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ค าน า 
 

   

  
 
  
 สืบเนื่องจาก การจัดอบรมหลักสูตร การวิจัยอย่างง่ายส าหรับครู กศน. โดยจัดการเรียนรู้ ด้วย
บทเรียนออนไลน์ ในปีงบประมาณ 2556 และผลจากการท าวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาผู้เรียนโดยการวิจัย
อย่างง่ายของครู กศน. ในปีงบประมาณ 2557 พบว่า ครู กศน. มีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยอย่างง่ายอยู่ใน    
ระดับหนึ่ง และมีบางเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ การจัดท าเอกสารคู่มือที่ให้ความรู้และน าไปสู่การปฏิบัติได้
จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็น อีกทั้งเป็นความต้องการของครูผู้ปฏิบัติ ที่จะได้ศึกษาทบทวน เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และใช้เป็นแนวทางในการน าความรู้ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เห็นความส าคัญเกี่ยวกับการวิจัยอย่างง่าย และมุ่งพัฒนาครู กศน.ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการท าวิจัยอย่างง่าย เพื่อให้สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้
ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดท าคู่มือการท าวิจัยอย่างง่ายของครู กศน.ขึ้น
โดยเขียนเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการท าวิจัยอย่างง่ายไว้อย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างรายงานการวิจัย      
อย่างง่าย ให้ศึกษาแล้วเข้าใจและน าไปปฏิบัติได้  

 ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันจัดท าคู่มือการท าวิจัยอย่างง่ายของครู กศน.    
เล่มนี้ให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้ด้วยดี และหวังว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อครู กศน.และ
ผู้สนใจจะศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้และน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องต่อไป  

 
    

    สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
                                 พฤษภาคม  2559 
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 คู่มือการท าวิจัยอย่างง่ายของครู กศน. เป็นเอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง  มีทั้งหมด 4 ตอน 
ประกอบด้วย 
  ตอนที่ 1  วิจัยอย่างง่าย ง่ายจริงหรือ  
  ตอนที่ 2  การวิจัยอย่างง่าย ตามบริบทของ กศน.  
  ตอนที่ 3  กระบวนการท าวิจัยอย่างง่าย  
  ตอนที่ 4  รูปแบบการเขียนรายงาน การน าเสนอและการเผยแพร่ผลการวิจัยอย่างง่าย  

 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ครู กศน. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าวิจัยอย่างง่ายในการจัดการเรียน  
การสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน และสามารถเขียนกรอบการวิจัยอย่างง่าย ปฏิบัติการวิจัย เขียนรายงานผลการวิจัย
และน าผลการวิจัยอย่างง่ายไปใช้ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งครู  กศน. 
ควรท ากิจกรรมและศึกษาตามสิ่งที่ก าหนด ประกอบด้วย  

 1.  ท าแบบทดสอบก่อนเรียนครบทุกข้อ และตรวจผลการทดสอบกับเฉลยท้ายเล่ม เพื่อตรวจสอบ
ความรู้พ้ืนฐานของตนเอง 
 2.  ศึกษาวัตถุประสงค์และเนื้อหาในแต่ละตอนอย่างละเอียดให้เข้าใจ 
 3.  ปฏิบัติกิจกรรมที่ก าหนดให้ในตอนที่ 4 เพื่อสรุปเป็นความรู้ ความเข้าใจ เนื้อหาทั้งหมด 
 4.  เมื่อศึกษาเนื้อหาครบทั้ง 4 ตอนแล้ว ให้ท าแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจผลการทดสอบกับ
เฉลยท้ายเล่ม โดยครู กศน.ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง 
 5.  หากผลการทดสอบได้คะแนนน้อยกว่า ร้อยละ 75 ให้กลับไปทบทวนบทเรียนแต่ละตอน      
อีกครั้ง และลองท าแบบทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง จะท าให้ครู กศน.มีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น 
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สาระส าคัญ 

 การจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู กศน. อาจมีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย ทั้งปัญหาที่ครู กศน. แก้ไข 
ได้เองบ้างไม่ได้บ้าง การวิจัยอย่างง่ายช่วยแก้ปัญหาได้ และมีประโยชน์ต่อผู้เรียน ครูผู้สอน รวมถึงประโยชน์    
ในการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาด้วย การวิจัยอย่างง่ายตามบริบทของ กศน.เป็นการวิจัยขนาดเล็ก       
ที่ท าเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น โดยมีขั้นตอนกระบวนการ และลักษณะ
ส าคัญคล้ายคลึงกับการวิจัยในชั้นเรียน ตรงที่เป็นกระบวนการแสวงหาความจริง อย่างมีแบบแผน และเป็นระบบ 
ซึ่งประกอบไปด้วย การก าหนดและวิเคราะห์ปัญหา การสร้างกรอบความคิด การตั้งชื่อเรื่อง  การเขียน
วัตถุประสงค์ การก าหนดขอบเขตของปัญหา การสร้างเครื่องมือ การลงมือปฏิบัติการวิจัย  การวิเคราะห์      
และแปลผลข้อมูล การเขียนสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ในขั้นตอนสุดท้าย เป็นการเขียนรายงาน
การวิจัยอย่างง่าย เพื่อสื่อสารสิ่งที่ไดด้ าเนินการไปแล้ว ให้ผู้อื่นได้รับรู้ ประกอบด้วย 8 หัวข้อ ได้แก่  1) ชื่อเรื่อง  
2) ชื่อผู้วิจัย  3) ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  4) วัตถุประสงค์ของการวิจัย  5) วิธีด าเนินการวิจัย  
6) ผลการวิจัย  7) สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  8) เอกสารอ้างอิง  

วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้ครู กศน. 

 1.  เข้าใจสภาพปัญหาและวิธีการพัฒนาผู้เรียนโดยการวิจัยอย่างง่ายของครู กศน.    
 2.  เห็นความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัยอย่างง่าย 
 3.  มีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติการท าวิจัยอย่างง่ายได้อย่างถูกต้อง 
 4.  เขียนรายงานและรู้วิธีการเผยแพร่ผลการวิจัยอย่างง่าย 

ขอบข่ายเนื้อหา 

 ตอนที่ 1  วิจัยอย่างง่าย ง่ายจริงหรือ 
    เรื่องที่ 1  ปัญหาที่พบ ในการจัดการเรียนรู้ของครู กศน. 
    เรื่องที่ 2  ความส าคัญและประโยชน์ของการท าวิจัยอย่างง่าย 
    เรื่องที่ 3  สภาพปัญหาจากการท าวิจัยอย่างง่ายของครู กศน.ที่ผ่านมา 

 ตอนที่ 2  การวิจัยอย่างง่าย ตามบริบทของ กศน. 
    เรื่องที่ 1  ความหมายของการวิจัยอย่างง่ายตามบริบท ของ กศน. 
    เรื่องที่ 2  องค์ประกอบ สาระส าคัญและรปูแบบโดยรวมของการวิจัยอย่างง่าย 
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คู่มือการท าวิจัยอย่างง่ายของครู กศน. 

 ตอนที่ 3  กระบวนการท าวิจัยอย่างง่าย 
   เรื่องที่ 1  การก าหนดและวิเคราะห์ปัญหา และการสร้างกรอบความคิด  
           (สมมตฐิาน) การวิจัยอย่างง่าย 
    เรื่องที่ 2  การต้ังช่ือเรื่อง  การเขียนวัตถุประสงค์  การก าหนดขอบเขต 
      และการสร้างเครื่องมือวิจัย 
    เรื่องที่ 3  การลงมือปฏิบัติงานวิจัยอย่างง่ายและการเก็บข้อมูล 
    เรื่องที่ 4  การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 
    เรื่องที่ 5  การเขียนสรุปผลและการอภิปรายผลการวิจัยอย่างง่ายและข้อเสนอแนะ 

  ตอนที่ 4  รูปแบบการเขียนรายงาน การน าเสนอและการเผยแพร่ผลการวิจัยอย่างง่าย 
    เรื่องที่ 1  รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยอย่างง่าย 
    เรื่องที่ 2  การเผยแพร่ผลการวิจัยอย่างง่าย 
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คู่มือการท าวิจัยอย่างง่ายของครู กศน. 

         

แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 
 
 
 
 

ค าสั่ง  จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1. ข้อใดกล่าวถึงการวิจัยอย่างง่าย ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ถูกต้องที่สุด 
ก. ครูต้องเชี่ยวชาญในการวิจัยอย่างง่าย   
ข. การวิจัยอย่างง่ายเป็นเครื่องประเมินวิทยฐานะครู 
ค. การวิจัยอย่างง่ายเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 
ง. ครูทุกคนต้องด าเนินการวิจัยอย่างง่ายเพ่ือพัฒนาตนเอง 

2. ข้อใดไม่ใชจุ่ดมุ่งหมายของการวิจัยอย่างง่าย 
ก. พัฒนาผู้เรียน     
ข. แก้ปัญหาผู้เรียน  
ค. ประเมินตัดสินผู้เรียน      
ง. หาสาเหตุของพฤติกรรม 

3. ลักษณะงานวิจัยตรงกับข้อใดมากที่สุด 
ก. สามารถพิสูจนไ์ด้ทุกขั้นตอน 
ข. หาค าตอบได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร ์
ค. มีขั้นตอนและระบบการศึกษาอย่างสมบูรณ์ 
ง. เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งที่ต้องการศึกษา 

4. การวิจัยอย่างง่ายจัดเป็นการวิจัยรูปแบบใด 
ก. การวิจัยเชิงปริมาณ    
ข. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
ค. การวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎี 
ง. การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือ 

5. ประโยชน์สูงสุดของการวิจัยอย่างง่าย คือข้อใด 
ก. การได้แนวทางในการแก้ปัญหา  
ข. ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานต่าง ๆ 
ค. การได้ทฤษฎีการศึกษาที่ตรงกับสภาพ  
ง. การเพ่ิมพูนข้อมูลพื้นฐานส าหรับการวางแผน 
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คู่มือการท าวิจัยอย่างง่ายของครู กศน. 

6. การวิจัยที่มุ่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนใช้เวลาไม่มากนัก คือการวิจัยแบบใด 
ก. การวิจัยต่อยอด 
ข. การวิจัยเชิงประเมิน 
ค. การวิจัยเชิงบรรยาย 
ง. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

7. ค ากล่าวในข้อใด ไม่ถูกต้อง 
ก. การวิจัยทุกอย่างล้วนมุ่งเพ่ือแก้ปัญหาทั้งสิน้ 
ข. การวิจัยเป็นข้อมูลรากฐานในการวางแผนและบริหารการศึกษา 
ค. การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการส่วนใหญ่จะปรากฏในระดับมหาวิทยาลัย 
ง. การวิจัยทางการศึกษาของไทยเป็นสิ่งสร้างเสริมความเป็นไทยทางการศึกษาของประเทศไทย 

8. ปัญหาในข้อใด ควรน ามาเป็นหัวข้อในการท าวิจัยอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรยีนมากที่สุด 
ก. ผู้เรียนไม่มีความพงึพอใจต่อการจัดระบบการเรียนแบบประจ าช้ันเรียน  
ข. นักศึกษาโครงการ EP ของ กศน. อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ลาออกกลางคัน จ านวน 15 คน จาก 25 คน 
ค. การขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ของ กศน. 

อ าเภอสันป่าตอง 
ง. นักศึกษา กศน. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของ กศน. ต าบลบ้านแม อ าเภอสันป่าตอง 

จ านวน 4 คน จาก 40 คน ไม่เข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

9.  การเลือกหวัข้อปัญหาที่จะท าการวิจัยอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ข้อใดควรให้น้ าหนัก
ความส าคัญมากที่สุด 
ก. ควรเลือกเรื่องที่ครูสนใจ 
ข. ควรเลือกเรื่องที่ไม่มีใครท ามาก่อน 
ค. ควรเลือกเรื่องที่ผู้เรียนให้ความสนใจ 
ง. ควรเลือกเรื่องที่ครูผู้สอน มีความรู้พื้นฐานดีพอส าหรับที่จะท าวิจัยในเรื่องน้ัน 

10.  ในขั้นตอนการเขียนความจริงเกี่ยวกับปัญหา ครูควรเขียนในลักษณะใด 
ก. เขียนความจริงที่คาดคะเนว่าเป็นเช่นนั้น 
ข. เขียนความจริงที่เกี่ยวข้องที่นึกได้ในขณะนั้น 
ค. เขียนเฉพาะความจริงที่สามารถตรวจสอบได ้
ง. เขียนเฉพาะความจริงที่ได้พิจารณาแล้วว่า เกี่ยวข้องกับปัญหาจริง ๆ 
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คู่มือการท าวิจัยอย่างง่ายของครู กศน. 

11.  การเขียนอธิบายความจริงเกี่ยวกับปัญหาและค าอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุปัญหา มีวัตถุประสงค์หลกั 
    เพื่อประโยชน์ในข้อใด 

ก. การต้ังช่ือเรื่องการวิจัย 
ข. แนวทางวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 
ค. การก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ง. การแสวงหาปัญหาที่แท้จริงและการออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหา 

12.  กรณีที่พบว่า  “นักศึกษาค้นคว้าไม่เป็น” สาเหตุแท้ของปัญหาตรงกับข้อใด 
ก. นักศึกษาภาษาไม่ด ี
ข. นักศึกษาไม่รู้เทคนิคการค้นคว้าข้อมูล 
ค. ห้องสมุดมีหนังสือไม่ตรงกับความต้องการของนักศึกษา 
ง. ครูไม่ให้ความส าคัญในการฝกึการค้นคว้าให้กับนักศึกษา 

13.  หากครผูู้สอนต้องการข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวและสิ่งแวดล้อมของผู้เรียน ข้อใดนา่จะเป็นเครื่องมือ
เก็บข้อมูลได้ดีและมีความเช่ือถือมากที่สุด เพราะอะไร 
ก. แบบสอบถามแบบเลือกตอบ เนื่องจากประหยัดเวลา 
ข. การสังเกต เนื่องจากสามารถท าได้โดยผู้ถูกสังเกตไม่รู้ตัว 
ค. การสัมภาษณแ์บบมีโครงสรา้ง เนื่องจาก สะดวกและรวดเร็วต่อการบันทึกข้อมูล 
ง. การสัมภาษณแ์บบไม่มีโครงสร้าง เนื่องจากสามารถปรับเปลี่ยนค าถาม เพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์  

แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 

14.  ข้อใดเป็นการสรุปผลการวิจัยที่ถูกต้อง 
ก. สอดคล้องกับมาตรฐานการวิจัย 
ข. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
ค. สรุปผลการวิจยัที่สามารถอธิบายได้ 
ง. สรุปผลในประเด็นการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

15.  การอภิปรายผลการวิจัย ควรสอดคล้องกับหัวข้อใดมากที่สุด 
ก. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ข. วัตถุประสงค์การวิจัย 
ค. กรอบแนวคิดการวิจัย 
ง. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย 
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คู่มือการท าวิจัยอย่างง่ายของครู กศน. 

16.  ข้อใดเป็นหัวใจส าคัญของการเขียนรายงานวิจัยอย่างง่าย 
ก. ผลการวิจัย 
ข. ข้อเสนอแนะ 
ค. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ง. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

17.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จะปรากฏในส่วนใดของการรายงานวิจัยอย่างง่าย 

ก. ชื่อเรื่อง 
ข. เอกสารอ้างอิง 
ค. วิธีด าเนินการวิจัย 
ง. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

18.  “ในวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครูให้นักศึกษาอ่านค าที่ควบกล้ าด้วย คว พบว่ามี
นักศึกษา  3 คน  ออกเสียง ค าว่า  ควาย เป็น  ค าว่า ฟาย และค าว่า เคว้งคว้าง เป็น เฟ้งฟ้าง  จาก
ใจความดังกล่าว น าไปเขียนไวใ้นส่วนใดของรายงานวิจัยอย่างง่าย 
ก. ชื่อเรื่อง  
ข. ผลการวิจัย  
ค. ข้อเสนอแนะ 
ง. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

19.  หัวข้อใดเป็นส่วนส าคัญทีข่าดไม่ไดใ้นรายงานการวิจัยอย่างง่าย 
ก. สารบัญ 
ข. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ค. สมมติฐานของการวิจัย 
ง. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

20.  ข้อใดเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างง่ายในวงกว้าง 
ก. การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
ข. การรายงานวิจัยฉบับเต็ม 
ค. การเผยแพร่ด้วยโปสเตอร์ 
ง. การจัดเวทีน าเสนองานวิจัย 

 

*************** 
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คู่มือการท าวิจัยอย่างง่ายของครู กศน. 
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คู่มือการท าวิจัยอย่างง่ายของครู กศน. 

        

ตอนที่ 
 

 
  

 
 

วิจัยอย่างง่าย ง่ายจริงหรือ 
สาระส าคัญ 

 การท าวิจัย ไม่ว่าจะเป็นวิจัยอย่างเต็มรูปแบบหรือวิจัยอย่างง่าย สามารถน ามาเป็นเครื่องมือ        
ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครู  และมีประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนมาก      
เพราะการท าวิจัย สามารถแก้ปัญหาของผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจาก การจัด
กระบวนการเรียนรู้  
 แต่ที่ผ่านมา ครผูู้สอนส่วนใหญ่มักประสบกับปัญหาหลาย ๆ อย่างในการท าวิจัย ครูผู้สอนหลายคนมี
ความตั้งใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน เพราะมองเห็นประโยชน์ของการท าวิจัยว่า สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ 
แต่พอคิดว่าจะต้องลงมือท าวิจัย ก็พบกับปัญหาว่า ไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหน ท าอย่างไร และหลาย ๆ คน    
คิดว่าการท าวิจัยเป็นเรื่องวิชาการที่หนัก เครียด ยุ่งยาก และคนที่จะท าวิจัยได้ ต้องเก่ง ต้องมีความรู้       
เพราะต้องใช้กลุ่มประชากร ใช้สถิติ ใช้ทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อออกแบบเครื่องมือ รวมถึงการรายงานผลการวิจัย     
ในที่สุดผู้สอนหลาย ๆ คน ก็เก็บความคิดที่จะเริ่มลงมือท าวิจัยนี้ไว้ โดยไม่กล้าทดลองท าสักครั้ง ซึ่งทั้งหมดนี้ 
ล้วนเป็นปัญหาที่เกิดจากความไม่เข้าใจในกระบวนการวิจัยที่ถูกต้อง  
 ความจริงแล้ว การท าวิจัย โดยเฉพาะวิจัยอย่างง่าย ไม่ได้ยากอย่างที่คิด เพียงแต่ต้องเข้าใจภาพรวม 
ขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ของการวิจัย และที่ส าคัญ คือ ต้องเปลี่ยนความคิดของตัวเอง มองเห็น
ประโยชน์ของการวิจัยว่า งานวิจัยสามารถช่วยพัฒนางานด้านต่าง ๆ ในภารกิจของการเป็นครู กศน. ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงความคิดนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญ ของการเป็นนักวิจัยมืออาชีพที่มีคุณภาพ 

วัตถุประสงค์  

  เพื่อให้ครู กศน. 
1. รู้และเข้าใจถึงขอบข่ายสภาพและปัญหาต่าง ๆ ของผู้เรียน ที่สามารถน ามาเป็นหัวข้อในการวิจัย 
2. รู ้เข้าใจถึงความส าคัญ และประโยชน์ของการท าวิจัยอย่างง่าย ในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน  
3. รู้สาเหตุ และสภาพปัญหาจากการลงมือท าวิจัยอย่างง่ายของครู กศน.  

ขอบข่ายเนื้อหา 
 เรื่องที่ 1 ปัญหาทีพ่บ ในการจัดการเรียนรู้ของครู กศน.  
 เรื่องที่ 2  ความส าคัญและประโยชน์ของการท าวิจัยอย่างง่าย 
 เรื่องที่ 3  สภาพปัญหาจากการท าวิจัยอย่างง่ายของครู กศน. ทีผ่่านมา 
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คู่มือการท าวิจัยอย่างง่ายของครู กศน. 

 

เรื่องท่ี 1   ปัญหาที่พบ ในการจัดการเรียนรู้ของครู กศน.  
 ครู กศน. ถือเป็นครูพันธุ์พิเศษ  แตกต่างจากครูในสังกัดอื่น ๆ เพราะมีหน้าที่และภารกิจ          
ที่มากมาย นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน ได้แก่ การจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง    
(การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชน)  การศึกษาตาม
อัธยาศัย การศึกษาส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือ ซึ่งกลุ่มผู้เรียน หรือกลุ่มเป้าหมายก็ครอบคลุมในทุกกลุ่ม ทุกวัย ตั้งแต่
ก่อนแรกเกิด วัยเด็ก วัยรุ่น  วัยท างาน ผู้สูงวัย จนกระทั่งวัยชรา รวมถึงทุกเพศ ทุกสถานะ ทุกอาชีพ รวมทั้ง    
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส พระภิกษุสงฆ์ ผู้ถูกควบคุมความประพฤติ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ ในค านิยามของค าว่า “ครู” 
หน้าที่ภารกิจหลักที่ส าคัญ ก็คงไม่พ้นจากเรื่องการจัดการเรียนการสอน หรือที่หน่วยงานของ กศน. เรียกว่า 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งสามารถจัดได้หลายรูปแบบ เช่น การเรียนรู้แบบพบกลุ่ม ซึ่งก็คล้าย ๆ การจัด  
การเรียนการสอนของครูในระบบโรงเรียน โดยเน้นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปความรู้ร่วมกัน        
การเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง โดยครูมีหน้าที่เสมือนผู้อ านวยความสะดวกและ
ให้ค าแนะน าในการศึกษาหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ  การเรียนรู้แบบทางไกล ที่ครูและผู้เรียนจะสื่อสารกันทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เน้นเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอนแบบ e-learning เป็นต้น (ส านักงานส่งเสริมการศึกษา  
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2553 : 26 - 31) ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบไหน เชื่อว่า 
“ครู กศน.” แต่ละคน ย่อมเคยพบปัญหาที่หลากหลายตามบริบทที่แตกต่างกัน แล้วท่านเคยพบปัญหาเหล่านี้
บ้างไหม  

- ผู้เรียนมาสมัครเรียนด้วยตนเอง แล้วไม่มาเรียน 
- ผู้เรียนมาเรียนไม่ครบ 75% ของเวลาเรียนที่ก าหนด  
- ผู้เรียนไม่มีมารยาท พูดไม่สุภาพ มีพฤติกรรมก้าวร้าว 
- ผู้เรียนมาเรียนโดยไม่มีอุปกรณ์การเรียนมาด้วย เช่น ดินสอ ปากกา สมุด แล้วมาขอยืมเพื่อน 

หรือครผูู้สอนในห้องเรียน 
- ผู้เรียนไม่มีความมั่นใจในตัวเอง รู้สึกแปลกแยก ไม่กล้าพูดคุยกับเพ่ือนในห้องเรียน ไม่กล้า

แสดงออกในเรื่องที่ดี เช่น การน าเสนองานหน้าห้อง  การร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุม่ 
- ผู้เรียนไม่ส่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
- ผู้เรียนบางคน มีปัญหาเรื่องการอ่านออกเสียงค าบางค า เขียนสะกดค าไม่ถูกตามหลักภาษาไทย 
- ผู้เรียนไม่กล้าบอกผู้อื่นให้รู้ว่า เรียน กศน. 
- ผู้เรียนแต่งกายไม่เรียบร้อย 
- ผู้เรียนมีพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง ลุกจากที่นั่งบ่อยครั้ง รบกวนเพื่อนขณะพบกลุ่ม 
- ผู้เรียนมีผลการเรียนอ่อน บางรายไม่ชอบเรียนวิชาบังคับพื้นฐาน เช่น คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตรห์รือภาษาอังกฤษ 
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คู่มือการท าวิจัยอย่างง่ายของครู กศน. 

  และที่พบมากที่สุดในทุกพื้นที่ คือ ผู้เรียนขาดสอบปลายภาคเรียน หรือไม่มาร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เช่น กิจกรรม กพช. กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ หรือกิจกรรมอาสายุวกาชาด ซึ่งนอกเหนือจากนี้ คาดว่าครู 
กศน. หลาย ๆ คน อาจเคยประสบกับปัญหาที่นอกเหนือไปจากปัญหาที่เกิดกับตัวผู้เรียน เช่น 

- ไม่มีห้องเรียน ไม่มีโต๊ะ ไม่มีเก้าอี ้หรือกระดาน 
- ขาดแคลนวัสด ุสื่อการเรียนการสอน คอมพวิเตอร์ช่วยสอน หรือสื่อที่มีอยู่ไม่มีคุณภาพ ฯลฯ 
- การบริหารเวลา ไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนการเรียนรู้ เนื่องจากมีภารกิจเร่งด่วนมากมาย 
- หลักสูตรกว้างเกินไป เนื้อหาสาระแต่ละรายวิชามากเกินไป ไม่รู้จะสอนเนื้อหาอะไรดี จะใช้

รูปแบบใดจัดการเรียนรูจ้ึงดี จะวัดและประเมินผลอย่างไรดี   
 ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ รวมไปถึงปัญหาอื่น ๆ เช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้บริหาร บางปัญหาตามที่ได้
กล่าวและไม่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น อาจเป็นปัญหาที่เกิดมาจาก ผู้เรียนหรือผู้ปกครอง บางปัญหาอาจเกิดจาก
ครูผู้สอนเอง เกิดจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ และบางปัญหาครูผู้สอนสามารถแก้ไขเองได้ แต่บางปัญหาก็
เกินอ านาจหน้าที่ของครูผู้สอน  เพราะอาจเป็นเรื่องของนโยบาย หรืออาจต้องใช้งบประมาณ หรือต้องใช้
ระยะเวลา และปัญหาหลาย ๆ เรื่อง ไม่สามารถใช้กระบวนการวิจัยเข้าไปแก้ปัญหาได้  ซึ่งแน่นอน จากปัญหา
เหล่านี้ ครูผู้สอนไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เอง  ดังนั้น หากเริ่มต้นจะลงมือท าวิจัย ครูผู้สอนทุกท่านจะต้องรู้ 
และท าความเข้าใจสภาพของปัญหาที่จะหยิบขึ้นมาเป็นหัวข้อวิจัย  รวมถึงต้องก าหนดเป้าหมายการท าวิจัยได้
อย่างชัดเจนก่อน  ซึ่งในคู่มือเล่มนี้ จะก าหนดกรอบหรือขอบข่ายของปัญหาของผู้เรียน เฉพาะที่เกิดขึ้นระหว่าง
การจัดการเรียนรู้เท่านั้น ตามแผนผังของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ดังนี ้
 

  

 

  

 

 

       

 

 

หลักสูตร 

 

 
แผนการเรียนรู ้

 

 กระบวนการจัดการเรียนรู ้

 

 การวัดและประเมินผล 

 

 
พัฒนาปรับปรงุ แก้ไข 

 

 

ปัญหาที่ เกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียนรู้  หรือ
กระบวนการสอนผู้เรียนที่หลากหลาย อาจมีสาเหตุมาจาก
หลาย ๆ อย่าง ที่ครูผู้สอนมีความเห็นว่า ต้องใช้กระบวนการ 
วิจัยปฏิบัติการ เข้ามาแก้ปัญหาอย่างมีระบบ รวมถึง        
การทดลองใช้นวัตกรรมใหม่  ๆ จัดการเรียนการสอน        
เพื่อพัฒนาให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น  ตามศักยภาพ     
ของผู้เรียน 
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คู่มือการท าวิจัยอย่างง่ายของครู กศน. 

