปแบบการ
เรียนการสอนของ Gagne ทําให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการสอนตามปกติ 
วิธีการสอนท้ัง 37 วิธี และรูปแบบการเรียนการสอน 5 รูปแบบนี้ ล้วนส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ท่ี
ยั่งยืนของผู้เรียน เพราะส่วนใหญ่นอกจากจะทําให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนหรือสูงกว่า
การสอนตามปกติแล้ว ยังทําให้กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนสูงข้ึนหรือสูง
กว่าการสอนตามปกติด้วย 

 

ทัศวรรณ คําทองสุข (2550) พบว่า ปริมาณงานวิจัยท่ีเป็นวิทยานิพนธ์เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการท้ัง 5 มหาวิทยาลัย พบว่า ปีท่ีทําวิจัยสําเร็จอยู่ในช่วงปีพ.ศ. 2546 2547 
และ 2549 สถาบันท่ีผลิตงานวิจัยมากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนสาขาวิชาท่ีผลิตงานวิจัย
มากท่ีสุด คือ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ลักษณะเนื้อหาการวิจัยใช้รูปแบบการบูรณาการท้ัง
ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้จํานวนใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่บูรณาการ
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้ทฤษฎี Constructivism เป็นหลักในการศึกษา สําหรับงานวิจัย
เชิงปริมาณวิธีการท่ีใช้ในการศึกษาส่วนใหญ่ใช้วิจัยเชิงทดลองท่ีไม่มีการจัดดําเนินการแบบสุ่มและไม่มี
กลุ่มควบคุม งานวิจัยเชิงผสมผสานใช้แบบแผนการวิจัยโดยใช้ปริมาณเป็นหลักคุณภาพเป็นรอง ส่วน
งานวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการศึกษาแบบ Single study เป็นส่วนใหญ่ 2. ผลการวิเคราะห์ลักษณะและ
ความแตกต่างของค่าขนาดอิทธิพลตามตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย พบว่า ตัวแปรท่ีทําให้ค่าขนาด
อิทธิพลแตกต่างกันมีท้ังหมด 5 ตัวแปร ตัวแปรประเภทตัวแปรตาม ตัวแปรสื่อ/ อุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอน ตัวแปรแบบแผนการวิจัย ตัวแปรจํานวนเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ตัวแปรเครื่องมือวัด
ตัวแปรอิสระ 3. ผลการวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า รูปแบบการบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สอดแทรกเนื้อหาวิชาท่ีเรียนเข้ากับชีวิตจริง รูปแบบการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้
เชื่อมโยงเนื้อหาวิชาท่ีเรียนกับการจัดกิจกรรมนอกสถานท่ี 4. ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ พบว่า 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการครบทุกช่วงชั้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีนํามาสอดแทรกกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนมากท่ีสุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการใน
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ระดับช่วงชั้นท่ี 1-3 โดยรูปแบบการบูรณาการแบบคู่ขนาน บูรณาการ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษากับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบพหุวิทยาการ กําหนดกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ท่ีเป็นแกนกลาง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา  

 

นัทธี เชียงชะนา (2550) ผลการพัฒนากรอบแนวคิดสาระของศาสตร์ทางดนตรีศึกษา 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบท่ีสัมพันธ์กัน คือ บริบทของการเรียนการสอนดนตรี การบริหาร/การ
นิเทศการเรียนการสอน การวิจัยทางดนตรีศึกษา การศึกษาทางด้านดนตรี และผลท่ีเกิดจากการเรียน
ดนตรี2. ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยทางดนตรีศึกษาพบว่า งานวิจัยเชิงปริมาณมีคุณภาพโดยสรุป
ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก และงานวิจัยเชิงคุณภาพมีคุณภาพโดยสรุปในภาพรวมอยู่ในระดับดี 
และตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยท่ีทําให้เกิดความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคุณภาพงานวิจัย ได้แก่ คณะท่ี
ผลิตงานวิจัย สาขาวิชาท่ีผลิตงานวิจัย แผนแบบการวิจัย วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง คุณภาพเครื่องมือ 
และ ประเภทการวิเคราะห์ข้อมูล3. ค่าขนาดอิทธิพลในระดับเล่มวิทยานิพนธ์จํานวน 62 ค่า มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.383 ในระดับชุดในการทดสอบสมมติฐานจํานวน 159 ค่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.422 
และตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยท่ีทําให้เกิดความแตกต่างของค่าประมาณขนาดอิทธิพลในระดับเล่ม
วิทยานิพนธ์ ได้แก่ ระดับการศึกษากลุ่มตัวอย่าง ประเภทเครื่องมือ ปีท่ีทํางานวิจัยเสร็จ ประเภท
สมมติฐาน สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง แผนแบบการวิจัย วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง คุณภาพเครื่องมือ 
และประเภทการวิเคราะห์ 4. ผลการวิเคราะห์เนื้อหา 6 ด้าน คือ 1) ประวัติ/วัฒนธรรมการถ่ายทอด
ดนตรี พบว่าเน้นการถ่ายทอดโดยการเลียนแบบผู้สอน 2) หลักสูตรดนตรี พบว่าควรจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรดนตรี หรือพัฒนา/วิเคราะห์หลักสูตรดนตรีเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 3) การเรียนการ
สอนดนตรี พบว่าการพัฒนาสื่อ/รูปแบบการสอน/กิจกรรมดนตรี/ การมีส่วนร่วมของชุมชน/
งบประมาณท่ีเพียงพอ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) การวัด/ประเมินผล การเรียน
ดนตรี พบว่า มีการทําวิจัยเพ่ือวิเคราะห์แบบสอบ/การประเมินหลักสูตร 5) การบริหารการจัด
กิจกรรมดนตรี พบว่า การบริหารจัดการกิจกรรมดนตรีมีการทํางานตามหน้าท่ีในแต่ละฝ่าย ต้ังแต่
ผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรม 6) วิชาชีพดนตรี พบว่า มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 
เพ่ือผลิตศิลปิน และเพ่ือผลิตครูสอนดนตรี 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในด้านข้อมูลพ้ืนฐานของการวิจัยในชั้นเรียน และผลการวิจัยในชั้นเรียน โดยผู้วิจัย
ได้ดําเนินการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ รายงานการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ของครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ประจําปี
การศึกษา 2552 – 2553 จํานวน 7 เรื่อง 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียนของ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมและจดบันทึกข้อมูล 
โดยมีรายละเอียดคือ ชื่อเรื่องงานวิจัยท่ีได้ดําเนินการ  ปัญหาของนักเรียนท่ีต้องการแก้ไข 
วัตถุประสงค์ของการทําวิจัย นวัตกรรมหลักท่ีใช้แก้ปัญหา  กลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการ
วิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  ระยะเวลาท่ีใช้ดําเนินการวิจัย วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ  สถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์  และผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ทําการรวบรวมข้อมูลจากรายงานการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ของครูผู้สอน พร้อมท้ังศึกษาและจดบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกข้อมูลพ้ืนฐานของการ
วิจัยในชั้นเรียน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีสังเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหาและทําการแจกแจง
ความถ่ีและค่าร้อยละ เพ่ือลงสรุปประเด็นสําคัญของข้อค้นพบจากงานวิจัยแต่ละเรื่อง แล้วจําแนกและ
จัดหมวดหมู่ประเด็นสําคัญเข้าด้วยกัน จากนั้นจึงทําการเรียบเรียงให้มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกัน
และนําเสนอในลักษณะการบรรยาย 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในด้านข้อมูลพ้ืนฐานของการวิจัยในชั้นเรียน และผลการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยนําเสนอผลการวิจัยตามลําดับดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ผลการสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียนด้าน 

