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การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือหาคุณภาพงานวิจัยด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศ 2) เพ่ือ

วิเคราะห์คุณลักษณะและองค์ความรู้ด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ วิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาโทของสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบประเมิน
คุณภาพงานวิจัยและเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 2) แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านหลักสูตร และ
คู่มือลงรหัสข้อมูล 3) แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการสอน และคู่มือลงรหัสข้อมูล 4) แบบ
บันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการนิเทศ และคู่มือลงรหัสข้อมูล เก็บรวมรวบข้อมูลจากงานวิจัย
จ านวน 295 เร่ือง และเมื่อคัดแยกงานวิจัยตามเกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัย ได้ทั้งหมด 215 เล่ม แบ่งเป็นงานวิจัย
ด้านหลักสูตรจ านวน 30 เล่ม ด้านการสอนจ านวน 173 เล่ม ด้านการนิเทศจ านวน 12 เล่ม วิเคราะห์ข้อมูลใช้การ
วิเคราะห์อภิมาน ตามแนวคิดของแกลส (Glass) และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์คุณภาพงานวิจัยใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.93, SD = 0.29) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า งานวิจัยด้านการสอน มีผลการประเมิน
คุณภาพงานวิจัยอยู่ในระดับมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย = 4.94, SD = 0.28)  รองลงมา คือ งานวิจัยด้านการนิเทศ (ค่าเฉลี่ย 
= 4.93, SD = 0.36) และงานวิจัยด้านหลักสูตร (ค่าเฉลี่ย = 4.92, SD = 0.33) ตามล าดับ 2) คุณลักษณะงานวิจัย 
และองค์ความรู้ด้านหลักสูตร พบว่า งานวิจัยด้านหลักสูตรใช้แนวคิดของสงัด อุทรานันท ์มากท่ีสุด ร้อยละ 73.33 มี
จุดประสงค์ในการพัฒนาหลักสูตร คือ ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน สร้างหลักสูตร ทดลองใช้ และประเมินผลหลักสูตร 
จุดประสงค์ในการประเมินหลักสูตร คือ ประเมินหลักสูตรและเปรียบเทียบผลการประเมินหลักสูตร ด้านบริบท 
ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ ผลผลิต คุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการสอน พบว่า งานวิจัยด้านการสอน
ใช้แบบแผนการวิจัย แบบ The One Group Pretest-Posttest Design มากท่ีสุด ร้อยละ 81.50 และเมื่อพิจารณา
ตามรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นสากล  ผู้วิจัยใช้การพัฒนานวัตกรรมมากที่สุด ร้อยละ 31.79 คุณลักษณะ
งานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการนิเทศ พบว่า งานวิจัยด้านการนิเทศใช้แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับการนิเทศแบบ
ร่วมพัฒนาวิชาชีพ ร้อยละ 66.67 จุดประสงค์ในการนิเทศ คือ ศึกษาความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการ
สอนของครู เปรียบเทียบความสามารถของครู ก่อนและหลังนิเทศ ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียน ศึกษาความคิดเห็นของครู และศึกษาความคิดเห็นของผู้นิเทศ 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

57253203 : Major (CURRICULUM AND SUPERVISION) 
Keyword : ANALYSIS OF RESEARCH 

MR. PEERAWACH TANPAIBUL : ANALYSIS OF RESEARCH IN CURRICULUM 
INSTRUCTION AND SUPERVISION IN FACULTY OF EDUCATION, SILPAKORN UNIVERSITY 
THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR CHANASITH SITHSUNGNOEN, Ph.D. 

The purposes of this research were 1. To find the quality of the research course Instruction 
and Supervision 2. To analyze the characteristics and knowledge of the Curriculum Instruction and 
Supervision. The sample was Master's thesis of curriculum and supervision Department of Curriculum and 
Instruction.The research instruments were 1) Research quality evaluation form and quality assessment 
criteria 2) Research feature recording form and curriculum knowledge and manual to code data 3) Research 
feature record form and knowledge in Instruction and manual to code data 4) Research feature record 
form and knowledge on Supervision And manual to code data. The statistical analysis employed were 295 
research, and 215 research papers were selected according to the research selection criteria, divided into 
30 research programs in Curriculum, 173 Instruction areas, 12 books for Supervision, data analysis, meta-
analysis. According to the concept of glass and content analysis. 

The results of the study 1) The overall quality of the research quality was at very good level. 
of research quality (mean = 4.93, SD = 0.29) When considering each aspect, Instruction research has the 
most evaluation results of research quality (mean = 4.94, SD = 0.28) Supervisory research (mean = 4.93, 
SD = 0.36) and Curriculum research (mean = 4.92, SD = 0.33) Research feature and the knowledge of the 
Curriculum, it was found that 73.33% of the curriculum research used the concept of Satad Utaranan. The 
purpose of curriculum development was to study basic information. Create a course to test and evaluate 
courses. The purpose of the course evaluation is to evaluate the curriculum and compare the results of 
the curriculum evaluation in the context of primary factors, production processes, research features. And 
knowledge in Instruction, it was found that the research on teaching using the One Group Pretest-Posttest 
Design research was 81.50% and when considering the universal teaching style. The researcher used the 
most innovative development 31.79%. Research features and the knowledge of supervision found that the 
supervisory research uses concepts and theories about 66.67% of professional development supervision. 
The purpose of supervision is to study knowledge and understanding. And teachers' teaching ability 
Compare teachers' abilities Before and after supervision Study student achievement Study the opinions of 
students Study the opinions of teachers and study the opinions of supervisors. 
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บทท่ี 1 

บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา   
 การวิจัย เป็นการแสวงหาความรู้ความจริงด้วยวิธีการท่ีมีระบบ มีความเช่ือถือได้โดยอาศัย 
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้ความรู้ใหม่ท่ีเป็นค าตอบปัญหาตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ อย่าง
ชัดเจน (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2543)การวิจัยทางการศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่ การแก้ปัญหา
แบบใหม่ หรือค าตอบใหม่ โดยอาศัยกระบวนการท่ีเช่ือถือได้ และเน้นในเรื่องการจัดการศึกษา เช่น ระบบ
การศึกษา นโยบายการศึกษา การวางแผนการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษา การนิเทศการศึกษา 
การเรียนการสอน การวัดประเมินผลการศึกษา ส่ือทางการศึกษา (อุทุมพร จามรมาน, 2551) จุดมุ่งหมาย
ของการวิจัย คือ เพื่อบรรยาย อธิบาย ท านาย และควบคมสภาพการณ์ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น (มา
เรียม นิลพันธุ์, 2557) ซึ่งการจ าแนกประเภทการวิจัยทางการศึกษานั้นจะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ท่ีน ามาใช้ในการ
จ าแนก เมื่อใช้การจัดกระท ากับผลการวิจัยเป็นเกณฑ์ จ าแนกการวิจัยทางการศึกษาได้เป็น 2 ประเภท คือ 
การวิจัยเพื่อแสวงหาผลวิจัย ซึ่งเป็นการวิจัยท่ัว ๆ ไป กับการสังเคราะห์ผลวิจัย (Research Synthesis) ซึ่ง
หมายถึงการน าผลวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกัน มาสังเคราะห์เพื่อให้ได้ค าตอบท่ีชัดเจนในเรื่องนั้น ๆ หากใช้
องค์ประกอบการศึกษาเป็นเกณฑ์ จ าแนกการวิจัยทางการศึกษาได้เป็น การวิจัยนโยบาย การวิจัยหลักสูตร 
การวิจัยจุดมุ่งหมายทางการศึกษา การวิจัยการเรียน การวิจัยการสอน การวิจัยส่ือการสอน การวิจัยการ
วัดผล และการวิจัยประเมินผลการศึกษา (อุทุมพร จามรมาน, 2551) ซึ่งสอดคล้องกับ (ประพนธ์ เจียรกูล, 
2551)ท่ีได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนประกอบด้วย การวิจัย
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน และอาจแบ่งแยกออกเป็นการวิจัยองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ การ
วิจัยและประเมินหลักสูตร การวิจัยเกี่ยวกับนักเรียน การวิจัยเกี่ยวกับครู การวิจัยเกี่ยวกับการสอน การ
วิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในโรงเรียน การวิจัยเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน และการวิจัย
เกี่ยวกับการนิเทศการเรียนการสอน 
 ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐานย่อยด้านต่าง ๆ 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้าน
การผลิตบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนท่ีมีคุณสมบัติและจ านวนตรงตาม
แผนการรับนักศึกษาและสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ สถาบันผลิตบัณฑิต ได้
ตามคุณลักษณะ จุดเน้นของสถาบัน ตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนด และจัดให้มีข้อสนเทศท่ีชัดเจน เผยแพร่
ต่อสาธารณะในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คณาจารย์ ท่ีส่งเสริมการจัดกิจกรรม การ
พัฒนาการเรียนรู้ท้ังในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความต้องการของนักศึกษา 2) ด้านการวิจัย 
สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินพันธกิจด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพประสิทธิภาพ และภายใต้จุดเน้นเฉพาะ 
โดยมีการด าเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณา
จารย์ นักวิจัย บุคลากรให้มีสมรรถนะในการท าวิจัย ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการท าวิจัยกับหน่วยงาน
ภายนอกสถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์ และงานริเริ่มสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ มีประโยชน์ 

1 
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สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สามารถ ตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน 3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม สถาบันอุดมศึกษามีการ
ให้บริการทางวิชาการท่ีครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท้ังในวงกว้างและกลุ่มเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงท้ังในและ
ต่างประเทศ ซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากร ร่วมกันท้ังในระดับสถาบันและระดับบุคคลได้ในหลาย
ลักษณะ อาทิ การให้ค าปรึกษา การศึกษาวิจัย การค้นคว้าเพื่อแสวงหาค าตอบให้กับสังคม การให้บริการ
ฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ันต่าง ๆ การจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่องบริการแก่ประชาชนท่ัวไป การให้บริการ
ทางวิชาการนี้ สามารถจัดในรูปแบบของการ ให้บริการแบบให้เปล่าหรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ท่ีให้
ผลตอบแทนเปน็รายได้หรือเป็นข้อมูล ย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 4) ด้าน
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติ ท้ังในระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะ และ
วัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากร ของ
สถาบันได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะต่อศิลปะ และ
วัฒนธรรมของชาติ สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องจรรโลงความดีงามในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ มีวิถี
ชีวิตท่ีปรารถนาและเรียนรู้วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีไม่พึงปรารถนาได้ สถาบันมีการควบคุม
การด าเนินงานด้านนี้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ การด าเนินงาน
ด้านการท านุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน (มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา, 2554) 
 การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีให้ความส าคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมนิสิตนักศึกษาให้มี
ความรู้และทักษะในการแสวงหาความรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเข้ามาในการศึกษาในรูปแบบของ
วิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ (Thesis หรือ dissertation) เป็น
เอกสารรายงานการวิจัยท่ี นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด าเนินการจัดท าขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตร เป็นงานช้ินส าคัญของการศึกษาในหลักสูตรท่ีมีการให้ท าวิทยานิพนธ์ โดยนิสิต
นักศึกษาจะต้องท าการค้นคว้าหาค าตอบในเรื่องท่ีตนสนใจด้วยกระบวนการวิจัยท่ีถูกต้องตามหลักวิธีและ
มีผลงานท่ีได้มาตรฐานตามแต่ละหลักสูตรก าหนด (นงลักษณ์ วิรัชชัย และทิศนา แขมณี, 2546) วิธีการ
วิจัยสามารถน ามาใช้แก้ปัญหาสังคมได้ เช่น ปัญหาการกระจายรายได้ ปัญหาเทคโนโลยี ปัญหาการศึกษา 
และปัญหาเรื่องวัฒนธรรมและค่านิยม เป็นต้น โดยเฉพาะในด้านการศึกษา มีการน าวิธีการวิจัยมาแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ การวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอนจะ
ช่วยเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการสอดคล้องกับหลักสูตรและการสอน ช่วยในการวินิจฉัย ปัญหาโดยรวม 
ได้แก่ ต้นเหตุของปัญหาในเรื่องท่ีจะท าวิจัย แนวทางและวิธีการแก้ปัญหานั้น ๆ มาปรับปรุงหลักสูตรและ
การสอนช่วยให้ผู้วางแผนหรือผู้ก าหนดนโยบายสามารถวางแผน หรือก าหนดนโยบายจากรากฐานท่ีเช่ือถือ
ได้ การวิจัยในลักษณะนี้เรียกว่า งานวิจัยเชิงนโยบาย (Policy research) ท่ีสามารถน าใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรและการสอนได้ เป็นต้น (สมพร พรมรักษา, 2555) 
 หลักสูตรของสาขาวิชาหลักสูตรและการนิ เทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีจัดการเรียนการสอนมาอย่าง
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ต่อเนื่องต้ังแต่ปีการศึกษา 2528 จนถึงปัจจุบัน มีโครงสร้างของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ดังนี้ เป็นหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 คือ 
เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการท าวิจัย ประกอบด้วย หมวดวิชาพื้นฐาน 9 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
21 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางการศึกษาท่ีมีความรู้ 
ความเช่ียวชาญ ด้านหลักสูตร การสอน และการนิเทศ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีทักษะการเป็นนักพัฒนา
หลักสูตร ผู้สอนมืออาชีพและศึกษานิเทศก์ มืออาชีพ เพื่อให้มหาบัณฑิตผลิตงานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการด้านหลักสูตร การสอน และการนิเทศ เพื่อให้มหาบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพนักพัฒนา
หลักสูตร ผู้สอนและวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร บัณฑิตวิทยาลัย, 2556) 
 จากการส ารวจงานวิจัยของหลักสูตรของสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและ
วิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า สามารถจ าแนกงานวิจัยอออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) 
งานวิจัยด้านหลักสูตร 2) งานวิจัยด้านการสอน 3) งานวิจัยด้านการนิเทศ โดยในกลุ่มงานวิจัยแต่ละด้าน
พบว่านักศึกษามีหัวข้องานวิจัยท่ีคล้ายกัน เช่น งานวิจัยด้านหลักสูตร ศรีรัตน์  ศิริโฉม (2544) ชีวิน จินดา
โชติ (2547) บุญชู  ศุขเจริญ (2548) อารีย์  ทิมเมือง (2550) บุปผา  พงษ์ไพบูลย์ (2553) ได้ท าวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม งานวิจัยด้านการสอน ดุสิตา  แดงประเสริฐ (2549) อาภรณ์พรรณ  
พงษ์สวัสด์ิ (2550) มนภรณ์  ใจรู้รอบ (2551) ธีรัชฌา  ทันใจชน (2552) บรรจง  แสงนภาวรรณ (2556) ได้
ท าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ/ความสามารถ/ผลการเรียนรู้ ด้านต่าง ๆ ด้วยเทคนิค KWL Plus และ
งานวิจัยด้านการนิเทศ สุทธิศักด์ิ  ศรีสมบูรณ์ (2548) ยุพิน  ยืนยง (2549) ประนอม  พรมเกตุ (2550)     
ศิริรัตน์  ชาติเชยแดง (2555) อรสา  กุนศิลา (2556) ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อ
พัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ 
 จากการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยในแต่ละด้านท้ังงานวิจัยด้านหลักสูตร ด้านการสอน และด้าน
การนิเทศ ท าให้ผู้วิจัยมีข้อมูลเพียงพอท่ีจะใช้การวิเคราะห์งานวิจัย (analysis of research) ซึ่งเป็น
ระเบียบวิธีวิจัยวิธีหนึ่งท่ีจะช่วยในการศึกษาหาความจริงของปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น จากการรวบรวม
งานวิจัยหลายเรื่อง ท่ีศึกษาปัญหาวิจัยเดียวกันมาท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติหรือวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ และหาข้อสรุปเพื่อตอบปัญหาวิจัยนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ การวิเคราะห์อภิมาน (Meta-
analysis) เป็นวิธีการวิจัยแบบหนึ่งท่ีมุ่งศึกษาหาข้อสรุปของ ผลการวิจัย โดยวิธีการสังเคราะห์ผลงานการ
วิจัยเชิงปริมาณหลาย ๆ เรื่อง ท่ีศึกษาปัญหาเดียวกัน โดยใช้ค่าสถิติท่ีเป็นดัชนีมาตรฐานท่ีนักวิจัยสร้างขึ้น
แทนข้อค้นพบจากการวิจัยแต่ละเรื่องมาสังเคราะห์สรุปผลการวิจัยท้ังหมด เพื่อตอบปัญหาการวิจัยท่ีสนใจ 
(Glass, 1981; นงลักษณ์ วิรัชชัย และทิศนา แขมณี, 2546; อุทุมพร จามรมาน, 2531)การวิเคราะห์อภิ
มานเป็นการสังเคราะห์งานวิจัย ท่ีมีความซับซ้อน และผลการวิเคราะห์ท่ีได้นั้นเป็นลักษณะความสัมพันธ์ท่ี
มีเงื่อนไข ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของการวิเคราะห์อภิมานท่ีจัดว่าเป็นนวัตกรรมท่ีส าคัญท่ีได้รับการ
พัฒนาขึ้นในวงการการสังเคราะห์งานวิจัย ท าให้การวิเคราะห์อภิมานมีลักษณะท่ีแตกต่างจากงานวิจัย
โดยท่ัวไป ส าหรับการปริทัศน์งานวิจัย แม้ว่าจะได้ผลการปริทัศน์ท่ีลุ่มลึก แต่ผลการวิจัยท่ีได้ไม่มีการระบุ
ขนาดของความสัมพันธ์ท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจนเหมือนเช่นในการวิเคราะห์อภิมาน นอกจากนี้ การวิเคราะห์
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อภิมานมีประโยชน์ส าคัญ ๆ สามารถสรุปได้ 4 ประการ คือ 1) ให้ผลวิเคราะห์ท่ีเป็นปรนัยสูง เช่ือถือได้ 
เนื่องจากวิธีวิเคราะห์เป็นระบบ ใช้สังเคราะห์งานวิจัยจ านวนมากได้ 2) วิธีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบท า
ให้เห็นส่วนท่ีขาดหายไปในแง่มุมต่าง ๆ ของปรากฏการณ์ท่ีศึกษา 3) ให้ข้อค้นพบเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรปรับกับผลวิจัยท่ีน ามาสังเคราะห์ ซึ่งข้อค้นพบนี้หาไม่ได้จากงานวิจัยเพียงเรื่องเดียว 4) ถ้า
มีงานวิจัยเรื่องหนึ่ง ให้ผลต่างจากงานวิจัยส่วนใหญ่ การวิเคราะห์อภิมานมีกระบวนการตรวจสอบหา
สาเหตุได้ ท าให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในแง่มุมอื่น ๆ ต่อไป (Sipe and Curlett, 1996; Rubin, 1990; 
Hunter and Schmidt, 1990 อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) การวิเคราะห์อภิมานสามารถท าการ
วิเคราะห์ได้กับงานวิจัย ประเภทเชิงทดลอง และเชิงสหสัมพันธ์เท่านั้น และส่วนงานวิจัยอื่น ๆ ท่ีไม่อาจท า
การวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์อภิมานได้ จะสรุปสาระส าคัญ ๆ โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis)  และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เป็นวิธีวิทยาการวิจัยท่ีใช้กระบวนการหลาย
แบบมาสรุปอ้างอิงผลท่ีได้จากข้อความ มีหลักส าคัญ คือ การจ าแนกค า กลุ่มค า ประโยคข้อความเข้ากลุ่ม 
จากนั้นจัดกลุ่มน าเสนอข้อค้นพบพร้อมท้ังแปลความหมาย (Weber, 1985); (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2543)
โดยมี 2 ขั้นตอน คือ 1) การแปลภาษาเป็นข้อมูลโดยการแยกเนื้อหาสาระออกเป็นประเด็นต่าง ๆ 2) 
การแปลข้อมูลออกเป็นตัวเลขโดยแปล เป็นจ านวนความถ่ี ค่าคะแนน และหาความสัมพันธ์โดยใช้วิธี
ทางสถิติจะท าให้ได้ข้อมูลลักษณะเชิงบรรยายพรรณนา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อครู อาจารย์ หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องท่ีต้องการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การสอนและการนิเทศ เพื่อน าไปใช้ต่อไปและเป็นแนวทาง
ฐานความคิดในการพัฒนาหลักสูตร การสอนและการนิเทศ และจะเห็นได้ว่างานวิจัยเป็นเอกสาร
วิชาการท่ีมีความส าคัญยิ่งในการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา นอกจากจะเป็นเอกสารรายงานผลการ
ศึกษาวิจัยของนิสิต นักศึกษาแล้ว ยังเป็น เอกสารอ้างอิงทางวิชาการท่ีก่อให้เกิดความงอกงามและพัฒนา
ทางด้านวิชาการอย่างไม่หยุดยั้ง (บุญชม ศรีสะอาด, 2546) จากการศึกษายังพบว่างานวิจัยทางการศึกษา
ในปัจจุบันส่วนใหญ่นั้นเป็นงานวิจัยท่ีท าเป็นวิทยานิพนธ์ เห็นได้จากงานวิจัยของ (วราภรณ์ บวรศิริ และสุ
มิตรา อังวัฒนกุล, 2541) ได้สังเคราะห์งานวิจัยด้านการเรียนการสอนในช่วงปีการศึกษา 2507-2536 
จ านวน 5,848 เรื่อง พบว่างานวิจัย ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 88 เป็นงานวิจัยท่ีท าเป็นวิทยานิพนธ์จาก
สถาบันการศึกษาท่ีเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จะเห็นได้ว่างานวิจัยของสาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีจ านวน
เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี แต่ยังไม่มีผู้ด าเนินการสังเคราะห์งานวิจัยของสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชา
หลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มาก่อน ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของการ
วิเคราะห์งานวิจัยทางด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศ ยุคปฏิรูปการศึกษา ด้วยการวิเคราะห์อภิมาน
และการวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร ครู อาจารย์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงสนใจการสังเคราะห์
งานวิจัยทางด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศ ยุคปฏิรูปการศึกษา ด้วยการวิเคราะห์อภิมานและการ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อศึกษาว่า ผลงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร การสอนและการนิเทศ ยุคปฏิรูปการศึกษา มี
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ขนาดอิทธิพลของผลการวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร การสอนและการนิเทศ มีความแตกต่าง
กันหรือไม่ ผลการวิเคราะห์เนื้อหาจากงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร การสอนและการนิเทศมีสาระ
อะไรบ้าง และองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสอนและการนิเทศท่ีได้จากการวิเคราะห์อภิมานและ
การวิเคราะห์เนื้อหามีแนวทางการพัฒนาต่อไปอย่างไร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิเคราะห์อภิมานเป็นวิธีการหาค่าความแตกต่างหรือค่าความมากน้อยในงานวิจัยท่ี
น ามาสังเคราะห์ โดยการวิเคราะห์หาค่าขนาดอิทธิพล สามารถวเิคราะห์ได้ท้ังงานวิจัยเชิงทดลองและ
เชิงสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์โดยวิธีนี้นับว่าเป็นการวิเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณท่ีได้รับความนิยมและ
มีความน่าเช่ือถือ ซึ่ง (Glass, 1981) ให้นิยามของการวิเคราะห์อภิมานว่าเป็นการใช้วิธีการทางสถิติมา
วิเคราะห์งานวิจัยหลาย ๆ เรื่องท่ีศึกษาปัญหาการวิจัยเดียวกัน โดยมีงานวิจัยแต่ละเรื่องเป็นหน่วยใน
การวิเคราะห์และจะถูกแปลงให้เป็นหน่วยมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้สามารถสรุปผลรวมเข้าด้วยกัน 
ซึ่งผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณด้านการสอนตามวิธีการของ Glass 
 การวิเคราะห์เชิงคุณลักษณะด้านหลักสูตรและการนิเทศด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
ประกอบด้วย นิยามศัพท์เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ขั้นตอนส าคัญในการพัฒนาหลักสูตร 
ผลการวิจัยด้านหลักสูตร ข้อเสนอแนะด้านหลักสูตร นิยามศัพท์เกี่ยวกับการนิเทศ ขั้นตอนส าคัญใน
การนิเทศ ผลการวิจัยด้านการนิเทศ และข้อเสนอแนะด้านการนิเทศ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลคุณลักษณะงานวิจัยเพื่อน ามาวเิคราะห์ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ตัว
แปรคุณลักษณะงานวิจัยท่ีนักวิจัยการศึกษาได้ใช้เป็นกรอบแนวคิดการเก็บรวบรวมข้อมูลของ        
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) (อศิภรณ์ อินทรมณี, 2546) และ(ชินวงศ์ ศรีงาม, 2555) พอสรุปเป็น
แนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการสรุปงานวิจัยครั้งนี้ จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
 1. กลุ่มของงานวิจัยด้านหลักสูตร ประกอบด้วย  
  1.1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย ประกอบด้วย ช่ืองานวิจัย  ช่ือ
ผู้วิจัย รหัสงานวิจัย เพศผู้วิจัย ปีท่ีพิมพ์เผยแพร่ ลักษณะงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย สมมติฐานการ
วิจัย แนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาใช้ด้านหลักสูตร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เนื้อหางานวิจัยเกี่ยวกับ
หลักสูตร เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การหาคุณภาพเครื่องมือ สถิติท่ีใช้ในงานวิจัย 
  1.2 ข้อมูลจ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์เชิงคุณลักษณะด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
ประกอบด้วย จุดประสงค์ในการพัฒนาหลักสูตร/ประเมินหลักสูตร ขั้นตอนส าคัญในการพัฒนา
หลักสูตร/ประเมินหลักสูตร ผลการวิจัยด้านหลักสูตร และข้อเสนอแนะด้านหลักสูตร 
 2. กลุ่มของงานวิจัยด้านการสอน ประกอบด้วย  
  2.1 ช่ืองานวิจัย ช่ือผู้วิจัย รหัสงานวิจัย เพศผู้วิจัย ปีท่ีพิมพ์เผยแพร่ ลักษณะ
งานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย สมมติฐานการวิจัย แนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาใช้ด้านการสอน กลุ่ม
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ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เนื้อหางานวิจัยเกี่ยวกับการสอน ตัวแปรตามด้านการสอน เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัย การหาคุณภาพเครื่องมือ สถิติท่ีใช้ในงานวิจัย 
  2.2 ข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์อภิมาน 
ประกอบด้วย ค่าเฉล่ียของกลุ่มทดลอง ค่าเฉล่ียของกลุ่มควบคุม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่ม
ควบคุม 
 3. กลุ่มของงานวิจัยด้านการนิเทศ ประกอบด้วย  
  3.1 ช่ืองานวิจัย ช่ือผู้วิจัย รหัสงานวิจัย เพศผู้วิจัย ปีท่ีพิมพ์เผยแพร่ ลักษณะ
งานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย สมมติฐานการวิจัย แนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาใช้ด้านการนิเทศ กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เนื้อหางานวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การหาคุณภาพ
เครื่องมือ สถิติท่ีใช้ในงานวิจัย 
  3.2 ข้อมูลจ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์เชิงคุณลักษณะด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
ประกอบด้วย จุดประสงค์ในการนิเทศ ขั้นตอนส าคัญในการนิเทศ ผลการวิจัยด้านการนิเทศ และ
ข้อเสนอแนะด้านการนิเทศ 
 จากกรอบแนวคิดดังกล่าวเขียนเป็นภาพได้ดังนี้ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

 

 

 

หลักสูตร การสอน 

วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาหลักสูตรและ 
การนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ปีการศึกษา 2544-2558 

การนิเทศ 

วิเคราะห์ 

 

1) คุณภาพงานวิจัยด้านหลักสูตร การสอนและการ
นิเทศ 
2) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย 
ประกอบด้วย ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย รหัสงานวิจัย 
เพศผู้วิจัย ปีที่พิมพ์เผยแพร่ รูปแบบงานวิจัยตาม
ระเบียบวิธีวิจัย สมมติฐานการวิจัย แนวคิดและ
ทฤษฎีที่น ามาใช้ด้านหลักสูตร การสอนและการ
นิเทศ แบบแผนการวิจัย วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง ระดับการศึกษาของกลุ่ม
ตัวอย่าง เน้ือหางานวิจัยเก่ียวกับหลักสูตร การสอน
และการนิเทศ ตัวแปรตามด้านหลักสูตร การสอน
และการนิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การหา
คุณภาพเครื่องมือ สถิติที่ใช้ในงานวิจัย 
3) คุณลักษณะและองคค์วามรู้ด้านหลักสูตร การ
สอน และการนิเทศ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อหาคุณภาพงานวิจัยด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศ 
 2. เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะและองค์ความรู้ด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศ  
 
ค าถามการวิจัย 
 1. คุณภาพงานวิจัยด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศอยู่ในระดับใดและเป็นอย่างไร 
 2. คุณลักษณะและองค์ความรู้ด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศคิดเป็นร้อยละเท่าใด
และเป็นอย่างไร 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากรในการวิจัย คือ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของสาขาวิชาหลักสูตรและการ
นิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2544-
2558 จ านวน 295 เล่ม 
 2. ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบด้วย 
  2.1 คุณภาพงานวิจัยด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศ 
  2.2 คุณลักษณะและองค์ความรู้ด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศ 
 3. วิธีการหาคุณภาพงานวิจัยด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศโดยใช้แบบประเมิน
คุณภาพงานวิจัย และวิธีการหาคุณลักษณะและองค์ความรู้ด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศโดย
ใช้แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การวิเคราะห์งานวิจัย หมายถึง กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ เอกสารประเภทผลงานวิจัย
โดยใช้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อหาค าตอบเกี่ยวกับของคุณภาพงานวิจัย คุณลักษณะและองค์
ความรู้ด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศ โดยรวบรวมงานวิจัยมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทาง
สถิติหรือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อตอบ
ปัญหาการวิจัยท่ีต้องการศึกษา 
 งานวิจัยด้านหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หมายถึง วิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาโทของสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีการศึกษา 2544-2558 ท่ีใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 เป็นต้นไป 
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 งานวิจัยด้านการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หมายถึง วิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาโทของสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีการศึกษา 2544-2558 ท่ีใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 เป็นต้นไป 
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โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้วยแนวคิดในการเรียนการสอน รูปแบบการสอน วิธี
สอน นวัตกรรมการสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 งานวิจัยด้านการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หมายถึง วิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาโทของสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีการศึกษา 2544-2558 ท่ีใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 เป็นต้นไป
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศ เทคนิคการนิเทศ กระบวนการนิเทศด้วยเทคนิควิธีต่าง ๆ และ
การพัฒนาคู่มือการนิเทศ 
 คุณภาพงานวิจัยด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศ  หมายถึง ความเป็นมาและ
ความส าคัญของปัญหาวิจัย วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง วิธีการด าเนินการวิจัย ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล การสรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ และการน าเสนอรายงานวิจัย วัดได้จากแบบ
ประเมินคุณภาพงานวิจัย 
 คุณลักษณะด้านหลักสูตร หมายถึง ข้อมูลท่ัวไปด้านหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วย ช่ือ
งานวิจัย ช่ือผู้วิจัย รหัสงานวิจัย เพศผู้วิจัย ปีท่ีพิมพ์เผยแพร่ รูปแบบงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย 
สมมติฐานการวิจัย แนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาใช้ด้านหลักสูตร แบบแผนการวิจัย วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง เนื้อหางานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร 
ตัวแปรตามด้านหลักสูตร เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การหาคุณภาพเครื่องมือ สถิติท่ีใช้ในงานวิจัย วัด
ได้จากแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านหลักสูตร 
 องค์ความรู้ด้านหลักสูตร หมายถึง จุดประสงค์ในการพัฒนาหลักสูตร/ประเมินหลักสูตร 
ขั้นตอนส าคัญในการพัฒนาหลักสูตร/ประเมินหลักสูตร ผลการวิจัยด้านหลักสูตร และข้อเสนอแนะ
ด้านหลักสูตร วัดได้จากแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านหลักสูตร 
 คุณลักษณะด้านการสอน หมายถึง ข้อมูลท่ัวไปด้านการสอน ซึ่งประกอบไปด้วย ช่ือผู้วิจัย 
รหัสงานวิจัย เพศผู้วิจัย ปีท่ีพิมพ์เผยแพร่ รูปแบบงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย สมมติฐานการวิจัย 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาใช้ด้านการสอน แบบแผนการวิจัย วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง สถานภาพกลุ่ม
ตัวอย่าง ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง เนื้อหางานวิจัยเกี่ยวกับสาระการสอน ตัวแปรตามด้านการ
สอน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การหาคุณภาพเครื่องมือ สถิติท่ีใช้ในงานวิจัย วัดได้จากแบบบันทึก
คุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการสอน 
 องค์ความรู้ด้านการสอน หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเป็นสากล ค่าเฉล่ียขนาด
อิทธิพลของงานวิจัยเชิงทดลองท่ีมีตัวแปรตาม คือ ผลการเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์จ าแนกตามวิธีสอน และ
ค่าขนาดอิทธิพลของงานวิจัยเชิงทดลองท่ีมีตัวแปรตาม คือ ความสามารถ/ทักษะจ าแนกตามวิธีสอน 
วัดได้จากแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการสอน 
 คุณลักษณะด้านการนิเทศ หมายถึง ข้อมูลท่ัวไปด้านการนิเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย ช่ือ
งานวิจัย ช่ือผู้วิจัย รหัสงานวิจัย เพศผู้วิจัย ปีท่ีพิมพ์เผยแพร่ รูปแบบงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย 
สมมติฐานการวิจัย แนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาใช้ด้านการนิเทศ แบบแผนการวิจัย วิธีการเลือกกลุ่ม
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ตัวอย่าง สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง เนื้อหางานวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศ 
ตัวแปรตามด้านการนิเทศ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การหาคุณภาพเครื่องมือ สถิติท่ีใช้ในงานวิจัย วัด
ได้จากแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการนิเทศ 
 องค์ความรู้ด้านการนิเทศ หมายถึง จุดประสงค์ในการนิเทศ ขั้นตอนส าคัญในการนิเทศ 
ผลการวิจัยด้านการนิเทศ และข้อเสนอแนะด้านการนิเทศวัดได้จากแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย 
และองค์ความรู้ด้านการนิเทศ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ได้คุณภาพงานวิจัย ข้อมูลคุณลักษณะและองค์ความรู้ด้านหลักสูตร การสอนและการ
นิเทศ 
 2. ได้ข้อค้นพบท่ีจะเป็นแนวทางในการแนะน านักศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปพัฒนาวิทยานิพนธ์ต่อไป 
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บทท่ี  2  
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์งานวิจัยด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องครอบคลุมในหัวข้อต่อไปนี้ 
 1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ (หลักสูตรก่อนฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
 2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ และหลักสูตร   
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยหลักสูตร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 4. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยการสอน และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 5. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยการนิเทศ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 6. การวิเคราะห์อภิมาน การวิเคราะห์เนื้อหา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ (หลักสูตรก่อนฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2556)  
 
โครงสร้างหลักสูตร 
 แผน ก. วิชาบังคับ     30 หน่วยกิต 
     วิชาเลือก                                           6 หน่วยกิต 
     รวมจ านวนหน่วยกิต    36 หน่วยกิต 
     วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า)   12 หน่วยกิต 
 แผน ข. วิชาบังคับ        38 หน่วยกิต 
     วิชาเลือก      10 หน่วยกิต 
     รวมจ านวนหน่วยกิต    48 หน่วยกิต 
 
 ส าหรับผู้ท่ีจบปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาอื่นนอกจากสาขาวิชาการศึกษา จะต้องศึกษา
รายวิชาต่อไปนี้ ในปีแรกท่ีเข้าเรียนระดับบัณฑิตศึกษา โดยไม่คิดค่าระดับและได้รับผลการศึกษาเป็น 
S คือ  
 462 202  วิธีสอนท่ัวไป     3(3-0-6) 
      (Methods of Teaching)  
 463 101  จิตวิทยาการศึกษา    3(3-0-6)  
      (Educational Psychology)  
 464 230  การวัดและประเมินผลการศึกษา     3(3-0-6)  
      (Educational Measurement and Evaluation) 
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การแบ่งสายวิชาในการสอบประมวลความรอบรู้  
 1. นักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ก. มีสิทธิเข้าสอบประมวลความรอบรู้ภายหลังจากท่ีได้เรียน 
และสอบผ่านรายวิชาบังคับครบทุกรายวิชา มีจ านวน 30 หน่วยกิต และในการสอบประมวลความ
รอบรู้ก าหนดให้นักศึกษา สอบ 2 สายวิชา คือ  
  1.1 สายวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  
  1.2 สายวิชาพื้นฐานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวกับหลักสูตร การสอนและการนิเทศ  
 2. นักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ข. มีสิทธิเข้าสอบประมวลความรอบรู้ภายหลังจากท่ีได้เรียน 
และสอบผ่านรายวิชาบังคับครบทุกวิชา มีจ านวน 38 หน่วยกิต และในการสอบประมวลความรอบรู้
ก าหนดให้นักศึกษาสอบ 3 สาขาวิชา คือ  
  2.1 สายวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  
  2.2 สายวิชาพื้นฐานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวกับหลักสูตร การสอนและการนิเทศ  
  2.3 สายวิชาสถิติและการวิจัย 
 
รายวิชาและหน่วยกิต  
 วิชาบังคับ ส าหรับนักศึกษาแผน ก 30 หน่วยกิต และแผน ข จ านวน 38 หน่วยกิต โดย
นักศึกษาท้ังแผน ก และแผน ข ต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 30 หน่วยกิต  
 461 401  หลักการบริหารการศึกษา   2(2-0-4) 
      (Principles of Educational Administration) 
 462 401  พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร  3(3-0-6)  
         (Foundations of Curriculum Development)  
 462 402  ทฤษฎีหลักสูตร    3(3-0-6)  
       (Curriculum Theory)  
 462 403  ปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร 2(1-2-3) 
      (Practicum in Curriculum Development)  
 462 411  การออกแบบการสอน   3(2-2-5)  
       (Instructional Design)  
 462 412  การนิเทศการสอน   3(3-0-6)  
       (Supervision of Instruction)  
 462 413  ปฏิบัติการการนิเทศการสอน  2(1-2-3)  
       (Practicum in Instructional Supervision)  
 463 462  พื้นฐานทางจิตวิทยาเพื่อการศึกษา  2(2-0-4)  
       (Psychological Foundations of Education)  
 464 411  พื้นฐานทางปรัชญาเพื่อการศึกษา  2(2-0-4)  
      (Philosophical Foundations of Education)  
 464 451  สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา  3(3-0-6)  
      (Statistics for Educational Research)  
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 464 460  วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์  3(3-0-6)  
      (Research Methodology in Behavioral and Social Sciences)  
 467 391  พื้นฐานทางสังคมเพื่อการศึกษา  2(2-0-4)  
      (Social Foundations of Education)  
 
นักศึกษาแผน ข ต้องศึกษารายวิชาบังคับต่อไปนี้ อีก 8 หน่วยกิต คือ  
 462 428  การศึกษางานวิจัยทางหลักสูตรและการนิเทศ  2(2-0-4) 
      (Research Studies on Curriculum and Supervision)  
 462 429  การศึกษารายบุคคล    6(1-0-17)  
      (Individual Study)  
 วิชาเลือก  ส าหรับนักศึกษาแผน ก 6 หน่วยกิต และส าหรับนักศึกษาแผน ข 10 หน่วย
กิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
 461 498  ภาวะผู้น าทางการศึกษา   2(2-0-4)  
      (Educational Leadership)  
 461 419  การพัฒนาบุคลากร    2(1-2-3) 
      (Personnel Development) 
 462 404  สัมมนาหลักสูตรประถมศึกษา   2(2-0-4)  
      (Seminar in Elementary School Curriculum)  
 462 405  สัมมนาหลักสูตรมัธยมศึกษา  2(2-0-4)  
      (Seminar in Secondary School Curriculum)  
 462 406  สัมมนาหลักสูตรอุดมศึกษา  2(2-0-4)  
      (Seminar in Higher Education Curriculum)  
 462 414  ปัญหาการนิเทศการสอน    2(2-0-4)  
      (Problems in Instructional Supervision)  
 462 415  ปฏิบัติการการนิเทศการฝึกสอน   2(1-2-3)  
      (Practicum in Supervision of Student Teaching)  
 462 428  การศึกษางานวิจัยทางหลักสูตรและการนิเทศ*  2(2-0-4)  
      (Research Studies on Curriculum and Supervision)  
 463 421  สัมมนากระบวนการกลุ่มสัมพันธ์   3(3-0-6)  
      (Seminar in Group Process)  
 464 452  สถิติวิเคราะห์ส าหรับการวิจัยทดลองและกึ่งทดลอง  3(3-0-6)  
      (Statistics for Experimental and Quasi Experimental Research)  
 464 453  สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา  3(3-0-6)  
      (Advanced Statistics for Educational Research)  
 468 350  การส่ือสารการศึกษา    2(1-2-3)  
      (Educational Communications)  
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 และรายวิชาอื่นๆ ท่ีเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันอื่น 
โดยความ เห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา และหัวหน้าภาควิชา  
  
 วิชาภาษาต่างประเทศประจ าสาขาวิชา  
 466 422 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (มีค่าเทียบเท่า) 2(2-0-4)  
     (English for Graduate Students in Education)  
     ท้ังนี้ผู้ท่ีลงเรียนวิชานี้นั้น ไม่นับหน่วยกิตให้ และมีสิทธิได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
สอบ ภาษาต่างประเทศ  
 
 วิทยานิพนธ์  
 462 430  วิทยานิพนธ์     (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
      (Thesis)  
 
เปรียบเทียบหลักสูตร 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริบท เกี่ยวกับรายวิชาในหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบหลักสูตร 

ด้านบริบท 
(รายวิชาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ) 

รายวิชาเดิม หน่วยกิต รายวิชาปรับปรุง หน่วยกิต 
หมวดวิชาพื้นฐาน 

วิชาพื้นฐานทางการศึกษา 
464 451 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 3 464 451 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 3 
464 461 พ้ืนฐานทางจิตวิทยาเพ่ือ
การศึกษา 

2 464 411 พ้ืนฐานทางการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนา 

3 

464 411 พ้ืนฐานทางปรัชญาทางการศึกษา 2 
467 391 พ้ินฐานทางสังคมเพ่ือการศึกษา 2 
464 460 วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

3   

วิชาพื้นฐานทางวิชาชพีศึกษานิเทศก์ 
  462 141 กลยุทธ์การบริหารจัดการการนิเทศ 2 
  462 ฝึกปฏิบัติการด้านการนิเทศ 3 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาบังคับเอก 

462 401 พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตร 3 462 121 หลักการและทฤษฎีการพัฒนา
หลักสูตร 

3 
461 401 หลักการบริหารการศึกษา 2 
462 402 ทฤษฎีหลักสูตร 3 
462 403 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร 2 3 
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ด้านบริบท 
(รายวิชาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ) 

462 413 ปฏิบัติการนิเทศการสอน 2 462 225 ฝึกปฏิบัติทางด้านหลักสูตรและการ
นิเทศ 

462 411 การออกแบบการสอน 3 462 123 การออกแบบการสอน 3 
462 412 การนิเทศการสอน 3 462 122 การนิเทศการสอน 3 
  462 224 ระเบียบวิทยวิธีวิจัยทางหลักสูตร

และการนิเทศ 
3 

วิชาเลอืก 
462 429 การศึกษารายบุคคล 2 462 235 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทาง

หลักสูตรและการนิเทศ 
2 

  462 121 หลักการและทฤษฎีการพัฒนา
หลักสูตร 

3 

462 428 การศึกษางานวิจัยทางหลักสูตร
และการนิเทศ 

2 462 234 การศึกษาวิจัยทางหลักสูตรและการ
นิเทศ 

2 

462 414 ปัญหาการนิเทศการสอน 2 462 233 กลยุทธ์การนิเทศ 2 
  462 232 กลยุทธ์การบริหารจัดการหลักสูตร (เพ่ิม) 

2 
  462 231 กระบวนทัศน์ทางหลักสูตรและการ

นิเทศ 
(เพ่ิม) 

2 
วิทยานิพนธ ์

462 430 วิทยานิพนธ์ 12 462 251 วิทยานิพนธ์ 12 
วิชาภาษาต่างประเทศ 

466 422 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

S 466 500 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต 

2 

รวมรายวิชาเดิม 48 รวมรายวิชาที่ปรับปรุง 44 
ที่มา : (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555) 
 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า มีการปรับเปล่ียนรายวิชาและหน่วยกิตในหลักสูตรศึกษาศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศจ าแนกเป็นหมวดวิชาพื้นฐาน หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิทยานิพนธ์ และวิชาภาษาต่างประเทศ จากเดิม จ านวน 48 หน่วยกิต และปรับปรุงใหม่เป็น 39 
หน่วยกิต และ 44 หน่วยกิตส าหรับนักศึกษาท่ีต้องการใบประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ท้ังนี้มี 
รายละเอียดดังนี้  
 หมวดวิชาพื้นฐาน  
 วิชาพื้นฐานทางการศึกษา   
 463 461 พื้นฐานทางจิตวิทยาเพื่อการศึกษา 464 411 พื้นฐานทางปรัชญาทางการศึกษา 
และ 467 391 พื้นฐานทางสังคมเพื่อการศึกษา ปรับปรุงเป็น 464 411 พื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการ
พัฒนา   
 464 451 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา ควรมีการเรียนเหมือนเดิม  
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 464 460 วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ปรับปรุงช่ือวิชาเป็น 462 224 
ระเบียบวิทยวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการนิเทศ และก าหนดเป็นรายวิชาบังคับเอก  
 วิชาพื้นฐานทางวิชาชีพศึกษานิเทศก์  
 ก าหนดขึ้นใหม่เพื่อให้นักศึกษาท่ีต้องการใบประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จ านวน 5 หน่วย
กิตดังนี้   
 462 141 กลยุทธ์การบริหารจัดการการนิเทศ  
 462 142 ฝึกปฏิบัติการด้านการนิเทศ  
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
 วิชาบังคับเอก  
 461 401 หลักการบริหารการศึกษา และ 462 402 ทฤษฎีหลักสูตร ปรับปรุงเป็น 462 
121 หลักการและทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร  
 462 403 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและ462 413 ปฏิบัติการนิเทศการสอน ปรับปรุงเป็น 
462 225 ฝึกปฏิบัติทางด้านหลักสูตรและการนิเทศ  
 462 411 การออกแบบการสอน ปรับปรุงเป็น 462 123 การออกแบบการสอน  
 462 412 การนิเทศการสอน ปรับปรุงเป็น 462 122 การนิเทศการสอน  
 วิชาเลือก  
 462 429 การศึกษารายบุคคล ปรับปรุงรหัสวิชาเป็น 462 235 สัมมนาประเด็นและ 
แนวโน้มทางหลักสูตรและการนิเทศ  
 462 428 การศึกษางานวิจัยทางหลักสูตรและการนิเทศ ปรับปรุงรหัสวิชาเป็น 462 234 
การศึกษางานวิจัยทางด้านหลักสูตรและการนิเทศ  
 462 414 ปัญหาการนิเทศการสอน ปรับปรุงเป็น 462 233 กลยุทธ์การนิเทศ นอกจากนี้ 
ยังพบว่าในรายวิชาท่ีปรับปรุง มีการเพิ่มรายวิชา 462 232 กลยุทธ์การบริหาร จัดการหลักสูตร และ 
462 231 กระบวนทัศน์ทางหลักสูตรและการนิเทศ  
 วิทยานิพนธ์  
 462 430 วิทยานิพนธ์ ปรับปรุงรหัสวิชาเป็น 462 251 วิทยานิพนธ์  
 วิชาภาษาต่างประเทศประจ าสาขาวิชา  
 466 422 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ปรับปรุงช่ือวิชาเป็น 466 
500ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร ในด้านบริบทของหลักสูตรพบว่า มีการ
ปรับปรุงรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือก รายวิชามีความเหมาะสมมาก คือราย
วิชาการวิจัยทางการศึกษา และเห็นว่า รายวิชาได้ส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถในการพัฒนา
และการวิจัยทางหลักสูตรและการนิเทศ มีทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง มีพัฒนาทางเชาวน์อารมณ์ 
(EQ) ท าให้ผู้เรียนตระหนักในความส าคัญทางวัฒนธรรมท้ังระดับท้องถิ่นและระดับสากล มีการเพิ่ม
เวลาเรียนในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการท าวิทยานิพนธ์ เทคนิคและ รูปแบบการจัดการเรียนรู้การใช้ส่ือ
และเทคโนโลยี นวัตกรรมการเรียนการสอน และการพัฒนา หลักสูตร และเปิดวิชาเลือกเพิ่มขึ้น
เกี่ยวกับหลักสูตร การสอน หรือการนิเทศท่ีระบุเฉพาะเรื่อง หรือระดับช้ันเรียน การจัดโครงสร้างของ
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หลักสูตร และโครงสร้างรายวิชามีความเหมาะสมและ สอดคล้องกันควรมีการปรับปรุงให้เน้นการฝึก
ปฏิบัติ และให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน การพัฒนาหลักสูตรได้ 
 
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ และหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  
(มหาวิทยาลัยศิลปากร บัณฑิตวิทยาลัย, 2556) 
โครงสร้างหลักสูตร 
 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ มี 1 แผนการศึกษา 
คือ แผน ก แบบ ก 2 
ตารางที่ 2 โครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ และ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

โครงสร้างหลักสูตร 
แผน ก 
แบบ ก 

2 

แผน ก แบบ ก 2 
ส าหรับผู้ท่ีต้องการ 

ใบประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 
1. หมวดวิชาพื้นฐาน 9 14 
    1.1 วิชาพื้นฐานทางการศึกษา 9 9 
    1.2 วิชาพื้นฐานทางวิชาชีพศึกษานิเทศก์ - 5 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 21 21 
    2.1 วิชาบังคับ 15 15 
    2.2 วิชาเลือก 6 6 
3. วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 12 

รวมหน่วยกิต 42 47 
   
หมายเหตุ 
 ผู้เข้าศึกษาท่ีไม่มีพื้นฐานทางการศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน 3 รายวิชา ประกอบด้วย  
 1. รายวิชา 462 202 วิธีสอนท่ัวไป 2(2-0-4) 
 2. รายวิชา 463 201 จิตวิทยาการศึกษา 2(2-0-4) 
 3. รายวิชา 464 230 การวัดและประเมินผลการศึกษา 2(1-2-3) 
โดยไม่นับหน่วยกิต และต้องสอบผ่านให้ได้ผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ S 
 
การสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination) 
 นักศึกษาต้องเข้าสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination) ภายหลัง
จากท่ีได้เรียน และสอบผ่านรายวิชา (Course Work) ครบทุกรายวิชา 
 
รายวิชาและหน่วยกิต  
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 แผน ก แบบ ก 2 
 1. หมวดวิชาพื้นฐาน จ านวน 9 หน่วยกิต 
  1.1 วิชาพื้นฐานทางการศึกษา จ านวน 9 หน่วยกิต 
    446 411 พื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 
        (Foundation of Educatio foe Development)   
    464 461  สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6) 
        (Statistics for Educational Research) 
    473 512  การวัดและประเมินผลทางการศึกษาส าหรับครู 3(3-0-6) 
        (Educational Assessment and Evaluation for Teachers) 
    รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 
    466 503 ภาษาอังกฤษส าหรับครู  2(2-0-4) 
        (English for Teachers) 
    473 511 ส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอน  2(2-0-4) 
        (Instructional Media and Innovation) 
    ท้ังนี้ ส าหรับนักศึกษาท่ีสอบภาษาต่างประเทศได้คะแนนตามเกณฑ์ ท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 466 503 ภาษาอังกฤษสาหรับครู (English for 
Teachers) 
    1.2 วิชาพื้นฐานทางวิชาชีพครู 
      ไม่มี 
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต  
  2.1 วิชาบังคับ จ านวน 15 หน่วยกิต 
    462 521 หลักการและทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6)  
        (Principles and Theories in Curriculum Development) 
    462 522 การนิเทศการสอน   3(3-0-6)  
        (Supervision of Instruction) 
    462 523 การออกแบบการสอน   3(3-0-6) 
        (Instructional Design) 
    462 524  ระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการนิเทศ 3(3-0-6) 
        (Research Methodology in Curriculum and Supervision) 
    462 525 ฝึกปฏิบัติการด้านหลักสูตรและการนิเทศ 3(2-2-5) 
        (Practicum in Curriculum and Supervision) 
  2.2 วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    462 531  กระบวนทัศน์ทางหลักสูตรและการนิเทศ 2(2-0-4)  
        (Paradigm in Curriculum and Supervision) 
    462 532  กลยุทธ์การบริหารจัดการหลักสตูร  2(2-0-4) 
        (Curriculum Management Strategies) 
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    462 533 กลยุทธ์การนิเทศ    2(2-0-4) 
        (Strategies of Supervision) 
    462 534  การศึกษาวิจัยด้านหลักสูตรและการนิเทศ 2(2-0-4) 
        (Research Studies on Curriculum and Supervision) 
    462 535 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางหลักสูตรและการนิเทศ 2(2-0-4) 
        (Seminar Issues and Trends in Curriculum and Supervision) 
 3. วิทยานิพนธ์ 
    462 551 วิทยานพินธ์    มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต  
        (Thesis) 
 แผน ก แบบ ก 2 ส าหรับผู้ที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์  
 1. หมวดวิชาพื้นฐาน จ านวน 9 หน่วยกิต 
  1.1 วิชาพื้นฐานทางการศึกษา จ านวน 9 หน่วยกิต 
    464 411 พื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา  3(3-0-6)  
        (Foundation of Educatio foe Development) 
    464 461 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6) 
         (Statistics for Educational Research) 
    473 512 การวัดและประเมินผลทางการศึกษาส าหรับครู 3(3-0-6) 
        (Educational Assessment and Evaluation for Teachers) 
    รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 
    466 503 ภาษาอังกฤษส าหรับครู  2(2-0-4) 
        (English for Teachers) 
    473 511 ส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอน  2(2-0-4) 
         (Instructional Media and Innovation) 
    ท้ังนี้ ส าหรับนักศึกษาท่ีสอบภาษาต่างประเทศได้คะแนนตามเกณฑ์ ท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยกาหนด ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 466 503 ภาษาอังกฤษส าหรับครู (English for 
Teachers) 
  1.2 วิชาพื้นฐานทางวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จ านวน 5 หน่วยกิต 
    462 541 กลยุทธ์การบริหารจัดการการนิเทศ 2(2-0-4) 
        (Strategies for Supervision Management)   
    462 542 ฝึกปฏิบัติการวชิาชีพการนิเทศ 3(0-6-3) 
        (Internship for Professional Supervision) 
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต  
  2.1 วิชาบังคับ จ านวน 15 หน่วยกิต 
    462 521 หลักการและทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6) 
        (Principles and Theories in Curriculum Development) 
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    462 522  การนิเทศการสอน   3(3-0-6) 
        (Supervision of Instruction) 
    462 523  การออกแบบการสอน  3(3-0-6) 
        (Instructional Design) 
    462 524  ระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการนิเทศ 3(3-0-6) 
        (Research Methodology in Curriculum and Supervision) 
    462 525  ฝึกปฏิบัติการด้านหลักสูตรและการนิเทศ 3(2-2-5) 
        (Practicum in Curriculum and Supervision) 
  2.2 วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    462 531 กระบวนทัศน์ทางหลักสูตรและการนิเทศ  2(2-0-4) 
        (Paradigm in Curriculum and Supervision) 
    462 532  กลยุทธ์การบริหารจัดการหลักสตูร  2(2-0-4) 
        (Curriculum Management Strategies) 
    462 533  กลยุทธ์การนิเทศ   2(2-0-4) 
        (Strategies of Supervision) 
    462 534 การศึกษาวิจัยด้านหลักสูตรและการนิเทศ 2(2-0-4) 
        (Research Studies on Curriculum and Supervision) 
    462 535 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางหลักสูตรและการนิเทศ 2(2-0-4) 
        (Seminar Issues and Trends in Curriculum and Supervision) 
 3. วิทยานิพนธ์ 
    462 551 วิทยานพินธ์    มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต  
        (Thesis) 
 
 จากข้อก าหนดข้างต้นท าให้สรุปได้ว่า หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการนิเทศ ให้ความส าคัญกับการค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร การสอน และการนิเทศ ซึ่งจะ
ได้เห็นจากโครงสร้างหลักสูตรท่ีก าหนดให้นักศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรจึงจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ 
 
3. แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยหลักสูตร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 3.1 ความหมายของหลักสูตร 
 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2558 ได้ให้ความหมายว่า หลักสูตร หมายถึง 
ประมวลวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว้ในการศึกษาเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
นอกจากนี้นักการศึกษาท้ังไทยและต่างชาติได้ให้ความหมายของหลักสูตร ไว้สอดคล้องกันว่า 
   หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณ์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีจัดให้ผู้เรียนท้ังในและนอก
ห้องเรียน ซึ่งมีลักษณะเป็นกิจกรรม โครงการหรือแผน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
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ให้ผู้เรียน ได้พัฒนาและมีคุณลักษณะตามความมุ่งหมายท่ีได้ก าหนดไว้ (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2537); 
(กาญจนา  คุณารักษ์, 2540); (ธ ารง บัวศรี, 2542); (Taba, 1962); (Oliva, 1992) 
   สรุปได้ว่า หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณ์ต่างๆ ท่ีได้จัดท าขึ้นหรือได้ก าหนดขึ้น
อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านสติปัญญา ด้านเจตคติ รวมท้ังคุณลักษณะต่าง ๆ ท่ีต้องการให้
เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