 การพิจารณาปัญหาเพื่อน ามาเป็นหัวข้อวิจัย เน้นย้ าว่า ครูผู้สอนควรต้องพิจารณาอย่างถ้วนถี่ว่า 
เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนโดยตรงหรือไม่ เป็นปัญหาที่ครูผู้สอนสามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องใช้เวลา และ
งบประมาณมากเป็นพิเศษหรือไม่ หรือเป็นปัญหาที่สามารถแก้ได้ตามกระบวนการบริหารปกติ และถ้าหาก
ระดับของปัญหาบางปัญหาใหญ่เกินไป ที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลจ านวนมาก ต้องใช้เวลามาก งบประมาณมาก 
ถือเป็นปัญหาที่ไม่เหมาะจะน ามาท าวิจัยอย่างง่าย  ในทางตรงกันข้าม ปัญหาเล็ก ๆ ที่แก้ไขได้โดยวิธีการปกติ
ง่าย ๆ ด้วยการใช้ค าสั่ง การขอความร่วมมือ หรือการว่ากล่าวตักเตือน หรือก าหนดเป็นระเบียบสถานศึกษา
ออกมา ก็แก้ปัญหาได้  ปัญหาลักษณะนี้ ก็ไม่เหมาะที่จะน ามาท าวิจยัอย่างง่ายเช่นเดียวกัน 
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คู่มือการท าวิจัยอย่างง่ายของครู กศน. 

 

เรื่องท่ี 2   ความส าคัญและประโยชน์ของการท าวิจัยอย่างง่าย 
 ครู กศน. หลาย ๆ ท่าน ทั้งที่เคยมีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยมา อาจทราบ
ว่า การวิจัยอย่างง่ายเพื่อพัฒนาผู้เรียน มีความส าคัญและมีประโยชน์ต่อทั้งผู้วิจัย คือ ครูผู้สอนและผู้เรียนเอง 
รวมไปถึงมีความส าคัญและมีประโยชน์ต่อสถานศึกษาด้วย เนื่องจากการวิจัย เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดการประเมิน
คุณภาพของสถานศึกษา ทั้งการประเมินภายนอกและการประเมินภายใน ซึ่งสามารถสรุปความส าคัญและ
ประโยชน์ของการท าวิจัยไว ้ดังนี ้

 ความส าคัญของการท าวิจัย 

  กฎหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มีแนวคิดเรื่องการปฏิรูปการท างาน
ของครูให้มีความเป็นครูวิชาชีพ  รวมทั้งการที่ครูต้องท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  ได้มีการกล่าวถึง
อย่างแพร่หลาย  เพราะในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้  ได้ก าหนดแนวทางการสนับสนุนให้
ครูผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  ไว้ในหมวดที่ 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา 
มาตรา 24 (5) มีใจความส าคัญ ดังนี ้
  “ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน  และอ านวย
ความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  ทั้งนี้
ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน  จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ” 
   และมาตรา  30  กล่าวว่า “ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอน สามารถใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนในแต่ละ
ระดับการศึกษา” 
 จากข้อความในพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น  ท าให้ครูต้องศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ
พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้
เช่นกัน  ในมาตรา  22  มีความเป็นจริงเป็นจังในแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วย การใช้กระบวนการวิจัยใน
ความหมายของการแก้ปัญหาแบบใหม่  การหาค าตอบแบบใหม่ โดยวิธีการที่เชื่อถือได้หรือวิธีการที่ยอมรับใน
ศาสตร์นั้น ๆ มากขึ้น 
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คู่มือการท าวิจัยอย่างง่ายของครู กศน. 

   

 ครูผู้สอนยุคปฏิรูปการเรียนรู้ตื่นตัวกับการพัฒนาตนเอง  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ค่อนข้างมาก การท าวิจัยจึงเป็นการพัฒนาวิชาชีพของครูค่อนข้างชัดเจน 
 นอกจากนี้  มาตรา 49  หมวด 6  ก าหนดว่า ให้มีการประเมินการจัดการศึกษา เพื่อให้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา  โดยค านึงถึงจุดมุ่งหมายและหลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาใน   
แต่ละระดับ  
 จากข้อก าหนดของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ดังกล่าวข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้แสดงทรรศนะเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนไว้ว่า การวิจัยของผู้สอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน ที่เรียกกันว่า การวิจัยในชั้นเรียน หรืออีกนัยหนึ่ง เรียกว่า การวิจัยอย่างง่าย  จัดได้ว่าประสบปัญหา
ต่าง ๆ น้อยกว่าการวิจัยโดยทั่วไป กล่าวคือ มีการให้ความส าคัญโดยตรง เป็นกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ท าแล้วใช้เฉพาะกิจทันที ไม่มีปัญหาเรื่องทรัพยากร เพราะใช้งบประมาณน้อย เนื่องจากเป็น
เรื่องใกล้ตัว ปัญหาการขาดความรู้ในเรื่องที่จะท า และท าแล้วแต่ไม่ได้น ามาใช้ก็มีน้อยลง เพราะผู้สอนรู้เนื้อหา
หรือปัญหาของผู้เรียนเป็นอย่างดี  
 ผลของการวิจัยจะได้องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน สอดคล้องกับค ากล่าวที่ว่า การศึกษาจะต้อง
เป็นไปหรือการสร้างสิ่งใหม่ ๆ ให้กับผู้เรียน ให้กับสังคมอยู่ตลอดเวลา กระบวนการของการศึกษาจึ งต้องเน้น 
ไปที่การสร้างและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์การวิจัยค้นคว้าอยู่ตลอดเวลา  ไม่ว่าศูนย์กลางการศึกษาจะอยู่ที่ใด    
ก็ตาม (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2547 : ง อ้างในสุรชัย โกศิยะกุล, 2550) สอดคล้องกับสถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
(2552 : 12)  กล่าวว่า การวิจัยอย่างง่าย  มีความส าคัญต่อครู กศน. เช่นเดียวกับครูทั่ว ๆ ไป  นอกจากจะต้อง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติแล้ว  ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 สาระการเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้ รายวิชาการวิจัย
อย่างง่าย ซึ่งครูจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวิจัยอย่างง่าย  เพื่อจะสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียนได้ 
 ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยอย่างง่ายของ กศน. จึงควรประกอบไปด้วย 
 1. ผู้เรียนและผู้ร่วมกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้  กศน. ตาม พรบ. การศึกษามาตรา 24 (5) 
การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 
 2. ผู้สอนหรือผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้  ตาม พรบ. การศึกษา มาตรา 30 สถานศึกษาส่งเสริม 
ให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 3. ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ าน ศึ กษ า  ต า ม  พ ร บ . 
การศึกษา มาตรา 49 หมวด 6 ว่าด้วยการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องส่งเสริมผู้สอนให้
สามารถวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
และผู้รับบริการในแต่ละระดับ แต่ละกิจกรรม 
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คู่มือการท าวิจัยอย่างง่ายของครู กศน. 

 

 ประโยชน์ของการวิจัยอย่างง่าย 

 การวิจัยอย่างง่ายที่กล่าวในมิตินี้ คือการวิจัยที่ปฏิบัติการหรือทดลองในห้องเรียน  ซึ่งมีประโยชน์ 
ด้วยกันหลายประการ ดังนี้ 
 1.   ท าให้เกิดการพัฒนาอย่างถูกต้องในระบบการเรียนการสอน ซึ่งจะเกิดผลดีแก่ผู้เรียน โดยที่
ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  และเป็นระบบที่น่าเช่ือถือ 
 2.   ท าให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพครู โดยข้อค้นพบที่ได้จะมาจากกระบวนการค้นคว้า ทั้งเป็นระบบ
และเชื่อถือได้ ที่เป็นพ้ืนฐานความรู้ด้านการวิจัย   สามารถพัฒนาไปสู่การวิจัยในระดับสูง  เป็นนักวิจัยมืออาชีพ  
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับครูที่เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน 
 3.  จัดเป็นการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และยังปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน   
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยระเบียบวิธีการวิจัย  อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้ที่จะ     
เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 
 4.   ส่งเสริมบรรยากาศการท างานแบบประชาธิปไตย ทั้งนี้เพราะทุกฝ่ายเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ประสบการณ์และเกิดการยอมรับในการค้นพบร่วมกัน ทั้งยังเป็นการสนับสนุนความก้าวหน้าของ     
การวิจัยทางการศึกษา 
 5.   ถือได้ว่าเป็นการแสดงความก้าวหน้าของวิชาชีพครู โดยวิธีการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการ
ปฏิบัติ และท าให้อาชีพครูกลายเป็นวิชาชีพ 
 6.   ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมั่นได ้
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คู่มือการท าวิจัยอย่างง่ายของครู กศน. 

 

   

เรื่องท่ี 3   สภาพปัญหาจากการท าวิจัยอย่างง่ายของครู กศน. ที่ผ่านมา 

  ตามที่ได้กล่าวไว้ ในข้างต้นว่า ที่ผ่านมา ครู กศน. ประสบกับปัญหาของการท าวิจัยอย่างง่าย อยู่
หลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการติดในภาพลักษณ์ของการท าวิจัยว่าเป็นเรื่องที่ยาก วุ่นวาย ซับซ้อน เป็นงาน
วิชาการที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะ ประกอบกับการขาดองค์ความรู้  ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการท าวิจัยอย่างง่าย จึง
ท าให้เกิดความกลัว ความวิตกกังวลและไม่มั่นใจว่าจะสามารถท าได้  จึงท าให้ ครู กศน. ท าวิจัยอย่างง่ายกัน
น้อยมาก และก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณด์้านการพัฒนาทางด้านวิชาการ และคุณภาพผู้เรียนของ กศน. 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้    

  จากผลการวิจัยของสถาบัน กศน. ภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2558  เรื่อง แนวทางการพัฒนาผู้เรียน
โดยการวิจัยอย่างง่ายของครู กศน.  กล่าวถึงสภาพการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาผู้เรียนของครู กศน. โดยใช้
เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม 3  ด้าน คือ ด้านการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ด้านการ
ออกแบบและสร้างเครื่องมือวิจัย และด้านการสรุปและรายงานผลการวิจัย ปรากฏผล ดังนี้ 

 1. ด้านการวิเคราะห์ปญัหา สาเหต ุพบว่า  
  ครู กศน. ได้ปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ อยู่ในระดับ มาก ซึ่งหมายถึง 
มีการปฏิบัติทุกครั้ง  โดยวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน หลายวิธีการ
แตกต่างกันไป ได้แก่ การวิเคราะห์จากการสังเกต การสอบถาม การใช้แบบฝึก
ก่อนเรียน บันทึกหลังการสอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของผู้เรียนแต่ละคน  
แต่ละกลุ่ม  ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นปัญหาและ
สาเหตุที่แท้จริงหรือไม่ และยังไม่เข้าใจวิธีการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ใน
การก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงคท์ี่จะศึกษาได้ 

 2. ด้านการออกแบบและสร้างเครื่องมือวิจัย พบว่า 
  ครู กศน. ได้ปฏิบัติการออกแบบและสร้างเครื่องมือวิจัย อยู่ในระดับ ปาน
กลาง ซึ่งหมายถึง มีการปฏิบัติเป็นบางครั้ง โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง มีการ
ออกแบบนวัตกรรมประเภทสื่อการสอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และมี
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา/ความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ ซึ่งทั้ง 2 ประเด็นนี้ครู กศน. ส่วนใหญ่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
เนื่องจาก ครู กศน. ยังไม่เข้าใจหลักและวิธีการออกแบบสื่อ จึงศึกษาจากสื่อที่มี
อยู่แล้ว หรือสอบถามผู้รู้ แล้วทดลองสร้างสื่อและน าไปทดลองใช้กับผู้เรียน     
มีเพียงครูบางคนเท่านั้น ที่น าสื่อไปให้ผู้ให้ค าปรึกษาตรวจสอบและปรับแก้ไข 
ก่อนน าไปใช้จริงกับผู้เรียน  
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คู่มือการท าวิจัยอย่างง่ายของครู กศน. 

  แตผู่้ให้ค าปรึกษาส่วนใหญ่กลับมองเห็นในประเด็นอื่น ซึ่งครู กศน. ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 2 ประเด็น
คือ ครู กศน. มีการน าแผนและนวัตกรรมประเภทสื่อการสอนไปใช้ด าเนินการ และ ครู กศน.  มีการรวบรวม
ข้อมูลการด าเนินงานไว้เป็นระบบ ทั้งนี้ ครู กศน. อาจไม่ได้รายงานความก้าวหน้าหรือปรึกษาผู้ให้ค าปรึกษา
อย่างต่อเนื่อง จึงท าให้ผู้ให้ค าปรึกษาไม่เห็นความก้าวหน้าของการปฏิบัติการท าวิจัยอย่างง่ายของครู กศน. ใน
ประเด็นดังกล่าว 
 3. ด้านการสรุปและรายงานผลการวิจัย พบว่า 
  ครู กศน. ได้ปฏิบัติการสรุปและรายงานผลการวิจัย อยู่ในระดับ ปานกลาง ซึ่งหมายถึง มีการ
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง โดยผู้ให้ค าปรึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่อง การอภิปรายผล         
โดยอ้างอิงกรอบแนวคิดทฤษฎีและผลการค้นพบของผู้อื่น และการเผยแพร่รายงานผลการวิจัย อยู่ในระดับน้อย 
สูงกว่าระดับมาก ซึ่งหมายถึงไม่ได้ปฏิบัติ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ตามหลักสูตรการวิจัย
อย่างง่ายของครู กศน. ไม่มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการอภิปรายผลโดยอ้างอิงกรอบแนวคิดทฤษฎีและผลการ
ค้นพบของผู้อื่น ส าหรับการเผยแพร่รายงานผลการวิจัยนั้น อาจเนื่องมาจากครู กศน.ยังไม่แน่ใจว่าผลงานวิจัย
อย่างง่ายของตนเองท าถูกต้องเพียงพอที่จะน าไปเผยแพร่ได้หรือไม่  
  จากสภาพปัญหาในการท าวิจัยอย่างง่ายของครู กศน. ทั้งสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน และสภาพปัญหาจากการปฏิบัติงานในการท าวิจัยอย่างง่าย ท าให้ครู กศน.ส่วนใหญ่เห็นว่า 
การท าวิจัยอย่างง่ายเป็นเรื่องยาก และสร้างภาระให้กับครูผู้สอน เนื่องจากครูผู้สอนยังไม่เข้าใจกระบวนการท า
วิจัยอย่างง่าย ที่เกิดจากการปฏิบัติงานการสอนอย่างถ่องแท้และยังไม่เข้าใจชัดเจนถึงรายละเอียดในทางปฏิบัติ
ของแต่ละขั้นตอนในการท าวิจัยอย่างง่าย ดังนั้น ในตอนที่ 3 ของคู่มือ เล่มนี้ ได้น าเสนอรายละเอียดของ
กระบวนการท าวิจัยอย่างง่ายให้ครู กศน. ได้เรียนรู้และท าความเข้าใจ  เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติการท าวิจัย    
อย่างง่ายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
  นอกจากนี้ จากการจัดอบรมหลักสูตร การวิจัยอย่างง่ายส าหรับครู กศน. และการท าวิจัยเรื่อง 
แนวทางการพัฒนาผู้เรียนโดยการวิจัยอย่างง่ายของครู กศน. ที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2557 และ 2558        
ได้รวบรวมสภาพปัญหาและข้อจ ากัดในการท างานวิจัยอย่างง่ายของครู กศน. สรุปได้ ดังนี ้

 สภาพปัญหาจากการจัดอบรมหลักสูตรการวิจัยอย่างง่ายส าหรับครู กศน. 

1. ชื่อเรื่องวิจัยอย่างง่าย 
การก าหนดชื่อเรื่องยังไม่ชัดเจน เช่น ช่ือเรื่องไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หรือปัญหาการวิจัย 

2. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  การวิเคราะห์ปัญหายังไม่ชัดเจน ไม่ได้ชี้ให้เห็นว่าปัญหาจริง ๆ นั้นดูจากอะไร (การสังเกตของ
ครู ผลการเรียน หรือจากการส ารวจ แบบสอบถาม สัมภาษณ์) การบรรยายถึงการเรียนการสอนของครูที่ผ่านมา
ไม่ได้ขยายความให้เห็นว่าเป็นปัญหา ตลอดจนไม่มีข้อมูลเชิงปริมาณสนับสนุน เพื่อแสดงน้ าหนักของปัญหาที่
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คู่มือการท าวิจัยอย่างง่ายของครู กศน. 

น ามาท าวิจัยอย่างง่าย เช่น ร้อยละของการสอบไม่ผ่าน และข้อมูลย้อนหลังอีกกี่ภาคเรียน นอกจากนี้ ยังไม่ได้
วิเคราะห์วิธีการสอนของครู สื่อที่ใช้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าปัญหาที่ปรากฏจริง ๆ นั้น เกิดจากการเรียนการสอน    
ในขั้นตอนใด และเหตุใดจึงเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว 

  3.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  ก าหนดวัตถุประสงค์หลายข้อ แล้วไม่สามารถหาค าตอบได้ครบทุกข้อ และงานวิจัยอย่างง่าย
บางเรื่อง มีวัตถุประสงคเ์พียงเพื่อส ารวจสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น  

  4.  วิธีด าเนินการวิจัย 
   กลุ่มเป้าหมาย (ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง)  
   ครูยังสับสนระหว่างกลุ่มเป้าหมาย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

   เครื่องมือ 
  ไม่ระบุรายละเอียดการพัฒนาแบบฝึกว่าสร้างอย่างไรหรืออ้างอิงแบบฝึกว่าน ามาจาก
แหล่งข้อมูลใดหรือมีอยู่แล้ว 
   การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลไม่เหมาะสม  

  5.  ผลการวิจัย 
   การแปลผลไม่สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย  ผลการวิจัยตอบจุดประสงค์ไม่ครบทุกข้อ 

  6.  ข้อเสนอแนะ 
   การเสนอแนะเพื่อการศึกษายังไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้  

  นอกจากนี้ครู กศน. ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงเอกสารประกอบการเรียนรู้ส าหรับการวิจัย
อย่างง่ายไว้ว่า ควรเพิ่มเติมเนื้อหาและตัวอย่างให้มาก ๆ  ให้แนะน าแหล่งค้นคว้า ศึกษาเพิ่มเติม  มีตัวอย่าง
งานวิจัยอย่างง่ายที่สมบูรณ์และสามารถน าไปเป็นแนวทางการท าวิจัยอย่างง่ายได้ ซึ่งปัญหาและข้อจ ากัด
ทั้งหลายเหล่านี้ จะลดน้อยหรือหมดไป หากครู กศน. ได้ศึกษาคู่มือเล่มนี้ พร้อมทั้งพยายามท าความเข้าใจ     
คิดวิเคราะห์และลงมือท าวิจัยอย่างง่ายไปพร้อม ๆ กัน  
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คู่มือการท าวิจัยอย่างง่ายของครู กศน. 

              

ตอนที่ 
             

  

   การวิจัยอย่างง่าย   
ตามบริบทของ กศน. 

สาระส าคัญ 

 การวิจัยอย่างง่าย ตามบริบทของ กศน. ในคู่มือเล่มนี้ เป็นการท าวิจัยอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน โดยเน้นปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้เป็นจุดเริ่มต้น และครูผู้สอนพยายามที่จะหาวิธีการ 
การใชแ้บบฝึก หรือสื่อการเรียนการสอน หรือวิธีการเรียนการสอนที่อาจเรียกว่า นวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาให้กับ
ผู้เรียน จากนั้นจึงมีการสังเกตและตรวจสอบผลของการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาที่ได้ด าเนินการไป แล้วจึงมี
การบันทึกและสะท้อนการแก้ปัญหาหรือการพัฒนานั้น ๆ ออกมาตามแบบรายงาน ดังนั้น การวิจัยอย่างง่าย 
ในบริบทของ กศน. ตามคู่มือนี้ จึงเป็นการวิจัยขนาดเล็ก ที่มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
เฉพาะด้านการเรียนการสอน หรือในกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน รวมถึงเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  ซึ่งหมายถึง การหาวิธีการหรือแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้เรียนอ่อนให้สามารถ
เรียนทันเพื่อน  หรือการปรับปรุง เสริมผู้เรียนให้สามารถร่วมเรียนรู้กับเพื่อน ๆ ในกลุ่มได้ดีตามศักยภาพ     
ของเขา โดยใช้กระบวนการทางวิจัย 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อใหค้ร ูกศน. 
 1.  รู้ เข้าใจ ถึงองค์ประกอบ สาระส าคัญและรูปแบบโดยรวมของการวิจัยอย่างง่าย 
2.  มีเจตคติที่ดีต่อการท าวิจัยอย่างง่ายเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

ขอบข่ายเนื้อหา 

 เรื่องที่ 1  ความหมายของการวิจัยอย่างง่ายตามบริบท ของ กศน. 
 เรื่องที่ 2  องค์ประกอบ สาระส าคัญและรูปแบบโดยรวมของการวิจัยอย่างง่าย 
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คู่มือการท าวิจัยอย่างง่ายของครู กศน. 

 

เรื่องท่ี 1   ความหมายของการวิจัยอย่างง่าย ตามบริบทของ กศน.  

 ความหมาย  

  การวิจัยอย่างง่าย ตามบริบทของ กศน. เป็นการก าหนดนิยาม องค์ประกอบ และรูปแบบ    
ของการท าวิจัยอย่างง่ายให้เหมาะสมกับบริบทโดยรวมของ กศน. ไม่ว่าจะเป็นลักษณะรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ บทบาทหน้าที่และภารกิจของครูผู้สอน กศน. รวมถึงกลุ่มเป้าหมายหรือผู้เรียน กศน. ที่มีความ
หลากหลายในมิติต่าง ๆ โดยบูรณาการแนวความคิด และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของการวิจัยอย่างง่าย
เข้าไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนของคร ูกศน. 

  กล่าวได้ว่า การวิจัยอย่างง่ายของ กศน. จะหมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู้ ความจริง    
โดยวิธีการที่เชื่อถือได้ มีระเบียบแบบแผน เป็นระบบ  ซึ่งค าตอบของปัญหาหรือข้อเท็จจริงที่ต้องการรู้ อาจมา
จากการศึกษาค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การทดลอง หรือการประดิษฐ์ คิดค้น วิธีการ นวัตกรรมหรือสิ่งอื่นใด 
ที่ใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ผนวกกับความรู้และประสบการณ์ของครูผู้สอนผู้สอน เป็นเครื่องมือในการ
คิดและการด าเนินการ โดยที่ความจริงและข้อค้นพบที่ได้ ต้องมีความสัมพันธ์กับสภาพปัญหาที่ปรากฏอยู่  
ในขณะนั้น และการวิจัยอย่างง่ายของคู่มือเล่มนี้ จะเน้นการค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน แล้วครูผู้สอนลงมือ
แก้ปัญหา พัฒนาไปอย่างเป็นระบบ จากนั้นน าเสนออย่างง่าย ๆ ไม่สลับซับซ้อน ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการวิจัย
ปฏิบัติการ (Action Research) ซึ่งเป็นการวิจัยที่มุ่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเป็นครั้ง ๆ ไป เป็นการ
แสวงหาความรู้ ความจริงโดยวิธีการหรือนวัตกรรม เพื่อให้ได้ทางเลือกในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่ง   

 ดังนั้น การวิจัยอย่างง่ายในมิติที่กล่าวถึงครั้งนี้ จึงเป็นลักษณะของการแสวงหาความรู้ ความจริง    
ที่เป็นงานในหน้าที่ของครูผู้สอนผู้สอนกับผู้เรียน หรือเป็นหน้าที่ที่ครูผู้สอนผู้สอนต้องพิจารณาและตรวจสอบ  
อยู่ตลอดเวลาว่า ผู้เรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการหรือไม่ มีพฤติกรรม มีปัญหา 
หรืออุปสรรคใดเกิดขึ้นมาบ้าง และได้ปรับปรุงแก้ไข ให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
นับเป็นการปฏิบัติการให้ได้มาซึ่งการพัฒนาการเรียนรู้  หรือการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนต่อไป 
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คู่มือการท าวิจัยอย่างง่ายของครู กศน. 

 

เรื่องท่ี 2   องค์ประกอบ สาระส าคัญและรูปแบบโดยรวมของการวิจัยอย่างง่าย 

การวิจัยอย่างง่าย มีองค์ประกอบ สาระส าคัญและรูปแบบ คล้าย ๆ กับการวิจัยในชั้นเรียน     
แต่อาจมีความแตกต่างกันตรงกลุ่มประชากรหรือกลุ่มเป้าหมาย ด้านอายุ อาชีพ ความรู้พื้นฐานรวมไปถึง
เงื่อนไขตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้เหมือนชั้นเรียนในระบบ แต่หากเน้นไปในเรื่องของกระบวนการ
การท าวิจัย เริ่มจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน เพื่อก าหนดเป็นปัญหาหรือหัวข้อของการวิจัยแล้ว ก็แทบ
จะไม่มีความแตกต่างกัน  ซึ่งสามารถอธิบายถึงกระบวนการและขั้นตอนการวิจัยอย่างง่ายเพื่อท าความเข้าใจ
ตามวงจร ได้ดังนี ้

 

 
  จากวงจรข้างต้น สามารถสรุปขั้นตอนและกระบวนการหลัก ๆ ของการวิจัยอย่างง่าย ได้ดังนี้ 

  1.  ขั้นตอนการสังเกตความผิดปกติของผู้เรียน และตั้งเป็นข้อสงสัยคาดว่าจะเป็นปัญหา ซึ่งต้อง
อาศัยความใส่ใจและประสบการณ์ของครูผู้สอนผู้สอนโดยตรง หรือครูผู้สอนผู้สอนอาจจะหาแนวทางมาจาก
การศึกษา การอ่านงานวิจัย หรือวารสารต่าง ๆ รวมถึงการพูดคุยกับเพื่อนครูผู้สอนด้วยกันแล้วไปสังเกตผู้เรียน   
 2.  ขั้นตอนของการก าหนดปัญหา วิเคราะห์ สังเคราะห์ว่าสิ่งผิดปกติที่พบเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน ซึ่งในขั้นตอนนี้ ครูผู้สอนจะต้องใช้ความสามารถในการจ าแนกแยกแยะความแตกต่างระหว่าง ปัญหา

สังเกตอาการผิดปกติ
ทางการเรียน/ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน

เพ่ือระบุปัญหาแท้ 

วิเคราะห์/ซักถาม
ผู้เรียนถึงสาเหตุแท้

ของปัญหา 

หาวิธีแก้ไขที่ตรงกับ
สาเหตุแท้ของปัญหา 

ลงมือแก้ไข        
และจดบันทึกผล 

เขียนรายงานผล 
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คู่มือการท าวิจัยอย่างง่ายของครู กศน. 