  1.1 ผลการสังเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานการวิจัยในชั้นเรียน  
  1.2 ผลการสังเคราะห์ผลการวิจัยในชั้นเรียน 
  1.3 ข้อเสนอแนะ 
   

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตาราง 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศ 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย 1 14.29 
หญิง 6 85.71 
รวม 7 100.00 

 
 จากตาราง 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 85.71 
 
ตาราง 2  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านประสบการณ์สอน 
 

ประสบการณ์สอน จํานวน ร้อยละ 
16 – 20  ปี 1 14.28 
21 – 25  ปี 1 14.28 
25  ปีข้ึนไป 5 71.44 

รวม 7 100.00 
 
 จากตาราง 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 25 ปี           
คิดเป็นร้อยละ 71.44 
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ตาราง 3  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 

วุฒิการศึกษาสูงสุด จํานวน ร้อยละ 
ปริญญาตรี 5 71.43 
สูงกว่าปริญญาตรี 2 28.57 

รวม 7 100.00 
 
 จากตาราง 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 71.43 
 

ตาราง 4  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านสาขาวิชาท่ีจบตามวุฒิการศึกษาสูงสุด   
 

สาขาวิชาท่ีจบตามวุฒิการศึกษา
สูงสุด   

จํานวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา 3 42.86 
วิทยาศาสตร์ 4 57.14 

รวม 7 100.00 
 
 จากตาราง 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
57.14 
 

ตาราง 5  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอน   จํานวน ร้อยละ 
คณิตศาสตร์ 1 14.28 
วิทยาศาสตร์ 3 42.86 

มากกว่า 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 42.86 
รวม 7 100.00 

 
 จากตาราง 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และสอนมากกว่า 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดรวมเป็นร้อยละ 85.72 
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ตอนท่ี 2 ผลการสังเคราะห์งานวิจัยในช้ันเรียน 
 
1.1 ผลการสังเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานการวิจัยในช้ันเรียน  
 
ตาราง 6  ปัญหาท่ีต้องการแก้ไข 
 

ปัญหาท่ีต้องการแก้ไข จํานวน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ตํ่า 7 
นักเรียนขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2 
นักเรียนขาดทักษะการคิดพ้ืนฐาน 1 
นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานในเนื้อหาวิชาท่ีเรียนน้อย 1 
เนื้อหาในบทเรียนยากต่อการจดจํา 1 
ขาดสื่อการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชาท่ีจะเรียน 1 

 
 จากตาราง 6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัญหาในชั้นเรียนเรื่อง ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่ํา  
 
ตาราง 7  จํานวนวัตถุประสงค์ในการวิจัยในชั้นเรียน 
 

จํานวนวัตถุประสงค์ (ข้อ) จํานวน ร้อยละ 
3 ข้อ 5 71.43 
4 ข้อ 2 28.57 
รวม 7 100.00 

 
 จากตาราง 7 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในงานวิจัยจํานวน 3 ข้อ 
คิดเป็นร้อยละ 71.43 
 
ตาราง 8 นวัตกรรมท่ีใช้แก้ปัญหา 
 

นวัตกรรมท่ีใช้แก้ปัญหา จํานวน ร้อยละ 
บทเรียนสําเร็จรูป 2 28.58 
ชุดการสอน 2 28.58 
ชุดการเรียนด้วยตนเอง 1 14.28 
แบบฝึกทักษะ 1 14.28 
บทเรียนการ์ตูนวิทยาศาสตร์ 1 14.28 

รวม 7 100.00 
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 จากตาราง 8 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้นวัตกรรมคือบทเรียนสําเร็จรูปและชุด
การสอนในการแก้ปัญหา คิดรวมเป็นร้อยละ 57.16 
 
ตาราง 9 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย 
 

กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย จํานวน ร้อยละ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 4 57.16 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 1 14.28 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 1 14.28 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 1 14.28 

รวม 7 100.00 
 

จากตาราง 9 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เป็น
กลุ่มในการดําเนินการวิจัย คิดเป็นร้อยละ 57.16 

 
ตาราง 10 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้ จํานวน ร้อยละ 
14 แผน 2 28.50 
19 แผน 1 14.28 
16 แผน 1 14.28 
10 แผน 1 14.28 
9 แผน 1 14.28 
1 แผน 1 14.28 

รวม 7 100.00 
 

จากตาราง 10 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 14 
แผน คิดเป็นร้อยละ 28.50 
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ตาราง 11 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย จํานวน 
แบบทดสอบ 7 
แบบสอบถาม 4 
แบบบันทึก 3 
แบบสังเกต 3 
แบบรวบรวมความคิดเห็น 1 

 
จากตาราง 11 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้แบบทดสอบ และแบบสอบถามเป็น

เครื่องมือในการวิจัย 
 
ตาราง 12 ระยะเวลาท่ีใช้ดําเนินการวิจัย 
 

ระยะเวลาท่ีใช้ดําเนินการวิจัย จํานวน ร้อยละ 
เวลา 1 ภาคการศึกษา 2 28.57 
เวลา 2 ภาคการศึกษา  2 28.57 
เวลา 4 ภาคการศึกษา 2 28.57 
เวลา 5 ภาคการศึกษา 1 14.29 

รวม 7 100.00 
 

จากตาราง 12 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้เวลาดําเนินการวิจัยระหว่าง 1 – 2 
ปีการศึกษา คิดรวมเป็นร้อยละ 85.71 
 
ตาราง 13 การหาคุณภาพเครื่องมือด้านค่าความเท่ียงตรง 
 

การหาคุณภาพเครื่องมือ                           
ด้านค่าความเท่ียงตรง 

จํานวน ร้อยละ 

ค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 7 100.00 
ค่าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง 0 0.00 

รวม 7 100.00 
 

จากตาราง 13 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทุกคนหาคุณภาพเครื่องมือด้านค่าความ
เท่ียงตรงโดยใช้เทคนิคการหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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ตาราง 14 การหาคุณภาพเครื่องมือด้านค่าอํานาจจําแนก 
 

การหาคุณภาพเครื่องมือ                             
ด้านค่าอํานาจจําแนก 

จํานวน ร้อยละ 

ค่าอํานาจจําแนก 7 100.00 
รวม 7 100.00 

 
จากตาราง 14 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทุกคนหาคุณภาพเครื่องมือด้านค่าอํานาจ

จําแนก คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
ตาราง 15 การหาคุณภาพเครื่องมือด้านค่าความยากง่าย 
 

การหาคุณภาพเครื่องมือ                             
ด้านค่าความยากง่าย 

จํานวน ร้อยละ 

ค่าความยากง่าย 7 100.00 
รวม 7 100.00 

 
จากตาราง 15 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทุกคนหาคุณภาพเครื่องมือด้านค่าความยากง่าย 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
ตาราง 16 การหาคุณภาพเครื่องมือด้านค่าความเชื่อม่ัน 
 

การหาคุณภาพเครื่องมือด้านค่าความเช่ือม่ัน จํานวน 
KR 20   4 
test Re-test  2 
KR 21   1 
Alpha Coefficient 1 