 3.2 องค์ประกอบหลักสูตร 
 องค์ประกอบหลักสูตรท่ีส าคัญมี 4 ประการ คือ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Objectives) 
เนื้อหา (Contents) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  (Activities) และการประเมินผล (Evaluation) 
(Taba, 1962); (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2537); (บุญชม ศรีสะอาด, 2546) นอกจากนี้ (ธ ารง บัวศรี, 2542) ได้
ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าองค์ประกอบของหลักสูตรนั้นอาจมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นได้ เพื่อท าให้หลักสูตรมี
ความสมบูรณ์ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 3.3 ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 
 Saylor (1981) และสงัด อุทรานันท์ (2532) มีความเห็นสอดคล้องกันว่าการพัฒนา
หลักสูตรมีความหมายท่ีเด่นชัดท่ีสุดอยู่ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะท่ีหนึ่ง หมายถึง การท าให้ดีขึ้นหรือท า
ให้สมบูรณ์มากขึ้น และลักษณะท่ีสอง หมายถึง การท าให้เกิดมีขึ้นหรือการสร้างหลักสูตรขึ้นใหม่โดย
ไม่มีหลักสูตรเดิมอยู่เลย 

 3.4 ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 
 Taba (1962) ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรท่ีส าคัญ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การวินิจฉัยความต้องการของผู้เรียน 
 2. การก าหนดจุดมุ่งหมาย 
 3. การเลือกเนื้อหา 
 4. การจัดเนื้อหาสาระ 
 5. การเลือกประสบสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
 6. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
 7. การประเมินผล  
 Saylor (1981)ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรท่ีส าคัญ 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1. เป้าหมาย จุดมุ่งหมายและขอบเขต 
 2. การออกแบบหลักสูตร 
 3. การใช้หลักสูตร 
 4. การประเมินหลักสูตร 
 Oliva (1992) ได้เสนอกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 
 1. ก าหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษา ปรัชญาและหลักจิตวิทยาการศึกษา ซึ่งเป้าหมาย
นี้เป็นความเช่ือท่ีได้มาจากต้องการของสังคมและผู้เรียน 
 2. วิเคราะห์ความต้องการของชุมชน ผู้เรียน และเนื้อหาวิชา 
 3. ก าหนดจุดหมายของหลักสูตร 
 4. ก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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 5. จัดโครงสร้างของหลักสูตรและน าหลักสูตรไปใช้ 
 6. ก าหนดจุดหมายของการเรียนการสอน 
 7. ก าหนดจุดประสงค์การเรียนการสอน 
 8. เลือกยุทธวิธีการจัดการเรียนการสอน 
 9. เลือกวิธีการประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน 
 10. น ายุทธวิธีการจัดการเรียนการสอนไปใช้  
 11. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนไปใช้ 
 12. ประเมินผลหลักสูตร 
 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว พบว่า มีขั้นตอนส าคัญ
ของการพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคล้องกันดังนี้ การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน (ผู้เรียน สังคม เนื้อหารายวิชา) 
การออกแบบหลักสูตร (การก าหนดจุดมุ่งหมาย การเลือกเนื้อหา การจัดเนื้อหาสาระ การเลือก
ประสบสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน) การน าหลักสูตรไปใช้ และการประเมินผลหลักสูตร 

 3.5 รูปแบบการวิจัยหลักสูตร 
 รูปแบบของการวิจัยหลักสูตร มีดังนี้ (ประพนธ์ เจียรกูล, 2551) 
 1. การวิจัยกึ่งพื้นฐานเพื่อการพัฒนาหลักสูตร คือหารวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานซึ่งจะ
น าไปสู่การพัฒนาหลักสูตร โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) การวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียน 
การวิจัยประเภทนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและพัฒนาการของผู้เรียน 2) การวิจัยเกี่ยวกับสภาพ
สังคม สภาพสังคมท่ีเปล่ียนไปย่อมมีผลต่อการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้สามารถตอบสนองต่อความ
เปล่ียนแปลงนั้นได้ 3) การวิจัยเกี่ยวกับธรรมชาติและความก้าวหน้าของความรู้ในวิชาต่าง ๆ ความรู้ท่ี
เพิ่มขึ้นย่อมท าให้หลักสูตรเดิมล้าสมัย จึงต้องมีการวิจัยเพื่อน าข้อสรุปมาพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
ยิ่งขึ้น 
 2. การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาหลักสูตร ในประเทศซึ่งหลักสูตรถูกก าหนดโดย
หน่วยงานส่วนกลาง เช่น ประเทศไทย ท าให้ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับประชากรตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ของ
สังคม เพื่อน าไปพิจารณาในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับหลักสูตรท่ีจะใช้ในโรงเรียนระดับต่าง ๆ เช่น 
การประเมินความรู้และทักษะของนักเรียนในด้านต่าง ๆ 
 3. การวิจัยด้านหลักสูตรและเอกสารหลักสูตร วิธีท่ีใช้ในการวิจัย คือ การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 
 4. การวิจัยการน าหลักสูตรไปใช้ หมายถึง การวิจัยกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งเกิดขึ้นใน
โรงเรียน สามารถวิจัยในภาพรวมของการบริหารหลักสูตร หรือวิจัยเฉพาะในรายวิชาต่าง ๆ วิธีที่ใช้ใน
การวิจัยใช้ได้ท้ังวิธีเชิงพรรณนา วิธีเชิงทดลอง และวิธีเชิงคุณภาพ 
 5. การประเมินหลักสูตร หมายถึง การวิจัยเชิงประเมินเพื่อตัดสินความส าเร็จของหลักสูตร
นั้น ๆ ตามท่ี (สงบ ลักษณะ, 2551) ได้สรุปว่า การวิจัยและประเมินหลักสูตรมีความจ าเป็นเพื่อศึกษา
ความรู้ความจริงในแง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตร คือ 1) หาความรู้ความจริงเพื่อทราบความจ าเป็น
และความต้องการของประชากรเป้าหมายของหลักสูตร เพื่อใช้เป็นพื้นฐานของการพัฒนาหลักสูตร 
เรียกว่า การประเมินความจ าเป็น 2) หาความรู้ความจริงเกี่ยวกับแนวการจัดหลักสูตร ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การก าหนดหลักการ ก าหนดจุดหมาย และก าหนดโครงสร้างของเนื้อหาวิชา หรือลักษณะความรู้
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ความสามารถ ทักษะเจตคติต่าง ๆ ท่ีควรบรรจุไว้ในหลักสูตรท่ีจะสนองหลักการและสอดคล้องกับ
จุดหมายต่าง ๆ 3) หาความรู้ความจริงเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวหลักสูตรท่ีได้พัฒนาขึ้น เรียกว่า 
การประเมินหลักสูตร 4) หาความรู้ความจริงเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร ซึ่งมักเกี่ยวกับการบริหาร
หลักสูตร การสร้างความพร้อมก่อนใช้หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรผู้จะเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักสูตร การ
แสวงหาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีสอน กิจกรรมการเรียน การพัฒนาส่ือการเรียน การใช้ส่ือการเรียน 
และการวัดประเมินผลการเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการใช้หลักสูตรให้บังเกิด
ผลครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 5) หาความรู้ความจริงเกี่ยวกับผลการใช้หลักสูตร หรือ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร  

 3.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 วารุจี สินธุบุญ (2549) ท าการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตร ท้องถิ่น ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านข้อมูลท่ัวไปของงานวิจัย 2) เพื่อ
สังเคราะห์งานวิจัยเชิง คุณลักษณะของการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้าน
ความต้องการหลักสูตร ท้องถิ่นของชุมชน องค์ประกอบของหลักสูตรท้องถิ่น กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
ประโยชน์ท่ี ได้รับจากการใช้หลักสูตรท้องถิ่น ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการสังเคราะห์งานวิจัยครั้งนี้ เป็นวิทยานิพนธ์และงานวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีพิมพ์เผยแพร่ต้ังแต่ พ.ศ.2540 - 2549 และผ่าน
เกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัยตามท่ีผู้วิจัยกาหนดไว้ จ านวน 61 เรื่อง ผลการวิจัย พบว่า 1) งานวิจัยส่วน
ใหญ่เป็นงานวิจัยท่ีทาเพื่อประกอบการศึกษา และเป็นงานวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากครู ผู้สอน 
ผู้บริหาร นักเรียน ศึกษ านิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้องอื่น  ๆ  และ 2) ผลการสังเคราะห์เนื้อหาสรุปได้ดังนี้ 
คือ ชุมชนต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา หลักสูตรและต้องการให้ครูสอนโดยใช้ส่ือและแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่น หลักสูตรท้องถิ่นส่วนใหญ่ มีองค์ประกอบ 6 ด้าน และพัฒนาโดยใช้กระบวนการ 4 
ขั้นตอน ซึ่ง มีการใช้รูปแบบการพัฒนา 2 ลักษณะโดยมีปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาท่ีจ าแนกได้ คือ 
ปัจจัยท่ีส่งเสริมความส าเร็จในการบริหาร จัดการ และปัจจัยท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนและ
ท้องถิ่น ส่วนประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้ หลักสูตรท้องถิ่น พบว่า มีประโยชน์ต่อท้ังผู้เรียน ครู ชุมชน 
และได้มีการน าทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ ประโยชน์ ส่วนปัญหา/อุปสรรคท่ีพบส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้าน
ปัจจัยได้แก่ ปัญหาด้านบุคลากรท่ี เกี่ยวข้อง ด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น 
 ศกร พรหมทา (2557) ท าการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อสังเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง คือ วิทยานิพนธ์ท่ีพิมพ์เผยแพร่ต้ังแต่ปี พ.ศ.2544 
จนถึงปัจจุบัน ผู้วิจัยใช้การสังเคราะห์เชิง คุณลักษณะ ด้วยแบบบันทึกคุณลักษณะวิทยานิพนธ์
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น สถิติท่ีใช้ คือ การแจกแจง ความถี่และการหาค่าร้อยละ 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน คณะครุ ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยทาการพัฒนาหลักสูตร
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ท้องถิ่น ระดับช้ันประถมศึกษา ใช้ใน สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื้อหาเกี่ยวกับ อาชีพ ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีในท้องถิ่น ในแต่ละหลักสูตรจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ 4-9 แผน เวลาสอน 20-40 ช่ัวโมง 
นาหลักสตู รไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างประมาณ 30 คน 2) องค์ความรู้ท่ีได้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่นจากการสังเคราะห์ มีรายละเอียดดังนี้ (1) ปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ได้แก่ 
หลักสูตร เนื้อหาท่ีใช้ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น บุคลากร อาคารสถานท่ี ส่ือวัสดุอุปกรณ์และแหล่ง
การเรียนรู้ (2) การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ส่วนใหญ่มีกระบวนการสร้าง ใช้ และประเมินหลักสูตร 
โดยครู ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและผู้เช่ียวชาญในเนื้อหาท่ีจัดทาหลักสูตรทาการตรวจสอบ คุณภาพ 
ผู้สอนคือ ผู้วิจัยหรือครู และวิทยากรท้องถิ่น จัดการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ภายในและ นอกห้องเรียน มีการจัดทาวัสดุหลักสูตร ส่ือวัสดุและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ประเมินผู้เรียนโดย
การทดสอบก่อน-หลัง เรียน ประเมินหลักสูตรจากแบบสอบถาม/แบบวัดเจตคติ (3) ผลท่ีได้จากการ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ได้แก่ รูปแบบ ของหลักสูตรท้องถิ่น เป็นการปรับเนื้อหาหรือกิจกรรมการ
เรียนการสอนในรายวิชาท่ีมีอยู่แล้วหรือพัฒนาหลักสูตร ท้องถิ่นขึ้นใหม่ เนื้อหาในหลักสูตร กิจกรรม
การเรียนการสอน ได้แก่ การสอนเนื้อหาท่ีเน้นให้เกิดทักษะโดยการสาธิต แล้วลงมือปฏิบัติหรือการ
สอนเนื้อหาท่ีเน้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา ส่ือการเรียนรู้และวัสดุหลักสูตร ได้แก่ ส่ือวัสดุ
และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ใบความรู้ ใบงาน แบบฝึกหัด ผู้สอนใช้แหล่งการเรียนรู้ท้ังในระหว่างการเรียน
การ สอนและหลังจากการเรียนการสอน วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยแบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบทดสอบหลัง เรียน แบบประเมินผลงานหรือแบบประเมินทักษะการปฏิบัติงาน 3) งานวิจัยท่ีทา
การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เป็นงานวิจัยท่ีศึกษาสภาพท่ัวไป ในการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่นของสถานศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ทาการศึกษาในด้านแนวทางการดาเนินงาน ปัญหา และผู้ท่ีมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรท้อง  
   
4. แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยการสอน และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 4.1 แนวคิดเร่ืองวิทยาการจัดการเรียนรู้ด้านการสอน 
 ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย (2558: 98) ได้กล่าวว่า วิทยาการจัดการเรียนรู้คือองค์ประกอบ
ของการจัดการเรีนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพท้ังหมดท่ีผู้สอนได้ศึกษาและคัดสรรเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุสัมฤทธิผลท่ีได้ก าหนดไว้ รูปแบบการเรียนการสอนวิธีสอน และ
เทคนิคการสอนเป็นองค์ประกอบหนึ่งของวิทยาการเรียนรู้ท่ีเป็นกระบวนการส าคัญของการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ และเจตคติให้กับผู้เรียน การเลือกใช้รูปแบบการเรียนการสอน วิธีสอน และเทคนิคการ
สอนท่ีเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ รวมท้ังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญจะช่วยส่งเสริมความรู้ความคิดและทักษะท่ีจ าเป็นให้กับผู้เรียนได้  รูปแบบการเรียน
การสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอนมีหลักการ แนวความคิด และปัจจัยอื่น ๆ มากมายท่ีเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการ ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีครู้ต้องศึกษา วิเคราะห์ท าความ
เข้าใจและฝึกทดลองใช้จนเกิดความช านาญก่อนการน าไปใช้จริงเสมอ นักการศึกษาได้แบ่งประเภท
ของรูปแบบการสอนท่ีแตกต่างกันออกไปตามแนวคิด ความเช่ือท่ีแตกต่างกัน ซึ่งแต่ละรูปแบบการ
สอนมีจุดเน้นท่ีแตกต่างกัน ท้ังนี้เมื่อน าไปจัดการเรียนการสอนมิได้หมายความว่าผลท่ีได้จะมีเพียงด้าน
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เดียวอาจจะเกิดการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ด้วย การจัดกลุ่มเป็นเพียงแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเรียน
การสอนนั้นมีวัตถุประงสงค์หลักเป็นไปทิศทางใดเท่านั้น นอกจากนี้ต้องใช้วิทยาการเรียนรู้ต่าง ๆ มา
ปรับใช้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยศึกษาวิธีการสอนใหม่ ๆ ท่ีเกิดขึ้นตาม
จุดเน้น และการเปล่ียนแปลงทางด้านสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 4.2 รูปแบบการเรียนการสอน 
 Soylor, Alexander and Lewis (1981) ได้กล่าวว่ารูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง
แบบหรือแผน (pattern) ของการสอนท่ีมีการจัดกระท าพฤติกรรมขึ้นจ านวนหนึ่งซึ่งมีความแตกต่าง
กันเพื่อจุดหมายหรือจุดเน้นเฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่ง  
 Joyce, Weil and Calhoun (2004) ได้ให้ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนว่า 
เป็นแผนหรือแบบซึ่งสามารถใช้เพื่อการสอนในห้องเรียนทางตรง หรือการสอนเป็นกลุ่มย่อย เพื่อจัด
ส่ือการสอนท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งรวมทั้งหนังสือ ภาพยนตร์ เทปบันทึกเสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร์
และหลักสูตรรายวิชาแต่ละรูปแบบ 
 ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย (2558: 101) ได้กล่าวว่า รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง 
สภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยใช้วิธีสอน เทคนิคการ
สอน เข้ามาช่วยให้การเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดท่ียึดถือซึ่งรูปแบบ
การเรียนการสอนต้องก าหนดรายละเอียดในการเตีรยมการสอน การด าเนินการสอนและการ
ประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงวิธีการท่ีผู้เรียนจะบรรลุจุดหมายท่ีก าหนดไว้ 
 ทิศนา แขมณี (2559) ให้ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หมายถึง สภาพ 
หรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอน ท่ีจัดขึ้นอย่างเป็นระบบระเบียบตามหลักปรัชญาทฤษฎี 
หลักการ แนวคิดหรือความเช่ือต่าง ๆ โดยอาศัยวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ เข้ามาช่วยให้สภาพ
การเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามหลักการท่ียึดถือ และได้ข้อสรุปว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
กับระบบการเรียนการสอนมีความหมายเหมือนกัน แต่นิยมใช้ต่างกันในแง่ของระบบย่อยและ ระบบ
ใหญ่ ระบบการจัดการเรียนการสอนใช้กับระบบใหญ่ ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญของการจัดการ
เรียนการสอนโดยรวม ส่วนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนิยมใช้กับระบบย่อยกว่า เช่น รูปแบบวิธี
สอนแบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง วิธีสอนแบบแก้ปัญหา วิธีสอนแบบสืบสวน สอบสวน เป็นต้น  
 จากแนวความคิดเกี่ยวกับความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีกล่าวมา สามารถสรุป 
ได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง แผนหรือแบบท่ีจัดขึ้นอย่างเป็นระบบระเบียบตามหลัก 
ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเช่ือต่าง ๆ โดยใช้วิธีสอน และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อมุ่งให้เกิด
จุดหมายตามท่ีคาดไว้ 