และสาเหตุของปัญหา ซึ่งอาจใช้วิธีวิเคราะห์จากข้อมูลเบื้องต้นทั่วไป เพื่อหาข้อเท็จจริงหรือความจริงเกี่ยวกับ
ปัญหา และจากนั้น ให้เขียนอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหา เพ่ือหาสาเหตแุท้จริงของปัญหาที่เกิดกับผู้เรียน  
 3.  ขั้นตอนการหาวิธีแก้ไขที่ตรงกับสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา คือ เมื่อครูผู้สอนผู้สอนทราบสาเหต ุ     
ที่แท้จริงของปัญหาแล้ว ครูผู้สอนผู้สอนจะต้องศึกษาหรือค้นหาวิธีการแก้ไขที่ตรงกับปัญหาแท้จริง โดยการ
สร้างกรอบแนวคิด หรือตั้งสมมติฐานว่า วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ ใช้แบบฝึกแบบนี้ หรือนวัตกรรมนี้       
จะช่วยแก้ปัญหานั้น ๆ หรือสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ ซึ่งอาจเป็นวิธีการที่คนอื่นเคยท ามาแล้ว หรืออาจคิดค้น
วิธีการใหม่ที่เป็นนวัตกรรมก็ได้ จากนั้นจึงก าหนดเป็นแผนปฏิบัติวิจัยคร่าว ๆ หรือในการท าวิจัยเต็มรูปแบบ  
จะเรียกว่า การเขียนโครงร่าง ซึ่งมีรายละเอียดและองค์ประกอบที่สามารถตอบค าถามว่า จะท าอะไร อย่างไร 
กับใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ เป็นต้น 
 4.  ขั้นการลงมือแก้ไขและการจดบันทึกผลนี้ เป็นขั้นตอนการลงมือท าวิจัยหรือการปฏิบัติ       
ตามแผน หรือตามโครงร่างวิจัย ซึ่งโดยปกติแล้วขั้นตอนนี้ สามารถบูรณาการให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน   
การสอนได้ เช่น การให้ผู้เรียนท าแบบฝึกที่คิดขึ้นมาใหม่ การทดลองใช้กระบวนการจัดเรียนเรียนรู้แบบใหม่ 
หรือการลองพูดคุย สัมภาษณ์กลุ่มประชากรทั้งหมด และกลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มที่มีปัญหา) แล้วครูผู้สอนจดบันทึก
ความเปลี่ยนแปลงที่ค้นพบโดยละเอียด 
 5.  ขั้นตอนสุดท้ายนี้ เป็นการเขียนสรุปผลที่ได้จากการวิจัย ซึ่งส่วนใหญ่จะเขียนเฉพาะประเด็นที่
ส าคัญ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องอ้างทฤษฎี หรือข้อมูลวิจัยจากนักวิจัยแต่อย่างใด ซึ่งรายงานผลดังกล่าวนี้  จะมี
ประโยชน์ส าหรับการน าไปเผยแพร่ หรือปรับปรุงเพื่อพัฒนาแก้ไขต่อไป 

  เพื่อให้การท าวิจัยอย่างง่าย สามารถท าได้ง่าย ๆ จึงขอสรุปเนื้อหา สาระและลักษณะที่ส าคัญ ๆ 
ของการวิจัยอย่างง่ายตามบริบท กศน. ในประเด็นต่าง ๆ ได้ตามตาราง ดังนี้  
 

ประเดน็ การวิจัยอย่างง่าย ตามบริบท กศน. 

1.  ใครท า ครูผู้สอน  

2.  ท าอะไรและเพ่ือใคร เป็นการหาวิธีการหรือแนวทางแก้ปัญหาผู้เรียน บางคน หรือทั้งกลุ่ม ในเรื่อง
บางเรื่อง หรือเป็นการทดลองใช้วิธีการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน 
แบบฝึก หรือสื่อการเรียน นวัตกรรมใหม่  ๆ เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์   
ทางการเรียนของผู้เรียน 

3.  เริ่มที่ไหนและอย่างไร สังเกตเห็นผู้เรียนบางคนมีพฤติกรรมผิดปกติ ที่คาดว่าจะเป็นปัญหาหรืออาจดู
จากผลการเรียน ผลการสอบของผู้เรียน ทั้งนี ้ต้องวิเคราะห์ปัญหาที่พบให้แคบ
ที่สุด หรือเป็นปัญหาที่แท้จริงให้ได้ 
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คู่มือการท าวิจัยอย่างง่ายของครู กศน. 

ประเดน็ การวิจัยอย่างง่าย ตามบริบท กศน. 

4.  ท าที่ไหน พืน้ที่หรือขอบเขตการวิจัย คือ ในหรือนอกห้องเรียน ตามแหล่งข้อมูล เช่น 
บ้านหรือชุมชนของกลุ่มตัวอย่าง   

5.  ท าเพื่ออะไร แก้ปัญหาผู้ เรียนบางคน หรือทั้งกลุ่ม ในเรื่องบางเรื่อง หรือทดลองใช้
นวัตกรรม/เทคนิค/กระบวนการเรียนการสอนใหม่ ๆ หรืออีกนัยหนึ่งคือ    
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน คุณภาพการเรียนการสอนที่ต่อเน่ือง 

6.  การออกแบบการวิจัย 
หรือวิธีวิจัย หรือโครงร่างวิจัย 

ไม่จ าเป็นต้องเขียนเป็นโครงร่างการวิจัย เช่นเดียวกับการวิจัยเต็มรูปแบบ     
แต่ควรก าหนดเป็นแผนคร่าว ๆ เช่น ปฏิทินการวิจัยคร่าวๆ อย่างไม่เป็น
ทางการ เอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) หรือร่างกรอบการวิจัย      
ไม่ต้องก าหนดกรอบแนวคิดทฤษฎี แต่ใช้ประสบการณ์ของครูผู้สอนผู้สอน    
มาก าหนดเป็นวงจรวิจัยแบบ PAOR (Plan Act Observe Reflect and 
Revise (วางแผน ปฏิบัติการ สังเกต สะท้อนผลและกระท าซ้ า) 

7.  เครื่องมือวจิัย ไม่จ าเป็นต้องมีเครื่องมือวิจัยที่ซับซ้อน อาจมีแบบค าถาม แบบทดสอบ หรือ
แบบสัมภาษณ์ รวมถึงการสังเกตจากพฤติกรรมของผู้ เรียน นอกจากนี้       
หากครูผู้สอนผู้สอนสามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เช่น แบบฝึก หรือวิธีการจัด     
การเรียนรู้ หรือสื่ออื่น ๆ ที่เน้นการแก้ปัญหาของผู้เรียนก็สามารถด าเนินการได้ 
และครูผู้สอนผู้สอนต้องเป็นกลไกส าคัญในการคิดและด าเนินการสร้าง
เครื่องมือวิจัย 

8.  การก าหนดวิธีการแก้ไข
ปัญหา 

ไม่ต้องอิงทฤษฎี หรือมีผลการวิจัยรองรับ แต่สามารถใช้วิธีการเชิงปรนัย
อธิบายตรวจสอบผลการวิจัยได ้

9.  กลุ่มเป้าหมาย ระบุประชากร ซึ่งหมายถึง จ านวนผู้เรียนทั้งหมด และกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เรียน
ที่มีปัญหา หรอืมีพฤติกรรมที่ต้องการท าวิจัย ไม่มีความจ าเป็นต้องสุ่มตัวอย่าง
หรือก าหนดตัวแปร  เนื่องจากเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหารายคนหรือ
ทั้งกลุ่ม  

10.  ระยะเวลาการวิจัย ควรใช้ระยะเวลาในการวิจัยสั้น ๆ เช่น 1-2 สัปดาห์ และเก็บข้อมูลเสร็จภายใน 
2-3 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ ว่าแต่ละปัญหาจะใช้
ระยะเวลามากหรือน้อยเพียงใดจึงจะสามารถแก้ปัญหาได้ 
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คู่มือการท าวิจัยอย่างง่ายของครู กศน. 

 

ประเดน็ การวิจัยอย่างง่าย ตามบริบท กศน. 

11.  การเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูล 

ครูผู้สอนผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูลจากการสังเกต พูดคุยกับผู้เรียน หรืออาจมี
เครื่องมือง่าย ๆ เช่น แบบสอบถาม แบบทดสอบ หรือแบบสัมภาษณ์ หรอื
นวัตกรรมใหม่ ๆ และการวิเคราะห์เนื้อหา ไม่เน้นการวิเคราะห์ด้วยสถิติชั้นสูง 

12.  การอภิปราย 
แปลความหมายข้อค้นพบ
จากการวิจัย 

ครูผู้สอนผู้วิจัยสามารถเขียน ตามกระบวนการและหัวข้อที่ก าหนด หรืออาจ  
มีการถกอภิปรายถึงวิธีการแก้ปัญหา และผลที่เกิดขึ้นระหว่างเพื่อนครูผู้สอน
ด้วยกัน โดยไม่ต้องอภิปรายภายใต้กรอบทฤษฎี หรือใช้ความคิดเห็น         
ของนักวิจัยประกอบการอภิปราย 

13.  ท าเมื่อไหร ่ ท าวิจัยควบคู่กับการสอนตามปกติ  ให้ถือเปน็ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 
หรือหากต้องการเก็บข้อมูลตามพื้นที่ ขอบเขตวิจัยอาจด าเนินการนอกเวลาได ้

14.  การเขียนรายงานผล เขียนรายงานผลแบบไม่เป็นทางการ ความยาวควรอยู่ระหว่าง 5 -7 หน้า      
ไม่ควรเกิน 10 หน้า โดยมีองค์ประกอบของการเขียนรายงานผลที่ส าคัญ ๆ 
ประมาณ 8 หัวข้อ 

15.  จ านวนเรื่อง/ปี สามารถท าได้หลาย ๆ เรื่อง ต่อภาคเรียน 

16. ประโยชน์ สามารถแก้ปญัหาหรือพัฒนาผู้เรียน และน าไปเป็นผลงานของครูผู้สอนผู้สอน 
และมาตรฐานของครูผู้สอนผู้สอนและสถานศึกษา 

17.  ตัวอย่างช่ืองานวิจัย 
อย่างง่าย 

- การแก้ปัญหาการออกเสียง คว ไม่ชัด ของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น กศน. ต าบลน้ าบ่อหลวง  

- การแก้ปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า โดยรูปแบบ
พบกลุ่ม ของนกัศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน. ต าบลสันกลาง  
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คู่มือการท าวิจัยอย่างง่ายของครู กศน. 

              

ตอนที่ 
 

             

  

    
         กระบวนการท าวิจัยอย่างง่าย  
สาระส าคัญ 

 โดยทั่วไปแล้ว การวิจัยจะแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ การวิจัยแบบเป็นทางการ (Formal 
Research) ซึ่งหมายถึง การวิจัยที่มีระเบียบแบบแผน มีขั้นตอนที่ชัดเจน เป็นระบบ มีลักษณะเหมือนงานวิจัย
ทางการศึกษาหรือการวิจัยเชิงวิชาการ ที่ประกอบไปด้วย 5 บทตามที่ครูผู้สอนหลาย ๆ คน  อาจคุ้นเคยมาแล้ว 
และการวิจัยแบบไม่เป็นทางการ (Informal Research)  ซึ่งเป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นหาค าตอบจากข้อมูลที่เป็น
ประสบการณ์จริงในชั้นเรียน ไม่อ้างอิงทฤษฎีมากนัก ไม่ใช้ข้อมูลทางสถิติที่ยุ่งยากซับซ้อน ด าเนินการวิจัย     
กับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง คือ ผู้เรียน ที่ครูผู้สอนพบว่ามีปัญหา ในแต่ละภาคเรียนครูผู้สอนสามารถท าวิจัยได้
หลายเรื่อง ตามปัญหาที่พบในขณะที่สอน และใช้ระยะเวลาในการวิจัยไม่นาน ไม่ต้องท าครบ 5 บท ซึ่งเป็น
ลักษณะของการวิจัยอย่างง่ายนั่นเอง แต่ทั้งนี้ ต้องมีการด าเนินงานเป็นขั้นตอน โดยอาจก าหนดเป็นร่างกรอบ    
การวิจัย หรือปฏิทินการวิจัยหรือแผนการวิจัยคร่าว ๆ ที่ยึดหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์         
ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนวิจัย (Planning) ปฏิบัติตามแผน (Acting) เก็บรวบรวมข้อมูล (Observing) และ
สะท้อนความรู้ ข้อค้นพบ ข้อสังเกต (Reflecting) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า กระบวนการ PAOR  รวมถึงต้องมีสาระ
และกระบวนการทางวิจัยครบถ้วน คือ ต้องมีการส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา  มีการวางแผนก าหนดรูปแบบ 
วิธีการแก้ปัญหา เครื่องมือวิจัยหรือนวัตกรรม มีวิธีการด าเนินงาน มีสรุปผลการด าเนินงาน รวมไปถึง           
การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ครู กศน. 
 1.  รู้ และเข้าใจกระบวนการท าวิจัยอย่างง่าย 
 2.  ปฏิบัติการวิจัยอย่างง่ายตามกระบวนการและขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง 

ขอบข่ายเนื้อหา 

 เรื่องที่ 1  การก าหนดและวิเคราะห์ปัญหา และการสร้างกรอบความคิด (สมมติฐาน) การวิจัยอย่างง่าย 
 เรื่องที่ 2  การตั้งช่ือเรื่อง  การเขียนวัตถุประสงค์ การก าหนดขอบเขตและการสร้างเครื่องมือวิจัย 
 เรื่องที่ 3  การลงมือปฏิบัติงานวิจัยอย่างง่ายและการเก็บข้อมูล 
 เรื่องที่ 4  การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 
 เรื่องที่ 5  การเขียนสรุปผลและการอภิปรายผลการวิจัยอย่างง่ายและข้อเสนอแนะ 
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คู่มือการท าวิจัยอย่างง่ายของครู กศน. 

 

เรื่องท่ี 1   การก าหนดและวิเคราะห์ปัญหา และการสร้างกรอบความคิด (สมมติฐาน)  
 การวิจัยอย่างง่าย 

 การก าหนดและวิเคราะห์ปัญหาการวิจัยอย่างง่าย 

 การค้นหาปัญหา เพื่อท าการวิจัยอย่างง่าย อาจมีรูปแบบการวิจัยและกรอบการวิจัยที่หลากหลาย 
ตามสภาพปัญหาที่พบ เนื่องจากในกระบวนการสอนของครู มีปัจจัยและตัวแปรหลายอย่างที่มีความสัมพันธ์กัน
อย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู จะเริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร 
ก าหนดแนวการสอน เขียนแผนการสอน ซึ่งในการเขียนแผนการสอนจะต้องมีการก าหนดสาระการเรียนรู้  
จุดประสงค์การเรียนรู้ ก าหนดกิจกรรมหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ รวมไปถึงวิธีการวัด
และประเมินผลไว้อย่างคร่าว ๆ ซึ่งปัญหาที่พบในห้องเรียนอาจมีสาเหตุของปัญหามาจากผู้เรียน ผู้สอน 
หลักสูตร แผนการเรียนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ หรือแม้แต่การประเมินผล ตามที่ได้กล่าวไว้ใน
เบื้องต้นแล้วว่า กรอบของการท าวิจัยอย่างง่ายในคู่มือเล่มนี้ จะก าหนดกรอบของการแก้ปัญหาให้แคบลง 
เฉพาะปัญหาด้านการเรียนการสอน เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเท่านั้น 
 ตามปกติ การได้มาซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดกระบวนการเรียนรู้  หรือการจัดการเรียน      
การสอน สามารถเริ่มต้นได้จากหลาย ๆ วิธีการ เช่น การพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้เรียน  การสังเกตพฤติกรรมผิดปกติของผู้เรียนในกลุ่ม หรือจากการบันทึกหลัง       
การสอน ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจได้แนวความคิดมาจากประสบการณ์ของครูผู้สอนโดยตรง หรืออาจได้แนวความคิดมา
จากการอ่านทฤษฎี หนังสือ หรือวารสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการวิจัย งานวิจัยทางการศึกษาหรือการวิจัย         
เชิงวิชาการ หรือแม้แต่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้อื่นหรือเพ่ือนครูด้วยกัน  
 หลังจากนั้น ครูผู้สอนก็น าแนวความคิดนั้น ๆ มาสังเกตผู้เรียนในกลุ่มของตนเอง ซึ่งผู้เรียนอาจมี
เพียงคนเดียว สองคน สามคน หรือมากกว่านั้น แต่ไม่ควรมากเกินครึ่งห้อง ที่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
เช่น ยังขาดทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การสื่อสาร การคิดค านวณ ฯลฯ หรือไม่เข้าใจเนื้อหา หรือไม่ผ่าน
จุดประสงค์ตามแผนการเรียนรู้ของรายวิชาต่าง ๆ ของแต่ละบทเรียน สิ่งเหล่านี้ ถือเป็นปัญหาวิจัยด้าน       
การเรียนการสอนที่ครูผู้สอนพบได้บ่อย ๆ ในการจัดกิจกรรมพบกลุ่ม หรือนอกจากนี้ อาจพบปัญหาพฤติกรรม   
ของผู้เรียนขาดความรับผิดชอบ ขาดความตระหนัก ฯลฯ ก็อาจพิจารณาน าปัญหามาท าวิจัยอย่างง่ายได้เช่นกัน  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า ลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้เรียน กศน. จะมีหลากหลาย และ
มักจะเกิดขึ้นในลักษณะกว้าง ๆ หรือเกิดในลักษณะคลุมเครือที่มองดูเผิน ๆ อาจเกี่ยวโยงไปแทบทุกส่วน ดังนั้น
ครูผู้วิจัยต้องรู้จักวิธีที่จะลดความกว้างและความคลุมเครือ เพื่อให้ ได้ภาพของปัญหาที่ชัดเจนขึ้น วิธีการหนึ่ง     
ที่ควรจะท า คือ การเขียนรายละเอียดของความจริงเกี่ยวกับปัญหา (Facts) และการเขียนค าอธิบายเกี่ยวกับ
สาเหตุของปัญหา (Explanations) นั้นออกมา แล้วหาความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างความจริงและ
ค าอธิบาย บางครั้งอาจพบว่า เป็นปัญหาที่มีสาเหตุจากตัวแปรอื่น ๆ ที่เข้าใจง่าย ไม่จ าเป็นต้องท าวิจัย หรืออาจ
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มีสาเหตุอื่น นอกเหนือหรือไกลเกินกว่า ที่ครูผู้สอนจะควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงได้ เป็นต้น ลักษณะของปัญหาแท้
ที่พบ อาจมีหลากหลายและมีสาเหตุที่หลากหลายเช่นกัน  ตัวอย่างต่อไปนี้ แสดงวิธีการเขียนความจริงเกี่ยวกับ
ปัญหา และการอธิบายเกี่ยวกับสาเหตขุองปัญหาให้เข้าใจได้มากขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
   จากตัวอย่างของปัญหานี้ ครูผู้สอนอาจตั้งข้อสงสัยว่า การจัดการเรียนรู้แบบบรรยายที่ใช้กัน     
ในการพบกลุ่ม เป็นวิธีการที่น่าจะท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ดีที่สุด เพราะผู้เรียนสามารถซักถาม
ข้อสงสัยในจุดที่ยังไม่เข้าใจจากครูผู้สอนได้ดีกว่าวิธีการอื่น ๆ เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนทางไกล  
เป็นต้น เนื่องจากมีครูผู้สอนอยู่ด้วย ดังนั้น เมื่อผู้เรียนยังมีปัญหาเช่นนี้ ครูผู้สอนจึงควรจะท าวิจัยเพื่อหาสาเหตุ
และข้อแก้ไข เพื่อน ามาปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนให้ได้ผลดีขึ้น แต่ปัญหาคือ จะท าวิจัยเรื่องอะไรดี 
และปัญหานี้ เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ ครูผู้สอนจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เอง
หรือไม่  นี่คือค าถามและปัญหาของครูผู้สอนส่วนใหญ่ ดังนั้น วิธีการที่จะลดความกว้างของปัญหาและสามารถ
วิเคราะห์จนกระทั่งพบสาเหตุแท้จริงได้ ครูผู้สอนควรต้องด าเนินการ ดังนี้ 

  การเขียนความจริงเกี่ยวกับปัญหา (Facts) 

 จากตัวอย่างที่ให้  การเขียนความจริงเกี่ยวกับปัญหา โดยทั่วไปแล้ว ครูผู้สอนสามารถเขียนได้
ตามความเป็นจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ครูผู้สอนนึกได้ และควรเขียนเป็นข้อ ๆ เพื่อพิจารณาได้สะดวก จึงได้
ยกตัวอย่าง ไว้ดังนี ้
  1.  รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนใช้วิธีแบบไหน ก็เขียนลงไป อาจเป็นไปได้ว่าครู 
ถนัดสอนแบบบรรยาย และเคยเรียนมาด้วยวิธีการแบบนี้ แต่อาจลืมนึกถึงพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน
แต่ละคน หรือรูปแบบการบรรยายอาจไม่น่าสนใจ หากเป็นเช่นนี้ปัญหาก็อยู่ที่ตัวผู้สอนและวิธีการสอน 
 2.  จ านวนผู้เรียนที่คิดว่ามีปัญหาในการเรียนรายวิชานี้ ซึ่งคาดว่า คงใช่ผู้เรียนทั้งหมดที่มีปัญหานี้ 
 3.  อายุของผู้เรียนที่มีปัญหา สมมุติว่าความจริงที่พบคือ ผู้เรียนที่อยู่ในวัยเด็กมีผลการเรียนดีกว่า 
ก็อาจท าวิจัยในหัวข้อ ความสัมพันธ์ระหว่างอายุผู้เรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 
 

ตัวอย่าง 
         ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของ กศน. ต าบลน้ าบ่อหลวง มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ต่ า จากการจัดวิธีการเรียนรู้แบบ
บรรยายในการพบกลุ่ม โดยมีจ านวนผู้เรียนที่สอบไม่ผ่าน และมีจ านวนผู้เรียนที่
สอบผ่าน แต่ได้ระดับคะแนนน้อยมาก 
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 4.  การมีงานท าของผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียน กศน. ส่วนใหญ่มีทั้งผู้เรียนที่ท างานและไม่ท างาน 
รวมถึงอาจมีช่วงเวลาท างานที่ต่างกัน ดังนั้น ผู้ที่ท างานอาจมีเวลาทบทวนบทเรียนน้อย และท าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ าเช่นกัน  
 5.  ต าราที่ใช้ในการสอนใช้เล่มใด อาจน ามาวิเคราะห์ดูว่า มีเนื้อหาที่ยากง่าย หรือมากน้อย 
เหมาะสมกับลักษณะผู้เรียน และระยะเวลาเรียนหรือไม่ 
 6.  จ านวนผู้เรียนในห้องเรียนทั้งหมด หรือจ านวน และสถิติการมาเรียนของผู้เรียน  
 7.  สภาพแวดล้อมทางบ้านของผู้เรียน 
 8.  เพศของผู้เรียนที่มีปัญหา 
 9.  พื้นฐานความรู้เดิมทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน 
  10.  ความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์ของผู้เรียนที่มีปัญหา รวมถึงการซักถาม การส่งงาน        
ส่งการบ้าน เป็นต้น  
  11.  ผลการเรียนในวิชาอื่นของผู้เรียนที่มีปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ 

 ทั้งหมดนี้ คือตัวอย่าง การเขียนความจริงเกี่ยวข้องกับประเด็นของปัญหา จะเห็นว่าความจริ ง
เหล่านี้ จะเป็นสิ่งที่ช่วยเปิดช่องความคิดของครูผู้สอน ให้คิดต่อไปถึงหัวข้อที่ควรท าวิจัย นอกจากนี้ ยังท าให้
ครูผู้สอนรู้ได้คร่าว ๆ ว่า ในบางเรื่อง ครูผู้สอนสามารถแก้ไขได้เองหรือไม่ หรือเงื่อนไขบางอย่างอาจมีส่วน
เกี่ยวข้อง หรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาน้ัน ๆ ซึ่งจะท าให้มองปัญหาและสาเหตุได้แคบลง 

 ค าอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุปัญหา (Explanations) 

 เช่นเดียวกับในเรื่องของความจริง (Facts) ของปัญหาตามที่ได้กล่าวมาแล้ว การเขียนค าอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งที่เห็นว่า น่าจะเป็นสาเหตุของปัญหาลงไป จะเป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่ช่วยให้สามารถคิดหัวข้อที่จะท าวิจัย
ได้แคบลงและดีขึ้น จากกรณีตัวอย่างที่กล่าวมาแล้ว สามารถเขียนค าอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุปัญหา ได้ดังนี ้
 1.  ครูผู้สอนอาจสอนเร็วเกินไป ท าให้ผู้เรียนบางคนตามไม่ทัน หรือครูผู้สอนอธิบายและ
ยกตัวอย่างน้อย ท าให้ผู้เรียนที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์น้อยหรือไม่ด ีไม่เข้าใจเนื้อหาที่ครูสอน   
 2.  ต ารา หนังสือหรือคู่มือ มีเนื้อหาที่รวบรัดเกินไป ไม่มีค าอธิบายที่ละเอียดพอ รวมทั้ง          
ยังมีตัวอย่าง และแบบฝึกหัดน้อย 
 3.  การบ้านหรือแบบฝึกที่ให้ผู้เรียนท าด้วยตัวเองยากเกินไป จึงท าให้เจตคติของผู้เรียนที่มีต่อการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่ด ี
 4.  ผู้เรียนส่วนใหญ่มีงานท า เมื่อมาเรียน กศน. จึงมีเวลามาเรียนไม่มากนัก การทบทวนบทเรียน
และท าการบ้านตามที่ผู้สอนมอบหมายจึงท าได้ไม่เต็มที่  
 5.  ครูสอนโดยวิธีการบรรยายและใช้เสียงที่เบาเกินไป ไม่มีสื่ออื่น ๆ ท าให้ผู้เรียนขาดความสนใจ 
 6.  ครูผู้สอนขาดความสนใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล เนื่องจากมีผู้เรียนจ านวนมาก และมีความรู้
พื้นฐานต่างกัน 



    
 

21 

คู่มือการท าวิจัยอย่างง่ายของครู กศน. 