 
จากตาราง 16 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่หาคุณภาพเครื่องมือด้านค่าความ

เชื่อม่ันโดยใช้เทคนิค KR 20 และ test Re-test 
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ตาราง 17 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จํานวน 
ค่าเฉลี่ย 7 
ค่าประสิทธิภาพ E1/E2      7 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   6 
ค่าร้อยละ 3 
ค่าความถ่ี 3 
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย t-test 3 
ค่าดัชนีประสิทธิผล 1 

 
จากตาราง 17 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้สถิติค่าเฉลี่ย ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ตาราง 18 การคํานวณค่าสถิติ 
 

การคํานวณค่าสถิต ิ จํานวน 
โปรแกรม Excel 5 
คํานวณด้วยตนเอง/เครื่องคิดเลข      4 
โปรแกรม SPSS 3 

 
จากตาราง 18 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้โปรแกรม Excel และคํานวณด้วย

ตนเอง/เครื่องคิดเลขในการคํานวณค่าสถิติ 
 
1.2 ผลการสังเคราะห์ผลการวิจัยในช้ันเรียน 
 
ตาราง 19  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 

ผลการวิจัยในช้ันเรียน จํานวน ร้อยละ 
ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 7 100.00 

รวม 7 100.00 
 

จากตาราง 19 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทุกคนมีผลการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ัง
ไว้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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1.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 
ตาราง 20  ปัญหา อุปสรรคด้านการเลือกปัญหาในการทําวิจัย 
 

ปัญหา อุปสรรค จํานวน 
ไม่ทราบเกณฑ์การเลือกนวัตกรรมท่ีใช้กับปัญหาท่ีจะแก้ 1 
ไม่รู้จะเลือกปัญหาใด 1 
การต้ังชื่อเรื่องในการวิจัย 1 

 
จากตาราง 20 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหา อุปสรรคด้านการเลือกปัญหาในการทํา

วิจัย ได้แก่ ไม่ทราบเกณฑ์การเลือกนวัตกรรมท่ีใช้กับปัญหาท่ีจะแก้ ไม่รู้จะเลือกปัญหาใด และการต้ัง
ชื่อเรื่องในการวิจัย 
 
ตาราง 21  ปัญหา อุปสรรคด้านการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

ปัญหา อุปสรรค จํานวน 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอนมีน้อย 1 
โรงเรียนอยู่ไกลจากแหล่งค้นคว้า 1 

 
จากตาราง 21 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหา อุปสรรคด้านการทบทวนเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอนมีน้อย และโรงเรียนอยู่ไกลจาก
แหล่งค้นคว้า 
 
ตาราง 22  ปัญหา อุปสรรคด้านการเขียนโครงร่างการวิจัย 
 

ปัญหา อุปสรรค จํานวน 
ขาดทักษะการเขียนโครงร่างงานวิจัย 1 
ไม่มีความรู้ 1 

  
จากตาราง 22 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหา อุปสรรคด้านการเขียนโครงร่างการวิจัย

ได้แก่ ขาดทักษะการเขียนโครงร่างงานวิจัย และไม่มีความรู้ 
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ตาราง 23  ปัญหา อุปสรรคด้านการสร้างนวัตกรรม/แผนการเรียนรู้ประกอบการทําวิจัย 
 

ปัญหา อุปสรรค จํานวน 
ขาดท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้เฉพาะ 1 
หาเวลาพบผู้เชี่ยวชาญยาก 1 
การเลือกชนิด/รูปแบบของนวัตกรรมท่ีใช้ 1 

 
จากตาราง 23 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหา อุปสรรคด้านการสร้างนวัตกรรม/

แผนการเรียนรู้ประกอบการทําวิจัย ได้แก่ ขาดท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้เฉพาะ หาเวลาพบผู้เชี่ยวชาญยาก
และการเลือกชนิด/รูปแบบของนวัตกรรมท่ีใช้ 
 
ตาราง 24  ปัญหา อุปสรรคด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลการวิจัย 
 

ปัญหา อุปสรรค จํานวน 
การสร้างเกณฑ์การวัดและประเมินผล 2 
ขาดความรู้ในเรื่องการสร้างเครื่องมือวัดผลการวิจัย 1 
การเลือกแบบประเมินและวิธีการประเมิน 1 

 
จากตาราง 24 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหา อุปสรรคด้านการสร้างเครื่องมือวัด

ผลการวิจัย ได้แก่ การสร้างเกณฑ์การวัดและประเมินผล ขาดความรู้ในเรื่องการสร้างเครื่องมือวัด
ผลการวิจัย และการเลือกแบบประเมินและวิธีการประเมิน 
 
ตาราง 25  ปัญหา อุปสรรคด้านการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ 
 

ปัญหา อุปสรรค จํานวน 
ขาดความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ 3 
ขาดท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้เฉพาะทาง 1 
ใช้เวลาในวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือนาน 1 

 
จากตาราง 25 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหา อุปสรรคด้านการวิเคราะห์คุณภาพของ

เครื่องมือ ได้แก่ ขาดความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ ขาดท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้เฉพาะทาง 
และใช้เวลาวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือนาน 
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ตาราง 26  ปัญหา อุปสรรคด้านการรวบรวมข้อมูล 
 

ปัญหา อุปสรรค จํานวน 
ใช้เวลานานในการเก็บรวบรวมข้อมูล 1 

  
จากตาราง 26 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหา อุปสรรคด้านการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 

ใช้เวลานานในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
ตาราง 27  ปัญหา อุปสรรคด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ปัญหา อุปสรรค จํานวน 
ขาดความรู้ด้านสถิติ/การวิเคราะห์ข้อมูล 2 
ความถูกต้องในการวิเคราะห์ข้อมูล 1 

 
จากตาราง 27 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหา อุปสรรคด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ขาดความรู้ด้านสถิติ/การวิเคราะห์ข้อมูล และความถูกต้องในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ตาราง 28  ปัญหา อุปสรรคด้านการแปลผลการวิเคราะห์ 
 

ปัญหา อุปสรรค จํานวน 
ขาดความรู้ด้านการแปลผล 1 
แปลผลการวิเคราะห์ไม่ถูกต้อง 1 

 
จากตาราง 28 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหา อุปสรรคด้านการแปลผลการวิเคราะห์ 

ได้แก่ ขาดความรู้ด้านการแปลผล และแปลผลการวิเคราะห์ไม่ถูกต้อง 
 
ตาราง 29  ปัญหา อุปสรรคด้านการอภิปรายผลการวิจัย 
 

ปัญหา อุปสรรค จํานวน 
หางานวิจัยท่ีสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีทํายาก 1 
การใช้ภาษาการเขียนเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องจากบทท่ี 2 1 

 
จากตาราง 29 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหา อุปสรรคด้านการอภิปรายผลการวิจัย 

ได้แก่ หางานวิจัยท่ีสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีทํายาก และการใช้ภาษาการเขียนเช่ือมโยงแนวคิดทฤษฎีท่ี
เก่ียวข้องจากบทท่ี 2 
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ตาราง 30  ปัญหา อุปสรรคด้านการเขียนรายงานการวิจัย 
 

ปัญหา อุปสรรค จํานวน 
รูปแบบการเขียนรายงานไม่เป็นมาตรฐาน 1 
พิมพ์ไม่คล่องทําให้ใช้เวลานาน 1 