 4.3 รูปแบบการเรียนการสอนทีเ่ปน็สากล 
 รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเป็นสากลซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร. ทิศนา แขมมณี ได้คัดเลือก
มาน าเสนอ ล้วนได้รับการพิสูจน์ทดสอบประสิทธิภาพมาแล้วและมีผู้นิยมน าไปใช้ในการเรียนการสอน
โดยท่ัวไป แต่ เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวมีจ านวนมาก เพื่อความสะดวกในการศึกษา
และการน าไปใช้ จึงได้ จัดหมวดหมู่ของรูปแบบเหล่านั้นตามลักษณะของวัตถุประสงค์เฉพาะหรือ
เจตนารมณ์ของรูปแบบ ซึ่งสามารถ จัดกลุ่มได้เป็น 5 หมวดดังนี้   
 1. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย(cognitive domain)  
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 2. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาด้านจิตพิสัย(affective domain) 
 3. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย(psycho-motor domain) 
 4. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ(process skill) 
 5. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการบูรณาการ(integration)  
 เนื่องจากจ านวนรูปแบบและรายละเอียดของแต่ละรูปแบบมากเกินกว่าท่ีจะน าเสนอไว้ใน
ท่ีนี้ได้ท้ังหมด จึงได้คัดสรรและน าเสนอเฉพาะรูปแบบท่ี รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี 
ประเมินว่าเป็นรูปแบบท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อครูส่วนใหญ่และมีโอกาสน าไปใช้ได้มาก โดยจะน าเสนอ
เฉพาะสาระท่ีเป็นแก่นส าคัญของ รูปแบบ 4 ประการ คือ ทฤษฎีหรือหลักการของรู ปแบบ 
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ กระบวนการของรูปแบบ และผลท่ีจะได้รับจากการใช้รูปแบบ ซึ่งจะช่วยให้
ผู้อ่านได้ภาพรวมของรูปแบบ อันจะช่วยให้สามารถตัดสินใจ ในเบื้องต้นได้ว่าใช้รูปแบบใดตรงกับ
ความต้องการของตน หากตัดสินใจแล้ว ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมใน รูปแบบใด สามารถไปศึกษา
เพิ่มเติมได้จากหนังสือซึ่งให้รายช่ือไว้ในบรรณานุกรม อนึ่ง รูปแบบการเรียนการสอนท่ีน าเสนอนี้ ล้วน
เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ท้ังส้ิน เพียงแต่มีความแตกต่างกันตรง
จุดเน้นของด้านท่ีต้องการพัฒนาในตัวผู้เรียนและปริมาณของการมีส่วน ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนซึ่งมีมากน้อยแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ท่านผู้อ่านพึงระลึกอยู่เสมอว่า แม้ รูปแบบแต่ละ
หมวดหมู่จะมีจุดเน้นท่ีแตกต่างกัน ก็มิได้หมายความว่า รูปแบบนั้นไม่ได้ใช้หรือพัฒนา ความสามารถ
ทางด้านอื่น ๆ เลย อันท่ีจริงแล้ว การสอนแต่ละครั้งมักประกอบไปด้วยองค์ประกอบท้ังทางด้าน พุทธิ
พิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย รวมทั้งทักษะกระบวนการทางสติปัญญา เพราะองค์ประกอบท้ังหมดมี
ความ เกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิด การจัดหมวดหมู่ของรูปแบบเป็นเพียงเครื่องแสดงให้เห็นว่า รูปแบบ
นั้น มีวัตถุประสงค์ หลักมุ่งเน้นไปทางใดเท่านั้น แต่ส่วนประกอบด้านอื่น ๆ ก็ยังคงมีอยู่ เพียงแต่จะมี
น้อยกว่าจุดเน้นเท่านั้น  
 1. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย (cognitive domain)  
  รูปแบบการเรียนการสอนในหมวดนี้ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมุ่งช่วยให้ผู้เรียน
เกิดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระต่าง ๆ ซึ่งเนื้อหาสาระนั้นอาจอยู่ในรูปของข้อมูล ข้อเท็จจริง 
มโนทัศน์ หรือความคิด รวบยอด รูปแบบท่ีคัดเลือกมาน าเสนอในท่ีนี้มี 5 รูปแบบ ดังนี้  
  1.1 รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์ (Concept Attainment Model)                 
  ก.  ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 
  Joyce (2004) พัฒนารูปแบบนี้ขึ้นโดยใช้แนวคิดของบรุน เนอร์  กู๊ดนาว  และออสติน 
(Bruner,  Goodnow, และ Austin)  การเรียนรู้มโนทัศน์ของส่ิงใดส่ิงหนึ่งนั้น สามารถท าได้โดยการ
ค้นหาคุณสมบัติเฉพาะท่ีส าคัญของส่ิงนั้น เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการจ าแนกส่ิงท่ีใช่และไม่ใช่ ส่ิงนั้นออก
จากกันได้   
  ข.  วัตถุประสงค์ของรูปแบบเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มโนทัศน์ของเนื้อหาสาระ
ต่าง ๆ อย่างเข้าใจ และสามารถให้ ค านิยามของมโนทัศน์นั้นด้วยตนเอง        
  ค.  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ  
  ขั้นที่ 1 ผู้สอนเตรียมข้อมูลส าหรับให้ผู้เรียนฝึกหัดจ าแนก ผู้สอนเตรียมข้อมูล 2 ชุด ชุด
หนึ่งเป็นตัวอย่างของมโนทัศน์ท่ีต้องการสอน อีกชุดหนึ่งไม่ใช่ตัวอย่าง ของมโนทัศน์ท่ีต้องการสอน ใน
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การเลือกตัวอย่างข้อมูล 2 ชุดข้างต้น ผู้สอนจะต้องเลือกหาตัวอย่างท่ีมีจ านวนมากพอท่ีจะ ครอบคลุม
ลักษณะของมโนทัศน์ท่ีต้องการนั้น ถ้ามโนทัศน์ท่ีต้องการสอนเป็นเรื่องยากและซับซ้อนหรือเป็น
นามธรรม อาจใช้วิธีการยกเป็นตัวอย่าง เรื่องส้ัน ๆ ท่ีผู้สอนแต่งขึ้นเองน าเสนอแก่ผู้เรียน ผู้สอนเตรียม
ส่ือการสอนท่ีเหมาะสมจะใช้น าเสนอตัวอย่างมโนทัศน์เพื่อแสดงให้เห็นลักษณะต่าง ๆ ของมโนทัศน์ท่ี
ต้องการสอนอย่างชัดเจน  
  ขั้นท่ี 2 ผู้สอนอธิบายกติกาในการเรียนให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจตรงกัน ผู้สอนช้ีแจงวิธีการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจก่อนเริ่มกิจกรรมโดยอาจสาธิตวิธีการและให้ผู้เรียนลองท าตามท่ีผู้สอนบอก
จนกระท่ังผู้เรียนเกิดความเข้าใจพอสมควร   
  ขั้นที่ 3 ผู้สอนเสนอข้อมูลตัวอย่างของมโนทัศน์ท่ีต้องการสอน และข้อมูลท่ีไม่ใช่ตัวอย่าง
ของมโนทัศน์ท่ี ต้องการสอน การน าเสนอข้อมูลตัวอย่างนี้ท าได้หลายแบบ แต่ละแบบมีจุดเด่น - จุด
ด้อย ดังต่อไปนี้  
  1) น าเสนอข้อมูลท่ีเป็นตัวอย่างของส่ิงท่ีจะสอนทีละข้อมูลจนหมดท้ังชุด โดยบอกให้
ผู้เรียนรู้ว่าเป็น ตัวอย่างของส่ิงท่ีจะสอนแล้วตามด้วยข้อมูลท่ีไม่ใช่ตัวอย่างของส่ิงท่ีจะสอนทีละข้อมูล
จนครบหมดท้ังชุดเช่นกัน โดยบอกให้ผู้เรียนรู้ว่าข้อมูลชุดหลังนี้ไม่ใช่ส่ิงท่ีจะสอน ผู้เรียนจะต้องสังเกต
ตัวอย่างท้ัง 2 ชุด และคิดหา คุณสมบัติร่วมและคุณสมบัติท่ีแตกต่างกัน เทคนิควิธีนี้สามารถช่วยให้
ผู้เรียนสร้างมโนทัศน์ได้เร็วแต่ใช้ กระบวนการคิดน้อย   
  2) เสนอข้อมูลท่ีใช่และไม่ใช่ตัวอย่างของส่ิงท่ีจะสอนสลับกันไปจนครบ เทคนิควิธีนี้ช่วย
สร้างมโนทัศน์ได้ ช้ากว่าเทคนิคแรก แต่ได้ใช้กระบวนการคิดมากกว่า  
  3) เสนอข้อมูลท่ีใช่และไม่ใช่ตัวอย่างของส่ิงท่ีจะสอนอย่างละ 1 ข้อมูล แล้วเสนอข้อมูล
ท่ีเหลือท้ังหมดที ละข้อมูลโดยให้ผู้เรียนตอบว่าข้อมูลแต่ละข้อมูลท่ีเหลือนั้นใช่หรือไม่ใช่ตัวอย่างท่ีจะ
สอน เมื่อผู้เรียนตอบ ผู้สอน จะเฉลยว่าถูกหรือผิด วิธีนี้ผู้เรียนจะได้ใช้กระบวนการคิดในการทดสอบ
สมมติฐานของตนไปทีละขั้นตอน   
  4) เสนอข้อมูลท่ีใช่และไม่ใช่ตัวอย่างส่ิงท่ีจะสอนอย่างละ 1 ข้อมูล แล้วให้ผู้เรียนช่วยกัน
ยกตัวอย่างข้อมูล ท่ีผู้เรียนคิดว่าใช่ตัวอย่างของส่ิงท่ีจะสอน โดยผู้สอนจะเป็นผู้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ วิธี
นี้ผู้เรียนจะมีโอกาสคิดมาก ขึ้นอีก  
  ขั้นท่ี 4 ให้ผู้เรียนบอกคุณสมบัติเฉพาะของส่ิงท่ีต้องการสอน  จากกิจกรรมท่ีผ่านมาใน
ขั้นต้น ๆ ผู้เรียนจะต้องพยามหาคุณสมบัติเฉพาะของตัวอย่างท่ีใช่และไม่ใช่ส่ิง ท่ีผู้เรียนต้องการสอน
และทดสอบค าตอบของตน หากค าตอบของตนผิดผู้เรียนก็จะต้องหาค าตอบใหม่ซึ่งก็ หมายความว่า
ต้องเปล่ียนสมมติฐานท่ีเป็นฐานของค าตอบเดิม ด้วยวิธีนี้ผู้เรียนจะค่อย ๆ สร้างความคิดรวบยอด ของ
ส่ิงนั้นขึ้นมา ซึ่งก็จะมาจากคุณสมบัติเฉพาะของส่ิงนั้นนั่นเอง  
  ขั้นท่ี 5 ให้ผู้เรียนสรุปและให้ค าจ ากัดความของส่ิงท่ีต้องการสอน เมื่อผู้เรียนได้รายการ
ของคุณสมบัติเฉพาะของส่ิงท่ีต้องการสอนแล้ว ผู้สอนให้ผู้เรียนช่วยกันเรียบเรียง ให้เป็นค านิยามหรือ
ค าจ ากัดความท่ี 6 ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายร่วมกันถึงวิธีการท่ีผู้เรียนใช้ในการหาค าตอบ ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดของตัวเอง  
  ง. ผลท่ีผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนรู้ตามรูปแบบ เนื่องจากผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มโน
ทัศน์ จากการคิด วิเคราะห์และตัวอย่างท่ีหลากหลาย ดังนั้นผล ท่ีผู้เรียนจะได้รับโดยตรงคือ จะเกิด
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ความเข้าใจในมโนทัศน์นั้น และได้เรียนรู้ทักษะการสร้างมโนทัศน์ซึ่งสามารถ น าไปใช้ในการท าความ
เข้าใจมโนทัศน์อื่น ๆต่อไปได้ รวมท้ังช่วยพัฒนาทักษะการใช้เหตุผลโดยการอุปนัย ( inductive 
reasoning) อีกด้วย  
  1.2  รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย (Gagne’s Instructional 
Model)             
  ก.  ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ  
   Gagne (1985) ได้พัฒนาทฤษฎีเงื่อนไขการเรียนรู้ (Condition of Learning) ซึ่งมี 2 
ส่วนใหญ่ ๆ คือ ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีการจัดการเรียนการสอน  ทฤษฎีการเรียนรู้ของกานเย 
อธิบายว่าปรากฏการณ์การเรียนรู้มีองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ 1)  ผลการเรียนรู้หรือความสามารถด้าน
ต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งมีอยู่ 5 ประเภทคือทักษะทางปัญญา (intellectual skill ) ซึ่งประกอบด้วยการ
จ าแนกแยกแยะ การสร้างความคิดรวบยอด การสร้างกฎ การสร้าง กระบวนการหรือกฎช้ันสูง 
ความสามารถด้านต่อไปคือ กลวิธีในการเรียนรู้(cognitiveStrategy)  ภาษาหรือ ค าพูด (verbal 
information) ทักษะการเคล่ือนไหว(motor skill) และเจตคติ(attitude) 2)  กระบวนการเรียนรู้และ
จดจ าของมนุษย์ มนุษย์มีกระบวนการจัดกระท าข้อมูลในสมอง ซึ่งมนุษย์ จะอาศัยข้อมูลท่ีสะสมไว้มา
พิจารณาเลือกจัดกระท าส่ิงใดส่ิงหนึ่ง และขณะท่ีกระบวนการจัดกระท าข้อมูล ภายในสมองก าลัง
เกิดขึ้นเหตุการณ์ภายนอกร่างกายมนุษย์มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมหรือการยับยั้งการเรียนรู้ท่ี เกิดขึ้น
ภายในได้ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน กานเยจึงได้เสนอแนะว่า ควรมีการจัดสภาพการเรียนการ 
สอนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้แต่ละประเภท ซึ่งมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกัน และส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ ภายในสมอง โดยจัดสภาพการณ์ภายนอกให้เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ภายในของ
ผู้เรียน            
  ข.  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ        
  เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง ๆ ได้อย่างดี รวดเร็ว และสามารถ
จดจ าส่ิงท่ี เรียนได้นาน                  
  ค.  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ         
  การเรียนการสอนตามรูปแบบของกานเย ประกอบด้วยการด าเนินการเป็นล าดับข้ันตอน
รวม 9 ขั้นดังนี้   
  ขั้นท่ี 1  การกระตุ้นและดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เป็นการช่วยให้ผู้เรียนสามารถรับ
ส่ิงเร้า หรือส่ิงท่ี จะเรียนรู้ได้ดี  
  ขั้นที่ 2 การแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียนให้ผู้เรียนทราบ เป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้รับรู้
ความคาดหวัง      
  ขั้นท่ี 3 การกระตุ้นให้ระลึกถึงความรู้เดิม เป็นการช่วยให้ผู้เรียนดึงข้อมูลเดิมท่ีอยู่ใน
หน่วยความจ า ระยะยาวให้มาอยู่ในหน่วยความจ าเพื่อใช้งาน(working memory) ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน
เกิดความพร้อมในการ เช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม  
  ขั้นท่ี 4 การน าเสนอส่ิงเร้าหรือเนื้อหาสาระใหม่ ผู้สอนควรจะจัดส่ิงเร้าให้ผู้เรียนเห็น
ความส าคัญของส่ิง เร้านั้นอย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกในการเลือกรับรู้ของผู้เรียน  
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  ขั้นที่ 5 การให้แนวการเรียนรู้ หรือการจัดระบบข้อมูลให้มีความหมาย เพื่อช่วยให้ผู้เรียน
สามารถท าความเข้าใจกับสาระท่ีเรียนได้ง่ายและเร็วขึ้น  
  ขั้นที่ 6 การกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความสามารถ เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสตอบสนองต่อส่ิง
เร้าหรือสาระท่ี เรียน ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นในตัวผู้เรียน   
  ขั้นท่ี 7 การให้ข้อมูลป้อนกลับ เป็นการให้การเสริมแรงแก่ผู้เรียน และข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์กับผู้เรียน  
  ขั้นท่ี 8 การประเมินผลการแสดงออกของผู้เรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนทราบว่าตนเอง
สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด      
  ขั้นที่ 9 การส่งเสริมความคงทนและการถ่ายโอนการเรียนรู้ โดยการให้โอกาสผู้เรียนได้มี
การฝึกฝน อย่างพอเพียงและในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจท่ีลึกซึ้งขึ้น 
และสามารถถ่าย โอนการเรียนรู้ไปสู่สถานการณ์อื่น ๆ ได้              
  ง.  ผลท่ีผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ                            
  เนื่องจากการเรียนการสอนตามรูปแบบนี้ จัดขึ้นให้ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และจดจ า
ของ มนุษย์ ดังนั้น ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้สาระท่ีน าเสนอได้อย่างดี รวดเร็วและจดจ าส่ิงท่ีเรียนรู้ได้
นาน นอกจากนั้นผู้เรียนยังได้เพิ่มพูนทักษะในการจัดระบบข้อมูล สร้างความหมายของข้อมูล รวมทั้ง
การแสดง ความสามารถของตนด้วย  
  1.3  รูปแบบการเรียนการสอนโดยการน าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า (Advance 
Organizer Model)             
  ก.  ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ                  
  การน าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า(Advanced Organizer) เพื่อการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย (meaningful verbal learning) การเรียนรู้จะมีความหมายเมื่อส่ิงท่ีเรียนรู้สามารถ
เช่ือมโยงกับความรู้เดิมของ ผู้เรียน ดังนั้นในการสอนส่ิงใหม่ สาระความรู้ใหม่ ผู้สอนควรวิเคราะห์หา
ความคิดรวบยอดย่อย ๆ ของสาระท่ี จะน าเสนอ จัดท าผังโครงสร้างของความคิดรวบยอดเหล่านั้น
แล้ววิเคราะห์หามโนทัศน์หรือความคิดรวบยอดท่ี กว้างครอบคลุมความคิดรวบยอดย่อย ๆ ท่ีจะสอน 
หากครูน าเสนอมโนทัศน์ท่ีกว้างดังกล่าวแก่ผู้เรียนก่อนการ สอนเนื้อหาสาระใหม่ ขณะท่ีผู้เรียนก าลัง
เรียนรู้สาระใหม่ ผู้เรียนจะสามารถ น าสาระใหม่นั้นไปเกาะเกี่ยว เช่ือมโยงกับมโนทัศน์กว้างท่ีให้ไว้
ล่วงหน้าแล้ว ท าให้การเรียนรู้นั้นมีความหมายต่อผู้เรียน             
  ข.  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ     
  เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระ ข้อมูลต่าง ๆ อย่างมีความหมาย            
  ค.   กระบวนการเรียนการสอน  
  ขั้นท่ี 1 การจัดเตรียมมโนทัศน์กว้าง  โดยการวิเคราะห์ หามโนทัศน์ท่ีกว้างและ
ครอบคลุมเนื้อหาสาระใหม่ท้ังหมด มโนทัศน์ท่ีกว้างนี้ ไม่ใช่ส่ิง เดียวกับมโนทัศน์ใหม่ท่ีจะสอน แต่จะ
เป็นมโนทัศน์ในระดับท่ีเหนือขึ้นไปหรือสูงกว่า ซึ่งจะมีลักษณะเป็น นามธรรมมากกว่า ปกติมักจะเป็น
มโนทัศน์ของวิชานั้นหรือสายวิชานั้น ควรน าเสนอมโนทัศน์กว้างนี้ล่วงหน้า ก่อนการสอน จะเป็น
เสมือนการ”preview” บทเรียน ซึ่งจะเป็นคนละอย่างกับการ”over view” หรือการให้ดู ภาพรวม
ของส่ิงท่ีจะสอน การน าเสนอภาพรวมของส่ิงท่ีจะสอน การทบทวนความรู้เดิม การซักถามความรู้และ 
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ประสบการณ์ของผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะสอน การบอกวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน เหล่านี้ 
ไม่นับว่าเป็น “advance organizer” ซึ่งจะต้องมีลักษณะท่ีกว้างครอบคลุม และมีความเป็นนามธรรม
อยู่ในระดับสูง กว่าส่ิงท่ีจะสอน  
  ขั้นที่ 2  การน าเสนอมโนทัศน์กว้าง                     
  1)  ผู้สอนช้ีแจงวัตถุประสงค์ของบทเรียน                    
  2)  ผู้สอนน าเสนอมโนทัศน์กว้างด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นการบรรยายส้ัน ๆ แสดงแผนผัง
มโนทัศน์ ยกตัวอย่าง หรือใช้การเปรียบเทียบ เป็นต้น  
  ขั้นที่ 3  การน าเสนอเนื้อหาสาระใหม่ของบทเรียน ผู้สอนน าเสนอเนื้อหาสาระท่ีต้องการ
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามปกติแต่ในการน าเสนอ ผู้สอนควรกล่าวเช่ือมโยงหรือกระตุ้น
ให้ผู้เรียนเช่ือมโยงกับมโนทัศน์ท่ีให้ไว้ล่วงหน้าเป็นระยะ ๆ  
  ขั้นท่ี 4  การจัดโครงสร้างความรู้ ผู้สอนส่งเสริมกระบวนการจัดโครงสร้าง ความรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ส่งเสริมการ ผสมผสานความรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนต่ืนตัวในการเรียนรู้ และ
ท าความกระจ่างในส่ิงท่ีเรียนรู้ โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น               
  1)  อธิบายภาพรวมของเรื่องท่ีเรียน                
  2)  สรุปลักษณะส าคัญของเรื่อง               
  3)  บอกหรือเขียนค านิยามท่ีกะทัดรัดชัดเจน               
  4)  บอกความแตกต่างของสาระในแง่มุมต่าง ๆ              
   5)  อธิบายว่าเนื้อหาสาระท่ีเรียนสนับสนุนหรือส่งเสริมมโนทัศน์กว้างท่ีให้ไว้ล่วงหน้า
อย่างไร                
  6)  อธิบายความเช่ือมโยงระหว่างเนื้อหาสาระใหม่กับมโนทัศน์กว้างท่ีให้ไว้ล่วงหน้า               
  7)  ยกตัวอย่างเพิ่มเติมจากส่ิงท่ีเรียน               
  8)  อธิบายแก่นส าคัญของสาระท่ีเรียนโดยใช้ค าพูดของตัวเอง               
  9)  วิเคราะห์สาระในแง่มุมต่าง ๆ             
  ง.  ผลท่ีผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนรู้ตามรูปแบบ                 
  ผลโดยตรงท่ีผู้เรียนจะได้รับก็คือ เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระและข้อมูลของบทเรียน
อย่างมี ความหมาย เกิดความคิดรวบยอดในส่ิงท่ีเรียน และสามารถจัดโครงสร้างความรู้ของตนเองได้ 
นอกจากนั้นยังได้ พัฒนาทักษะและอุปนิสัยในการคิดและเพิ่มพูนความใฝ่รู้  
  1.4 รูปแบบการเรียนการสอนเน้นความจ า (Memory  Model)            
  ก.  ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ   
  รูปแบบนี้พัฒนาขึ้นโดยอาศัยหลัก 6 ประการเกี่ยวกับ              
  1)  การตระหนักรู้(awareness) ซึ่งกล่าวว่า การท่ีบุคคลจะจดจ าส่ิงใดได้ดีนั้น จะต้อง
เริ่ม จากการรับรู้ส่ิงนั้น หรือการสังเกตส่ิงนั้นอย่างต้ังใจ    
  2)  การเช่ือมโยง(association) กับส่ิงท่ีรู้แล้วหรือจ าได้  
  3)  ระบบการเช่ือมโยง(link system) คือระบบในการเช่ือมความคิดหลายความคิดเข้า 
ด้วยกันในลักษณะท่ีความคิดหนึ่งจะไปกระตุ้นให้สามารถจ าอีกความคิดหนึ่งได้                      
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  4)  การเช่ือมโยงท่ีน่าขบขัน(ridiculous association) การเช่ือมโยงท่ีจะช่วยให้บุคคล
จดจ าได้ ดีนั้น มักจะเป็นส่ิงท่ีแปลกไปจากปกติธรรมดา การเช่ือมโยงในลักษณะท่ีแปลก เป็นไปไม่ได้ 
ชวนให้ขบขัน มักจะประทับในความทรงจ าของบุคคลเป็นเวลานาน                       
  5)  ระบบการใช้ค าทดแทน                     
  6)  การใช้ค าส าคัญ(key word) ได้แก่ การใช้ค า อักษร หรือพยางค์เพียงตัวเดียว เพื่อ
ช่วย กระตุ้นให้จ าส่ิงอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกันได้             
  ข.  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ                 
  รูปแบบนี้มีวัตถุประสงค์ช่วยให้ผู้เรียนจดจ าเนื้อหาสาระท่ีเรียนรู้ได้ดีและได้นาน และได้
เรียนรู้ กลวิธีการจ า ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้สาระอื่น ๆ ได้อีก  
  ค.  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ       
  ในการเรียนการสอนเนื้อหาสาระใด ๆ ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนจดจ าเนื้อหาสาระนั้น
ได้ดีและ ได้นานโดยด าเนินการดังนี้  
  ขั้นท่ี 1 การสังเกตหรือศึกษาสาระอย่างต้ังใจ  ผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนตระหนักรู้ในสาระท่ี
เรียน โดยการใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น ให้อ่านเอกสารแล้วขีดเส้น ใต้ค า/ประเด็นท่ีส าคัญ ให้ต้ังค าถาม
จากเรื่องท่ีอ่าน ให้หาค าตอบของค าถามต่าง ๆ เป็นต้น  
  ขั้นที่ 2 การสร้างความเช่ือมโยง เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาสาระท่ีต้องการเรียนรู้แล้ว ให้ผู้เรียน
เช่ือมโยงเนื้อหาส่วนต่าง ๆท่ีต้องการจดจ ากับ ส่ิงท่ีตนคุ้นเคย เช่น กับค า ภาพ หรือความคิดต่าง ๆ 
(ตัวอย่างเช่น เด็กจ าไม่ได้ว่าค่ายบางระจันอยู่จังหวัดอะไร จึงโยงความคิดว่า ชาวบางระจันเป็นคนกล้า
หาญ สัตว์ท่ีถือว่าเก่งกล้าคือสิงโตบางระจันจึงอยู่ท่ีจังหวัดสิงห์บุรี) หรือให้หาหรือคิดค าส าคัญ ท่ี
สามารถกระตุ้นความจ าในข้อมูลอื่น ๆท่ีเกี่ยวข้องกัน เช่น สูตร 4 M หรือทดแทน ค าท่ีไม่คุ้นด้วย ค า 
ภาพ หรือความหมายอื่น หรือการใช้การเช่ือมโยงความคิดเข้าด้วยกัน  
  ขั้นท่ี 3 การใช้จินตนาการ เพื่อให้จดจ าสาระได้ดีขึ้น ให้ผู้เรียนใช้เทคนิคการเช่ือมโยง
สาระต่าง ๆ ให้เห็นเป็นภาพท่ีน่าขบขัน เกิน ความเป็นจริง  
  ขั้นท่ี 4 การฝึกใช้เทคนิคต่าง ๆ ท่ีท าไว้ข้างต้นในการทบทวนความรู้และเนื้อหาสาระ
ต่างๆ จนกระท่ัง จดจ าได้            
  ง.  ผลท่ีผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ  
  การเรียนโดยใช้เทคนิคช่วยความจ าต่าง ๆ ของรูปแบบ นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถจดจ าเนื้อหา สาระต่างๆ ท่ีเรียนได้ดีและได้นานแล้ว ยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้กลวิธีการ
จ า ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการ เรียนรู้สาระอื่น ๆ ได้อีกมาก  
  1.5  รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizer Instructional 
Model)             
  ก. ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ          
  กระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากองค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วนด้วยกันได้แก่ ความจ า
ข้อมูล กระบวนการทางปัญญา และเมตาคอคนิช่ัน ความจ าข้อมูลประกอบด้วย ความจ าจากการรู้สึก
สัมผัส(sensory memory) ซึ่งจะเก็บข้อมูลไว้เพียงประมาณ 1 วินาทีเท่านั้น  ความจ าระยะส้ัน
(short-term memory) หรือ ความจ าปฏิบัติการ(working memory) ซึ่งเป็นความจ าท่ีเกิดขึ้น
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หลังจากการตีความส่ิงเร้าท่ีรับรู้มาแล้ว ซึ่งจะ เก็บข้อมูลไว้ไ ด้ช่ัวคราวประมาณ 20 วินาที และท า
หน้าท่ีในการคิด ส่วนความจ าระยะยาว (long- term  memory) เป็นความจ าท่ีมีความคงทน มีความ
จุไม่จ ากัดสามารถคงอยู่เป็นเวลานาน เมื่อต้องการใช้จะสามารถ เรียกคืนได้ ส่ิงท่ีอยู่ในความจ าระยะ
ยาวมี 2 ลักษณะ คือ ความจ าเหตุการณ์ (episodic memory) และ ความจ าความหมาย(semantic 
memory) เกี่ยวกับข้อเท็จจริง มโนทัศน์ กฎ หลักการต่าง ๆ  องค์ประกอบ ด้านความจ าข้อมูลนี้ จะมี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ขึ้นกับกระบวนการทางปัญญาของบุคคลนั้น ซึ่ง ประกอบด้วย                           
  1)  การใส่ใจ หากบุคคลมีความใส่ใจในข้อมูลท่ีรับเข้ามาทางการสัมผัส ข้อมูลนั้นก็จะถูก 
น าเข้าไปสู่ความจ าระยะส้ันต่อไป หากไม่ได้รับการใส่ใจ ข้อมูลนั้นก็จะเลือนหายไปอย่างรวดเร็ว                                        
  2)  การรับรู้ เมื่อบุคคลใส่ใจในข้อมูลใดท่ีรับเข้ามาทางประสาทสัมผัส บุคคลก็จะรับ
ข้อมูล นั้น และน าข้อมูลนี้เข้าสู่ความจ าระยะส้ันต่อไป ข้อมูลท่ีรับรู้นี้จะเป็นความจริงตามการรับรู้ของ
บุคคลนั้น ซึ่ง อาจไม่ใช่ความจริงเชิงปรนัย เนื่องจากเป็นความจริงท่ีผ่านการตีความจากบุคคลนั้น
มาแล้ว                           
  3)  การท าซ้ าหากบุคคลมีกระบวนการรักษาข้อมูล โดยการทบทวนซ้ าแล้วซ้ าอีก ข้อมูล
นั้นก็จะยังคงถูกเก็บรักษาไว้ในความจ าปฏิบัติการ                           
  4)  การเข้ารหัส  หากบุคคลมีกระบวนการสร้างตัวแทนทางความคิดเกี่ยวกับข้อมูลนั้น
โดย มีการน าข้อมูลนั้นเข้าสู่ความจ าระยะยาวและเช่ือมโยงเข้ากับส่ิงท่ีมีอยู่แล้วในความจ าระยะยาว 
การเรียนรู้อย่าง มีความหมายก็จะเกิดขึ้น                           
  5)  การเรียกคืน การเรียกคืนข้อมูลท่ีเก็บไว้ในความจ าระยะยาวเพื่อน าออกมาใช้ มี 
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการเข้ารหัส หากการเข้ารหัสท าให้เกิดการเก็บความจ าได้ดีมี
ประสิทธิภาพ การ เรียกคืนก็จะมีประสิทธิภาพตามไปด้วย ด้วยหลักการดังกล่าว การเรียนรู้จึงเป็น
การสร้างความรู้ของบุคคล ซึ่งต้องใช้กระบวนการ เรียนรู้อย่างมีความหมาย 4 ข้ันตอนได้แก่  
  (1) การเลือกรับข้อมูลท่ีสัมพันธ์กัน  
  (2) การจัดระเบียบข้อมูลเข้าสู่ โครงสร้าง  
  (3) การบูรณาการข้อมูลเดิม และ  
  (4) การเข้ารหัสข้อมูลการเรียนรู้เพื่อให้คงอยู่ในความจ าระยะยาว และสามารถเรียกคืน
มาใช้ได้โดยง่าย ด้วยเหตุนี้ การให้ผู้เรียนมีโอกาสเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับโครงสร้างความรู้ เดิม ๆ และ
น าความรู้ความเข้าใจมาเข้ารหัสหรือสร้างตัวแทนทางความคิดท่ีมีความหมายต่อตนเองขึ้น จะส่งผล 
ให้การเรียนรู้นั้นคงอยู่ในความจ าระยะยาวและสามารถเรียกคืนมาใช้ได้  
  ข.  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ                 
  เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมและสร้างความหมายและความ 
เข้าใจในเนื้อหาสาระหรือข้อมูลท่ีเรียนรู้  และจัดระเบียบข้อมูลท่ีเรียนรู้ด้วยผังกราฟิก ซึ่งจะช่วยให้
ง่ายแก่การ จดจ า             
  ค.  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ        
  รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟิก มีหลายรูปแบบ ในท่ีนี้จะน าเสนอไว้ 3 
รูปแบบ ดังนี้   
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  1)  รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟิกของ โจนส์และคณะ(1989: 20 -25) 
ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ ๆ 5  ขั้นตอนดังนี้  
  1.1)  ผู้สอนเสนอตัวอย่างการจัดข้อมูลด้วยผังกราฟิกท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาและ 
วัตถุประสงค์   
  1.2)  ผู้สอนแสดงวิธีสร้างผังกราฟิก  
  1.3)  ผู้สอนช้ีแจงเหตุผลของการใช้ผังกราฟิกนั้นและอธิบายวิธีการใช้  
  1.4)  ผู้เรียนฝึกการสร้างและใช้ผังกราฟิกในการท าความเข้าใจเนื้อหาเป็นราย บุคคล  
  1.5)  ผู้เรียนเข้ากลุ่มและน าเสนอผังกราฟิกของตนแลกเปล่ียนกัน  
  2) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟิกของคล้าก(Clark,1991: 526-524) 
ประกอบด้วยขั้นตอนการเรียนการสอนท่ีส าคัญ ๆ ดังนี้  
  ก.  ขั้นก่อนสอน  
  2.1) ผู้สอนพิจารณาลักษณะของเนื้อหาท่ีจะสอนสาระนั้นและวัตถุประสงค์ของ การ
สอนเนื้อหาสาระนั้น                                   
  2.2) ผู้สอนพิจารณาและคิดหาผังกราฟิกหรือวิธีหรือระบบในการจัดระเบียบเนื้อหา 
สาระนั้น ๆ                                    
  2.3) ผู้สอนเลือกผังกราฟิก หรือวิธีการจัดระเบียบเนื้อหาท่ีเหมาะสมท่ีสุด                                   
  2.4) ผู้สอนคาดคะเนปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้เรียนในการใช้ผังกราฟิกนั้น  
  ข.  ขั้นสอน                                   
  2.1) ผู้สอนเสนอผังกราฟิกท่ีเหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหาสาระแก่ผู้เรียน                                   
  2.2) ผู้เรียนท าความเข้าใจเนื้อหาสาระและน าเนื้อหาสาระใส่ลงในผังกราฟิกตาม ความ
เข้าใจของตน                                   
  2.3) ผู้สอนซักถาม แก้ไขความเข้าใจผิดของผู้เรียน หรือขยายความเพิ่มเติม                                   
  2.4) ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดเพิ่มเติม โดยน าเสนอปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหา แล้วให้
ผู้เรียนใช้ผังกราฟิกเป็นกรอบในการคิดแก้ปัญหา                                   
  2.5) ผู้สอนให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน  
  3)  รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟิกของ(Joyce, 2004)น ารูปแบบการเรียน
การสอนของคล้ากมาปรับใช้โดยเพิ่มเติมข้ันตอนเป็น  8 ข้ัน ดังนี้                            
  3.1) ผู้สอนช้ีแจงจุดมุ่งหมายของบทเรียน                            
  3.2) ผู้สอนน าเสนอผังกราฟิกท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา                            
  3.3) ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนระลึกถึงความรู้เดิมเพื่อเตรียมสร้างความสัมพันธ์กับความรู้ 
ใหม่                            
  3.4) ผู้สอนเสนอเนื้อหาสาระท่ีต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้                            
  3.5) ผู้สอนเช่ือมโยงเนื้อหาสาระกับผังกราฟิก และให้ผู้เรียนน าเนื้อหาสาระใส่ลงในผัง 
กราฟิกตามความเข้าใจของตน                            
  3.6) ผู้สอนให้ความรู้เชิงกระบวนการโดยช้ีแจงเหตุผลในการใช้ผังกราฟิกและวิธีใช้ผัง 
กราฟิก                            
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  3.7) ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายผลการใช้ผังกราฟิกกับเนื้อหา                            
  3.8) ผู้สอนซักถาม ปรับความเข้าใจและขยายความจนผู้เรียนเกิดความเข้าใจกระจ่างชัด                    
  4)  รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟิกของสุปรียา ตันสกุล (2540: 40)                          
  สุปรียา  ตันสกุล ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลของการใช้รูปแบบการสอนแบบการจัดข้อมูล 
ด้วยแผนภาพ(Graphic Organizers) ท่ีมีต่อสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนและความสามารถทางการ
แก้ปัญหาของ นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” 
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษา กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนและความสามารถ
ทางการแก้ปัญหาสูงกว่านักศึกษากลุ่ม ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 รูปแบบการ
เรียนการสอนดังกล่าวประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ 7 ข้ันตอนดังนี้                        
  4.1) การทบทวนความรู้เดิม                        
  4.2) การช้ีแจงวัตถุประสงค์ ลักษณะของบทเรียน ความรู้ท่ีคาดหวังให้เกิดแก่ผู้เรียน                        
  4.3) การกระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงความรู้เดิม เพื่อเตรียมสร้างความสัมพันธ์กับส่ิงท่ี
เรียน และการจัดเนื้อหาสาระด้วยแผนภาพ                        
  4.4) การน าเสนอตัวอย่างการจัดเนื้อหาสาระด้วยแผนภาพ ท่ีเหมาะกับลักษณะของ
เนื้อหา ความรู้ท่ีคาดหวัง                       
   4.5) ผู้เรียนรายบุคคลท าความเข้าใจเนื้อหาและฝึกใช้แผนภาพ                        
  4.6) การน าเสนอปัญหาให้ผู้เรียนใช้แผนภาพเป็นกรอบในการแก้ปัญหา                        
  4.7) การท าความเข้าใจให้กระจ่างชัด             
  ง.  ผลท่ีผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ       
  ผู้เรียนจะมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระท่ีเรียนและจดจ าส่ิงท่ีเรียนรู้ได้ดี นอกจากนั้นยังได้
เรียนรู้การ ใช้ผังกราฟิกในการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้เนื้อหาสาระอื่น ๆ 
ได้อีกมาก  
 2.  รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาด้านจิตพิสัย (Affective Domain)  
 รูปแบบการเรียนการสอนในหมวดนี้เป็นรูปแบบท่ีมุ่งช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้สึก 
เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ ซึ่งเป็นเรื่องท่ียากแก่การพัฒนาหรือปลูกฝัง การ
จัดการเรียนการสอนตาม รูปแบบการสอนท่ีเพียงให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มักไม่เพียงพอต่อการให้
ผู้เรียนเกิดเจตคติท่ีดีได้ จ าเป็นต้อง อาศัยหลักการและวิธีการอื่น ๆ เพิ่มเติม  รูปแบบท่ีคัดสรรมา
น าเสนอในท่ีนี้มี 4 รูปแบบดังนี้                
 2.1 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสัยของบลูม (Instructional 
Model Based on Bloom’s Affective Domain)             
 ก. ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ       
 Bloom (1956) ได้จ าแนกจุดมุงหมายทางการศึกษาออกเป็น 3 ด้าน คือด้านความรู้ 
(cognitive domain) ด้านเจตคติหรือความรู้สึก (affective domain) และด้านทักษะ (psycho-
motor domain) ซึ่งในด้านเจตคติหรือความรู้สึกนั้น บลูมได้จัดขั้นการเรียนรู้ไว้ 5 ขั้นประกอบด้วย  
 1)  ขั้นการรับรู้ ซึ่งก็หมายถึง การท่ีผู้เรียนได้รับรู้ค่านิยมท่ีต้องการจะปลูกฝังในตัวผู้เรียน                      
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 2)  ขั้นการตอบสนอง ได้แก่การท่ีผู้เรียนได้รับรู้และเกิดความสนใจในค่านิยมนั้น แล้วมี 
โอกาสได้ตอบสนองในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  
 3)  ขั้นการเห็นคุณค่า เป็นขั้นท่ีผู้เรียนได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับค่านิยมนั้น แล้วเกิดเห็น 
คุณค่าของค่านิยมนั้น ท าให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อค่านิยมนั้น  
 4)  ขั้นการจัดระบบ เป็นขั้นที่ผู้เรียนรับค่านิยมท่ีตนเห็นคุณค่านั้นเข้ามาอยู่ในระบบค่านิยม 
ของตน   
 5)  ขั้นการสร้างลักษณะนิสัย เป็นขั้นที่ผู้เรียนปฏิบัติตนตามค่านิยมท่ีรับมาอย่างสม่ าเสมอ
และท าจนกระท่ังเป็นนิสัย ถึงแม้ว่าบลูมได้น าเสนอแนวคิดดังกล่าวเพื่อใช้ในการก าหนดวัตถุประสงค์
ในการเรียน การสอนก็ตาม แต่ก็สามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยปลูกฝังค่านิยม
ให้แก่ผู้เรียนได้              
 ข.  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ                   
 เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความรู้สึก/เจตคติ/ค่านิยม/คุณธรรมหรือจริยธรรมท่ีพึง
ประสงค์ อันจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมให้เป็นไปตามความต้องการ             
            ค.  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ                     
 การสอนเพื่อปลูกฝังค่านิยมใด ๆ ให้แก่ผู้เรียน สามารถด าเนินการตามล าดับขั้นของ
วัตถุประสงค์ ทางด้านเจตคติของบลูมได้ดังนี้  
 ขั้นท่ี 1 การรับรู้ค่านิยม ผู้สอนจัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ท่ีช่วยให้ผู้เรียนได้รับรู้
ค่านิยมนั้นอย่างใส่ใจ เช่น เสนอ กรณีตัวอย่างท่ีเป็นประเด็นปัญหาขัดแย้งเกี่ยวกับค่านิยมนั้น ค าถาม
ท่ีท้าทายความคิดเกี่ยวกับค่านิยม นั้น เป็นต้น ในขั้นนี้ ผู้สอนควรพยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
พฤติกรรมดังนี้   
 1)  การรู้ตัว   
 2)  การเต็มใจรับรู้  
 3)  การควบคุมการรับรู้  
 ขั้นท่ี 2 การตอบสนองต่อค่านิยม ผู้สอนจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนมีโอกาสตอบสนองต่อ
ค่านิยมนั้นในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น ให้พูดแสดงความคิดเห็นต่อค่านิยมนั้น ให้ลองท าตาม
ค่านิยมนั้น ให้สัมภาษณ์หรือพูดคุยกับผู้ท่ีมี ค่านิยมนั้น เป็นต้น ในขั้นนี้ผู้สอนควรพยายามกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมดังนี้  
 1)  การยินยอมตอบสนอง  
 2)  การเต็มใจตอบสนอง  
 3)  ความพึงพอใจในการตอบสนอง  
 ขั้นที่ 3 การเห็นคุณค่าของค่านิยม ผู้สอนจัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ท่ีช่วยให้ผู้เรียน
ได้เห็นคุณค่าของค่านิยมนั้น เช่น การ ให้ลองปฏิบัติตามค่านิยมแล้วได้รับการตอบสนองในทางท่ีดี 
เห็นประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นกับตนหรือบุคคล อื่นท่ีปฏิบัติตามค่านิยมนั้น เห็นโทษหรือได้รับโทษจากการ
ละเลยไม่ปฏิบัติตามค่านิยมนั้น เป็นต้น ใน ขั้นนี้ผู้สอนควรพยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรม
ดังนี้  
 1)  การยอมรับในคุณค่านั้น  
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 2)  การช่ืนชอบในคุณค่านั้น  
 3)  ความผูกพันในคุณค่านั้น  
 ขั้นท่ี 4  การจัดระบบค่านิยม เมื่อผู้เรียนเห็นคุณค่าของค่านิยมและเกิดเจตคติท่ีดีต่อ
ค่านิยมนั้น และมีความโน้มเอียงท่ีจะ รับค่านิยมนั้นมาใช้ในชีวิตของตน ผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้เรียน
พิจารณาค่านิยมนั้นกับค่านิยมหรือคุณค่า อื่น ๆ ของตน ในขั้นนี้ผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
พฤติกรรมส าคัญดังนี้  
 1)  การสร้างมโนทัศน์ในคุณค่านั้น  
 2)  การจัดระบบในคุณค่านั้น                                    
 ขั้นที่ 5 การสร้างลักษณะนิสัย ผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามค่านิยมนั้นอย่างสม่ า
เสมอโดยติดตามผลการปฏิบัติและ ให้ข้อมูลป้อนกลับและการเสริมแรงเป็นระยะ ๆ จนกระท่ังผู้เรียน
สามารถปฏิบัติได้จนเป็นนิสัย ในขั้น นี้ผู้สอนควรพยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมดังนี้  
 1)  การมีหลักยึดในการตัดสินใจ  
 2)  การปฏิบัติตามหลักยึดนั้นจนเป็นนิสัย   
 3)  การด าเนินการในขั้นตอนท้ัง 5 ไม่สามารถท าได้ในระยะเวลาอันส้ัน ต้อง อาศัยเวลา 
โดยเฉพาะในขั้นที่ 4 และ 5 ต้องการเวลาในการปฏิบัติ ซึ่งอาจจะมากน้อยแตกต่างกันไป ในผู้เรียนแต่
ละคน              
 ง.   ผลท่ีผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ                  
 ผู้เรียนจะได้รับการปลูกฝังค่านิยมท่ีพึงประสงค์จนถึงระดับท่ีสามารถปฏิบัติได้จนเป็นนิสัย 
นอกจากนั้นผู้เรียนยังได้เรียนรู้กระบวนการในการปลูกฝังค่านิยมให้เกิดขึ้น ซึ่งผู้เรียนสามารถน าไป
ปลูกฝัง ค่านิยมอื่น ๆให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นต่อไป   
 2.2  รูปแบบการเรียนการสอนโดยการซักค้าน (Jurisprudential Model)              
 ก.  ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ                 
 จอยส์ และ วีล (Joyce & weil, 1996 :106-128) พัฒนารูปแบบนี้ขึ้นจาก แนวคิดของโอลิ
เวอร์และ เชเวอร์ (Oliver and Shaver) เกี่ยวกับการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดใน ประเด็นปัญหา
ขัดแย้งต่าง ๆ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวพันกับเรื่องค่านิยมท่ีแตกต่างกัน ปัญหาดังกล่าวอาจเป็น ปัญหาทางสังคม 
หรือปัญหาส่วนตัว ท่ียากแก่การตัดสินใจ การตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ก็คือการ สามารถเลือกทางท่ี
เป็นประโยชน์มากท่ีสุด โดยกระทบต่อส่ิงอื่น ๆ น้อยท่ีสุด ผู้เรียนควรได้รับการ ฝึกฝนให้รู้จักวิเคราะห์
ปัญหา ประมวลข้อมูล ตัดสินใจเลือกทางเลือกอย่างมีเหตุผล และแสดงจุดยืน ของตนได้ ผู้สอน
สามารถใช้กระบวนการซักค้านอันเป็นกระบวนการท่ีใช้กันในศาล มาทดสอบผู้เรียน ว่าจุดยืนท่ีตน
แสดงนั้นเป็นจุดยืนท่ีแท้จริงของตนหรือไม่ โดยการใช้ค าถามซักค้านท่ีช่วยให้ผู้เรียน ย้อนกลับไป
พิจารณาความคิดเห็นอันเป็นจุดยืนของตน ซึ่งอาจท าให้ผู้เรียนปรับเปล่ียนความคิดเห็น หรือจุดยืน
ของตน หรือยืนยันจุดยืนของตนอย่างมั่นใจขึ้น        
 ข.  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ              
 รูปแบบนี้เหมาะส าหรับสอนสาระท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาขัดแย้งต่าง ๆ ซึ่งยากแก่การ
ตัดสินใจ การสอนตามรูปแบบนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการในการตัดสินใจ อย่างชาญ
ฉลาด รวมทั้งวิธีการท าความกระจ่างในความคิดของตน                 
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 ค.  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ  
 ขั้นท่ี 1  น าเสนอกรณีปัญหา ประเด็นปัญหาท่ีน าเสนอควรเป็นประเด็นท่ีมีทางออกให้คิด
ได้หลายค าตอบ ควรเป็น ประโยคท่ีมีค าว่า “ควรจะ..” เช่น ควรมีกฎหมายให้มีการท าแท้งได้อย่าง
เสรีหรือไม่ ควรมีการจด ทะเบียนโสเภณีหรือไม่  ควรออกกฎหมายห้ามคนสูบบุหรี่หรือไม่ ควร
อนุญาตให้นักเรียนประกวด นางงามหรือไม่  อย่างไรก็ตามควรหลีกเล่ียงประเด็นปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความเช่ือทางศาสนาท่ี แตกต่างกัน วิธีการน าเสนออาจกระท าได้หลายวิธี เช่น การอ่านเรื่องให้ฟัง 
การให้ดูภาพยนตร์ การเล่า ประวัติความเป็นมา ครูต้องระลึกเสมอว่าการน าเสนอปัญหานั้นต้องท าให้
นักเรียนได้รู้ข้อเท็จจริงท่ี เกี่ยวข้องกับปัญหา รู้ว่าใครท าอะไร เมื่อใด เพราะเหตุใด และมีแง่มุมของ
ปัญหาท่ีขัดแย้งกันอย่างไร ให้ผู้เรียนประมวลข้อเท็จจริงจากกรณีปัญหาและวิเคราะห์หาค่านิยมท่ี
เกี่ยวข้องกัน                                             
 ขั้นที่ 2  ให้ผู้เรียนแสดงจุดยืนของตนเอง ผู้สอนใช้ค าถามท่ีมีลักษณะดังตัวอย่างต่อไปนี้  
 2.1) ถ้ามีจุดยืนอื่น ๆ ให้เลือกอีก ผู้เรียนยังยืนยันท่ีจะเลือกจุดยืนเดิม หรือไม่ เพราะอะไร     
 2.2) หากสถานการณ์แปรเปล่ียนไปผู้เรียนยังจะยืนยันท่ีจะ  เลือกจุดยืน เดิมนี้หรือไม่ 
เพราะอะไร  
 2.3) ถ้าผู้เรียนต้องเผชิญกับสถานการณ์อื่น ๆ จะยังยืนยันจุดยืนนี้หรือไม่  
 2.4) ผู้เรียนมีเหตุผลอะไรท่ียึดมั่นกับจุดยืนนั้น จุดยืนนั้นเหมาะสมกับ สถานการณ์ท่ีเป็น
ปัญหานั้นหรือไม่  
 2.5) เหตุผลท่ียึดมั่นกับจุดยืนนั้นเป็นเหตุผลท่ีเหมาะกับสถานการณ์ท่ี เป็นอยู่หรือไม่  
 2.6) ผู้เรียนมีข้อมูลเพียงพอท่ีจะสนับสนุนจุดยืนนั้นหรือไม่  
 2.7) ข้อมูลท่ีผู้เรียนใช้เป็นพื้นฐานของจุดยืนนั้นถูกต้องหรือไม่  
 2.8) ถ้ายึดจุดยืนนี้แล้วผลท่ีเกิดขึ้นตามมาคืออะไร  
 2.9) เมื่อรู้ผลท่ีเกิดตามมาแล้ว ผู้เรียนยังยืนยันท่ีจะยึดถือจุดยืนนี้อีกหรือไม่  
 ขั้นท่ี 3  ผู้เรียนทบทวนในค่านิยมของตนเอง ผู้สอนเปิดโอกาสให้ ผู้เรียนพิจารณา
ปรับเปล่ียน หรือยืนยันในค่านิยมท่ียึดถือ  
 ขั้นท่ี 4  ผู้เรียนตรวจสอบและยืนยันจุดยืนใหม่/เก่าของตนอีกครั้ง  ผู้เรียนพยายามหา
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ มาสนับสนุนค่านิยมของตนเพื่อยืนยันว่าส่ิงท่ีตน ยึดถืออยู่นั้นเป็นค่านิยมท่ีแท้จริง
ของตน  
 ง.  ผลท่ีผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ                 
 ผู้เรียนจะเกิดความกระจ่างในความคิดของตนเองเกี่ยวกับค่านิยม และเกิดความเข้าใจใน 
ตนเอง รวมทั้งผู้สอนได้เรียนรู้และเข้าใจความคิดของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนมีการมองโลกในแง่มุมกว้าง 
ขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจของผู้เรียนด้วย                             
 2.3  รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Playing Model)              
 ก.  ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ        
 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ พัฒนาขึ้นโดย แชฟเทลและแชฟเทล 
(Shaftel  and  Shaftel, 1967: 67-71) ซึ่งให้ความส าคัญกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล เขา 
กล่าวว่า บุคคลสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองได้จากการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และความรู้สึกนึกคิดของ 
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บุคคลก็เป็นผลมาจากมีการปะทะสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมรอบข้าง และได้ส่ังสมไว้ภายในลึก ๆ โดยท่ี 
บุคคลอาจไม่รู้ตัวเลยก็ได้ การสวมบทบาทสมมติเป็นวิธีการท่ีช่วยให้บุคคลได้แสดงความรู้สึกนึกคิด 
ต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายในออกมา ท าให้ส่ิงท่ีซ่อนเร้นอยู่เปิดเผยออกมา และน ามาศึกษาท าความเข้าใจกันได้ 
ช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง เกิดความเข้าใจในตนเอง ในขณะเดียวกัน การท่ีบุคคลสวม 
บทบาทของผู้อื่น ก็สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในความคิด ค่านิยม และพฤติกรรมของผู้อื่น 
ได้เช่นเดียวกัน                            
 ข.  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ                   
 เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในตนเอง เข้าใจในความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้อื่น และ
เกิดการปรับเปล่ียนเจตคติ ค่านิยม และพฤติกรรมของตนให้เป็นไปในทางท่ีเหมาะสม               
 ค.   กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ  
 ขั้นที่ 1  น าเสนอสถานการณ์ปัญหาและบทบาทสมมติ ผู้สอนน าเสนอปัญหา และบทบาท
สมมติ ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับความเป็นจริง และมีระดับยาก ง่ายเหมาะสมกับวัยและความสามารถ
ของผู้เรียน บทบาทสมมติท่ีก าหนด จะมีรายละเอียดมากน้อย เพียงใดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการ
เรียนการสอน ถ้าต้องการให้ผู้เรียนเปิดเผยความคิด ความรู้สึก ของตนมาก บทบาทท่ีให้ควรมีลักษณะ
เปิดกว้าง ก าหนดรายละเอียดให้น้อย แต่ถ้าต้องการจะเจาะ ประเด็นเฉพาะอย่าง บทบาทสมมติอาจ
ก าหนดรายละเอียด ควบคุมการแสดงของผู้เรียนให้มุ่งไปท่ี ประเด็นเฉพาะนั้น    
 ขั้นที่ 2  เลือกผู้แสดง  ผู้สอนและผู้เรียนจะร่วมกันเลือกผู้แสดง หรือให้ผู้เรียนอาสาสมัครก็
ได้ แล้วแต่ความ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และการวินิจฉัยของผู้สอน  
 ขั้นที่ 3  จัดฉาก การจัดฉากนั้นจัดได้ตามความพร้อมและสภาพการณ์ท่ีเป็นอยู่  
 ขั้นท่ี 4  เตรียมผู้สังเกตการณ์  ก่อนการแสดงผู้สอนจะต้องเตรียมผู้ชมว่า ควรสังเกตอะไร 
และปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดี  
 ขั้นท่ี 5 แสดง  ผู้แสดงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการท่ีจะท าให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวหรือ 
เหตุการณ์ ผู้แสดงจะต้องแสดงออกตามบทบาทท่ีตนได้รับให้ดีท่ีสุด   
 ขั้นท่ี 6 อภิปรายและประเมินผล  การอภิปรายผลส่วนใหญ่จะแบ่งเป็นกลุ่มย่อย การ 
อภิปรายจะเป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ การแสดงออกของผู้แสดง และควรเปิด 
โอกาสให้ผู้แสดงได้แสดงความคิดเห็นด้วย   
 ขั้นท่ี 7  แสดงเพิ่มเติม  ควรมีการแสดงเพิ่มเติมหากผู้เรียนเสนอแนะทางออกอื่น 
นอกเหนือจากท่ีได้แสดงไปแล้ว  
 ขั้นท่ี 8  อภิปรายและประเมินผลอีกครั้ง  หลังจากการแสดงเพิ่มเติม กลุ่มควรอภิปราย 
และประเมินผลเกี่ยวกับการแสดงครั้งใหม่ด้วย  
 ขั้นที่ 9  แลกเปล่ียนประสบการณ์และสรุปการเรียนรู้  แต่ละกลุ่มสรุปผลการอภิปรายของ 
กลุ่มตน และหาข้อสรุปรวม หรือการเรียนรู้ท่ีได้รับเกี่ยวกับความรู้สึก ความคิดเห็น ค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และพฤติกรรมของบุคคล             
 ง.  ผลท่ีผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนรู้ตามรูปแบบ                              
 ผู้เรียนจะเกิดความเข้าใจท่ีลึกซึ้งเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็น ค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรม ของผู้อื่น รวมทั้งมีความเข้าใจในตนเองมากขึ้น         
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 3. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย(Psycho-Motor Domain)  
 รูปแบบการเรียนการสอนในหมวดนี้ เป็นรูปแบบท่ีมุ่งช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียน
ใน ด้านการปฏิบัติ การกระท าหรือการแสดงออกต่าง ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้หลักการ วิธีการ ท่ีแตกต่าง
ไป จากการพัฒนาทางด้านจิตพิสัยหรือพุทธิพิสัย รูปแบบท่ีสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
ทางด้าน นี้ ท่ีส าคัญ ๆ ซึ่งจะน าเสนอในท่ีนี้มี 3 รูปแบบดังนี้                 
 3.1  รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบั ติของซิมพ์ซัน
( Instructional Model Based on Simpson’s Processes for psycho-Motor Skill 
Development)             
 ก.  ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ                 
 ซิมพ์ซัน (Simpson, 1972) กล่าวว่า ทักษะเป็นเรื่องท่ีมีความเกี่ยวข้องกับพัฒนาการ ทาง
กายของผู้เรียน เป็นความสามารถในการประสานการท างานของกล้ามเนื้อหรือร่างกาย ในการ ท างาน
ท่ีมีความซับซ้อน และต้องอาศัยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อหลาย ๆ ส่วน การท างาน ดังกล่าว
เกิดขึ้นได้จากการส่ังงานของสมอง ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกท่ีเกิดขึ้น ทักษะปฏิบัติ นี้
สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝน ซึ่งหากได้รับการฝึกฝนท่ีดีแล้ว จะเกิดความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว 
ความเช่ียวชาญช านาญการ และความคงทน ผลของพฤติกรรมหรือการกระท าสามารถ สังเกตได้จาก
ความรวดเร็ว ความแม่นย า ความเร็วหรือความราบรื่นในการจัดการ             
 ข.  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ        
 เพื่อช่วยให้ ผู้เรียนสามารถปฏิบั ติหรือท างานท่ี ต้องอาศัยการเคล่ือนไหวหรือการ 
ประสานงานของกล้ามเนื้อทั้งหลายได้อย่างดี มีความถูกต้องและมีความช านาญ             
 ค.   กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ  
 ขั้นท่ี 1  ขั้นการรับรู้  เป็นขั้นการให้ผู้เรียนรับรู้ในส่ิงท่ีจะท าโดยการให้ผู้เรียนสังเกตการ 
ท างานนั้นอย่างต้ังใจ    
 ขั้นท่ี 2  ขั้นการเตรียมความพร้อม  เป็นขั้นการปรับตัวให้พร้อมเพื่อการท างานหรือแสดง 
พฤติกรรมนั้น ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ โดยการปรับตัวให้พร้อมท่ีจะเคล่ือนไหวหรือแสดง 
ทักษะนั้น ๆ และมีจิตใจและสภาวะอารมณ์ท่ีดีต่อการท่ีจะท าหรือแสดงทักษะนั้น ๆ  
 ขั้นท่ี 3  ขั้นการสนองตอบภายใต้การควบคุม  เป็นขั้นท่ีให้โอกาสแก่ ผู้เรียนในการ 
ตอบสนองต่อส่ิงท่ีรับรู้ ซึ่งอาจใช้วิธีการให้ผู้เรียนเลียนแบบการกระท าหรือการแสดงทักษะนั้น หรือ 
อาจใช้วิธีการให้ผู้เรียนลองผิดลองถูก จนกระท่ังสามารถตอบสนองได้อย่างถูกต้อง  
 ขั้นที่ 4  ขั้นการให้ลงมือกระท าจนกลายเป็นกลไกท่ีสามารถกระท าได้เอง  เป็นขั้นที่ช่วยให้ 
ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติ และเกิดความเช่ือมั่นในการท าส่ิงนั้น ๆ   
 ขั้นที่ 5  ขั้นการกระท าอย่างช านาญ  เป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการกระท านั้น ๆ จน 
ผู้เรียนสามารถท าได้อย่างคล่องแคล่ว ช านาญ เป็นไปโดยอัตโนมัติ และด้วยความเช่ือมั่นในตนเอง  
 ขั้นท่ี 6  ขั้นการปรับปรุงและประยุกต์ใช้  เป็นขั้นท่ีช่วยให้ผู้เรียนปรับปรุงทักษะหรือการ 
ปฏิบัติของตนให้ดียิ่งขึ้น และประยุกต์ใช้ทักษะท่ีตนได้รับการพัฒนาในสถานการณ์ต่าง ๆ   
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 ขั้นท่ี 7  ขั้นการคิดริเริ่ม  เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติหรือกระท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งอย่างช านาญ 
และสามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ท่ีหลากหลายแล้ว ผู้ปฏิบัติจะเริ่มเกิดความคิดใหม่ ๆ ในการ 
กระท าหรือปรับการกระท านั้นให้เป็นไปตามท่ีตนต้องการ             
 ง.  ผลท่ีผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ       
 ผู้เรียนจะสามารถกระท าหรือแสดงออกอย่างคล่องแคล่ว ช านาญ ในส่ิงท่ีต้องการให้ 
ผู้เรียนท าได้ นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และความอดทนให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียนด้วย  
 3.2 รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ (Harrow’s Instructional  Model  
for  psychomotor  Domain)              
 ก.  ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ แฮร์โรว์ (Harrow, 1972: 96-99) ได้จัดล าดับขั้น
ของการเรียนรู้ทางด้านทักษะ ปฏิบัติไว้ 5 ขั้น โดยเริ่มจากระดับท่ีซับซ้อนน้อยไปจนถึงระดับท่ีมีความ
ซับซ้อนมาก ดังนั้นการกระท าจึงเริ่มจากการเคล่ือนไหวกล้ามเนื้อใหญ่ไปถึงการเคล่ือนไหวกล้ามเนื้อ
ย่อย ล าดับขั้นดังกล่าวได้แก่ การเลียนแบบ การลงมือกระท าตามค าส่ัง การกระท าอย่างถูกต้อง
สมบูรณ์ การแสดงออกและการ กระท าอย่างเป็นธรรมชาติ                
 ข.  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ                    
 รูปแบบนี้มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความสามารถทางด้านทักษะปฏิบัติต่าง ๆ กล่าวคือผู้เรียน 
สามารถปฏิบัติหรือกระท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์และช านาญ              
 ค.  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ  
 ขั้นท่ี 1  ขั้นการเลียนแบบ  เป็นขั้นท่ีให้ผู้เรียนสังเกตการกระท าท่ีต้องการให้ผู้เรียนท าได้ 
ซึ่ง ผู้เรียนย่อมจะรับรู้หรือสังเกตเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ได้ไม่ครบถ้วน แต่อย่างน้อยผู้เรียนจะสามารถ 
บอกได้ว่า ขั้นตอนหลักของการกระท านั้น ๆ มีอะไรบ้าง  
 ขั้นที่ 2  ขั้นการลงมือกระท าตามค าส่ัง  เมื่อผู้เรียนได้เห็นและสามารถบอกขั้นตอนของการ 
กระท าท่ีต้องการเรียนรู้แล้ว ให้ผู้เรียนลงมือท าโดยไม่มีแบบอย่างให้เห็น ผู้เรียนอาจลงมือท าตามค าส่ัง 
ของผู้สอน หรือท าตามค าส่ังท่ีผู้สอนเขียนไว้ในคู่มือก็ได้ การลงมือปฏิบัติตามค าส่ังนี้ แม้ผู้เรียนจะยัง 
ไม่สามารถท าได้อย่างสมบูรณ์ แต่อย่างน้อยผู้เรียนก็ได้ประสบการณ์ในการลงมือท าและค้นพบปัญหา 
ต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู้และปรับการกระท าให้ถูกต้องสมบูรณ์ขึ้น  
 ขั้นที่ 3  ขั้นการกระท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์  ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะต้องฝึกฝนจนสามารถ 
ท าส่ิงนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องมีแบบอย่างหรือมีค าส่ังน าทางการกระท าการ 
กระท าท่ีถูกต้อง แม่น ตรง พอดี สมบูรณ์แบบ เป็นส่ิงท่ีผู้เรียนจะต้องสามารถท าได้ในขั้นนี้  
 ขั้นท่ี 4  ขั้นการแสดงออก  ขั้นนี้เป็นขั้นท่ีผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนมากขึ้น จนกระท่ัง
สามารถ กระท าส่ิงนั้นได้ถูกต้องสมบูรณ์แบบอย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว ราบรื่น และด้วยความมั่นใจ  
 ขั้นท่ี 5  ขั้นการกระท าอย่างเป็นธรรมชาติ  ขั้นนี้เป็นขั้นท่ีผู้เรียนสามารถกระท าส่ิงนั้น ๆ 
อย่างสบาย ๆ เป็นไปอย่างอัตโนมัติโดยไม่รู้สึกว่าต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษ ซึ่งต้องอาศัยการ 
ปฏิบัติบ่อย ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย             
 ง.  ผลท่ีผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ    
 ผู้เรียนจะเกิดการพัฒนาทางด้านทักษะปฏิบัติ จนสามารถกระท าได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์   
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 3.3 รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies’ Instructional Model  for 
Psychomotor Domain)             
 ก.  ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ                  
 เดวีส์ (Davies, 1971: 50-56) ได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะปฏิบัติไว้ว่า 
ทักษะส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยทักษะย่อย ๆ จ านวนมาก การฝึกให้ผู้เรียนสามารถท าทักษะย่อย ๆ 
เหล่านั้นได้ก่อนแล้วค่อยเช่ือมโยงต่อกันเป็นทักษะใหญ่ จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จได้ดีและเร็ว
ขึ้น             
 ข.  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ                  
 รูปแบบนี้มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถด้านทักษะปฏิบัติของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ทักษะท่ีประกอบด้วยทักษะย่อยจ านวนมาก             
 ค.  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ  
 ขั้นท่ี 1  ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระท า ขั้นนี้เป็นขั้นท่ีให้ผู้เรียนได้เห็นทักษะหรือการ 
กระท าท่ีต้องการให้ผู้เรียนท าได้ในภาพรวม โดยสาธิตให้ผู้เรียนดูท้ังหมดต้ังแต่ต้นจนจบ  ทักษะหรือ 
การกระท าท่ีสาธิตให้ผู้เรียนดูนั้น จะต้องเป็นการกระท าในลักษณะท่ีเป็นธรรมชาติ ไม่ช้าหรือเร็วเกิน 
ปกติ ก่อนการสาธิต ครูควรให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียนในการสังเกต ควรช้ีแนะจุดส าคัญท่ีควรให้ความ 
สนใจเป็นพิเศษในการสังเกต                                           
 ขั้นท่ี 2  ขั้นสาธิตและให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย  เมื่อผู้เรียนได้เห็นภาพรวมของการ 
กระท าหรือทักษะท้ังหมดแล้ว ผู้สอนควรแตกทักษะท้ังหมดให้เป็นทักษะย่อย ๆ หรือแบ่งส่ิงท่ีกระท า
ออกเป็นส่วนย่อย ๆ และสาธิตส่วนย่อยแต่ละส่วนให้ผู้เรียนสังเกตและท าตามไปทีละส่วนอย่างช้า ๆ   
 ขั้นท่ี 3  ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย  ผู้เรียนลงมือปฏิบัติทักษะย่อยโดยไม่มีการสาธิต 
หรือมีแบบอย่างให้ดู หากติดขัดจุดใด ผู้สอนควรให้ค าช้ีแนะ และช่วยแก้ไขจนกระท่ังผู้เรียนท าได้ เมื่อ 
ได้แล้วผู้สอนจึงเริ่มสาธิตทักษะย่อยส่วนต่อไป และให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อยนั้นจนท าได้ ท าเช่นนี้ 
เรื่อยไปจนกระท่ังครบทุกส่วน  
 ขั้นที่ 4  ขั้นให้เทคนิควิธีการ  เมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้แล้ว ผู้สอนอาจแนะน าเทคนิควิธีการท่ีจะ 
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถท างานนั้นได้ดีขึ้น เช่น ท าได้ประณีตสวยงามขึ้น ท าได้รวดเร็วขึ้น ท าได้ง่ายข้ึน 
หรือส้ินเปลืองน้อยลง เป็นต้น  
 ขั้นที่ 5  ขั้นให้ผู้เรียนเช่ือมโยงทักษะย่อย ๆ เป็นทักษะท่ีสมบูรณ์ เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติ 
แต่ละส่วนได้แล้ว จึงให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ๆ ต่อเนื่องกันต้ังแต่ต้นจนจบ  และฝึกปฏิบัติหลาย ๆ 
ครั้ง จนกระท่ังสามารถปฏิบัติทักษะท่ีสมบูรณ์ได้อย่างช านาญ             
 ง.  ผลท่ีผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ     
 ผู้เรียนจะสามารถปฏิบัติทักษะได้เป็นอย่างดี  มีประสิทธิภาพ   
 4.  รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ (Process Skill)  
 ทักษะกระบวนการ เป็นทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีด าเนินการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นกระบวนการ 
ทางสติปัญญา เช่น กระบวนการสืบสอบแสวงหาความรู้ หรือกระบวนการคิดต่าง ๆ อาทิ การคิด 
วิเคราะห์ การอุปนัย การนิรนัย การใช้เหตุผล การสืบสอบ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมี 
วิจารณญาณ เป็นต้น หรืออาจเป็นกระบวนการทางสังคม เช่น กระบวนการท างานร่วมกัน เป็นต้น 
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ปัจจุบันการศึกษาให้ความส าคัญกับเรื่องนี้มาก เพราะถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการด ารงชีวิต  ในท่ีนี้ 
จะน าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการ 4 รูปแบบ ดังนี้                                    
 4.1  รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม  (Group 
Investigation Instructional Model)   
 ก. ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ        
 จอยส์ และ วีล (Yoyce & Weil, 1996: 80-88) เป็นผู้พัฒนารูปแบบนี้จากแนวคิดหลัก 
ของเธเลน (Thelen) 2 แนวคิด คือแนวคิดเกี่ยวกับการสืบเสาะแสวงหาความรู้(inquiry) และแนวคิด 
เกี่ยวกับความรู้ (knowledge) เธเลนได้อธิบายว่า ส่ิงส าคัญท่ีสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกหรือ 
ความต้องการท่ีจะสืบค้นหรือเสาะแสวงหาความรู้ก็คือตัวปัญหา แต่ปัญหานั้นจะต้องมีลักษณะท่ีมี 
ความหมายต่อผู้เรียนและท้าทายเพียงพอท่ีจะท าให้ผู้เรียนเกิดความต้องการท่ีจะแสวงหาค าตอบ 
นอกจากนั้นปัญหาท่ีชวนให้เกิดความงุนงงสงสัย หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด จะยิ่งท าให้ 
ผู้เรียนเกิดความต้องการท่ีจะเสาะแสวงหาความรู้หรือค าตอบมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมนุษย์อาศัยอยู่ใน 
สังคม ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคม เพื่อสนองความต้องการของตนท้ังทางด้านร่างกาย สติปัญญา 
จิตใจ อารมณ์และสังคม ความขัดแย้งทางความคิดท่ีเกิดขึ้นระหว่างบุคคลหรือในกลุ่ม จึงเป็นส่ิงท่ี 
บุคคลต้องพยายามหาหนทางขจัดแก้ไขหรือจัดการท าความกระจ่างให้เป็นท่ีพอใจหรือยอมรับท้ังของ 
ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง  ส่วนในเรื่อง “ความรู้” นั้น เธเลนมีความเห็นว่า ความรู้เป็นเป้าหมายของ 
กระบวนการสืบสอบท้ังหลาย ความรู้เป็นส่ิงท่ีได้จากการน าประสบการณ์หรือความรู้เดิมมาใช้ใน 
ประสบการณ์ใหม่ ดังนั้น ความรู้จึงเป็นส่ิงท่ีค้นพบผ่านกระบวนการสืบสอบโดยอาศัยความรู้และ 
ประสบการณ์             
 ข.  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ                   
 รูปแบบนี้มุ่งพัฒนาทักษะในการสืบสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจ โดยอาศัย กลุ่ม
ซึ่งเป็นเครื่องมือทางสังคมช่วยกระตุ้นความสนใจหรือความอยากรู้และช่วยด าเนินงานการ แสวงหา
ความรู้หรือค าตอบท่ีต้องการ              
 ค.  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ  
 ขั้นที่ 1 ให้ผู้เรียนเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีชวนให้งุนงงสงสัย ปัญหาหรือสถานการณ์
ท่ีใช้ในการกระตุ้นความสนใจและความต้องการในการสืบ สอบและแสวงหาความรู้ต่อไปนั้น ควรเป็น
ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีเหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน และจะต้องมี
ลักษณะท่ีชวนให้งุนงงสงสัย เพื่อท้าทายความคิดและความใฝ่ รู้ของผู้เรียน  
 ขั้นที่ 2  ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาหรือสถานการณ์นั้น ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียน
แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และพยายามกระตุ้นให้เกิด ความขัดแย้งหรือความแตกต่างทาง
ความคิดขึ้น เพื่อท้าทายให้ผู้เรียนพยายามหาทางเสาะแสวงหา ข้อมูลหรือวิธีการพิสูจน์ทดสอบ
ความคิดของตน เมื่อมีความแตกต่างทางความคิดเกิดขึ้น ผู้สอนอาจให้ ผู้เรียนท่ีมีความคิดเห็น
เดียวกันรวมกลุ่มกัน หรืออาจรวมกลุ่มโดยให้แต่ละกลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความ คิดเห็นแตกต่างกันก็ได้  
 ขั้นที่ 3  ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนในการแสวงหาความรู้ เมื่อกลุ่มมีความคิดเห็น
แตกต่างกันแล้ว สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันวางแผนว่า  จะ แสวงหาข้อมูลอะไร กลุ่มจะพิสูจน์อะไร จะ
ต้ังสมมติฐานอะไร กลุ่มจ าเป็นต้องมีข้อมูลอะไร  และจะ ไปแสวงหาท่ีไหน หรือจะได้ข้อมูลนั้นมาได้
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อย่างไร จะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้าง   เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว จะวิเคราะห์อย่างไร และจะสรุปผล
อย่างไร ใครจะช่วยท าอะไร จะใช้เวลาเท่าใด ขั้นนี้เป็นขั้นท่ีผู้เรียน จะได้ฝึกทักษะการสืบสอบ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการกลุ่ม  ผู้สอน ท าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกใน
การท างานให้แก่ผู้เรียน รวมทั้งให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการวางแผน แหล่งความรู้ และการท างานร่วมกัน                
 ขั้นท่ี 4  ให้ผู้เรียนด าเนินการแสวงหาความรู้ ผู้เรียนด าเนินการเสาะแสวงหาความรู้ตาม
แผนงานท่ีได้ก าหนดไว้ ผู้สอนช่วยอ านวย ความสะดวก ให้ค าแนะน าและติดตามการท างานของ
ผู้เรียน  
 ขั้นที่ 5  ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูล น าเสนอและอภิปรายผล เมื่อกลุ่มรวบรวม
ข้อมูลได้มาแล้ว กลุ่มท าการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ต่อจากนั้น จึงให้แต่ละกลุ่มน าเสนอผล 
อภิปรายผลร่วมกันท้ังช้ัน และประเมินผลท้ังทางด้านผลงานและ กระบวนการเรียนรู้ท่ีได้รับ  
 ขั้นท่ี 6  ให้ผู้เรียนก าหนดประเด็นปัญหาท่ีต้องการสืบเสาะหาค าตอบต่อไป การสืบสอบ
และเสาะแสวงหาความรู้ของกลุ่มตามข้ันตอนข้างต้นช่วยให้กลุ่มได้รับ ความรู้ความเข้าใจ และค าตอบ
ในเรื่องท่ีศึกษา และอาจพบประเด็นท่ีเป็นปัญหาชวนให้งุนงงสงสัย หรืออยากรู้ต่อไป ผู้เรียนสามารถ
เริ่มต้นวงจรการเรียนรู้ใหม่ ต้ังแต่ขั้นที่ 1 เป็นต้นไป การเรียนการ สอนตามรูปแบบนี้ จึงอาจมีต่อเนื่อง
ไปเรื่อย ๆ ตามความสนใจของผู้เรียน             
 ง.  ผลท่ีผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ       
 ผู้เรียนจะสามารถสืบสอบและเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เกิดความใฝ่รู้และมีความ 
มั่นใจในตนเองเพิ่มขึ้น และได้พัฒนาทักษะการสืบสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ 
ทักษะการท างานกลุ่ม                     
 4.2  รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดอุปนัย (Inductive Thinking Instructional 
Model)              
 ก.  ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ                 
 รูปแบบนี้ จอยส์ และ วีล (Joyce & Weil, 1996: 149-159) พัฒนาขึ้นโดยใช้แนวคิด ของ
ทาบา (Taba, 1967: 90-92) ซึ่งเช่ือว่าการคิดเป็นส่ิงท่ีสอนได้ การคิดเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลกับข้อมูล และกระบวนการนี้มีล าดับขั้นตอนดังเช่นการคิดอุปนัย จะต้องเริ่มจากการ 
สร้างความคิดรวบยอด หรือมโนทัศน์ก่อน แล้วจึงถึงขั้นการตีความข้อมูล และสรุป  ต่อไปจึงน า 
ข้อสรุปหรือหลักการท่ีได้ไปประยุกต์ใช้  
 ข. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ                  
 รูปแบบนี้มุ่งพัฒนาการคิดแบบอุปนัยของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิด ดังกล่าว
ในการสร้างมโนทัศน์และประยุกต์ใช้มโนทัศน์ต่าง ๆ ได้              
 ค.  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ  
 ขั้นที่ 1 การสร้างมโนทัศน์ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย คือ   
 1.1 ให้ผู้เรียนสังเกตส่ิงท่ีจะศึกษาและเขียนรายการส่ิงท่ีสังเกตเห็น หรืออาจใช้วิธี อื่นๆ เช่น 
ต้ังค าถามให้ผู้เรียนตอบ ในขั้นนี้ผู้เรียนจะต้องได้รายการของส่ิงต่าง ๆ ท่ีใช่หรือไม่ใช่ตัวแทน ของมโน
ทัศน์ท่ีต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้                     
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 1.2  จากรายการของส่ิงท่ีเป็นตัวแทนและไม่เป็นตัวแทนของมโนทัศน์นั้น ให้ผู้เรียน จัด
หมวดหมู่ของส่ิงเหล่านั้น โดยการก าหนดเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม ซึ่งก็คือคุณสมบัติท่ีเหมือนกันของส่ิง 
เหล่านั้น ผู้เรียนจะจัดส่ิงท่ีมีคุณสมบัติเหมือนกันไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน                     
 1.3  ต้ังช่ือหมวดหมู่ท่ีจัดขึ้น  ผู้เรียนจะต้องพิจารณาว่าอะไรเป็นหัวข้อใหญ่ อะไรเป็น 
หัวข้อย่อย และต้ังช่ือหัวข้อให้เหมาะสม            
 ขั้นที่ 2  การตีความและสรุปข้อมูล  ประกอบด้วย 3 ขั้นย่อยดังนี้                      
 2.1 ระบุความสัมพันธ์ของข้อมูล  ผู้เรียนศึกษาข้อมูลและตีความข้อมูลเพื่อให้เข้าใจ ข้อมูล 
และเห็นความสัมพันธ์ที่ส าคัญ ๆ ของข้อมูล  
 2.2  ส ารวจความสัมพันธ์ของข้อมูล ผู้เรียนศึกษาข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูล ใน
ลักษณะต่าง ๆ เช่น ความสัมพันธ์ในลักษณะของเหตุและผล ความสัมพันธ์ของข้อมูลในหมวดนี้กับ 
ข้อมูลในหมวดอื่น จนสามารถอธิบายได้ว่าข้อมูลต่าง ๆ สัมพันธ์กันอย่างไรและด้วยเหตุผลใด  
 2.3  สรุปอ้างอิง  เมื่อค้นพบความสัมพันธ์หรือหลักการแล้ว ให้ผู้เรียนสรุปอ้างอิง โดยโยง
ส่ิงท่ีค้นพบไปสู่สถานการณ์อื่น ๆ   
 ขั้นที่ 3  การประยุกต์ใช้ข้อสรุปหรือหลักการ                       
 3.1 น าข้อสรุปมาใช้ในการท านาย หรืออธิบายปรากฏการณ์อื่น ๆ และฝึก ต้ังสมมติฐาน                        
 3.2 อธิบายให้เหตุผลและข้อมูลสนับสนุนการท านายและสมมติฐานของตน  
 3.3 พิสูจน์ ทดสอบ การท านายและสมมติฐานของตน             
 ง.  ผลท่ีผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบ                  
 ผู้เรียนจะสามารถสร้างมโนทัศน์และประยุกต์ใช้มโนทัศน์นั้นด้วยกระบวนการคิดแบบ 
อุปนัย และผู้เรียนสามารถน ากระบวนการคิดดังกล่าวไปใช้ในการสร้างมโนทัศน์อื่น ๆ ต่อไปได้  
 4.3  รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Synectics Instructional 
Model)             
 ก.  ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ       
 รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์นี้ เป็นรูปแบบท่ีจอยส์ และ วีล 
(Joyce and Weil, 1966: 239-253) พัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดของกอร์ดอน (Gordon) ท่ีกล่าวว่า 
บุคคลท่ัวไปมักยึดติดกับวิธีคิดแก้ปัญหาแบบเดิม ๆ ของตน โดยไม่ค่อยค านึงถึงความคิดของคนอื่น 
ท าให้การคิดของตนคับแคบและไม่สร้างสรรค์ บุคคลจะเกิดความคิดเห็นท่ีสร้างสรรค์แตกต่างไปจาก 
เดิมได้ หากมีโอกาสได้ลองคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการท่ีไม่เคยคิดมาก่อน หรือคิดโดยสมมติตัวเองเป็นคน 
อื่น และถ้ายิ่งให้บุคคลจากหลายกลุ่มประสบการณ์มาช่วยกันแก้ปัญหา ก็จะยิ่งได้วิธีการท่ีกลากหลาย 
ขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นกอร์ดอนจึงได้เสนอให้ผู้เ รียนมีโอกาสคิดแก้ปัญหาด้วย 
แนวความคิดใหม่ ๆ ท่ีไม่เหมือนเดิม  ไม่อยู่ในสภาพท่ีเป็นตัวเอง  ให้ลองใช้ความคิดในฐานะท่ีเป็นคน 
อื่น หรือเป็นส่ิงอื่น  สภาพการณ์เช่นนี้จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดใหม่ ๆ ขึ้นได้ กอร์ดอนเสนอ 
วิธีการคิดเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปมัยเพื่อใช้ในการกระตุ้นความคิดใหม่ ๆ ไว้ 3 แบบ คือ การ
เปรียบเทียบแบบตรง  การเปรียบเทียบบุคคลกับส่ิงของ  และการเปรียบเทียบค าคู่ขัดแย้ง  วิธีการนี้มี 
ประโยชน์มากเป็นพิเศษส าหรับการเขียนและการพูดอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังการสร้างสรรค์งานทาง 
ศิลปะ            
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 ข.  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ                  
 รูปแบบนี้มุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดท่ีใหม่ แตกต่าง
ไปจากเดิม และสามารถน าความคิดใหม่นั้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้            
 ค.  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ  
 ขั้นที่ 1  ขั้นน า  ผู้สอนให้ผู้เรียนท างานต่าง ๆ ท่ีต้องการให้ผู้เรียนท าเช่น ให้ เขียน บรรยาย 
เล่า ท าแสดง วาดภาพ สร้าง ปั้น เป็นต้น ผู้เรียนท างานนั้น ๆ ตามปกติท่ีเคยท าเสร็จแล้วให้เก็บ 
ผลงานไว้ก่อน   
 ขั้นท่ี 2  ขั้นการสร้างอุปมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง  ผู้สอนเสนอค าคู่ให้ผู้เรียน 
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง เช่น ลูกบอลกับมะนาว เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ค าคู่ที 
ผู้สอนเลือกมาควรให้มีลักษณะท่ีสัมพันธ์กับเนื้อหาหรืองานท่ีให้ผู้เรียนท าในขั้นท่ี 1 ผู้สอนเสนอค าคู่
ให้ ผู้เรียนเปรียบเทียบหลาย ๆคู่ และจดค าตอบของผู้เรียนไว้บนกระดาน  
 ขั้นที่ 3  ขั้นการสร้างอุปมาบุคคลหรือเปรียบเทียบบุคคลกับส่ิงของ  ผู้สอนให้ผู้เรียนสมมติ 
ตัวเองเป็นส่ิงใดส่ิงหนึ่ง และแสดงความรู้สึกออกมาเช่น ถ้าเปรียบเทียบผู้เรียนเป็นเครื่องซักผ้า จะรู้สึก 
อย่างไร  ผู้สอนจดค าตอบของผู้เรียนไว้บนกระดาน  
 ขั้นท่ี 4  ขั้นการสร้างอุปมาค าคู่ขัดแย้ง  ผู้สอนให้ผู้เรียนน าค าหรือวลีท่ีได้จากการ 
เปรียบเทียบในขั้นท่ี 2 และ 3 มาประกอบกันเป็นค าใหม่ท่ีมีความหมายขัดแย้งกันในตัวเอง เช่น ไฟ 
เย็น น้ าผ้ึงขม มัจจุราชสีน้ าผ้ึง เชือดนิ่ม ๆ เป็นต้น  
 ขั้นท่ี 5  ขั้นการอธิบายความหมายของค าคู่ขัดแย้ง  ผู้สอนให้ผู้เรียนช่วยกันอธิบาย 
ความหมายของค าคู่ขัดแย้งท่ีได้  
 ขั้นที่ 6  ขั้นการน าความคิดใหม่มาสร้างสรรค์งาน  ผู้สอนให้ผู้เรียนน างานท่ีท าไว้เดิมในขั้น 
ท่ี 1 ออกมาทบทวนใหม่ และลองเลือกน าความคิดท่ีได้มาใหม่จากกิจกรรมข้ันท่ี 5 มาใช้ในงานของตน 
ท าให้งานของตนมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น             
 ง.  ผลท่ีผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ       
 ผู้เรียนจะเกิดความคิดใหม่ ๆ และสามารถน าความคิดใหม่ ๆ นั้นไปใช้ในงานของตน ท าให้
งานของตนมีความแปลกใหม่ น่าสนใจมากขึ้น นอกจากนั้น ผู้เรียนอาจเกิดความตระหนักในคุณค่า 
ของการคิด และความคิดของผู้อื่นอีกด้วย  
 4.4  รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ 
(Torrance’s Future Problem Solving Instructional Model)             
 ก.  ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ       
 รูปแบบการเรียนการสอนนี้พัฒนามาจากรูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิด ของ
ทอแรนซ์ (Torrance, 1962) ซึ่งได้น าองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 3 องค์ประกอบ คือ การ
คิดคล่องแคล่ว การคิดยืดหยุ่น การคิดริเริ่ม มาใช้ประกอบกับกระบวนการคิดแก้ปัญหา และการ ใช้
ประโยชน์จากกลุ่มซึ่งมีความคิดหลากหลาย โดยเน้นการใช้เทคนิคระดมสมองเกือบทุกขั้นตอน            
 ข.  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ        
 รูปแบบนี้มุ่งช่วยพัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักรู้ในปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และเรียนรู้ท่ี จะ
คิดแก้ปัญหาร่วมกัน ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดจ านวนมาก             
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 ค.  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ  
 ขั้นที่ 1  การน าสภาพการณ์อนาคตเข้าสู่ระบบการคิด น าเสนอสภาพการณ์อนาคตท่ียังไม่
เกิดขึ้น หรือกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้การคิคล่องแคล่ว  การคิดยืดหยุ่น การคิดริเริ่ม และจินตนาการ ใน
การท านายสภาพการณ์อนาคตจากข้อมูล ข้อเท็จจริง และประสบการณ์ของตน  
 ขั้นที่ 2  การระดมสมองเพื่อค้นหาปัญหา จากสภาพการณ์อนาคตในขั้นที่ 1 ผู้เรียนช่วยกัน
วิเคราะห์ว่าอาจจะเกิดปัญหาอะไร ขึ้นบ้างในอนาคต  
 ขั้นท่ี 3  การสรุปปัญหา และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา ผู้เรียนน าปัญหาท่ีวิเคราะห์
ได้มาจัดกลุ่ม หรือจัดความสัมพันธ์เพื่อก าหนดว่าอะไร เป็นปัญหาหลัก อะไรเป็นปัญหารอง และ
จัดล าดับความส าคัญของปัญหา  
 ขั้นท่ี 4  การระดมสมองหาวิธีแก้ปัญหา ผู้เรียนร่วมกันคิดวิธีแก้ปัญหา โดยพยายามคิดให้
ได้ทางเลือกท่ีแปลกใหม่ จ านวนมาก  
 ขั้นท่ี 5  การเลือกวิธีการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด เสนอเกณฑ์หลาย ๆ เกณฑ์ท่ีจะใช้ในการเลือก
วิธีการแก้ปัญหา แล้วตัดสินใจเลือก เกณฑ์ท่ีมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในแต่ ละ
สภาพการณ์ ต่อไปจึงน าเกณฑ์ท่ีคัดเลือกไว้ มา ใช้ในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด โดยพิจารณา
ถึงน้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์แต่ละข้อด้วย  
 ขั้นท่ี 6  การน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาอนาคต ผู้เรียนน าวิธีการแก้ปัญหาอนาคตท่ีได้มา
เรียบเรียง อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลท่ีจ าเป็น คิดวิธีการน าเสนอท่ีเหมาะสม และน าเสนอ
อย่างเป็นระบบน่าเช่ือถือ              
 ง.  ผลท่ีผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ          
 ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา และตระหนักรู้ในปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นใน 
อนาคต และสามารถใช้ทักษะการคิดแก้ปัญหามาใช้ในการแก้ปัญหาปัจจุบัน และป้องกันปัญหาท่ีจะ 
เกิดขึ้นในอนาคต  
 5.  รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการบูรณาการ ( Integration)  รูปแบบการเรียนการ
สอนในหมวดนี้ เป็นรูปแบบท่ีพยายามพัฒนาการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ  ของผู้เรียนไปพร้อม ๆ กัน โดยใช้
การบูรณาการท้ังทางด้านเนื้อหาสาระและวิธีการ รูปแบบในลักษณะ นี้ก าลังได้รับความนิยมอย่าง
มาก เพราะมีความสอดคล้องกับหลักทฤษฎีทางการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการ พัฒนารอบด้าน หรือการ
พัฒนาเป็นองค์รวม รูปแบบในลักษณะดังกล่าวที่น ามาเสนอในท่ีนี้มี 4 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ                                                     
 5.1  รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง (Direct Instruction Model)              
 ก.  ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ                 
 จอยส์ และวีล (Joyce and Weil, 1996: 334) อ้างว่า มีงานวิจัยจ านวนไม่น้อยท่ี ช้ีให้เห็น
ว่า การสอนโดยมุ่งเน้นให้ความรู้ท่ีลึกซึ้ง ช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีบทบาทในการเรียน ท าให้ ผู้เรียนมี
ความต้ังใจในการเรียนรู้และช่วยให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียน การเรียนการสอน โดยจัด
สาระและวิธีการให้ผู้เรียนอย่างดีท้ังทางด้านเนื้อหาความรู้ และการให้ผู้เรียนใช้เวลาเรียนอย่าง  มี
ประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมากท่ีสุด ผู้เรียนมีใจจดจ่อกับส่ิงท่ีเรียนและ ช่วย
ให้ผู้เรียน 80 % ประสบความส าเร็จในการเรียน  นอกจากนั้นยังพบว่า บรรยากาศท่ีไม่ปลอดภัย 
ส าหรับผู้เรียน สามารถสกัดกั้นความส าเร็จของผู้เรียนได้ ดังนั้น ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องระมัดระวัง ไม่ท า
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ให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกในทางลบ เช่น การดุด่าว่ากล่าว การแสดงความไม่พอใจ หรือวิพากษ์วิจารณ์ 
ผู้เรียน             
 ข.  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ          
 รูปแบบการเรียนการสอนนี้มุ่งช่วยให้ได้เรียนรู้ท้ังเนื้อหาสาระและมโนทัศน์ต่าง ๆ รวมท้ัง
ได้ฝึกปฏิบัติทักษะต่าง ๆ จนสามารถท าได้ดีและประสบผลส าเร็จได้ในเวลาท่ีจ ากัด             
 ค.  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ        
 การเรียนการสอนรูปแบบนี้ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ ๆ 5 ขั้นดังนี้  
 ขั้นที่ 1  ขั้นน า                        
 1.1  ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของบทเรียนและระดับการเรียนรู้หรือพฤติกรรมการ เรียนรู้ท่ี
คาดหวังแก่ผู้เรียน                        
 1.2  ผู้สอนช้ีแจงสาระของบทเรียน และความสัมพันธ์กับความรู้และประสบการณ์ เดิม
อย่างคร่าว ๆ                       
 1.3 ผู้สอนช้ีแจงกระบวนการเรียนรู้ และหน้าท่ีรับผิดชอบของผู้เรียนในแต่ละขั้นตอน  
 ขั้นที่ 2  ขั้นน าเสนอบทเรียน     
 2.1  หากเป็นการน าเสนอเนื้อหาสาระ ข้อความรู้ หรือมโนทัศน์ ผู้สอนควร กล่ันกรองและ
สกัดคุณสมบัติเฉพาะของมโนทัศน์เหล่านั้น และน าเสนออย่างชัดเจนพร้อมท้ังอธิบาย และยกตัวอย่าง
ประกอบให้ผู้เรียนเข้าใจ ต่อไปจึงสรุปค านิยามของมโนทัศน์เหล่านั้น  
 2.2  ตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ก่อนให้ผู้เรียนลงมือฝึก ปฏิบัติ
หากผู้เรียนยังไม่เข้าใจ ต้องสอนซ่อมเสริมให้เข้าใจก่อน  
 ขั้นท่ี 3  ขั้นฝึกปฏิบัติตามแบบ ผู้สอนปฏิบัติให้ผู้เรียนดูเป็นตัวอย่าง ผู้เรียนปฏิบัติตาม 
ผู้สอนให้ข้อมูลป้อนกลับ  ให้ การเสริมแรงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดของผู้เรียน                                   
 ขั้นท่ี 4  ขั้นฝึกปฏิบัติภายใต้การก ากับของผู้ช้ีแนะ ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดย
ผู้สอนคอยดูแลอยู่ห่าง ๆ  ผู้สอนจะสามารถ ประเมินเรียนรู้และความสามารถของผู้เรียนได้จาก
ความส าเร็จและความผิดพลาดของการปฏิบัติของ ผู้เรียน และช่วยเหลือผู้เรียน โดยให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อให้ผู้เรียนแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ  
 ขั้นท่ี 5  การฝึกปฏิบัติอย่างอิสระ หลังจากท่ีผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามขั้นท่ี 4 ได้ถูกต้อง
ประมาณ 85- 90 % แล้ว  ผู้สอนควนปล่อยให้ผู้เรียนปฏิบัติต่อไปอย่างอิสระ เพื่อช่วยให้เกิดความ
ช านาญและการเรียนรู้อยู่ คงทน ผู้สอนไม่จ าเป็นต้องให้ข้อมูลป้อนกลับในทันที สามารถให้ภายหลังได้ 
การฝึกในขั้นนี้ไม่ควรท าติดต่อกันในครั้งเดียว ควรมีการฝึกเป็นระยะๆ เพื่อช่วยให้การเรียนรู้อยู่คงทน
ขึ้น             
 ง.  ผลท่ีผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ                  
 การเรียนการสอนแบบนี้ เป็นไปตามล าดับข้ันตอน ตรงไปตรงมา ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ท้ัง
ทางด้านพุทธิพิสัย และทักษะพิสัยได้เร็วและได้มากในเวลาท่ีจ ากัด ไม่สับสน ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ตาม
ความสามารถของตน จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ท าให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียน และมี 
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง  
 5.2 รูปแบบการเรียนการสอนโดยการสร้างเรื่อง (Storyline Method)            
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 ก.  ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ                  
 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสร้างเรื่อง  พัฒนาขึ้นโดย ดร. สตีฟ เบ็ลและแซลล่ี 
ฮาร์คเนส (Steve Bell and Sally Harkness) จากสก็อตแลนด์ เขามีความเช่ือเกี่ยวกับการเรียนรู้ว่า 
(อรทัย มูลค า และคณะ, 2541: 34-35)   
 1)  การเรียนรู้ ท่ีดีควรมีลักษณะบูรณาการหรือเป็นสหวิทยาการคือเป็นการเรียนรู้ท่ี
ผสมผสาน ศาสตร์หลาย ๆ อย่างเข้าด้วยกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการประยุกต์ใช้ในการท างานและ
การด าเนิน ชีวิตประจ าวัน  
 2)  การเรียนรู้ท่ีดีเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นผ่านทางประสบการณ์ตรงหรือการกระท าหรือการ
มี ส่วนร่วมของผู้เรียนเอง  
 3)  ความคงทนของผลการเรียนรู้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเรียนรู้หรือวิธีการท่ีได้ความรู้มา  
 4)  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้คุณค่าและสร้างผลงานท่ีดีได้  
 หากมีโอกาสได้ลงมือกระท านอกจากความเช่ือดังกล่าวแล้ว การเรียนการสอนโดยวิธีการ
สร้างเรื่องนี้ยังใช้หลักการเรียนรู้ และการสอนอีกหลายประการ เช่นการเรียนรู้จากส่ิงใกล้ตัวไปสู่วิถี
ชีวิตจริง การสร้างองค์ความรู้ด้วย ตนเอง และการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จากฐาน
ความเช่ือและหลักการดังกล่าว สตีฟ เบ็ล  (ศูนย์ส่ิงแวดล้อมศึกษาและโลกศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542: 4) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีลักษณะ บูรณาการเนื้อหา
หลักสูตรและทักษะการเรียนจากหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกัน โดยให้ผู้เรียนได้ สร้างสรรค์เรื่องขึ้นด้วย
ตนเอง โดยผู้สอนท าหน้าท่ีวางเส้นทางเดินเรื่องให้ การด าเนินเรื่องแบ่งเป็นตอน ๆ (episode) แต่ละ
ตอนประกอบด้วยกิจกรรมย่อยท่ีเช่ือมโยงกันด้วยค าถามหลัก (key question) ลักษณะของค าถาม
หลักท่ีเช่ือมโยงเรื่องราวให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องมี 4 ค าถามได้แก่ ท่ี ไหน ใคร ท าอะไร/อย่างไร และ
มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ผู้สอนจะใช้ค าถามหลักเหล่านี้เปิดประเด็น   ให้ผู้เรียนคิดร้อยเรียงเรื่องราว
ด้วยตนเอง รวมท้ังสร้างสรรค์ช้ินงานประกอบกันไป การเรียนการสอน ด้วยวิธีการดังกล่าวจึงช่วยให้
ผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้ประสบการณ์และความคิดของตนอย่างเต็มท่ี และมี โอกาสได้แลกเปล่ียนความรู้
ความคิดกัน อภิปรายร่วมกัน และเกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง             
 ข.  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ        
 เพื่อช่วยพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและเจตคติของผู้เรียนในเรื่องท่ีเรียน รวมท้ังทักษะ 
กระบวนต่าง  ๆ เช่น ทักษะการคิด ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการ 
ส่ือสาร เป็นต้น                    
 ค.   กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ                  
 การเรียนการสอนตามรูปแบบนี้จ าเป็นต้องมีการวางแผนและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
ล่วงหน้า โดยด าเนินการดังนี้   
 ขั้นท่ี 1  การก าหนดเส้นทางเดินเรื่องให้เหมาะสม ผู้สอนจ าเป็นต้องวิเคราะห์จุดมุ่งหมาย
และเนื้อหาสาระของหลักสูตร และเลือก หัวเลือกให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของหลักสูตรท่ีต้องการ
จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และจัดแผนการ สอนในรายละเอียด เส้นทางเดินเรื่อง ประกอบด้วย 4 องก์ 
(episode) หรือ 4 ตอนด้วยกัน คือ ฉาก ตัวละคร วิถีชีวิตและเหตุการณ์  ในแต่ละองก์ ผู้สอนจะต้อง
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ก าหนดประเด็นหลักขึ้นมาแล้วต้ังเป็น ค าถามน าให้ผู้เรียนศึกษาหาค าตอบ ซึ่งค าถามเหล่านี้จะโยงไป
ยังค าตอบท่ีสัมพันธ์กับเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ท่ีประสงค์จะบูรณาการเข้าด้วยกัน   
 ขั้นท่ี 2  การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนด าเนินการตามแผนการสอนไป
ตามล าดับ การเรียนการสอนแบบนี้ อาจใช้ เวลาเพียงไม่กี่คาบ หรือต่อเนื่องกันเป็นภาคเรียนก็ได้ 
แล้วแต่หัวเรื่องและการบูรณาการว่าสามารถท าได้ครอบคลุมเพียงใด แต่ไม่ควรใช้เวลาเกิน 1 ภาค
เรียน เพราะผู้เรียนอาจเกิดความเบื่อหน่าย  ในการ เริ่มกิจกรรมใหม่ ผู้สอนควรเช่ือมโยงกับเรื่องท่ี
ค้างไว้เดิมให้สานต่อกันเสมอ และควรให้ผู้เรียนสรุป ความคิดรวบยอดของแต่ละกิจกรรม ก่อนจะขึ้น
กิจกรรมใหม่  นอกจากนั้นควรกระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนช่ืนชมผลงานของกันและกัน และได้ ปรับปรุงพัฒนางานของตน    
 ขั้น ท่ี 3  การประเมิน ผู้สอนใช้การประเมินผลตามสภาพท่ีแท้จริง  ( authentic 
assessment) คือการ ประเมินจากการสังเกต การบันทึก และการรวบรวมข้อมูลจากผลงานและการ
แสดงออกของผู้เรียน การประเมินจะไม่เน้นเฉพาะทักษะพื้นฐานเท่านั้น แต่จะรวมถึงทักษะการคิด 
การท างาน การร่วมมือ การแก้ปัญหา และอื่น ๆ การประเมินให้ความส าคัญในการประสบผลส าเร็จ
ในการท างานของผู้เรียน แต่ละคน มากกว่าการประเมินผลการเรียนท่ีมุ่งให้คะแนนผลผลิตและ
จัดล าดับท่ีเปรียบเทียบกับกลุ่ม              
 ง.  ผลท่ีผู้เรียนจะได้รับจาการเรียนรู้ตามรูปแบบ         
 ผู้เรียนจะเกิดความรู้  ความเข้าใจในเรื่องท่ีเรียน ในระดับท่ีสามารถวิเคราะห์และ 
สังเคราะห์ได้ รวมทั้งได้พัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ     
 5.3  รูปแบบการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT             
 ก.  ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ                  
 แม็ค คาร์ธี (Mc Carthy, อ้างถึงใน ศักด์ิชัย นิรัญทวี และไพเราะ พุ่มมั่น , 2542: 7-11) 
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนี้ขึ้นจากแนวคิดของโคล์ป (Kolb) ซึ่งอธิบายว่า การเรียนรู้เกิดขึ้น 
จากความสัมพันธ์ของ 2 มิติ คือการรับรู้ และกระบวนการจัดกระท าข้อมูล การรับรู้ของบุคคลมี 2 
ช่องทาง คือผ่านทางประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม และผ่านทางความคิดรวบยอดท่ีเป็นนามธรรม ส่วน 
การจัดกระท ากับข้อมูลท่ีรับรู้นั้น มี   2 ลักษณะเช่นเดียวกัน คือการลงมือทดลองปฏิบัติ และการ 
สังเกตโดยใช้ความคิดอย่างไตร่ตรอง เมื่อลากเส้นตรงของช่องทางการรับรู้ 2 ช่องทาง และเส้นตรง 
ของการจัดกระท าข้อมูลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้มาตัดกัน แล้วเขียนเป็นวงกลมจะเกิดพื้นท่ีเป็น 4 ส่วน 
ของวงกลม ซึ่งสามารถแทนลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน 4 แบบ คือ    
 แบบท่ี 1 เป็นผู้เรียนท่ีถนัดจินตนาการ (imaginative learners)เพราะมีการรับรู้ ผ่านทาง
ประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม และใช้กระบวนการจัดกระท าข้อมูลด้วยการสังเกตอย่าง ไตร่ตรอง     
 แบบท่ี 2  เป็นผู้เรียนท่ีถนัดการวิเคราะห์ ( analytic learners) เพราะมีการรับรู้ ผ่านทาง
ความคิดรวบยอดท่ีเป็นนามธรรม และชอบใช้กระบวนการสังเกตอย่างไตร่ตรอง     
 แบบท่ี 3  เป็นผู้เรียนท่ีถนัดใช้สามัญส านึก (commonsense learners) เพราะมี การรับรู้
ผ่านทางความคิดรวบยอดท่ีเป็นนามธรรม และชอบใช้กระบวนการลงมือท า    
 แบบท่ี 4  เป็นผู้เรียนท่ีถนัดในการปรับเปล่ียน (dynamic learners) เพราะมีการ รับรู้ผ่าน
ทางประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม และชอบใช้กระบวนการลงมือปฏิบัติ   แม็คคาร์ธี และคณะ (ศักดิ์ชัย 
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นิรัญทวี และไพเราะ พุ่มมั่น, 2542: 7-11) ได้น า แนวคิดของโคล์ป มาประกอบกับแนวคิดเกี่ยวกับ
การท างานของสมองท้ังสองซีก ท าให้เกิดเป็นแนว ทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ค าถาม
หลัก 4 ค าถามคือ  ท าไม (Why)  อะไร (What)  อย่างไร (How) และถ้า (If) ซึ่งสามารถพัฒนาผู้เรียน
ท่ีมีลักษณะการเรียนรู้แตกต่างกันท้ัง 4 แบบ ให้ สามารถใช้สมองทุกส่วนของตนในการพัฒนา
ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มท่ี              
 ข. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ                  
 เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้สมองทุกส่วน ท้ังซีกซ้ายและขวา ในการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้แก่ตนเอง   
 ค. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ                  
 การเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT มีข้ันตอนด าเนินการ 8 ขั้นดังนี้ (ศักดิ์ ชัย 
นิรัญทวี และไพเราะพุ่มมั่น, 2542: 11-16; เธียร พานิช, 2542: 3-5)   
 ขั้นที่ 1  การสร้างประสบการณ์  ผู้สอนเริ่มต้นจากการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า 
ของเรื่องท่ีเรียนด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนตอบได้ว่า ท าไม ตนจึงต้องเรียนรู้เรื่องนี้  
 ขั้นที่ 2  การวิเคราะห์ประสบการณ์  หรือสะท้อนความคิดจากประสบการณ์ ช่วยให้ผู้เรียน 
เกิดความตระหนักรู้ และยอมรับความส าคัญของเรื่องท่ีเรียน   
 ขั้นท่ี 3  การพัฒนาประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอดหรือแนวคิด เมื่อผู้เรียนเห็นคุณค่า 
ของเรื่องท่ีเรียนแล้ว ผู้สอนจึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างความคิดรวบยอดขึ้น 
ด้วยตนเอง  
 ขั้นท่ี 4  การพัฒนาความรู้ความคิด  เมื่อผู้เรียนมีประสบการณ์และเกิดความคิดรวบยอด 
หรือแนวคิดพอสมควรแล้ว ผู้สอนจึงกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ความคิดของตนให้กว้างขวางและ 
ลึกซึ้งขึ้น โดยการให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย การเรียนรู้ในขั้นท่ี 3 
และ 4 นี้คือการตอบค าถามว่า ส่ิงท่ีได้เรียนรู้คือ อะไร  
 ขั้นท่ี 5  การปฏิบัติตามแนวคิดท่ีได้เรียนรู้  ในขั้นนี้ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนน าความรู้ 
ความคิดท่ีได้รับจากการเรียนรู้ในขั้นที่ 3-4  มาทดลองปฏิบัติจริง และศึกษาผลท่ีเกิดขึ้น  
 ขั้นที่ 6  การสร้างสรรค์ช้ินงานของตนเอง  จากการปฏิบัติตามแนวคิดท่ีได้เรียนรู้ในขั้นที่ 5  
ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ถึงจุดเด่นจุดด้อยของแนวคิด ความเข้าใจแนวคิดนั้นจะกระจ่างขึ้น ในขั้นนี้ 
ผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถของตน โดยการน าความรู้ความเข้าใจนั้นไปใช้หรือ 
ปรับประยุกต์ใช้ในการสร้างช้ินงานท่ีเป็นความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ดังนั้นค าถามหลักท่ีใช้ในขั้นท่ี 
5-6 ก็คือ จะท าอย่างไร  
 ขั้นท่ี 7  การวิเคราะห์ผลงานและแนวทางในการน าไปประยุกต์ใช้  เมื่อผู้เรียนได้ 
สร้างสรรค์ช้ินงานของตนตามความถนัดแล้ว ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงผลงานของตน ช่ืน 
ชมกับความส าเร็จ และเรียนรู้ท่ีจะวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งรับฟังข้อวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อ 
การปรับปรุงงานของตนให้ดีขึ้นและน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป  
 ขั้นท่ี 8  การแลกเปล่ียนความรู้ความคิด  ขั้นนี้เป็นขั้นขยายขอบข่ายของความรู้โดยการ 
แลกเปล่ียนความรู้ความคิดแก่กันและกัน และร่วมกันอภิปรายเพื่อการน าการเรียนรู้ไปเช่ือมโยงกับ 
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ชีวิตจริงและอนาคต ค าถามหลักในการอภิปรายก็คือ  ถ้า....?  ซึ่งอาจน าไปสู่การเปิดประเด็นใหม่ 
ส าหรับผู้เรียน ในการเริ่มต้นวัฏจักรของการเรียนรู้ในเรื่องใหม่ต่อไป                    
 ง.  ผลท่ีผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนรู้ตามรูปแบบ        
 ผู้เรียนจะสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองในเรื่องท่ีเรียน จะเกิดความรู้ความเข้าใจและ น า
ความรู้ความเข้าใจนั้นไปใช้ได้ และสามารถสร้างผลงานท่ีเป็นความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง รวมท้ัง 
ได้พัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ อีกจ านวนมาก   
 5.4  รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ( Instructional Models of  
Cooperative Learning)             
 ก. ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ                   
 รูปแบบการเรียนการสอนของแนวคิดแบบร่วมมือ พัฒนาขึ้นโดยอาศัยหลักการเรียนรู้ แบบ
ร่วมมือของจอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson & Johnson, 1974: 213-240)ซึ่งได้ช้ีให้เห็นว่า 
ผู้เรียนควรร่วมมือกันในการเรียนรู้มากกว่าการแข่งขันกัน เพราะการแข่งขันก่อให้เกิดสภาพการณ์แพ้
ชนะ  ต่างจากการร่วมมือกันซึ่งก่อให้เกิดสภาพการณ์ชนะ-ชนะ อันเป็นสภาพการณ์ท่ีดีกว่าท้ัง 
ทางด้านจิตใจและสติปัญญา หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 ประการประกอบด้วย (1) การเรียนรู้ต้อง 
อาศัหลักพึ่งพากันโดยถือว่าทุกคนมีความส าคัญเท่าเทียมกันและจะต้องพึงพากันเพื่อความส าเร็จ 
ร่วมกัน (2) การเรียนรู้ท่ีดีต้องอาศัยการหันหน้าเข้าหากัน มีปฏิสัมพันธ์กันเพื่อแลกเปล่ียนความ 
คิดเห็น ข้อมูล และการเรียนรู้ต่าง ๆ (3) การเรียนรู้ร่วมกันต้องอาศัยทักษะทางสังคม โดยเฉพาะ 
ทักษะในการท างานร่วมกัน (4) การเรียนรู้ร่วมกันควรมีการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มท่ีใช้ในการ 
ท างาน (5) การเรียนรู้ร่วมกันจะต้องมีผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ท้ังรายบุคคลและรายกลุ่มท่ีสามารถ 
ตรวจสอบและวัดประเมินได้ หากผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้แบบร่วมมือกัน นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียน 
เกิดการเรียนรู้ทางด้านเนื้อหาสาระต่าง ๆ ได้กว้างขึ้นและลึกซึ้งขึ้นแล้วยังสามารถช่วยพัฒนาผู้เรียน 
ทางด้านสังคมและอารมณ์มากขึ้นด้วย  รวมท้ังมีโอกาสได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ  ท่ี 
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตอีกมาก             
 ข. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ       
 รูปแบบนี้มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง ด้วยตนเองและด้วยความร่วมมือและ ความ
ช่วยเหลือจากเพื่อน ๆ รวมท้ังได้พัฒนาทักษะสังคมต่าง ๆ เช่นทักษะการส่ือสาร ทักษะการ ท างาน
ร่วมกับผู้อื่น ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ รวมทั้งทักษะแสวงหาความรู้ ทักษะการคิด การ แก้ปัญหา
และอื่น ๆ               
 ค. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ                  
 รูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือมีหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละ รูปแบบ
จะมีวิธีการหลัก ๆ ซึ่งได้แก่ การจัดกลุ่ม การศึกษาเนื้อหาสาระ การทดสอบ การคิดคะแนน และ
ระบบการให้รางวัลแตกต่างกันออกไป เพื่อสนองวัตถุประสงค์เฉพาะ แต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ต่างก็
ใช้หลักการเดียวกัน คือหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 ประการ และมีวัตถุประสงค์มุ่งตรงไปใน ทิศทาง
เดียวกัน คือเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องท่ีศึกษาอย่างมากท่ีสุดโดยอาศัยการร่วมมือ กัน 
ช่วยเหลือกัน และแลกเปล่ียนความรู้กันระหว่างกลุ่มผู้เรียนด้วยกัน ความแตกต่างของรูปแบบแต่ ละ
รูปแบบจะอยู่ท่ีเทคนิคในการศึกษาเนื้อหาสาระ และวิธีการเสริมแรงและการให้รางวัลเป็นประการ 
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ส าคัญ   เพื่อความกระชับในการน าเสนอ ผู้เขียนจึงจะน าเสนอกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
ท้ัง 6 รูปแบบต่อเนื่องกันดังนี้  
 1. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบจ๊ิกซอร์(Jigsaw)  
 1.1 จัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน และเรียกกลุ่มนี้
ว่า กลุ่มบ้านของเรา (home group)  
 1.2 สมาชิกในกลุ่มบ้านของเราได้รับมอบหมายให้ศึกษาเนื้อหาสาระคนละ 1 ส่วน 
(เปรียบเสมือนได้ช้ินส่วนภาพตัดต่อคนละ 1 ช้ิน) และหาค าตอบในประเด็นปัญหาท่ีผู้สอนมอบหมาย 
ให้                            
 1.3 สมาชิกในกลุ่มบ้านของเรา แยกย้ายไปรวมกับสมาชิกกลุ่มอื่น ซึ่งได้รับเนื้อหาเดียวกัน 
ต้ัง เป็นกลุ่มผู้เช่ียวชาญ(expert group) ขึ้นมา และร่วมกันท าความเข้าใจในเนื้อหาสาระนั้นอย่า
ละเอียด และร่วมกันอภิปรายหาค าตอบประเด็นปัญหาท่ีผู้สอนมอบหมายให้  
 1.4 สมาชิกกลุ่มผู้เช่ียวชาญกลับไปสู่กลุ่มบ้านของเรา แต่ละคนช่วยสอนเพื่อนในกลุ่มให้ 
เข้าใจในสาระท่ีตนได้ศึกษาร่วมกับกลุ่มผู้เช่ียวชาญ เช่นนี้ สมาชิกทุกคนก็จะได้เรียนรู้ภาพรวมของ 
สาระท้ังหมด   
 1.5 ผู้เรียนทุกคนท าแบบทดสอบ แต่ละคนจะได้คะแนนเป็นรายบุคคล และน าคะแนนของ 
ทุกคนในกลุ่มบ้านของเรามารวมกัน(หรือหาค่าเฉล่ีย) เป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มท่ีไ ด้คะแนนสูงสุดได้รับ 
รางวัล  
 2.  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ เอส. ที. เอ. ดี. (STAD) ค าว่า “STAD” เป็นตัว
ย่อของ “Student Teams – Achievement Division” กระบวนการด าเนินการมีดังนี้  
 2.1 จัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน และเรียกกลุ่มนี้
ว่า กลุ่มบ้านของเรา (home group)  
 2.2 สมาชิกในกลุ่มบ้านของเราได้รับเนื้อหาสาระและศึกษาเนื้อหาสาระนั้นร่วมกัน เนื้อหา 
สาระนั้นอาจมีหลายตอน ซึ่งผู้เรียนอาจต้องท าแบบทดสอบในแต่ละตอนและเก็บคะแนนของตนไว้  
 2.3 ผู้เรียนทุกคนท าแบบทดสอบครั้งสุดท้าย ซึ่งเป็นการทดสอบรวบยอดและน าคะแนน
ของ ตนไปหาคะแนนพัฒนาการ ซึ่งหาได้ดังนี้  
 คะแนนพื้นฐาน : ได้จากค่าเฉล่ียของคะแนนทดสอบย่อยหลาย ๆ ครั้งท่ีผู้เรียนแต่ละคนท า
ได้  
 คะแนนท่ีได้ : ได้จากการน าคะแนนทดสอบครั้งสุดท้ายลบคะแนนพื้นฐาน    
 คะแนนพัฒนาการ : ถ้าคะแนนท่ีได้คือ  
       -11 ข้ึนไป คะแนนพัฒนาการ = 0  
   -1 ถึง -10 คะแนนพัฒนาการ = 10  
   +1 ถึง 10 คะแนนพัฒนาการ = 20  
   + 11 ขึ้นไป คะแนนพัฒนาการ = 30  
 2.4 สมาชิกในกลุ่มบ้านของเราน าคะแนนพัฒนาการของแต่ละคนในกลุ่มมารวมกันเป็น 
คะแนนของกลุ่ม กลุ่มใดได้คะแนนพัฒนาการของกลุ่มสูงสุด กลุ่มนั้นได้รางวัล  
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 3.  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ ที. เอ. ไอ. (TAI) ค าว่า “TAI” มาจาก “Team 
–Assisted Individualization” ซึ่งมีกระบวนการดังนี้  
 3.1 จัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน และเรียกกลุ่มนี้
ว่า กลุ่มบ้านของเรา (home group)  
 3.2 สมาชิกในกลุ่มบ้านของเราได้รับเนื้อหาสาระและศึกษาเนื้อหาสาระร่วมกัน  
 3.3 สมาชิกในกลุ่มบ้านของเรา จับคู่กันท าแบบฝึกหัด ก.ถ้าใครท าแบบฝึกหัดได้ 75% ขึ้น
ไปให้ไปรับการทดสอบรวบยอดครั้งสุดท้ายได้ ข.ถ้ายังท าแบบฝึกหัดได้ไม่ถึง 75% ให้ท าแบบฝึกหัด
ซ่อมจนกระท่ังท าได้ แล้วจึงไป รับการทดสอบรวบยอดครั้งสุดท้าย  
 3.4 สมาชิกในกลุ่มบ้านของเราแต่ละคนน าคะแนนทดสอบรวบยอดมารวมกันเป็นคะแนน 
ของกลุ่ม กลุ่มใดได้คะแนนสูงสุดกลุ่มนั้นได้รับรางวัล  
 4. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ ที. จี. ที. (TGT) ตัวย่อ “TGT” มาจาก”Team 
Game Tournament” ซึ่งมีการด าเนินการดังนี้  
 4.1 จัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน และเรียกกลุ่มนี้
ว่า กลุ่มบ้านของเรา (home group)  
 4.2 สมาชิกในกลุ่มบ้านของเรา ได้รับเนื้อหาสาระและศึกษาเนื้อหาสาระร่วมกัน  
 4.3 สมาชิกในกลุ่มบ้านของเรา แยกย้ายกันเป็นตัวแทนกลุ่มไปแข่งขันกับกลุ่มอื่นโดยจัด
กลุ่ม แข่งขันตามความสามารถ คือคนเก่งในกลุ่มบ้านของเราแต่ละกลุ่มไปรวมกัน คนอ่อนก็ไปรวมกับ
คน อ่อนของกลุ่มอื่น กลุ่มใหม่ท่ีรวมกันนี้เรียกว่ากลุ่มแข่งขัน ก าหนดให้มีสมาชิกกลุ่มละ 4 คน  
 4.4 สมาชิกในกลุ่มแข่งขัน เริ่มแข่งขันกันดังนี้   
 ก. แข่งขันกันตอบค าถาม 10 ค าถาม  
 ข. สมาชิกคนแรกจับค าถามข้ึนมา 1 ค าถาม และอ่านค าถามให้กลุ่มฟัง  
 ค. ให้สมาชิกท่ีอยู่ซ้ายมือของผู้อ่านค าถามคนแรกตอบค าถามก่อน ต่อไปจึงให้คน ถัดไป
ตอบจนครบ  
 ง. ผู้อ่านค าถามเปิดค าตอบ แล้วอ่านเฉลยค าตอบท่ีถูกให้กลุ่มฟัง     
 จ. ให้คะแนนค าตอบดังนี้  
  ผู้ตอบถูกเป็นคนแรกได้ 2 คะแนน   
  ผู้ตอบถูกคนต่อไปได้ 1 คะแนน 
  ผู้ตอบผิดได้ 0 คะแนน  
 ฉ. ต่อไปสมาชิกคนท่ี 2 จับค าถามท่ี 2 และเริ่มเล่นตามขั้นตอน ข-จ ไปเรื่อยๆ จนกระท่ัง
ค าถามหมด      
 ช. ทุกคนรวมคะแนนของตนเอง                                            
  ผู้ได้คะแนนอันดับ 1 ได้โบนัส 10 คะแนน                                            
  ผู้ได้คะแนนอันดับ 2 ได้โบนัส   8 คะแนน  
  ผู้ได้คะแนนอันดับ 3 ได้โบนัส   5 คะแนน                                            
  ผู้ได้คะแนนอันดับ 4  ได้โบนัส  4 คะแนน  
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 4.5 เมื่อแข่งขันเสร็จแล้ว สมาชิกกลุ่มกลับไปกลุ่มบ้านของเรา แล้วน าคะแนนท่ีแต่ละคนได้ 
รวมเป็นคะแนนของกลุ่ม  
 5. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ แอล. ที. (L.T)  “L.T.” มาจากค าว่า Learning 
Together ซึ่งมีกระบวนการท่ีง่ายไม่ซับซ้อน ดังนี้  
 5.1 จัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน                                         
 5.2 กลุ่มย่อยกลุ่มละ 4 คน ศึกษาเนื้อหาร่วมกัน โดยก าหนดให้แต่ละคนมีบทบาทหน้าท่ี
ช่วย กลุ่มในการเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น  
   สมาชิกคนท่ี 1: อ่านค าส่ัง           
   สมาชิกคนท่ี 2: หาค าตอบ  
   สมาชิกคนท่ี 3: หาค าตอบ          
   สมาชิกคนท่ี 4: ตรวจค าตอบ  
 5.3 กลุ่มสรุปค าตอบร่วมกัน และส่งค าตอบนั้นเป็นผลงานกลุ่ม 5.4 ผลงานกลุ่มได้คะแนน
เท่าไร สมาชิกทุกคนในกลุ่มนั้นจะได้คะแนนนั้นเท่ากันทุกคน  
 6 .   กระบวนการ เรี ยนการสอนของรูปแบบ จี .  ไ อ .  ( G.I.) “G.I.” คือ  “Group 
Investigation” รูปแบบนี้เป็นรูปแบบท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนช่วยกันไป สืบค้นข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้
ร่วมกัน โดยด าเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้  
 6.1 จัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน                                             
 6.2 กลุ่มย่อยศึกษาเนื้อหาสาระร่วมกันโดย ก. แบ่งเนื้อหาออกเป็นหัวข้อย่อย ๆ แล้วแบ่ง
กันไปศึกษาหาข้อมูลหรือค าตอบ  ข. ในการเลือกเนื้อหา ควรให้ผู้เรียนอ่อนเป็นผู้เลือกก่อน  
 6.3 สมาชิกแต่ละคนไปศึกษาหาข้อมูล/ค าตอบมาให้กลุ่ม กลุ่มอภิปรายร่วมกันและสรุปผล 
การศึกษา  
 6.4 กลุ่มเสนอผลงานของกลุ่มต่อช้ันเรียน  
 7. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ ซี. ไอ. อาร์. ซี. (CIRC) รูปแบบ CIRC  หรือ 
“Cooperative Integrated Reading and Composition” เป็น รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือท่ีใช้ในการสอนอ่านและเขียนโดยเฉพาะ รูปแบบนี้ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมคือ 
กิจกรรมการอ่านแบบเรียน การสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจ และการบูร ณาการภาษากับการเรียน 
โดยมีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้(Slavin, 1995: 104-110)  
 7.1 ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนตามระดับความสามารถในการอ่าน นักเรียนในแต่ละกลุ่มจับคู่ 2  
คน หรือ 3  คน ท ากิจกรรมการอ่านแบบเรียนร่วมกัน    
 7.2 ครูจัดทีมใหม่โดยให้นักเรียนแต่ละทีมต่างระดับความสามารถอย่างน้อย 2 ระดับ ทีม
ท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น เขียนรายงาน แต่งความ ท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบต่าง ๆ และมีการให้ 
คะแนนของแต่ละทีม ทีมใดได้คะแนน 90% ขึ้นไป จะได้รับประกาศนียบัตรเป็น “ซุปเปอร์ทีม” หาก
ได้คะแนนต้ังแต่ 80-89% ก็จะได้รับรางวัลรองลงมา                                                       
 7.3 ครูพบกลุ่มการอ่านประมาณวันละ 20 นาที แจ้งวัตถุประสงค์ในการอ่าน แนะน า
ค าศัพท์ ใหม่ ๆ ทบทวนศัพท์เก่า ต่อจากนั้นครูจะก าหนดและแนะน าเรื่องท่ีอ่านแล้วให้ผู้เรียนท า
กิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีผู้เรียนจัดเตรียมไว้ให้ เช่นอ่านเรื่องในใจแล้วจับคู่อ่านออกเสียงให้เพื่อนฟังและ
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ช่วยกันแก้ จุดบกพร่อง หรือครูอาจจะให้นักเรียนช่วยกันตอบค าถาม วิเคราะห์ตัวละครวิเคราะห์
ปัญหาหรือ ท านายว่าเรื่องจะเป็นอย่างไรต่อไปเป็นต้น  
 7.4 หลังจากกิจกรรมการอ่าน ครูน าอภิปรายเรื่องท่ีอ่าน โดยครูจะเน้นการฝึกทักษะต่าง ๆ 
ในการอ่าน เช่น การจับประเด็นปัญหา การท านาย เป็นต้น  
 7.5 นักเรียนรับการทดสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจ นักเรียนจะได้รับคะแนนเป็นท้ัง 
รายบุคคลและทีม  
 7.6 นักเรียนจะได้รับการสอนและฝึกทักษะการอ่านสัปดาห์ละ 1 วัน เช่น ทักษะการจับ 
ใจความส าคัญ ทักษะการอ้างอิง ทักษะการใช้เหตุผล เป็นต้น  
 7.7 นักเรียนจะได้รับชุดการเรียนการสอนเขียน ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อการเขียนได้ 
ตามความสนใจ นักเรียนจะช่วยกันวางแผนเขียนเรื่องและช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องและในท่ีสุด 
ตีพิมพ์ผลงานออกมา  
 7.8 นักเรียนจะได้รับการบ้านให้เลือกอ่านหนังสือท่ีสนใจ และเขียนรายงานเรื่องท่ีอ่านเป็น 
รายบุคคล โดยให้ผู้ปกครองช่วยตรวจสอบพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนท่ีบ้าน โดยมีแบบฟอร์มให้ 
 8. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบคอมเพล็กซ์ (Complex Instruction) รูปแบบนี้
พัฒนาขึ้นโดย  เอลิซาเบธ  โคเฮน และคณะ (Elizabeth Cohen) เป็นรูปแบบท่ี คล้ายคลึงกับรูปแบบ 
จี. ไอ. เพียงแต่จะสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่มมากกว่าการท าเป็นรายบุคคล นอกจากนั้นงานท่ีให้ยังมี
ลักษณะของการประสานสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับทักษะหลายประเภท และ เน้นการให้ความส าคัญ
กับผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยการจัดงานให้เหมาะสมกับความสามารถและ ความถนัดของผู้เรียนแต่ละ
คน ดังนั้นครูต้องค้นหาความสามารถเฉพาะทางของผู้เรียนท่ีอ่อน โคเฮน เช่ือว่า หากผู้เรียนได้รับรู้ว่า
ตนมีความถนัดในด้านใด จะช่วยให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง ในด้านอื่น ๆ ด้วย รูปแบบนี้
จะไม่มีกลไกการให้รางวัล เนื่องจากเป็นรูปแบบท่ีได้ออกแบบให้งานท่ีแต่ ละบุคคลท าสามารถ
สนองตอบความสนใจของผู้เรียนและสามารถจูงใจผู้เรียนแต่ละคนอยู่แล้ว              
 ง.  ผลท่ีผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ      
 ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้เนื้อหาสาระด้วยตนเองและด้วยความร่วมมือและช่วยเหลือจาก 
เพื่อน ๆ รวมทั้งได้พัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ จ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะการท างาน 
ร่วมกับผู้อื่น ทักษะการประสานสัมพันธ์ ทักษะการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการแก้ปัญหา 
ฯลฯ 