 

 ค าอธิบายถึงสาเหตุต่าง ๆ ของปัญหาเหล่านี้ ไม่จ าเป็นต้องอธิบายความจริงในแต่ละข้อที่ได้เขียน
ไว้แล้ว แต่ควรเป็นค าอธิบายโดยทั่ว ๆ ไป ซึ่งเป็นอะไรก็ได้ที่ครูผู้สอนคิดว่าเป็นสาเหตุของปัญหา และเมื่อเขียน
ได้แล้ว จึงน ามาพิจารณาเป็นข้อ ๆ ในภายหลัง ถ้าข้อไหนไม่ตรงประเด็น หรือไม่น่าเป็นสาเหตุของปัญหาก็ตัด
ออกไปได้ ซึ่งวิธีการเช่นนี้ จะท าให้ครูผู้สอนสามารถหาหัวข้อปัญหาที่จะน าไปสู่การท าวิจัยได้ง่ายขึ้นเช่นกัน 
ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ปัญหาแท้ที่เหมาะส าหรับการท าวิจัยอย่างง่าย ควรมีลักษณะ ดังนี้  
 1.  เป็นปัญหาที่สะสมและต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน 
 2.  เป็นปัญหาของผู้เรียนบางคน 
 3.  เป็นปัญหาทางการเรียน หรือพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อการเรียน 
 4.  ปัญหานั้นสามารถอธิบายเชิงพฤติกรรมได้ 
 5.  ปัญหานั้นสามารถหาสาเหตุได้  
 6.  เป็นปัญหาที่ครูผู้สอนสามารถแก้ไขไดเ้อง  
 วิธีการระบุปัญหา สามารถท าได้ ดังนี ้
 1.  บรรยายสภาพการเรียนการสอนก่อนพบปัญหา 
 2.  ระบุว่าพบปัญหาได้อย่างไร โดยใคร 
 3.  เป็นปัญหาของผู้เรียนกี่คน จากทั้งหมด 
 4.  เป็นปัญหาเฉพาะวิชานี้ หรือทุกวิชา  
 5.  เป็นปัญหาเฉพาะการใช้กระบวนการหรือวิธีการเรียนการสอนแบบนี ้หรือในทุกกระบวนการ 
 6.  บรรยายลักษณะของปัญหา 
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ตัวอย่างที่ 1 

   ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา ของ กศน. ต าบล    
น้ าบ่อหลวง ออกเสียง คว ไม่ได้ 

1) ในวิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ให้ผู้เรียนอ่าน
ค าที่ควบกล้ าด้วย คว พบว่า มีผู้เรียน 3 คน ออกเสียง 
“ควาย” เป็น “ฟาย”   “ความ” เป็น “ฟาม”  และ  
“เคว้งคว้าง” เป็น “เฟ้งฟ้าง” 
2) ครูผู้สอนสังเกตการออกเสียงของผู้เรียน 3 คน เมื่อ
ให้อ่านเด่ียว 
3) เป็นปัญหาผู้เรยีน 3 คน จาก 40 คน 
4) เป็นปัญหาในทุกวิชาที่มีค า “คว”  
5) การออกเสียง “คว” ของผู้เรียน 3 คนนี้ ออกเสียง 
เป็น “ฟ” ทุกครั้ง 

ตัวอย่างที่ 2 

 ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของ กศน. 
ต าบลสันกลาง จ านวน 3 คน เข้ามาพบกลุ่มสาย 

1) ในการสอนทุกสัปดาห์  ก าหนดให้ผู้เรียนมาตรง
เวลา คือ 09.00 น.  
2) ผู้เรียน 3 คน เข้าห้องสาย คือ 10.00 น. ทั้ง 3 คน 
3) เป็นปัญหาของผู้เรียน 3 คน จาก 40 คน 
4) เป็นปัญหาทุกวิชา 
5) การเข้าห้องสายทุกครั้ง รบกวนการเรียนการสอน 
อีกทั้ง ผู้เรียนไม่ได้แสดงอาการรับรู้ 

 จากการวิเคราะห์หาความจริงเกี่ยวกับปัญหา และการอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหา ครูผู้สอน     
อาจพบความจริงและสาเหตุที่หลากหลายเกี่ยวกับปัญหา ซึ่งสาเหตุแท้อาจมีลักษณะ ดังนี้  
 1.  ใน 1 ปัญหามีหลายสาเหตุ 
 2.  เป็นสาเหตุที่สามารถอธิบายเชิงพฤติกรรมได้ 
 3.  เป็นสาเหตุของผู้เรียนบางคน บางเรื่อง  
 4.  เป็นสาเหตุที่ครูผู้สอนสามารถแก้ไขได้เอง  
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 จากตัวอย่างของปัญหาที่เกิดขึ้น ครูผู้สอนอาจมีการตั้งค าถามในการวิจัยอย่างง่ายไว้ในใจก่อนที่
จะลงมือวิเคราะห์หรือเลือกปัญหาเพื่อท าวิจัยอย่างง่าย รวมถึงการสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล เช่น จะท าอย่างไร
ให้ผู้เรียนสามารถออกเสียง คว ได้ชัดเจนขึ้น หรือจะท าอย่างให้ผู้เรียนมาเรียนเร็วขึ้น มีวิธีใดสามารถแก้ปัญหา
ผู้เรียนที่ออกเสียง คว ได้ดีขึ้น หรือมีวิธีใดที่สามารถแก้ปัญหาผู้เรียนมาสาย และจะท าอย่างไรให้ผู้เรียนหรือ
สมาชิกในบ้านช่วยเหลือผู้เรียนออกเสียง คว ได้ชัดขึ้น หรือจะท าอย่างไรให้ผู้เรียนหรือสมาชิกในบ้านช่วยเหลือ
ผู้เรียนไม่ให้มาสาย อย่างนี้ เป็นต้น 
 หลังจากที่ครูผู้สอนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุแท้ได้แล้ว ครูผู้สอนสามารถพิจารณา
เลือกเพียง 1 สาเหตุแท้ ที่ครูผู้สอนคิดว่าจะสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ จากนั้นให้น าสาเหตุแท้นั้น ๆ          
ไปสังเคราะห์ด้วยตนเองโดยการศึกษาหรือพิจารณาข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้เรียน หรือถามผู้เรียนเพื่อให้ได้ 
ต้นตอแท้ของสาเหตุแท้นั้น ๆ ทั้งนี้ ปัญหาและสาเหตุที่จะน าไปท าวิจัยอย่างง่ายได้ ครูผู้สอนต้องค านึงถึง   
ความสนใจของตัวเองอย่างแท้จริง รวมถึงองค์ประกอบด้านอื่น ๆ เช่น ความรู้ความสามารถของครู ผู้สอน 
ระยะเวลา และงบประมาณด้วย หากเห็นว่ามีอุปสรรคหลายประการ ก็ไม่ควรจะเลือกมาเป็นหัวข้อส าหรับ   
การวิจัยอย่างง่ายเช่นกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ตัวอย่างที่ 1 
1) สังเกตการออกเสียงไม่ถูกต้องของผู้เรียน ทั้ง 3 คน 
2) ซักถามผู้เรียนแต่ละคน (ใน 3 คน) ว่าที่บ้านออกเสียงอย่างไร 
3) ลองให้อ่านค าอื่นที่มี  คว 
4) สังเกตปากและกล่องเสียงตลอดจนอวัยวะอื่นของผู้เรียนในขณะออกเสียง 
สรุปสาเหตุของผู้เรียนแต่ละคน 
คนที่ 1 ............................................................................................................. 
.......................................................................................................................... 
คนที่ 2  ............................................................................................................ 
.......................................................................................................................... 
คนที่ 3  ............................................................................................................ 
........................................................................................................................... 

 ตัวอย่างดังกล่าว พบว่า ผู้เรียน 2 คน มีสาเหตุมาจากที่บ้าน  ส่วนคนที่ 3 
สาเหตุมาจากลิ้นไก่สั้น ครูผู้วิจัยควรแก้ไขที่ผู้เรียน 2 คนแรก (เพราะแก้เองได้)  
ส่วนคนที่ 3 ควรปรึกษาผู้ปกครองเพื่อให้แพทย์แก้ไขต่อไป 
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 การสร้างกรอบความคิดการวิจัยอย่างง่าย (สมมติฐานการวิจัย)  

  การท าวิจัยอย่างง่าย นอกจากจะสามารถก าหนดปัญหาได้แล้ว ครูผู้ท าวิจัยจะต้องสามารถ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความคิดหรือปัญหานั้น ๆ มาก าหนดเป็นกรอบความคิด หรือตั้งเป็นสมมติฐานในการ
วิจัยอย่างง่ายได้ด้วย ซึ่งการวิจัยอย่างง่ายส่วนใหญ่จะใช้แนวคิดหรือทฤษฎีที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก  
 บันทึกหลังการสอน นับเป็นแหล่งที่มาของปัญหาในการวิจัยอย่างง่าย ที่ส าคัญมากแหล่งหนึ่ง 
เนื่องจากครูผู้สอนจะพบเห็นปัญหาขณะปฏิบัติการสอนและบันทึกไว้ทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นการสอน เช่น 
ครูผู้สอนเห็นว่าผู้เรียนบางคนเรียนรู้ได้ช้า เป็นผลมาจากพื้นฐานการเรียนรู้แตกต่างกัน  ครูผู้สอนเห็นได้จาก 
การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนขณะเรียน สังเกตชิ้นงานหรือการบ้าน (กรต.ของผู้เรียน) ว่ามี
ข้อบกพร่องในส่วนใด เช่น การเขียนค าสะกดผิดบ่อย ๆ ของผู้เรียนหลายคนในกลุ่มผู้เรียน ปัญหาการสรุป
ความคดิรวบยอดของเนื้อหาในบทเรียนของผู้เรียน ที่ยังไม่ตรงตามเนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ของสาระ
วิชา การเรียนรู้ช้าไม่ทันเพื่อน ผู้เรียนขาดปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนและเพื่อนในกลุ่ม ฯลฯ  ถ้าครูผู้วิจัยเลือก
ปัญหาได้เหมาะสมก็จะเอื้อต่อความส าเร็จของการวิจัยอย่างง่าย ดังนั้น การก าหนดปัญหาและการสร้างกรอบ
ความคิดการวิจัย ควรบันทึกไว้ที่เดียวกันในบันทึกหลังสอนที่ครูผู้สอนเพื่อกันลืม ในที่นี้จะขอยกตัวอย่าง     
การสร้างกรอบความคิดการวิจัยอย่างง่าย จากปัญหาที่ครูผู้สอนบันทึกไว้ในบันทึกหลังการสอน ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 

 

   

ตัวอย่างที่ 2 
 ครูผู้สอนบันทึกเวลาที่ผู้เรียนทั้ง 3 คนมาเรียน ตลอดระยะเวลารวม 2 
สัปดาห์ เมื่อสิ้นช่ัวโมง ได้ซักถามผู้เรียนทั้ง 3 คน  ถึงสาเหตุที่มาสาย  สรุปได้ว่า 
 คนที่ 1   บ้านไกล (ระบุสถานที)่ 
 คนที่ 2   ตื่นสาย (บ้านไม่ไกล) 
  คนที่ 3   ต้องช่วยพ่อแม่ท างานบ้าน 
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 ตัวอย่างที่ 1   

 ครูผู้สอนได้บันทึกหลังการสอนพบว่า ผู้เรียนจ านวนหนึ่งมักเขียนค าสะกดผิดบ่อย ๆ ครูผู้สอนได้พบ
ปัญหานี้จากชิ้นงานที่ครูผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท า เมื่อครูผู้สอนพบปัญหาว่าผู้เรียนมักเขียนสะกดค าผิด ๆ     
หากจะท าวิจัยในเรื่องนี้ ครูผู้วิจัยควรบันทึกค าถามการวิจัยต่อจากที่บันทึกหลังสอนว่า “ท าอย่างไรผู้เรียน      
จึงเขียนค าสะกดได้ถูกต้อง” “มีวิธีการสอนให้ผู้เรียนเขียนการสะกดค าอย่างไร” จากนั้น ครูผู้วิจัยน าค าถาม  
การวิจัยมาสร้างกรอบความคิด (สมมติฐานการวิจัย) โดยบันทึกต่อจากค าถามการวิจัยว่า การแก้ ปัญหา      
การเขียนสะกดค าผิดของผู้เรียนต้องแก้ด้วยการสอนเสริม และการสอนเสริมนั้น  ควรมีวิธีการอย่างไร           
มีหลักการสอน (ทฤษฎีการสอน) อะไรบ้างเข้ามาเกี่ยวข้อง  จากปัญหานี้  ผู้เรียนมีความเหมาะสมกับวิธีการ
สอนแบบใด เช่น การสอนแบบอภิปราย การสอนแบบบรรยาย การสอนแบบติวเตอร์ การสอนแบบปฏิบัติการ 
เป็นต้น ครูผู้วิจัยต้องศึกษารูปแบบการสอนแบบต่าง ๆ และเลือกรูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับปัญหา       
ของผู้เรียน จากนั้นจึงก าหนดนวัตกรรม (สื่อการสอน) ที่จะน ามาใช้ในการบรรจุค าต่าง ๆ ที่ผู้เรียนมักเขียนและ
สะกดผิดแล้วย้อนกลับไปศึกษาหลักการสอนภาษาไทย ว่าการสอนภาษาไทยมีวิธีการสอนอย่างไร (การน า
วิธีการสอนของเด็ก ป.1 มาสอนผู้ใหญ่ก็ไม่ผิด หากการสอนนั้นเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนดีขึ้น)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากตัวอย่างที่ 1 ครูผู้วิจัยได้เรียนรู้การก าหนดปัญหา และการสร้างกรอบความคิดการวิจัย   
อย่างง่ายตามกระบวนการ ดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การก าหนดปัญหาการวิจยั 
ปัญหาผู้เรียนมกัจะเขียนค าและสะกดค าผิด 

 
 
 
 

2. สร้างกรอบความคิดการวิจัย (สมมติฐานการวิจัย) โดยใช้แนวคิด/ทฤษฎี ดังนี้ 
                2.1  แนวคิดเก่ียวกับการสอนเสริมแบบปฏิบัติการ 
                2.2  ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบต่อเนื่องของธอร์นไดค์ 
                2.3  แนวคิดเก่ียวกับการสร้างแบบเรียนหรือแบบฝึกหัดเสริมทักษะ 
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ตัวอย่างการเขียนกรอบความคิดการวิจัย ปัญหาผู้เรียนเขียนสะกดค าผิด  
 

กรอบความคิดการวิจัย 

       จากปัญหาของผู้เรียนที่มักจะเขียนสะกดค าผิด (ยกตัวอย่างค าที่เขียน    
สะกดผิดพอสังเขป) ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดและทฤษฎี เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาการเขียนสะกดค าของผู้เรียน  โดยใช้การสอนเสริม  และใช้แบบฝึกหัด
เสริมทักษะการเรียนภาษาไทยที่ผู้เรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้การแนะน า
ช่วยเหลือจากครูผู้วิจัยอย่างใกล้ชิด โดยการทดลองปฏิบัติฝึกการใช้ทฤษฎี      
ผ่านการสังเกต การฝึกปฏิบัติภายใต้สภาพการควบคุมที่วางไว้ ใช้กฎแห่งการ
ฝึกหัดของธอร์นไดค์ ที่กระท าบ่อย ๆ ด้วยความเข้าใจ จะท าให้การเรียนรู้นั้น
คงทนถาวร ถ้าไม่กระท าซ้ าบ่อย ๆ การเรียนรู้นั้นจะไม่คงทนถาวรและในที่สุด 
อาจลืมได้ กฎแห่งการฝึกหัดถูกใช้เป็นพันธะ หรือตัวเชื่อมสิ่งเร้า คือ แบบฝึกหัด
เสริมทักษะและครูผู้วิจัยจะตอบสนองที่เข้มแข็งขึ้นเมื่อได้ท าบ่อย ๆ ครูผู้วิจัย     
ได้สร้างแบบฝึกหัดเสริมทักษะการเขียนสะกดค าภาษาไทย ประกอบกับ         
การควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการสอน จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สามารถเขียนสะกดค าได้ถูกต้อง 

  

 
 

 

 การสร้างกรอบความคิดการวิจัย (สมมติฐานการวิจัย) เป็นการรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่จะใช้
ในการวิจัยของครูผู้วิจัยโดยไม่รู้ตัว การเขียนกรอบความคิดการวิจัยโดยน าข้อ 2.1, 2.2 และ 2.3 มาเรียงร้อย
ถ้อยค าให้เป็นเรื่องราวในการวิจัยได้ ดังนี ้
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 ตัวอย่างที่ 2   

 ครผูู้สอนได้บันทึกหลังสอนพบว่า ผู้เรียนไม่สามารถสรุปความคิดรวบยอดของบทเรียน ให้ตรงกับเนื้อหา
และจุดประสงค์ของการเรียนรู้รายวิชา ครูผู้สอนได้พบปัญหานี้จากการตั้งประเด็นค าถาม เพื่อทบทวนความรู้
ให้ผู้เรียนตอบทุกครั้ง ก่อนสิ้นสุดการสอน แต่ผู้เรียนไม่สามารถสรุปความคิด เรื่องราวที่เรียนผ่านมาได้ อันดับ
แรกครูผู้วิจัยต้องตั้งค าถามในวิจัยว่า “เหตุใดผู้เรียนจึงไม่สามารถสรุปประเด็นการเรียนรู้ได้” “การสอนที่ท า
ให้ผู้เรียนสามารถสรุปประเด็นเนื้อหาการเรียนรู้ควรเป็นอย่างไร” โดยบันทึกปัญหาที่ผู้เรียนไม่สามารถสรุป
ประเด็นการเรียนรู้ในบทเรียนลงในบันทึกหลังสอน  จากนั้นจึงสร้างกรอบความคิด (สมมติฐานการวิจัย) เพื่อใช้
ในการวิจัยอย่างง่าย โดยบันทึกลงในแบบบันทึกหลังสอนที่เดียวกันเพื่อกันลืมว่า การแก้ปัญหาการสรุปประเด็น
การเรียนรู้ของผู้เรียนต้องแก้ด้วยการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนั้น ควรมีวิธีการอย่างไร  มีหลัก   
การสอน (ทฤษฎีการสอน) อะไรบ้างเข้ามาเกี่ยวข้อง จากปัญหานี้ผู้เรียนมีความเหมาะสมกับวิธีการสอนแบบใด 
เช่น การสอนแบบอภิปราย การสอนแบบบรรยาย การสอนแบบติวเตอร์ การสอนแบบปฏิบัติการ การสอน    
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นต้น ครูผู้วิจัยต้องศึกษารูปแบบการสอนแบบต่าง ๆ และเลือกรูปแบบการสอน       
ที่เหมาะสมกับปัญหาของผู้เรียน จากนั้นจึงก าหนดนวัตกรรม (กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม/กระบวนการ
เรียนรู้แบบอภิปราย) ควรมีกี่ขั้นตอน ก าหนดสื่อการสอน (ถ้ามี) ที่จะน ามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้     
หากครูผู้วิจัยเลือกวิธีการสอนแบบอภิปราย ครูผู้วิจัยต้องย้อนกลับไปศึกษาการสอนแบบอภิปรายว่า             
มีขั้นตอนการสอนอย่างไร  มีกี่ขั้นตอน มีการก าหนดประเด็นค าถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น
อย่างไร ที่สามารถท าให้ผู้เรียนสรุปประเด็นเนื้อหาการเรียนได้ครบถ้วน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
  
 จากตัวอย่างที่ 2 ครูผู้วิจัยได้เรียนรู้การก าหนดปัญหาและการสร้างกรอบความคิดการวิจัย     
อย่างง่ายตามกระบวนการ ดังนี ้
 
 
 
 
                                                                                                                              
    
 
 

1. การก าหนดปัญหาการวิจยั 
ผู้เรียนไม่สามารถสรุปความคดิรวบยอดของบทเรียนให้ตรงกับเนื้อหาและจุดประสงค์ของการเรียนรู้รายวิชา 

 

2. การสร้างกรอบความคิด (สมมติฐานการวิจัย) โดยใช้แนวคิด/ทฤษฎี ดังนี้            
                       2.1  แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม 
    2.2  แนวคิดเก่ียวกับการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    2.3  การสอนแบบอภิปราย 
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       ตัวอย่างการเขยีนกรอบความคิดการวิจัย  ปญัหาผู้เรียนไมส่ามารถสรุปความคิดรวบยอด 
       ของเนือ้หาการเรียนได้ 

 

 กรอบความคิดการวิจัย 

 จากปัญหาที่ผู้เรียนไม่สามารถสรุปความคิดรวบยอดของเนื้อหาการเขียนรายวิชา
ได้ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดและทฤษฎี เพื่อน ามาเป็นแนวทางการแก้ปัญหาให้กับ
ผู้เรียนโดยการใช้แนวคิดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้
รูปแบบการสอนแบบอภิปราย ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ที่ครูตั้งขึ้นตามเนื้อหาที่เรียนเป็นการปฏิสัมพันธ์ 2 ทาง ระหว่างครูผู้สอนกับ
ผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้เรียน การอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ     
ตามความเข้าใจของผู้ เรียน การจัดกระบวนการแบบนี้  เน้นให้ผู้ เ รี ยน            
เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์กันในห้องเรียน ก่อให้เกิด      
การช่วยเหลือการเรียนระหว่างผู้เรียนด้วยกัน สามารถสร้างข้อสรุปความคิด    
รวบยอดของเนื้อหาการเรียนให้ผู้ เรียนได้ และเข้าใจโครงสร้างของเนื้อหา       
การเรียนรู้ในแต่ละวิชาได ้

 
 

  

 
 

 

 การสร้างกรอบแนวคิด (สมมุติฐานการวิจัย) เป็นการรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่จะใช้ในการวิจัย
ของครูโดยไม่รู้ตัว การเขียนกรอบความคิดในการวิจัยโดยน าข้อ 2.1, 2.2 และ 2.3 มาเรียงร้อยถ้อยค าให้เป็น
เรื่องราวในการวิจัยได้ ดังนี้ 
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เรื่องท่ี 2   การตั้งชื่อเรื่อง การเขียนวัตถุประสงค์ การก าหนดขอบเขตและการสร้าง เครื่องมือวิจัย 

 การตั้งชื่อเรื่อง 

 ชื่อเรื่องที่จะวิจัยต้องตรงกับปัญหาที่ศึกษา มีความเฉพาะเจาะจง ใช้ภาษาที่กะทัดรัด มีความ
ชัดเจน 
 จากตัวอย่างที่ 1 หน้า 25 น ามาต้ังเป็นชื่อเรื่อง ได้ดังนี้  

  
 จากตัวอย่างที่ 2 หน้า 27 น ามาต้ังเป็นชื่อเรื่อง ได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 

“การศึกษาการพัฒนาทักษะการเขียนค าสะกดของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะ” 

“การศึกษาการใช้แบบฝึกหดัเสริมทักษะการเขียนค าสะกดโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบต่อเนื่องของธอร์นไดค์” 

“การแก้ปัญหานักศึกษาขาดทักษะการเขียนที่ถูกต้อง” 

“การศึกษาการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบอภิปรายในการสร้างความคิดรวบยอดรายวิชาของผู้เรียน” 

“การศึกษาการสร้างความคิดรวบยอดรายวิชาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เรียน” 

“ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบอภิปรายที่มีต่อความสามารถในการสรุปความคิดรวบยอด 

รายวิชาของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” 
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 การเขียนวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการวิจัย 

 วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการวิจัย เป็นส่วนที่ชี้ให้ทราบว่าผู้วิจัยต้องการศึกษาอะไร      
อาจเขียนโดยไม่แยกเป็นรายข้อหรือแยกเป็นรายข้อก็ได้ เช่น  
 จากตัวอย่างที่ 1 หน้า 25 เขียนวัตถุประสงค์ ได้ดังนี ้

 
 จากตัวอย่างที่ 2 หน้า 27 เขียนวัตถุประสงค์ ได้ดังนี ้

 

 การศึกษาวิจัย ต้องศึกษาให้ครบตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการวิจัยที่ผู้วิจัยก าหนด เช่น 
ผู้วิจัยก าหนดวัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายที่ท าการศึกษาไว้ 2, 3, หรือ 4 ข้อ ผู้วิจัยต้องศึกษาให้ครบถ้วนทุกข้อ 
(การวิจัยอย่างง่ายควรศึกษาเพียงข้อเดียว) 

 การก าหนดขอบเขตของการวิจัย  

 การวิจัยทุกเรื่องจะมีขอบเขตของการศึกษา การระบุขอบเขตของการวิจัยจะช่วยให้เข้าใจงานวิจัย
นั้นชัดเจนขึ้น การระบุขอบเขตของการวิจัยมักพิจารณาในด้านประชากร  กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรหรือประเด็นที่
ศึกษา แต่ในกรณีการท าวิจัยอย่างง่าย ไม่จ าเป็นต้องระบุประชากร กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มทดลอง หรือกลุ่มควบคุม 
ไม่มีการสุ่มตัวอย่าง หรือก าหนดตัวแปร เนื่องจากกลุ่มประชากรหรือกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหา
รายคนหรือทั้งกลุ่ม  
 1.  ขอบเขตการวิจัย 
 ตามปกติแล้ว จะหมายถึง พื้นที่ที่จะด าเนินการวิจัย ซึ่งก็คือ พื้นที่ในหรือนอกห้องเรียน          
ตามแหล่งข้อมูล ในกรณีที่ต้องมีการสังเกตหรือสัมภาษณ์ผู้ปกครอง พื้นที่การวิจัย อาจต้องขยายไปที่บ้านหรือ
ชุมชน สิ่งแวดล้อมของผู้เรียนด้วย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน  

 2.  กลุ่มเป้าหมาย (ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง)  
   1)  ในการวิจัยแบบเป็นทางการ ประชากร หมายถึง กลุ่มเป้าหมายกลุ่มหนึ่ง หรือหลายกลุ่ม 
ที่จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ครูผู้วิจัยต้องน ามาศึกษา เพื่อให้ได้ค าตอบที่ตอบปัญหาของการวิจัยได้ ดังนั้น ในการวิจัย

“เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนค าสะกด ของนักศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น” 

“เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกหัดเสริมทกัษะ” 

    

 

 “เพื่อศึกษาการใช้รูปแบบการสอนแบบอภิปรายที่ส่งผลต่อการสร้างข้อสรุปความคิดรวบยอดบทเรียนรายวิชา” 
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อย่างง่าย ประชากร ก็จะหมายถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาหรือมีความผิดปกติทั้งหมด ที่ครูผู้วิจัยต้องการศึกษา
นั่นเอง เช่น  จ านวนนักศึกษาที่ต้องลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งหมด 40 คน หรือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ในภาคเรียนที่ 2/2558 ของ กศน. ต าบลหนึ่ง จ านวน 60 คน 
  2)  กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง ตัวแทนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประชากร  ที่ครูผู้วิจัยเลือกมา         
การก าหนดประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง เพื่อเป็นหน่วยวิเคราะห์ที่ดีนั้น จะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามหลัก
ของสถิติ เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรอย่างแท้จริง และมีจ านวนเพียงพอที่จะเป็นตัวแทน
ของประชากรในการท าวิจัยได้ แต่การท าวิจัยอย่างง่าย ไม่จ าเป็นต้องระบุกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากใช้จ านวน
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาเต็มจ านวนในการวิจัย เช่น ผู้เรียนที่เขียนค าสะกดผิด จ านวน 20 คน หรือ
หากประชากรทั้งหมด ที่มีปัญหาเหมือนกันจะใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดก็ได้ เนื่องจากเป็นกลุ่มไม่ใหญ่มากนัก 

  3.  ตัวแปรที่ศึกษา ตามปกติการท าวิจัยอย่างง่าย ไม่จ าเป็นต้องมีตัวแปร ทั้งตัวแปรต้นหรือ      
ตัวแปรหลัก และตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตาม ซึ่งตัวแปรทั้งสองประเภทนี้  จ าเป็นต่อการวิจัยแบบเป็นทางการ 
การได้ตัวแปร จะได้มาจากการวิเคราะห์ปัญหาของการวิจัย ซึ่งแปรต้นจะน าไปสู่แหล่งข้อมูล และตัวแปรตาม
จะน าไปสู่การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลได้  หรือหากเป็นการวิจัยอย่างง่าย ที่ต้องการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ให้มีค่าความเชื่อมั่นสูง เช่น ประสิทธิภาพของสื่อการสอน แบบฝึก วิธีการเรียน
การสอน อาจต้องมีความจ าเป็นในการก าหนดกลุ่มประชากร ที่เป็นกลุ่มทดลอง รวมถึงการก าหนดตัวแปรที่มี
การควบคุมด้วย ทั้งนี้ ได้กล่าวไว้ในตอนต้นแล้ว  

 ตามปกติแล้ว ในขั้นตอนของการลงมือท าวิจัย เป็นขั้นตอนการปฏิบัติให้ได้วิธีวิจัย ได้แก่ ตัวแปร 
และขอบเขตของการวิจัยอย่างง่าย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง รวมไปถึงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยอย่างง่าย     
ที่อาจหมายถึง เครื่องมือการเก็บข้อมูล เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ รวมไปถึงนวัตกรรมต่าง ๆ ที่อยู่ใน
รูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการเรียนการสอน แบบฝึก หรือสื่อต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งบางอย่างก็ไม่จ าเป็นต้อง
ก าหนดขึ้นมาเพื่อการวิจัยอย่างง่าย  