 
จากตาราง 30 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหา อุปสรรคด้านการเขียนรายงานการวิจัย 

ได้แก่ รูปแบบการเขียนรายงานไม่เป็นมาตรฐาน และพิมพ์ไม่คล่องทําให้ใช้เวลานาน 
 
ตาราง 31  ปัญหา อุปสรรคด้านบุคลากรท่ีให้คําปรึกษาการวิจัย 
 

ปัญหา อุปสรรค จํานวน 
เลือกผู้เชี่ยวชาญไม่ถูกต้องกับกลุ่มสาระ 1 
เวลาให้คําปรึกษามีน้อย 1 

 
จากตาราง 31 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหา อุปสรรคด้านบุคลากรท่ีให้คําปรึกษา

การวิจัย ได้แก่ เลือกผู้เชี่ยวชาญไม่ถูกต้องกับกลุ่มสาระ และเวลาให้คําปรึกษามีน้อย 
 
ตาราง 32  ปัญหา อุปสรรคด้านการบริหารเวลาในการทําวิจัย 
 

ปัญหา อุปสรรค จํานวน 
แบ่งเวลาในการทําวิจัยได้ไม่เหมาะสม 1 
สภาพร่างกายไม่แข็งแรง 1 

 
จากตาราง 32 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหา อุปสรรคด้านการบริหารเวลาในการทํา

วิจัย ได้แก่ แบ่งเวลาในการทําวิจัยได้ไม่เหมาะสม และสภาพร่างกายไม่แข็งแรง 
 
ตาราง 33  ปัญหา อุปสรรคด้านอ่ืนๆ 
 

ปัญหา อุปสรรค จํานวน 
ขาดงบประมาณในการสนับสนุน 1 

 
จากตาราง 33 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหา อุปสรรคด้านอ่ืนๆ ได้แก่ งบประมาณ

ในการสนับสนุน 
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ตาราง 34  ข้อเสนอแนะและความต้องการความช่วยเหลือจากเขตพ้ืนท่ี 
 

ปัญหา อุปสรรค จํานวน 
บุคลากรท่ีให้คําปรึกษาการวิจัย 7 
การสร้างเครื่องมือและการวิเคราะห์คุณภาพ 5 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ 5 
การเขียนโครงร่างการวิจัย 4 
การเขียนรายงานการวิจัย 4 
มีหน่วยงานสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน 2 
งบประมาณสนับสนุน 2 

 
จากตาราง 34 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะและความต้องการความช่วยเหลือ

จากเขตพ้ืนท่ี 3 ลําดับแรกได้แก่ บุคลากรท่ีให้คําปรึกษาการวิจัย การสร้างเครื่องมือและการวิเคราะห์
คุณภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ 
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บทที่  5 
สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในด้านข้อมูลพ้ืนฐานของการวิจัยในชั้นเรียนและผลการวิจัยในชั้นเรียน ประชากร
ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ รายงานการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ประจําปีการศึกษา 2552 – 2553 
จํานวน 7 เล่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียน
ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สถิติท่ีใช้ได้แก่ วิธีสังเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยวิธี
วิเคราะห์เนื้อหาและทําการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง             
(ร้อยละ 85.71) มีประสบการณ์สอนมากกว่า 25 ปี (ร้อยละ 71.44) มีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดับ
ปริญญาตรี (ร้อยละ 71.43) จบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 57.14) และได้รับผิดชอบสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 42.86) 

ผลการสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียน พบว่า ปัญหาในชั้นเรียนส่วนใหญ่ได้แก่เรื่อง 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตํ่า ครูผู้สอนได้กําหนดวัตถุประสงค์ใน
งานวิจัยจํานวน 3 ข้อ (ร้อยละ 71.43) โดยใช้บทเรียนสําเร็จรูปและชุดการสอนเป็นนวัตกรรมในการ
แก้ปัญหา (ร้อยละ 57.16) ส่วนใหญ่ดําเนินการวิจัยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 (ร้อยละ 57.16) 
มีการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการวิจัยจํานวน 14 แผน (ร้อยละ 28.50) มีเครื่องมือในการ
ดําเนินงานวิจัยได้แก่แบบทดสอบ และแบบสอบถาม มีการหาคุณภาพเครื่องมือท้ังด้านค่าความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (ร้อยละ 100.00) ค่าอํานาจจําแนก  (ร้อยละ 100.00) ค่าความยากง่าย (ร้อยละ 
100.00) และค่าความเชื่อม่ัน ใช้สถิติค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าประสิทธิภาพ E1/E2 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ครูสอนใช้โปรแกรม excel ช่วยในการคํานวณค่าสถิติ ใช้เวลาในการ
ดําเนินการวิจัยระหว่าง 1 – 2 ปีการศึกษา (ร้อยละ 85.71) และมีผลการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ท่ีตั้งไว้ (ร้อยละ 100.00) 

ปัญหา อุปสรรค พบว่า ครูผู้สอนมีปัญหาในด้านการเลือกปัญหาในการทําวิจัย การทบทวน
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง การเขียนโครงร่างการวิจัย การสร้างนวัตกรรม/แผนการเรียนรู้
ประกอบการทําวิจัย การสร้างเครื่องมือวัดผลการวิจัย การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ           
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลการวิเคราะห์ การอภิปรายผลการวิจัย การเขียน
รายงานการวิจัย ด้านบุคลากรท่ีให้คําปรึกษาการวิจัย การบริหารเวลาในการทําวิจัย และงบประมาณ
ในการดําเนินงานวิจัย 

ข้อเสนอแนะและความต้องการความช่วยเหลือจากเขตพ้ืนท่ี พบว่า ครูผู้สอนเสนอแนะใน
เรื่อง บุคลากรท่ีให้คําปรึกษาการวิจัย วิธีการสร้างเคร่ืองมือและการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ และ
การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลการวิเคราะห์ การเขียนโครงร่างการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย          
มีหน่วยงานสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน และงบประมาณสนับสนุน 
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อภิปรายผล 
 จากสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 1.ประเด็นการอภิปรายจากผลการสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียน  
ผู้วิจัยพบว่า ครูผู้สอนเริ่มทําการวิจัยในชั้นเรียนโดยเร่ิมจากปัญหาในชั้นเรียน พบว่า