 4.4 วิธีสอน 
 ทิศนา แขมณี (2557) ได้น าเสนอวิธีสอนท่ีผู้สอนจ านวนมากท่ีมีความเข้าใจคลาดเคล่ือน
เกี่ยวกับวิธีสอนแบบต่าง ๆ ดังนี้ วิธีสอนโดยใช้การบรรยาย (Lecture) วิธีสอนโดยใช้การสาธิต 
(Demonsration) วิธีสอนโดยใช้การทดลอง(Experiment) วิธีสอนโดยใช้การนิรนัย (Deducton) วิธี
สอนโดยใช้การอุปนัย (Induction) วิธีสอนโดยใช้การไปทัศนศึกษา (Field Trip) วิธีสอนโดยใช้การ
อภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) วิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร (Dramatization) วิธี
สอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) วิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง (Case) วิธีสอนโดยใช้
เกม (Game) วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation) วิธีสอนโดยใช้ศูนย์การเรียน (Learning 
Center) และวิธีสอนโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรม (Programmed Instruction) 
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 ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย (2558) ได้จ าแนกวิธีสอนไว้ 4 กลุ่ม คือ 
 กลุ่มท่ี 1 วิธีสอนท่ีเน้นความรู้และทักษะการคิด ได้แก่  วิธีสอนโดยใช้การนิรนัย 
(Deducton) วิธีสอนโดยการอุปนัย (Induction) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 
Based Learning) การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving) วิธีสอนคิด
แบบหมวก 6 ใบ (Six thinking hats)  
 กลุ่มท่ี 2 วิธีสอนท่ีเน้นทักษะปฏิบัติ ได้แก่ วิธีสอนแบบเน้นปฎิบัติ วิธีสอนโดยใช้การสาธิต 
(Demonsration) วิธีสอนโดยใช้การทดลอง (Experiment) 
 กลุ่มท่ี 3 วิธีสอนท่ีเน้นคุณลักษณะนิสัย ได้แก่ วิธีสอนโดยการซักค้าน (Jurispruden- tial 
Method) วิธีสอนโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Playing Model) วิธีสอนโดยใช้ในการแสดงละคร 
(Dramatization) 
 กลุ่มท่ี 4 วิธีสอนแบบบูรณาการ ได้แก่ วิธีสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้ 4 MAT วิธีสอนแบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ (Cooperative Learning) เช่น การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ Jigsaw การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ  STAD (Student Teams Achievement Division) รูปแบบการ
จัดการเรีนรู้แบบร่วมมือ LT (Learning Together) รูปแบบการจัดการเรีนรู้แบบร่วมมือแบบ TAI 
(Team Assisted Individualization) รูปแบบการจัดการเรีนรู้แบบร่วมมือแบบ TGT (Team-
Games-Tournaments) รูปแบบการจัดการเรีนรู้แบบร่วมมือ GI (Group Investigation) การจัดการ
เรีนรู้โดยใช้โปรแกรม CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) 
 และปัจจุบันมีวิธีสอนแบบใหม่ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
เช่น การพัฒนาการคิดด้วยวิธีการเรียนรู้ GPAS (Gathering Processing Applying Self-regulating) 
และการจัดการเรีนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน Flip Classroom 

 4.5 เทคนิคการสอน 
 ทิศนา แขมณี (2545)ได้ให้ความหมายของค าว่า เทคนิคการสอนว่า หมายถึง กลวิธีต่าง ๆ 
ท่ีใช้เสริมกระบวนการสอน ขั้นตอนการสอน วิธีการสอน หรือการด าเนินการทางการสอนใด ๆ เพื่อ
ช่วยให้การสอนมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ และคณะ (2545) ได้
น าเสนอเทคนิคการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3 เทคนิค คือ เทคนิคการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง เทคนิคการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกับคนอื่น และ
เทคนิคการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนนความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 4.6 การวิจัยการสอน 
 อุษาวดี จันทรสนธิ (2551: 10) ได้กล่าวว่า การสอนได้รับการพัฒนาขึ้นมาจนเป็นศาสตร์ท่ี
มีกรอบแนวคิด หลักการ ทฤษฏีท่ีชัดเจน และน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง ในทางปฎิบัติครูท่ีมีประสิทธิผล
สามารถพัฒนาการสอนของตนได้โดยการวินิจฉัย ไตร่ตรองประสบการณ์การสอนของตนเองและข้อ
ค้นพบจากการวิจัยเกี่ยวกับการสอน ซึ่งสามารถน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติการสอนในช้ันเรียนได้ 
แต่อย่างไรก็ตาม ครูไม่สามารถแปลงผลการวิจัยการสอนไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นสถารนการณ์เฉพาะใน
ช้ันเรียนได้ตรงไปตรงมาเหมือนการแทนสูตรคณิตศาสตร์ได้ ครูจะสามารถประยุกต์ผลการวิจัยการ
สอนไปสู่การปฎิบัติในช้ันเรียนได้จึงต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านวิจัยการสอนอย่างเพียงพอ ทราบว่าจะ
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ค้นพบแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยการสอนได้ท่ีใดบ้าง ชอบค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการสอน
แล้วน ามาอภิปรายกับผู้รู้หรือเพื่อนครู กับท้ังมีความคิดท่ีจะพัฒนาการสอนของตนอยู่เสมอ 
 4.6.1 ตัวแปรทางการวิจัยเกี่ยวกับการสอน อุษาวดี จันทรสนธิ (2551: 11-12) ได้จ าแนก
ตัวแปรทางการวิจัยเกี่ยวกับการสอน ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) ตัวแปรภูมิหลังและคุณลักษณะของครู 
เป็นตัวแปรเกี่ยวกับคุณสมบัติของครู เช่น ระดับการศึกษา ประสบการณ์การสอน การฝึกอบรม และ
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลของครู เช่น ทักษะการสอน แรงจูงใจ 2) ตัวแปรสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับ
นักเรียนและโรงเรียน เป็นตัวแปรเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมท่ีครูต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
เหล่านี้ เช่น ภูมิหลังของนักเรียน ความรู้เดิมของนักเรีน ความสมารถของนักเรียน คุณลักษณะของ
โรงเรียน ห้องเรียน และชุมชน 3) ตัวแปรกระบวนการเรียนการสอน เป็นตัวแปรเกี่ยวกับกิจกรรมและ
กระบวนการท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน ตัวแปรเหล่านี้จะมีความเกี่ยวข้องกับส่ิงท้ังหลายท้ังปวงท่ีคูและ
นักเรียนได้กระท าในห้องเรียน 4) ตัวแปรผลการเรียนรู้ เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับผลท่ีเกิดจากการสอน
และการมีปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน 
 4.6.2 วิธีวิจัยและปัญหาการวิจัยเกี่ยวกับการสอน อุษาวดี จันทรสนธิ (2551: 12-15) ได้
กล่าวถึงวิธีวิจัยเกี่ยวกับการสอนว่า นักวิจัยทางการศึกษาใช้วิธีการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการสอนหลาย
วิธี จะเลือกใช้วิธีวิจัยแบบใดขึ้นอยู่กับแบบแผนการวิจัยท่ี ผู้วิจัยใช้ในการศึกษา วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิธีแปลผลวิจัย และอุษาวดี จันทรสนธิ (2551: 38-41) ได้เสนอขอบข่ายการวิจัยท่ีควรศึกษา 
ดังนี้ 1) การวิจัยเกี่ยวกับการวางแผนการสอน 2) การวิจัยเกี่ยวกับการใช้เวลาในการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 3) การวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอน 

 4.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ทัศวรรณ ค าทองสุข (2550) ท าการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัยด้านการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ : การวิเคราะหช์อภิมานและการวิเคราะห์เนื้อหา มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 
1) วิเคราะห์ลักษณะและปริมาณงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการ 2) 
วิเคราะห์ลักษณะและความแตกต่างของขนาดอิทธิพลของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ตาม ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย 3) วิเคราะห์เนื้อหาของผลงานวิจัยทางด้านการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการและ4) สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ งานวิจัย
ท่ีน ามาสังเคราะห์เป็นวิทยานิพนธ์ที่ศึกษา เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ จ านวน 
49 เล่ม และมีค่าขนาดอิทธิพลศึกษาจ านวน 60 ค่า และมีตัวแปร คุณลักษณะงานวิจัยท่ีศึกษารวม 
29 ตัวแปร เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยและแบบบันทึก คุณลักษณะ
งานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติบรรยาย การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์เนื้อหา 
ผลการสังเคราะห์งานวิจัย พบว่า 1) งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจ านวน 
49 เรื่อง ประกอบด้วยงานวิจัยเชิงปริมาณ 29 เรื่อง งานวิจัยเชิงผสมผสาน 3 เรื่อง งานวิจัยเชิง
คุณภาพ 17 เรื่อง งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยเชิงทดลองและศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) ค่า
ขนาดอิทธิพลในระดับรายงานการวิจัยมีจ านวน 32 ค่า และมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.504 ส่วนในระดับชุด
การ ทดสอบสมมุติฐานมีค่าขนาดอิทธิพลจ านวน 60 ค่า และมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.914 3) ค่าเฉล่ียของ
ขนาดอิทธิพลมีความแตกต่างกันตามตัวแปรต่อไปนี้ คือ ตัวแปรประเภทของส่ือ/ อุปกรณ์การ เรียน
การสอน ประเภทตัวแปรตาม แบบแผนการวิจัย จ านวนเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยและเครื่องมือวัดตัว
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แปรอิสระ 4) ผลการวิเคราะห์เนื้อหาจากผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า การจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการท่ีมีการ วิจัยมี 2 รูปแบบ คือ (1) รูปแบบการบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้
วิธีสอดแทรกชีวิตจริงเข้ากับเนื้อหาวิชาท่ี เรียนและ (2) รูปแบบการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการ
เรียนรู้โดยเช่ือมโยงเนื้อหาวิชาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆกับ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้
ท้องถิ่น 5) ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ พบว่า มีการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ 2 รูปแบบคือ การบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้และการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ส าหรับงานวิจัยในด้านการ บูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการศึกษาครบทุกช่วงช้ัน 
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ถูกน ามาสอดแทรก กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นมากท่ีสุด ส่วน
งานวิจัยด้านการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการศึกษาในระดับช่วงช้ัน ท่ี 1 ช่วงช้ันท่ี 2 
และ ช่วงช้ันท่ี 3 โดยลักษณะของการบูรณาการมี 2 แบบคือแบบคู่ขนานหรือบูรณาการระหว่าง 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนอีกแบบ คือ แบบพหุวิทยาการ ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีใช้เป็นแกนกลางมี 
4 กลุ่ม คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  
 วาสนา กุสุมาลย์ (2550) ท าการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา การวิจัย
ครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ลักษณะของงานวิจัย และเพื่อสรุป ภาพรวมขององค์ความรู้ท่ีได้
จากข้อค้นพบและข้อเสนอแนะของงานวิจัยในขอบเขตเนื้อหา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิธีสอน ด้านส่ือการ
สอน และด้านกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากงานวิจัยระดับปริญญานิพนธ์วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ
รายงานการค้นคว้าอิสระ ของนิสิตนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยรามค า แหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร
มาธิราช ซึ่งท าการวิจัยระหว่างปีการศึกษา 2540-2548 จ านวน 91 เรื่อง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
เนื้อหา ผลการสังเคราะห์งานวิจัย สรุปได้ คือ 1) สรุปลักษณะของงานวิจัย ประกอบด้วย ประเภทของ
งานวิจัย ปีท่ีพิมพ์ เผยแพร่ ขอบข่ายเนื้อหางานวิจัย ระดับการศึกษาและสถาบันของผู้ท าวิจัย 
สถานศึกษา ระดับช้ัน และกลุ่มสาระท่ีศึกษาวิจัย การตั้งสมมติฐาน ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรท่ี
ศึกษา เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย วิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 2) สรุป
ข้อค้นพบจากการสังเคราะห์งานวิจัย 3 ด้าน (1) ด้านวิธีสอนเทคนิควิธีสอนท่ีใช้พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน เช่น เทคนิคการระดมพลังสมอง การฝึกคิดแบบอเนกนัย การฝึกคิดแบบหมวก
หกใบ การใช้แผนผังทางปัญญา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ผู้สอนต้องศึกษาค้นคว้า เตรียมการฝึกปฏิบัติ
ก่อนจัดกิจกรรมกับนักเรียน การจัดการเรียนการสอนต้องท าตามข้ันตอน ได้แก่ ขั้นน า ขั้นด าเนินการ
จัดกิจกรรม ขั้นสรุป มีการวัดและประเมินผลท้ังผู้เรียนและผู้สอน มีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย
ตามธรรมชาติ วิชาเหมาะสมกับสาระ วัย ประสบการณ์และความต้องการของผู้เรียน (2) ด้านส่ือการ
สอน ส่ือการสอนมีความส าคัญและจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน ท าให้บทเรียนง่ายขึ้น สร้าง
ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ส่ือท่ีดีท่ีสุดในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
ควรเป็นส่ือท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า จัดหา เตรียมโดยครูผู้สอน ซึ่ผ่านการปรับประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา วัย ประสบการณ์และความต้องการของ ผู้เรียนในระดับการศึกษาปฐมวัย
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ควรใช้ส่ือท่ีรูปธรรม นักเรียนมีส่วนร่วมและได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วย (3) ด้านกลุ่มสาระการเรียนรู้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นจ านวนมากและหลายรูปแบบ ท้ังระดับการศึกษาปฐมวัยและ
ประถมศึกษา มากพอท่ีสรุปได้ว่าแต่ละวิธีสอน ท่ีน ามาทดลองกับแต่ละกลุ่มสาระส่งผลพอท่ีจะยอมรับ
และน าไปใช้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ ควรได้มีการศึกษาทดลองและน าไปใช้ต่อไป 
 ปริวัตร เขื่อนแก้ว (2551) ท าการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนและการประเมินผล ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้
เกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย และผลการศึกษาจากงานวิจัยท่ีท าการศึกษาเกี่ยวกับการจัดเรียนการสอน
และการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าแบบอิสระ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีตีพิมพ์ระหว่างปี 
พ.ศ. 2544 – 2548 จ านวน 150 เรื่อง ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ใน
งานวิจัยเป็น แบบสังเคราะห์งานวิจัย ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อสาระและวิธี
วิเคราะห์อภิมาน ผลการสังเคราะห์งานวิจัย พบว่า 9 ใน10 ของงานวิจัยท่ีน ามาสังเคราะห์ท้ังหมดเป็น
งานวิจัยเชิงทดลองส่วนท่ีเหลือเป็น งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นวิทยานิพนธ์ ตีพิมพ์
ในปี พ.ศ.2544 ท าการศึกษาใน ระดับช่วงช้ันท่ี 3 และในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมาก
ท่ีสุด กระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยมเป็นกระบวนทัศน์กระแสหลักท่ีมีอิทธิพลต่อวิธีการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน ส่วนทฤษฏีวิพากษ์ในรูปของวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการเริ่มเป็นกระบวนทัศน์
ทางเลือกท่ีมีบทบาทในการศึกษาวิจัยมากยิ่งขึ้น วิธีการจัดการเรียนรู้ ท่ีพบในงานวิจัยท่ีน ามา
สังเคราะห์แตกต่างกันตามกระบวนทัศน์ท่ีเป็นพื้นฐานของวิธีวิจัย ซึ่งพบว่า ในงานวิจัยเชิงทดลองแต่
ละเรื่องมักจะใช้วิธีการจัดการเรียนรู้เพียงวิธีเดียว ขณะท่ีในงานวิจัยเชิงปฏิบัติการใช้วิธีการจัดการ
เรียนรู้หลากหลายวิธี รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีพบในงานวิจัยเชิงทดลองท่ีน ามาสังเคราะห์ สามารถ
แบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ ประกอบด้วย 1) การจัดการเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการและการจัดการเป็น
การจัดการเรียนการสอน โดยการกระตุ้นความรู้ในตัวผู้เรียนให้แสดงออกมา มักใช้ค าถามเพื่อดึง
ความรู้ในตัวผู้เรียนออกมาให้กระจ่างชัดและช่วยทบทวนประสบการณ์เดิมของผู้เรียน ซึ่งสามารถ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ผลดีกับผู้เรียนในระดับช่วงช้ันท่ี 1 และ 2 โดยเฉพาะในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2) การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์เป็นการจัดการเรียนการสอน
โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากแหล่งการเรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอน เหตุการณ์
และส่ิงแวดล้อม รอบตัวซึ่งสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ผลดีกับผู้เรียนในระดับช่วง
ช้ันท่ี 3 โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ 3) การจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานท้ังเนื้อหา สาระการเรียนรู้และวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการจัด การเรียนการสอนได้ผลดีกับผู้เรียน
ทุกระดับช้ันและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในด้านวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน พบว่า 
ในงานวิจัยเชิงทดลองส่วนใหญ่ใช้วิธีการวัดผลการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เป็นหลัก
และท าการประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน ส่วนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการจะใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียน ข้อเสนอแนะในการท างานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการประเมินผลการ
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เรียนรู้ใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ 1) การวิจัยท่ีท าเพื่อพัฒนาวิธีจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายนั้นควรศึกษากระบวนการจัดการสอน
มากกว่าการเน้นท่ีผลลัพธ์เพียง อย่างเดียว 2) ในการท างานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
ผู้วิจัยควรใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ี หลากหลายเพื่อตอบสนองกับปัญหา ความต้องการและความ
แตกต่างของนักเรียน โดยมุ่งเน้น พัฒนาแบบองค์รวม คือ พัฒนาท้ังด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะ
พิสัย 3) วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในงานวิจัยท่ีท าการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนควร
ใช้วิธีการท่ีหลากหลายท้ังการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ การสังเกต สัมภาษณ์ ประเมิน จากผลงาน 
ฯลฯ ท้ังก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน และท าการประเมินผลการเรียนรู้ของ นักเรียนเป็น
รายบุคคล 4) ในยุคปฏิรูปการศึกษาท่ีต้องการให้เกิดการเปล่ียนแปลงท้ังผู้สอนและผู้เรียน วิธีการ วิจัย
ท่ีจะตอบสนองให้เกิดผลดังกล่าวก็คือวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ดังนั้นหน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การศึกษาควรสนับสนุนให้ครูและบุคลากรใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการ พัฒนาการเรียนการสอน
มากยิ่งขึ้น 
 วรรณี สุจจิตร์จูล (2552) ท าการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัยรูปแบบการเรียนการสอน 
หลังยุคปฏิรูปการศึกษา พุทธศักราช 2542 โดยการวิเคราะห์อภิมาน มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ
สังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลังปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2542 โดยการวิเคราะห์     อภิ
มาน จากวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัย 24 แห่ง ซึ่งเป็น งานวิจัยเชิงทดลอง ท่ี
ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน และพิมพ์เผยแพร่ระหว่าง ปีพ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2551 กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้มีจ านวน 40 เล่มโดยการสุ่มแบบอย่างง่าย เก็บรวบรวมโดยใช้แบบบันทึกคุณลักษณะ
งานวิจัยและ แบบประเมินงานวิจัย จากนั้นน ามาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์อภิมาน งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน ผลการวิจัยมีดังนี้ 
1) คุณลักษณะงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนการสอน พบว่าทฤษฎีท่ีใช้ใน งานวิจัยมากท่ีสุด
คือทฤษฎีปัญญานิยม วัตถุประสงค์ท่ีต้องการพัฒนาผู้เรียนท่ีใช้ในงานวิจัยมากท่ีสุดคือ ด้านพุทธิพิสัย 
ส่ือการเรียนการสอน พบว่า ส่ือทางเดียวเป็นส่ือท่ีน ามาใช้มากท่ีสุด กิจกรรมด้านบทบาทผู้สอน พบว่า 
ผู้สอนมี บทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกมากท่ีสุด กิจกรรมด้านบทบาทผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนท า
กิจกรรมกลุ่มมากท่ีสุด การวัดและประเมินผลพบว่า การทดสอบมากท่ีสุด และคะแนนประเมิน
คุณภาพงานวิจัยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 73.77 ซึ่ง อยู่ในระดับดี 2) ผลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายความ
แปรปรวนของค่าขนาดอิทธิพลของงานวิจัยผลปรากฏว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีขนาดอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด่านเจตคติสูงกว่านักเรียนระดับประถมศึกษา รูปแบบทดลอง One group 
pretest-posttest design มีขนาดอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน   เจตคติสูงกว่า รูปแบบ
การทดลอง Two group pretest-posttest design กลุ่มรูปแบบท่ีเน้นทักษะพิสัยมีขนาดอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนด้านทักษะพิสัยมากกว่ากลุ่มรูปแบบท่ีเน้นบูรณาการและกลุ่มรูปแบบท่ีเน้น
จิตพิสัย ตามล าดับ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ท้ังกลุ่มเป้าหมาย มีขนาดอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้านทักษะพิสัยสูงกว่า วิธีการสุ่มแบบ ไม่อาศัย ความน่าจะเป็น กิจกรรมการเรียนการสอนด้าน
บทบาทผู้สอนท่ีผู้สอนเป็นผู้น าในช้ันผสม กับเป็นผู้อ านวยความสะดวก ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านความรู้สูงกว่าผู้สอนเป็นผู้น าในช้ันเรียน อ านวย ความสะดวก หรือเป็นผู้ประสานงานเพียงอย่าง
เดียว การวัดและประเมินผล โดยผสมผสานการสังเกต การทดสอบ การประเมินการปฏิบัติ ท าให้
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านเจตคติสูงกว่า การวัดและประเมินผลท่ีผสมผสานโดยใช้การสังเกตการ
ทดสอบและสูงกว่าวิธีการวดั และประเมินผลผสมผสานโดยการสังเกตการทดสอบ การประเมินการ
ปฏิบัติ การสอบถาม วิธีสอนแบบโครงงานท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะพิสัยสูงกว่า วิธี
สอนแบบสร้างองค์ ความรู้ด้วยตนเอง และวิธีสอนแบบอื่น ๆ 
 เศวตาภรณ์ ต้ังวันเจริญ (2554) ท าการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัยการจัดการเรียน
การสอนสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระหว่างพุทธศักราช 2542 – 2553 ด้วยการวิเคราะห์อภิมานและการวิเคราะห์เนื้อหา มีวัตถุประสงค์ 
ดังนี้ 1) เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการวิเคราะห์อภิมานและวิเคราะห์เชิ เนื้อหาของวิทยานิพนธ์ด้าน
ทักษะกระบวนการคิดในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ในปีพุทธศักราช 2542 – 2553 2) เพื่อ
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดในการ
จัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา 3) เพื่อเสนอรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมทักษะ
กระบวนการคิดในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาจากการสังเคราะห์งานวิจัยได้อย่างเหมาะสม 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตขึ้นไปท่ีศึกษาเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ในด้านการคิดวิเคราะห์ การ
คิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหาและการคิดอย่างเป็น
ระบบ โดยรวบรวมวิทยานิพนธ์จาก สถาบันอุดมศึกษา ท้ังส้ิน 9 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ท่ีผ่านเกณฑ์ตามแบบประเมิน คุณภาพงานวิจัย จ านวน 40 เรื่อง เป็น
วิทยานิพนธ์ที่มีข้อมูลทางสถิติครบถ้วนสามารถน ามาวิเคราะห์อภิมานได้ จ านวน 11 เรื่อง เครื่องมือท่ี
ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินคุณภาพของงานวิจัยและแบบสรุปลักษณะ รายละเอียดของงานวิจัย 
สถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิธีการท่ีเสนอโดยหาค่าขนาด อิทธิพลของ 
Hunter และคณะ (1982) ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการวิเคราะห์อภิมาน
และวิเคราะห์เชิงเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ ด้านทักษะกระบวนการคิดในการจัดการเรียนการสอนสังคม
ศึกษา ด้านข้อมูลพื้นฐานของงานวิจัยท่ีน ามาใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการสังเคราะห์ พบว่าวิทยานิพนธ์
ท่ีผลิตขึ้นในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีจ านวนมากท่ีสุด (ร้อยละ 32.50) มีการท าวิจัยเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด มากท่ีสุด ในปี พ.ศ.2544 (ร้อย
ละ 17.50) ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองมากท่ีสุด (ร้อยละ77.50) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้มากท่ีสุด เป็น
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 1 (ร้อยละ37.50) ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่างท่ีถูกเลือกมาศึกษา
ในงานวิจัยมากท่ีสุด คือ ระดับมัธยมศึกษา (ร้อยละ 50.00) สาระวิชาท่ีน ามาใช้ในการท าวิจัยมาก
ท่ีสุด คือ สังคมศึกษา (ร้อยละ 22.50) จ านวนรูปแบบวิธีการสอนท่ีใช้มากท่ีสุด คือ 2 วิธี (ร้อยละ 
57.50) รูปแบบการสอนท่ีน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษามากท่ีสุด คือ การสอนแบบ 
สืบเสาะหาความรู้ (5E) และการสอนแบบสตอรี่ไลน์ (Storyline) (ร้อยละ 9.80) และเกิดทักษะ
กระบวนการคิดด้านการคิดวิเคราะห์มากท่ีสุด (ร้อยละ 16.30) ด้านทักษะกระบวนการคิดในการ
จัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ด้วยการวิเคราะห์อภิมานและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 1) 
วิทยานิพนธ์ท่ีศึกษาผลความสามารถในทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่รูปแบบ
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การสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ (4MAT) การสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์(Constructivism) และ
การสอนโดยใช้ภาพการ์ตูน ค่าขนาดอิทธิพล เท่ากับ 1.0719 ความแปรปรวนเท่ากับ 1.0738 2) ด้าน
การคิดสร้างสรรค์ จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ รูปแบบการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ (4MAT) การสอนโดย
สตอรี่ไลน์ (Storyline) การสอนโดยใช้กิจกรรมการเขียน และการสอนด้วยเทคนิคหมวกหกใบ 
ค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพล เท่ากับ 0.2255 ความแปรปรวนเท่ากับ 3.1950 3) ด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ รูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา การสอนโดยใช้เกม
สถานการณ์จ าลองและเทคนิคพยากรณ์ การสอนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ และการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ (5E) ค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพล เท่ากับ 0.6891 ความแปรปรวนเท่ากับ 3.9610 2) ผล
การสังเคราะห์เชิงคุณลักษณะของงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการ
สอนท่ีส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาท่ีนิยมใช้ ระหว่าง พ.ศ. 
2542– 2553 มี 5 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยใช้การสร้างสรรค์ช้ินผลงาน 
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ทฤษฎีพหุปัญญา ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลผล
ข้อมูล และทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ และนิยมน ามาใช้เป็นกรอบการวิจัยมากท่ีสุด คือ ทฤษฎีการ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง และรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน ท่ีสอดคล้องกับทฤษฎีการศึกษาร่วม
สมัย ข้างต้น มี 4 วิธี ได้แก่ การสอน ตามวัฏจักรการเรียนรู้ (4MAT) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
(5E) การสอนด้วยสตอรี่ไลน์ และการสอนโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 3) รูปแบบวิธีการจัดการเรียน
การสอนท่ีส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาอย่างเหมาะสม 
รูปแบบท่ี 1 กระบวนการคิดวิเคราะห์ ประกอบไปด้วยขั้นตอนท่ีส าคัญในการจัดการเรียนการสอน คือ 
การสร้างความสนใจ ตรวจสอบความคิดรวบยอด กิจกรรม ขยายความคิดรวบยอด แลกเปล่ียนข้อมูล 
วิเคราะห์ช้ินผลงาน น าไปประยุกต์ใช้ และสรุปประเมินผล รูปแบบท่ี 2 การคิดสร้างสรรค์ ประกอบไป
ด้วยขั้นตอนท่ีส าคัญในการจัดการเรียนการสอน คือ การสร้างความสนใจ เช่ือมโยงประสบการณ์ 
กิจกรรมการสร้างความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ผลงาน น าผลงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
รูปแบบท่ี 3 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ สร้างความสนใจ ก าหนดปัญหา ต้ังสมมุติ รวบรวมข้อมูล 
ตรวจสอบข้อมูล คัดเลือกข้อมูล ประเมินคุณภาพหลักฐาน อภิปรายและลงข้อสรุป ขยายความรู้และ
ประเมินผล 
 อุทุมพร พันธ์ชมพู (2555) ท าการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับวิธีการจัดการ
เรียนการสอนท่ีส่งผลต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา : โดยการวิเคราะห์อภิมาน การวิจัย
ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะและหาข้อสรุปของงานวิจัยเกี่ยวกับวิธีการจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 2) เพื่อ
การเปรียบเทียบวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษากับการสอนแบบปกติ ท่ี
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างท่ีน ามาสังเคราะห์ในครั้งนี้ คือ งานวิจัยท่ี
เป็นปริญญานิพนธ์วิทยานิพนธ์ และรายงานการค้นคว้าอิสระท่ีมีการลงทะเบียน 6 – 12 หน่วยกิต 
ของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยท่ีได้จัดท าในช่วงปี พ.ศ. 
2545 – 2554 จ านวน 176 เรื่อง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบวิเคราะห์คุณลกั ษณะงานวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยาย หาค่าขนาดอิทธิพล และ การทดสอบไบโนเมียน (Binomial 
Test) สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 1) ผลการจากการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการ
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สอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งสืบค้นงานวิจัยจากฐานข้อมูล Thailis ในช่วงปี พ.ศ. 2545 – 
2554 เมื่อจ าแนกตามตัวแปรคุณลักษณะของงานวิจัย พบว่างานวิจัยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้มากท่ีสุด 
1.1) ตัวแปรเกี่ยวกับลักษณะภูมิหลังของผู้วิจัยและเอกสารงานวิจัย พบว่าสถาบันท่ีผลิตงานวิจัย
เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา คือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สาขาของงานวิจัยท่ีศึกษา คือ วิชาคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ และปีท่ีพิมพ์เผยแพร่ คือ ปี 
พ.ศ. 2551 1.2) ตัวแปรวิธีด าเนินการวิจัย พบว่า แหล่งข้อมูล คือ มาจากกลุ่มตัวอย่าง การก าหนด
สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง คือ ก าหนดเอง ระยะเวลาท่ีใช้ คือ มากกว่า 8 สัปดาห์ การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ แบบอาศัยความน่าจะเป็น ระดับช้ันของประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างศึกษา คือนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ลักษณะการตั้งสมมติฐาน คือ การต้ังสมมตฐิานแบบมีทิศทาง แบบ
แผนการวิจัย คือ Randomized Control Group Pretest – Posttest Design จ านวนกลุ่มของ
ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง คือ จ านวน 2 กลุ่ม จ านวนตัวอย่างของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม คือ 
31-40 คน จ านวนตัวแปรอิสระและจ านวนตัวแปรตามใช้ 1 ตัวเท่ากัน มากท่ีสุด ตัวแปรอิสระ คือ วิธี
สอนหรือการเรียนการสอน ส่วนตัวแปรตามท่ีมีการศึกษา คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครื่องมือใน
การวิจัย คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือมีการ
ตรวจสอบท้ัง 4 ด้าน คือ ความเท่ียงตรง ความยากง่าย อ านาจจ าแนกและความเช่ือมั่น การสรุป
ผลการวิจัย คือ มีการสรุปผลตามสมมุติฐานการวิจัย การน า ผลการวิจัยไปใช้ สรุปได้ว่าข้อความรู้ท่ีได้
สามารถน าไปใช้ได้จริง สถิติพื้นฐาน คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
ทดสอบสมมติฐาน คือ t-test 1.3) ตัวแปรท่ีเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษา พบว่างานวิจัยมีการวิเคราะห์ลักษณะผู้เรียน รูป แบบการจัดการเรียนรู้ คือ แบบพัฒนา
กระบวนการคิด ลักษณะการจัดการเรียนรู้ มีท้ังการจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม วิธีการ
จัดการเรียนการสอน คือ การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ 2) ผลการเปรียบเทียบวิธีการจัดการเรียน
การสอนกับการสอนแบบปกติท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ พบว่า 2.1) นักเรียนท่ี
ได้รับการสอนด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ การเรียนแบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ การเรียนแบบกระบวนการกลุ่ม การเรียนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ การเรียนรู้แบบซิปปา 
การเรียนรู้แบบ 4MAT การเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยค่า
ขนาดอิทธิพลของวิธีการสอน พบว่าวิธีการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ วิธีการสอนแบบร่วมมือ
กันเรียนรู้ วิธีการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม วิธีการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ วิธีการสอนโดย
ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา วิธีการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT วิธีการสอนโดย
เน้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์สามารถค านวณค่าขนาดอิทธิพลได้ 32, 48, 14, 25, 7, 10, 15 ค่า 
ตามล าดับ และมีค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการสอนแบบปกติ เป็น 0.837, 0.926, 
0.825, 0.803, 0.877, 0.748, 0.902 เท่า ตามล าดับ 2.2) นักเรียนท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีการจัดการ
เรียนการสอน โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ แผนภูมิมโนทัศน์ แบบอุปนัยหรือนิรนัย แบบโครงงาน 
แบบบูรณาการ แบบปฏิบัติการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างจากการสอนแบบ
ปกติ โดยสามารถค านวณค่าขนาดอิทธิพลได้ 10, 7, 2, 2, 2, 2 ค่า ตามล าดับ มีค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพล
เท่ากับ 0.530, 0.356, 1.086, 0.863, 1.000, 0.590 ตามล าดับ 
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 ฉัตรปวีณ อ าภา (2555) ท าการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัยด้านการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะ
งานวิจัยด้านการสอนอ่านภาษาอังกฤษระดับช้ัมัธยมศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2553 และ 
2) เพื่อประมาณค่าดัชนีมาตรฐานของการวิจัยการสอนอ่านภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ระหว่างปี พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2553โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเป็นปริญญานิพนธ์ / วิทยานิพนธ์
ของนิสิต / นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์ และศิลปศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ได้แก่ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 65 เล่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบบันทึกข้อมูล
คุณลักษณะงานวิจัย 2) แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยโดยการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า 1) การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการสอนอ่านภาษาอังกฤษ 
เมื่อจ าแนกตามประเภทของระดับการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1-3) พบว่า การสอน
อ่านภาษาอังกฤษโดยใช้นวัตกรรมและส่ือการสอนท่ีนิยมใช้มากท่ีสุด คือ การพัฒนาแบบฝึกทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 12.20 ส่วนการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคและวิธีการสอน
ท่ีนิยมใช้มากท่ีสุด คือ วิธีการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ9.76จากการสังเคราะห์งานวิจัย
ด้านการสอนอ่านภาษาอังกฤษ เมื่อจ าแนกตามประเภทของระดับ การศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม. 4-6) พบว่าการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษนิยมใช้มากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 33.33 และการสอนอ่านโดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากเป็นอันดับแรกโดยคิดเป็นร้อยละ 
12.50 2) ผลการประเมินคุณภาพงานวิจยั พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่มีค่าคะแนนในระดับดีมาก 3) ค่า
ขนาดอิทธิพลในระดับเล่มวิทยานิพนธ์จ านวน 187 ค่า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.93 นั่นคือ ค่าเฉล่ียของกลุ่ม
ทดลองจากงานวิจัยท้ังหมดท่ีน ามาสังเคราะห์ โดยเฉล่ียจะมีค่าสูงกว่าค่าเฉล่ียของกลุ่มควบคุม 1.93 
เท่า 
 Waxman และคณะ (2003) ท าการสังเคราะห์งานวิจัยเรื่องประสิทธิภาพของการสอนและ 
การเรียนโดยใช้เทคโนโลยี ด้วยการวิเคราะห์อภิมาน วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาค่าขนาด 
อิทธิพลทางการสอนและการเรียนโดยใช้เทคโนโลยี งานวิจัยท่ีน ามาสังเคราะห์เป็นงานวิจัยท่ีศึกษาผล
ของการใช้เทคโนโลยีในการสอนต้ังแต่ปี ค.ศ. 1997 - 2003 จ านวนงานวิจัยท่ีน ามาสังเคราะห์ 42 
เรื่อง ผลการวิจัย พบว่า งานวิจัยท่ีศึกษาผลลัพธ์ของผู้เรียนจากการใช้เทคโนโลยีในการสอนทงั้ 42 
เรื่อง ได้ค่าขนาดอิทธิพลจ านวน 282 ค่า ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลท่ีถ่วงน้ าหนักมีค่าเฉล่ีย 0.410 
แบ่งกลุ่มการศึกษางานวิจัยออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 มีงานวิจัยจ านวน 29 เรื่อง ตัวแปรตาม ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ค่าเฉล่ียค่าขนาดอิทธิพลแบบถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 0.448 กลุ่มท่ี 2 มี 
งานวิจัยจ านวน 10 เรื่อง ตัวแปรตามท่ีศึกษาประสิทธิภาพท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียนได้ค่าเฉล่ียค่าขนาด 
อิทธิพลแบบถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 0.464 กลุ่มท่ี 3 มีงานวิจัยจ านวน 3 เรื่องศึกษาพฤติกรรมการเรียน 
ของผู้เรียน ได้ค่าขนาดอิทธิพลแบบถ่วงน้ าหนักเท่ากับ -0.091 ตัวแปรท่ีส่งผลต่อค่าขนาดอิทธิพล 
ได้แก่ ตัวแปรช้ีวัดคุณภาพผู้เรียน ตัวแปรคุณลักษณะของเทคโนโลยี ตัวแปรวิธีสอน 
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5. แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยการนิเทศ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 5.1 ความหมายของการนิเทศการศึกษา 