 การสร้างเครื่องมือวิจัย   

 ในการด าเนินงานวิจัย เครื่องมือการวิจัย เป็นสิ่งส าคัญในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สิ่งที่ต้องการศึกษา เพราะในการวิจัยมีความจ าเป็นต้องมีการ
รวบรวมข้อมูล เพื่อน ามาวิเคราะห์ หาค าตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีหลายประเภท แต่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือการวิจัย
แบบใด ล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ต้องการได้ข้อมูลที่ตรงตามข้อเท็จจริง 
เพื่อท าให้ผลงานวิจัยเชื่อถือได้ และเกิดประโยชน์มากที่สุด โดยทั่วไปแล้ว 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยอย่างง่าย จ าแนกออกเป็นเครื่องมือส าหรับการวิจัย
อย่างง่ายและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้    
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 1.  เครื่องมือวิจัยอย่างง่าย เป็นอุปกรณ์หรือสิ่งที่น าไปใช้ในการด าเนินการ เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาผู้เรียน ซึ่งต้องมีวิธีการสร้างหรือจัดท าอย่างถูกต้อง และต้องหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ โดยทั่วไป
แล้วตัวผู้วิจัยหรือครผูู้วิจัยจะต้องเป็นผู้ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือนี้ขึ้นมาเอง 
      นวัตกรรม ถือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือวิจัย โดยเฉพาะการท าวิจัยอย่างง่าย ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งโดยทั่วไป หมายถึงกระบวนการ หรือ
วิธีการใหม่ ๆ เพลง เกม รวมไปถึงเทคนิคการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน การท าเวทีชาวบ้าน สื่อ 
แบบฝึก ใบงาน อุปกรณ์การเรียนการสอนต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งแบบทดสอบที่เป็นชุดของค าถามหรืองาน
ปฏิบัติชุดใด ๆ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสิ่งเร้าหรือชักน าให้กลุ่มตัวอย่างตอบสนองออกมา ทั้งนี้ เพื่อการแก้ปัญหา
ให้กับผู้เรียน  
   2.  เครื่องมือเก็บข้อมูล เป็นเครื่องมือใช้รวบรวมข้อมูล ที่ผู้วิจัยต้องใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ       
ทั้งการดู การฟัง หรือประสาทสัมผัสอื่น ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นผลจากการใช้เครื่องมือวิจัย หรือ
การได้ข้อมูลจากตัวแปรต้น เครื่องมือเก็บข้อมูลสามารถแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ที่นิยมใช้กันมาก ดังนี้ 
  1)  แบบทดสอบ (Test) มักเรียกกันว่า “ข้อสอบ” เป็นเครื่องมือใช้วัดพฤติกรรมประเภท
ความรู้ หรือการวัดผลที่ระบุผลที่วัดถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ สามารถให้เป็นคะแนนได้ เช่น แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์  แบบทดสอบวัดความถนัด วัดบุคลิกภาพ ข้อสอบแบบอัตนัย ข้อสอบแบบปรนัย แบบเลือกตอบ   
ซึ่งการจะเลือกใช้แบบทดสอบแบบใด ต้องเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะของการวัดข้อมูลนั้น 
  2)  แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือการวิจัยที่นิยมน ามาใช้รวบรวมข้อมูล
งานวิจัยเชิงปริมาณ มีลักษณะคล้ายแบบทดสอบ แต่มีค าตอบไม่แน่นอนว่า ข้อใดตอบอย่างไรจึงจะดี  เป็นการ
ถามข้อเท็จจริง เช่น เพศอะไร อายุเท่าไหร่ จบการศึกษาระดับใด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีค าถามประเภท
ความรู้สึก การประเมินสภาพ การประเมินการปฏิบัติ โดยทั่วไปจะวัดโดยการประมาณค่า หรือให้คะแนน    
เป็นระดับ ซึ่งมีสองแบบใหญ่ ๆ คือ แบบสอบถามปลายปิด และแบบสอบถามปลายเปิด 
  การสร้างแบบสอบถามที่ดี ควรมีขั้นตอน ดังนี ้
   -  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะวิจัย และประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา       
แล้ว ยกร่างแบบสอบถาม 
   -  น าไปให้ผู้มีความรู้ช่วยตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ 
   -  ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
   -  น าไปทดลองใช้ก่อนเพื่อความเชื่อมั่นว่ากลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มเล็ก ๆ ไม่ต้องทุกคน) เข้าใจ
ค าถามและวิธีการตอบค าถาม แล้วน าผลการทดลองมาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งหน่ึง ก่อนน าไปใช้จริง 
   -  น าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
  3)  การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นเครื่องมือการวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย
ทุกประเภท ทุกสาขา แต่ที่นิยมคือ ใช้กับการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นวิธีการเก็บข้อมูลที่ผู้เก็บข้อมูลออกไป
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สอบถามด้วยตัวเอง โดยใช้ค าพูดเป็นตัวกลางในการสื่อสาร ในการสัมภาษณ์ผู้สอบถามจะต้องเตรียมค าถามไว้
ล่วงหน้าก่อนไปสัมภาษณ์ นอกจากนี้ แบบสัมภาษณ์จะมีลักษณะอ่ืน ๆ อีก ดังนี้  
   -  การสัมภาษณ์ เป็นการรวบรวมข้อมูลในลักษณะเผชิญหน้ากันระหว่างผู้สัมภาษณ์ และ 
ผู้ถูกสัมภาษณ์ โดยผู้สัมภาษณ์เป็นผู้ซักถาม และผู้ถูกสัมภาษณ์เป็นผู้ให้ข้อมูล หรือตอบค าถามของผู้สัมภาษณ์ 
   -  แบบสัมภาษณ์มีทั้งแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง คือ ผู้สัมภาษณ์ใช้ค าถาม
ปลายเปิด เป็นค าถามกว้าง ๆ ปรับเปลี่ยนได้ ให้ผู้ ถูกสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ที่ผู้สัมภาษณ์ก าหนดประเด็นค าถาม หรือรายการค าถามเรียงล าดับไว้แล้ว ก่อนที่จะ
สัมภาษณ์  
  ตัวอย่างการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เช่น ครูผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับปัญหาในการ
เรียนการสอน ครูผู้วิจัยจะตั้งค าถามอย่างไรก็ได้ เพ่ือให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่ครูผู้วิจัยอยากรู้  
  4)  การสังเกต (Observation)  แบบสังเกตเป็นเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ใช้ได้กับ
งานวิจัยทุกประเภท โดยเฉพาะงานวิจัยเชิงคุณภาพ งานวิจัยเชิงทดลอง เป็นการเก็บข้อมูลโดยผู้เก็บข้อมูลเฝ้าดู
พฤติกรรมหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยผู้สังเกตอาจอยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วย หรืออาจไม่มีส่วนร่วมก็ได้         
แบบสังเกตแบ่งเป็น แบบสังเกตที่มีโครงร่างการสังเกต เป็นแบบที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าแล้วว่า จะสังเกตอะไร 
สังเกตอย่างไร เมื่อใดและจะบันทึกผลการสังเกตอย่างไร กับแบบสังเกตที่ไม่มีโครงร่างการสังเกต ซึ่งเป็นแบบที่
ไม่ได้ก าหนดเหตุการณ์ พฤติกรรม หรือสถานการณ์ที่จะสังเกตไว้ชัดเจน เป็นการสังเกตไปเรื่อย ๆ พบอะไร     
ก็บันทึกไว้ ซึ่งแบบสังเกตแบบนี้จะได้ข้อมูลที่ละเอียดมากกว่า แต่ผู้สังเกตต้องมีประสบการณ์สูง อาจสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่าย และใช้เวลานาน 
  นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือการเก็บข้อมูลอีกหลายแบบ เช่น บันทึกภาคสนาม ที่ใช้ส าหรับ    
การบันทึกช่วยจ าชั่วคราวที่ผู้วิจัยใช้บันทึกการท างาน เช่น บันทึกข้อมูลการท าเวทีชาวบ้าน บันทึกการสัมภาษณ์ 
เป็นต้น การเลือกใช้เครื่องมือแบบใดก็ตาม พิจารณาจากลักษณะของข้อมูลที่ต้องการน ามาวิเคราะห์ เพื่อใช้
ตอบค าถามการวิจัยได้ดีที่สุด 
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เรื่องท่ี 3   การลงมือปฏิบัติงานวิจัยอย่างง่ายและการเก็บข้อมูล 

 การลงมือปฏิบัติงานวิจัยอย่างง่าย 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงานวิจัย หรือเรียกให้เข้าใจได้ง่าย ๆ ว่า ขั้นตอนการลงมือวิจัย หรือการลงมือ
ท าจริง เป็นขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อนมากนัก เนื่องจากทุกอย่างได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว ในกระบวนการ
เรื่องที่ 2 ก่อนหน้านี้ และเนื่องจากการวิจัยอย่างง่าย มีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่การพัฒนางานด้านการจัดการเรียน
การสอนของครูผู้สอน ดังนั้น ลักษณะของการวิจัยจึงเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือการวิจัยเชิงทดลอง คือ 
การวิจัยควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริง หรือการทดลองในระหว่างการสอนจริง โดยมีครูผู้สอนเป็นทั้งผู้ผลิต
งานวิจัยและบริโภคงานวิจัย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ในวงจรของการวิจัย คือ ครูผู้สอนเป็นนักวิจัยในชั้นเรียน   
ครูผู้วิจัยจะตั้งค าถามที่มีความหมายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แล้วจะวางแผนการปฏิบัติงานวิจัย 
หลังจากนั้น ครูผู้วิจัยจะด าเนินการจัดการเรียนการสอนไปพร้อม ๆ กับการจัดเก็บข้อมูลตามระบบข้อมูลที่ได้
วางแผนการวิจัยไว้ หลังจากนั้น น าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาวิเคราะห์สรุปผล น าผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนา  
การจัดการเรยีนการสอนให้มีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป  
 โดยปกติ การท าวิจัยแบบเป็นทางการเต็มรูปแบบ (Formal Research) ไม่ว่าจะเป็นการวิจัย   
ทางการศึกษา การวิจัยเชิงวิชาการ หรือการวิจัยประเภทใดก็ตาม จะต้องมีการวางแผนวิจัยพร้อมทั้งท าปฏิทิน
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องระบุวิธีการเก็บข้อมูล กิจกรรม เครื่องมือวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง รวมถึง        
การก าหนดหรือควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ไวอ้ย่างครอบคลุมแล้ว สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยภาคเหนือ (2552 : 26) ได้สรุปขั้นตอนการท าวิจัยอย่างง่ายได้ 2 ระยะใหญ่ ๆ คือ 
 1.  ขั้นตอนการคิด ซึ่งประกอบไปด้วย 
  -  คิดวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
  -  เลือกวิธีวิเคราะห์ที่เหมาะสมมาใช้หาค าตอบตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
  -  ข้อมูลที่จ าเป็นต้องน ามาใช้วิเคราะห์ตามวิธีที่เลือกไว้ 
 2.  ขั้นตอนการลงมือท าจริง ประกอบไปด้วย 
  -  เก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการวิเคราะห์ 
  -  น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์ที่เลือกไว ้
  -  ค าตอบตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
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 ในบางต ารา นักวิจัยหลายท่าน ได้เรียกขั้นตอนการท าวิจัยอย่างง่ายแบบนี้ว่า ขั้นเตรียมกับ       
ขั้นด าเนินการ ซึ่งในการปฏิบัติงานวิจัยอย่างง่ายนี้ ได้ก าหนดกรอบของการวิจัยไว้ชัดเจนแล้วว่า เป็นเรื่องของ
ครูผู้สอน คือ กระบวนการจัดการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเท่านั้น ซึ่งสามารถแสดงได้ตาม
แผนผังความสัมพันธ์ ดังนี ้
 
 
 
 
 จากกรอบความสัมพันธ์ของการท าวิจัยอย่างง่ายเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนนี้ สามารถอธิบาย 
ขั้นตอนของการท าวิจัยได้กว้าง ๆ ดังนี้ 
 1.  ขั้นเตรียม  ครูผู้สอนก าหนดจุดมุ่งหมายของการฝึกปฏิบัติ รายละเอียดของขั้นตอนการท างาน 
เตรียมสื่อต่าง ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ ์เครื่องมือ ใบงานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน  
 2.  ขั้นด าเนินการ ครูผู้สอนให้ความรู้และทักษะที่เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติ มอบหมายงานที่
ปฏิบัติเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล ก าหนดหัวข้อการรายงาน หรือการบันทึกผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน 

 การเก็บข้อมูล 

 การเก็บข้อมูล เริ่มจากครูผู้วิจัยย้อนไปศึกษาปฏิทินการปฏิบัติงาน ที่เขียนระบุไว้ในโครงร่าง    
การวิจัยหรือแผนการวิจัย แล้ววิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ระยะเวลา เครื่องมือ
และแหล่งข้อมูล หมายความว่า หลังจากที่ครูผู้วิจัยมีกลุ่มเป้าหมาย หรือประชากรที่ต้องการวิจัยแล้ว มีการ
เตรียมเครื่องมือที่มีความน่าเชื่อถือ และคาดว่าจะสามารถเก็บข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการแก้ปัญหาได้ ครู ผู้วิจัย  
ก็สามารถลงมือวิจัย หรือเก็บข้อมูลได้ทันที ซึ่งวิธีการเก็บข้อมูลจะเป็นอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับเครื่องมือเก็บข้อมูล   
ที่ครูผู้วิจัยสร้างขึ้นมา แต่ทั้งนี้ อาจต้องมีการก าหนดระยะเวลาของการท าวิจัยในรูปแบบแผนวิจัยหรือปฏิทิน
การวิจัยไว้ด้วย ตามตัวอย่าง ต่อไปนี้ 

ตัวอย่างแผนวิจัยอย่างง่าย/ ปฏิทินการลงมือท าวิจัยอย่างง่าย  

รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา เครื่องมือที่ใช้ แหล่งข้อมูล 

เก็บข้อมูลพื้นฐานผู้เรียน 1-2/5/59 แบบสอบถาม 

การสัมภาษณ ์

- ผู้เรียน 

- ผู้ปกครอง 

ทดสอบความรู้ภาษาไทย 4/5/59 แบบทดสอบ - ผู้เรียน 

ทดสอบทักษะการอ่านออกเสียง 4/5/59 แบบทดสอบการอ่าน 

การสังเกต 

- ผู้เรียน 

 

ครูผู้สอน 

 

รูปแบบ/วิธีการจัดการ
เรียนการสอน 

ผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ 
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 ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า ในกระบวนการขั้นตอนของการปฏิบัติงานวิจัยหรือการลงมือท าวิจัยและ
การเก็บรวบรวมข้อมูลนี้  กระบวนการและวิธีการก็ขึ้นอยู่กับเครื่องมือเก็บข้อมูลที่ครู ผู้วิจัยเลือกใช้            
ส่วนระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ส าหรับการวิจัยอย่างง่าย ไม่ควรจะมีระยะเวลานาน และเน้นย้ าว่าให้สามารถ
บูรณาการร่วมกับการสอนได้ด้วย  จากตัวอย่างของปฏิทินการวิจัยอย่างง่ายข้างต้น สามารถอธิบายขั้นตอน    
การเก็บข้อมูลได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

1.  วิธีการเก็บข้อมูลพื้นฐานผู้เรียน จากตัวอย่างได้ใช้เครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลอยู่ 2 ประเภท คือ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ และแหล่งข้อมูล 
คือ ผู้เรียนและผู้ปกครอง ดังนั้น วิธีการเก็บข้อมูล อาจให้ทั้งผู้เรียนและ
ผู้ปกครองกรอกแบบสอบถามเอง ทั้งนี้ ครูผู้วิจัยต้องชี้แจงหรืออธิบายให้
ผู้เรียนและผู้ปกครองเข้าใจและสามารถตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง 
และถูกต้องตามวัตถุประสงค์ได้ ซึ่งแบบสอบถามนี้ อาจเป็นแบบเลือกตอบโดย
มีช่องให้ท าเครื่องหมาย หรือเป็นแบบให้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ หรืออาจเป็น
แบบสอบถาม แบบให้กรอก ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ครูผู้ วิจัยต้องการ 
นอกจากนี้ ครูผู้วิจัยยังสามารถอธิบายค าถามในแบบสอบถามเป็นข้อ ๆ        
ได้ เช่นกัน ส่วนการสัมภาษณ์ ครู ผู้วิจัยต้องสัมภาษณ์เอง ส่วนจะเป็น           
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือไม่มีโครงสร้าง ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้    
ของครูผู้วิจัย ทั้งนี้ ในกระบวนการสัมภาษณ์ ครูผู้วิจัยอาจมีเครื่องมือวิจัย   
อย่างง่าย เช่น เครื่องบันทึกเสียง รวมถึงแบบบันทึกภาคสนาม เพื่อความ
สะดวกและรวดเร็วในการเก็บข้อมูล 

 

 

2.  การทดสอบความรู้ภาษาไทย  ใช้เครื่องมือ คือ แบบทดสอบ       
ซึ่งสามารถบูรณาการเข้ากับแผนการเรียนการสอนและกระบวนการจัด     
การเรียนรู้ได้ด้วย จากน้ันก็บันทึกผลที่ได ้
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       3.  การทดสอบการอ่านออกเสียง ใช้เครื่องมือ คือ 
แบบทดสอบการอ่านและการสังเกต วิธีการอาจเริ่มต้นด้วย
การให้ผู้ เรียนอ่านแบบทดสอบการอ่านตามที่ครู ผู้วิจัย   
สร้างขึ้น จากนั้น ครูผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกต และบันทึกผล        
การสังเกตจากการอ่านของผู้เรียน เช่น ผู้เรียนอ่านออกเสียง
อย่างไร ท าปากแบบไหน เป็นต้น ในขณะเดียวกันครูผู้วิจัย  
ต้องบันทึกผลที่ได้จากการสังเกต และครูผู้วิจัยยังสามารถ
แก้ไข หรืออธิบายให้ผู้ เรียนเข้าใจหลักการออกเสียง      
อย่างถูกวิธีได้ด้วย จากนั้น ให้บันทึกความเปลี่ยนแปลง      
ที่เกิดขึ้น 
 

 
 หลังจากได้รวบรวมข้อมูลตามแผนวิจัยอย่างง่ายที่ก าหนดเสร็จแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการและ
ขั้นตอนของการเขียนผลการวิจัยและการแปลผลของข้อมูลทั้งหมดที่ได้เก็บมา ซึ่งจะกล่าวไว้ในล าดับต่อไป 
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เรื่องท่ี 4   การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลข้อมูล  เป็นขั้นตอนที่ครูผู้วิจัยเก็บรวบรวมมาจาก ผู้เรียน 
โดยทั่วไปจะยังไม่มีความหมาย จะต้องน ามาวิเคราะห์และแปลความหมาย ซึ่งอาจท าได้หลายวิธี เช่น วิธี
พรรณนาวิเคราะห์ วิธีการทางสถิติ หรือวิธีการเปรียบเทียบ เป็นต้น ทั้งนี้ วิธีการเปรียบเทียบสามารถท าได้
หลายลักษณะ เช่น เปรียบเทียบกับคะแนนเต็ม หรือเปรียบเทียบกับคะแนนเกณฑ์ ดังนี้ บุญชม ศรีสะอาด     
(2546 : 137) 

 1.  การเปรียบเทียบกับคะแนนเต็ม  ในการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป มุ่งให้ผู้เรียนบรรลุ    
การเรียนรู้ระดับสูงทุกคน หรือส่วนใหญ่ถ้าผู้เรียนทุกคนสอบได้คะแนนเต็มก็ถือว่าจัดการเรียนการสอนบรรลุ
อุดมการณ์เป็นสิ่งที่ดีเลิศ จากกรณีตัวอย่างที่ 1 หน้า 25 ปัญหาผู้เรียนมักจะเขียนสะกดค าผิด ครูผู้วิจัยควรใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) ที่เป็นผู้ก าหนดเกณฑ์การประเมินขึ้นมาเอง เช่น ผู้เรียนจะ
ผ่านการทดสอบได้ต้องเขียนสะกดค าหลังเรียนได้ถูกต้องร้อยละ 100 หมายถึง ผู้เรียนแต่ละคนต้องเขียน
ค าสะกดได้ถูกต้องทุกค า จนไม่มีผู้เรียนคนใดเขียนสะกดค าผิด 
 2.  การเปรียบเทียบกับคะแนนเกณฑ์ ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้วิจัยควรตั้งเกณฑ์ การแปล
ความหมาย เช่น เกณฑ์สอบผ่านใชค้่าร้อยละ 80 หรือเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาผูเ้รียนที่จะได้ผลการเรียน  
   ระดับดีมาก   คือ  ร้อยละ 80 - 100  
   ระดับดี   คือ  ร้อยละ 65 - 79  
   ระดับปานกลาง  คือ  ร้อยละ 50 - 64  เป็นต้น 

 ตัวอย่างการวิเคราะห์หาประสิทธิผลของสื่อ วิธีสอนหรือนวัตกรรม  
 กรณีการวิจัยตัวอย่างที่ 1 หน้า 25 ครูผู้วิจัยพบว่า มีผู้เรียนที่เขียนสะกดค าผิด จ านวน 5 คน 
จ านวนค าที่เขียนผิด 40 ค า ก าหนดให้คะแนน ค าละ 1 คะแนน เมื่อครูผู้วิจัยใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะและ
กระบวนการเรียนการสอนแล้ว เพื่อให้ทราบว่า สื่อการเรียนการสอนหรือวิธีสอนหรือนวัตกรรมที่  ครูผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิผล (Effectiveness) ต่อการเรียนของผู้เรียนเพียงใด (ครูผู้วิจัย ควรเขียนพรรณนา
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนว่าครูใช้วิธีการอย่างไร ก่อนน าเข้าสู่บทเรียนมีการทดสอบความรู้ผู้เรียน
ก่อนหรือไม่ หากไม่มีการทดสอบก่อนเรียน ให้ครูผู้วิจัยน าชิ้นงานของผู้เรียนที่เขียนผิด มาอธิบายไว้ในวิธีการ
วิจัยว่า การจัดการเสริมทักษะการเขียนสะกดค าครั้งนี้  ครูผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากชิ้นงานของผู้เรียนมาจัดท าเป็น
แบบฝึกหัดหรือใบงาน  จึงถือว่ามีการทดสอบความรู้ก่อนเรียนของผู้เรียนมาแล้ว จากนั้นจึงน าเข้าสู่บทเรียน   
มีค าอธิบายแนะน าการใช้แบบฝึกหรือใบงานเพิ่มเติมอย่างไร นอกจากแบบฝึก  หรือใบงาน แล้วมีการใช้สื่อ  
อย่างอื่นประกอบการสอนอีกหรือไม่ เช่น การอธิบายค าสะกดบนกระดานด า ระยะเวลาในการสอนใช้จ านวน   
กี่ชั่วโมง จากนั้นจึงท าการทดสอบความรู้ของผู้เรียนหลังเรียน  โดยมีวิธีการทดสอบความรู้  ครูผู้วิจัยท าอย่างไร 
เช่น ใช้แบบทดสอบ ใช้วิธีการอ่านค าแล้วให้ผู้เรียนเขียนลงในกระดาษค าตอบ เป็นต้น   
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 เมื่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนสิ้นสุดลง  ครูผู้วิจัยต้องน าผลจากการทดสอบมาวิเคราะห์ 
หาประสิทธิผล จากการพิจารณาผลของการพัฒนา โดยการเปรียบเทียบจากจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้าย เช่น 
ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน เพ่ือเห็นพัฒนาการของผู้เรียน โดยใช้แบบทดสอบที่ครูผู้วิจัยสร้างขึ้นไว้ล่วงหน้า 
เรียกว่า การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และหลังจากเรียนเรื่องนั้นจบ ก็น าแบบทดสอบชุดเดิมมาทดสอบกับ
ผู้เรียนกลุ่มเดิม (Post - test) จากนั้น น าผลการสอบทั้งสองครั้งมาเปรียบเทียบกัน โดยให้เขียนคะแนน      
หลังเรียนไว้ข้างหน้าคะแนนก่อนเรียน ผลการทดสอบหลังเรียน และก่อนเรียนของผู้เรียน โดยใช้แบบฝึกหัด
เสริมทักษะ ปรากฏคะแนน ดังน้ี 

 

 วิธีหาประสิทธิผลของสื่อ วิธีการ/นวัตกรรม  วิธีการหาประสิทธิผลท าได้ 2 วิธี คือ การหา
ประสิทธิผลเป็นกลุ่มกับการหาประสิทธิผลรายบุคคล (ครูผู้วิจัยสามารถเลือกใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสอง
อย่าง) 

 1.  การหาประสิทธิผลเป็นกลุ่ม 

  จากตาราง  ผลรวมคะแนนหลังเรียนของผู้เรียน 5 คนเท่ากับ 160  ผลรวมคะแนนก่อนเรียน
ของผู้เรียน 5 คน เท่ากับ 60 หาค่าคะแนนเต็มของแบบทดสอบ  โดยน าจ านวนผู้เรียน (5 คน) x คะแนนเต็ม 
(40 คะแนน) จากนั้น น ามาแทนค่าลงในสูตรดรรชนีประสิทธิผล  
   
       
  
 

 
 
  
 

ชื่อ - สกุล ผู้เรียน 
คะแนนหลังเรียน 

(40 คะแนน) 
คะแนนก่อนเรียน 

(40 คะแนน) 

1. นาย ก 30 10 
2. นาย ข 36 14 
3. นาย ค 40 16 
4. นาย ง 32 12 
5. นาย จ 22 8 

รวม 160 60 

160-60 
(5x40) - 60 

= 

=          .7143 

= 100 
140 

ผลรวมคะแนนทดสอบหลังเรียน - ผลรวมคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
(จ านวนผู้เรียน x คะแนนเต็ม) - ผลรวมคะแนนทดสอบก่อนเรียน 

ดัชนีประสิทธิผล =   

= 
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 แปลผลเป็นค่าร้อยละ โดยน า 100 คูณ .7143 เท่ากับ 71.43 แสดงว่าหลังใช้แบบฝึกหัดเสริม
ทักษะของผู้เรียนทั้งกลุ่มมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 71.43  

 การแปลผลท้ายตารางให้เขียนลักษณะนี้   
 จากตารางการวิเคราะห์ประสิทธิผลของสื่อ วิธีการ/นวัตกรรมการแก้ปัญหาผู้เรียนเขียนค าสะกด
ผิดของ กศน. ต าบลหนึ่ง พบว่า ก่อนการสอนเสริม ผู้เรียนทั้ง 5 คนมีคะแนนก่อนเรียนรวมกัน 60 คะแนน   
เมื่อผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแล้วพบว่า ผู้เรียนทั้ง 5 คนมีคะแนนรวมกัน จ านวน 160 คะแนน 
เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติแล้วพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทั้งกลุ่มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 71.43  
 

 2. การหาประสิทธิผลรายบุคคล 
  ผลการทดสอบดรรชนีประสิทธิผลและร้อยละที่เพิ่มหลังเรียนจากก่อนเรียน จากตาราง     
การวิเคราะห์ ดังนี ้

ผู้เรียน 
ผลการทดสอบ 

ดรรชนี
ประสิทธิผล 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
หลังเรียนจาก

ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

(40 คะแนน) 
ก่อนเรียน 

(40 คะแนน) 
คะแนนเพิ่ม 

1. นาย ก 30 10 20 0.666 66.66 
2. นาย ข 36 14 22 0.733 73.33 
3. นาย ค 40 16 24 0.846 84.60 
4. นาย ง 32 12 20 0.714 71.40 
5. นาย จ 22 8 14 0.437 43.70 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คิดเป็นร้อยละที่เพิ่มขึ้น โดยน า 100 x 0.6666 เท่ากับ 66.66 (คนอื่น ๆ ก็ใช้วิธีการค านวณและน า
ข้อมูลมาแปลผลเช่นเดียวกัน) 

วิธีการแปลผลคะแนนท้ายตาราง    
  จากตารางวิเคราะห์ประสิทธิผลของผู้เรียนหลังเรียนจากก่อนเรียนรายบุคคล พบว่า หลังเรียน    
นาย ก มีคะแนนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน 20 คะแนน คิดเป็นคะแนนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.66 (นาย ข - จ ก็
แปลผลตามค่าที่ได้เช่นเดียวกัน)    

 

 =       0.6666  

ดัชนีประสิทธิผลนาย ก    = 
    30-10 
    40-10 

 = 20 
30 

ดัชนีประสิทธิผล           = 
คะแนนทดสอบหลังเรียน - คะแนนทดสอบก่อนเรียน 

คะแนนเต็ม - คะแนนทดสอบก่อนเรียน 
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เรื่องท่ี 5  การเขียนสรุปผลและการอภิปรายผลการวิจัยอย่างง่ายและข้อเสนอแนะ 

              การเขียนสรุปผลการวิจัย 

  การสรุปผลการวิจัยเป็นหัวใจส าคัญของการเขียนรายงาน  เป็นการน าเสนอผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามขอบเขตเนื้อหาที่ก าหนด (ขอบเขตเนื้อหา คือ รายละเอียดของเนื้อหาที่ผู้วิจัยเขียนระบุไว้
ในการวิจัย และผู้วิจัยต้องไปเก็บรวบรวมข้อมูลมาให้ได้) ขอบเขตเนื้อหามาจากวัตถุประสงค์ของการวิจัย     
การสรุปผลการวิจัย เป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลการวิจัย ก่อนเข้าสู่การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
การเขียนสรุปผลการวิจัย เริ่มเขียนจาก การสรุปการด าเนินการวิจัยก่อนว่าเป็นอย่างไร  วัตถุประสงค์อะไรแล้ว
ตามด้วยผลการวิจัย (สรุปเพื่อตอบวัตถุประสงค์ หรือน าเอาข้อมูลจากตารางวิเคราะห์ข้อมูลมาสรุป) 
 การเขียนสรุปผลการวิจัย เขียนจากสิ่งที่พบ โดยเขียนเรียงล าดับเป็นข้อ ๆ ได้ โดยเริ่มจาก  
คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม และวัตถุประสงค์ของการท าวิจัย เพื่อให้เข้าใจไดง้่าย  

 การเขียนอภิปรายผลการวิจัยอย่างง่ายและข้อเสนอแนะ 

 การอภิปรายผลการวิจัย 
 การอภิปรายผลเป็นขั้นตอนที่ส าคัญของการวิจัย  การอภิปรายผลจะเน้นไปที่การอธิบายสิ่งที่พบ
มากกว่าที่จะอ้างอิงจากทฤษฎีหลัก  แต่ทั้งนี้การน าผลการวิจัยที่มีมาก่อนหน้า  หรือแนวคิดที่มีมาเป็นส่วนเติม
เต็มหรืออภิปรายเพิ่มเติมจะท าให้การอภิปรายผลมีน้ าหนักมากขึ้น (มีความหนักแน่นทางวิชาการ)  โดยเฉพาะ
ความรู้หรือแนวคิดที่ผู้วิจัยได้ไปทบทวนมาก่อนที่จะเริ่มการวิจัย  ว่าความรู้เหล่านั้นสอดคล้องกับปรากฏการณ์
ที่ผู้วิจัยค้นพบหรือไม่  
 ในการอภิปรายผลวิจัย ให้น าเอาข้อสรุปมากล่าวน า แล้วจึงหาเหตุผลมาอภิปราย โดยเหตุผลที่
น ามาอภิปรายควรเป็นเหตุผลที่กล่าวถึงความส าคัญของวิธีการแก้ปัญหา และที่ส าคัญต้องเขียนให้สอดคล้อง
กลมกลืน เห็นภาพชัดเจน และเข้าใจง่าย   

ตัวอย่างการอภิปรายผล “ปัญหาผู้เรียนมักจะเขียนสะกดค าผิด” ตัวอย่างที่ 1 หน้า 25 

 การแก้ปัญหาผู้เรียนขาดทักษะการเขียนสะกดค าที่ถูกต้อง ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังจากผู้เรียน
ผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ/ใบงาน ผู้เรียนทั้ง 5 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น จากการวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายกลุ่ม ผู้เรียนมีทักษะสูงขึ้นร้อยละ 71.43 ส าหรับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคลพบว่า นาย ก มีคะแนนเพิ่มขึ้นจากการทดสอบหลังเรียน 20 คะแนน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนาย ก เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.66 ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจาก ครูผู้วิจัยได้จัดท าบันทึก    
หลังสอนภายหลังจากท าการสอนเสร็จสิ้นลงแล้ว บันทึกหลังสอนจึงมีความส าคัญส าหรับการท าวิจัยของครู
ผู้วิจัยเป็นอย่างยิ่ง หากครูผู้สอนมีการบันทึกหลังสอนทุกครั้งโดยละเอียด จะช่วยให้สามารถหาหัวข้อในการท า
วิจัยได้ ส าหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เกิดขึ้นมาจากการสร้างกรอบความคิดในการวิจัย ที่ครูผู้วิจัย
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ได้ศึกษามาจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง คือ แนวคิดการสอนแบบปฏิบัติการ ทฤษฎีการเรียนรู้ต่อเนื่อง
ของธอร์นไดค์และการสร้างแบบฝึกหัดเสริมทักษะ โดยผ่านกระบวนการเรียนในกลุ่มที่ครูผู้วิจัยได้อธิบายถึง  
การใช้ภาษาไทย การสะกดค า ความหมายของค า ประกอบการใช้สื่อการเขียนการยกตัวอย่างบนกระดานด า 
การให้ผู้เรียนฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดค า โดยครูผู้วิจัยได้ควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ตามทฤษฎีการเรียนรู้อย่างเคร่งครัด จึงน ามาสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่สูงขึ้น 

 ข้อเสนอแนะ 

 งานวิจัยจะสมบูรณ์ได้ ผู้วิจัยต้องมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ว่าผู้ที่น าวิจัยชิ้นนี้ไปศึกษาแล้วจะ
น าผลที่ศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรกับหน่วยงาน หรือบุคคลใด 
 ข้อเสนอแนะมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ  ข้อเสนอแนะทั่วไปกับข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งต่อไป การเขียน
นั้นควรน าผลการวิจัยเป็นตัวชี้น าข้อเสนอแนะ  โดยเฉพาะผลการวิจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดหรือต่ าสุดในแต่ละ    
รายด้าน  รายข้อของประเด็นที่ศึกษา 
 ข้อเสนอแนะทั่วไปควรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   
ข้อเสนอแนะทั่วไปต้องเสนอให้หน่วยงาน  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องน าไปสู่การปฏิบัติ   
 ส าหรับข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งต่อไป  ควรเขียนจากการอ้างอิงถึงผลการวิจัยที่ได้ก่อนแล้ว
เสนอแนะว่า ควรจะวิจัยอะไรต่อไป  ผู้วิจัยอยากหรือต้องการศึกษาในประเด็นที่ส าคัญ ๆ  หรือประเด็นที่
มองเห็นว่ามีปัญหาต่อไปและควรเสนอวิธีการวิจัย กระบวนการวิจัย ประกอบไปด้วย ทั้งนี้บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่สนใจในประเด็นดังกล่าวจะได้น าไปอ้างอิงเพื่อท าวิจัยในครั้งต่อไป 
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ตอนที่ 
 

                

  

   
 
 
สาระส าคัญ 

 การเขียนรายงานการวิจัยอย่างง่าย เป็นการสื่อสารให้ผู้อื่นได้รู้ถึงขั้นตอนการท าวิจัยอย่างง่าย และ
สามารถน าความรู้ไปใช้พัฒนางาน ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ ส าหรับบุคคลที่สนใจ 
ในการเขียนรายงานการวิจัยอย่างง่าย มีองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 8 หัวข้อ ได้แก่ 1) ชื่อเรื่อง 2) ชื่อผู้วิจัย 3) 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 4) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 5) วิธีด าเนินการวิจัย 6) ผลการวิจัย     
7) สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ และ 8) เอกสารอ้างอิง บรรณานุกรม และภาคผนวก ซึ่งการเขียน
รายงานการวิจัยนี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างง่าย เพื่อให้ครู กศน. สถานศึกษาหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถน าผลงานวิจัยอย่างง่ายไปใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาต่อยอดได้ นอกจากนี้ ยังเป็น
การส่งเสริมและเปิดโอกาส ให้สามารถเผยแพร่ได้หลากหลาย และน่าสนใจ เช่น น าเสนอผลงานวิจัย            
ในการประชุมวิชาการของหน่วยงานต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ การเผยแพร่ทางเว็บไซต์และ เอกสารสิ่งพิมพ์ 
เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ครู กศน. รู้ เข้าใจและสามารถเขียนรายงานและเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างง่ายได ้

ขอบข่ายเนื้อหา 

 เรื่องที่ 1  รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยอย่างง่าย 
 เรื่องที่ 2  การเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างง่าย 
 
 
 
 
 
 
 

                

รูปแบบการเขียนรายงาน 
การน าเสนอ และการเผยแพร ่
ผลการวิจัยอย่างง่าย 
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เรื่องท่ี 1   รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยอย่างง่าย   

  เมื่อผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย และสรุปผลการท าวิจัยอย่างง่ายตามกระบวนการในตอนที่ 3 แล้ว 
ขั้นตอนต่อไป คือ การเขียนรายงานการวิจัย ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งส าคัญที่ครูผู้วิจัยเป็นผู้ค้นพบจากการด าเนินการ
ตามกระบวนการวิจัย เพื่อตอบประเด็นที่สนใจศึกษาหรือแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน แล้วรายงานสิ่งที่ค้นพบให้
ผู้อ่านงานวิจัยได้รับรู้  นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาแล้ว ยังแสดงถึงความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการ
ของครูผู้สอนอีกด้วย ทั้งนี้ การเขียนรายงานผลการวิจัยโดยทั่วไป จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  
 1.  การเขียนรายงานผลการวิจัยเต็มรูป  ซึ่งจะเขียนให้เห็นถึงรายละเอียดในทุกขั้นตอน  มักเป็น 
รายงานผลการวิจัยที่มีจ านวนหน้าหลายสิบหน้า และต้องเขียนตามแบบมาตรฐานสากลที่นิยมเขียนกัน 
รายงานผลการวิจัยลักษณะนี้อาจเรียกว่า “รายงานผลการวิจัยแบบเป็นทางการ” มักเขียนกัน 5 บท 
 2.  การเขียนรายงานผลการวิจัยอย่างย่อ ๆ  มักเขียนสรุปให้เห็นถึงสาระส าคัญ โดยไม่อิงกับ
รูปแบบสากลมากนัก ลดความเข้มข้นของการเขียนเชิงวิชาการลง รายงานผลการวิจัยลักษณะนี้ จะเขียนเพียง
ไม่กี่หน้าและเรียกว่า “รายงานผลการวิจัยแบบไม่เป็นทางการ” ในการเขียนรายงานการวิจัยในที่นี้ ได้น าเสนอ
รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยอย่างง่าย ประกอบด้วย 8 หัวข้อ พร้อมยกตัวอย่าง เพื่อให้ครูผู้วิจัยสามารถ
น าไปปฏิบัติได้  

 องค์ประกอบของการเขียนรายงานการวิจัยอย่างง่าย  ประกอบด้วย 

 1.  ชื่อเรื่อง  
 2.  ชื่อผู้วิจัย  
 3.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 4.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 5.  วิธีด าเนินการวิจัย  
 6.  ผลการวิจัย  
 7.  สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 8.  เอกสารอ้างอิง บรรณานุกรม และภาคผนวก 

 การเขียนรายงานการวิจัยอย่างง่ายที่ดี ควรค านึงถึงสิ่งต่อไป 

 1.  เนื้อหาสาระที่น ามาเขียน ต้องมาจากการศึกษาค้นคว้า และมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 2.  เนื้อหาสาระในแต่ละหัวข้อ ต้องมีความเชื่อมโยงกัน โดยยึดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นหลัก  
ในการเรียบเรียง 
 3.  ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์ และไม่วกวน 
 4.  รายงานการวิจัยอย่างง่าย ควรมีสาระส าคัญครบถ้วน สมบูรณ์ 
 5.  ผู้เขียนรายงานการวิจัยอยา่งง่าย ต้องเสนอผลการวิจยัอย่างตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
ที่ได้ศึกษาหรือค้นพบ 
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 แนวทางการเขียนรายงานการวิจัยอย่างง่าย  

 1.  ชื่อเรื่อง   
 เขียนให้สื่อความหมายให้ชัดเจน มีความหมายเฉพาะเจาะจงในสิ่งที่ศึกษา ระบุว่าศึกษาอะไร ศึกษา
กับใคร ศึกษาอย่างไร (ด้วยวิธีการหรือนวัตกรรมอะไร) ทั้งนี้ ชื่อเรื่อง ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือ
สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย ซึ่งสามารถดูตัวอย่างและวิธีการเขียนชื่อเรื่องในตอนที่ 3  

 2.  ชื่อผู้วิจัย  
 ระบุชื่อผู้ท าวิจัย และสถานศึกษาของผู้วิจัย (ในที่นี้ หมายถึงชื่อครูผู้สอนที่ท าวิจัย)   

 3.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 เขียนอธิบายความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา โดยชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหาในประเด็น       
ที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา  เขียนให้ตรงประเด็น กระชับ เป็นเหตุเป็นผล  โดยเขียนแสดงให้ผู้อ่านได้ รู้ว่า ท าไมต้อง
ท างานวิจัยอย่างง่ายชิ้นนี้  มีที่มาและความส าคัญอย่างไร สภาพปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไร ก่อให้เกิด
ปัญหาอะไรบ้างหรือสภาพดังกล่าว ถ้าได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ จะก่อให้เกิดประโยชน์ 
อะไรบ้าง และใคร คือผู้ได้ประโยชน์ มีแนวคิดอย่างไรในการแก้ปัญหา หรือแนวทางการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
อย่างไร และหากมีการอ้างอิงเอกสารที่ศึกษา จะท าให้ข้อมูลนั้น ๆ  มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น นอกจากนี้        
ต้องอธิบายและชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ปัญหาที่แท้จริงที่ก าหนดมาเป็นหัวข้อของการวิจัยอย่างง่ายนั้น ได้มา
อย่างไร เช่น จากการสังเกต การสัมภาษณ์ ผลการเรียน การพูดคุย เป็นต้น ซึ่งหากมีข้อมูลเชิงปริมาณสนับสนุน 
ก็จะท าให้ปัญหานั้น ๆ มีน้ าหนักมากขึ้น และวิธีการเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหานี้ สามารถ
ศึกษาได้จากตัวอย่าง และวิธีการก าหนดและวิเคราะห์ปัญหาในตอนที่ 3 

 4.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการระบุให้ผู้อ่านได้รู้ว่า งานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัย ต้องการท า
อะไร  กับใคร จุดหมายปลายทางหรือผลลัพธ์สุดท้าย ที่ผู้วิจัยต้องการคืออะไร ซึ่งตามปกติแล้ว ไม่ควรก าหนด
วัตถุประสงค์หลายข้อ เนื่องจากจะมีผลถึงการสรุปผลการวิจัย และอย่าลืมว่าการวิจัยอย่างง่ายตามคู่มือนี้ 
วัตถุประสงค์ คือ เพื่อแก้ไขปญัหาของผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาผู้เรียนเท่านั้น  

 5.  วิธีด าเนินการวิจัย   
 การเขียนวิธีการด าเนินการวิจัยอย่างง่าย ควรครอบคลุมหัวข้อ  ดังต่อไปนี้  
  5.1  กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการวิจัย ระบุให้ชัดเจนว่า คือใคร จ านวนเท่าไร ซึ่งหมายถึง ประชากร 
และกลุ่มตัวอย่าง ตามที่ได้อธิบายไว้ในตอนที่ 3 
  5.2  แหล่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูล  ควรระบุว่าเก็บจากแหล่งใดบ้าง ขึ้นอยู่กับขอบข่าย     
ที่ก าหนดไว้ในวิธีด าเนินการวิจัย โดยปกติจะหมายถึงห้องเรียน หรือชั้นเรียน และนอกจากนี้ อาจหมายถึงบ้าน
หรือชุมชนของผู้เรียนที่ต้องไปเก็บข้อมูลด้วย  
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  5.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ควรระบุให้ชัดเจนว่าการวิจัยครั้งนี้ ใช้เครื่องมืออะไรบ้าง ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล หรือแก้ไขปัญหา โดยแยกเป็นเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมต่าง ๆ เช่น ชุดฝึกทักษะ สื่อ หรือ
วิธีการเรียนการสอน และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบทดสอบ  แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์  
แบบสังเกต และแบบบันทึก  
  5.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ระบุให้ชัดเจน ว่าผู้วิจัยด าเนินการวิจัยและรวบรวมข้อมูลอย่างไร   
  5.5  การวิเคราะห์ข้อมูล  ควรระบุให้ชัดเจนว่าผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร ใช้เชิงปริมาณ 
หรือเชิงคุณภาพ หรือทั้งสองอย่าง 

 6.  ผลการวิจัย  
 เป็นการเขียนสรุปผลการวิจัย ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล ตามขอบเขตเนื้อหาที่ก าหนด และ
เนื้อหาที่น าเสนอ ต้องย้อนกลับไปตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ครบทุกข้อ 

 7.  สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
  7.1  สรุปผล  ควรเขียนในลักษณะการตีความจากข้อมูลให้สั้น กระชับ เข้าใจง่าย ไม่น าเสนอ
ตัวเลขทางสถิติที่ซับซ้อน และเรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  7.2  อภิปรายผล  เป็นการชี้แจงให้เห็น ว่าผลการวิจัยที่ได้ สอดคล้องหรือขัดแย้งกับหลักการ 
ทฤษฎี หรือผลการวิจัยที่ผู้อื่นท าเอาไว้ และควรเขียนแยกอภิปรายเป็นรายประเด็น 
  7.3  ข้อเสนอแนะ  ต้องเป็นผลสืบเนื่องมาจากข้อค้นพบของการวิจัยเท่านั้น  โดยทั่วไป
ข้อเสนอแนะมี 2 หัวข้อ คือ ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 8.  เอกสารอ้างอิง บรรณานุกรม และภาคผนวก 
  8.1  เอกสารอ้างอิง  ระบุถึงเอกสารต่าง ๆ งานวิจัย ต ารา บทความต่าง ๆ รวมไปถึงบท
สัมภาษณ์หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ผู้วิจัยน ามาอ้างอิง  เป็นการรวมแหล่งอ้างอิงทุกรายการ ที่ได้อ้างอิงไว้จริงในเนื้อหา
งานวิจัย 
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   วิธีเขียนอ้างอิง มี 2 วิธี คือ 
   1.  การอ้างอิงที่ต้องการเน้นเนื้อหาสาระ หรือแนวคิดบางส่วน หรือต้องการบอกที่มา  
อย่างชัดเจน เพ่ือชี้เฉพาะมากขึ้น ให้ใช้ข้อความขึ้นต้น แล้วตามด้วยชื่อผู้แต่ง เครื่องหมายจุลภาค ( , ) ปีที่พิมพ์ 
เครื่องหมายทวิภาค ( : ) และเลขหน้าที่อ้าง โดยทั้งหมดอยู่ในวงเล็บ การอ้างอิงลักษณะเช่นนี้ นิยมใช้เพื่อท าให้
ข้อความที่ผู้เขียนกล่าวมาข้างต้นมีน้ าหนักและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น  โดยภาษาที่เขียนนั้นเป็นภาษา         
ของผู้เขียนเองเพียงแต่น าแนวคิดบางส่วนมาจากรายการที่อ้างไว้  เช่น 
 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้น้ าหนักในการเรียนรู้
เรื่อง การฟัง ดู พูด อ่านและเขียนไว้มาก และคาดหวังให้ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการฟัง ดู 
พูด อ่านและเขียน และสามารถสรุปสาระส าคัญของเรื่องที่ฟังได้  มีนิสัยรักการอ่าน และจดบันทึกอย่าง
สม่ าเสมอ (ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2555 : 92-98) 

 2.  การอ้างอิงที่ต้องการอ้างชื่อผู้แต่งเอกสาร มากกว่าเนื้อหา หรือให้ความส าคัญแก่ผู้แต่ง
มากกว่าเนื้อหา ให้ระบุชื่อผู้แต่งไว้นอกวงเล็บ  ตามด้วยปีที่พิมพ์ คั่นด้วยเครื่องหมายทวิภาค ( : ) และเลขหน้า   
ที่อ้างไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ ตามด้วยข้อความที่ต้องการอ้างอิง  เช่น 
 

                สุภาภรณ์  มั่นเกตุวิทย์ (2544 : 30) ......................................................................... 
                ธีระพัฒน์  ฤทธิ์ทอง (2547 : 47) .............................................................................. 
    

  8.2  บรรณานุกรม  เป็นส่วนที่แสดงรายชื่อสื่อต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง ถือเป็น
จริยธรรมของนักวิจัยเมื่อน าข้อความ แนวคิดของผู้อื่น มาใช้กล่าวอ้างในการท าวิจัย นอกจากจะเขียนอ้างอิง    
ในเนื้อหาของงานวิจัยแล้ว ต้องเขียนไว้ในบรรณานุกรมด้วย 
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 วิธีเขียนบรรณานุกรม 
 ให้เขียนเรียงล าดับตามอักษรตัวแรกที่ปรากฏ  กรณีมีผู้เขียนคนเดียวกัน มากกว่า 1 เล่ม
ให้เรียงล าดับตามปีที่พิมพ์ (ก่อน-หลัง) โดยไม่ต้องระบุชื่อผู้เขียนซ้ าอีก แต่ให้ขีดเส้นยาว (10 เคาะ) แทนการ
พิมพ์ชื่อผู้เขียนที่ซ้ ากัน ในคู่มือเล่มนี้ จะกล่าวถึงรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม จากหนังสือภาษาไทย วารสาร 
และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ไว้ดังนี้ 
   1)  บรรณานุกรมจากหนังสือภาษาไทย  
ชื่อผู้เขียน.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี).//เมืองที่พิมพ์/:/ผู้รับผิดชอบการพิมพ์ (โรงพิมพ์ ส านักพิมพ์) 
 

ตัวอย่าง 
บุญชม  ศรีสะอาด.  (2543).  การวิจัยเบื้องต้น.  พิมพ์ครั้งที่ 7.  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น. 
__________ .  (2546).  การวิจัยส าหรับครู.  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น. 
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ.  (2552).  คู่มือการท าวิจัย   
 อย่างง่าย.  อุบลราชธาน ี: ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป. 
  

   2)  บรรณานุกรมจากวารสาร  
ชื่อผู้เขียน./ช่ือบทความ./ชื่อวารสาร./ปีที่(หรือเล่มที่หรือฉบับที่/วัน (ถ้ามี) เดือน ปี,/เลขหน้า. 
 

ตัวอย่าง 
วิทยาคม พิศาล.  “การพัฒนาระบบงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์”.  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ . 
 43(3) กรกฎาคม 2547, 142 – 153.   
 

  3)  บรรณานุกรมจากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือเว็บไซต์  
ชื่อผู้เขียน.//ปีที่เขียน.//ชื่อบทความ (ออนไลน์).//สืบค้นจาก/:/ชื่อเว็บไซต์ [วัน เดือน ปี ที่สืบค้น]. 
 