งานวิจัยส่วนใหญ่มีปัญหาได้แก่เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตํ่า 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มสาระ
วิชาหลัก และเป็นกลุ่มสาระท่ีเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศ ประเด็นดังกล่าวทําให้ครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เกิดความตระหนักถึงความจําเป็นท่ีต้องเร่งแก้ปัญหาดังกล่าว เพ่ือสร้าง
ฐานความรู้ท่ีม่ันคงให้กับนักเรียนอีกท้ังผู้วิจัยพบว่านวัตกรรมท่ีใช้แก้ปัญหาในชั้นเรียนดังกล่าวนั้น 
ครูผู้สอนส่วนใหญ่เลือกใช้บทเรียนสําเร็จรูปและชุดการสอน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ บทเรียนสําเร็จรูป
และชุดการสอนนั้น สร้างข้ึนบนพ้ืนฐานของการเรียนรู้จากง่ายไปหายาก ทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างเป็นลําดับข้ันตอน ความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จึงพัฒนาข้ึนอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกิดการพัฒนาข้ึน นอกจากนั้นผู้วิจัยยังพบว่าครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ดําเนินการสร้างเครื่องมือประกอบการวิจัยได้แก่นวัตกรรมท่ีใช้แก้ปัญหา 
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบสอบถาม และแบบทดสอบ ซ่ึงเครื่องมือทุกชนิดนั้นมีการหาคุณภาพท้ัง
ด้านค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ค่าอํานาจจําแนก  ค่าความยากง่าย และค่าความเชื่อม่ัน ท้ังนี้อาจ
เป็นเพราะ ครูผู้สอนต้องการยืนยันว่าเครื่องมือท่ีตนเองสร้างข้ึนมานั้นมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี
กําหนด และเป็นไปตามหลักการสร้างเครื่องมือสําหรับงานวิจัยท่ีถูกต้อง ส่งผลให้งานวิจัยท่ีครูผู้สอน
ทํานั้นมีความเท่ียงตรงภายในตามเกณฑ์มาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับของบุคคลท่ัวไป อีกท้ังได้ใช้สถิติ
พ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าประสิทธิภาพ E1/E2 
ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ ค่าสถิติดังกล่าวเป็นค่าสถิติพ้ืนฐานท่ีงานวิจัยสําหรับเลื่อนวิทยฐานะต้องมี เพราะ
แสดงให้เห็นว่างานของตนเองนั้นมีคุณภาพตามหลักวิชา ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์สามารถวัด
ออกมาได้เป็นรูปธรรม และในการคํานวณค่าสถิตินั้นผู้วิจัยพบว่าครูผู้สอนใช้โปรแกรม excel ช่วยใน
การคํานวณ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะคุณสมบัติของโปรแกรม excel ท่ีสามารถช่วยคํานวณค่าสถิติพ้ืนฐาน
ได้หลายรูปแบบ ใช้งานง่าย อีกท้ังผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องมีความรู้เรื่องสถิติมากนัก ไม่เหมือนกับโปรแกรม 
spss ท่ีผู้ใช้ต้องมีความรู้เรื่องสถิติในระดับท่ีมากพอสมควร และผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง spss มีจํานวน
จํากัด หาท่ีปรึกษาค่อนข้างยาก ส่งผลให้ครูผู้สอนโดยท่ัวไปเลือกใช้โปรแกรม excel ช่วยในการ
คํานวณค่าสถิติต่างๆ ส่วนระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย ผู้วิจัยพบว่าครูผู้สอนใช้ระยะเวลาระหว่าง 
1 – 2 ปีการศึกษา ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ งานวิจัยดังกล่าวเป็นในลักษณะเชิงงานวิจัยและพัฒนา 
เนื่องจากระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการดําเนินการ เพราะในปีการศึกษาแรกนั้น
จะเป็นข้ันตอนของการพัฒนาคุณภาพของนวัตกรรมท่ีใช้แก้ปัญหา แผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบสอบถาม และแบบทดสอบต่างๆ พัฒนาและทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่างๆจนกระท่ังเครื่องมือ
เหล่าได้คุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด ส่วนในปีการศึกษาท่ีสอง เป็นข้ันตอนของการนํา
เครื่องมือต่างๆมาทดลองใช้จริง โดยทําในลักษณะงานวิจัยเต็มรูปแบบ ซ่ึงมีในลักษณะรูปแบบการวิจัย
คือ one group pretest – posttest และมีระยะเวลาดําเนินงานท่ีนานพอจะเห็นการเปลี่ยนแปลง
ในตัวผู้เรียน ท้ังด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติในการเรียนวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้ผลการดําเนินงาน
วิจัยสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์งานวิจัยท่ีตั้งไว้ได้เป็นอย่างดี 
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 2.ประเด็นการอภิปรายจากปัญหา อุปสรรคจากการทําวิจัยในชั้นเรียน 
 ผู้วิจัยพบว่า ครูผู้สอนมีปัญหาจากการทําวิจัยในชั้นเรียนในทุกข้ันตอน โดยเฉพาะประเด็น
การสร้างเครื่องมือวัดผลการวิจัย และการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ 
ประเด็นปัญหาดังกล่าวหาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการวัดและประเมินผลค่อนข้างยาก ทําให้เม่ือทําการวิจัย
ไปถึงข้ันตอนดังกล่าวแล้ว เม่ือเกิดปัญหาครูผู้สอนจึงต้องใช้เวลามากในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
หรือไปสอบถามจากเพ่ือนร่วมวิชาชีพ ทําให้บางครั้งได้คําตอบท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชา ส่งผลให้
เสียเวลาในการทําวิจัยโดยใช่เหตุ นอกจากนั้นผู้วิจัยยังพบว่า ครูผู้สอนเสนอว่าหน่วยงานต้นสังกัดควร
จัดหาบุคลากรท่ีมีความรู้ด้านนี้ไว้เป็นท่ีปรึกษา เม่ือเกิดปัญหาครูผู้สอนจะได้มีผู้เชี่ยวชาญเป็นท่ี
ปรึกษา และง่ายต่อการติดต่อ ทําให้รักษาเวลาในการทําวิจัยได้เป็นอย่างดี 
 3.ประเด็นการอภิปรายจากข้อเสนอแนะและความต้องการความช่วยเหลือจากเขตพ้ืนท่ี  

ผู้วิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะมากมายหลายประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ข้อเสนอแนะท่ีกล่าวว่า ควรมีหน่วยงานสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ ครูผู้สอน
ท่ีต้องการพัฒนาตนเอง จะได้มีท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านท้ังในเรื่องการวิจัยใน 
ชั้นเรียน การวัดและประเมินผล ประเด็นดังกล่าวผู้วิจัยมองว่าเป็นข้อเสนอแนะท่ีเขตพ้ืนท่ีควรจัดทํา
ข้ึนมา เพ่ือช่วยเหลือบุคลากรในสังกัด เพราะผู้วิจัยเชื่อว่าข้าราชการครูส่วนใหญ่มีความต้องการ
พัฒนาตนเอง แต่ด้วยข้อจํากัดต่างๆ ทําให้คุณภาพของงานวิจัยในชั้นเรียนไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
ของคณะกรรมการอ่านผลงานวิชาการ อีกท้ังผู้วิจัยยังเชื่อว่าจะสามารถลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะ
เรื่องการจ้างทําผลงานวิชาการ เพราะเม่ือข้าราชการครูมีหน่วยงานสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน
แล้ว ครูผู้สอนสามารถมาปรึกษาในประเด็นท่ีไม่เข้าใจได้ตลอด ส่งผลให้ข้าราชการครูเกิดขวัญและ
กําลังใจในการผลิตงานวิจัยในชั้นเรียนท่ีมีคุณภาพ ผลสะท้อนต่อไปคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควรมี
การพัฒนาไปในทิศทางท่ีดีข้ึน และเขตพ้ืนท่ีมีผลงานการพัฒนาข้าราชการครูท่ีเป็นรูปธรรมสืบต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยท่ีพบ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสําหรับผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และผู้ท่ีสนใจท่ัวไป ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช้ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ควรจัดหาบุคลากรท่ีมีความรู้ 

ความเชี่ยวชาญในด้านการทําวิจัยในชั้นเรียน และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา เพ่ือทําหน้าท่ีให้
คําปรึกษางานวิจัยแก่ข้าราชการครูในสังกัด ตลอดจนจัดหางบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย
ของข้าราชการครูในสังกัด 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรจัดทํางานวิจัยในลักษณะนี้ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องหรือ

ผู้ท่ีสนใจทราบถึงคุณลักษณะของงานวิจัยในชั้นเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนทราบถึง
ปัญหา อุปสรรค และความต้องการการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของข้าราชการครูในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เพ่ือนําผลท่ีได้ไปวางแผนพัฒนาข้าราชการครูในสังกัดต่อไป 

เผย
แพ
ร่บ
นเว

็บไ
ซต
์

ww
w.k

roo
ba
nn
ok
.co
m



บรรณานุกรม 
 
กนกทิพย์ พัฒนาพัวพันธ์. (2529). การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือการวินิจฉัยการศึกษา.

เ ชียง ให ม่  .  ภาควิ ช าและประ เ มินผลและวิ จั ยการ ศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

กนกทิพย์ พัฒนาพัวพันธ์. (2541). สถิติอ้างอิงเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา .  ภาควิชาประเมินผลและ
วิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ . (2542) . การสังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับการเรียนการสอน 
วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา . กระทรวงศึกษาธิการ 

เกียรติสุดา  ศรีสุข . (2549) . ระเบียบวิธีวิจัย . ภาควิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา                        
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

โกวิท  ประวาทพฤกษ์และสมศักด์ิ  สินธุระเวชญ์ . (2533) . การประเมินในช้ันเรียน . กรุงเทพ :  
 วัฒนาพานิช 
จิรพรรณ บุญสูง. (2545). การสังเคราะห์วิธีวิทยาการวิจัยในวิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ทองสุข ปิยวงษ์. (2540). การสังเคราะห์ข้อค้นพบเก่ียวกับเทคนิควิธีวิจัยจากวิทยานิพนธ ์
สาขาวิชาวิจัยการศึกษา.วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ทัศวรรณ คําทองสุข . (2550) . การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  
(ระบบออนไลน์) วิทยานิพนธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ณรงค์ ศรีสวัสด์ิ. (2542). วิธีการวิจัยทางสังคมวิทยา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์. 

นิศา ชูโต. (2548). การวิจัยเชิงคุณภาพ=Qualitative Research. กรุงเทพฯ : บริษัท พริ้นต์โพร. 
นัทธี เชียงชะนา . (2550) . การสังเคราะห์งานวิจัยทางดนตรีศึกษา: การวิเคราะห์อภิมานและ      

การวิเคราะห์เนื้อหา (ระบบออนไลน์)  วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต                   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

บัญชา  อ๋ึงสกุล . (2541) . ยุทธศาสตร์การนําผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา .  
วารสารวิชาการ 1 มกราคม พ.ศ.2541 

บุญชม ศรีสะอาด. (2546). การวิจัยสําหรับครู. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น. 
บุญส่ง นิลแก้ว.  (2541).  วิจัยทางการศึกษา.  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.       
ปริวัตร  เข่ือนแก้ว . (2551) . การสังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน . วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ล้วน  สายยศ  และอัคณา  สายยศ . (2538) . เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา (พิมพ์ครั้งท่ี 4) . กรุงเทพฯ:     
สุวีริยาสาส์น. 

พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา. (2542). จิตวิทยาทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา. 
 

เผย
แพ
ร่บ
นเว

็บไ
ซต
์

ww
w.k

roo
ba
nn
ok
.co
m



 46

 
พรพรรณ รัตนะ. (2545). มโนทัศน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการวิจัยการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ระวีวรรณ โพธิ์วัง. (2548). หลักการจัดการศึกษายุคใหม่. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา. 
วราภรณ์ บวรศิริ . (2541) . การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการเรียนการสอนในประเทศไทย . 

(ระบบออนไลน์) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วรรณี ลิมอักษร. (2540). จิตวิทยาการศึกษา. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
สิน พันธ์พินิจ. (2547). เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์ 
สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์ . (2553) . การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ 

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สมศักด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน.์ (2545). การยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการประเมินตามสภาพจริง. 
 กรุงเทพฯ : เดอะโนว์เลจ. 
สยาม กาวิละ . (2550) . การสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

สงัด  อุทรานนท์ . (2526) . การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ . กรุงเทพฯโรงพิมพ์วงเดือน .  
สุลักษณ์ ศิวลักษณ์. (2545). ปรัชญาการศึกษา : ศาสตร์และศิลป์แห่งการปฏิรูปการเรียนรู.้ 
 นครปฐม : สํานักพิมพ์มูลนิธิเด็ก. พิมพ์ครั้งท่ี 2 
สุโท  เจริญสุข . (2523) . จิตวิทยาการศึกษา . นนทบุรี : โอเดียนสโตร์. 
สุธรรม์  จันทน์หอม . (2531) . จิตวิทยาการศึกษา .  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
สุภรณ์  สุภาพงศ์ . (2543) . กรอบความคิดและข้อเสนอแนะการวิจัยเพ่ือการปฏิรูปการเรียนรู้ของ 

สังคมไทย . วารสารวิชาการ ฉบับท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ.2543   
สุนีย์  ธีรดากร . (2525) .  จิตวิทยาการศึกษา . นนทบุรี: โรงพิมพ์สถานสงเคราะห์หญิง. 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2548). รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในการอ่านคิด วิเคราะห์ เขียน 

และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ. กรุงเทพฯ : สํานักงาน. 
อรรณพ   พงษ์วาท . (2543) . ผู้บริหารการศึกษากับพัฒนศึกษาอะไร? ทําไม? อย่างไร? . เอกสาร 

ประกอบการเรียนการสอนกระบวนวิชา สัมมนาพัฒนศึกษาสําหรับผู้บริหารการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อุทุมพร จารมรมาน. (2531). การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ. กรุงเทพฯ : ฟันนี่พับบลิชชิ่ง. 
อุทุมพร จารมรมาน. (2531). การสังเคราะห์งานวิจัย : เชิงปริมาณ. กรุงเทพฯ : ฟันนี่พับบลิชชิ่ง. 
องอาจ นัยพัฒน์. (2548). วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์ = Quantitative and qualitative research methodologies in 
behavioral and social sciences. กรุงเทพฯ : สามลดา. 

อรพินธ์ ใจสุนทร. (2542). การสังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการ 
ป้องกันตนเองจากการติดเช้ือเอชไอวี ในเขตภาคเหนือตอนบนโดยวิธีวิเคราะห์อภิมาน. 

 วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

เผย
แพ
ร่บ
นเว

็บไ
ซต
์

ww
w.k

roo
ba
nn
ok
.co
m



กิตติกรรมประกาศ 

 
งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความกรุณาของนายกิตินันท์  โนสุ ผู้อํานวยการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ และนายพูลศักด์ิ   แย้มละออ                      
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ ท่ีดูแลกลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา และรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต ๓ ทุกท่านท่ีได้ให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะต่างๆ จนงานสําเร็จเรียบร้อยดี 

 

ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา  ศรีสุข และคณาจารย์ภาควิชา
ประเมินผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน ท่ีได้ให้ความ
อนุเคราะห์ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา และการวิจัยการศึกษา         
จนทําให้ผู้วิจัยเป็นดังเช่นทุกวันนี้ 

 

ขอขอบพระคุณข้าราชการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดังรายนามในภาคผนวก ก           
ท่ีได้อนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ด้วยความเต็มใจ พร้อมท้ังให้คําแนะนํา
ต่างๆ และท่ีสําคัญขอขอบพระคุณ อ.ผกากรอง  รักษากิจ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนาหวาย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ผู้ให้คําแนะนํา
เครือข่ายข้าราชการครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้วิจัย ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นต่างๆ          
ท่ีเป็นประโยชน์จนงานวิจัยสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ี ต้ังไว้  ขอขอบคุณศึกษานิ เทศก์                   
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ในการ
ตรวจสอบเครื่องมือ ให้แนวคิดท่ีเป็นประโยชน์สําหรับการทําวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องทุกท่านท่ีได้ให้ความช่วยเหลือจนการวิจัยสําเร็จลงด้วยดี 

 

ท้ายสุดขอกราบขอบพระคุณครอบครัว อินทร์ทอง และครอบครัว สมสมัย   เพ่ือนวัดผล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 47 ทุกคน ท่ีได้ช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุน และให้กําลังใจด้วยดี 

 
 

รัชภูมิ  สมสมัย 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
รายช่ืองานวิจัยในช้ันเรียนที่ใช้ประกอบงานวิจัย 
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ท่ี ช่ืองานวิจัย ผู้วิจัย โรงเรียน 
1 รายงานการสร้างและใช้บทเรียนสําเร็จรูปเรื่อง

อิเลคทรอนิกส์เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
อ.อินทร   สมบัติใหม่ ร.ร.บ้านแม่ข่า 

สพป.ชม.3 
2 รายงานการใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองกลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องโครงสร้างและหน้าท่ี
ของระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

อ.เพ็ญจันทร์   คงบุญแก้ว ร.ร.บ้านออน 
สพป.ชม.3 

3 รายงานการใช้ชุดการสอนเรื่องสารและการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

อ.นิตยา   มันทะนา ร.ร.บ้านป่าบง 
สพป.ชม.2 

4 การสร้างและใช้บทเรียนสําเร็จรูป เรื่องโลกและ
การเปลี่ยนแปลงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

อ.อัมพร   แก้วคําเชื้อ ร.ร.สันทรายคองน้อย 
สพป.ชม.3 

5 รายงานผลการใช้แบบฝึกเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
พ้ืนฐานจากการเรียนรู้เรื่องชีวิตสัตว์                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

อ.ฐิรินทร์ดาว   โพธิกุล ร.ร.บ้านม่อนปิ่น 
สพป.ชม.3 

6 รายงานผลการใช้ชุดการสอนเรื่องสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

อ.บุศรินทร์   อภัยโรจน์ ร.ร.ชุมชนบ้านเมืองงาย 
สพป.ชม.3 

7 รายงานผลการใช้บทเรียนการ์ตูนวิทยาศาสตร์ใน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง น้ํา ฟ้า 
และดวงดาว 

อ.พจนีย์   สิงห์คํา ร.ร.บ้านแม่อ้อใน 
สพป.ชม.3 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามเร่ือง การสังเคราะห์งานวิจัยในช้ันเรียนของครูผู้สอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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แบบสอบถามเร่ือง การสังเคราะห์งานวิจัยในช้ันเรียนของครูผู้สอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
************************************************************** 

 
คําช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
 
1. แบบสอบถามมีท้ังหมด 3 ตอน 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมี 7 ข้อ 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลพ้ืนฐานของการวิจัยชั้นเรียน และผลการวิจัยท่ีได้ดําเนินการมี 12 ข้อ 
ตอนท่ี 3   ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างการทําวิจัยชั้นเรียน  ความต้องการความ 

ช่วยเหลือและข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในชั้นเรียนมี 2 ข้อ 
 

แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระ           
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในด้านข้อมูลพ้ืนฐานของการวิจัยในชั้นเรียน ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จาก
ท่านตอบแบบสอบถามท่ีแนบมานี้ด้วยตัวของท่านเอง และโปรดตอบคําถามทุกข้อ      คําตอบของ
ท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทําวิจัยครั้งนี้และข้อมูลท่ีได้จากท่านจะเก็บไว้เป็นความลับเฉพาะ
สําหรับการทําวิจัยครั้งนี้เท่านั้น 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามมา ณ  
โอกาสนี้               
 
 

นายรัชภูมิ  สมสมัย 
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 
 

    

เผย
แพ
ร่บ
นเว

็บไ
ซต
์

ww
w.k

roo
ba
nn
ok
.co
m



52 
 

 

ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
1.  เพศ         (     )  1. ชาย            (     )  2. หญิง 
 
2. ประสบการณ์การสอน 
 (      )  1.  1 – 5  ปี (      )  2.  6 – 10  ปี  (      )  3.  11 – 15  ปี  
 (      )  4.  16 – 20 ปี (      )  5.  21 – 25  ปี  (      )  6.  25  ปีข้ึนไป 
 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
 (      )  1. ตํ่ากว่าปริญญาตรี  

(      )  2.  ปริญญาตรี   
(      )  3.  สูงกว่าปริญญาตรี 

 
4.  สาขาวิชาท่ีจบตามวุฒิการศึกษาสูงสุด   
 (      )  1.  การศึกษาปฐมวัย (      )  8.  ประถมศึกษา 
 (      )  2.  เกษตรกรรม (      )  9.  คหกรรมศาสตร์ 
      (      )  3.  บรหิารธุรกิจ (      )  10.  อุตสาหกรรมศึกษา 
 (      )  4.  พลศึกษา  (      )  11.  สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
 (      )  5.  สังคมศึกษา  (      )  12.  วิทยาศาสตร์ 
 (      )  6.  คณิตศาสตร์  (      )  13.  ภาษาไทย 
 (      )  7.  ภาษาอังกฤษ (      )  14.  อ่ืนๆ(โปรดระบุ)............................... 
 
5.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 (      )  1.  คณิตศาสตร์  (      )  5. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 (      )  2.  ภาษาไทย  (      )  6. สุขศึกษาและพลศึกษา 
      (      )  3.  ภาษาต่างประเทศ (      )  7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 (      )  4.  วิทยาศาสตร์  (      )  8.  ศิลปะ 
 
6. ดํารงตําแหน่งชํานาญการพิเศษต้ังแต่ พ.ศ............................................. 
 
7. ท่านวางแผนจะทําผลงานเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญหรือไม่...........................หากท่านทําจะ
ส่งผลงานประมาณปี พ.ศ..............................
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ตอนท่ี 2  ข้อมูลพ้ืนฐานของการวิจัยช้ันเรียน และผลการวิจัยท่ีได้ดําเนินการ 
 
1.  ชื่อเรื่องงานวิจัยท่ีได้ดําเนินการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.  ปัญหาของนักเรียนท่ีต้องการแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.  วัตถุประสงค์ของการทําวิจัยมี…………… ข้อ  ได้แก่ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
4.  นวัตกรรมหลักท่ีใช้แก้ปัญหา 

(     )  1.  สื่อ คือ............................................................................................................... 
(     )  2.  วิธีสอน คือ ............................................................................................................             
(      ) 3.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................... 

 
5.  กลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย 
 นักเรียนชั้น.........................................................................  จํานวน........................ คน 
 
6. แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้มีจํานวน................................แผน 
 
7.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (     )  1.  แบบทดสอบ  (      ) 4. แบบสอบถาม 
 (     )  2.  แบบสังเกต  (      ) 5. แบบสัมภาษณ์ 
 (     )  3.  แบบบันทึก  (      ) 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................. 
 