 มีผู้ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาไว้หลายลักษณะ บางคนได้ให้ความหมายใน
ลักษณะของกิจกรรมทางวิชาการท่ีจัดให้กับครู บางคนให้ความหมายในลักษณะของงานวิชาการใน
โรงเรียน และความหมายในลักษณะของกระบวนการในการท างานระหว่างผู้นิเทศกับผู้วิจัยการนิเทศ 
(สงัด อุทรานันท์, 2530: 10-11) ดังนี้ 
 สงัด อุทรานันท์ (2530) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท างานร่วมกับครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่งสัมฤทธิผลสูงสุดในการเรียนของนักเรียน 
 นิพนธ์ ไทยพานิช (2535) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีต้องอาศัยความ
ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับความรู้สึก ความเข้าใจของผู้รับการนิเทศ ผู้นิเทศจึงจ าเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน
ทางจิตวิทยา รู้จักและเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ 
 บันลือ พฤกษะวัน (2537) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท างานอย่างมี
แบบแผน เป็นการกระท าท่ีมีขั้นตอนและความต่อเนื่อง เพื่อให้ครูท่ีผ่านกระบวนการนิเทศการศึกษา
เกิดความต่ืนตัว คลายความกังวลหรือคับข้องใจ ท้ังในหน้าท่ีการงานและเรื่องส่วนตัว มีความเข้าใจท่ี
จะใช้วิธีการในการพัฒนาวิชาชีพได้คล่องตัวขึ้น โดยมีการปรับปรุงการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา
และต่อเนื่อง 
 วัชรา เล่าเรียนดี (2548) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างผู้ให้การนิเทศหรือผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เพื่อท่ีจะพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของครูให้ได้มาซึ่งประสิทธิผลในการเรียนของนักเรียน 
 Harris (1985) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง ส่ิงท่ีบุคลากรในโรงเรียนกระท าต่อ
บุคคลหรือส่ิงหนึ่งส่ิงใดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะคงไว้หรือเปล่ียนแปลงปรับปรุงการด าเนินการเรียน
การสอนในโรงเรียน มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
 Oliva (1992) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษาเป็นการช่วยเหลือครูเป็นพิเศษเพ่อให้ปรับปรุง
การเรียนการสอน และเป็นการบริการให้การช่วยเหลือ 
 จากความหมายของการนิเทศการศึกษาข้างต้นท าให้สรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษาเป็น
กระบวนการพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาครูเป็นหลัก เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจขัด
การเรียนการสอนใหห้ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นกรับวนการท่ีผู้
นิเทศต้องใช้ทักษะ เทคนิค และด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

 5.2 กระบวนการนิเทศการศึกษา 
 นักการศึกษาหลายท่านได้เสนอกระบวนการนิเทศการศึกษาไว้ดังนี้ 
 Harris (1985) ได้เสนอแนวทางปฏิบัติของกระบวนการนิเทศไว้ 6 ขั้นตอนดังนี้ 
 1. การประเมินสภาพปัจจุบัน เป็นขั้นตอนท่ีศึกษาสภาพต่าง ๆ ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้
ได้ข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ในการน าไปใช้ก าหนดความต้องการในกาเปล่ียนแปลง 
 2. การจัดล าดับความส าคัญ เป็นการต้ังเป้าหมาย วัตุประสงค์เฉพาะ การเลือกส่ิงท่ีจะ
เปล่ียนแปลงและการจัดล าดับความส าคัญของส่ิงท่ีจะท าการเปล่ียนแปลง 
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 3. การออกแบบการนิเทศ เป็นกระบวนการในการวางแผนเพื่อการเปล่ียนแปลงให้บัง
เกิดผล โดยการจัดเตรียมองค์ประกอบต่าง ๆ ท้ังหมด การก าหนดรูปแบบการท างานไว้โดยการ
รวบรวมหรือประยุกต์ความคิดเห็นหรือหลักการใหม่ ๆ เข้าด้วยกัน การจัดเตรียมส่ิงต่าง ๆ ให้พร้อม 
จัดระบบการท างานอย่างถูกวิธี และการจัดท าโครงการนิเทศ 
 4. การจัดสรรทรัพยากร เป็นการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้ใช้ได้อย่างมีประโยชน์มากท่ีสุด 
ตามความต้องการและความจ าเป็นของบุคลากร และโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ 
 5. การประสานงาน เป็นการประวานงาน คน เวลา วัสดุ และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
เพื่อท่ีจะก าหนดภารกิจต่าง ๆ ในการเปล่ียนแปลงให้ประสบความส าเร็จ 
 6. การอ านวยการ เป็นกระบวนการใช้ทรัพยากรให้เหมใสมกับส่ิงต่าง ๆ และมีความ
เหมาะสมต่อการเปล่ียนแปลงให้ประสบความส าเร็จ โดยแต่งต้ังคณะท างาน การจัดระเบียบเกี่ยวกับ
เวลา ผลงาน ระดับหรือคุรค่าของงาน การให้ค าแนะน า เกี่ยวกับระเบียบและข้อก าหนดต่าง ๆ วิธีการ
เฉพาะอย่าง และการพิจารณาส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ว่าบรรลุจุดประสงค์ท่ีวางไว้มากน้อยเพียงใด 
การรายงานผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายท่ีต้องปฏิบัติหลังจากกระบวนการนิเทศได้เสร็จส้ินลงแล้ว เพื่อแจ้ง
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและเผยแพร่ต่อไป 
 สงัด อุทรานันท์ (2530) ได้เสนอกระบวนการนิเทศไว้ 5 ขั้นตอนดังนี้ 
 1. วางแผนการนิเทศ เป็นขั้นตอนท่ีผู้บริหาร ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศท าการประชุม
ปรึกษาหารือ เพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจ าเป็นท่ีจะต้องมีการนิเทศ รวมท้ังวางแผนถึง
ขั้นตอนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศท่ีจะจัดขึ้นอีกด้วย   
 2. ให้ความรู้ในส่ิงท่ีจะท า เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้ความเข้าใจถึงส่ิงท่ีจะด าเนินการว่า
จะต้องอาศัยความรู้ความสามารถอย่างไรบ้าง จะมีขั้นตอนในการด าเนินงานอย่างไร และจะท า
อย่างไรจึงจะท าให้ได้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ 
 3. การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ การปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศ การ
ปฏิบัติงานของผู้นิเทศ และการปฏิบัติงานของของผู้สนับสนุนการนิเทศ 
 4. การสร้างขวัญและก าลังใจ เป็นขั้นตอนของการเสริมสร้างก าลังใจของผู้บริหาร เพื่อให้
ผู้รับการนิเทศมีความมั่นใจ และบังเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 5. การประเมินผลการด าเนินงาน เป็นขั้นที่ผู้นิเทศท าการประเมินผลการด าเนินงานซึ่งผ่าน
ไปแล้วว่าเป็นอย่างไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศ หากพบว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างหนึ่ง
อย่างใด ก็สมควรจะต้องท าการปรับปรุงแก้ไข 
 สรุปได้ว่ากระบวนการหรือขั้นตอนในการด าเนินการนิเทศนั้นจะต้องประกอบด้วยขั้น
เตรียมการนิเทศซึ่งรวมถึงการแสวงหาและเตรียมข้อมูล สร้างเครื่องมือ การวางแผน ขั้นด าเนินการ
นิเทศท่ีผู้นิเทศจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีโดยเลือกกิจกรรมนิเทศท่ีเหมาะสม สร้างขวัญก าลังใจให้เกิดขึ้นกับ
ผู้รับการนิเทศ และขั้นติดตามประเมินผล เพื่อดูการพัฒนาหรือมีปัญหาท่ีต้องน ามาทบทวนแก้ไข 

 5.3 รูปแบบการนิเทศ 
 ปัจจุบันวิธีการนิเทศการศึกษามีความแตกต่างกันหลากหลายวิธีการขึ้นอยู่กับความพร้อม 
ปัญหาความต้องการของโรงเรีนและคณะครู โดยมีรูปแบบวิธีการดังนี้ การนิเทศทางตรง การนิเทศ
ทางอ้อม การนิเทศเด่ียว การนิเทศกลุ่ม การนิเทศแบบคลินิก การนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพ การ
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นิเทศแบบพัฒนาตนเอง การนิเทศแบบควบคุมเชิงบริหาร และการนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่ง วัชรา เล่า
เรียนดี (2548) ยังได้สรุปวิธีการนิเทศการศึกษาไว้ดังนี้ การนิเทศแบบมนุษย์สัมพันธ์ การนิเทศแบบ
วิทยาศาสตร์ การนิเทศแบบมนุษยนิยม การนิเทศแบบสนับสนุน การนิเทศแบบเพื่อนร่วมงาน การ
นิเทศแบบหลากหลายวิธีการ การนิเทศแบบคลินิก การนิเทศแบบพัฒนาการ และการนิเทศภายใน
โรงเรียน  
 ท าให้เห็นว่าวิธีการนิเทศหรือแบบของการนิเทศการศึกษามีหลากหลายวิธีการ แต่ละสมัย
จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับจุดเน้นของการศึกษาในแต่ละยุค ซึ่งรูปแบบการนิเทศท่ีกล่าวมาแล้ว
นั้น เป็นรูปแบบท่ีสามารถน าไปใช้ในการนิเทศได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ความพร้อม ความต้องการ 
ความสนใจ แรงจูงใจของครูและศักยภาพของครู 

 5.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 จุไรรัตน์ สุดรุ่ง (2552) ท าการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตท่ี
เกี่ยวข้องกับการนิเทศการศึกษา ปีพุทธศักราช 2531-2549 จ านวน 469 เรื่อง ด้วยวิธีการสังเคราะห์
เชิงปริมาณและ เชิงคุณลักษณะ เป็นการสังเคราะห์เชิงปริมาณ 7 ด้าน ได้แก่ แหล่งผลิตงานวิจัย ปีท่ี
พิมพ์เผยแพร่ ระดับการศึกษา/หน่วยงาน เนื้อหาสาระท่ีศึกษา ประชากร ระเบียบวิธีวิจัย และ
เครื่องมือ ส่วนการ สังเคราะห์เชิงคุณลักษณะมี 6 ด้านคือ ด้านสภาพการด าเนินงานนิเทศ บุคลากร
การนิเทศ กระบวนการนิเทศ รูปแบบการนิเทศ ความต้องการการนิเทศและปัญหาการนิเทศ 
ผลการวิจัยพบว่า วิทยานิพนธ์ท่ีผลิตมากท่ีสุดมีจานวน 154 เรื่องโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีท่ี
พิมพ์เผยแพร่มาก ท่ีสุด พุทธศักราช 2545 มีจานวน 39 เรื่อง สาหรับระเบียบวิธีวิจัยท่ีมีการใช้มาก
ท่ีสุด คือ การวิจัยเชิง สารวจ ประชากรส่วนใหญ่ คือ ผู้บริหารและครู เครื่องมือท่ีใช้มากท่ีสุดคือ 
แบบสอบถาม เนื้อหาสาระ ท่ีศึกษามากท่ีสุด คือ ด้านสภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ผล
การสังเคราะห์เนื้อหาในแต่ ละด้านพบว่า ด้านสภาพการดาเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน มีการนิเทศ 
5 ด้าน ผู้นิเทศคือ ผู้บริหาร ครูผู้นิเทศ เครื่องมือท่ีใช้ส่วนใหญ่คือ แบบบันทึกการนิเทศและแบบ
บันทึกการปฏิบัติงาน กิจกรรม นิเทศส่วนใหญ่ทีใช้คือ การประชุม การเยี่ยมช้ันเรียน การให้คาปรึกษา 
การสังเกตการณ์สอน การศึกษาดูงาน และการศึกษาเอกสาร ด้านบุคลากรนิเทศ พบว่า สมรรถภาพ
ของผู้นิเทศท่ีส่งผลต่อ การนิเทศภายในคือ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การมอบหมายงาน การ
วางแผนและการสร้าง บรรยากาศท่ีดีของทีมงาน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้นิเทศคือ ความมี
มนุษยสัมพันธ์ การเป็นผู้นา บุคลิกลักษณะท่ีดี ความรู้ในวิชาชีพ ความรับผิดชอบ ทักษะทางการนิเทศ
ของผู้นิเทศท่ีส่งผลต่อการ ปฏิบัติการนิเทศคือ ทักษะเชิงมนุษย์ ทักษะเชิงเทคนิค ทักษะการจัดการ 
บทบาทของผู้นิเทศส่วนใหญ่ เน้นด้านวิชาการ การเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ ด้าน
กระบวนการนิเทศมี 5 ขั้นตอน คือ การศึกษาสภาพปัญหา การวางแผนกาหนดทางเลือก การสร้าง
เครื่องมือนิเทศ การปฏิบัติการนิเทศ และการปะเมินผลการนิเทศ ด้านรูปแบบการนิเทศสังเคราะห์ได้ 
3 รูปแบบคือรูปแบบการนิเทศ ภายใน รูปแบบการนิเทศการสอนและรูปแบบการนิเทศงานวิชาการ 
ด้านความต้องการการนิเทศ ครู มีความต้องการด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านพัฒนาหลักสูตร 
ด้านการวัดและประเมินผล แลละ ด้านทักษะกระบวนการกลุ่มส่วนปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการจดัการนิเทศ
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ ปัญหาด้านบุคลากรและปัญหาด้านการด าเนินงาน  
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 ลักษณะที่ดีและลักษณะที่บกพร่องของงานวิจัย 
 บุญชม ศรีสะอาด. (ม.ป.ป.) ได้อธิบายถึงลักษณะท่ีดีและลักษณท่ีบกพร่องของงานวิจัยเชิง
ปริมาณท่ีเป็นปริญญานิพนธ์ (วิทยานิพนธ์) โดยมีรายละเอียดดังตาราง 

ด้านท่ีพิจารณา ลักษณะท่ีดี ลักษณะท่ีบกพร่อง 
1. หัวข้อวิจัย 
(ช่ือเรื่องวิจัย) 

1. มีความชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย ไม่
คลุมเครือ 
2. ช้ีถึงขอบข่ายของปัญหาท่ีวิจัย 
3. ไม่ใช้ค าฟุ้มเฟือย  
4. ไม่เขียนในรูปของค าถาม  
5. ไม่เขียนในรูปก าสรุปของการวิจัย 
6. ไม่ใช้ตัวย่อ 

1. คลุมเครือ ไม่ชัดเจน 
 
2. ไม่ทราบขอบข่ายของปัญหาท่ีวิจัย 
3. ใช้ค าฟุ้มเฟือย 
4. ไม่เขียนในรูปค าถาม 
5. เขียนในรูปก าสรุปของการวิจัย 
6. ใช้ตัวย่อในช่ือเรื่อง  

2. ภูมิหลังหรือ
ความเป็นมา 

1. กล่าวถึงปัญหาชัดเจนผู้อ่าน ทราบ
เจตนาในการวิจัย  
2. เหตุผลในการวิจัยชัดเจน และเป็น
เหตุผลท่ีส าคัญ 
 
3. มีรากฐานทางทฤษฎี และ
ผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
4. ใช้ภาษาชัดเจน 
 
5. ไม่น าข้อความของคนอื่น ๆ มา
เรียงต่อ ๆ กันไปโดยตลอด แต่จะมี
กรอบความคิดของตนเอง และมีค า 
กล่าว ข้อสรุป ข้อเท็จจริงผลการวิจัย
ของรู้ในเรื่องนัน้ประกอบเพื่อให้สาระ
มีน้ าหนัก มีความถูกต้อง 

1. เขียนไม่ชัดเจนว่าปัญหาการวิจัย คือ
อะไร 
2. ผู้อ่านไม่ทราบเหตุผลในการวิจัย 
หรือเหตุผลในการวิจัยท่ีระบุไว้ไม่ใช่
เหตุผลท่ีส าคัญ 
3. ขาดทฤษฎีแนวความคิดท่ีอยู่
เบ้ืองหลัง และขาดรากฐานจากผลวิจัย
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
4. ใช้ภาษาคลุมเครือ ไม่ต่อเนื่องผู้อ่าน
สับสน 
5. น าเอาข้อความของคนอื่น ๆ มาเขียน
เรียงต่อ ๆ กันไป บางครั้งก็ไม่สอดกล้อง
กับสาระท่ีต้องการ เป็นเรื่องท่ีล้าสมัย
บางครั้งก็กล่าวตามสามัญส านึกท่ี
ผิดพลาค 

3. จุดมุ่งหมาย
ของการวิจัย 

1. ระบุจุดมุ่งหมายของการวิจัย
ชัดเจนและครอบคลุม 

1. ระบุจุดมุ่งหมายของการวิจัยไม่
ชัดเจนและไม่ครอบคลุม 

4. ขอบเขตการ
วิจัย 

1. ก าหนดขอบเขตปัญหาการวิจัย
อย่างชัดเจน (ระบุเกี่ยวกับประชากร 
กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร ฯลฯ) 

1. ระบุขอบเขตของการวิจัยไม่ชัดเจน 
 

5. นิยามศัพท์
เฉพาะ 

1. ให้นิยามตัวแปรและศัพท์เฉพาะท่ี
จ าเป็นเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ตรงกัน 
2. ไม่ให้นิยามก าท่ีไม่จ าเป็น 

1. ให้นิยามตัวแปรและศัพท์เฉพาะ
อย่างไม่ชัดเจน 
2. ให้นิยามค าท่ีไม่จ าเป็นต้องให้นิยาม 
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ด้านท่ีพิจารณา ลักษณะท่ีดี ลักษณะท่ีบกพร่อง 
3. กรณีท่ีให้นิยามตามท่ีพบในต ารา 
พจนานุกรม วารสาร ฯลฯ มีการ
อ้างอิงแหล่งท่ีมาของนิยามนั้น  

3. ยกนิยามของคนอื่นมาโดยไม่ระบุ
แหล่งอ้างอิงและไม่พิมพ์ภาษาอังกฤษท่ี
ตรงกับศัพท์นั้น 

6. ความส าคัญ
ของการวิจัย 

1. เขียนความส าคัญของการวิจัยไว้
ชัดเจน ความส าคัญของการวิจัยท่ี
ระบไุว้อยู่ในขอบเขตของการวิจัย
เรื่องนั้น 

1. เขียนความส าคัญของการวิจัย ไม่
ชัดเจน บางครั้งก็เขียนความส าคัญของ
การวิจัยไว้เกินขอบเขตของการวิจัย
เรื่องนั้น 

7. การออกแบบ
วิจัย 

1. ออกแบบวิจัยรัดกุม เลือกตวัแปร
เหมาะสม 
 

1. ออกแบบวิจัยไม่รัดกุม ไม่ได้เลือกตัว
แปรตามหลักเหตุผลไม่สามารถอธิบาย
ได้ว่าท าไมจึงเลือกศึกษาตัวแปร
เหล่านั้น 

8. สมมุติฐานใน
การวิจัย (ถ้ามี) 

1. ก าหนดสมมุติฐานในการวิจัย
ชัดเจน และตอบสนอง จุดมุ่งหมาย
ของการวิจัย 
2. สมมุติฐานในการวิจัยท่ีก าหนดไว้
สร้างจากหลักของเหตุผล มีรากฐาน
มาจากทฤษฎี แนวความคิดท่ีได้
ศึกษาค้นคว้ามาอย่างดี และจาก
ผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3. เป็นสมมุติฐานท่ีสามารถทดสอบ
ได้ การวิจัยครั้งนั้นจะทดสอบ
สมมุติฐานดังกล่าว 

1. สมมุติฐานในการวิจัยไม่ชัดเจน 
 
 
2. ก าหนดสมมดิฐานในการวิจัยจาก
สามัญส านึก ไม่สามารถอธิบายเหตุ
ผลได้ว่า ท าไมจึงก าหนดสมมุติฐาน
เช่นนั้น 
 
3. ไม่สามารถทดสอบได้ 
 

9. ทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง 

1. คัดสรรเรื่องท่ีเกี่ยวข้องตรงกับ
เรื่องวิจัย สมควรอย่างยิ่งในการน ามา
เสนออย่างเพียงพอเรื่องไม่เกี่ยวข้องก็
ไม่น ามากล่าว 
2. เรียงล าดับการเสนอหัวข้อเรื่อง
อย่างเหมาะสม 
 
3. กล่าวถึงพัฒนาการของหลัก
เหตุผล หรือทฤษฎีท่ีเป็นกรอบ 
(Theoretical frame Work) อ้างอิง
มายังปัญหาท่ีจะวิจัย 
4 ภาษาท่ีเขียนเข้าใจง่ายเช่ือมโยงกัน
ไปตามล าดับโดยตลอด 

1. ระบทฤษฎี แนวความคิดและ
ผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องน้อยมาก โดยท่ีมี
เรื่องท่ีเกี่ยว ข้องสามารถค้นคว้าและ
น ามาใช้ประโยชน์ได้มาก 
2. การเสนอหัวข้อเรื่องไม่เป็นระบบทีดี 
บางครั้งน าเอา เรื่องและผลการวิจัยท่ีไม่
เกี่ยวข้องมาไว ้
3. นิยมลอกต่อกันมาจากรายงานวิจัย
ของคนอื่น โดยไม่ศึกษาจากต้นตอ
จริงจังมักพบว่าอ้างอิงผิดพลาด 
 
4. ภาษาเขียนไม่ชัดเจนขาดการ
เช่ือมโยงในสาระท่ีเสมอ  
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10. 
วิธีด าเนินการ 

1. ก าหนดวิธีวิจัยท่ีเหมาะสม
รอบคอบรัดกุม 
2. อธิบายวิธีด าเนินการอย่างละเอียด
ชัดเจนเป็นไปตามล าดับท่ีเหมาะสม 
3. กล่าวถึงประชากรของการวิจัย
อย่างชัดเจน (กรณีศึกษาประชากร
หรือ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างแล้วสรุปอ้างอิงไปยัง
ประชากร) และแสดงจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง จ าแนกตามตัวแปรอิสระท่ี
มุ่งศึกษา เช่น จ าแนกตามเพศ วุฒิ 
เป็นดัน 
4. อธิบายกระบวนการ ใน เ ลือก
สมาชิกกลุ่มตัวอย่างโดยละเอียด 
ผู้อ่านเข้าใจชัดเจนถึงวิธีการท่ีปฏิบัติ 
โดยมีสมาชิกกลุ่มตัวอย่างท่ีเพียงพอ
และวิธีการเลือกสมาชิกกลุ่มตัวอย่าง 
เป็นวิธีท่ีเหมาะสม  
5. เครื่ องมือ ท่ี ใ ช้ ในการรวบรวม
ข้อมูลเป็นมาตรฐานมีความเท่ียงตรง 
( Validity) สู ง  มี ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น 
(Reliability) สูง มีวิธีการตรวจให้
คะแนนท่ีเป็นมาตรฐาน (กรณีท่ีเป็น
แบบตรวจให้คะแนน) กรณีท่ีสร้าง
เครื่องมือเองได้อธิบายวิธีการสร้าง
เครื่องมือประเภทนั้นอย่างชัดเจน 
(ระบุ  วิ ธี ก ารก าหนดจ านวนข้อ
ลักษณะ เครื่ อ งมื อ ตั ว อย่ า งการ
พิจารณาของผู้เช่ียวชาญ การทดลอง
ใช้ การตรวจสอบคุณภาพและตรวจ
ให้คะแนน ฯลฯ 

1. วิธีวิจัยไม่รัดกุม 
 
2 อธิบายวิธีด าเนินการไม่ชัดเจน ล าดับ
สาระวกวนไม่เหมาะสม 
3. ไม่ระบุประขากรหรือกลุ่มตัวอย่างให้
ชัดเจน จ าแนกตามตัวแปรอิสระท่ีมุ่ง
ศึกษา (กรณีศึกษาประชากรหรือเก็บ
รวบรวม ข้อมูลจากกลุ่ม ตัวอย่าง)  
 
 
 
 
4. กระบวนการในการเลือกสมาชิกกลุ่ม
ตัวอย่างไม่ชัดเจน สมาชิกกลุ่มตัวอย่าง
ท่ีจะเก็บรวบรวมข้อมูลมีจ านวนไม่เพียง
พอท่ีจะเป็นตัวแทนท่ีดีของประชากร
วิธีการเลือกไม่เหมาะสม 
 
5. เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลไม่
เป็นมาตรฐานขาดความเท่ียงตรง ขาด
ความเช่ือมั่น หรือมีความเช่ือมั่น ต่ า
ตรวจให้คะแนนผิดพลาด กรณีสร้าง
เครื่องมือเอง ไม่ทราบว่ามีวิธีการสร้าง
เช่นไร หรืออธิบายวิธีสร้างท่ีไม่ชัดเจน
หรือวิธีสร้างไม่เหมาะสมหรือหลาย
ประการดังกล่าว ประกอบกัน 
 

11. การ
วิเคราะห์ข้อมูล
หรือแปลผล 

1. การบันทึกข้อมูลท าด้วยความ
ระมัดระวงัมีการตรวจทานไม่ไห้
ผิดพลาด 

1. มีความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล
ท่ีเข้าวิเคราะห์ไม่ได้ตรวจทานให้ถ่ีถ้วน 
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2. วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติท่ี
เหมาะสมใช้สูตรถูกต้อง การเปิด
ตารางต่าง ๆ ท าได้ถูกต้อง 
3. แปลผลได้ถูกต้อง ใช้ภาษารัดกุม 

2. ข้อมูลฝ่าฝืนข้อตกลงเบ้ืองต้นของ
สถิติท่ีใช้วิเคราะห์หรือใช้สถิติท่ีไม่
เหมาะสมกับข้อมูล 
3. แปลผลผิด ใช้ภาษาไม่รัดกุม 

12. การเขียน
รายงาน 

1. ใช้ภาษาชัดเจน รัดกุมเขียน
ถูกต้องตามแบบฟอร์มท่ีเป็นท่ี
ยอมรับ 
2. มีความคงเส้นคงวาตลอดท่ี
รายงาน 

1. ใช้ภาษาไม่ชัดเจน เขียนไม่ถูกต้อง
ตามแบบฟอร์ม และมักพิมพ์ผิดมาก 
 
2. ขาดความคงเส้นคงวา 

13. การ
อภิปรายผล 

1. อภิปรายได้เหมาะสมแสดงถึงว่ามี
การค้นคว้ามามาก ผู้วิจัยมีความรอบ
รู้ 

1. อภิปรายไม่รัดกุม อ้างเหตุผลไม่
เหมาะสม 

 
6. การวิเคราะห์อภิมาน การวิเคราะห์เนื้อหา และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 6.1 การวิเคราะห์อภิมาน  
 6.1.1 ความหมายของการวิเคราะห์อภิมาน  
 นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) ได้ให้ความหมายของ การวิเคราะห์อภิมาน ว่าการวิเคราะห์อภิ
มาน หมายถึง การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณแบบหนึ่งท่ีนักวิจัยน างานวิจัย ซึ่ง ศึกษาปัญหา
เดียวกันมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ เพื่อสังเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปท่ีมีความ กว้างขวางลุ่มลึกกว่า
ผลงานวิจัยแต่ละเรื่อง ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์อภิมาน คือ ดัชนีมาตรฐาน ได้แก่ ดัชนีขนาดอิทธิพล 
และดัชนีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และข้อมูลคุณลักษณะงานวิจัย  
 นงลักษณ์ วิรัชชัยและสุวิมล ว่องวาณิช (2541) ได้ให้ความหมายของวิเคราะห์อภิมาน 
หมายถึง การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณแบบหนึ่งท่ีนักวิจัย น างานวิจัยท่ีศึกษาปัญหาวิจัยเดียวกัน
มาศึกษาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ เพื่อให้ได้ข้อสรุปท่ีเป็นข้อยุติตอบปัญหาวิจัยเดียวกัน โดย
งานวิจัยแต่ละเรื่องเป็นหน่วยการวิเคราะห์ ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์อภิมานเป็นผลการวิจัยวัดในรูป
ขนาดอิทธิพล ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ รวมกับสารสนเทศ เกี่ยวกับคุณลักษณะงานวิจัย วิธีวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์เพื่อประมาณค่าขนาด อิทธิพล หรือค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เป็นดัชนี
มาตรฐานท่ีได้จากงานวิจัยท่ีน ามาสังเคราะห์แต่ละเรื่อง การวิเคราะห์เพื่อสรุปรวมค่าดัชนีมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์ว่าดัชนีมาตรฐานท่ีได้มีค่าแตกต่างกัน เนื่องจากตัวแปรปรับอะไร อันเป็นการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมาตรฐานกับ คุณลักษณะงานวิจัย  
 อุทุมพร จามรมาน (2527) ได้ให้ความหมาย การวิเคราะห์อภิมาน หมายถึง การวิเคราะห์
ทางสถิติของผลสรุปงานวิจัยหลายๆ เรื่องเข้าด้วยกัน  
 Glass et al. (1981 อ้างถึงใน ศิริยุภา พูลสุวรรณ, 2550) ได้กล่าวถึง ลักษณะของการ
วิเคราะห์อภิมานดังนี้  



  71 

 Glass ได้จ าแนกงานวิจัยเป็น 3 ประเภท ตามระดับของการวิเคราะห์ข้อมูลคือ งานวิจัยท่ีมี
ระดับการวิเคราะห์ข้ันปฐมภูมิ (primary analysis) การวิเคราะห์ข้ันทุติยภูมิ (Secondary analysis) 
และการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) เพื่อแยกให้เห็นความแตกต่างของการวิเคราะห์ท้ัง 3 
ระดับ โดยการ วิเคราะห์ข้ันปฐมภูมิ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รวบรวมมาเพื่อตอบปัญหาการวิจัยใน
เรื่องนั้นโดยท่ีข้อมูลนั้น ต้องเป็นข้อมูลปฐมภูมิท่ีผู้วิจัยรวบรวมมาเอง ส่วนการวิเคราะห์ขั้นทุติยภูมิ 
เป็นการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลท่ีมี ผู้รวบรวมไว้แล้ว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบปัญหาการวิจัยใหม่ ท่ี
เพิ่มเติมหรือแตกต่างจากงานวิจัยเดิม ท าให้มี ขอบข่ายท่ีกว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตอบปัญหาการ
วิจัยท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น การวิเคราะห์อภิมาน เป็นการสังเคราะห์ ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ข้ันปฐมภูมิ
เพื่อตอบปัญหาการวิจัยใหม่จากงานวิจัยหลายๆ เรื่องท่ีศึกษาปัญหาการวิจัยเดียวกันการวิเคราะห์
ระดับนี้ จะตอบปัญหาการวิจัยได้กว้างขวางกว่าการวิเคราะห์ข้ันทุติยภูมิ จากความแตกต่างของระดับ
การวิเคราะห์ดังกล่าวท าให้วิธีการวิเคราะห์อภิมาน มีลักษณะเฉพาะ ดังนี้  
 1) การวิเคราะห์อภิมานต้องใช้วิธีการท่ีมีระบบในการเสาะค้นงานวิจัยท่ีศึกษา ปัญหาการ
วิจัยเดียวกัน เพื่อให้ผลการวิเคราะห์ครอบคลุมงานวิจัยดังกล่าวท้ังหมด โดยให้ความสนใจงานวิจัย ท่ี
มีลักษณะแตกต่างกันมากกว่าจะวิเคราะห์งานวิจัยท่ีมีลักษณะและระเบียบวิธีการวิจัยเหมือนกัน โดย
แตกต่าง กันเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง (planned series) เท่านั้น งานวิจัยท่ีจะน ามาวิเคราะห์อภิมาน ควร
เป็นงานวิจัยท่ีศึกษาปัญหาการวิจัยเดียวกันแต่อาจมีลักษณะของงานท่ีแตกต่างๆ ส่วนใดส่วนหนึ่ง 
หรือหลายส่วน เช่น แบบแผนการ วิจัยต่างกัน กรอบความคิดในการวิจัยต่างกัน สมมุติฐานต่างกัน ตัว
แปรในการวิจัยต่างกัน หรือการนิยามตัว  
แปรต่างกัน ใช้เครื่องมือวัดต่างกัน วิธีการรวบรวมข้อมูลต่างกัน ประชากร/กลุ่มตัวอย่างคนละกลุ่ม 
วิธีการ วิเคราะห์ข้อมูลต่างกัน  
 2) การวิเคราะห์อภิมานใช้วิธีการทางสถิติเป็นเครื่องมือในการสรุปค่าสถิติจาก ผลวิจัย ไม่
ใช้ข้อมูลดิบจากงานวิจัย ค่าสถิติท่ีน ามาสังเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (mean) ค่าความเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (standard deviation) และหรือ ค่าสถิติในการทดสอบสมมุติฐาน ข้อมูลในการวิเคราะห์
อภิมาน มี 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นรายละเอียดท่ัวๆไปของงานวิจัย ซึ่งจะน ามาเป็นตัวแปรอิสระในการ
วิเคราะห์อภิมาน เรียกว่าตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย ส่วนท่ีสองคือผลวิจัยซึ่งจะถูกปรับให้เป็นดัชนี
มาตรฐานโดยจะวัดในรูปของขนาดอิทธิพลหรือค่าสัมประสิทธิ์ ซึ่งจะน ามาเป็นตัวแปรในการวิเคราะห์
อภิมาน 
 3) การวิเคราะห์อภิมานมีเป้าหมายท่ีจะศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระท่ีมีต่อตัวแปรตาม
จากงานวิจัยเชิงทดลอง หรือศึกษาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ โดยผู้
สังเคราะห์งานวิจัยจะให้ความส าคัญกับค่าสถิติจากงานวิจัยมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ งานวิจัยใดท่ี
ไม่สามารถค านวณหาค่าขนาดอิทธิพลหรือไม่ทราบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจะไม่
สามารถน ามาวิเคราะห์อภิมานได้  
 4) การวิเคราะห์อภิมานมีจุดมุ่งหมายท่ีจะตรวจสอบความแตกต่างของผลวิจัย และอธิบาย
ความแตกต่างนั้นด้วยตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย ดังนั้นนักสังเคราะห์งานวิจัยจึงต้องศึกษา 
คุณลักษณะงานวิจัย เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงานวิจัยกับผลวิจัย และสรุปให้ได้ว่า
ผลวิจัยเหล่านั้นแตกต่างกัน หรือขัดแย้งกันเพราะอะไร 
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 ดังนั้น การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการวิเคราะห์อภิมาน เป็นวิธีการสังเคราะห์ งานวิจัยท่ี
ศึกษาปัญหาเดียวกัน โดยใช้วิธีวิทยาทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลท่ีใช้วิเคราะห์ประกอบด้วย 
ผลการวิจัยแต่ละเรื่องและคุณลักษณะงานวิจัย แต่เนื่องจากงานวิจัยแต่ละเรื่องตัวแปรต่างกัน เพื่อให้
งานวิจัยแต่ละเรื่องอยู่ในสเกลเดียวกัน จึงต้องท าให้อยู่ในรูปดัชนี มาตรฐาน (Standard indices) ซึ่ง
มีอยู่ 2 ประเภท ท่ีนักวิจัยใช้ในการวิเคราะห์อภิมานตามลักษณะงานวิจัยท่ีน ามาสังเคราะห์ คือ ขนาด
อิทธิพล (effect size) และค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient) 
 6.1.2 ลักษณะเฉพาะของการวิเคราะห์อภิมาน 
 นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) กล่าวถึงลักษณะเฉพาะของการวิเคราะห์อภิมาน มีเป้าหมายท่ี
จะสังเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปอย่างมีระบบจากงานวิจัยท่ีศึกษาปัญหาการวิจัยเดียวกันเพื่อตอบปัญหา
การวิจัย และมีลักษณะท่ีต่างไปจากงานวิจัยแบบอื่น ๆ กล่าวคือ งานวิจัยเชิงทดลองท่ัวไปจะศึกษา
อิทธิพลของตัวแปรจัดกระท าท่ีมีต่อตัวแปรตามและใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นหน่วยการวิเคราะห์ แต่การ
วิเคราะห์อภิมานจะศึกษาเพื่อหาข้อสรุปจากงานวิจัย โดยมีงานวิจัยแจ่ละเรื่องเป็นหน่วยการวิเคราะห์ 
ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากการสังเคราะห์งานวิจัยแบบอื่น ๆ พอสรุปได้ คือ 
 1) ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์อภิมาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนแรกข้อมูลจาก
ผลการวิจัยแต่ละเรื่องวัดในรูปดัชนีมาตรฐาน ได้แก่ ดัชนีขนาดอิทธิพลส าหรับงานวิจัยเชิงทดลอง 
และดัชนีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ส าหรับงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ และส่วนท่ี 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของงานวิจัยท่ีน ามาสังเคราะห์ ดังนั้นตัวแปรตามของการวิเคราะห์อภิมานจึงเป็นดัชนี
มาตรฐานเสมอ 
 2) การวิเคราะห์อภิมาน เป็นการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณท่ีใช้วิธีการทางสถิติมาจัด
รวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยจ านวนมาก เพื่อหาข้อสรุปอย่างเป็นระบบ ซึ่งวิธีการสังเคราะห์
งานวิจัยแบบอื่น ๆ ไม่สามารถท าได้ 
 3) การวิเคราะห์อภิมาน จะให้ความส าคัญกับข้อมูลคุณลักษณะของงานวิจัยจึงควรมี
การศึกษางานวิจัยทุกเรื่อง โดยบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของงานวิจัย เนื้อหาของ
งานวิจัย วิธีการวิจัย การให้ค านิยามตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยจึงต้องท าด้วยความรอบคอบ 
 4) เครื่องมือท่ีส าคัญของการสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการวิเคราะห์อภิมานคือ แบบบันทึก
ข้อมูล จ าเป็นต้องมีการครวจสอบคุณภาพเพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือ 
 5) แบบแผนการวิจัย (research design) ส าหรับการวิเคราะห์อภิมานเทียบเคียงได้กับการ
วิจัยเชิงส ารวจท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อการอธิบายความแตกต่างของปรากฎการณ์ ดังนั้นในการวิจัยจึง
จ าเป็นต้องศึกษาเพื่อก าหนดกรอบของตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยเพื่อใช้เป็นตัวแปรต้น ในการ
อธิบายความแตกต่างของดัชนีมาตรฐาน 
 6.1.3 ตัวแปรคุณลักษณะของการวิเคราะห์อภิมาน 
 เนื่องจากการวิเคราะห์อภิมานหรือการสังเคราะห์งานวิจัยโดยท่ัวไป จะมีตัวแปรต้นเป็น
คุณลักษณะของงานวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจ าเป็นต้องมีข้อมูลท่ีส าคัญเหล่านี้ จากการศึกษาพอ
สรุปเป็นแนวทางการวิจัยครั้งนี้ได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 3 ตารางสังเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย 

นงลักษณ์ วิรัชชัย  
(2542: 63-64) 

อศิภรณ์ อินทรมณี  
(2546: 10-11) 

ชินวงศ์ ศรีงาม  
(2555: 25) 

สรุป 

กลุ่มท่ี 1 ตัวแปร
เกี่ยวกับลักษณะการ
พิมพ์ ได้แก่ ปีท่ีพิมพ์ 
จ านวนหน้า คุณภาพ
การพิมพ์ หน่วยงาน
ต้นสังกัดของผู้วิจัย 

ด้านท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป
เกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของงานวิจัย 
ประกอบด้วย ช่ือ
งานวิจัย ช่ือผู้วิจัย 
เพศผู้วิจัย อายุผู้วิจัย 
ต าแหน่งของผู้วิจัย 
หน่วยงานต้นสังกัด
ของผู้วิจัย แหล่งผลิต
ของงานวิจัย สาขาท่ี
ผู้วิจัยศึกษา ปีท่ีพิมพ์
เผยแพร่ ระดับช้ันท่ีท า
วิจัย เนื้อหาทาง
คณิตศาสตร์ท่ีใช้ใน
การวิจัย วิธีสอนท่ีใช้
ในการวิจัย สมมติฐาน
การวิจัย ประชากร
และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้
ในการวิจัย ตัวแปรท่ี
ใช้ในการวิจัย แบบ
การวิจัย การ
ด าเนินการทดลอง 
เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัย สถิติท่ีใช้ในการ
วิจัย 

ส่วนที 1 ข้อมูลเชิง
ปริมาณท่ีเป็นข้อมูล
พื้นฐานของ
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ ได้แก่ 
ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์ 
ช่ือผู้วิจัย ระยะเวลา
การท าวิทยานิพนธ์ 
จ านวนอาจารย์ท่ี
ปรึกษา ชนิดของงาน 
(วิทยานิพนธ/์การ
ค้นคว้าอิสระ) 
 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเชิง
ปริมาณเกี่ยวกับ
วิธีด าเนินการวิจัยท่ี
นักศึกษาใช้ในการท า 
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ เช่น 
ประชากรท่ีใช้ในการ
วิจัย เทคนิคการ
ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง 
รูปแบบของการวิจัย 
กรอบแนวคิด งานวิจัย
ท่ีเกี่ยวข้อง เครื่องมือ
การวิจัย การหา
คุณภาพเครื่องมือ 
และสถิติท่ีใช้  

ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของ
งานวิจัย ประกอบด้วย 
ช่ืองานวิจัย ช่ือผู้วิจัย 
รหัสงานวิจัย เพศ
ผู้วิจัย ปีท่ีพิมพ์
เผยแพร่ ลักษณะ
งานวิจัยตามระเบียบ
วิธีวิจัย สมมติฐานการ
วิจัย แนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีน ามาใช้ กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการ
วิจัย เนื้อหางานวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัย การหาคุณภาพ
เครื่องมือ สถิติท่ีใช้ใน
งานวิจัย 

กลุ่มท่ี 2 ตัวแปร
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ 
(Substance) ได้แก่ 
แนวคิดทฤษฎีท่ีใช้ใน
การวิจัย การ
ต้ังสมมติฐานการวิจัย 
ความลึกซึ้งของปัญหา
การวิจัย จ านวน
เอกสารอ้างอิง ตัวแปร
ท่ีใช้ในการวิจัย 

กลุ่มท่ี 3 ตัวแปร
เกี่ยวกับวิธีวิจัย 

ด้านท่ี 2 ข้อมูลท่ี
จ าเป็นส าหรับ

 ข้อมูลจ าเป็นส าหรับ
การวิเคราะห์อภิมาน 
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นงลักษณ์ วิรัชชัย  
(2542: 63-64) 

อศิภรณ์ อินทรมณี  
(2546: 10-11) 

ชินวงศ์ ศรีงาม  
(2555: 25) 

สรุป 

(Research 
Methodology) ได้แก่ 
ขนาดตัวอย่าง ค่า
ความเท่ียงของ
เครื่องมือ แบบการ
วิจัย วิธีเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง ระยะเวลา
การทดลอง สถิติท่ีใช้
ในการทดลอง 

วิเคราะห์อภิมาน 
ประกอบด้วย ค่าเฉล่ีย
ของกลุ่มทดลอง 
(�̅�𝐸 ) ค่าเฉล่ียของ
กลุ่มควบคุม (�̅�𝐶 ) 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของกลุ่ม
ควบคุม (𝑆𝐶 ) 

ประกอบด้วย ค่าเฉล่ีย
ของกลุ่มทดลอง 
ค่าเฉล่ียของกลุ่ม
ควบคุม ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของกลุ่ม
ควบคุม และข้อมูล
จ าเป็นส าหรับการ
วิเคราะห์เนื้อหา
ประกอบด้วย 
จุดประสงค์ในการวิจัย 
ขั้นตอนส าคัญในการ
วิจัย ผลการวิจัย และ
ข้อเสนอแนะในการ
วิจัย 
 