 

   8.3  ภาคผนวก  เป็นส่วนหนึ่งที่จะน าเสนอตัวอย่างของเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัยอย่างง่าย 
ตัวอย่างแสดงการวิเคราะห์ข้อมูล หรืออื่น ๆ ที่ผู้วิจัยต้องการน าเสนอเพิ่มเติมให้เห็นที่มาของงานวิจัย 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
พักตร์พริ้ง แสงดี.  (ม.ป.ป.).  การน าเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (ออนไลน์).  สืบค้นจาก :   
 http://www.agri.ubu.ac.th/~saran/1213461/text.doc [24 กุมภาพันธ์ 2559]. 
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 ตัวอย่างรายงานการวิจัยอย่างง่าย 

 ตัวอย่างที่ 1   
 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ต าบลหย่วน
อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา โดยใช้ชุดฝึกทักษะการฟัง อ่าน พูด และเขียนภาษาไทยควบคู่กับการใช้ภาษาไทลื้อ 
  

 ตัวอย่างที่ 2 
 ผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า รายวิชาภาษาไทย  เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค า
ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อเรื่อง    การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ต าบลหย่วน 
             อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา โดยใช้ชุดฝึกทักษะการฟัง อ่าน พูด และเขียนภาษาไทยควบคู่กบั
  การใช้ภาษาไทลื้อ 

2. ชื่อผู้วิจัย    นางสาวพีระพรรณ  ฉันทะ  ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 

3. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
             หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งจัดการศึกษา     
เพื่อตอบสนองอุดมการณ์การจัดการศึกษาตลอดชีวิต และการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้     
ตามปรัชญา “คิดเป็น” เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสังคม มีการบูรณาการอย่างสมดุล ระหว่างปัญญาธรรม 
ศีลธรรมและวัฒนธรรม มีหลักการข้อหนึ่งที่ต้องการจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต โดยตระหนักว่าผู้เรียนมีความส าคัญ สามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  
โดยมีจุดหมาย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานส าหรับการด ารงชีวิตและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (ส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2553 : 1-2) 
            กศน. ต าบลหย่วน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา  มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ต าบลหย่วน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา  ซึ่งประชาชน
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไทลื้ออาศัยอยู่ มีการสื่อสารโดยใช้ภาษาที่มีความแตกต่างกันทั้งภาษาไทยและภาษาไทลื้อ   
จึงท าให้เกิดปัญหาในการสื่อสารระหว่างจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ    
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเฉพาะรายวิชาภาษาไทย ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับหนึ่งในสาระ
ความรู้พ้ืนฐานของหลักสูตร ที่ให้น้ าหนักในการเรียนรู้เรื่อง การฟัง ดู พูด อ่านและเขียนไว้มาก และคาดหวังให้
ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการฟัง ดู พูด อ่านและเขียน แล้วสามารถสรุปสาระส าคัญของเรื่องที่ฟังได้  

 

ตัวอย่างที่ 1 
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ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และจดบันทึกอย่างสม่ าเสมอ (ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย, 2555 : 92 - 98)  
 ที่ผ่านมาผู้วิจัยจะใช้ภาษาไทยสื่อสารกับกลุ่มผู้เรียนทุกคน แต่ผู้เรียนที่เป็นไทลื้อจะไม่ใช้ภาษาไทย
สื่อสารกับผู้วิจัย จากการสังเกตพบว่า สาเหตุที่ผู้เรียนไม่สื่อสารเป็นภาษาไทย เนื่องจากพูดภาษาไทยไม่คล่อง
และออกเสียงได้ไม่ชัดเจน โดยเฉพาะค าที่มีพยัญชนะ “ช” และ “ด” นอกจากนี้ ค าในภาษาไทยที่มีตัวการันต์ 
ผู้เรียนก็เขียนไมไ่ด้เช่นกัน ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบในการท ากิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน จึงต้องสอนภาษาไทย
โดยการสื่อสารสองภาษา ทั้งภาษาไทยและไทลื้อควบคู่กันไป เนื่องจากผู้วิจัยสามารถสื่อสารภาษาไทลื้อได้ดี 
ช่วงแรกจึงทดลองใช้ภาษาไทลื้อสื่อความหมายควบคู่กับภาษาไทยระหว่างการสอน และสั งเกตพบว่าผู้เรียน
สนใจเรียน เข้าใจเนื้อหา และสามารถปฏิบัติตามได้มากขึ้น พร้อมทั้งได้พัฒนาชุดฝึกทักษะการฟัง อ่าน พูด 
และเขียนภาษาไทยเป็นสื่อประกอบในการจัดการเรียนรู้ด้วย 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดฝึกทักษะการฟั ง 
อ่าน พูด และเขียนภาษาไทย ควบคู่กับการใช้ภาษาไทลื้อในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้และสื่อสารภาษาไทยได้ทั้งการฟัง อ่าน พูด และเขียน 

4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการฟัง อ่าน พูด และเขียนภาษาไทย ของผู้เรียน ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ต าบลหย่วน  อ าเภอเชียงค า  จังหวัดพะเยา  โดยใช้ชุดฝึกทักษะการฟัง อ่าน พูด 
และเขียนภาษาไทยควบคู่กับการใช้ภาษาไทลื้อ  
 2.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการใช้ชุดฝึกทักษะการฟัง อ่าน พูดและเขียนภาษาไทย  

5. วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชากร    
  ผู้เรียน กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558  กศน.ต าบลหย่วน  อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ที่เป็นชาวไทยและชาวไทลื้อ รวม 75 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง 
  ผู้เรียน กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558  กศน.ต าบลหย่วน  อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา  ที่เป็นชาวไทลื้อ จ านวน 35 คน 
 เครื่องมือ  
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 
  1)  เครื่องมือที่ใช้พัฒนาผู้เรียน ได้แก่ ชุดฝึกทักษะการฟัง อ่าน พูด และเขียนภาษาไทย
จ านวน 1 ชุด มี 6 แบบฝึก ดังนี ้
   แบบฝึกที่ 1  การฟังและการอ่านออกเสียงค าศัพท์ จ านวน 100 ค า 
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   แบบฝึกที่ 2  การฟังและการอ่านออกเสียงเป็นประโยคสั้น ๆ จ านวน 20 ประโยค  
   แบบฝึกที่ 3  การอ่านเนื้อเรื่อง ประเพณีของท้องถิ่น จ านวน 1 เรื่อง  
   แบบฝึกที่ 4  การพูดตามบทสนทนาในชีวิตประจ าวัน จ านวน 3 บท 
   แบบฝึกที่ 5  การเขียนค าศัพท์ที่มีตัวการันต์เพ่ือให้ความหมาย จ านวน 10 ค า 
   แบบฝึกที่ 6  การเขียนค าศัพท์ที่มีตัวการันต์เพื่อสื่อความหมายในประโยค จ านวน 10 
ประโยค 
  2)  เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
   (1) แบบทดสอบก่อนเรียน เป็นแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
   (2) แบบทดสอบหลังเรียน เป็นแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ  
       เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินทักษะการฟัง อ่าน พูดและเขียนภาษาไทย ใช้เกณฑ์  
ที่ปรับมาจากเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรายวิชา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2553 : 42) 
มีระดับคุณภาพ 3 ระดบั ดังนี ้  
    คะแนนร้อยละ 70 - 100   หมายถึง  ดี 
    คะแนนร้อยละ 50 - 69     หมายถงึ  ปานกลาง 
    คะแนนร้อยละ  0 - 49      หมายถึง  ต่ ากว่าเกณฑ ์
   (3) แบบสอบถามความความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการใช้ชุดฝึกทักษะการฟัง อ่าน พูด และ
เขียนภาษาไทย เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 1 ฉบับ มี 9 ข้อ 

  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
   1)  ศึกษาหลักการ วิธีการสร้างเครื่องมือจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2)  สร้างชุดฝึกทักษะการฟัง อ่าน พูด และเขียนภาษาไทย แบบทดสอบก่อน - หลังเรียน และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการใช้ชุดฝึกทักษะการฟัง อ่าน พูด และเขียนภาษาไทย  
   3)  น าเครื่องมือที่สร้างขึ้น ไปให้ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม ก่อนน าไปใช้ ดังนี ้

    ชุดฝึกทักษะการฟัง อ่าน พูด และเขียนภาษาไทย 
    -  ตรวจคุณภาพชุดฝึกทักษะการฟัง อ่าน พูด และเขียนภาษาไทย โดยตรวจสอบความ
สอดคล้องของเนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู ้
    -  พิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์การให้คะแนนในแบบฝึกทักษะการฟัง อ่าน พูด 
และเขียนภาษาไทย  โดยตรวจสอบประเด็น ระดับคะแนนและค าอธิบายคุณภาพให้เหมาะสม  

   แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน 
    ตรวจคุณภาพแบบทดสอบก่อน - หลังเรียน โดยตรวจสอบความสอดคล้องของประเด็น
ค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู ้  
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   แบบสอบถามความคิดเห็น 

    พิจารณาความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการใช้ชุดฝึก
ทักษะการฟัง อ่าน พูด และเขียนภาษาไทย โดยตรวจสอบความสอดคล้องของประเด็นค าถามกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัยอย่างง่าย 

  4)  ปรับปรุง แก้ไขเครื่องมือตามค าแนะน าของที่ปรึกษา ก่อนน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอน ต่อไปนี้ 
 1.  ผู้วิจัยน าชุดฝึกทักษะการฟัง อ่าน พูด และเขียนภาษาไทย ไปใช้จัดการเรียนการสอนกับผู้เรียน
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 35 คน ด้วยตนเอง ในเดือนสิงหาคม 2558 เป็นเวลา 5 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง        
และเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
  1)  ทดสอบก่อนเรียน  โดยใช้แบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
  2)  ท าแบบฝึกทักษะการฟัง อ่าน พูด และเขียนภาษาไทยของผู้เรียน จ านวน 6 แบบฝึก  
และให้คะแนน ในแต่ละขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
   (1)  ผู้วิจัยให้ผู้เรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์ในแบบฝึกที่ 1 ค าใดที่ผู้เรียนอ่านออกเสียง       
ไม่ชัดเจน ผู้วิจัยจะอ่านออกเสียงภาษาไทยที่ถูกต้องให้ฟัง พร้อมทั้งออกเสียงภาษาไทลื้อควบคู่ไปด้วย และให้
ผู้เรียนอ่านซ้ า ๆ และฝึกอ่านออกเสียงกันเองในกลุ่มย่อย จนกระทั่งอ่านได้คล่องแล้ว จึงให้ผู้เรียนสลับกันมาอ่าน  
ให้ผู้วิจัยฟังทีละกลุ่ม 
   (2)  ผู้วิจัยให้ผู้เรียนอ่านออกเสียงค าในประโยคสั้น ๆ ตามแบบฝึกที่ 2  ถ้าผู้เรียนอ่าน   
ออกเสียงค าใดในประโยคไม่ชัดเจน ผู้วิจัยจะอ่านน า และให้ผู้เรียนอ่านตาม โดยออกเสียงภาษาไทยหลาย ๆ ครั้ง 
พร้อมทั้งออกเสียงภาษาไทลื้อควบคู่ไปด้วย แล้วให้ผู้เรียนฝึกอ่านเป็นกลุ่ม เมื่ออ่านได้คล่องแล้ว ผู้วิจัยจึงให้
ผู้เรียนออกมาอ่านออกเสียงหน้าห้องเรียนทีละกลุ่ม ให้ผู้วิจัยและเพื่อน ๆ ฟัง 
   (3)  ผู้วิจัยกับผู้เรียนอ่านเนื้อเรื่อง ประเพณีของท้องถิ่น ตามแบบฝึกที่ 3 พร้อม ๆ กัน      
ในรอบแรก และให้ผู้เรียนอ่านเองพร้อม ๆ กัน ผู้วิจัยบันทึกค าที่ผู้เรียนอ่านออกเสียงไม่ชัดเจน และอ่านน า       
ให้ผู้เรียนอ่านตามหลาย ๆ ครั้ง จนกระทั่งผู้เรียนอ่านคล่องแล้ว จึงให้อ่านออกเสียงให้ผู้วิจัยฟังทีละคน 
   (4)  ผู้วิจัยใหผู้้เรียนจับคู่กันฝึกอ่านบทสนทนาในชีวิตประจ าวัน จ านวน 3 บท ตามแบบฝึก
ที่ 4 แล้วให้ผู้เรียนทั้งคู่ออกมาแสดงบทบาทสมมติตามบทสนทนา หน้าห้องเรียน 
   (5)  ผู้วิจัยอธิบายให้ความรู้เรื่องค าที่มีตัวการันต์ แล้วให้ผู้เรียนท าแบบฝึกที่ 5 และ 6 แล้ว
ผู้วิจัยจึงเฉลยค าตอบที่ถูกต้อง โดยให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนกันตรวจค าตอบในแบบฝึกตามที่ครูเฉลย ค าใดที่ผู้เรียน
เขียนไม่ถูกต้อง ผู้วิจัยจะให้ผู้เรียนคัดค าที่ถูกต้องด้วยตัวบรรจงลงในสมุด และเขียนในบัตรค า แล้วน าบัตรค าไป
ติดบอร์ด  
  3) ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ  
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 2.  การตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการใช้ชุดฝึกทักษะการฟัง อ่าน พูด และ
เขียนภาษาไทย จากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 35 คน ผู้วิจัยด าเนินการหลังจากการพัฒนาผู้เรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบฝึก แบบทดสอบ และแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัย
น าข้อมูลทั้งหมดมาด าเนินการ ดังนี ้
 1)  ค านวณหาค่าร้อยละของคะแนนจากการท าแบบฝึกทักษะ การฟัง อ่าน พูด และเขียน 
ภาษาไทย จ านวน 6 แบบฝึก และคะแนนทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียนชุดฝึกทักษะการฟัง อ่าน พูด และเขียน
ภาษาไทย แล้วเทียบเกณฑก์ารตัดสินผลการประเมินทักษะการฟัง อ่าน พูดและเขียนภาษาไทย 
 2)  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการใช้ชุดฝึกทักษะการฟัง อ่าน 
พูด และเขียนภาษาไทย โดยการหาค่าร้อยละ และวิเคราะห์เนื้อหา 

6. ผลการวิจัย 
 ผลจากการฝึกทักษะการฟัง อ่าน พูด และเขียนภาษาไทยของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กศน.ต าบลหย่วน  อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา แบ่งเป็น 3 ตอน คือ  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน  ตอนที่ 2 
ผลการพัฒนาทักษะการฟัง อ่าน พูด และเขียนภาษาไทย โดยใช้ชุดฝึกทักษะการฟัง อ่าน พูด และเขียน
ภาษาไทยควบคู่กับการใช้ภาษาไทลื้อ  ตอนที่ 3  ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการใช้ชุดฝึกทักษะการฟัง อ่าน พูด 
และเขียนภาษาไทย   
 

 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  แสดงจ านวนและร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 35) 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

1.  เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
15 
20 

 
42.80   
57.20   

2.  อายุ 
     20-30 ปี 
     31-40 ปี 
     41-50 ปี 
     51 ปีขึ้นไป  

 
11 
9 
14 
1 

 
31.40 
25.70 
40.10 
2.80 

รวม 35 100.00 
 

 จากตารางที่ 1  พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน  20  คน คิดเป็นร้อยละ 57.20  
เพศชาย จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 42.80  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 14 คน  คิดเป็นร้อย



    
 

54 

คู่มือการท าวิจัยอย่างง่ายของครู กศน. 

ละ 40.10 รองลงมา มีอายุระหว่าง 20-30 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 31.40 อายุระหว่าง 31 -40 ปี 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 25.70 และ อายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80  

 ตอนที่ 2  ผลการพัฒนาทักษะการฟัง อ่าน พูด และเขียนภาษาไทย ของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย กศน.ต าบลหย่วน  อ าเภอเชียงค า  จังหวัดพะเยา  โดยใช้ชุดฝึกทักษะการฟัง อ่าน พูด และเขียน
ภาษาไทยควบคู่กับการใช้ภาษาไทลื้อ ดังตารางที่ 2   

ตารางที่ 2  แสดงค่าร้อยละของคะแนนแบบฝึกทักษะ การทดสอบก่อน - หลังเรียนแบบฝึกทักษะการฟัง อ่าน 
พูด และเขียนภาษาไทย 

ผู้เรียน 
คนที ่

ทดสอบ 
ก่อน
เรียน 
(20) 

คะแนนแบบฝกึทักษะ ทดสอบ 
หลัง
เรียน 
(20) 

1 
(30) 

2 
(30) 

3 
(10) 

4 
(10) 

5 
(10) 

6 
(10) 

รวม 
(100) 

1 10 20 21 7 7 9 9 73 15 
2 10 23 22 8 8 8 8 77 15 
3 11 22 19 7 7 9 9 73 15 
4 11 22 25 8 8 9 9 81 16 
5 10 20 20 9 9 8 8 74 15 
6 11 21 22 8 9 9 9 78 16 
7 10 22 21 9 8 9 9 78 15 
8 11 23 22 9 9 8 8 79 16 
9 10 16 16 8 9 8 8 65 13 
10 9 13 17 9 8 9 9 65 13 
11 11 22 20 8 9 8 9 76 15 
12 12. 24 24 9 9 9 8 83 17 
13 11 22 25 9 8 8 9 81 16 
14 11 22 20 8 9 9 9 77 15 
15 11 21 26 9 9 10 8 83 17 
16 11 21 25 9 8 9 9 81 16 
17 11 22 22 7 7 8 9 75 15 
18 12 22 25 7 7 8 8 77 15 
19 11 22 22 7 7 8 8 74 15 
20 11 22 22 7 7 8 9 75 15 
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ผู้เรียน 
คนที ่

ทดสอบ 
ก่อน
เรียน 
(20) 

คะแนนแบบฝกึทักษะ ทดสอบ 
หลัง
เรียน 
(20) 

1 
(30) 

2 
(30) 

3 
(10) 

4 
(10) 

5 
(10) 

6 
(10) 

รวม 
(100) 

21 11 22 20 7 7 8 9 73 15 
22 12 22 24 8 8 10 9 81 17 
23 10 22 23 8 8 8 9 78 15 
24 11 22 20 7 8 8 9 74 15 
25 10 20 20 7 8 8 9 72 15 
26 10 20 19 7 8 9 9 72 15 
27 11 22 25 9 9 10 9 84 17 
28 12 25 27 8 9 9 9 87 17 
29 12 22 25 8 8 10 9 82 17 
30 11 22 22 8 8 8 9 77 15 
31 11 22 23 8 9 8 9 79 16 
32 11 22 22 8 9 8 9 78 16 
33 11 14 26 8 7 9 8 72 14 
34 11 22 21 8 8 10 9 78 16 
35 11 22 22 8 8 10 9 79 16 
รวม 380 743 775 279 284 304 306 2693 541 
ร้อยละ 54.29 70.76 73.81 79.71 81.14 86.86 87.43 76.94 77.29 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนจากการฝึกทักษะการฟัง อ่าน พูด และเขียนภาษาไทย ของผู้เรียน 
กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ต าบลหย่วน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา จ านวน 35 คน มีผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียนของผู้เรียนทั้งกลุ่ม อยู่ในระดับดี ร้อยละ 76.94  โดยมีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง      
ร้อยละ 70 - 100 จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 94.29 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด  และมีผู้เรียนที่มีผล      
การปฏิบัติกิจกรรมในระดับปานกลาง คือมีค่าคะแนนระหว่าง 50 - 69 จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.71 
และมีผลการทดสอบหลังเรียนทั้งกลุ่ม อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 77.29 สูงกว่าผลการทดสอบก่ อนเรียน    
คิดเป็นร้อยละ 23.00 
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 ตอนที่ 3  ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการใช้ชุดฝึกทักษะการฟัง อ่าน พูด และเขียนภาษาไทย    
         ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังนี ้

ตารางที่ 3  แสดงค่าร้อยละความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการใช้ชุดฝึกทักษะการฟัง อ่าน พูด และเขียนภาษาไทย 

รายการ 
ร้อยละของระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1.  เนื้อหาสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาภาษาไทย 54.20 34.30 11.50   
2.  เนื้อหาในชุดฝึกฯ มีความสอดคล้องกัน 25.70 57.20 17.10   
3.  การจัดล าดับเนื้อหาเป็นไปตามล าดับขั้นตอน 34.30 57.20 8.50   
4.  เนื้อหาและกิจกรรมเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 57.20 28.60 14.20   
5.  ชุดฝึกฯ ช่วยให้สามารถเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น 37.10 62.90    
6.  ระยะเวลาในการศึกษาและท ากิจกรรมมีความเหมาะสม 57.20 34.30 8.50   

7. ครูผู้สอนให้ความรู้ตามชุดฝึกทักษะการฟัง อ่าน พูด และ
เขียนภาษาไทย ควบคู่กับการใช้ภาษาไทลื้อได้เหมาะสม 

62.90 37.10    

8. เมื่อใช้ชุดฝึกทักษะการฟัง อ่าน พูด และเขียนภาษาไทยแล้ว  
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

51.40 34.40 14.20   

9. การประเมินผลการใช้ชุดฝึกทักษะการฟัง อ่าน พูด และเขียน
ภาษาไทย  ท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้มากขึ้น 

42.90 40.00 17.10   

เฉลี่ยในภาพรวม 46.98 42.89 3.48   
 

 จากตารางที่ 3  พบว่า ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อการใช้ชุดฝึกทักษะการฟัง อ่าน พูด และเขียน
ภาษาไทย ภาพรวม ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 46.98 รองลงมา ระดับมาก ร้อยละ 42.89  เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่า ผู้เรียนมีความคิดเห็นระดับมากที่สุด ร้อยละ 62.90  คือ ครูผู้สอนให้ความรู้ตามชุดฝึกทักษะ
การฟัง อ่าน พูด และเขียนภาษาไทย ควบคู่กับการใช้ภาษาไทลื้อได้เหมาะสม รองลงมาคิดเป็นร้อยละ 57.20 
จ านวนเท่า ๆ กัน 2 รายการ คือ เนื้อหาและกิจกรรมเหมาะสมต่อการเรียนรู้  และระยะเวลาในการศึกษาและ
ท ากิจกรรมมีความเหมาะสม  และยังพบว่า ผู้เรียนมีความคิดเห็นว่า ชุดฝึกฯ ช่วยให้สามารถเข้าใจเนื้อหาได้ดี
ยิ่งขึ้น อยู่ในระดับมาก สูงถึงร้อยละ 62.90  

 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้เรียน  
 -  มีความมั่นใจในการพูดภาษาไทยมากขึ้น 
 -  มีความกล้าแสดงออก ไม่เขินอายในการสื่อสาร 
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 -  พูดภาษาไทยได้ถูกต้องตามอักขระวิธี สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างชัดเจน 
 -  กล้าที่จะใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกับผู้อื่นมากขึ้น 
 -  พูด ตัว “ช” ตัว “ด” ได้ชัดมากขึ้น 
 -  พูดได้คล่องแคล่วขึ้น 
 -  เข้าใจเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น 
 -  สามารถใช้ภาษาไทยในการติดต่องานราชการต่าง ๆ ได้ 

7. สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 สรุปผล 
 1.  ผลการพัฒนาทักษะการฟัง อ่าน พูด และเขียนภาษาไทย ของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  กศน.ต าบลหย่วน  อ าเภอเชียงค า  จังหวัดพะเยา  โดยใช้ชุดฝึกทักษะการฟัง อ่าน พูด และเขียน
ภาษาไทยควบคู่กับการใช้ภาษาไทลื้อ มีผลการปฏิบัติกิจกรรมหลังเรียนทั้งกลุ่ม อยู่ในระดับดี ด้วยคะแนน   
ร้อยละ 76.94 และมีผลการทดสอบหลังเรียนอยู่ในระดับดี ร้อยละ 77.29  สูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 23.00 
 2. ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อการใช้ชุดฝึกทักษะการฟัง อ่าน พูด และเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับ
มากถึงมากที่สุด โดยเห็นว่า ครูให้ความรู้ตามชุดฝึกทักษะควบคู่กับการใช้ภาษาไทลื้อได้เหมาะสม รวมทั้ง
เนื้อหากิจกรรมและระยะเวลามีความเหมาะสม ช่วยให้สามารถเข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น 
 อภิปรายผล 
 1.  ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาไทยจากการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาไทลื้อและชุดฝึกทักษะการฟัง 
อ่าน  พูดและเขียนภาษาไทย ท าให้ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาทางการเรียนสูงขึ้น โดยพิจารณาจากผลการสอบหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการฟัง อ่าน พูด และเขียนภาษาไทยให้ดี
ขึ้นได้  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยใช้ภาษาไทลื้อสื่อสารควบคู่กับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการฟัง อ่าน พูด 
และเขียนภาษาไทย  ขณะเดียวกันผู้วิจัยได้ใช้สภาพแวดล้อมบริบทใกล้ตัวของผู้เรียน คือภาษาไทลื้อเป็นสื่อ
เชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน ในการจัดการเรียนการสอน  ท าให้ผู้เรียนมีความสนใจ เข้าใจเนื้อหาในชุดฝึกทักษะ    
การฟัง อ่าน พูด และเขยีนภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้น   
                2.  ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อชุดฝึกทักษะการฟัง อ่าน พูดและเขียน ในระดับมากถึงมาก
ที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้วิจัยให้ความรู้จากชุดฝึกทักษะการฟัง อ่าน พูด และเขียนภาษาไทยควบคู่กับการใช้
ภาษาไทลื้อได้เหมาะสม  ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น และผลการประเมินท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น   
               3.  ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการใช้ชุดฝึกทักษะการฟัง อ่าน พูด 
และเขียนภาษาไทยในเชิงบวกเป็นส่วนใหญ่ โดยเห็นว่าผลจากการพัฒนาผู้เรียนโดยการฝึกทักษะการฟัง อ่าน 
พูด และเขียนภาษาไทย ท าให้ผู้เรียนพูดภาษาไทยได้ชัดและคล่องแคล่วขึ้น มีความมั่นใจในการพูด กล้า
แสดงออก สามารถสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน  ติดต่อราชการและสื่อสารกับผู้อื่นได้มากขึ้น  ทั้งนี้อาจ
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เป็นเพราะ ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการฟัง  พูด อ่านและเขียนดีขึ้น หลังจากได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ภาษาไทยโดยใช้ภาษาไทลื้อเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งได้รับการฝึกทักษะการฟัง อ่าน พูดและ
เขียน จากแบบฝึกทั้ง  6  แบบฝึก 
 แม้ว่าผลการพัฒนาทักษะโดยใช้ชุดฝึกทักษะการฟัง  พูด อ่านและเขียนภาษาไทยของผู้เรียน     
จะดีขึ้นเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังมีประเด็นเกี่ยวกับความสอดคล้องของเนื้อหาในชุดฝึกทักษะฯ ที่อาจท าให้          
ผลการประเมินเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนมีความพึงพอใจต่ ากว่าประเด็นอื่น  ซึ่งสามารถใช้เป็น
ข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงเนื้อหา ให้สอดคล้อง เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ในครั้ง
ต่อไป 
 ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรศึกษาและพัฒนาเนื้อหาชุดฝึกทักษะการฟัง  อ่าน พูดและเขียน ให้สอดคล้องสภาพปัญหา 
ความต้องการของผู้เรียน  เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึงจุดประสงค์
การเรียนรู้รายวิชา  ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 2.  ครู กศน. ต าบล ควรมีการพัฒนาแบบฝึกทักษะเนื้อหาเรื่องอื่น ๆ ของรายวิชาภาษาไทยและ
รายวิชาอื่น เพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป 
 

8. บรรณานุกรม 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.  (2553).  คู่มือการด าเนินงาน หลักสูตร
 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.  นนทบุรี : ไทย พับบลิค 
 เอ็ดดูเคช่ัน.  
__________.  (2555).  หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 .  
 กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. 
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1.  ชื่อเรื่อง   ผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า รายวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะ   
  การเขียนสะกดค าของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ต าบลห้างฉัตร  
  อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

2.  ชื่อผู้วิจัย    นางจรัสรัชช์ ถาน้อย ต าแหน่ง  ครู กศน.ต าบล 
              นายมณเฑียร นันทะศร ี ต าแหน่ง  ครู กศน.ต าบล 
              นางสร้อยสุวรรณ เตชะธ ิ ต าแหน่ง  ครู กศน.ต าบล 

3.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การเขียนเป็นระบบการสื่อสาร หรือบันทึกถ่ายทอดภาษาเพื่อแสดงออกซึ่งความรู้ ความคิด 
ความรู้สึก และอารมณ์ โดยใช้ตัวหนังสือ และเครื่องหมายต่าง ๆ เป็นสื่อ ดังนั้น การเขียนจึงเป็นทักษะการใช้
ภาษาแทนค าพูดที่สามารถสื่อความหมายให้เป็นหลักฐานปรากฏได้นานกว่าการพูด การเขียนที่เป็นเรื่องราว
เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจตรงตามความมุ่งหมายของผู้เขียนนั้น จะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ส่วนส าคัญ
ขึ้นอยู่กับว่าผู้เขียนมีทักษะในการใช้ภาษาเขียนได้ดีเพียงใด ทักษะการใช้ภาษาเขียนต้องอาศัยพื้นฐานความรู้
จากการฟัง การพูด และการอ่าน เพราะจากพื้นฐานดังกล่าว จะท าให้มีความรู้ มีข้อมูล และมีประสบการณ์
เพียงพอที่จะให้เกิดความคิด ความสามารถในการเรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดออกมา สื่อสารกับผู้อ่านได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (ชนิดา ภูมิสถิต, ม.ป.ป.) ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า การเขียนเป็นการแสดงการติดต่อสื่อสาร
ของมนุษย์ที่อาศัยตัวอักษร เพื่อถ่ายทอดความรู้สึก ความต้องการของผู้เขียนให้ผู้อื่นได้ทราบ นับเป็นสื่อถาวรที่
สามารถตรวจสอบและใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ อีกทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมได้
อีกวิธีหนึ่ง 
 กศน.ต าบลห้างฉัตร ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ   
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2557 พบว่าการจัดกิจกรรม        
การเรียนรู้วิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบปัญหาเรื่องการเขียนสะกดค าของผู้เรียนที่เขียนผิด    
ใช้ศัพท์ภาษาวัยรุ่น ท าให้การเขียนไม่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะพัฒนาทักษะ    
การเขียนสะกดค าให้กับผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ต าบลห้างฉัตร โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน
สะกดค า รายวิชาภาษาไทย 

4.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียน
สะกดค า ของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

  

ตัวอย่างที่ 2 
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 2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า รายวิชาภาษาไทย        
ของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