8.  ระยะเวลาท่ีใช้ดําเนินการวิจัยจนกระท่ังงานวิจัยสําเร็จ 
 (     )  1.  เวลา 1 ภาคการศึกษา  (      ) 3. เวลา 3 ภาคการศึกษา 
 (     )  2.  เวลา 2 ภาคการศึกษา  (      ) 4. เวลา 4 ภาคการศึกษา 
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9.  วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (      ) 1. หาความเท่ียงตรง โดย   
  (      )  1.1  ค่าเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
  (      )  1.2  ค่าเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง 
 (      ) 2.  หาค่าอํานาจจําแนก และค่าความยากง่าย   
 (      ) 3. หาค่าความเชื่อม่ัน โดย 
  (      )  3.1  test Re-Test 
  (      )  3.2  Alpha Coefficient 
  (      )  3.3  Spit-Half 
  (      )  3.4  KR 20   
  (      )  3.5  KR 21   
 
10.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (     )  1.  ค่าความถ่ี      (      ) 5. ค่าประสิทธิภาพ E1/E2      
 (     )  2.  ค่าเฉลี่ย   (      ) 6. ค่าความก้าวหน้า   
 (     )  3.  ค่าร้อยละ  (      ) 7. t-test 
 (     )  4.  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (      ) 8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................ 
 
11. การคํานวณค่าสถิติท่านใช้สิ่งใดช่วยคํานวณ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (     )  1.  คํานวณมือ          
 (     )  2.  โปรแกรม SPSS     
 (     )  3.  โปรแกรม Excel   
 (     )  4.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................. 
 
12.  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 
 10.1.....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 10.2.....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 10.3.....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ตอนท่ี 3  ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างการทําวิจัยช้ันเรียน  ความต้องการความช่วยเหลือ 
และข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในช้ันเรียน 

1.  ขณะท่ีท่านทําวิจัยชั้นเรียน ท่านมีปัญหาต่อไปนี้ หรือไม่ อย่างไร 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 (       ) 1.  การเลือกปัญหาในการทําวิจัย 
   ปัญหา คือ .................................................................................................... 
 (       ) 2.  การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
   ปัญหา คือ ....................................................................................................... 
 (       ) 3.  การเขียนโครงร่างการวิจัย 
   ปัญหา คือ ....................................................................................................... 
 (       ) 4.  การสร้างนวัตกรรม/แผนการเรียนรู้ประกอบการทําวิจัย 
   ปัญหา คือ ....................................................................................................... 
 (       ) 5.  การสร้างเครื่องมือวัดผลการวิจัย 
   ปัญหา คือ ....................................................................................................... 
 (       ) 6.  การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ 
   ปัญหา คือ ....................................................................................................... 
 (       ) 7.  การรวบรวมข้อมูล 
   ปัญหา คือ ....................................................................................................... 
 (       ) 8.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ปัญหา คือ ....................................................................................................... 
 (       ) 9.  การแปลผลการวิเคราะห์ 
   ปัญหา คือ .......................................................................................................
 (       ) 10.  การเขียนรายงานการวิจัย 
   ปัญหา คือ ....................................................................................................... 
 (       ) 11.  บุคลากรท่ีให้คําปรึกษาการวิจัย 
   ปัญหา คือ ....................................................................................................... 
 (       ) 12.  การบริหารเวลาในการทําวิจัย 
   ปัญหา คือ ....................................................................................................... 
 (       ) 13.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .................................................................................................. 
   ปัญหา คือ ....................................................................................................... 
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หากท่านต้องการทําวิจัยเรื่องอ่ืน ๆ อีก ท่านต้องการความช่วยเหลือในด้านใดบ้าง 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (       ) 1.  การเขียนโครงร่างการวิจัย 
 (       ) 2.  การสร้างเครื่องมือและการวิเคราะห์คุณภาพ 
 (       ) 3.  การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ 
 (       ) 4.  การเขียนรายงานการวิจัย 
 (       ) 5.  บุคลากรท่ีให้คําปรึกษาการวิจัย 
 (       ) 6.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................. 
 
 
 

ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง 
ท่ีได้เสียสละเวลาตอบแบบสอบถามฉบับนี้ 
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ภาคผนวก ค 
จดหมายนําขอความอนุเคราะห์ในการทําวิจัย 
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ท่ี ศธ 04049/พิเศษ    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
     ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 
     ถนนเจ็ดยอด อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  50110 
 
   วันท่ี 14 กันยายน พ.ศ.2554 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามประกอบการวิจัย 
เรียน .......................................................................... 
  
  

ด้วยข้าพเจ้า นายรัชภูมิ  สมสมัย  ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3  ได้ทําการวิจัยเรื่อง   “การสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์”   โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ครูผู้สอนท่ีได้รับวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ รายงานการวิจัยในชั้นเรียนท่ีใช้ประกอบการมี/เลื่อน
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ บัดนี้การทําวิจัยดังกล่าวได้อยู่ในข้ันตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนท่ีท่านได้ทําข้ึนมา  ซ่ึงในข้ันตอนดังกล่าวจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากท่านโดยตรง ในฐานะท่ีท่านได้ศึกษาค้นคว้าดําเนินการจนกระท่ังผ่านการอนุมัติ
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ และเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีตรงตามความเป็นจริงมากท่ีสุด  โดยวิธีการตอบได้
แสดงไว้ในคําชี้แจงเรียบร้อยแล้ว 

 

 การตอบแบบสอบถามของท่านมีคุณค่ายิ่ งสํ าหรับการทําวิจัยเรื่องนี้   ข้าพเจ้า
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง  ท่ีท่านได้สละเวลาอันมีค่าและหากได้พิจารณาแล้วเสร็จ กรุณาส่ง
แบบสอบถามคืนภายในวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2554 ท้ังนี้ เ พ่ือผู้วิจัยจะได้นําผลการตอบ
แบบสอบถามของท่านมาหาข้อสรุป เพ่ือดําเนินการวิจัยในข้ันตอนต่อไป 
 
 

       
            ด้วยความเคารพอย่างสูง 

        
     ……………………………………………….. 
              นายรัชภูมิ  สมสมัย 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ช่ือ-สกุล   นายรัชภูมิ  สมสมัย 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 
ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2541  สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนนครสวรรค์ 
พ.ศ. 2545  สําเร็จการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2549  สําเร็จการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดและ 

ประเมินผลการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประวัติการทํางาน  

พ.ศ. 2546 - 2548 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
พ.ศ. 2548 – 2554    ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านหนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน    ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 
 

ผลงานวิจัย 
 
พ.ศ. 2549  การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูผู้สอน

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีต่างกัน (วิทยานิพนธ์)* 
พ.ศ. 2550 การวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
พ.ศ. 2551  การวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ ศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาตําบลเมืองนะ 

พ.ศ. 2552   
 

การสร้างแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2551 

พ.ศ. 2552  การสร้างแบบประเมินรายงานการวิจัยในชั้นเรียน (ฉบับประเมินตนเอง) 
พ.ศ. 2553 คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 

 
 *วิทยานิพนธ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็น วิทยานิพนธ์ระดับดีมาก  

ของคณะศึกษาศาสตร์ ประจําปี 2550 
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