 ด้านท่ี 3 ข้อมูลท่ี
จ าเป็นส าหรับการ
สังเคราะห์เชิง
คุณลักษณะ 
ประกอบด้วย นิยาม
ศัพท์ของวิธีสอนท่ีใช้
ในการวิจัย ขั้นตอน
ส าคัญของวิธีสอน ข้อ
ค้นพบของผลงานวิจัย 
และข้อเสนอแนะ 

ส่วนท่ี 3 องค์ความรู้
จากผลงานวิจัยของ
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ สรุป
สาระส าคัญจาก
ผลการวิจัยของ
วิทยานิพนธ์ แบ่ง
ออกเป็น องค์ความรู้
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้าน
การบริหารการจัดการ 
ด้านการเมืองการ
ปกครอง ด้านการ
พัฒนาการศึกษา ด้าน
การพัฒนาท้องถิ่น    
ด้านนวัตกรรม/
ส่ิงประดิษฐ์/งาน
สร้างสรรค์ ด้านการ
เรียนการสอน ด้าน
ธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
และด้านอื่น ๆ 

  
 6.1.4 วิธีการวิเคราะห์อภิมาน 
 จากการศึกษาเทคนิควิธีการวิเคราะห์อภิมานตามแนวคิดของ  Glass เป็นเทคนิคการ
สังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณท่ีหาค่าความแตกต่างหรือความมากน้อยในงานวิจัยท่ีน ามาสังเคราะห์
จ าแนกเป็น 2 แนวทางตามลักษณะของงานวิจัยเชิงทดลองและงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ โดยในแต่ละวิธี
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มีเทคนิคการวิเคราะห์ท่ีแตกต่างกันซึ่งแนวคิดนี้ได้รับการพัฒนาจนถึงปัจจุบัน ในส่วนของการ
วิเคราะห์อภิมานส าหรับงานวิจัยเชิงทดลองโดยท่ัวไป งานวิจัยเชิงทดลองมักมีค่าเฉล่ียจากกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มทดลอง (�̅�𝐸 ) กับค่าเฉล่ียของกลุ่มควบคุม (�̅�𝐶 ) ผู้วิจัยต้องประมาณค่าขนาด
อิทธิพลของประชากรจากดัชนีมาตรฐาน ซึ่งดัชนีท่ีบอกความแตกต่างของผลทดลอง หรือเรียกว่า 
ขนาดอิทธิพล (Effect Size) มีขั้นตอนการด าเนินงานตามวิธีของ Glass (1981: 101-108) จ าแนก
เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การส ารวจรวบรวมงานวิจัยท่ีจะน ามาสังเคราะห์ (finding studies) การ
สังเคราะห์งานวิจัยเริ่มต้นด้วยการเลือกเรื่องหรือผลงานวิจัยท่ีมีผู้ท่ีศึกษาไว้จ านวนมากพอควร ซึ่ง
ผู้วิจัยจะต้องจะต้องก าหนดขอบเขตให้มีความเหมาะสม เช่น ก าหนดขอบเขตของการศึกษาตัวแปรท่ี
สนใจ หรือก าหนดช่วงเวลาของงานวิจัย เป็นต้น และหากพบว่างานวิจัยท่ีต้องการศึกษามีจ านวนไม่
มากนักก็ควรศึกษาทุกเล่ม แต่หากมีงานวิจัยจ านวนมาก ๆ ไม่สามารถศึกษาได้ท้ังหมดก็ให้สุ่มงานวิจัย
จ านวนหนึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยในการศึกษาโดยใช้วิธีการสุ่มตามความเหมาะสม เช่น สุ่มอย่าง
ง่าย สุ่มแบบแบ่งช้ัน 
 ขั้นตอนท่ี 2 การระบุ จ าแนก ลงรหัสงานวิจัย (describing, classifying and coding 
research studies) เป็นการปรับข้อมูลงานวิจัยให้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์
ต่อไป โดยจ าแนกเป็นส่วนท่ีเป็นเนื้อหาการวิจัย เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับวิธีสอน และส่วนท่ีเป็นวิธีการวิจัย 
เช่น ขนาดประชากร การจัดกลุ่มการทดลอง เตรื่องมือวิจัย เป็นต้น ในการจ าแนกลักษณะงานวิจัย
เหล่านี้จะช่วยให้ผู้วิจัยน าไปสร้างเครื่องมือวิจัยท่ีเรียกว่า แบบสรุปงานวิจัย ซึ่งเป็นแบบสรุปและ
วิเคราะห์รายงานการวิจัยท่ีศึกษาเพื่อรวบรวมข้อมูลสู่การวิเคราะห์ต่อไป 
 ขั้นตอนท่ี 3 การวัดตัวแปรจากผลการวิจัย (measuring study finding) คือ การแปลงข้อ
ค้นพบของงานวิจัยแต่ละเล่มให้มีหน่วยเดียวกัน เรียกว่า ขนาดอิทธิพลหรือผลมาตรฐาน ใช้สัญลักษณ์
แทนว่า 𝑑 มีวิธีการค านวณตามวิธีการของ Glass (1981: 101-108) มีสูตรค านวณ ดังนี้  

𝑑 =
�̅�𝐸 −  �̅�𝐶

𝑆𝐶
 

      จากสูตร  
      𝑑   คือ ค่าขนาดอิทธิพล 
      �̅�𝐸  คือ ค่าเฉล่ียของกลุ่มทดลอง 
      �̅�𝐶   คือ ค่าเฉล่ียของกลุ่มควบคุม 
      𝑆𝐶   คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มควบคุม 
 
 ค่าขนาดอิทธิพลนี้เป็นดัชนีมาตรฐานท่ีบอกให้ทราบว่ากลุ่มทดลองซึ่งได้รับอิทธิพลจากการ
กระท า (Treatments) มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าคะแนนเฉล่ียของกลุ่มควบคุมเป็นกี่เท่าของส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ขนาดอิทธิพลเป็นตัวแปรต่อเนื่องท่ีมีค่าได้ท้ังบวกและลบ ดังนั้นในการแปลความหมายการ
สังเคราะห์งานวิจัยตามแนวคิดของ Glass จะแปลความหมายของค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพลว่า ขนาด
อิทธิพลของกลุ่มทดลองมีขนาดแตกต่างจากกลุ่มควบคุมเป็นกี่เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
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กลุ่มควบคุม การแปลความหมายของค่าขนาดอิทธิพลจากงานวิจัยแต่ละเรื่องมาค านวณหาค่าเฉล่ีย
และความแปรปรวนค่าเฉล่ียของขนาดอิทธิพล (อุทุมพร จามรมาน, 2527: 126-127) โดยใช้สูตร ดังนี้ 

�̅� =
∑ 𝑛𝑖𝑑𝑖

𝑘
𝑖=1

∑ 𝑛𝑖
𝑘
𝑖=1

 

      จากสูตร 
      �̅�  คือ ค่าเฉล่ียของขนาดอิทธิพล 
      𝑑𝑖    คือ ขนาดอิทธิพลของงานวิจัยแต่ละเรื่อง 
      𝑘  คือ จ านวนงานวิจัยท่ีน ามาสังเคราะห์ 
      𝑛𝑖   คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยแต่ละเรื่อง 
     การค านวณค่าความแปรปรวนของค่าขนาดอิทธิพล โดยใช้สูตร 
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     จากสูตร 
     �̅�   คือ ค่าเฉล่ียของขนาดอิทธิพล 
     𝑑𝑖    คือ ขนาดอิทธิพลของงานวิจัยแต่ละเรื่อง 
     𝑆2

𝑑  คือ ความแปรปรวนของขนาดอิทธิพล 
     𝑘   คือ จ านวนงานวิจัยท่ีน ามาสังเคราะห์ 
     𝑛𝑖   คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยแต่ละเรื่อง 
 ขั้นตอนท่ี 4 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล (techniques of analysis) การวิเคราะห์ข้อมูลใน
การวิเคราะห์อภิมาน มีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ทางสถิติของการวิจัยโดยท่ัวไป มีส่วนท่ี
แตกต่างกันตรงท่ีหน่วยการสังเคราะห์เป็นงานวิจัยแต่ละเรื่อง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสามารถเลือกใช้สถิติ
แบบใดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของผลการวิจัยท่ีผู้วิจัยให้ความสนใจ เช่น ใช้ค านวณค่าเฉล่ียของค่าขนาด
อิทธิพล เพื่อบรรยายสรุปข้อค้นพบของผลการสังเคราะห์ การเปรียบเทียบผลของค่าขนาดอิทธิพล
ด้วยสถิติอ้างอิง เช่น 𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡, 𝐹 − 𝑡𝑒𝑠𝑡 หรือสถิติแบบนอนพาราเมตริก เป็นต้น 
 6.1.5 ขั้นตอนของการวิเคราะห์อภิมาน 
 จากการศึกษาขั้นตอนของการวิเคราะห์อภิมาน พบว่า มีลักษณะเหมือนกับการท าวิจัยท่ัว 
ๆ ไป คือ เริ่มจากการก าหนดปัญหาการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์แปลผล และการ
น าเสนอผลการวิจัย ซึ่งจากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาท่ีเสนอกระบวนการหรือขั้นตอนการ
สังเคราะห์งาน พอสรุปเป็นแนวทางและขอบข่ายในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
 อุทุมพร จามรมาน (2531: 6-7) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการสังเคราะห์ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน 
คือ 1) การก าหนดปัญหาการวิจัยหรือการระบุสาระท่ีสนใจสังเคราะห์ 2) การคัดเลือกงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อน ามาสังเคราะห์ 3) การพิจารณาคุณภาพของงานวิจัย 4) การพิจารณาจ านวนงานวิจัยท่ี
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น ามาสังเคราะห์ 5) การเลือกวิธีการสังเคราะห์ 6) การเสนอผลการวิเคราะห์ 7) การแปลผล อภิปราย
ผล และข้อเสนอแนะ 
 นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542: 65-101) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการสังเคราะห์งานวิจัย ประกอบด้วย 
5 ขั้นตอน คือ 1) การก าหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 2) การศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับ
การวิจัย 3) การรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนนี้จ าแนกเป็น 4 งาน ได้แก่ การเสาะค้นงานวิจัย การก าหนด
กลุ่ม ตัวอย่างงานวิจัยท่ีน ามาสังเคราะห์ การสร้างเครื่องมือวิจัย การบันทึกข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ 4) 
การวิเคราะห์ข้อมูล ในขั้นตอนนี้จะวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการของการสังเคราะห์งานวิจัยท่ีก าหนดไว้ 
เ ช่น  ตามวิ ธี ของแกลส ตามวิ ธี ของชมิดท์และฮันเตอร์  เป็น ต้น 5) การสรุปและน า เสนอ
รายงาน   
 6.1.6 จุดเด่นและข้อจ ากัดของการวิเคราะห์อภิมาน  
 Rosenthal (1990 อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) ได้สรุปรวม จุดเด่นท่ีเป็นประโยชน์
ของการวิเคราะห์อภิมานไว้ 3 ประเด็น คือ จุดเด่นท่ีเห็นได้ชัดเจนมากท่ีสุด จุดเด่นท่ีเห็นได้ชัดเจน 
และจุดเด่นท่ีเห็นได้ชัดเจนน้อยท่ีสุด แต่ละประเด็นแยกเป็นประเด็นย่อยดังนี้  
 จุดเด่นท่ีเห็นได้ชัดเจนมากท่ีสุด  
 1. ความสมบูรณ์ การวิเคราะห์อภิมานเป็นการสังเคราะห์ท่ีนักวิจัย โดยท่ัวไปยอมรับมี
ความสมบูรณ์มากท่ีสุดในด้านการน างานวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลและการให้ความส าคัญกับงานวิจัยแต่ละ
เรื่องด้วยการถ่วงน้ัาหนักตามขนาดของกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งการเก็บข้อมูลจากงานวิจัยทุกส่วนอย่างมี
ระบบมาใช้ในการสังเคราะห์งานวิจัย 
 2. ความชัดเจนของการน าผลการวิจัยมาใช้ในรูปดัชนีมาตรฐานท่ีสามารถน ามาสังเคราะห์
เข้าด้วยกันได้ ค่าดัชนีมาตรฐานให้สารสนเทศได้ท้ังในเรื่องของขนาดทิศทาง และนัยส าคัญ ท าให้ผล
การวิเคราะห์มีความชัดเจนสามารถสรุปค าตอบปัญหาวิจัยเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องและ
ตรง  
 3. อ านาจการทดสอบสมมติฐานสูง และมีความน่าจะเป็นของความ คลาดเคล่ือนในการ
ทดสอบสมมติฐานน้อย  
 จุดเด่นท่ีเห็นได้ชัดเจน  
 1. การวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวแปรปรับท่ีมีผลท าให้ค่าความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรมีค่า
แตกต่างกัน การเลือกตัวแปรปรับมาศึกษาจะเป็นประโยชน์มาก หากนักวิจัยเลือกตัวแปร ปรับท่ี
เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย หรือตัวแปรปรับท่ีเกี่ยวข้องกับทฤษฎี เพราะจะน าไปสู่ประโยชน์ท้ัง
ในภาคปฏิบัติและประโยชน์ในเชิงวิชาการในด้านพัฒนาทฤษฎีท่ีมีอยู่แล้ว  
 2. การแก้ปัญหาในการรวมสะสม สืบเนื่องมาจากข้อวิพากษ์เกี่ยวกับ ความบกพร่องในการ
สังเคราะห์รวมสะสมงานวิจัยท่ีมีมาแล้วในอดีตของสาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ว่า
งานวิจัยในสาขานี้ต่างจากงานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เพราะความแตกต่างในเรื่องการวัด 
ตัวแปรพฤติกรรมการมีมาตรหรือสเกลต่างกันในการวัดตัวแปร ท าให้เกิดปัญหาในการรวมสะสม
งานวิจัย ดังนั้น การวิเคราะห์อภิมานจึงมีการวัดผลงานวิจัยในรูปดัชนีมาตรฐาน ท าให้ได้ผลงานวิจัยท่ี
เป็นหน่วยเดียวกันช่วยแก้ปัญหาการรวมสะสมงานวิจัยได้  
 จุดเด่นท่ีเห็นได้ชัดเจนน้อยท่ีสุด  
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 1. การวิจัยท่ีสร้างความคุ้นเคยแบบใหม่ ในการสังเคราะห์งานวิจัยด้วย การวิเคราะห์อภิ
มาน นักวิจัยมิใช่เพียงแต่อ่านรายงานวิจัย แต่ต้องท าความรู้จัก เข้าใจในรายงานวิจัยด้วย นักวิจัยอาจ
ต้องนั่งค านวณตัวเลขซ้ าเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อหาค่าความน่าจะเป็นในการทดสอบสมมติฐาน ท่ี
ถูกต้องของงานวิจัยแต่ละเรื่อง นับว่าเป็นการสร้างความคุ้นเคยแบบใหม่ระหว่างนักวิจัยกับงานวิจัย 
 2. การเลิกใช้การทดสอบนัยส าคัญแบบสองค่า ซึ่งไม่มีความหมายมากนักในการวิเคราะห์
อภิมาน  
 3. การไม่ใช้ผลการทดสอบในภาพรวม ท่ีมีองศาอิสระสูงมากกว่าหนึ่ง จึงไม่มีประโยชน์ใน
การวิเคราะห์อภิมาน ส่ิงท่ีเป็นผลพลอยได้คือผลการวิเคราะห์อภิมานไม่ยากเกินกว่าท่ีคนท่ัวไปจะ
เข้าใจได้  
 4. การประยุกต์กระบวนการวิเคราะห์อภิมานกับการวิจัยอื่นนอกเหนือ จากการวิเคราะห์
อภิมาน เช่น การวิเคราะห์อภิมานส าหรับงานวิจัยท่ีมีการวัดตัวแปรตามหลายตัวพร้อมกันและสัมพันธ์
กันยังต้องมีการพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ต่อไป 
 5. การแบ่งงานของนักวิจัยจะลดลง เพราะไม่สามารถแบ่งงานให้ผู้ช่วยนักวิจัยท่ีไม่มี
ประสบการณ์ไปช่วยท าได้ ดังนั้นนักวิจัยจะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างไรก็ตาม เนื่องจากการ
วิเคราะห์อภิมานเป็นงานวิจัยท่ีค่อนข้างใหม่และมีตัวแปรต่าง ๆ เกี่ยวข้องด้วยมาก จึงท าให้นักวิจัย
จ านวนไม่น้อยท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวคิดในการท าการวิเคราะห์อภิมาน  
 ปัญหาและข้อจ ากัดท่ีส าคัญ 
 1) การวิเคราะห์อภิมานสามารถท าได้เฉพาะกับงานวิจัยท่ีมีหัวข้อ สัมพันธ์กันมาก ไม่
สามารถจะท าการวิจัยแบบนี้กับงานท่ีหัวข้อแตกต่างกันมาก แต่ว่ามีตัวแปรท่ีต้องการจะศึกษา
บางอย่างเกี่ยวข้องอยู่ด้วยได้ จึงท าให้ไม่สามารถจะน างานวิจัยแบบปฐมวิเคราะห์มาศึกษาได้จ านวน
มาก  
 2) ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์อภิมานไม่อาจใช้อ้างอิงสรุปไปยังประชากรได้อย่างมั่นใจว่า
งานขั้นใดท าให้ได้ผลสรุปท่ีค้นพบแน่ การสรุปอ้างอิงผลการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ เชิงเหตุผลจะ
ได้จากการวิจัยเชิงทดลอง หรือกึ่งทดลองเท่านั้น แต่งานวิเคราะห์อภิมานขาดคุณลักษณะท่ีจ าเป็นของ
งานวิจัยดังกล่าว  
 3) การท าการวิเคราะหช์อภิมานต้องอาศัยงานวิจัยแบบปฐมวิเคราะห์ จ านวนมากแต่ว่ายัง
ไม่มีเกณฑ์ท่ีแน่นอนว่าจ านวนท่ีเหมาะสมควรเป็นเท่าใด  
 4) ปัญหาอย่างหนึ่งในการท าการวิเคราะห์อภิมาน คือ ยังไม่เป็นท่ีตกลงกันแน่ว่างานวิจัยท่ี
น ามาศึกษานั้นถือว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างหรือว่าเป็นประชากร จึงเป็นปัญหาในการเลือกใช้สถิติ และการ
แปลผลการวิจัยด้วย 
 5) การท าการวิเคราะห์อภิมานยังขาดวิธีการทางสถิติท่ีเหมาะสมท่ีใช้ได้ท่ัวไป และงานวิจัย
แบบปฐมวิเคราะห์มักไม่ได้รายงานค่าสถิติพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการท าการวิเคราะห์อภิมานไว้ด้วย 
หรือแม้ว่าจะระบุค่าต่างๆ เหล่านี้ไว้ก็มักจะมีความหลากหลาย ท าให้มีความยุ่งยากในการ น ามาใช้ 
เช่น ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่างๆ กัน จึงต้องมีวิธีการแปลงค่า จึงท าให้ผลการวิจัยคลาดเคล่ือน 
ได้ง่าย  
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 6) เมื่อต้องใช้งานวิจัยจ านวนมากมาเพื่อการวิเคราะห์ ท าให้เกิดปัญหา ในการก าหนดรหัส
ข้อมูลการลงรหัสและแปลความหมายของรหัสของข้อมูลมากหากมีคนลงรหัสมากคนก็จะยิ่งท าให้เกิด
ความผิดพลาดมากขึ้น  
 7) ประการสุดท้ายก็คือปัญหาการควบคุมอิทธิพลต่างๆ ท่ีเกิดจากงานวิจัยท่ีไม่ได้ท่ีน ามา
วิเคราะห์ 
 ดังนั้น ในการท าการสังเคราะห์งานวิจัยด้วยเทคนิคอภิมาน ผู้วิจัยจะต้องมีความรอบคอบ
ในการอ่าน การวิพากษ์งานวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีความถูกต้องแม่นย ามาก
ท่ีสุด 
 

 6.2 การวิเคราะห์เนื้อหา 
 6.2.1 ความหมายของการวิเคราะห์เนื้อหา 
 นิศา ชูโต (2551) ให้ความหมายของการวิเคราะห์เนื้อหา หมายถึง การสกัด เนื้อหา 
(Content Message) ท่ีผู้เขียนส่ือความท้ังทางตรง (Manifested) และทางอ้อม (Laten) แก่ผู้อ่าน 
 Weber (1985) ให้ความหมายการวิเคราะห์เนื้อหา หมายถึง วิธีวิทยาการวิจัยท่ีใช้
กระบวนการหลายแบบมาสรุปอ้างอิงผลท่ีได้จากข้อความ มีหลักส าคัญคือการจ าแนกค า กลุ่มค า 
ประโยคข้อความเข้ากลุ่ม จากนั้นจัดกลุ่มน าเสนอข้อค้นพบพร้อมท้ังแปลความหมาย  
 6.2.2 องค์ประกอบในการวิเคราะห์เนื้อหา 
 Holsti (1969) ได้กล่าวว่าการวิเคราะห์เนื้อหามีองค์ประกอบส าคัญ คือ 
 1. มีความเป็นปรนัย (Objectivity) มีความเป็นระบบ (Sytematic) ระเบียบแบบแผน เป็น
วิธีวิจัยวิทยา 
 2. เครื่องมือท่ีเก็บข้อมูลมีความเป็นปรนัย เช่ือถือได้ (Reliability) คือ มีเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์เมื่อผู้วิจัยน าเครื่องมือไปใช้ในสภาพต่างกัน คือ ผู้ใช้ต่างคนหรือคนเดียวกันแต่ต่างเวลา ผลท่ี
ได้จะคล้ายคลึงกัน หรือได้ส่ิงเดียวกัน 
 3. มีการแสดงท่ีเป็นปริมาณตัวเลข (Quantitative) ได้ตลอดจนแสดงผลด้านคุณภาพ 
(Quantitative) ได้ กล่าวคือมีความตรงตามธรรมชาติของสาระ (Message) ของสารได้ 
 อุทุมพร จามรมาน (2531) ได้อธิบายองค์ประกอบในการวิเคราะห์เนื้อหาไว้ดังนี้ 
 1. เนื้อหาท่ีจะวิเคราะห์ เนื้อหาในท่ีนี้ไม่จ าเป็นต้องอยู่ในรูปเอกสาร ส่ิงพิมพ์เสมอไป อยู่ใน
รูอื่นก็ได้ เช่น รูปภาพ การ์ตูน ละคร เพลง การโฆษณา ฟิล์มภาพยนตร์ บทค าพูด ค ากล่าว หลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ การสนทนา 
 2. วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์เนื้อหามีวัตถุประสงค์ใหญ่ ๆ 3 ประการ คือ เพื่อสรุปข้อมูล 
เพื่อหารูปแบบหรือความสัมพันธ์ภายใน เพื่อหารูปแบบหรือความสัมพันธ์ภายนอก 
 3. หน่วยในการวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์เนื้อหา ผู้วิเคราะห์ต้องมีความกระจ่างในเรื่อง
หน่วยที่วิเคราะห์ว่าเป็นหน่วยแบบใด โดยปกติหน่วยในการวิเคราะห์เนื้อหามี 3 ประการ คือ 
  1) หน่วยจากการสุ่ม ได้มาจากการสังเกต หรือการสัมผัส แต่ละหน่วยนั้นมีลักษณะท่ี
เป็นอิสระต่อกัน เช่น ประโยคแต่ละประโยคถือเป็น 1 หน่วย 
  2) หน่วยจากการบันทึก เป็นการจัดกระท าข้อมูลจากการสุ่ม มาย่อยเป็นกลุ่ม เป็นพวก 
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  3) หน่วยจากเนื้อหา เป็นการรวบรวมหน่วยจากการบันทึกมาจัดกลุ่มอีกทีหนึ่ง 
 กรรมวิธีในการสร้างหน่วยพิจารณาจากเกณฑ์ดังนี้ 
  1) การพิจารณาจากสภาพทางกายภาพ (Physical Unit) เช่น จ านวนเล่มของรายการ 
ฉบับ แผ่น  
  2) การพิจารณาภาษา (Syntactical Unit) ได้แก่ การแจงนับค า หัวข้อข่าว 
  3) การพิจารณาการอ้างอิง (Referential Unit) เช่น จากวัตถุ เหตุการณ์ บุคคล การ
กระท า 
  4) จากโครงสร้ าง  (Propositional Unit) ไ ด้แก่  ทาง ด้านความรู้ สึก  ภาษาและ
ความหมาย 
  5) จากความหมาย (Thematic Unit) อาศัยความหมายของภาษามาสู่ความเข้าใจท่ี
ลึกซึ้ง เช่น เป็นการขอร้อง หรือบังคับ หรือให้ โดยอาศัยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 4. การสุ่มตัวอย่างและประชากร นักวิเคราะห์ต้แงรู้จักการสุ่มเอกสารออกมาวิเคราะห์ โดย
ใช้ความรู้ความสามารถจ าแนกส่ิงท่ีเกี่ยวข้องท่ีจะวิเคราะห์ออกจากส่ิงท่ีไม่เกี่ยวข้องและหลังจากได้
ปริมาณส่ิงท่ีจะวิเคราะห์ออกมาแล้ว ท าการสุ่มเนื้อหาสาระส่ิงท่ีจะวิเคราะห์ออกมาเท่าท่ีเวลาและ
งบประมาณอ านวยให้ 
 6.2.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์เนื้อหา 
 อุทุมพร จามรมาน (2531) ได้เสนอขั้นตอนในการวิเคราะห์เนื้อหาไว้ 2 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การแปลภาษาเป็นข้อมูล โดยแยกเนื้อหาสาระออกเป็นส่วนย่อยๆ ซึ่งมีหลาย
รูปแบบ เช่น 
 - แยกเป็นกลุ่มตามเนื้อหาหรือตัวแปร 
 - แยกเป็นสาย (chain) เช่น เนื้อหาสาระท่ีเกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต น ามา
จัดเรียงบนเส้นเดียวกัน หรือเนื้อหาสาระท่ีรุนแรงแตกต่างกันก็น ามาจัดเรียงกันตามความรุนแรงมาก
จนถึงน้อย 
 - แยกเป็นวงกลมย่อย (loop) เนื้อหาสาระใดท่ีน ามาจัดพวกเข้าด้วยกันเป็นวงๆ 
 - แยกตามมิติ เช่น จัดกลุ่มตัวแปรบุคลิกของคน 5 แบบ ก็จะได้ 5 มิติ 
 - จัดท าเป็นกิ่งก้านของต้นไม้ (Trees) ซึ่งได้แก่การจัดท าเป็นระเบียบแยกย่อยเป็นสายๆ
เหมือนรากต้นไม้ เช่น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเครือญาติ 
 ขั้นตอนท่ี 2 การแปลข้อมูลออกเป็นตัวเลข สามารถท าได้ 2 แบบ คือแปลเป็นจ านวน (หรือ
ความถ่ี) กับแปลเป็นค่าหรือคะแนน 
 Cooper (1998) ได้เสนอขั้นตอนการวิเคราะห์เนื้อหาวิจัยไว้ 5 ขั้นดังนี้  
 ขั้นที่ 1 ก าหนดหัวข้อปัญหา ส าคัญอยู่ท่ีการนิยามปัญหาของแต่ละคน  
 ขั้นท่ี 2 ขั้นการเสาะค้นงานวิจัย ระบุประชากรส าหรับการสังเคราะห์งานวิจัยครอบคลุม 
เป็าหมาย 2 ประการ คือ 1)ต้องการข้อค้นพบจากผลการวิจัยท่ีผ่านมาท้ังหมดในปัญหาท่ีศึกษา 2) 
ต้องการสรุปประเด็นท่ีศึกษาไปสู่กลุ่มประชากร  
 ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินข้อมูล หลังจากเก็บรวบรวมงานวิจัย นักสังเคราะห์ต้องต้ังเกณฑ์ ตัดสิน
คุณภาพงานวิจัยแต่ละเล่มว่ามีองค์ประกอบท่ีไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาท่ีสังเคราะห์หรือไม่  
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 ขั้นท่ี 4 ขั้นการวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล ผู้วิเคราะห์จะต้องตัดสินใจจะใช้ 
รูปแบบการวิเคราะห์แบบใด การสังเคราะห์งานวิจัยนั้นจะต้องเลือกวิธีการวิเคราะห์ให้เหมาะสม กับ
ประเภทงานวิจัย ซึ่งใน 
 ขั้นที่ 5 ขั้นการน าเสนอ เป็นขั้นที่ได้ผลผลิตส าคัญเป็นแหล่งสะสมความรู้ การสังเคราะห์จะ
ล้าสมัยอย่างรวดเร็วถ้าไม่พูดถึงตัวแปรและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีส าคัญในเรื่องนั้น  
 Bauer (2000 อ้างถึงใน ทัศวรรณ ค าทองสุข, 2550:82) ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์เนื้อหา
พัฒนามาจากวิธีการศึกษาทาง สังคมศาสตร์ใช้วิเคราะห์ข้อมูลท่ีเป็นข้อความ วิธีการวิเคราะห์ใช้การ
เปรียบเทียบ สรุปข้อความท่ี คัดเลือกมา มี 2 มิติ คือ มิติท่ี 1 พิจารณาประโยค กลุ่มค า แล้วนับ
ความถี่ มิติท่ี 2 ดูความสัมพันธ์ ของประโยค กลุ่มค าในข้อความนั้น Martin น าเสนอขั้นตอนการ
วิเคราะห์เนื้อหา 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 ท าโครงสร้างของเนื้อหาท่ีจะวิเคราะห์อย่างมีความหมายพร้อมก าหนดรหัส 
(code) ตามเนื้อหาท่ีก าหนด  
 ขั้นตอนท่ี 2 ท าการเปรียบเทียบเนื้อหาท่ีเราก าหนดแต่ละระดับดูความแตกต่าง  
 ขั้นตอนท่ี 3 ดูความสัมพันธ์ของเนื้อหาท่ีจะวิเคราะห์จากขั้นตอนท่ี 2 กับปรากฎการณ์ท่ี
เกิดขึ้นจริง  
 ขั้นตอนท่ี 4 ท าการสรุปเป็นแผนความรู้ (map of knowledge) ท่ีแสดงให้เห็นความ
แตกต่างและ ความสัมพันธ์ของเนื้อหา 
 Stemler (2001 อ้างถึงใน ทัศวรรณ ค าทองสุข, 2550:82) เสนอแนะวิธีวิเคราะห์เนื้อหา
จากงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้ วิธีการนับความถี่ของค า ถ้าค านั้นปรากฏอยู่ในเนื้อหาจ านวนมาก
แสดงว่ามีความส าคัญ เพราะฉะนั้นการวิเคราะห์เนื้อหาต้องก าหนดค าส าคัญในประโยค เพื่อจะได้
ค้นหาค าท่ีน่าสนใจได้ หลังจากนั้นก็น าค าเหล่านั้นมาจัดกลุ่มพร้อมท้ังเปรียบเทียบความแตกต่าง 
สุดท้ายก็คือสรุปองค์ความรู้ท่ีได้รับ  
 ท าให้สรุปได้ว่าข้ันตอนการวิเคราะห์เนื้อหานั้นควรมีการก าหนดกรอบเนื้อหาท่ีจะวิเคราะห์ 
จัดประเภทประโยคและข้อความ แล้วท าการสรุปและแปลความหมาย (แปลเป็นตัวเลขและสรุปเป็น
องค์ความรู้) 
 6.2.4 ความเชื่อถือได้ของผลการวิเคราะห์ 
 ความเท่ียงของผลการวิเคราะห์เนื้อหา (Reliability) มี 3 ความหมายดังนี้  
 1) ความคงท่ี แหล่งความคลาดเคล่ือนมาจากผู้วิเคราะห์มีความไม่แน่นอนในการพิจารณา
วิเคราะห์และสรุปความหมาย การตรวจสอบความคงท่ีท าได้โดยการวิเคราะห์ซ้ าแล้ว เปรียบเทียบผล
การวิเคราะห์ท้ังสองครั้งว่าแตกต่างกันหรือไม่ 
 2) ความเหมือนเดิม แหล่งความคลาดเคล่ือนมาจากความไม่คงเส้นคงวาของผู้วิเคราะห์ แต่
ละคนและความไม่สอดคล้องของผลวิเคราะห์ของผู้วิเคราะห์หลายคน การตรวจสอบความ เท่ียงแบบ
นี้ท าได้โดยการตรวจสอบทุกขั้นตอน  
 3) ความแม่นย า แหล่งความคลาดเคล่ือนมาจากความไม่คงเส้นคงวา ของผู้วิเคราะห์แต่ละ
คนและความไม่สอดคล้องของผลวิเคราะห์ของผู้วิเคราะห์ด้วยกันเอง และผลการวิเคราะห์แตกต่าง
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มาตรฐานหรือเกณฑ์ท่ียอมรับกัน วิธีการตรวจสอบความเท่ียงแบบนี้คือ การตรวจสอบเกี่ยวกับเกณฑ์ 
หรือมาตรฐานทุกขั้นตอน  
 ความตรงของผลการวิเคราะห์เนื้อหา (Validity) หมายความว่า ผลการวิเคราะห์มี ความ
สอดคล้องกับความเป็นจริงมากน้อยเพียงใด โดยความตรงของผลการวิเคราะห์เนื้อหามี 5 ประเด็น 
ดังนี้  
 1) ความตรงเกี่ยวกับข้อมูล หมายถึง ข้อมูลท่ีน ามาวิเคราะห์สอดคล้อง กับข้อเท็จจริงมาก
น้อยเพียงใด หรืออีกนัยหนึ่งคือ น าเนื้อหาท่ีถูกต้องมาวิเคราะห์หรือไม่  
 2) ความตรงตามความหมาย หมายถึง การวิเคราะห์เนื้อหา จัดกลุ่ม เนื้อหาให้ค าจ ากัด
ความของค าตรงตามความหมายหรือไม่ วิธีการตรวจสอบความตรงแบบนี้ท าได้โดยการให้ผู้เช่ียวชาญ
อื่นมาตรวจสอบ  
 3) ความตรงตามการสุ่ม หากเอกสารส่ิงพิมพ์เนื้อหาสาระท่ีจะน ามา วิเคราะห์มีปริมาณ
มากจ าเป็นต้องมีการสุ่มออกมา เช่นการวิเคราะห์โปรแกรมทางโทรทัศน์ท่ีเกี่ยวข้องกับเด็ก และ
เยาวชน การสุ่มโปรแกรมจึงมีความส าคัญ การระบุประชากรของเนื้อหาจึงมีความจ าเป็น การอธิบาย
การสุ่มตัวอย่างอย่างไม่ล าเอียงเป็นวิธีการหนึ่งท่ีใช้ในการตรวจสอบความตรงแบบนี้ 
 4) ความตรงตามวิธีการ ผลการวิเคราะห์ท่ีใช้วิธีการ 2 อย่างน่าจะให้ผลวิเคราะห์ออกมา
เหมือนกัน  
 5) ความตรงตามทฤษฎี ผลการวิเคราะห์น่าจะสอดคล้องกับทฤษฎี หลักการหรือข้อเท็จจริง
ท่ีเกี่ยวข้องความตรงของผลการวิเคราะห์เนื้อหานี้เพื่อให้ผลการวิจัยไม่เกิดความล าเอียง ในเรื่องข้อมูล
เรื่องความหมาย เรื่องการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เรื่องวิธีการวิเคราะห์ และเรื่องทฤษฎี ท้ังนี้จะท าให้ได้
งานวิจัยท่ีมีผลการวิเคราะห์ท่ีสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมาก ท่ีสุด สรุปได้ว่าการวิเคราะห์
เนื้อหาเป็นกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย เริ่มจากการก าหนดหน่วยวิเคราะห์จากการ
จ าแนกประเภทของข้อมูลน าข้อมูลท่ีได้มาเปรียบเทียบเพื่อ สรุปผล โดยจะต้องค านึงถึงความเท่ียง
และความตรงในการวิเคราะห์ รวมท้ังความเป็นกลางของผู้ท าการวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ 
 จากท่ีผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารและแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห์งานวิจัย ด้วยการวิเคราะห์
อภิมาน การวิเคราะห์เนื้อหา พอสรุปสาระส าคัญ ได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4 สาระส าคัญเกี่ยวกับการวิเคราะห์งานวิจัย ด้วยการวิเคราะห์อภิมาน การวิเคราะห์เนื้อหา 

รูปแบบ สาระส าคัญ ขั้นตอน 
การสังเคราะห์
งานวิจัย 
(Synthesis 
Research)  

การรวบรวมงานวิจัยท่ีศึกษา ปัญหา
คล้ายคลึงกันหลายๆ เรื่อง มาศึกษา
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ อย่างมีระบบ 
เพื่อให้ได้ข้อสรุป ใหม่ แล้วน าเสนอ
ข้อสรุปอย่าง เป็นระบบ  
 

1) ก าหนดหัวข้อปัญหา  

2) วิเคราะห์ปัญหา  
3) เสาะค้นคัดเลือกและรวบรวม
งานวิจัย  
4) วิเคราะห์เพื่อสังเคราะห์ผลการวิจัย  
5) การเสนอและเขียนรายงาน  
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รูปแบบ สาระส าคัญ ขั้นตอน 
การวิเคราะห์
อภิมาน (Meta 
- Analysis)  

การรวบรวมงานวิจัยท่ีศึกษา ในเรื่อง
เดียวกัน กลุ่มตัวแปร เดียวกันท่ีเป็น
งานวิจัยเชิงทดลอง เชิงสหสัมพันธ์เพื่อ
น ามาวิเคราะห์ ด้วยวิธีทางสถิติในการ
ประเมินหา ค่าดัชนีมาตรฐาน ขนาด
อิทธิพล ของตัวแปรต้นท่ีมีต่อตัวแปร
ตาม และดัชนีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  

1) ก าหนดปัญหา  

2) ส ารวจและรวบรวมงานวิจัย  

3) ประมาณค่าดัชนีมาตรฐาน  
4) สังเคราะห์ข้อค้นพบจากผลการวิจัย  
5) การเสนอรายงานการวิเคราะห์อภิ
มาน  
 

การวิเคราะห์
เนื้อหา 
(Content 
Analysis)  

กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง 
บรรยาย เริ่มจากก าหนดหน่วย 
วิเคราะห์ จ าแนกประเภทของ ข้อมูล
น ามาเปรียบเทียบเพื่อ สรุปผล โดย
ค านึงถึงความเท่ียง และความตรงและ
ความเป็นกลาง ของผู้วิจัย  

1) ก าหนดกรอบเนื้อหาท่ีจะวิเคราะห์ 
2) จัดประเภทประโยคและข้อความ  
3) สรุปและแปลความหมาย (แปลเป็น
ตัวเลขและสรุปเป็นองค์ความรู้)  

 
 จากตารางท่ี 4 ท าให้เห็นว่าเทคนิคการวิเคราะห์อภิมานและการวิเคราะห์เนื้อหา มีลักษณะ
การได้มาซึ่งข้อมูลและผลท่ีได้แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงน าเทคนิคท้ังสองมาใช้ร่วมกันในการสังเคราะห์
งานวิจัย เพื่อท าให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 6.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 บวร ใจปล้ า (2543) ท าการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตร
และการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปี พ.ศ. 2525-2539 จ านวน 173 เรื่อง โดยใช้แบบสรุป
สาระส าคัญของงานวิจัยเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหา การแจกแจงความถ่ีและร้อยละ ได้ผลการวิจัย ดังนี้ 1) ผลการวิเคราะห์ลักษณะท่ัวไป
ของวิทยานิพนธ์ในด้านต่าง ๆ พบว่าวิทยานิพนธ์ได้รับอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาทุกปี แต่พบว่าส าเร็จ
มากท่ีสุด คือ ปี พ.ศ. 2538 (ร้อยละ 13.87) ผู้วิจัยก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษา/ส ารวจ 
มากท่ีสุด (ร้อยละ 26.01) ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง มากท่ีสุด (ร้อยละ 37.57) เมื่อพิจารณา
วิทยานิพนธ์ท่ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองพบว่า ใช้แบบแผนการทดลอง The Pretest Posttest 
Control Group Design มากท่ีสุด โดยมีการศึกษาวิจัยในทุกระดับการศึกษา แต่ศึกษาจากแหล่ง
ความรู้ระดับมัธยมศึกษา มากท่ีสุด (ร้อยละ 42.20) ประชากร/กลุ่มตัวอย่างท่ีมุ่งศึกษามีสถานภาพ
เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา มากท่ีสุด (ร้อยละ 51.45) ก าหนดพื้นท่ีในการด าเนินการวิจัยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มากท่ีสุด (ร้อยละ 90.17) และเมื่อพิจารณาพื้นท่ีในการด าเนินการวิจัยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า จังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นท่ีในการด าเนินการวิจัย มากท่ีสุด (ร้อยละ 
39.63) การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง มากท่ีสุด (ร้อยละ 24.87) ใช้
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มากท่ีสุด (ร้อยละ 37.07) การหาคุณภาพของ
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เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมท่ีไม่ใช่แบบทดสอบ พบว่า หาค่าความตรงโดยผู้เช่ียวชาญ มากท่ีสุด 
(ร้อยละ 97.96) และค่าความเท่ียงโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ของ Cronbach มากท่ีสุด (ร้อยละ
46.94) ส าหรับการหาคุณภาพของเครื่องมือประเภทแบบทดสอบ พบว่า รายงานค่าความยากง่ายและ
ค่าอ านาจจ าแนก โดยใช้สูตรการค านวณอย่างง่าย มากท่ีสุด (ร้อยละ 47.06) หาค่าความเท่ียงโดยใช้
สูตร KR-20 มากท่ีสุด (ร้อยละ 62.35) ล่าค่าสถิติพื้นฐานท่ีใช้ มากท่ีสุด คือ ค่าเฉล่ียเลขคณิต (ร้อยละ 
21.76) สถิติอ้างอิงท่ีใช้ มากท่ีสุด คือ t-test (ร้อยละ 19.56) 2) ผลการวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า เป็น
งานวิจัยท่ีมุ่งศึกษาในด้านการสอน มากท่ีสุด จ านวน 89 เรื่อง (ร้อยละ 51.45) รองลงมา คือ ด้าน
การศึกษาท่ัวไป จ านวน 47 เรื่อง (ร้อยละ 27.16) และด้านหลักสูตร น้อยท่ีสุด จ านวน 37 เรื่อง (ร้อย
ละ 21.39) มุ่งศึกษาโดยไม่ระบุวิชา มากท่ีสุด 64 เรื่อง (ร้อยละ 36.99) รองลงมา คือ วิชา
ภาษาอังกฤษ 37 เรื่อง (ร้อยละ 15.61) กลุ่มเสริมสร้างลักษณะนิสัย 17 เรื่อง (ร้อยละ 9.83) วิชา
คณิตศาสตร์ 15 เรื่อง (ร้อยละ 8.67) วิชาวิทยาศาสตร์ 13 เรื่อง (ร้อยละ 7.51) วิชาภาษาไทย 11 
เรื่อง (ร้อยละ 6.36) กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ 8 เรื่อง (ร้อยละ 4.62) วิชาสังคมศึกษา 6 เรื่อง 
(ร้อยละ 3.47) กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 6 เรื่อง (ร้อยละ 3.47) การนิเทศการศึกษา 4 เรื่อง 
(ร้อยละ 2.31) และวิชาคอมพิวเตอร์ 2 เรื่อง ( ร้อยละ 1.16) ตามล าดับ ด้านหลักสูตรเป็นการศึกษา
เกี่ยวกับการน าหลักสูตรไปใช้และการประเมินหลักสูตร มากท่ีสุด ด้านละ 15 เรื่อง (ร้อยละ 8.67) 
ด้านการสอนเป็นงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับการสร้างเสนอรูปแบบ เทคนิคและวิธีการสอนแบบต่าง ๆ 
มากท่ีสุด 68 เรื่อง (ร้อยละ 39.31) การศึกษาท่ัว ๆ ไป จ านวน 47 เรื่อง (ร้อยละ 27.16) เป็น
การศึกษาในเรื่องท่ีไม่เจาะจงว่าเป็นเรื่องหลักสูตรหรือการเรียนการสอน  
  อานุภาพ ธงภักดี (2552) ท าการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ครุศาสตร มหาบัณฑิต 
สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2547 -2550 : การ
วิเคราะห์อภิมาน เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์อภิมาน โดยมีวัตถุประสงค์การ
วิจัย 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะงานวิทยานิพนธ์ในสาขาหลักสูตรและการสอน ด้าน
ปัญหาการวิจัย กรอบทฤษฎีท่ีใช้ในการวิจัย วิธีวิทยาการวิจัย และผลการวิจัย 2) เพื่อวิเคราะห์
ลักษณะและความแตกต่างของค่าขนาดอิทธิพลของงานวิทยานิพนธ์ในสาขาหลักสูตรและการสอน
ตามตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย ส าหรับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เป็นวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ท่ีท าเสร็จในช่วงปี
การศึกษา 2547-2550 จ านวน 17 เล่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย มีจ านวน 2 ฉบับ คือ แบบประเมิน
คุณภาพรายงานวิจัย และแบบบันทึกข้อมูลงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น
เกี่ยวกับตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยโดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์สถิติเบื้องต้นของค่าขนาดอิทธิพลงานวิจัย และวิเคราะห์ความ
แตกต่างของค่าขนาดอิทธิพล จ าแนกตามตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) 
คุณลักษณะงานวิจัย ด้านเล่มงานวิจัย เกี่ยวกับงานวิจัยและผู้วิจัย พบว่า ปีท่ีผลิตงานวิจัยมากท่ีสุด คือ 
ปีการศึกษา 2550 มีจ านวน 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 47.10 ผู้วิจัยท้ังหมดเป็นเพศหญิง จ านวน 17 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100.00 และระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างท่ีท าการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่ท า
การวิจัยระดับประถมศึกษา จ านวน 14 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 82.40 เกี่ยวกับปัญหาวิจัย พบว่า 
งานวิจัยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อเปรีบเทียบ จ านวน 16 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 94.10 
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รองลงมาเพื่อศึกษา จ านวน 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 41.20 ท้ังหมดเป็นประเด็นการวิจัยเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน จ านวน 17 เรื่อง คิดเป็นร้อยลพ 100.00 เกี่ยวกับกรอบทฤษฎี
ท่ีใช้ในการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นทฤษฎีทางปรัชญา จ านวน 12 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 70.60 และ
จิตวิทยา จ านวน 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 29.40 และเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
งานวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental) จ านวน 10 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 58.80 และเป็นงานวิจัย
ก่อนการทดลอง (Prei-experimental) จ านวน 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 41.20 ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัย
แบบ Quasi-experimental จ านวน 10 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 58.80 และ แบบ One Group 
Pretest-Posttest Design จ านวน 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 41.20 ส่วนใหญ่เป็นตัวแปรความรู้
(ผลสัมฤทธิ์) จ านวน 12 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 70.60 รองลงมาคือ ตัวแปรคุณลักษณะ จ านวน 8 เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 47.10 และอื่น ๆ จ านวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 23.50 ส่วนใหญ่เป็นประเภทวิธีสอน/
รูปแบบการสอน จ านวน 12 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 70.60 รองลงมาเป็นการจัดแผนกิจกรรม จ านวน 3 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 17.60 และการจัดกิจกรรม จ านวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.80 ตัวแปรตามท่ี
ศึกษาตัวท่ี 1 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นประเภทผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 10 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
58.80 รองลงมาเป็นทักษะ/ความสามารถ จ านวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 35.30 และความคิด/
สติปัญญา จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.90 ประเภทตัวแปรตามท่ีศึกษาตัวท่ี 2 พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นประเภททัศนคติ/ความพอใจ/ค่านิยม จ านวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 35.30 รองลงมาเป็น
ความคิด/สติปัญญา จ านวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.80 และอื่น ๆ จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
5.90 วิธีสุ่มกลุ่มผู้เรียนท่ีศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการสุ่มแบบเจาะจง และแบบแบ่งกลุ่ม จ านวน 6 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 35.30 เท่ากัน และการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 29.40 
จ านวนแบบสอบถามท่ีใช้ พบว่า ส่วนใหญ่ใช้แบบสอบถาม 1 ชุด จ านวน 5 เรื่อง คิดแนร้อยละ 29.40 
ใช้แบบสอบถาม 2 ชุด และ 3 ชุด จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.90 การตรวจสอบคถณภาพ
แบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่ตรวจสอบความเท่ียง ความตรง และอ านาจจ าแนก จ านวน 2 เรื่อง คิด
เป็นร้อยละ 11.80 ส่วนใหญ่ใช้แบบทดสอบ 1 ชุด จ านวน 14 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 82.40 และใช้
แบบทดสอบ 2 ชุด จ านวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 17.60 การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม พบว่า 
ส่วนใหญ่ตรวจสอบความเท่ียง ความตรง ความยากง่ายและอ านาจจ าแนก จ านวน 9 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 52.90 การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลด้วยตนเองท้ังหมด จ านวน 17 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย/การทดลอง พบว่า ส่วนใหญ่ใช้เวลา 3-4 สัปดาห์ จ านวน 5 เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 29.40 รองลงมาใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ จ านวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 23.50 มีการใช้
คอมพิวเตอร์ท้ังหมด จ านวน 17 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ประเภทการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นประเภท Dependent sample t-test จ านวน 17 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
2) ด้านการทดสอบสมมติฐาน งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นประเภท เปรียบเทียบผลก่อน-หลัง (1 กลุ่ม) และ
เปรียบเทียบผลกับเกณฑ์ จ านวน 7 ชุดการทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 41.20 รองลงมาเป็นประเภท
เปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่ม(กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม) และเปรียบเทียบผลกับเกณฑ์ จ านวน 6 ชุด
การทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 35.30 และประเภทเปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่ม(กลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุม) จ านวน 3 ชุดการทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 76.50และแบบมีทิศทางและไม่มีทิศทาง จ านวน 4 
ชุดการทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 23.50 ประเภทตัวแปรตาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นประเภทผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียน จ านวน 9 ชุดการทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 52.90 รองลงมาเป็นประเภททักษะ/
ความสามารถ จ านวน 6 ชุดการทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 35.30 ประเภทความคิด/สติปัญญา และอื่น 
ๆ จ านวน 1 ชุดการทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 5.90 ประเภทเครื่องมือการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
แบบทดสอบ/แบบวัด จ านวน 16 ชุดการทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 94.10 และแบบสอบถาม จ านวน 1 
ชุดการทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 5.90 ชนิดความตรงของเครื่องมือวิจัย พบว่า ท้ังหมดเป็นแบบ 
Content validity จ านวน 17 ชุดการทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ชนิดความเท่ียงของเครื่องมือ
วิจัย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นแบบ KR21 จ านวน 6 ชุดการทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 35.30 สถิติการ
ทดสอบ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นแบบ Independent sample t-test จ านวน 9 ชุดการทดสอบ คิดเป็น
ร้อยละ 52.90 และ Dependent sample t-test จ านวน 8 ชุดการทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 47.10 
ความมีนัยส าคัญทางสถิติ พบว่า ส่วนใหญ่แตกต่างอย่างมีนับส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จ านวน 12 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 70.60 และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จ านวน 5ชุดการ
ทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 29.40 ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย/การทดลอง พบว่า ส่วนใหญ่ใช้เวลา 3 -4 
สัปดาห์ จ านวน 5 ชุดการทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 29.40 รองลงมาใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ จ านวน 4 ชุด
การทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 23.50 การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัย
แบบ Quasi-experimental จ านวน 10 ชุดการทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 58.80 และแบบ One Group 
Petest-Posttest Design จ านวน 7 ชุดการทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 41.20 การควบคุมตัวแปรแทรก
ซ้อน พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีการควบคุมตัวแปนแทรกซ้อน จ านวน 13 ชุดการทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 
76.50 และมีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน จ านวน 4 ชุดการทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 23.50 3 ) 
คุณลักษณะงานวิจัยท่ีเป็นตัวแปรต่อเนื่องระดับชุดการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่าความเท่ียงของ
เครื่องมือวัดตัวแปรตามมีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.96 ค่าต่ าสุดเท่ากับ 0.62 โดยเฉล่ียเครื่องมือวัดตัวแปร
ตามมีค่าเท่ากับ 0.82 ขนาดกลุ่มตัวอย่างรวมสูงสุด จ านวน 106 คน ต่ าสุด 16 คน ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
60.20 ขนาดกลุ่มทดลองและขนาดกลุ่มควบคุมมีจ านวนเท่ากัน จ านวนสูงสุดเท่ากับ 53 คน ต่ าสุด 8 
คน โดยค่าเฉล่ียขนาดกลุ่มเท่ากับ 30.10 เท่ากัน ค่าเฉล่ียขนาดของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
เท่ากับ 37.08 และ 27.00 เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ของตัวแปรต่อเนื่องส่วนใหญ่แจกแจงข้อมูล ใน
ลักษณะเบ้ขวาเนื่องจากค่าความเบ้เป็นบวก ยกเว้นตัวแปรค่าความเท่ียงของตัวแปรตามและตัวแปร
อิสระท่ีมีค่าเป็นลบ มีค่าเท่ากับ -0.49 และ -1.16 ตามล าดับ แสดงว่าตัวแปรต่อเนื่องระดับชุดการ
ทดสอบสมมติฐาน ส่วนใหญ่มีค่าของตัวแปรต่ ากว่าค่าเฉล่ีย เมื่อพิจารณาค่าความโด่งของตัวแปร
ต่อเนื่อง 6 ตัวแปร พบว่า ตัวแปรต่อเนื่อง 2 ตัวแปร ประกอบด้วยตัวแปรค่าเฉล่ียของกลุ่มทดลอง ตัว
แปรค่าเฉล่ียของกลุ่มควบคุม มีค่าความโด่งมากกว่า 3 แสดงว่า ตัวแปรต่อเนื่องท้ัง 2 ตัวแปร ลักษณะ
การแจกแจงสูงกว่าโค้งปกติ ส่วนตัวแปรอีก 4 ตัวแปร ประกอบด้วย ตัวแปรค่าความเท่ียงของตัวแปร
ตาม ตัวแปรขนาดกลุ่มตัวอย่างรวม ตัวแปรขนาดกลุ่มทดลองและตัวแปรขนาดกลุ่มควบคุม ค่าความ
โด่งน้อยกว่า 3 แสดงว่าตัวแปรต่อเนื่องท้ัง 4 ตัว มีการแจกแจงแบนกว่าโค้งปกติ 4) ลักษณะและ
ความแตกต่างของค่าขนาดอิทธิพลตามตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย ค่าขนาดอิทธิพล ระดับเล่ม
งานวิจัย มีจ านวน 17 ค่า ค่าขนาดอิทธิพลมีค่าต่ าสุดเท่ากับ -.15 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 5.00 มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 1.39 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.25 เมื่อพิจารณาค่าความเบ้มีค่าเท่ากับ 1.73 มีลักษณะ
เบ้ขวา ค่าขนาดอิทธิพลระดับเล่มงานวิจัยมีค่าต่ ากว่าค่าเฉล่ีย ค่าความโด่งมีค่าเท่ากับ 3.30 ค่าความ
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โด่งน้อยกว่า 3 ค่าขนาดอิทธิพลมีลักษณะการแจกแจงสูงกว่าโค้งปกติ เมื่อพิจารณาค่าขนาดอิทธิพล 
ระดับชุดการทดสอบสมมติฐานก็พบการแจกแจงในลักษณะเดียวกัน ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน
และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าขนาดอิทธิพล จ าแนกตามตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยเกี่ยวกับ
วิทยาการวิจัย พบว่า ตัวแปรประเภทตัวแปรตาม วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ผู้เรียน และประเภทสถิติการ
ทดสอบท าให้ค่าขนาดอิทธิพลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ีย
ขนาดอิทธิพลของตัวแปรประเภทตัวแปรตาม พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพล
สูงกว่าทักษะ/ความสามารถ และตัวแปรตามประเภทสถิติทดสอบ พบว่า Independent sample t-
test มีค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพลสูงกว่า Dependent sample t-test ส่วนผลเปรียบเทียบรายคู่ค่าเฉล่ีย
ขนาดอิทธิพลของตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยเกี่ยวกับวิธี สุ่มกลุ่มตัวอย่างผู้เรียน โดยวิธีการของ 
Scheffe พบว่า ค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพลของวิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างผู้เรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ การเลือกแบบเจาะจงกับการสุ่มแบบกลุ่มโดยการเลือกแบบ
เจาะจงมีค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพลสูงกว่าการสุ่มแบบกลุ่ม 
 สุผกา บุญกอ (2555) ท าการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ปริญญา  ครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2554 
โดยมีประเด็นท่ีศึกษาได้แก่ 1) ลักษณะท่ัวไปของวิทยานิพนธ์ เช่น ปีท่ีพิมพ์และเผยแพร่ กลุ่มของ
งานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และอื่น ๆ 2) ข้อสรุปผลการวิจัยแยกตามกลุ่มงานวิจัย 3 ด้าน คือ ด้านการ
พัฒนาหลักสูตร ด้านการพัฒนาวิทยวิธีการสอน ด้านการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน แบบแผนของ
การวิจัยเป็นแบบการสังเคราะห์เชิงคุณลักษณะ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ประชากร คือ 
วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2554 จ านวน 215 เล่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ และการบรรยายสรุป ผลการสังเคราะห์
งานวิจัย สรุปได้ว่า 1) จ านวนวิทยานิพนธ์ท้ังหมด 215 เล่ม ส่วนใหญ่มีลักษณะดังนี้ ปีท่ีพิมพ์และ
เผยแพร่ปีพุทธศักราช 2553 เป็นกลุ่มของงานวิจัยด้านการพัฒนาวิทยวิธีทางการสอน ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยแบบการวิจัยเชิงทดลอง ต้ังความมุ่งหมายเพื่อพัฒนา เพื่อศึกษาและเปรึยบเทียบ ต้ังสมมติฐาน
งานวิจัยทางสถิติแบบมีทิศทาง มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ใช้วิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ไม่ระบุวิธีก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรต้นมีหนึ่งตัว ตัวแปร
ตามมีสองตัว แบบแผนการทดลองใช้แบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัยมีสามประเภท มีการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง มีการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ โดยใช้การตรวจสอบคุณภาพส่ีวิธี มีระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง 11-20 
ช่ัวโมง สถิติพื้นฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วน
สถิติอ้างอิงท่ีใช้ คือ การทดสอบ t-test แบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (Depentdent Sample) 
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง และผลของการทดสอบสมมติฐานมีความสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้ 2) วิทยานิพนธ์จ าแนกตามกลุ่มเนื้อหาของงานวิจัยได้ข้อสรุปว่า (1) ด้าน
การพัฒนาหลักสูตร วิทยานิพนธ์ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนา
หลักสูตรบูรณาการแบบคู่ขนาน และการพัฒนาหลักสูตรอบรม พบว่ า หลักสูตรมีความเหมาะสม
สามารถน าไปใช้ได้ มีประสิทธภาพถึงเกณฑ์ท่ีก าหนด นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนการโดยใช้
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หลักสูตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และวิทยานิพนธ์ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การศึกษาสภาพปัญหา แนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษายังคงมีปัญหาอยู่ในระดับมาก ส่วนแนวทางการพัฒนาท าได้โดยเตรียมความพร้อมด้าน
สถานศึกษา ด้านการสร้างหลักสูตร ด้านการใช้หลักสูตร ด้านการประเมินหลักสูตร และด้านการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร (2) ด้านการพัฒนาวิทยวิธีสอน วิทยานิพนธ์ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้แนวคิดในการเรียนการสอน รูปแบบการสอน วิธีสอนและเทคนิคการสอน พบว่า 
นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ
วิทยานิพนธ์ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน พบว่า ทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นิสัยรักการอ่าน คุณธรรมจริยธรรม และปัญหาการอ่าน
หนังสือไม่ออก ได้รับการแก้ไขลพัฒนาให้ดีขึ้น (3) ด้านการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน วิทยานิพนธ์ท่ี
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ส่ือการเรียนการสอนอย่างเดียว ส่ือการเรียนการสอนร่วมกับแนวคิดในการ
เรียนการสอน รูปแบบการสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอนต่าง ๆ พบว่า ส่ือการเรียนการสอนปี
ประสิทธิภาพถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดท้ังหมด และนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือการ
เรียนการการเรียนการสอนอย่างเดียว ส่ือการเรียนการสอนร่วมกับแนวคิดในการเรียนการสอน 
รูปแบบการสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอนต่าง ๆ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน 
 นภาวรรณ จันทร์พาณิชย์ (2556) ท าการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างปี พ.ศ. 2547-
2554 จ านวน 135 เรื่อง โดยก าหนดขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับการสังเคราะห์ลักษณะท่ัวไปของ
วิทยานิพนธ์ ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 2 ชุด 
ประกอบด้วย แบบสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ แบบเติมค า และ
แบบปลายปิด ส่วนชุดท่ี 2 เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ เป็น
มหาบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2554 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 2 คน รวมเป็น 16 คน ได้มาโดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง การวิเคราะห์ข้อมูลในกรณีท่ีเป็ยนข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การแจกแจงความถ่ี 
ค่าร้อยละ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1) วิทยานิพนธ์
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2554 ท่ีน ามา
สังเคราะห์มีท้ังหมด จ านวน 135 เรื่อง เป็นวิทยานิพนธ์ในปี 2554 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.44 มี
การก าหนดความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 28.67 มี
การตั้งสมมติฐาน คิดเป็นร้อยละ 98.51 และเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาไทยมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
29.36 2) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช่วงช้ันท่ี 2(ช้ัประถมศึกษาปีท่ี 4-6) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
30.37 และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 76.30 3) วิธีด าเนินการวิจัยเป็น
การทดลองแบบ One-Group Pretest Posttest Design มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 96.06 ใช้เวลา
ทดลอง 11-15 ช่ัวโมง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.56 เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแผนการ
จัดการเรียนรู้มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 26.91 และมีแผนการเรียนรู้จ านวน 1-10 แผน มากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 56.30 4) สถิติท่ีใช้ในการวิเคาะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คิด
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เป็นร้อยละ 52.53 ใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ในการหาคุณภาพเครื่องมือ คิดเป็นร้อยละ 19.13 
และใช้ Dependent Sample t-test เพื่อทดสอบสมมติฐาน คิดเป็นร้อยละ 90.37 5) ผลการวิจัย
สอดคล้องกับสมมติฐานมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 98.52 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คิดเป็นร้อยละ 74.79 เครื่องมือทดลองผ่านเกณฑ์
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 85.22 โดยมีค่าดัชนีประสิทธิผลอยู่ระหว่าง 
0.71-0.80 คิดเป็นร้อยละ 39.13 และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อนวัตกรรมในระดับมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 53.54 6) จากการสัมภาณ์กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความเห็นว่า การท าวิทยานิพนธ์มีความมุ่ง
หมายเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนในช้ันเรียน เพื่อช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรีน
นสูงขึ้น และช่วยให้ครูมีประสบการณ์ จัดการเรียนการสอนอันส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน   
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสรุปได้ว่าการวิเคราะห์งานวิจัยท่ีผ่านมามีการ
วิเคราะห์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณลักษณะ ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลของงานวิจัย โดยงานวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยได้จ าแนกงานวิจัยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) ด้านหลักสูตร ประกอบด้วยข้ อ มู ล ท่ั ว ไ ป เ กี่ ย ว กั บ
คุณลักษณะของงานวิจัย เช่น ช่ืองานวิจัย ช่ือผู้วิจัย รหัสงานวิจัย เพศผู้วิจัย ปีท่ีพิมพ์เผยแพร่ ลักษณะ
งานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย สมมติฐานการวิจัย แนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาใช้ด้านหลักสูตร กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เนื้อหางานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การหาคุณภาพ
เครื่องมือ สถิติท่ีใช้ในงานวิจัย และข้อมูลจ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์เชิงคุณลักษณะด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา ประกอบด้วย จุดประสงค์ในการพัฒนาหลักสูตร/ประเมินหลักสูตร ขั้นตอนส าคัญในการ
พัฒนาหลักสูตร/ประเมินหลักสูตร ผลการวิจัยด้านหลักสูตร และข้อเสนอแนะด้านหลักสูตร (2) ด้าน
การสอน ประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย เช่น ช่ืองานวิจัย ช่ือผู้วิจัย รหัส
งานวิจัย เพศผู้วิจัย ปีท่ีพิมพ์เผยแพร่ ลักษณะงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย สมมติฐานการวิจัย แนวคิด
และทฤษฎีท่ีน ามาใช้ด้านการสอน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เนื้อหางานวิจัยเกี่ยวกับการสอน ตัว
แปรตามด้านการสอน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การหาคุณภาพเครื่องมือ สถิติท่ีใช้ในงานวิจัย  และ
ข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์อภิมาน ประกอบด้วย ค่าเฉล่ียของ
กลุ่มทดลอง ค่าเฉล่ียของกลุ่มควบคุม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มควบคุม (3) ด้านการนิเทศ 
ประกอบด้วย  ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย เช่นช่ืองานวิจัย ช่ือผู้วิจัย รหัสงานวิจัย 
เพศผู้วิจัย ปีท่ีพิมพ์เผยแพร่ ลักษณะงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย สมมติฐานการวิจัย แนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีน ามาใช้ด้านการนิเทศ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เนื้อหางานวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การหาคุณภาพเครื่องมือ สถิติท่ีใช้ในงานวิจัย และข้อมูลจ าเป็นส าหรับการ
วิเคราะห์เชิงคุณลักษณะด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ประกอบด้วย จุดประสงค์ในการนิเทศ ขั้นตอน
ส าคัญในการนิเทศ ผลการวิจัยด้านการนิเทศ และข้อเสนอแนะด้านการนิเทศ 
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บทท่ี  3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 การวิเคราะห์งานวิจัยด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาคุณภาพงานวิจัยด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศ และเพื่อ
วิเคราะห์คุณลักษณะและองค์ความรู้ด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศ ซึ่งมีวิธีการด าเนินการวิจัย
ตามข้ันตอนดังนี้ 
 