5.  วิธีการด าเนินการวิจัย 

 กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชากร  
 ผู้เรียน กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาไทย  ภาคเรียนที่ 1    
ปีการศึกษา 2557 จ านวน 47 คน ของ กศน.ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
 กลุ่มตัวอย่าง   
 ผู้เรียน กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1     
ปีการศึกษา 2557 ที่มีปัญหาในการเขียนสะกดค าไม่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ของ กศน.ต าบลห้างฉัตร 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง จ านวน 20 คน 

 เครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาทักษะการเขียนของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ 
แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า รายวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 5 แบบฝึก  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก ่
1) แบบทดสอบก่อนเรียน เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
2) แบบทดสอบหลังเรียน เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า รายวิ ชา

ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ   
1. ศึกษาหลักการ วิธีการ ในการสร้างแบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ และแบบสอบถาม จาก

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2. สร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า  รายวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า 
รายวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3. น าเครื่องมือการวิจัยที่สร้างขึ้นไปให้ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง ดังนี ้
 แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า รายวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย         
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหากับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
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 แบบทดสอบก่อนเรียน -หลังเรียน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า รายวิชาภาษาไทย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของประเด็นค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

4. ปรับปรุงแก้ไข้เครื่องมือการวิจัยตามค าแนะน าของที่ปรึกษา ก่อนน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนให้กับกลุ่มตัวอย่าง 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 

1. ผู้วิจัยด าเนินการน าแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า  รายวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ไปใช้จัดการเรียนการสอนให้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน ด้วยตนเอง จ านวน 5 ครั้ง ๆ ละ 2 
ชั่วโมง  โดยด าเนินการ ดังนี้ 

1) ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 20 ข้อ 
2) จัดการเรียนการสอน เรื่อง การเขียนสะกดค า โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า 

รายวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3) ด าเนินการทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 20 ข้อ  

2. หลังจากด าเนินการจัดการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยให้กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 20 คน 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า รายวิชาภาษาไทย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลได้เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์โดยด าเนินการ 
ดังนี้ 

1. ค านวณหาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย จากคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียน  
2. เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า 

รายวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยค านวณหาค่าดัชนีประสิทธิผลและร้อยละที่เพิ่มขึ้นหลัง
เรียนของผู้เรียนทั้งกลุ่ม จากค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียน  

3. ค านวณหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะการ
เขียนสะกดค า รายวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของผู้เรียน โดยแปลความหมายของระดับความ
พึงพอใจ ตามเกณฑ์ของกาญจนา วัฒายุ (2548 : 166) ดังนี ้  
   ค่าเฉลี่ย  4.50 - 5.00  หมายถึง  มากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย  3.50 - 4.49  หมายถึง  มาก 
   ค่าเฉลี่ย  2.50 - 3.49  หมายถึง  ปานกลาง  
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   ค่าเฉลี่ย  1.50 - 2.49  หมายถึง  น้อย 
   ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49  หมายถึง  น้อยที่สุด 
6.  ผลการวิจัย 
 ผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า รายวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค า
ของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ซึ่งผู้วิจัยจะ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย ดังตารางที่ 1 - 3 โดยแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
ด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า รายวิชาภาษาไทย ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และตอนที่  3  
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า รายวิชาภาษาไทย  

 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ปรากฏดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 20) 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

1.  เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
5 
15 

 
25.00 
75.00 

2.  อายุ 
    10-20 ปี 
    21-30 ปี 
    31- 40 ปี 
    41- 50 ปี 
    51- 60 ปี 

 
5 
9 
1 
3 
2 

 
25.00 
45.00 
5.00 
15.00 
10.00 

รวม 20 100.00 
 

 จากตารางที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 20 คน พบว่า เป็นเพศหญิง จ านวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 เพศชาย จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง       
21-30 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมามีอายุระหว่าง 10-20 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ  
25.00 ช่วงอายุระหว่าง 41- 50 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00  อายุระหว่าง 51- 60 ปี จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.00 และอายุระหว่าง 31- 40 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00  
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 ตอนที่ 2  การเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแบบฝึกทักษะการเขียน   
สะกดค า รายวิชาภาษาไทย ปรากฏผลดังตารางที่ 2  

ตารางที ่2  แสดงค่าร้อยละ ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า รายวิชาภาษาไทย  
(n = 20) 
 

ผู้เรียนคน
ท่ี 

คะแนนทดสอบ คะแนน 
ความแตกต่าง 
(พัฒนาการ) 

คะแนน 
เพ่ิมสัมพัทธ์ 

ดัชนี
ประสิทธิผล 
เป็นกลุ่ม 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
หลังเรียนของ
ผู้เรียนทั้งกลุ่ม 

ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 2 20 18 100.00 0.6419 64.19 
2 8 14 6 50.00 
3 6 10 4 28.57 
4 8 12 4 33.33 
5 2 16 14 77.78 
6 4 10 6 37.50 
7 4 18 14 87.50 
8 6 12 6 42.86 
9 2 18 16 88.89 
10 10 12 2 20.00 
11 8 20 12 100.00 
12 8 10 2 16.67 
13 4 10 6 37.50 
14 8 20 12 100.00 
15 2 16 14 77.78 
16 4 10 6 37.50 
17 6 20 14 100.00 
18 6 20 14 100.00 
19 4 8 4 25.00 
20 2 18 16 88.89 

 

 จากตารางที่ 2  เมื่อน าผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแบบฝึกทักษาการเขียน    
สะกดค า รายวิชาภาษาไทย ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาเปรียบเทียบกัน พบว่า มีค่าดัชนี
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ประสิทธิผล 0.6419 แสดงว่า การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าของผู้เรียน ด้วยแบบฝึกทักษะการเขียน   
สะกดค า สามารถพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าของผู้เรียน ทั้งกลุ่มได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 64.19 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล พบว่า ผู้เรียนทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 มีคะแนนทดสอบหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า มีพัฒนาทางการเรียนสูงขึ้น 
และเมื่อพิจารณาผลคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์เป็นรายบุคคล พบว่า ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค า
โดยพัฒนาการได้ร้อยละ 50 ขึ้นไปของปริมาณที่ควรพัฒนาได้ มีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 55            
ของผู้เรียนทั้งหมด โดยสามารถพัฒนาการได้ร้อยละ 100 ของปริมาณที่ควรพัฒนาได้ จ านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25 ของผู้เรียนทั้งหมด ได้แก่ ผู้เรียนคนที่ 1, 11, 14,17 และคนที่ 18 นอกจากนั้นยังพบว่า มีผู้เรียนที่
พัฒนาการได้ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของปริมาณที่ควรพัฒนาได้ มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ของผู้เรียน
ทั้งหมด 
 ตอนที่ 3  ความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า รายวิชาภาษาไทย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปรากฏผลดังตารางที่ 3 

ตารางที่  3   แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะ 
 การเขียนสะกดค า รายวิชาภาษาไทย (n = 20) 

 

 จากตารางที่ 3  ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า รายวิชาภาษาไทย 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.60 (S.D.= 0.94)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดใน 2 ล าดับแรก คือ มีความพึงพอใจต่อ
แบบฝึกทักษะฯ มีค่าเฉลี่ย 3.70 (S.D.=1.22) รองลงมา คือ ได้รับความรู้จากค าในแบบฝึกทักษะฯ ที่ค่าเฉลี่ย 
3.65 (S.D.= .99) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุด คือ ความเข้าใจค าชี้แจงการท าแบบฝึกทักษะฯ มีค่าเฉลี่ย 
3.50 (S.D.= 1.00) 
 
 

ที ่ ประเดน็ 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. แปลผล ล าดับ 
1 ความเข้าใจค าชี้แจงการท าแบบฝึกทักษะฯ 3.50 1.00 มาก 5 
2 ได้รับความรู้จากค าในแบบฝึกทักษะฯ 3.65 .99 มาก 2 
3 จ านวนข้อของแบบฝึกทักษะฯ มีความเหมาะสม 3.55 .82 มาก 4 
4 รูปแบบของแบบฝึกทักษะฯ 3.60 .68 มาก 3 
5 ท่านมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะฯ 3.70 1.22 มาก 1 

 ภาพรวม 3.60 0.94 มาก  
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7.  สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 สรุปผล 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดค า รายวิชาภาษาไทย สูงกว่า
ก่อนเรียน 
 2.  ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง        
ที่เรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า รายวิชาภาษาไทย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า รายวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนา
ทักษะการเขียนสะกดค าของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด
ล าปาง สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี ้  
                1.  ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น  ซึ่งพิจารณาจากการที่ผู้เรียนทุกคน    
มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นอกจากนี้ยังพบว่า แบบฝึกทักษะที่น ามาใช้ ช่วยให้ผู้เรียนทั้งกลุ่ม        
มีทักษะการเขียนสะกดค าเพิ่มขึ้นอีกด้วย ซึ่งพิจารณาจากค่าดัชนีประสิทธิผล และร้อยละที่เพิ่มขึ้นหลังเรียน  
ของผู้เรียนทั้งกลุ่ม ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า รายวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา     
ตอนปลาย สร้างขึ้นจากสภาพปัญหาการเขียนสะกดค าของผู้เรียน จึงเน้นการเขียนสะกดค าที่เป็นค าใกล้ตัว   
หรือศัพท์ภาษาวัยรุ่นที่ผู้ เรียนใช้ไม่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย และผ่านการตรวจสอบความสอดคล้อง        
ของเนื้อหาจากที่ปรึกษา  ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้ผู้เรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า 
รายวิชาภาษาไทย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น 
 2.  ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าอยู่ในระดับมาก อาจเป็น
เพราะได้รับความรู้จากค าในแบบฝึกทักษะการเขียนที่ เน้นการเขียนสะกดค าที่เป็นค าใกล้ตัว หรือศัพท์ภาษา
วัยรุ่นที่ผู้เรียนใช้ไม่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย รวมทั้งรูปแบบและจ านวนข้อของแบบฝึกทักษะการเขียนมีความ
เหมาะสม 
 แม้ว่าการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า รายวิชาภาษาไทย จะสามารถพัฒนาทักษะ
การเขียนสะกดค าของผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะดังกล่าว  
ก็ตาม  แต่ยังมีข้อควรพิจารณาในเรื่อง พัฒนาการทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ที่มีผลการพัฒนา    
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของปริมาณที่ควรพัฒนาได้ เพื่อน ามาพิจารณาปรับปรุงสื่อ กระบวนการ เรียนการสอน     
หรือพฤติกรรมผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ ควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไข  แบบฝึกทักษะ       
ในเรื่อง ค าชี้แจงการท าแบบฝึกทักษะฯ และจ านวนข้อของแบบฝึกทักษะ  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยกว่า
เรื่องอื่น ๆ อาจเป็นสาเหตุจาก ความไม่ชัดเจนรวมถึงควรพิจารณาปรับจ านวนข้อในแบบฝึกให้มีมากขึ้น        
ซึ่งแสดงได้ว่าผู้เรียนต้องการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าเพิ่มมากขึ้น 
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 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย เรื่องผลการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนสะกดค า เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค า
ของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน. ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 

1. ครู กศน. ในแต่ละพื้นที่ ทุกต าบล ควรน าไปปรับใช้กับผู้เรียน กศน.ต าบล ที่รับผิดชอบ 
2. ครู กศน.ต าบล ควรมีการพัฒนาแบบฝึกทักษะเนื้อหาเรื่องอื่น ๆ ของรายวิชาภาษาไทย เพื่อแก้  

ปัญหาทางการเรียนของผู้เรียนต่อไป 
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เรื่องท่ี 2   รูปแบบและวิธีการเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างง่าย   

  งานวิจัยของครูผู้วิจัย  เป็นงานวิจัยที่ได้มาจากการทดลองปฏิบัติจริงในห้องเรียน ซึ่งครูผู้วิจัยจะได้
ประโยชน์โดยตรง เช่น ท าให้ได้องค์ความรู้ใหม่  ได้แก้ปัญหา  ได้พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์    
ของการวิจัยนั้นแล้ว ยังเป็นประโยชน์ในการใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ของบุคลที่สนใจ  ดังนั้น ครูผู้วิจัยควรเผยแพร่
ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ หรือข้อค้นพบที่ได้รับจากงานวิจัยในแต่ละครั้ง  เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับรู้และศึกษา      
แล้วน าไปปรับใช้กับสถานการณ์ที่มีปัญหาในท านองเดียวกัน โดยไม่ต้องเสียเวลาคิดหาวิธีแก้ปัญหาใหม่  
นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ทดสอบผลการแก้ปัญหาซ้ า เพื่อน าไปใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน  

 การวิจัยอย่างง่ายน้ี จะทรงคุณค่ามากขึ้น หากครูผู้วิจัยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านช่องทาง 
ดังต่อไปนี้   
 1.  น าเสนอผลงานวิจัยอย่างง่ายในการประชุมวิชาการ ที่หน่วยงาน สถานศึกษา องค์กร จัดขึ้น 
 2.  ติดบอร์ดของสถานศึกษาหรือติดบอร์ดนิทรรศการ 
 3.  น ารายงานการวิจัยอย่างง่ายเผยแพร่ทางเว็บไซต์  
 4.  เขียนลงวารสาร หรือส่งรายงานการวิจัยอย่างง่ายไปให้ ห้องสมุด สถานศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ  
หรือน าเสนอเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์อื่น ๆ เช่น  โปสเตอร์ แผ่นพับ เป็นต้น 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.   วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 5.   วิธีด าเนินการวิจัย   
     กลุ่มเป้าหมาย  
   ประชากร  
.............................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   กลุ่มตัวอย่าง      
.............................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
.............................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
.............................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
.............................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 6.   ผลการวิจัย   
  จากการศึกษาในครั้งนี้  พบว่า      
.............................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 7.   สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
  สรุปผล 
.............................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  อภิปรายผล 
  ................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 8.  บรรณานุกรม และภาคผนวก (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
 

 

 
 
 
 

ค ำสั่ง  จงเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1. ข้อใดไม่ใชจุ่ดมุ่งหมำยของกำรวิจัยอย่ำงง่ำย 
ก. หำสำเหตุของพฤติกรรม 
ข. ประเมินตัดสินผู้เรียน       
ค. แก้ปัญหำผู้เรียน  
ง. พัฒนำผู้เรียน 

2. ข้อใดกล่ำวถึงกำรวิจัยอย่ำงง่ำย ตำม พรบ.กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ได้ถูกต้องที่สุด 
ก. ครูทุกคนต้องด ำเนินกำรวิจัยอย่ำงง่ำยเพ่ือพัฒนำตนเอง 
ข. กำรวิจัยอย่ำงง่ำยเป็นส่วนหนึ่งของกำรเรียนกำรสอน 
ค. กำรวิจัยอย่ำงง่ำยเป็นเครื่องประเมินวิทยฐำนะครู 
ง. ครูต้องเชี่ยวชำญในกำรวิจัยอย่ำงง่ำย   

3. กำรวิจัยที่มุ่งแก้ปัญหำอย่ำงเร่งด่วนใช้เวลำไม่มำกนัก คือกำรวิจัยแบบใด 
ก. กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร 
ข. กำรวิจัยเชิงบรรยำย 
ค. กำรวิจัยเชิงประเมิน 
ง. กำรวิจัยต่อยอด 

4. ลักษณะงำนวิจัยตรงกับข้อใดมำกที่สุด 
ก. เป็นกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ของสิ่งที่ต้องกำรศึกษำ 
ข. มีขั้นตอนและระบบกำรศึกษำอย่ำงสมบูรณ์ 
ค. หำค ำตอบได้ด้วยวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร ์
ง. สำมำรถพิสูจนไ์ด้ทุกขั้นตอน 
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5. กำรวิจัยอย่ำงง่ำยจัดเป็นกำรวิจัยรูปแบบใด 
ก. กำรวิจัยเพื่อพัฒนำเครื่องมือ 
ข. กำรวิจัยเพื่อสร้ำงทฤษฎี 
ค. กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร 
ง. กำรวิจัยเชิงปริมำณ    

6. ค ำกล่ำวในข้อใด ไม่ถูกต้อง 
ก. กำรวิจัยทำงกำรศึกษำของไทยเป็นสิ่งสร้ำงเสริมควำมเป็นไทยทำงกำรศึกษำของประเทศไทย 
ข. กำรวิจัยเพื่อควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรส่วนใหญ่จะปรำกฏในระดับมหำวิทยำลัย 
ค. กำรวิจัยเป็นข้อมูลรำกฐำนในกำรวำงแผนและบริหำรกำรศึกษำ 
ง. กำรวิจัยทุกอย่ำงล้วนมุ่งเพ่ือแก้ปัญหำทั้งสิน้ 

7. ประโยชน์สูงสุดของกำรวิจัยอย่ำงง่ำย คือข้อใด 
ก. กำรเพ่ิมพูนข้อมูลพื้นฐำนส ำหรับกำรวำงแผน 
ข. กำรได้ทฤษฎีกำรศึกษำที่ตรงกับสภำพ  
ค. ประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ  
ง. กำรได้แนวทำงในกำรแก้ปัญหำ 

8. ปัญหำในข้อใด ควรน ำมำเป็นหัวข้อในกำรท ำวิจัยอย่ำงง่ำยเพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรยีนมำกที่สุด 
ก. นักศึกษำ กศน. ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ของ กศน. ต ำบลบ้ำนแม อ ำเภอสันป่ำตอง 

จ ำนวน 4 คน จำก 40 คน ไม่เข้ำเรียนวิชำภำษำอังกฤษ 
ข. กำรขำดแคลนงบประมำณในกำรจัดซื้อสื่อกำรเรียนกำรสอนวิชำภำษำอังกฤษ ของ กศน. 

อ ำเภอสันป่ำตอง 
ค. นักศึกษำโครงกำร EP ของ กศน. อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ ลำออกกลำงคัน จ ำนวน 15 คน จำก 25 คน 
ง. ผู้เรียนไม่มีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดระบบกำรเรียนแบบประจ ำช้ันเรียน  

 9.  ในขั้นตอนกำรเขียนควำมจริงเกี่ยวกับปัญหำ ครูควรเขียนในลักษณะใด 
ก. เขียนเฉพำะควำมจริงที่ได้พิจำรณำแล้วว่ำ เกี่ยวข้องกับปัญหำจริง ๆ 
ข. เขียนเฉพำะควำมจริงที่สำมำรถตรวจสอบได ้
ค. เขียนควำมจริงที่เกี่ยวข้องที่นึกได้ในขณะนั้น 
ง. เขียนควำมจริงที่คำดคะเนว่ำเป็นเช่นนั้น 
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10.  กำรเขียนอธิบำยควำมจริงเกี่ยวกับปัญหำและค ำอธิบำยเกี่ยวกับสำเหตุปัญหำ มีวัตถุประสงค์หลกั
เพื่อประโยชน์ในข้อใด 
ก. กำรแสวงหำปัญหำที่แท้จริงและกำรออกแบบวิธีกำรแก้ไขปัญหำ 
ข. กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
ค. แนวทำงวิเครำะห์ข้อมูลกำรวิจัย 
ง. กำรต้ังช่ือเรื่องกำรวิจัย 

  11.  กำรเลือกหัวข้อปัญหำที่จะท ำกำรวิจัยอย่ำงง่ำยเพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน ควรให้ควำมส ำคัญ   
   ในข้อใดมำกที่สุด 

ก. ควรเลือกเรื่องที่ครูผู้สอน มีควำมรู้พื้นฐำนดีพอส ำหรับที่จะท ำวิจัยในเรื่องน้ัน 
ข. ควรเลือกเรื่องที่ผู้เรียนให้ควำมสนใจ 
ค. ควรเลือกเรื่องที่ไม่มีใครท ำมำก่อน 
ง. ควรเลือกเรื่องที่ครูสนใจ 

12.  กรณีที่พบว่ำ  “นักศึกษำค้นคว้ำไม่เป็น” สำเหตุแท้ของปัญหำตรงกับข้อใด 
ก. ครูไม่ให้ควำมส ำคัญในกำรฝกึกำรค้นคว้ำให้กับนักศึกษำ 
ข. ห้องสมุดมีหนังสือไม่ตรงกับควำมต้องกำรของนักศึกษำ 
ค. นักศึกษำไม่รู้เทคนิคกำรค้นคว้ำข้อมูล 
ง. นักศึกษำภำษำไม่ด ี

13.  หำกครผูู้สอนต้องกำรข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวและสิ่งแวดล้อมของผู้เรียน ข้อใดนำ่จะเป็นเครื่องมือ
เก็บข้อมูลได้ดีและมีควำมเช่ือถือมำกที่สุด เพรำะอะไร 
ก. กำรสัมภำษณแ์บบไม่มีโครงสร้ำง เนื่องจำกสำมำรถปรับเปลี่ยนค ำถำม เพ่ือให้ผู้ถูกสัมภำษณ์  

แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระ 
ข. กำรสัมภำษณแ์บบมีโครงสรำ้ง เนื่องจำก สะดวกและรวดเร็วต่อกำรบันทึกข้อมูล 
ค. กำรสังเกต เนื่องจำกสำมำรถท ำได้โดยผู้ถูกสังเกตไม่รู้ตัว 
ง. แบบสอบถำมแบบเลือกตอบ เนื่องจำกประหยัดเวลำ 

14.  “ในวิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ครูให้นักศึกษำอ่ำนค ำที่ควบกล้ ำด้วย คว พบว่ำ           
มีนักศึกษำ 3 คน  ออกเสียง ค ำว่ำ  ควำย เป็น  ค ำว่ำ ฟำย และค ำว่ำ เคว้งคว้ำง เป็น เฟ้งฟ้ำง      
จำกใจควำมดังกล่ำว น ำไปเขียนไวใ้นส่วนใดของรำยงำนวิจัยอย่ำงง่ำย 
ก. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ข. ข้อเสนอแนะ 
ค. ผลกำรวิจัย  
ง. ชื่อเรื่อง 
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15.  หัวข้อใดเป็นส่วนส ำคัญทีข่ำดไม่ไดใ้นรำยงำนกำรวิจัยอย่ำงง่ำย 

ก. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
ข. สมมติฐำนของกำรวิจัย 
ค. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
ง. สำรบัญ 

16.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย จะปรำกฏในส่วนใดของกำรรำยงำนวิจัยอย่ำงง่ำย 

ก. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
ข. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
ค. เอกสำรอ้ำงอิง 
ง. ชื่อเรื่อง 

17.  ข้อใดเป็นกำรสรุปผลกำรวิจัยที่ถูกต้อง 
ก. สรุปผลในประเด็นกำรวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ข. สรุปผลกำรวิจยัที่สำมำรถอธิบำยได้ 
ค. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัย 
ง. สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรวิจัย 

18.  ข้อใดเป็นหัวใจส ำคัญของกำรเขียนรำยงำนวิจัยอย่ำงง่ำย 
ก. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ข. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
ค. ข้อเสนอแนะ 
ง. ผลกำรวิจัย 

19.  กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย ควรสอดคล้องกับหัวข้อใดมำกที่สุด 
ก. ควำมส ำคัญของวิธีกำรแกป้ัญหำ 
ข. กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
ค. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
ง. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

20.  ข้อใดเป็นกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยอย่ำงง่ำยในวงกว้ำง 
ก. กำรจัดเวทีน ำเสนองำนวิจัย 
ข. กำรเผยแพร่ด้วยโปสเตอร์ 
ค. กำรรำยงำนวิจัยฉบับเต็ม 
ง. กำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ 
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คณะผู้จัดท า 
 

 

 

 

 

 

 

ที่ปรึกษำ 

นำยจ ำเริญ  มูลฟอง     ผู้อ ำนวยกำร สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
นำยสมชำย  เด็ดขำด    รองผู้อ ำนวยกำร สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
นำงณิชำกร เมตำภรณ์     หัวหน้ำส่วนจัดกำรศึกษำนอกระบบฯ 

คณะผู้ก ำหนดเนื้อหำ ยกร่ำงคู่มือกำรท ำวิจัยอย่ำงง่ำยของครู กศน. 

นำงสำวพิมพใ์จ นิศำวัฒนำนันท์  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำล ำปำง เขต 1 
นำงสำวอรทัย จำรุภัทรพำณิชย์ ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพจิิตร  
นำยอนณ  วรจติต ์ ศึกษำนิเทศก ์ช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงำน กศน.จังหวัดพษิณุโลก  
นำงสำวสุมำลี  อริยะสม ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร  จังหวัดล ำปำง  
นำยโยฑิน  สมโนนนท ์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กศน.อ ำเภอสันป่ำตอง จงัหวัดเชียงใหม่  
นำงชญำณ ี ด่ำนขจรจิตร   ครู อำสำฯ  กศน.อ ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจติร  
นำงวรินทร์ศิญำ ถำน้อย ครู กศน.ต ำบล  กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร  จังหวัดล ำปำง  
นำงสำวพีระพรรณ  ฉันทะ ครู กศน.ต ำบล  กศน.อ ำเภอเชยีงค ำ  จังหวัดพะเยำ  
นำงอ ำไพ  สมฤทธิ ์ ครู กศน.ต ำบล  กศน.อ ำเภอเชยีงค ำ  จังหวัดพะเยำ  
นำงดวงทิพย์  แก้วประเสริฐ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  สถำบัน กศน. ภำคเหนือ  
นำงพิมพรรณ  ยอดค ำ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  สถำบัน กศน. ภำคเหนอื  
นำงณิชำกร  เมตำภรณ ์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  สถำบัน กศน. ภำคเหนอื  
นำงอรวรรณ  ฟังเพรำะ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  สถำบัน กศน. ภำคเหนอื  
นำงแก้วตำ  ธีระกุลพิศุทธิ ์ ครู ช ำนำญกำร  สถำบัน กศน. ภำคเหนือ              

คณะผู้บรรณำธิกำร 

นำงสำวพิมพใ์จ นิศำวัฒนำนันท์  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำล ำปำง เขต 1 
นำงสำวสุดใจ  บุตรอำกำศ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ  ส ำนักงำน กศน.  
นำงสำวอนงค์  ชูชัยมงคล ครูเชี่ยวชำญ กศน.อ ำเภอเมืองอุทัยธำนี  จังหวัดอุทัยธำนี  

นำยโยฑิน  สมโนนนท์  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กศน.อ ำเภอสันป่ำตอง จงัหวัดเชียงใหม่  
นำงบุษบำ  มำลินีกุล ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  สถำบัน กศน.  ภำคเหนือ  
นำงแก้วตำ  ธีระกุลพิศุทธิ ์ ครู ช ำนำญกำร  สถำบัน กศน. ภำคเหนือ              
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เรียบเรียง 

นำงแก้วตำ  ธีระกุลพิศุทธิ ์ ครู ช ำนำญกำร สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

นำงแก้วตำ  ธีระกุลพิศุทธิ์ ครู ช ำนำญกำร สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 

พิสูจน์อักษร 

นำงณิชำกร  เมตำภรณ์        ครู ช ำนำญกำรพิเศษ สถำบัน กศน. ภำคเหนอื 
นำงดวงทิพย์  แก้วประเสริฐ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ สถำบัน กศน. ภำคเหนอื 
นำงพิมพรรณ  ยอดค ำ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ สถำบัน กศน. ภำคเหนอื 

จัดรูปเล่ม ออกแบบปก 

นำงล ำเจียก สองสีดำ     ครู ช ำนำญกำร สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 

เอกสำรวิชำกำรล ำดับที่  7/2559 

จ ำนวนพิมพ์ 50  เล่ม 

พิมพ์ที่  งำนกำรพิมพ์ สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 

  พฤษภำคม  2559 
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