1. ประชากร 
 ประชากรในการวิเคราะห์งานวิจัยครั้งนี้ คืองานวิจัยระดับปริญญาโทของสาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2544-2558 
จ านวน 295 เล่ม ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5 จ านวนประชากรในการงานวิจัย 

กลุ่มงานวิจัย เล่ม 
ด้านหลักสูตร 41 
ด้านการสอน 211 
ด้านการนิเทศ 15 
ด้านอื่น ๆ 28 
รวม 295 

 
 เกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัย 
 1. เป็นงานวิจัยระดับปริญญาโทของสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2544-2558 ท่ีใช้หลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 เป็นต้นไป 
 2. เป็นงานวิจัยด้านหลักสูตร การสอน และการนิเทศ 
 ขั้นตอนการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 1. เป็นงานวิจัยท่ีได้จากการสืบค้นบนฐานข้อมูลออนไลน์ของส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (Thesis Online) http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis 
 2. เป็นงานวิจัยท่ีสามารถสืบค้นฉบับสมบูรณ์ (Full Text) ได้ 
 3. เป็นงานวิจัยระดับปริญญาโทของสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2544-2558  
  3.1 เป็นงานวิจัยท่ีใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 เป็นต้นไป  
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  3.2 เป็นงานวิจัยท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจัยตามเกณฑ์คะแนนรูบริคส์ 
(Rubric Scrolling) โดยใช้แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยท่ีปรับปรุงมาจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแบบ
ประเมินคุณภาพงานวิจัยของส านักเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2552) วรรณี    
สุจจิตร์จูล (2552) เศวตาภรณ์  ต้ังวันเจริญ (2554) พรทิพย์  พันตา (2554)  และฉัตรปวีณ  อ าภา 
(2555) โดยมีผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.50 ขึ้นไป 
 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 4 ชุด คือ  
1) แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยและเกณฑ์ประเมินคุณภาพ  
2) แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านหลักสูตร และคู่มือลงรหัสข้อมูล  
3) แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการสอน และคู่มือลงรหัสข้อมูล  
4) แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการนิเทศ และคู่มือลงรหัสข้อมูล  
 โดยมีวิธีการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 

 2.1 แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
  2.1.1 ศึกษาต าราเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการสร้างแบบประเมินคุณภาพ
งานวิจัยและเกณฑ์ประเมินคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดเนื้อหาและรูปแบบในแบบ
ประเมินคุณภาพงานวิจัย 
   2.1.2 สร้างแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ โดยก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับ (rubric) จ านวน 30 ข้อ โดยปรับปรุงมาจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยของส านักเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2552) วรรณี  
สุจจิตร์จูล (2552) เศวตาภรณ์  ต้ังวันเจริญ (2554) พรทิพย์  พันตา (2554)  และฉัตรปวีณ  อ าภา 
(2555) มาใช้ประเมินงานวิจัยท่ีรวบรวมมาได้และคัดเลือกเฉพาะงานวิจัยท่ีมีคุณภาพในระดับดี (3.51) 
ขึ้นไป เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์งานวิจัยต่อไป โดยมีโครงสร้างของแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย 
แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป ประกอบด้วย ช่ือผู้วิจัย รหัสงานวิจัย ช่ือเรื่องงานวิจัย 
งานวิจัยท่ีใช้หลักสูตร (ก่อนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551) กลุ่ม
งานวิจัย (งานวิจัยด้านหลักสูตร งานวิจัยด้านการสอน งานวิจัยด้านการนิเทศ และงานวิจัยด้านอื่น ๆ) 
และตอนท่ี 2 แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย รายละเอียดดังตารางท่ี 6 
 
ตารางที่ 6 โครงสร้างของการประเมินคุณภาพงานวิจัย 

เนื้อหาสาระท่ีประเมิน จ านวนข้อ ร้อยละ ข้อที่ 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย 8 30.77 1-8 
2. วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 4 15.38 9-12 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 6 23.08 13-18 
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เนื้อหาสาระท่ีประเมิน จ านวนข้อ ร้อยละ ข้อที่ 
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 2 7.69 19-20 
5. การสรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 3 11.54 21-23 
6. การน าเสนอรายงานวิจัย 3 11.54 24-26 

รวม 26 100.00  
  ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ โดยประเมินครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับความ
เป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง วิธีการด าเนินการวิจัย ผล
การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ การน าเสนอรายงานวิจัย โดยมีเกณฑ์การ
พิจารณา ตัดสินคุณภาพงานวิจัยดังนี้ 
  5 ระดับมากท่ีสุด คือ งานวิจัยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาข้อนั้น ๆ ถูกต้องชัดเจน 
  4 ระดับมาก คือ งานวิจัยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาข้อนั้น ๆ ถูกต้องแต่ไม่ค่อย
ชัดเจนหรือครบถ้วน 
  3 ระดับปานกลาง คือ งานวิจัยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาข้อนั้น ๆ ถูกต้องแต่ไม่
ชัดเจนและไม่ครบถ้วน 
  2 ระดับน้อย คือ งานวิจัยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาข้อนั้น ๆ ถูกต้องแต่ไม่ชัดเจน
และไม่ครบถ้วน 
  1 ระดับน้อยท่ีสุด คือ งานวิจัยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาข้อนั้น ๆ ไม่ถูกต้อง ไม่
ชัดเจนและไม่ครบถ้วน 
  ส าหรับเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจัย โดยก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน (มาเรียม 
นิลพันธุ์, 2540: 42) ดังนี้ 
  ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00  หมายความว่า   คุณภาพงานวิจัยอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49 หมายความว่า   คุณภาพงานวิจัยอยู่ในระดับ มาก 
  ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49  หมายความว่า   คุณภาพงานวิจัยอยู่ในระดับ ปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49  หมายความว่า   คุณภาพงานวิจัยอยู่ในระดับ น้อย 
  ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49  หมายความว่า   คุณภาพงานวิจัยอยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 
  2.1.3 น าแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยและเกณฑ์การประเมินท่ีสร้าง ไปให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาตรวจสอบความครอบคลุมของประเด็นการประเมินและเกณฑ์ท่ีก าหนด รวมท้ังความ 
เหมาะสมและความชัดเจนของภาษาท่ีใช้ หลังจากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา  
  2.1.4 น าแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย และเกณฑ์การประเมินท่ีปรับปรุงแล้ว เสนอ
ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งท้ัง 3 ท่าน มีความเช่ียวชาญทางเดียวกัน คือเป็นผู้เช่ียวชาญด้าน
หลักสูตร การสอนและการนิเทศ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของประเด็นการประเมินและเกณฑ์ท่ี
ก าหนด รวมท้ังความเหมาะสมและความชัดเจนของภาษาท่ีใช้ แล้วน ามาวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
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สอดคล้องของเครื่องมือ (Index of Item Objective Congruence : IOC) มีค่าค่าดัชนีความสอดคล้อง 
เท่ากับ 0.67-1.00 แสดงว่าแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยนั้นใช้ได้ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  +1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยนั้นมีความสอดคล้อง 

   0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยนั้นมีความสอดคล้องหรือไม่ 
 -1 หมายถึง เมื่อแน่ใจว่าแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยนั้นไม่มีความสอดคล้อง 

 น าคะแนนท่ีได้มาแทนค่าในสูตรของ Rowinelli and Hambelton (1977, อ้างถึงใน    
มาเรียม นิลพันธุ์, 2557: 177)  

𝐼𝑂𝐶 =
∑ 𝑅

𝑁
 

 
 𝐼𝑂𝐶 หมายถึง  ดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยท่ีสร้างขึ้น 
 𝑅  หมายถึง  คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญแต่ละคน 
 ∑ 𝑅 หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
 𝑁  หมายถึง  จ านวนผู้เช่ียวชาญ 

  2.1.5 น าแบบประเมินท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไข และ
น าไปใช้วัดคุณภาพงานวิจัยกับวิทยานิพนธ์ทั้งหมดต่อไป 
  ผู้วิจัยได้สรุปข้ันตอนการสร้างแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย ดังภาพท่ี 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย 

สร้างแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย ลักษณะเป็น
แบบประเมินค่า 5 ระดับ 

ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องของ
ประเด็นการประเมิน และน าไปปรับปรุงแก้ไข 

 

ศึกษาต าราเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างแบบแบบ
ประเมินคุณภาพงานวิจัยและเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 

น าแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยไปใช้วัดคุณภาพ
งานวิจัยกับวิทยานิพนธ์ทั้งหมดต่อไป 
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 2.2 แบบบนัทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านหลักสูตร และคู่มือลงรหัสข้อมูล 
  2.2.1 ศึกษาต าราเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการสร้างแบบบันทึกคุณลักษณะ
งานวิจัย และองค์ความรู้ด้านหลักสูตร และคู่มือลงรหัสข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดเนื้อหา
และรูปแบบในแบบบันทึกฯ 
  2.2.2 สร้างแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านหลักสูตร และคู่มือลง
รหัสข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  
    ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย ประกอบด้วย ช่ือ
งานวิจัย ช่ือผู้วิจัย รหัสงานวิจัย เพศผู้วิจัย ปีท่ีพิมพ์เผยแพร่ รูปแบบงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย 
สมมติฐานการวิจัย แนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาใช้ด้านหลักสูตร แบบแผนการวิจัย วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง เนื้อหางานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร 
ตัวแปรตามด้านหลักสูตร เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การหาคุณภาพเครื่องมือ สถิติท่ีใช้ในงานวิจัย 
    ตอนท่ี 2 องค์ความรู้ด้านหลักสูตร ประกอบด้วย จุดประสงค์ในการพัฒนา
หลักสูตร/ประเมินหลักสูตร ขั้นตอนส าคัญในการพัฒนาหลักสูตร/ประเมินหลักสูตร ผลการวิจัยด้าน
หลักสูตร และข้อเสนอแนะด้านหลักสูตร 
    เมื่อสร้างเสร็จแล้วน าไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความครอบคลุมในการ
เก็บข้อมูลของตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย และความชัดเจนและเหมาะสมของภาษารวมท้ังความ
เหมาะสม หลังจากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
  2.2.3 น าแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านหลักสูตร และคู่มือลง
รหัสข้อมูล ท่ีปรับปรุงแล้วเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งท้ัง 3 ท่าน มีความเช่ียวชาญทาง
เดียวกัน คือเป็นผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศ เพื่อตรวจสอบตรวจสอบความ
สอดคล้องในการเก็บข้อมูล และความชัดเจนและเหมาะสมของภาษาท่ีใช้รวมท้ังความเหมาะสม แล้ว
น ามาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ (Index of Item Objective Congruence : IOC) มี
ค่าค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.67-1.00 แสดงว่าแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัยนั้นใช้ได้ โดย
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  +1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัยนั้นมีความสอดคล้อง 

   0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัยนั้นมีความสอดคล้องหรือไม่ 
 -1 หมายถึง เมื่อแน่ใจว่าแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัยนั้นไม่มีความสอดคล้อง 

 น าคะแนนท่ีได้มาแทนค่าในสูตรของ Rowinelli and Hambelton (1977, อ้างถึงใน    
มาเรียม นิลพันธุ์, 2557: 177) 

𝐼𝑂𝐶 =
∑ 𝑅

𝑁
 

 𝐼𝑂𝐶 หมายถึง  ดัชนีความสอดคล้องของแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัยท่ีสร้างขึ้น 
 𝑅  หมายถึง  คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญแต่ละคน 
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 ∑ 𝑅 หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
 𝑁  หมายถึง  จ านวนผู้เช่ียวชาญ 

  2.2.4 น าแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านหลักสูตร และคู่มือลง
รหัสข้อมูลท่ีปรับปรุงโดยการตัดข้อท่ีไม่สอดคล้องท้ิงไป แล้วน าไปทดลองเก็บข้อมูลกับวิทยานิพนธ์ 
ระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิ เทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธี สอน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านหลักสูตร จ านวน 5 เรื่องโดยการสุ่มอย่างง่าย เพื่อตรวจสอบความครบถ้วน
ของข้อมูล และหาข้อบกพร่องของการบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลจริงต่อไป 
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยท้ังหมดด้วย 
  2.2.5 น าแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านหลักสูตร และคู่มือลง
รหัสข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไข แล้วเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นแบบบันทึก
คุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านหลักสูตร และคู่มือลงรหัสข้อมูล ท่ีสามารถเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้ครบทุกด้าน 
  2.2.6 จัดพิมพ์แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านหลักสูตร และคู่มือ
ลงรหัสข้อมูลเพื่อน าไปใช้บันทึกข้อมูลของวิทยานิพนธ์ทั้งหมดต่อไป 
  ผู้วิจัยได้สรุปข้ันตอนการสร้างแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย ดังภาพท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 ขั้นตอนการสร้างสร้างแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านหลักสูตร และ
คู่มือลงรหัสข้อมูล 

ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบตรวจสอบความ
สอดคล้องในการเก็บข้อมูล และน าไปปรับปรุงแก้ไข 

สร้างแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้าน
หลักสูตร และคู่มือลงรหสัข้อมูล 

น าไปทดลองเก็บข้อมูลกับวิทยานิพนธ์ ด้านหลักสูตร จ านวน 5 เรื่อง เพ่ือ
ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล และน าไปปรับปรุงแก้ไข 

ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอีกครั้งหน่ึง เพ่ือเป็นสร้างแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้
ด้านหลักสูตร และคู่มือลงรหัสข้อมูลที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบทุกด้าน 

ศึกษาต าราเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย 
และองค์ความรู้ด้านหลักสูตร และคู่มือลงรหัสข้อมูล 



  96 

  2.3 แบบบนัทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการสอน และคู่มือลงรหัสข้อมูล 
  2.3.1 ศึกษาต าราเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการสร้างแบบบันทึกคุณลักษณะ
งานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการสอน และคู่มือลงรหัสข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดเนื้อหา
และรูปแบบในแบบบันทึกฯ 
  2.3.2 สร้างแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการสอน และคู่มือลง
รหัสขอ้มูล แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  
    ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย ประกอบด้วย ช่ือ
งานวิจัย ช่ือผู้วิจัย รหัสงานวิจัย เพศผู้วิจัย ปีท่ีพิมพ์เผยแพร่ รูปแบบงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย 
สมมติฐานการวิจัย แนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาใช้ด้านการสอน วิธีสอน/เทคนิค/รูปแบบการสอน แบบ
แผนการวิจัย วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 
เนื้อหางานวิจัยเกี่ยวกับสาระการสอน ตัวแปรตามด้านการสอน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การหา
คุณภาพเครื่องมือ สถิติท่ีใช้ในงานวิจัย 
    ตอนท่ี 2 องค์ความรู้ด้านการสอน ประกอบด้วย ค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพลของ
งานวิจัยเชิงทดลองท่ีมีตัวแปรตาม คือ ผลการเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์จ าแนกตามวิธีสอน ค่าขนาดอิทธิพล
ของงานวิจัยเชิงทดลองท่ีมีตัวแปรตาม คือ ความสามารถ/ทักษะจ าแนกตามวิธีสอน 
    เมื่อสร้างเสร็จแล้วน าไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความครอบคลุมในการ
เก็บข้อมูลของตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย และความชัดเจนและเหมาะสมของภาษารวมท้ังความ
เหมาะสม หลังจากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
  2.3.3 น าแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการสอน และคู่มือลง
รหัสข้อมูล ท่ีปรับปรุงแล้วเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งท้ัง 3 ท่าน มีความเช่ียวชาญทาง
เดียวกัน คือเป็นผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศเพื่อตรวจสอบตรวจสอบความ
สอดคล้องในการเก็บข้อมูล และความชัดเจนและเหมาะสมของภาษาท่ีใช้รวมท้ังความเหมาะสม แล้ว
น ามาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ (Index of Item Objective Congruence : IOC) มี
ค่าค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.67-1.00 แสดงว่าแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัยนั้นใช้ได้ โดย
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  +1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัยนั้นมีความสอดคล้อง 

   0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัยนั้นมีความสอดคล้องหรือไม่ 
 -1 หมายถึง เมื่อแน่ใจว่าแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัยนั้นไม่มีความสอดคล้อง 

 น าคะแนนท่ีได้มาแทนค่าในสูตรของ Rowinelli and Hambelton (1977, อ้างถึงใน    
มาเรียม นิลพันธุ์, 2557: 177) 

𝐼𝑂𝐶 =
∑ 𝑅

𝑁
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 𝐼𝑂𝐶 หมายถึง  ดัชนีความสอดคล้องของแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัยท่ีสร้างขึ้น 
 𝑅  หมายถึง  คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญแต่ละคน 
 ∑ 𝑅 หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
 𝑁  หมายถึง  จ านวนผู้เช่ียวชาญ 

 
  2.3.4 น าแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการสอน และคู่มือลง
รหัสข้อมูลท่ีปรับปรุงโดยการตัดข้อท่ีไม่สอดคล้องท้ิงไป แล้วน าไปทดลองเก็บข้อมูลกับวิทยานิพนธ์ 
ระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิ เทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธี สอน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านการสอน จ านวน 5 เรื่อง โดยการสุ่มอย่างง่าย เพื่อตรวจสอบความ
ครบถ้วนของข้อมูล และหาข้อบกพร่องของการบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล
จริงต่อไป ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยท้ังหมดด้วย 
  2.3.5 น าแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการสอน และคู่มือลง
รหัสข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไข แล้วเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นแบบบันทึก
คุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการสอน และคู่มือลงรหัสข้อมูล ท่ีสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้ครบทุกด้าน 
  2.3.6 จัดพิมพ์แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการสอน และคู่มือ
ลงรหัสข้อมูลเพื่อน าไปใช้บันทึกข้อมูลของวิทยานิพนธ์ทั้งหมดต่อไป 
  ผู้วิจัยได้สรุปข้ันตอนการสร้างแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย ดังภาพท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบตรวจสอบความ
สอดคล้องในการเก็บข้อมูล และน าไปปรับปรุงแก้ไข 

สร้างแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการ
สอน และคู่มือลงรหสัข้อมูล 

น าไปทดลองเก็บข้อมูลกับวิทยานิพนธ์ ด้านการสอน จ านวน 5 เรื่อง เพ่ือ
ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล และน าไปปรับปรุงแก้ไข 

ศึกษาต าราเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย 
และองค์ความรู้ด้านการสอน และคู่มือลงรหัสข้อมูล 
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ภาพที่ 4 ขั้นตอนการสร้างสร้างแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการสอน และ
คู่มือลงรหัสข้อมูล 

  2.4 แบบบนัทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการนิเทศ และคู่มือลง
รหัสข้อมูล 

  2.4.1 ศึกษาต าราเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการสร้างแบบบันทึกคุณลักษณะ
งานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการนิเทศ และคู่มือลงรหัสข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดเนื้อหา
และรูปแบบในแบบบันทึกฯ 
  2.4.2 สร้างแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการนิเทศ และคู่มือ
ลงรหัสข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  
    ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย ประกอบด้วย ช่ือ
งานวิจัย ช่ือผู้วิจัย รหัสงานวิจัย เพศผู้วิจัย ปีท่ีพิมพ์เผยแพร่ รูปแบบงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย 
สมมติฐานการวิจัย แนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาใช้ด้านการนิเทศ แบบแผนการวิจัย วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง เนื้อหางานวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศ 
ตัวแปรตามด้านการนิเทศ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การหาคุณภาพเครื่องมือ สถิติท่ีใช้ในงานวิจัย 
    ตอนท่ี 2 องค์ความรู้ด้านการนิเทศ ประกอบด้วย จุดประสงค์ในการนิเทศ 
ขั้นตอนส าคัญในการนิเทศ ผลการวิจัยด้านการนิเทศ ข้อเสนอแนะด้านการนิเทศ 
    เมื่อสร้างเสร็จแล้วน าไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความครอบคลุมในการ
เก็บข้อมูลของตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย และความชัดเจนและเหมาะสมของภาษารวมท้ังความ
เหมาะสม หลังจากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
  2.4.3 น าแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการนิเทศ และคู่มือลง
รหัสข้อมูล ท่ีปรับปรุงแล้วเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งท้ัง 3 ท่าน มีความเช่ียวชาญทาง
เดียวกัน คือเป็นผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศเพื่อตรวจสอบตรวจสอบความ
สอดคล้องในการเก็บข้อมูล และความชัดเจนและเหมาะสมของภาษาท่ีใช้รวมท้ังความเหมาะสม แล้ว
น ามาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ (Index of Item Objective Congruence : IOC) มี
ค่าค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.67-1.00 แสดงว่าแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัยนั้นใช้ได้ โดย
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  +1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัยนั้นมีความสอดคล้อง 

   0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัยนั้นมีความสอดคล้องหรือไม่ 
 -1 หมายถึง เมื่อแน่ใจว่าแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัยนั้นไม่มีความสอดคล้อง 

ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอีกครั้งหน่ึง เพ่ือเป็นสร้างแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้
ด้านการสอน และคู่มือลงรหัสข้อมูลที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบทุกด้าน 
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 น าคะแนนท่ีได้มาแทนค่าในสูตรของ Rowinelli and Hambelton (1977, อ้างถึงใน    
มาเรียม นิลพันธุ์, 2557: 177) 

𝐼𝑂𝐶 =
∑ 𝑅

𝑁
 

 𝐼𝑂𝐶 หมายถึง  ดัชนีความสอดคล้องของแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัยท่ีสร้างขึ้น 
 𝑅  หมายถึง  คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญแต่ละคน 
 ∑ 𝑅 หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
 𝑁  หมายถึง  จ านวนผู้เช่ียวชาญ 

 
  2.4.4 น าแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการนิเทศ และคู่มือลง
รหัสข้อมูลท่ีปรับปรุงโดยการตัดข้อท่ีไม่สอดคล้องท้ิงไป แล้วน าไปทดลองเก็บข้อมูลกับวิทยานิพนธ์ 
ระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิ เทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธี สอน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านการนิเทศ จ านวน 5 เรื่อง โดยการสุ่มอย่างง่าย เพื่อตรวจสอบความ
ครบถ้วนของข้อมูล และหาข้อบกพร่องของการบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล
จริงต่อไป ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยท้ังหมดด้วย 
  2.4.5 น าแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการนิเทศ และคู่มือลง
รหัสข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไข แล้วเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นแบบบันทึก
คุณลักษณะงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการนิเทศ และคู่มือลงรหัสข้อมูล ท่ีสามารถเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้ครบทุกด้าน 
  2.4.6 จัดพิมพ์แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการนิเทศ และ
คู่มือลงรหัสข้อมูลเพื่อน าไปใช้บันทึกข้อมูลของวิทยานิพนธ์ทั้งหมดต่อไป 
  ผู้วิจัยได้สรุปข้ันตอนการสร้างแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย ดังภาพท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบตรวจสอบความ
สอดคล้องในการเก็บข้อมูล และน าไปปรับปรุงแก้ไข 

สร้างแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการ
นิเทศ และคู่มือลงรหสัข้อมูล 

ศึกษาต าราเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย 
และองค์ความรู้ด้านการนิเทศ และคู่มือลงรหัสข้อมูล 
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ภาพที่ 5 ขั้นตอนการสร้างสร้างแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการนิเทศ และ
คู่มือลงรหัสข้อมูล 
 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยจะท าการรวบรวมงานวิจัยด้วยตนเอง พร้อมกับการบันทึกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ 
ตามข้ันตอนต่อไปนี้  
 3.1 ผู้วิจัยท าการสืบค้นงานวิจัยระดับปริญญาโทของสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2544-2558 จากฐานข้อมูลออนไลน์
ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร (Thesis Online) http://www.thapra.lib.su.ac.th/ 
thesis 
 3.2 ผู้วิจัยท าการอ่านวิจัยตลอดท้ังเล่มให้ละเอียดในทุกส่วนของงานวิจัย และงานวิจัยท่ี
ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัย โดยมารายละเอียด ดังนี้ 
  - เป็นงานวิจัยท่ีใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 เป็นต้นไป  
  - เป็นงานวิจัยด้านหลักสูตร การสอน และการนิเทศ 
 3.3 ผู้วิจัยประเมินคุณภาพงานวิจัยท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัยตามแบบประเมิน
คุณภาพงานวิจัยและน ามาวิเคราะห์เฉพาะงานวิจัยท่ีมีผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยอยู่ในระดับดี 
ค่าเฉล่ีย 3.51 ขึ้นไป 
 3.4 ผู้วิจัยบันทึกข้อมูลงานวิจัยด้านหลักสูตรลงแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์
ความรู้ด้านหลักสูตร ตามคู่มือลงรหัสข้อมูล 
 3.5 ผู้วิจัยบันทึกข้อมูลงานวิจัยด้านการสอนลงแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์
ความรู้ด้านการสอน ตามคู่มือลงรหัสข้อมูล 
 3.6 ผู้วิจัยบันทึกข้อมูลงานวิจัยด้านการนิเทศลงแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์
ความรู้ด้านการนิเทศ ตามคู่มือลงรหัสข้อมูล 
 3.7 น าข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์
ความรู้ด้านหลักสูตร การสอน และการนิเทศ มาท าการศึกษาต่อไป  

น าไปทดลองเก็บข้อมูลกับวิทยานิพนธ์ ด้านการนิเทศ จ านวน 5 เรื่อง เพ่ือ
ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล และน าไปปรับปรุงแก้ไข 

ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอีกครั้งหน่ึง เพ่ือเป็นสร้างแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้
ด้านการนิเทศ และคู่มือลงรหัสข้อมูลที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบทุกด้าน 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพ
งานวิจัย แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านหลักสูตร/การสอน/การนิเทศ 
 4.2 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย โดยจ าแนกเป็นคุณภาพ
งานวิจัยในภาพรวม คุณภาพงานวิจัยด้านหลักสูตร คุณภาพงานวิจัยด้านการสอน และคุณภาพ
งานวิจัยด้านการนิเทศ  
 4.3 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ ด้าน
หลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย ประกอบด้วย ช่ืองานวิจัย ช่ือ
ผู้วิจัย รหัสงานวิจัย เพศผู้วิจัย ปีท่ีพิมพ์เผยแพร่ รูปแบบงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย สมมติฐานการ
วิจัย แนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาใช้ด้านหลักสูตร  แบบแผนการวิจัย วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง เนื้อหางานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร ตัวแปร
ตามด้านหลักสูตร เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การหาคุณภาพเครื่องมือ สถิติท่ีใช้ในงานวิจัย วิเคราะห์
โดยการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ และน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
  ตอนท่ี 2 องค์ความรู้ด้านหลักสูตร ประกอบด้วย จุดประสงค์ในการพัฒนาหลักสูตร/
ประเมินหลักสูตร ขั้นตอนส าคัญในการพัฒนาหลักสูตร/ประเมินหลักสูตร ผลการวิจัยด้านหลักสูตร 
และข้อเสนอแนะด้านหลักสูตร วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา และน าเสนอเป็นความเรียง 
 4.4 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการ
สอน แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย ประกอบด้วย ช่ืองานวิจัย ช่ือ
ผู้วิจัย รหัสงานวิจัย เพศผู้วิจัย ปีท่ีพิมพ์เผยแพร่ รูปแบบงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย สมมติฐานการ
วิจัย แนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาใช้ด้านการสอน วิธีสอน/เทคนิค/รูปแบบการสอน แบบแผนการวิจัย 
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง เนื้อหางานวิจัย
เกี่ยวกับสาระการสอน ตัวแปรตามด้านการสอน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การหาคุณภาพเครื่องมือ 
สถิติท่ีใช้ในงานวิจัย วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ และน า เสนอในรูปตาราง
ประกอบความเรียง 
  ตอนท่ี 2 องค์ความรู้ด้านการสอน ประกอบด้วย รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเป็นสากล
ตามแนวคิดของทิศนา  แขมณี (2559: 225-272) ค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพลของงานวิจัยเชิงทดลองท่ีมีตัว
แปรตาม คือ ผลการเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์จ าแนกตามวิธีสอน ค่าขนาดอิทธิพลของงานวิจัยเชิงทดลองท่ีมี
ตัวแปรตาม คือ ความสามารถ/ทักษะจ าแนกตามวิธีสอน วิเคราะห์โดยการค านวณค่าขนาดอิทธิพล
ตามแนวคิดของ (Glass, 1981) ตามสูตร ดังนี้ 
  กรณีการเสนอข้อมูลการวิจัยเป็นกลุ่มทดลองเทียบกับกลุ่มควบคุม ใช้การค านวณค่า
ขนาดอิทธิพล จากสูตร 
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𝑑 =
�̅�𝐸 −  �̅�𝐶

𝑆𝐶
 

  จากสูตร  
   𝑑   คือ ค่าขนาดอิทธิพล 
   �̅�𝐸 คือ ค่าเฉล่ียของกลุ่มทดลอง 
   �̅�𝐶  คือ ค่าเฉล่ียของกลุ่มควบคุม 
   𝑆𝐶  คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มควบคุม 
  
  กรณีการเสนอข้อมูลการวิจัยเป็น กลุ่มทดลองมี 2 กลุ่ม แต่มีกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม ใช้
การค านวณค่าขนาดอิทธิพลโดยหาค่า 𝑑1 และ  𝑑2 จากสูตร ดังนี้ 
 

𝑑1 =
�̅�𝐸1

− �̅�𝐶

𝑆𝐶
 

  จากสูตร  
   𝑑1   คือ ค่าขนาดอิทธิพลของกลุ่มทดลองท่ี 1 
   �̅�𝐸1

 คือ ค่าเฉล่ียของกลุ่มทดลองท่ี 1 

   �̅�𝐶  คือ ค่าเฉล่ียของกลุ่มควบคุม 
   𝑆𝐶  คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มควบคุม 

𝑑2 =
�̅�𝐸2

− �̅�𝐶

𝑆𝐶
 

  จากสูตร  
   𝑑2   คือ ค่าขนาดอิทธิพลของกลุ่มทดลองท่ี 2 
   �̅�𝐸2

 คือ ค่าเฉล่ียของกลุ่มทดลองท่ี 2 

   �̅�𝐶   คือ ค่าเฉล่ียของกลุ่มควบคุม 
   𝑆𝐶   คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มควบคุม 
 
  การค านวณค่าเฉล่ียและความแปรปรวนของค่าขนาดอิทธิพล 
 

�̅� =
∑ 𝑛𝑖𝑑𝑖

𝑘
𝑖=1

∑ 𝑛𝑖
𝑘
𝑖=1

 

  จากสูตร 
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   �̅�   คือ ค่าเฉล่ียของขนาดอิทธิพล 
   𝑑𝑖    คือ ขนาดอิทธิพลของงานวิจัยแต่ละเรื่อง 
   𝑘   คือ จ านวนงานวิจัยท่ีน ามาสังเคราะห์ 
   𝑛𝑖   คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยแต่ละเรื่อง 
 
  การค านวณค่าความแปรปรวนของค่าขนาดอิทธิพล 
 

𝑆2
𝑑 =

∑ [𝑛𝑖(𝑑𝑖 − �̅�)
2

]𝑘
𝑖=1

∑ 𝑛𝑖
𝑘
𝑖=1

 

  จากสูตร 
   �̅�   คือ ค่าเฉล่ียของขนาดอิทธิพล 
   𝑑𝑖    คือ ขนาดอิทธิพลของงานวิจัยแต่ละเรื่อง 
   𝑆2

𝑑 คือ ความแปรปรวนของขนาดอิทธิพล 
   𝑘   คือ จ านวนงานวิจัยท่ีน ามาสังเคราะห์ 
   𝑛𝑖   คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยแต่ละเรื่อง 
 
 4.5 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการ
นิเทศ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย ประกอบด้วย ช่ืองานวิจัย ช่ือ
ผู้วิจัย รหัสงานวิจัย เพศผู้วิจัย ปีท่ีพิมพ์เผยแพร่ รูปแบบงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย สมมติฐานการ
วิจัย แนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาใช้ด้านการนิเทศ แบบแผนการวิจัย วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง เนื้อหางานวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศ ตัวแปร
ตามด้านการนิเทศ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การหาคุณภาพเครื่องมือ สถิติท่ีใช้ในงานวิจัย วิเคราะห์
โดยการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ และน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
  ตอนท่ี 2 องค์ความรู้ด้านการนิเทศ ประกอบด้วย จุดประสงค์ในการนิเทศ ขั้นตอน
ส าคัญในการนิเทศ ผลการวิจัยด้านการนิเทศ ข้อเสนอแนะด้านการนิเทศ วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์
เนื้อหา และน าเสนอเป็นความเรียง  
 4.6 แปลผลและสรุปผล แปลตามข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ และสรุปผลการวิเคราะห์ 
 4.7 น าเสนอข้อค้นพบท่ีได้จากการวิจัย 
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บทท่ี  4 

การวิเคราะห์ผล 
 

 การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์งานวิจัยด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยจาก website ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis โดยเป็นผลงานวิ จัยระดับปริญญาโทของ
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีการศึกษา 2544-2558 จ านวน 295 เล่ม แบ่งเป็นงานวิจัยด้านหลักสูตรจ านวน 41 เล่ม 
ด้านการสอนจ านวน 211 เล่ม ด้านการนิเทศจ านวน 15 เล่ม ด้านอื่น ๆ จ านวน 28 เล่ม เช่น การ
ประเมินโครงการ การพัฒนาคู่มือการเก็บรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวโน้มจริยธรรมครู เป็น
ต้น 
 
ตอนที่ 1 คุณภาพงานวิจัยด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศ 
 ประเมินคุณภาพงานวิจัยตามเกณฑ์ประเมินงานวิจัย ได้ท้ังหมด 215 เล่ม แบ่งเป็น
งานวิจัยด้านหลักสูตรจ านวน 30 เล่ม ด้านการสอนจ านวน 173 เล่ม ด้านการนิเทศจ านวน 12 เล่ม 
ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจัยในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.50 ขึ้นไป จ านวน 215 เล่ม โดยมีผล
การประเมินคุณภาพงานวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์คุณภาพงานวิจัย 

เน้ือหาสาระที่
ประเมิน/กลุ่ม

งานวิจัย 

ด้านหลักสูตร 
(N=30) 

ด้านการสอน 
(N=173) 

ด้านการนิเทศ
(N=12) 

ภาพรวม 
(N=215) 

ระดับ
คุณภาพ 

ล าดับ
ที ่

�̅� 𝑆𝐷 �̅� 𝑆𝐷 �̅� 𝑆𝐷 �̅� 𝑆𝐷 
1. ความเป็นมา
และความส าคัญ
ของปัญหาวิจัย 

4.95 0.11 4.97 0.07 5.00 0.00 4.97 0.07 มากท่ีสุด 5 

2. วรรณกรรม
และงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง 

4.58 0.78 4.64 0.67 4.52 0.89 4.63 0.70 มากท่ีสุด 6 

3. วิธีการ
ด าเนินการวิจัย 

5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 

4. ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 

5. การสรุป
อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ 

5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
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เน้ือหาสาระที่
ประเมิน/กลุ่ม

งานวิจัย 

ด้านหลักสูตร 
(N=30) 

ด้านการสอน 
(N=173) 

ด้านการนิเทศ
(N=12) 

ภาพรวม 
(N=215) 

ระดับ
คุณภาพ 

ล าดับ
ที ่

�̅� 𝑆𝐷 �̅� 𝑆𝐷 �̅� 𝑆𝐷 �̅� 𝑆𝐷 
6. การน าเสนอ
รายงานวิจัย 

5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.92 0.33 4.94 0.28 4.93 0.36 4.93 0.29 มากท่ีสุด  
 จากตารางท่ี 7 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด
ค่าเฉล่ีย 4.93 เมื่อจ าแนกตามงานวิจัย พบว่า งานวิจัยด้านการสอนมีผลการประเมินคุณภาพงานวิจัย
ดีท่ีสุด คือ ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.94 รองลงมา คือ งานวิจัยด้านการนิเทศ และด้านหลักสูตรมีผล
การประเมินคุณภาพงานวิจัยระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.93 และ 4.92 ตามล าดับ และเมื่อวิเคราะห์
เป็นรายเล่มในแต่ละงานวิจัยด้านต่าง ๆ พบว่า ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยด้านหลักสูตรอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดทุกเล่ม คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยด้านการสอนอยู่ในระดับ
มากท่ีสุดทุกเล่ม คิดเป็นร้อยละ 100 และผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยด้านการนิเทศอยู่ในระดับ
มากท่ีสุดทุกเล่ม คิดเป็นร้อยละ 100  
 และเมื่อพิจารณารายเนื้อหาสาระท่ีประเมินในแต่ละกลุ่มงานวิจัย พบว่า งานวิจัยด้าน
หลักสูตร เนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิธีการด าเนินการวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปอภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ การน าเสนอรายงานวิจัย มีผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยดีท่ีสุด คือ ระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 5.00 รองลงมาคือเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย และ
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมีผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.95 
และ 4.58 ตามล าดับ 
 งานวิจัยด้านการสอน เนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิธีการด าเนินการวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การสรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ การน าเสนอรายงานวิจัย มีผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยดี
ท่ีสุด คือ ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 5.00 รองลงมาคือเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความเป็นมาและความส าคัญ
ของปัญหาวิจัย และวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมีผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยระดับมาก
ท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.97 และ 4.64 ตามล าดับ 
 งานวิจัยด้านการนิเทศ เนื้อหาสาระเกี่ยวกับความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย 
วิธีการด าเนินการวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ การน าเสนอ
รายงานวิจัย มีผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยดีท่ีสุด คือ ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 5.00 รองลงมาคือ
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมีผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยระดับมาก
ท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.63 
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ตอนที่ 2 คุณลักษณะและองค์ความรู้ด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศ 
2.1 คุณลักษณะและองค์ความรู้ด้านหลักสูตร 

 2.1.1 คุณลักษณะด้านหลักสูตร  
ตารางที่ 8 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัยด้านหลักสูตร 

ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัยด้านหลักสูตร เล่ม ร้อยละ 
1. รหัสงานวิจัย  30 100.00 
2. เพศผู้วิจัย 
   ชาย 
   หญิง 

 
7 
23 

 
23.33 
76.67 

3. ปีท่ีพิมพ์เผยแพร่  
   2544 
   2545 
   2546 
   2547 
   2548 
   2549 
   2550 
   2551 
   2552 
   2553 
   2554 
   2555 
   2556 
   2557 
   2558 

 
1 
5 
1 
4 
2 
3 
4 
0 
0 
5 
1 
0 
1 
1 
2 

 
3.33 
16.67 
3.33 
13.33 
6.67 
10.00 
13.33 
0.00 
0.00 
16.67 
3.33 
0.00 
3.33 
3.33 
6.77 

4. รูปแบบงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย 
   การวิจัยแบบส ารวจ               
   การวิจัยแบบทดลอง     
   การวิจัยแบบ R&D 
   อื่น ๆ 
        - ประเมิน 
        - พรรณนา 

 
0 
0 
25 
 
4 
1 

 
0.00 
0.00 
83.33 

 
13.33 
3.33 

5. สมมติฐานการวิจัย 
   ต้ังสมมติฐานแบบมีทิศทาง        
   ต้ังสมมติฐานแบบไม่มีทิศทาง 

 
5 
17 

 
16.67 
56.67 
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ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัยด้านหลักสูตร เล่ม ร้อยละ 
   ไม่มี/ไม่ระบุ     
   อื่น ๆ 
        - มีทิศทางและไม่มีทิศทาง            

5 
 
3 

16.67 
 

10.00 
6. แนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาใช้ด้านหลักสูตร (เลือกได้หลายค าตอบ) 
   ไทเลอร์ 
   ทาบา  
   เซลเลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวิส 
   โอลิวา   
   วิชัย วงษ์ใหญ่ 
   สงัด อุทรานันท์  
   ธเนศ ข าเกิด  
   ใจทิพย์ เช้ือรัตนพงษ์  
   วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ 
   อ านาจ จันทร์แป้น  
   นิคม ชมพูหลง  
   อื่น ๆ 
        - มาเรียม นิลพันธุ์ 
        - กาญจนา คุณารักษ์ 
        - กรมวิชาการ 
        - สตัฟเฟิลบีม 
        - โพรวัส  
        - สคริฟเวน  
        - สเต็ก  
        - สุนีย์ ภู่พันธ์  
        - โบแชมป ์
        - Balanced Scorecard 
        - BSC  
        - Ro bert Kaplan และ David Norton 
        - ครอนบาค  
        - เคริกแพตทริค  
        - ชีวรัตน์ สาล่ีประเสริฐ 
        - พะนอม แก้วก าเนิด  
        - เวซ์  
        - เวลซ์  
        - สาลินี อุดมผล  

 
16 
14 
15 
2 
5 
22 
0 
8 
4 
0 
0 
 
8 
7 
6 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
53.33 
46.67 
50.00 
6.67 
16.67 
73.33 
0.00 
26.67 
13.33 
0.00 
0.00 

 
26.67 
23.33 
20.00 
13.33 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
6.67 
3.33 
3.33 
3.33 
3.33 
3.33 
3.33 
3.33 
3.33 
3.33 
3.33 
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ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัยด้านหลักสูตร เล่ม ร้อยละ 
        - ส านักงานการประถม  
        - อัลคิน 
        - อุบลรัตน์ กิจไมตรี  
        - แฮมมอนด์ 

1 
1 
1 
1 

3.33 
3.33 
3.33 
3.33 

7. แบบแผนการวิจัย (เลือกได้หลายค าตอบ) 
        The One-Shot Case Study 
        The One-Group Pretest-Posttest Design 
        Randomized Control-Group Pretest-Posttest Design 
        Randomized Solomon Four-Group Design 
        Randomized Control-Group Posttest Only Design 
        Non-Randomized Control-Group Pretest-Posttest Design 
        Non-Randomized Control-Group Posttest Only Design 
        ไม่มี/ไม่ระบ ุ

 
2 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
6 

 
6.67 
73.33 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
20.00 

8. วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
        ประชากร 
        เจาะจง 
        อย่างง่าย 
        เป็นระบบ 
        แบ่งกลุ่ม 
        แบ่งช้ัน 
        หลายข้ันตอน 
        ไม่ระบ ุ

 
0 
5 
9 
0 
0 
3 
1 
12 

 
0.00 
16.67 
30.00 
0.00 
0.00 
10.00 
3.33 
40.00 

9. สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง 
        นักเรียน          
        ครู                  
        อื่น ๆ 
        - ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
        - ผู้นิเทศ 
        - คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู 

 
19 
4 
 
5 
1 
1 

 
51.06 
21.28 

 
16.67 
3.33 
3.33 

10. ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 
        ประถม            
        มัธยม                
        อื่นๆ 

 
13 
7 
10 

 
43.33 
23.33 
33.33 

11. เนื้อหางานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร 
   การพัฒนาหลักสูตร  

 
24 

 
80.00 
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ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัยด้านหลักสูตร เล่ม ร้อยละ 
   การวิเคราะห์หลักสูตร  
   การน าหลักสูตรไปใช้  
   การประเมินผลหลักสูตร  
   การติดตามและการใช้หลักสูตร  
   ปัญหาการใช้หลักสูตร  
   การสังเคราะห์หลักสูตร 
   อื่น ๆ 

0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 

0.00 
0.00 
20.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

12. ตัวแปรตามด้านหลักสูตร (เลือกได้หลายค าตอบ) 
   ผลการเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์ 
   ความสามารถ/ทักษะ 
   ความคิดเห็น 
   เจตคติ 
   อื่น ๆ 
        - พฤติกรรม 
        - ผลงาน 

 
25 
21 
24 
1 
 
1 
1 

 
83.33 
70.00 
80.00 
3.33 

 
3.33 
3.33 

13. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย (เลือกได้หลายค าตอบ) 
   แบบสอบถาม 
   แบบทดสอบ 
   แบบสังเกต     
   แบบสัมภาษณ์ 
   แบบประเมิน 
   อื่น ๆ 
        - การสนทนากลุ่ม 

 
30 
24 
21 
30 
24 
 

23 

 
100.00 
80.00 
70.00 
100.00 
80.00 

 
76.67 

14. การหาคุณภาพเครื่องมือ (เลือกได้หลายค าตอบ) 
   ความเท่ียงตรง 
   ความเช่ือมั่น   
   อ านาจจ าแนก      
   ความยากง่าย    

 
30 
30 
24 
24 

 
100.00 
100.00 
80.00 
80.00 

15. สถิติท่ีใช้ในงานวิจัย (เลือกได้หลายค าตอบ) 
   ความถ่ี 
   ร้อยละ 
   ค่าเฉล่ีย 
   ค่าความแปรปรวน 
   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   การทดสอบค่า t-test 

 
0 
30 
29 
2 
29 
23 

 
0.00 

100.00 
96.67 
6.67 
96.67 
76.67 
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ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัยด้านหลักสูตร เล่ม ร้อยละ 
   ANOVA 
   Q-Statistic 
   Non-parametric test 
   อื่น ๆ 

0 
0 
0 
0 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
จากตารางท่ี 8 พบว่า เมื่อพิจารณางานวิจัยจ าแนกตามเพศผู้วิจัย พบว่า ผู้วิจัยส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง ร้อยละ 76.67 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 23.33 
เมื่อพิจารณาตามปีท่ีพิมพ์เผยแพร่ พบว่าผู้วิจัยตีพิมพ์เผยแพร่มากท่ีสุด คือ ปี 2545   

ร้อยละ 16.67 ปี 2553 ร้อยละ 16.67 รองลงมา คือ ปี 2547 ร้อยละ 13.33 ปี 2550 ร้อยละ 13.33 
ปี 2549 ร้อยละ 10.00 ปี 2558 ร้อยละ 6.77 ปี 2548 ร้อยละ 6.67 ปี 2544 ร้อยละ 3.33 ปี 2546 
ร้อยละ 3.33 ปี 2556 ร้อยละ 3.33 และ ปี 2557 ร้อยละ 3.33 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาตามรูปแบบงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย พบว่า ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบ R&D 
มากท่ีสุด ร้อยละ 83.33 รองลงมา คือ การวิจัยเชิงประเมิน ร้อยละ 13.33 และวิจัยเชิงพรรณนา  
ร้อยละ 3.33 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาตามสมมติฐานการวิจัย พบว่า ผู้วิจัยต้ังสมมติฐานแบบไม่มีทิศทางมากท่ีสุด 
ร้อยละ 56.67 รองลงมา คือ ต้ังสมมติฐานแบบมีทิศทาง ร้อยละ 16.67 ไม่ระบุสมมติฐาน ร้อยละ 
16.67 ต้ังสมมติฐานแบบมีทิศทางและไม่มีทิศทาง ร้อยละ 10.00 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาตามแนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาใช้ด้านหลักสูตร ซึ่งสามารถเลือกได้หลาย
ค าตอบ พบว่า ผู้วิจัยใช้แนวคิดของแนวคิดของสงัด อุทรานันท์ มากท่ีสุด ร้อยละ 73.33 รองลงมา คือ
ไทเลอร์ ร้อยละ 53.33 เซลเลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวิส ร้อยละ 50 ทาบา ร้อยละ 46.67 ใจทิพย์ 
เช้ือรัตนพงษ์ ร้อยละ 26.67 มาเรียม นิลพันธุ์ ร้อยละ 26.67 กาญจนา คุณารักษ์ ร้อยละ 23.33   
กรมวิชาการ ร้อยละ 20 วิชัย วงษ์ใหญ่ ร้อยละ 16.67 วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ ร้อยละ 13.33   
สตัฟเฟิลบีม ร้อยละ 13.33 โพวัส ร้อยละ 10 สคริฟเวน ร้อยละ 10 สเต็ก ร้อยละ 10 สุนีย์ ภู่พันธ์ 
ร้อยละ 10 โอลิวา ร้อยละ 6.67 โบแชมป์ ร้อยละ 6.67 Balanced Scorecard ร้อยละ 3.33 แนวคิด 
BSC ร้อยละ 3.33 Robert Kaplan and David Norton ร้อยละ 3.33 ครอนบาค ร้อยละ 3.33      
เคริกแพตทริก ร้อยละ 3.33 ชีวรัตน์ สาล่ีประเสริฐ ร้อยละ 3.33 พะนอม แก้วก าเนิด ร้อยละ 3.33 
เวซ์ ร้อยละ 3.33 เวลซ์ ร้อยละ 3.33 สาลินี อุดมผล ร้อยละ 3.33 ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษา ร้อยละ 3.33 อัลคิน ร้อยละ 3.33 อุบลรัตน์ กิจไมตรี ร้อยละ 3.33 และแฮมมอนด์  
ร้อยละ 3.33 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาตามแบบแผนการวิจัย ซึ่งสามารถเลือกได้หลายค าตอบ แต่งานวิจัยทุกเล่ม 
ผู้วิจัยใช้เพียง 1 แบบแผนการวิจัย พบว่า ผู้วิจัยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ The One-Group Pretest-
Posttest Design มากท่ีสุด ร้อยละ 73.33 รองลงมา คือ ไม่ระบุแบบแผนการวิจัย ร้อยละ 20 และ 
The One-Shot Case Study ร้อยละ 6.67 ตามล าดับ  
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เมื่อพิจารณาตามวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้วิจัยไม่ระบุการเลือกกลุ่มตัวอย่างมาก
ท่ีสุด ร้อยละ 40 รองลงมา คือ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย ร้อยละ 30 แบบเจาะจง ร้อยละ 
16.67 แบบแบ่งช้ัน ร้อยละ 10 และแบบหลายข้ันตอน ร้อยละ 3.33 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาตามสถานภาพกลุ่มตัวอย่าง พบว่า สถานภาพกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมาก
ท่ีสุด ร้อยละ 51.06 รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร้อยละ 16.67 ครู 
ร้อยละ 21.28 ผู้นิเทศ ร้อยละ 3.33 และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ร้อยละ 3.33 
ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เป็นระดับช้ันประถมศึกษามาก
ท่ีสุด ร้อยละ 43.33 รองลงมา คือ ระดับอื่น ๆ ร้อยละ 33.33 และระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 23.33 
ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาตามเนื้อหางานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร พบว่า เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรมากท่ีสุด ร้อยละ 80 และรองลงมา คือ การประเมินผลหลักสูตร ร้อยละ 20 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาตามตัวแปรตามด้านการหลักสูตร ซึ่งสามารถเลือกได้หลายค าตอบ พบว่า 
เป็นผลการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากท่ีสุด ร้อยละ 83.33 รองลงมา คือ ความคิดเห็น     
ร้อยละ 80 ความสามารถ ทักษะ ร้อยละ 70 เจตคติ ร้อยละ 3.33 พฤติกรรมนักเรียน ร้อยละ 3.33 
และผลงานนักเรียน ร้อยละ 3.33 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาตามเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ซึ่งสามารถเลือกได้หลายค าตอบ พบว่า ผู้วิจัย
ใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ มากท่ีสุด ร้อยละ 100 รองลงมา คือ แบบทดสอบ ร้อยละ 80     
แบบประเมิน ร้อยละ 80 การสนทนากลุ่ม ร้อยละ 76.67 และแบบสังเกต ร้อยละ 70 ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณาตามการหาคุณภาพเครื่องมือ ซึ่งสามารถเลือกได้หลายค าตอบ พบว่า ผู้วิจัย
ใช้ค่าความเช่ือมั่นมากท่ีสุด ร้อยละ 100 รองลงมา คือ ความเท่ียงตรง ร้อยละ 80 ค่าอ านาจจ าแนก 
ร้อยละ 80 และค่าความยากง่าย ร้อยละ 80 ตามล าดับ  

และเมื่อพิจารณาตามสถิติท่ีใช้ในงานวิจัย ซึ่งสามารถเลือกได้หลายค าตอบ พบว่า ผู้วิจัย
ใช้ค่าร้อยละมากท่ีสุด ร้อยละ 100 รองลงมา คือ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 96.67 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ร้อย
ละ 96.67 และการทดสอบค่า T-test ร้อยละ 76.67 ตามล าดับ 

 
 2.1.2 องค์ความรู้ด้านหลักสูตร 
 เนื้อหาสาระของงานวิจัยของสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธี
สอน มหาวิทยาลัยศิลปากร ยุคปฏิรูปการศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ถึง
ปัจจุบัน) ด้านหลักสูตร จ านวน 30 เรื่อง จ าแนกเนื้อหาสาระเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 
 (1) ด้านการพัฒนาหลักสูตร มีจุดประสงค์ในการพัฒนาหลักสูตร โดยศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนาหลักสูตร โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดการ
ศึกษาตามแนวคิด ทฤษฎี วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล ศึกษาแนวการจัดการเรียนรู้
การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ ศึกษาความต้องการของนักเรียนเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ การ
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จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรจาก
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องในด้านสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล สร้าง
หลักสูตร โดยการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานท่ีได้จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานมาพัฒนาหลักสูตรฉบับร่าง 
ทดลองใช้หลักสูตร โดยการน าหลักสูตรท่ีพัฒนาไปทดลองใช้ และประเมินผลหลักสูตรและปรับปรุง
หลักสูตร โดยการประเมินผลนักเรียนด้านผลการเรียนรู้ ด้านความคิดเห็นของผู้เรียน  
 มีขั้นตอนส าคัญในการพัฒนาหลักสูตร โดยข้ันท่ี 1 ขั้นวิจัย (Research) : การศึกษาข้อมูล
ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร โดยด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
ผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 2) วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร
สถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3) ศึกษาแนวการจัดการเรียนรู้ 4) ศึกษาความต้องการของ
นักเรียน ด้านสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล 5) ศึกษาความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรจากบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในด้านสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และการวัดประเมินผล จากผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการ ครูผู้สอนในกลุ่มสาระ และผู้รู้ในท้องถิ่น ขั้นท่ี 2 ขั้นพัฒนา (Development) : การพัฒนา
หลักสูตร มีวิธีการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยข้ันตอนดังนี้ 1) การพัฒนาหลักสูตร
ฉบับร่าง โดยน าข้อมูลจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานด าเนินการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย มาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน แนวทางการ
จัดการเรียนรู้ ส่ือการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และแผนการจัดการเรียนรู้ และน า
หลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นน าเสนอท่ีประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมพิจารณาอีกครั้ง 2) ตรวจสอบคุณภาพ
หลักสูตรฉบับร่างโดยผู้เช่ียวชาญ 3) การปรับปรุงหลักสูตร น าผลการประเมินหลักสูตรของผู้เช่ียวชาญ
มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีความเหมาะท่ีจะน าไปทดลองใช้ ขั้นท่ี  3 ขั้น
วิจัย (Research) : การทดลองใช้หลักสูตร  มีวิธีการด าเนินการตามล าดับข้ันตอน ดังนี้ 1) ขอหนังสือ
จากบัณฑิตวิทยาลัย ถึงผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใ ช้หลักสูตรท่ี
พัฒนาขึ้น 2) ทดลองใช้หลักสูตร 3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร และขั้นท่ี  4 ขั้นพัฒนา 
(Development) : การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร มีวิธีการในการประเมินหลักสูตร โดยมี
รายละเอียดดังนี้  1) ประเมินผลการเรียนรู้  2) ประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร 3) ประเมิน
ความสามารถ 4) สอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อหลักสูตร 
 มีผลการวิจัย โดยผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ความต้องการของนักเรียนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร ผลการพัฒนาหลักสูตร ได้หลักสูตร
ประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างหลักสูตร 
เวลาเรียน แนวทางการจัดการเรียนรู้ ส่ือการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และแผนการ
จัดการเรียนรู้ ทดลองใช้หลักสูตร โดยด าเนินการทดลองตามหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการ
เรียนรู้ และประเมินผลหลักสูตร ก่อนการใช้หลักสูตรและหลังการใช้หลักสูตร ซึ่งมีความแตกต่างกัน 
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 มีข้อเสนอแนะ โดยก่อนการน าหลักสูตรไปใช้  ควรศึกษาหลักสูตรให้ เข้าใจเพื่อ
ประสิทธิภาพของการน าไปใช้ และจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ในหลักสูตร เน้นการฝึก
ปฏิบัติ เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงานภายในโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการ ควรมีการประชุม เพื่อเสนอผล รายงานผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน ครูควรยืดหยุ่นเวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน เปิดโอกาส
ให้ผู้ปกครอง บุคคลท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม ในการควบคุมดูแลนักเรียน สะท้อนความคิดเห็นและ
ประเมินผล น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน จัดอบรมบุคลากรใน
โรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ให้ผู้รู้เฉพาะด้านมาเป็น
ผู้ด าเนินการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน สถานศึกษาควรขอรับความ
ช่วยเหลือจากแหล่งเรียนรู้  ประเมินผลงานตามสภาพจริง ให้นักเรียนท าผลงานท่ีหลากหลาย ให้
นักเรียนประเมินผลงานด้วยตนเอง ใช้ส่ือท่ีทันสมัย อบรมเพิ่มความรู้ให้ผู้ใช้หลักสูตรอยู่เสมอ
สถานศึกษาศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณ และสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 
 (2) ด้านการประเมินหลักสูตร มีจุดประสงค์ในการประเมินหลักสูตร โดยประเมิน
หลักสูตร ด้านบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ ผลผลิต เปรียบเทียบผลการประเมินหลักสูตรด้าน
บริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ ผลผลิต เมื่อจ าแนกสถานภาพของผู้ปกครองของผู้เรียน อาชีพ 
รายได้ เปรียบเทียบผลการประเมินหลักสูตรด้านบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ ผลผลิต เมื่อ
จ าแนกสถานภาพของผู้เรียนตามช่วงช้ันการเรียน เปรียบเทียบผลการประเมินหลักสูตร จ าแนกตาม
สถานภาพระดับการศึกษา อาชีพ ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้แนวคิด BSC มุมมองด้าน
นักเรียน ด้านกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ด้านพัฒนาบุคลากร มุมมองด้านงบประมาณ และศึกษา
การปฏิบัติงานหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้แนวคิด BSC มุมมองด้านนักเรียน ด้านกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร ด้านพัฒนาบุคลากร มุมมองด้านงบประมาณ 
 มีขั้นตอนส าคัญในการประเมินหลักสูตร โดยขั้นท่ี 1 การประเมินบริบท ได้แก่ นโยบาย
ของเขตพื้นท่ีการศึกษา และสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน ขั้นท่ี 2 การประเมินปัจจัยเบื้องต้น 
ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงสร้างของหลักสูตร การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ความรู้ความสามารถของครู ความพร้อมของส่ือการเรียนรู้ ความพร้อมของ
สถานท่ี ความร่วมมือจากชุมชน ขั้นท่ี 3 การประเมินกระบวนการ ได้แก่ การด าเนินการใช้หลักสูตร 
การนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร และขั้นท่ี 4 การประเมินผลผลิต ได้แก่ ผลการเรียนรู้  ทักษะ
ความสามารถ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 มีผลการวิจัย โดยผลการประเมินโดยภาพรวมและรายด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก ผลการเปรียบเทียบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมเมื่อจ าแนกตามสถานภาพของ
ผู้ปกครอง แตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมเมื่อจ าแนก
ตามสถานภาพของผู้เรียนตามช่วงช้ันการเรียนพบว่าแตกต่างกัน ประเมินผลหลักสูตร ก่อนและหลังมี
ความแตกต่างกัน ผลการประเมินโดยภาพรวมและรายด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
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และศึกษาการปฏิบัติงานหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้แนวคิด BSC มุมมองด้านนักเรียน ด้าน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ด้านพัฒนาบุคลากร มุมมองด้านงบประมาณ อยู่ในระดับดี 
 มีข้อเสนอแนะ โดยผู้สอนควรมีการวิเคราะห์เนื้อหาให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควรจัด
ครูผู้สอนตรงตามวุฒิ ส่งครูอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ปรับปรุงซ่อมแซมส่ือและอุปกรณ์การสอน 
ผู้สอนควรใช้ทักษะทางภาษาให้มีประสิทธิภาพ ควรให้การนิเทศและข้อเสนอแนะอย่างสม่ าเสมอ
จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ปรับโครงสร้างเวลาเรียนให้เหมาะสม เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เน้นฝึก
ปฏิบัติ เน้นการประเมินตามสภาพจริง ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางวิชาต่าง ๆ ฝึกผู้เรียนให้มีความคิด
สร้างสรรค์ จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ส่งเสริมส่ือสารภาษาอังกฤษในโรงเรียน ควรประเมิน
หลักสูตรจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้จ าแนกตามช่วงช้ัน และแผนการเรียน สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน มีการศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีการ
ประเมินรูปแบบการประเมินอื่น ๆ 
 

2.2 คุณลักษณะและองค์ความรู้ด้านการสอน 
 2.2.1 คุณลักษณะด้านการสอน 
ตารางที่ 9 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัยด้านการสอน 

ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัยด้านการสอน เล่ม ร้อยละ 
1. รหัสงานวิจัย  173 100.00 
2. เพศผู้วิจัย 
   ชาย 
   หญิง 

 
31 
142 

 
17.92 
82.08 

3. ปีท่ีพิมพ์เผยแพร่  
   2544 
   2545 
   2546 
   2547 
   2548 
   2549 
   2550 
   2551 
   2552 
   2553 
   2554 
   2555 
   2556 
   2557 

 
1 
9 
10 
16 
25 
27 
14 
5 
12 
15 
11 
15 
2 
10 

 
0.58 
5.20 
5.78 
9.25 
14.45 
15.61 
8.09 
2.89 
6.94 
8.67 
6.36 
8.67 
1.16 
5.78 
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ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัยด้านการสอน เล่ม ร้อยละ 
   2558 1 0.58 
4. รูปแบบงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย 
   การวิจัยแบบส ารวจ               
   การวิจัยแบบทดลอง     
   การวิจัยแบบ R&D 

 
1 

121 
51 

 
0.58 
69.94 
29.48 

5. สมมติฐานการวิจัย 
   ต้ังสมมติฐานแบบมีทิศทาง        
   ต้ังสมมติฐานแบบไม่มีทิศทาง 
   ไม่มี/ไม่ระบุ   
   อื่น ๆ 
        - มีทิศทางและไม่มีทิศทาง   

 
43 
123 
2 
 
5 

 
24.86 
71.10 
1.16 

 
2.89 

6. แนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาใช้ด้านการสอน วิธีสอน/เทคนิค/รูปแบบการ
สอน (เลือกได้หลายค าตอบ) 
   การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 
   การจัดการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E / 7E 
   การจัดการเรียนรู้ด้วยด้วยกระบวนการวิจัย 
   การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL / KWL Plus / KWLH Plus 
   การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการแก้ปัญหาอนาคต 
   การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
        - เทคนิคการต่อภาพ (Jigsaw) 
        - เทคนิคการต่อภาพ 2 (Jigsaw II) 
        - เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม (Team – Games – 
Tournament  หรือ  TGT)  
        - กลุ่มร่วมมือช่วยเหลือ (Team  Assisted  Individualization : 
TAT) 
        - เทคนิคการตรวจสอบเป็นกลุ่ม (Group  Investigation)  (Group  
Investigation : GI) 
        - เทคนิคการ เรียนร่วมกัน  (Learning  Together)  (Learning  
Together : LT) 
        - กลุ่มร่วมกันคิด (Numbered  Heads  Together : NHT) 
        - เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือร่วมกลุ่ม (Co – op – Co - op)   
        - เ ทคนิ คก ารแบ่ งก ลุ่มแบบก ลุ่ม สัมฤทธิ์  (Student Teams 
Achievement Divisions หรือ STAD)   
        - เทคนิคการ จัดก ลุ่มแบบช่วยรายบุคคล (Team Assisted 
Individualization หรือ TA)   

 
 
4 
2 
0 
21 
2 
9 
1 
1 
8 
 
0 
 
0 
 
0 
 
2 
0 
11 
 
2 
 

 
 

2.31 
1.16 
0.00 
12.14 
1.16 
5.20 
0.58 
0.58 
4.62 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
1.16 
0.00 
6.36 

 
1.16 
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ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัยด้านการสอน เล่ม ร้อยละ 
        - เทคนิคโปรแกรมการร่วมมือในการอ่านและเขียน (Cooperative 
Integrated  Reading  and  Composition  หรือ  CIRC)   
   การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน 
   การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคหมวกหกใบ 
   การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบของฮันเตอร์ 
   การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซิปปา 
   การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีซินเนคติกส์ 
   การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
   การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด 
   การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย 
   การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมนันทนาการ 
   การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา 
   การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน 
   การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแก้ปัญหาอนาคต 
   การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียตามแนวคิดของ Williams 
Littlewood   
   การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 
   การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
   การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์/แผนผังความคิด 
   การจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนภูมิต้นไม้ 
   การจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงประกอบการสอน 
   การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน MARCE 
   การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) 
   การจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนอ่านของเมอร์ด็อค (MIA) 
   การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างพลังการเรียนรู้ 
   การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของวรรณี   
   การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสครัคติวิสต์ 
   การจัดการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ 
   การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
   การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
   การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
   การจัดการเรียนรู้แบบบทบาทสมมติ 
   การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเทคนิค KWC 
   การจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ 
   การจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จ าลอง 

4 
 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
 
1 
8 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
6 
10 
1 
1 
1 
1 
1 

2.31 
 

0.58 
1.16 
1.16 
0.58 
0.58 
1.73 
0.00 
0.58 
0.58 
1.16 
0.00 
0.00 
0.00 

 
0.58 
4.62 
5.20 
0.58 
0.58 
0.58 
0.58 
0.58 
0.58 
0.58 
1.73 
2.31 
3.47 
5.78 
0.58 
0.58 
0.58 
0.58 
0.58 
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ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัยด้านการสอน เล่ม ร้อยละ 
   การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 
   การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
   การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรม 
   การพัฒนาคู่มือการประเมินผล 
   การพัฒนาคู่มือการศึกษา 
   การพัฒนาชุดการจัดกิจกรรม 
   การพัฒนาชุดการเรียนรู้/ชุดการสอน/บทเรียนส าเร็จรูป/แบบฝึก 
   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   อื่น ๆ 
        - คู่มือครู 
        - การสอนเพื่อการส่ือสาร 
        - บทเรียนแบบโปรแกรม 
        - วิธีสอนแบปกติ 
        - แบบบรรยาย 
        - กรณีศึกษา 
        - สสวท 

2 
8 
6 
1 
0 
0 
0 
42 
1 
 
9 
5 
1 
4 
1 
1 
2 

1.16 
4.62 
3.47 
0.58 
0.00 
0.00 
0.00 
24.28 
0.58 

 
5.20 
2.89 
0.58 
2.31 
0.58 
0.58 
1.16 

7. แบบแผนการวิจัย (เลือกได้หลายค าตอบ) 
        The One-Shot Case Study 
        The One-Group Pretest-Posttest Design 
        Randomized Control-Group Pretest-Posttest Design 
        Randomized Solomon Four-Group Design 
        Randomized Control-Group Posttest Only Design 
        Non-Randomized Control-Group Pretest-Posttest Design 
        Non-Randomized Control-Group Posttest Only Design 
        ไม่มี/ไม่ระบ ุ
        อื่น ๆ 
        - Quasi Experimental Design แบบ  Nonequivalent control 
group pretest posttest design 
        - one group non experimental pretest posttest design 

 
4 

141 
10 
0 
0 
11 
0 
2 
 
4 
 
1 

 
2.31 
81.50 
5.78 
0.00 
0.00 
6.36 
0.00 
1.16 

 
2.31 

 
0.58 

8. วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
        ประชากร 
        เจาะจง 
        อย่างง่าย 
        เป็นระบบ 

 
1 
25 
117 
0 

 
0.58 
14.45 
67.63 
0.00 
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ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัยด้านการสอน เล่ม ร้อยละ 
        แบ่งกลุ่ม 
        แบ่งช้ัน 
        หลายข้ันตอน 
        ไม่ระบ ุ
   อื่น ๆ 
        - อาสาสมัคร 

10 
0 
0 
14 
 
6 

5.78 
0.00 
0.00 
8.09 

 
3.47 

9. สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง 
        นักเรียน          
        ครู                  
        อื่น ๆ 

 
171 
1 
1 

 
98.84 
0.58 
0.58 

10. ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 
        ประถม            
        มัธยม                
        อื่น ๆ 

 
103 
70 
0 

 
59.54 
40.46 
0.00 

11. เนื้อหางานวิจัยเกี่ยวกับการสอน 
   ภาษาไทย 
   คณิตศาสตร ์
   วิทยาศาสตร์      
   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
   สุขศึกษาและพลศึกษา 
   ศิลปะ 
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
   ภาษาต่างประเทศ 
   กิจกรรมแนะแนว 
   กิจกรรมนักเรียน 
   อื่น ๆ 

 
43 
37 
20 
21 
5 
12 
5 
19 
1 
10 
0 

 
24.86 
21.39 
11.56 
12.14 
2.89 
6.94 
2.89 
10.98 
0.58 
5.78 
0.00 

12. ตัวแปรตามด้านการสอน (เลือกได้หลายค าตอบ) 
   ผลการเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์ 
   ความสามารถ/ทักษะ 
   ความคิดเห็น 
   เจตคติ 
   อื่น ๆ 
        - พฤติกรรม 
        - มีวินัย 
        - ผลงานนักเรียน 

 
129 
93 
161 
2 
 

28 
1 
2 

 
74.57 
53.76 
93.06 
1.16 

 
16.18 
0.58 
1.16 
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ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัยด้านการสอน เล่ม ร้อยละ 
        - นิสัยรักการอ่าน 
        - ความเช่ือมั่นในตนเอง 
        - คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        - ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ 
        - ประสิทธิภาพของแผนการสอน 
        - ความคิดสร้างสรรค์ 
        - ความพึงพอใจ 
        - ความฉลาดทางอารมณ์ 
        - ความเข้าใจท่ีคงทน 
        - พลังการเรียนรู้ 
        - การจัดระบบความคิดเห็นของนักเรียน 
        - กระบวนการแก้ปัญหา 

1 
1 
7 
2 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 

0.58 
0.58 
4.05 
1.16 
0.58 
0.58 
4.05 
0.58 
0.58 
0.58 
0.58 
0.58 

13. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย (เลือกได้หลายค าตอบ) 
   แบบสอบถาม 
   แบบทดสอบ 
   แบบสังเกต     
   แบบสัมภาษณ์ 
   แบบประเมิน 
   อื่น ๆ    
        - แผนการสอน 
        - แบบฝึกทักษะ 
        - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
        - ประเด็นสนทนากลุ่ม 
        - บทเรียนมัลติมีเดีย 
        - ชุดการเรียน 
        - แบบวัดผลการเรียนรู้ 
        - ชุดกิจกรรม 
        - แบบวัดความสามารถในการคิด 
        - แบบวัดความเช่ือมั่น 
        - บทเรียนส าเร็จรูป 

 
153 
161 
20 
33 
75 
 

155 
15 
1 
7 
1 
8 
1 
4 
1 
1 
3 

 
88.44 
93.06 
11.56 
19.08 
43.35 

 
89.60 
8.67 
0.58 
4.05 
0.58 
4.62 
0.58 
2.31 
0.58 
0.58 
1.73 

14. การหาคุณภาพเครื่องมือ (เลือกได้หลายค าตอบ) 
   ความเท่ียงตรง 
   ความเช่ือมั่น   
   อ านาจจ าแนก      
   ความยากง่าย 

 
173 
173 
173 
173 

 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
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ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัยด้านการสอน เล่ม ร้อยละ 
15. สถิติท่ีใช้ในงานวิจัย (เลือกได้หลายค าตอบ) 
   ความถ่ี 
   ร้อยละ 
   ค่าเฉล่ีย 
   ค่าความแปรปรวน 
   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   การทดสอบค่า t-test 
   ANOVA 
   Q-Statistic 
   Non-parametric test 
   อื่น ๆ 

 
0 

171 
173 
0 

172 
173 
0 
0 
0 
0 

 
0.00 
98.84 
100.00 
0.00 
99.42 
100.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
จากตารางท่ี 9 พบว่า เมื่อพิจารณางานวิจัยจ าแนกตามเพศผู้วิจัย พบว่า ผู้วิจัยส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 82.08 และเป็นเพศชาย จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.92  

เมื่อพิจารณาตามปีท่ีพิมพ์เผยแพร่ พบว่า ผู้วิจัยตีพิมพ์เผยแพร่มากท่ีสุด คือ ปี 2549  
ร้อยละ 15.61 รองลงมา คือ ปี 2548 ร้อยละ 14.45 ปี 2547 ร้อยละ 9.25 ปี 2555 ร้อยละ 8.67 ปี 
2550 ร้อยละ 8.09 ปี 2552 ร้อยละ 6.94 ปี 2554 ร้อยละ 6.36 ปี 2546 ร้อยละ 5.78 ปี 2554  
ร้อยละ 5.20 ปี 2551 ร้อยละ 2.89 ปี 2556 ร้อยละ 1.16 ปี 2544 ร้อยละ 0.58 และปี 2558     
ร้อยละ 0.58 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาตามรูปแบบงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย พบว่า ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบทดลอง
มากท่ีสุด ร้อยละ 69.94 รองลงมา คือ การวิจัยแบบ R&D ร้อยละ 29.48 และการวิจัยแบบส ารวจ 
ร้อยละ 0.58 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาตามสมมติฐานการวิจัย พบว่า ผู้วิจัยต้ังสมมติฐานแบบไม่มีทิศทางมากท่ีสุด 
ร้อยละ 71.10 รองลงมา คือ สมมติฐานแบบไม่มีทิศทาง ร้อยละ 24.86 สมติฐานมีทิศทางและไม่มี
ทิศทาง ร้อยละ 2.89 และไม่ระบุสมมติฐาน ร้อยละ 1.16 ตามล าดับ   

เมื่อพิจารณาตามแนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาใช้ด้านการสอน วิธีสอน/เทคนิค/รูปแบบการ
สอน ซึ่งสามารถเลือกได้หลายค าตอบ พบว่า เป็นการพัฒนาชุดการเรียนรู้ ชุดการสอน บทเรียน
ส าเร็จรูป แบบฝึกมากท่ีสุด ร้อยละ 24.28 รองลงมา คือ การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ,KWL 
Plus ,KWLH Plus ร้อยละ 12.14 เทคนิคการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) ร้อยละ 6.36 การจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน จ านวน 10 เล่ม การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร้อยละ 
5.20 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ แผนผังความคิด ร้อยละ 5.20 การจัดการเรียนรู้โดยใช้คู่มือ
ครู ร้อยละ 5.20 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร้อยละ 4.62 การจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ ร้อยละ 4.62 การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร้อยละ 3.47 การพัฒนากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ร้อยละ 3.47การสอนเพื่อการส่ือสาร ร้อยละ 2.89 การจัดการเรียนรู้ด้ วยกระบวนการ
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แก้ปัญหาของโพลยา ร้อยละ 2.31 การจัดการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ ร้อยละ 2.31 วิธีสอน
แบบปกติ ร้อยละ 2.31 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ร้อยละ 1.73 การจัดการเรียนรู้
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ร้อยละ 1.73 การจัดการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ5E/7E ร้อย
ละ 1.16 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาอนาคต ร้อยละ 1.16 เทคนิคการจัดกลุ่มแบบ
ช่วยรายบุคคล (TA) ร้อยละ 1.16 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวก 6 ใบ ร้อยละ 1.16 การ
จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบของฮันเตอร์ ร้อยละ 1.16 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา ร้อยละ 
1.16 การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน ร้อยละ 1.16 การจัดการเรียนรู้ตามแนว สสวท. ร้อยละ 
1.16 การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคต่อภาพ (Jigsaw) ร้อยละ 0.58 การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคต่อ
ภาพ (Jigsaw II) ร้อยละ 0.58 การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน ร้อยละ 0.58 การจัดการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบซิปปา ร้อยละ 0.58 การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีซินเนคติกส์ ร้อยละ 0.58 การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย ร้อยละ 0.58 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
นันทนาการ ร้อยละ 0.58 การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ ร้อยละ 0.58 การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้แผนภูมิต้นไม้ ร้อยละ 0.58 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงประกอบการสอน ร้อยละ 0.58 การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน MARCE ร้อยละ 0.58 การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐาน (BBL) ร้อยละ 0.58 การจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนอ่านของเมอร์ด็อค (MIA) ร้อยละ 
0.58 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างพลังการเรียนรู้  ร้อยละ 0.58 การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดของวรรณี ร้อยละ 0.58 การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน ร้อยละ 0.58 การจัดการเรียนรู้
แบบบทบาทสมมติ ร้อยละ 0.58 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเทคนิค KWC ร้อยละ 0.58 การ
จัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ ร้อยละ 0.58 การจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จ าลอง ร้อยละ 0.58 
การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรม ร้อยละ 0.58 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร้อยละ 0.58 
การใช้บทเรียนแบบโปรแกรม ร้อยละ 0.58 วิธีสอนแบบบรรยาย ร้อยละ 0.58 และกรณีศึกษา     
ร้อยละ 0.58 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาตามแบบแผนการวิจัย ซึ่งสามารถเลือกได้หลายค าตอบ แต่งานวิจัยทุกเล่ม 
ผู้วิจัยใช้เพียง 1 แบบแผนการวิจัย พบว่า ผู้วิจัยใช้แบบแผนการวิจัย The One Group Pretest-
Posttest Design มากท่ีสุด ร้อยละ 81.50 รองลงมา คือ Non-Randomized Control-Group 
Pretest-Posttest Design ร้อยละ 6.36 Randomized Control-Group Pretest-Posttest Design 
ร้อยละ 5.78 The One-Shot Case Study ร้อยละ 2.31 Quasi Experimental Design แบบ Non 
Equivalent control Group Pretest-Posttest Design ร้อยละ 2.31 ไม่ระบุแบบแผนงานวิจัย ร้อย
ละ 1.16 และ One Group Non Experimental Pretest-Posttest Design ร้อยละ 0.58 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาตามวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก
การสุ่มอย่างง่ายมากท่ีสุด ร้อยละ 67.63 รองลงมา คือ แบบเจาะจง ร้อยละ 14.45 ไม่ระบุวิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 8.09 แบบแบ่งกลุ่ม ร้อยละ 5.78 แบบอาสาสมัคร ร้อยละ 3.47 และแบบ
ประชากร ร้อยละ 0.58 ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณาตามสถานภาพกลุ่มตัวอย่าง พบว่า สถานภาพกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมาก
ท่ีสุด ร้อยละ 98.84 รองลงมา คือ ครู ร้อยละ 0.58 และอื่น ๆ ร้อยละ 0.58 ตามล าดับ 
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เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เป็นระดับช้ันประถมศึกษามาก
ท่ีสุด ร้อยละ 59.54 รองลงมา คือ ระดับช้ันมัธยมศึกษา ร้อยละ 40.46  

เมื่อพิจารณาตามเนื้อหางานวิจัยเกี่ยวกับการสอน พบว่า เป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยมากท่ีสุด ร้อยละ 24.86 รองลงมา คือ คณิตศาสตร์ ร้อยละ 21.39 สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ร้อยละ 12.14 วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 11.56 ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 10.98 ศิลปะ 
ร้อยละ 6.94 การกิจกรรมนักเรียน ร้อยละ 5.78 งานอาชีพและเทคโนโลยี ร้อยละ 2.89 สุขศึกษา
และพลศึกษา ร้อยละ 2.89 และกิจกรรมแนะแนว ร้อยละ 0.58 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาตามตัวแปรตามด้านการสอน ซึ่งสามารถเลือกได้หลายค าตอบ พบว่า เป็น
ด้านความคิดเห็นมากท่ีสุด ร้อยละ 93.06 รองลงมา คือ ด้านผลการเรียนรู้ ร้อยละ 74.57 ด้าน
ความสามารถและทักษะ ร้อยละ 53.76 ด้านอื่น ๆ ร้อยละ 32.26 และด้านเจตคติ ร้อยละ 1.16 
ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาตามเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ซึ่งสามารถเลือกได้หลายค าตอบ พบว่า ผู้วิจัย
ใช้แบบทดสอบมากท่ีสุด ร้อยละ 93.06 รองลงมา คือ แผนการสอน ร้อยละ 89.60  แบบสอบถาม 
ร้อยละ 88.44 แบบประเมิน ร้อยละ 43.35 แบบสัมภาษณ์ ร้อยละ 19.08 แบบสังเกต ร้อยละ 11.56 
แบบฝึกทักษะ ร้อยละ 8.67 ชุดการเรียน ร้อยละ 4.62 ประเด็นสนทนากลุ่ม ร้อยละ 4.05 ชุดกิจกรรม 
ร้อยละ 2.31 บทเรียนส าเร็จรูป ร้อยละ 1.73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 0.58 บทเรียนมัลติมีเดีย 
ร้อยละ 0.58 แบบวัดผลการเรียนรู้ ร้อยละ 058 แบบวัดความสามารถในการคิด ร้อยละ 0.58 และ
แบบวัดความเช่ือมั่น ร้อยละ 0.58 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาตามการหาคุณภาพเครื่องมือ ซึ่งสามารถเลือกได้หลายค าตอบ พบว่า ผู้วิจัย
ใช้ค่าความเท่ียงตรง ค่าความเช่ือมั่น ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความยากง่าย ร้อยละ 100  

และเมื่อพิจารณาตามสถิติท่ีใช้ในงานวิจัย ซึ่งสามารถเลือกได้หลายค าตอบ พบว่า ผู้วิจัย
ใช้ค่าเฉล่ีย การทดสอบค่า t-test มากท่ีสุด ร้อยละ 100 รองลงมา คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ร้อยละ 99.42 และค่าร้อยละ ร้อยละ 98.84 ตามล าดับ 
 
 2.2.1 องค์ความรู้ด้านการสอน 
ตารางที่ 10 รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเป็นสากล 

รูปแบบการเรียนการสอนที่เปน็สากล เล่ม ร้อยละ 
1. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย (cognitive 
domain) 

8 4.49 

2. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาด้านจิตพิสัย (affective 
domain) 

1 0.58 

3. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย (psycho-
motor domain) 

3 1.73 

4. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ 
(process skill) 

35 20.23 

5. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการบูรณาการ (integration) 42 24.28 
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รูปแบบการเรียนการสอนที่เปน็สากล เล่ม ร้อยละ 
6. รูปแบบการสอนอื่น ๆ 29 16.76 
7. การพัฒนานวัตกรรม 55 31.79 

รวม 173 100.00 
 
 จากตารางท่ี 10 พบว่า เมื่อพิจารณาตามรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเป็นสากล ผู้วิจัยใช้
การพัฒนานวัตกรรม มากท่ีสุด ร้อยละ 31.79 รองลงมา คือ รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการบูร
ณาการ (integration) ร้อยละ 24.28 รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ 
(process skill) ร้อยละ 20.23 รูปแบบการสอนอื่น ๆ ร้อยละ 16.76 รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้น
การพัฒนาด้านพุทธิพิสัย (cognitive domain) ร้อยละ 4.49 รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการ
พัฒนาด้านทักษะพิสัย (psycho-motor domain) ร้อยละ 1.73 และรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้น
การพัฒนาด้านจิตพิสัย (affective domain) ร้อยละ 0.58 ตามล าดับ 
 อีกท้ังงานวิจัยด้านการสอนยังสามารถเปรียบเทียบค่าขนาดอิทธิพลของงานวิจัยเชิง
ทดลองจ าแนกตามวิธีสอนโดยผู้วิจัยวิเคราะห์จากงานวิจัยเชิงทดลองท่ีละตัวแปรตามท่ีมีค่าสถิติท่ี
จ าเป็นและเพียงพอส าหรับแปลงค่าให้เป็นค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) คือ ผลการเรียนรู้ /
ผลสัมฤทธิ์ และความสามารถ/ทักษะ ได้ดังนี้ 

(1) งานวิจัยเชิงทดลองที่มีตัวแปรตาม คือ ผลการเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์ การน าเสนอผล
การสังเคราะห์เชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์อภิมาน จ าแนกตามวิธีสอนจากงานวิจัยเชิงทดลองท่ีมีตัว
แปรตาม คือ ผลการเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์ จ านวน 129 เรื่อง เป็นวิธีสอนเดียวกันท่ีมากกว่า 2 เล่มข้ึนไป
และมีค่าสถิติท่ีจ าเป็นและเพียงพอส าหรับแปลงค่าให้เป็นค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) จ านวน 9 
เล่ม ปรากฏผลดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 11 จ านวนงานวิจัยจ าแนกตามวิธีสอนจากงานวิจัยเชิงทดลองท่ีมีตัวแปรตาม คือ ผลการ
เรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์ 

ท่ี วิธีสอน เล่ม ร้อยละ 
1 การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT  3 33.33 
2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 2 22.22 
3 การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC  2 22.22 
4 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 2 22.22 
 รวม 9 100.00 

 
จากตารางท่ี 11 พบว่า งานวิจัยจ าแนกตามวิธีสอนจากงานวิจัยเชิงทดลองท่ีมีตัวแปรตาม 

คือ ผลการเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์ พบว่า เป็นวิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มากท่ีสุด ร้อยละ 
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33.33 รองลงมา คือ วิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค CIRC  และการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ร้อยละ 22.22 ตามล าดับ 
 ในการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพลของงานวิจัยเชิงทดลองท่ีมีตัวแปรตาม คือ ผลการ
เรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์ จ าแนกตามวิธีสอน ในภาพรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน ผู้วิจัยใช้
การวิเคราะห์อภิมานในการสังเคราะห์เพื่อหาค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) และน าไปหาค่าเฉล่ีย
ขนาดอิทธิพล โดยใช้การน าเสนอในรูปแบบตารางแสดงค่าขนาดอิทธิพล (𝑑𝑖) ค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพล  
(�̅�) ค่าความแปรปรวนของค่าขนาดอิทธิพล (𝑆2

𝑑) ปรากฏผลดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 12 ค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพลของงานวิจัยเชิงทดลองท่ีมีตัวแปรตาม คือ ผลการเรียนรู้/
ผลสัมฤทธิ์จ าแนกตามวิธีสอน ในภาพรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน 

ท่ี วิธีสอน ค่าขนาดอิทธิพล 
𝑛 �̅� 𝑆2

𝑑 

1 การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT  3 3.45 0.59 
2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 2 2.04 0.05 
3 การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC  2 2.00 0.61 
4 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 2 6.22 9.02 
 รวม 9 - - 

 
จากตารางท่ี 12 พบว่า ในภาพรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน พบว่า วิธี

สอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ส่งผลต่อผลการเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์สูงท่ีสุด (�̅� = 6.22, 𝑆2
𝑑 

= 9.02) รองลงมา คือ วิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT (�̅� = 3.45, 𝑆2
𝑑 = 0.59) การ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (�̅� = 2.04, 𝑆2
𝑑 = 0.05) และล าดับสุดท้าย คือ การจัดการ

เรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC (�̅� = 2.00, 𝑆2
𝑑 = 0.61) 

เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละวิธีสอน ปรากฏผลดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 13 ค่าขนาดอิทธิพล ค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพล และค่าความแปรปรวนของค่าขนาดอิทธิพลของ
งานวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับวิธีสอนแบบปกติ 

ช่ืองานวิจัย 𝑑𝑖 

1. การศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วน  และความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสอนด้วยวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบ 4 MAT  
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 
ท่ีจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT  

3.09 
 

 
2.89 
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ช่ืองานวิจัย 𝑑𝑖 

3. การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT  

4.71 

ค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพล  (�̅�) 3.45 
ค่าความแปรปรวนของค่าขนาดอิทธิพล (𝑆2

𝑑) 0.59 
  
จากตารางท่ี 13 พบว่า งานวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับ

วิธีสอนแบบปกติ จ านวน 4 เรื่อง เมื่อพิจารณาผลการใช้วิธีสอนด้านผลการเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์ พบว่า 
มีค่าขนาดอิทธิพลเป็นบวกท้ังหมด โดยมีค่าขนาดอิทธิพลสูงสุด คือ 4.71 รองลงมา คือ 3.09 และ
ต่ าสุด คือ 2.89 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์อภิมาน พบว่า ค่าเฉล่ียของขนาดอิทธิพล เท่ากับ 3.45 
ค่าความแปรปรวนของค่าขนาดอิทธิพล เท่ากับ 0.59 แสดงว่า งานวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอนแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ส่งผลต่อผลการเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ 3.45 เท่าของ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของวิธีสอนแบบปกติ 
 
ตารางที่ 14 ค่าขนาดอิทธิพล ค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพล และค่าความแปรปรวนของค่าขนาดอิทธิพลของ
งานวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กับวิธีสอนแบบปกติ 

ช่ืองานวิจัย 𝑑𝑖 

1. การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
2. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

1.68 
 

2.17 

ค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพล  (�̅�) 2.04 
ค่าความแปรปรวนของค่าขนาดอิทธิพล (𝑆2

𝑑) 0.05 
 
จากตารางท่ี 14 พบว่า งานวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน กับวิธีสอนแบบปกติ จ านวน 2 เรื่อง เมื่อพิจารณาผลการใช้วิธีสอนด้านผลการเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์ 
พบว่า มีค่าขนาดอิทธิพลเป็นบวกท้ังหมด โดยมีค่าขนาดอิทธิพลสูงสุด คือ 2.17 และต่ าสุด คือ 1.68 
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์อภิมาน พบว่า ค่าเฉล่ียของขนาดอิทธิพล เท่ากับ 2.04 ค่าความ
แปรปรวนของค่าขนาดอิทธิพล เท่ากับ 0.05 แสดงว่า งานวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส่งผลต่อผลการเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ 2.04 เท่าของส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานของวิธีสอนแบบปกติ 
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ตารางที่ 15 ค่าขนาดอิทธิพลค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพล และค่าความแปรปรวนของค่าขนาดอิทธิพลของ
งานวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกติ 

ช่ืองานวิจัย 𝑑𝑖 

1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสะกดค ายากของ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC  

1.24 
 

2.80 

ค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพล  (�̅�) 2.00 
ค่าความแปรปรวนของค่าขนาดอิทธิพล (𝑆2

𝑑) 0.61 
 
จากตารางท่ี 15 พบว่า งานวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC 

กับวิธีสอนแบบปกติ จ านวน 2 เรื่อง เมื่อพิจารณาผลการใช้วิธีสอนด้านผลการเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์ 
พบว่า มีค่าขนาดอิทธิพลเป็นบวกท้ังหมด โดยมีค่าขนาดอิทธิพลสูงสุด คือ 2.80 และต่ าสุด คือ 1.24 
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์อภิมาน พบว่า ค่าเฉล่ียของขนาดอิทธิพล เท่ากับ 2.00 ค่าความ
แปรปรวนของค่าขนาดอิทธิพล เท่ากับ 0.61 แสดงว่า งานวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิค CIRC ส่งผลต่อผลการเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ 2.00 เท่าของส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานของวิธีสอนแบบปกติ 
 
ตารางที่ 16 ค่าขนาดอิทธิพล ค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพล และค่าความแปรปรวนของค่าขนาดอิทธิพลของ
งานวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กับวิธีสอนแบบปกติ 

ช่ืองานวิจัย 𝑑𝑖 

1. การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีสอนด้วยวิธีสอนแบบโครงงาน  
2. การพัฒนาทักษะชีวิตในกิจกรรมแนะแนวชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยโครงงาน  

10.01 
 

3.84 
ค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพล  (�̅�) 6.22 

ค่าความแปรปรวนของค่าขนาดอิทธิพล (𝑆2
𝑑) 9.02 

 
จากตารางท่ี 16 พบว่า งานวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กับ

วิธีสอนแบบปกติ จ านวน 2 เรื่อง เมื่อพิจารณาผลการใช้วิธีสอนด้านผลการเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์ พบว่า 
มีค่าขนาดอิทธิพลเป็นบวกท้ังหมด โดยมีค่าขนาดอิทธิพลสูงสุด คือ 10.01 และต่ าสุด คือ 3.84 เมื่อ
พิจารณาผลการวิเคราะห์อภิมาน พบว่า ค่าเฉล่ียของขนาดอิทธิพล เท่ากับ 6.22 ค่าความแปรปรวน
ของค่าขนาดอิทธิพล เท่ากับ 9.02 แสดงว่า งานวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน ส่งผลต่อผลการเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ 6.22 เท่าของส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของวิธีสอนแบบปกติ 
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(2) งานวิจัยเชิงทดลองที่มีตัวแปรตาม คือ ความสามารถ/ทักษะ การน าเสนอผลการ
สังเคราะห์เชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์อภิมาน จ าแนกตามวิธีสอนจากงานวิจัยเชิงทดลองท่ีมีตัวแปร
ตาม คือ ความสามารถ/ทักษะ จ านวน 93 เรื่อง เป็นวิธีสอนเดียวกันท่ีมากกว่า 2 เล่มขึ้นไปและมี
ค่าสถิติท่ีจ าเป็นและเพียงพอส าหรับแปลงค่าให้เป็นค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) จ านวน 3 เล่ม 
ปรากฏผลดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 17 จ านวนงานวิจัยจ าแนกตามวิธีสอนจากงานวิจัยเชิงทดลองท่ีมีตัวแปรตาม คือ 
ความสามารถ/ทักษะ 

ท่ี วิธีสอน เล่ม ร้อยละ 
1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 3 100.00 
 รวม 3 100.00 

 
จากตารางท่ี 17 พบว่า งานวิจัยจ าแนกตามวิธีสอนจากงานวิจัยเชิงทดลองท่ีมีตัวแปรตาม 

คือ ความสามารถ/ทักษะ เป็นวิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร้อยละ 100.00 
 ในการเปรียบเทียบค่าขนาดอิทธิพลของ งานวิ จัย เ ชิงทดลอง ท่ีมี ตัวแปรตาม  คือ 
ความสามารถ/ทักษะ จ าแนกตามวิธีสอน ในภาพรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน ผู้วิจัย
ใช้การวิเคราะห์อภิมานในการสังเคราะห์เพื่อหาค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) และน าไปหาค่าเฉล่ีย
ขนาดอิทธิพล โดยใช้การน าเสนอในรูปแบบตารางแสดงค่าขนาดอิทธิพล (𝑑𝑖) ค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพล  
(�̅�) ความแปรปรวนของค่าขนาดอิทธิพล (𝑆2

𝑑) ปรากฏผลดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 18 ค่าขนาดอิทธิพลของงานวิจัยเชิงทดลองท่ีมีตัวแปรตาม คือ ความสามารถ/ทักษะจ าแนก
ตามวิธีสอน ในภาพรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน 

ท่ี วิธีสอน ค่าขนาดอิทธิพล 
𝑛 �̅� 𝑆2

𝑑 

1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 3 3.40 0.24 
 รวม 3 - - 

จากตารางท่ี 18 พบว่า ในภาพรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน พบว่า วิธี
สอนแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพลเป็นบวก (�̅� = 3.40, 𝑆2

𝑑 = 
0.24) แสดงว่าวิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานส่งผลต่อความสามารถ/ทักษะสูง
กว่าวิธีสอนแบบปกติ  

เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละวิธีสอน ปรากฏผลดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 19 ค่าขนาดอิทธิพล ค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพล และค่าความแปรปรวนของค่าขนาดอิทธิพลของ
งานวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กับวิธีสอนแบบปกติ 

ช่ืองานวิจัย 𝑑𝑖 

1. การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทักษะชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน  
2. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
3. การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และทักษะการอ่านวิเคราะห์  ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  

4.29 
 

3.02 
 

3.38 

ค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพล  (�̅�) 3.40 
ค่าความแปรปรวนของค่าขนาดอิทธิพล (𝑆2

𝑑) 0.24 
จากตารางท่ี 19 พบว่า งานวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน กับวิธีสอนแบบปกติ จ านวน 3 เรื่อง เมื่อพิจารณาผลการใช้วิธีสอนด้านความสามารถ/ทักษะ 
พบว่า มีค่าขนาดอิทธิพลเป็นบวกท้ังหมด โดยมีค่าขนาดอิทธิพลสูงสุด คือ 4.29 รองลงมา คือ 3.38 
และต่ าสุด คือ 3.02 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์อภิมาน พบว่า ค่าเฉล่ียของขนาดอิทธิพล เท่ากับ 
3.40 ค่าความแปรปรวนของค่าขนาดอิทธิพล เท่ากับ 0.24 แสดงว่า งานวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอนแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส่งผลต่อความสามารถ/ทักษะสูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ 3.40 เท่า
ของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของวิธีสอนแบบปกติ 
 

2.3 คุณลักษณะและองค์ความรู้ด้านการนิเทศ 
 2.3.1 คุณลักษณะด้านการนิเทศ 
ตารางที่ 20 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัยด้านนิเทศ 

ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัยด้านนิเทศ เล่ม ร้อยละ 
1. รหัสงานวิจัย  12 100.00 
2. เพศผู้วิจัย 
   ชาย 
   หญิง 

 
1 
11 

 
8.33 
91.67 

3. ปีท่ีพิมพ์เผยแพร่  
   2544 
   2545 
   2546 
   2547 
   2548 
   2549 

 
0 
2 
1 
1 
2 
3 

 
0.00 
16.67 
8.33 
8.33 
16.67 
25.00 
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ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัยด้านนิเทศ เล่ม ร้อยละ 
   2550 
   2551 
   2552 
   2553 
   2554 
   2555 
   2556 
   2557 
   2558 

1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 

8.33 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
8.33 
8.33 
0.00 
0.00 

4. รูปแบบงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย 
   การวิจัยแบบส ารวจ               
   การวิจัยแบบทดลอง     
   การวิจัยแบบ R&D 

 
0 
12 
0 

 
0.00 

100.00 
0.00 

5. สมมติฐานการวิจัย 
   ต้ังสมมติฐานแบบมีทิศทาง        
   ต้ังสมมติฐานแบบไม่มีทิศทาง 
   ไม่มี/ไม่ระบุ          
   มีทิศทางและไม่มีทิศทาง  

 
2 
7 
2 
1 

 
16.67 
58.33 
16.67 
8.33 

6. แนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาใช้ด้านการนิเทศ (เลือกได้หลายค าตอบ) 
   การนิเทศแบบมนุษยสัมพันธ์  
   การนิเทศแบบวิทยาศาสตร์  
   การนิเทศแบบทรัพยากรมนุษย์  
   การนิเทศแบบมนุษยนิยม 
   การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ 
        - การนิเทศแบบคลินิก 
        - การนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพ 
        - การนิเทศแบบพัฒนาตนเอง 
        - การนิเทศโดยผู้บริหาร 

 
0 
0 
0 
0 
 
3 
8 
0 
1 

 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
25.00 
66.67 
0.00 
8.33 

7. แบบแผนการวิจัย (เลือกได้หลายค าตอบ) 
        The One-Shot Case Study 
        The One-Group Pretest-Posttest Design 
        Randomized Control-Group Pretest-Posttest Design 
        Randomized Solomon Four-Group Design 
        Randomized Control-Group Posttest Only Design 
        Non-Randomized Control-Group Pretest-Posttest Design 

 
0 
12 
0 
0 
0 
0 

 
0.00 

100.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
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ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัยด้านนิเทศ เล่ม ร้อยละ 
        Non-Randomized Control-Group Posttest Only Design 
        ไม่มี/ไม่ระบ ุ

0 
0 

0.00 
0.00 

8. วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
        ประชากร 
        เจาะจง 
        อย่างง่าย 
        เป็นระบบ 
        แบ่งกลุ่ม 
        แบ่งช้ัน 
        หลายข้ันตอน 
        ไม่ระบ ุ

 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
8 

 
0.00 
33.33 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
66.67 

9. สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง 
        นักเรียน          
        ครู                  
        อื่น ๆ 
        - ครูและนักเรียน 
        - ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน ครูฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ 
หัวหน้าคนงาน 

 
0 
0 
 

11 
1 
 

 
0.00 
0.00 

 
91.67 
8.33 

10. ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 
        ประถม            
        มัธยม                
        อื่น ๆ 
        - ครู 

 
7 
4 
 
1 

 
58.33 
33.33 

 
8.33 

11. เนื้อหางานวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศ 
   ด้านสภาพการด าเนินงานนิเทศ 
   ด้านบุคลากรการนิเทศ  
   ด้านกระบวนการนิเทศ 
   ด้านรูปแบบการนิเทศ  
   ความต้องการการนิเทศ 
   ปัญหาการจัดการนิเทศ  
   อื่น ๆ 

 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
0 

 
0.00 
0.00 

100.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

12. ตัวแปรตามด้านการนิเทศ (เลือกได้หลายค าตอบ) 
   ผลการเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์ 
   ความสามารถ/ทักษะ 
   ความคิดเห็น 

 
12 
12 
12 

 
100.00 
100.00 
100.00 
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ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัยด้านนิเทศ เล่ม ร้อยละ 
   เจตคติ 
   อื่น ๆ 

0 
0 

0.00 
0.00 

13. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย (เลือกได้หลายค าตอบ) 
   แบบสอบถาม 
   แบบทดสอบ 
   แบบสังเกต     
   แบบสัมภาษณ์ 
   แบบประเมิน 
   อื่น ๆ    
        - สนทนากลุ่ม 

 
12 
12 
12 
12 
12 
 

12 

 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

 
100.00 

14. การหาคุณภาพเครื่องมือ (เลือกได้หลายค าตอบ) 
   ความเท่ียงตรง 
   ความเช่ือมั่น   
   อ านาจจ าแนก      
   ความยากง่าย    

 
12 
12 
12 
12 

 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

15. สถิติท่ีใช้ในงานวิจัย (เลือกได้หลายค าตอบ) 
   ความถ่ี 
   ร้อยละ 
   ค่าเฉล่ีย 
   ค่าความแปรปรวน 
   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   การทดสอบค่า t-test 
   ANOVA 
   Q-Statistic 
   Non-parametric test 
   อื่น ๆ 

 
0 
12 
12 
0 
12 
12 
0 
0 
0 
0 

 
0.00 

100.00 
100.00 
0.00 

100.00 
100.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
จากตารางท่ี 20 พบว่า เมื่อพิจารณางานวิจัยจ าแนกตามเพศผู้วิจัย พบว่า ผู้วิจัยส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 และเป็นเพศชาย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.33 

เมื่อพิจารณาตามปีท่ีพิมพ์เผยแพร่ พบว่า ผู้วิจัยตีพิมพ์เผยแพร่มากท่ีสุด คือ ปี 2549 ร้อย
ละ 25 รองลงมา คือ ปี 2545 ร้อยละ 16.67 ปี 2548 ร้อยละ 16.67 ปี 2546 ร้อยละ 8.33 ปี 2547 
ร้อยละ 8.33 ปี 2550 ร้อยละ 8.33 ปี 2555 ร้อยละ 8.33 และปี 2556 ร้อยละ 8.33 ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณาตามรูปแบบงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย พบว่า ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบทดลอง 
ร้อยละ 100  
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เมื่อพิจารณาตามสมมติฐานการวิจัย พบว่า ผู้วิจัยต้ังสมมติฐานแบบไม่มีทิศทาง ร้อยละ 
58.33 รองลงมา คือ ต้ังสมมติฐานแบบมีทิศทาง ร้อยละ 16.67 ไม่ระบุสมมติฐาน ร้อยละ 16.67 และ
ต้ังสมมติฐานแบบมีทิศทางและไม่มีทิศทาง ร้อยละ 8.33 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาตามแนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาใช้ด้านการนิเทศ ซึ่งสามารถเลือกได้หลาย
ค าตอบ พบว่า ผู้วิจัยใช้การนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพมากท่ีสุด ร้อยละ 66.67 รองลงมา คือ การ
นิเทศแบบคลินิก ร้อยละ 25 และการนิเทศโดยผู้บริหาร ร้อยละ 8.33 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาตามแบบแผนการวิจัย ซึ่งสามารถเลือกได้หลายค าตอบ แต่งานวิจัยทุกเล่ม 
ผู้วิจัยใช้เพียง 1 แบบแผนการวิจัย พบว่า ผู้วิจัยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ The One-Group Pretest-
Posttest Design ร้อยละ 100  

เมื่อพิจารณาตามวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้วิจัยไม่ระบุวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
มากท่ีสุด ร้อยละ 66.67 และรองลงมา คือ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ร้อยละ 33.33  

เมื่อพิจารณาตามสถานภาพกลุ่มตัวอย่าง พบว่า สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง เป็นครูและ
นักเรียนมากท่ีสุด ร้อยละ 91.67 และรองลงมา คือ เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน ครูฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ ร้อยละ 8.33  

เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เป็นระดับช้ันประถมศึกษามาก
ท่ีสุด ร้อยละ 58.33 รองลงมา คือ ระดับช้ันมัธยมศึกษา ร้อยละ 33.33 และอื่น ๆ ร้อยละ 8.33 
ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาตามเนื้อหางานวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศ พบว่า เป็นเนื้อหาด้านกระบวนการ
นิเทศ ร้อยละ 100  

เมื่อพิจารณาตามตัวแปรตามด้านการนิเทศ ซึ่งสามารถเลือกได้หลายค าตอบ พบว่า มีตัว
แปรตามเป็นผลการเรียนรู้ ความสามารถ ทักษะ ความคิดเห็น ร้อยละ 100 

เมื่อพิจารณาตามเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ซึ่งสามารถเลือกได้หลายค าตอบ พบว่า ผู้วิจัย
ใช้แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน สนทนากลุ่ม ร้อยละ 100 

เมื่อพิจารณาตามการหาคุณภาพเครื่องมือ ซึ่งสามารถเลือกได้หลายค าตอบ พบว่า ผู้วิจัย
ใช้ค่าความเท่ียงตรง ค่าความเช่ือมั่น ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความยากง่าย ร้อยละ 100  

และเมื่อพิจารณาตามสถิติท่ีใช้ในงานวิจัย ซึ่งสามารถเลือกได้หลายค าตอบ พบว่า ผู้วิจัย
ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test ร้อยละ 100 
 
 2.3.2 องค์ความรู้ด้านการนิเทศ 
 เนื้อหาสาระของงานวิจัยของสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธี
สอน มหาวิทยาลัยศิลปากร ยุคปฏิรูปการศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ถึง
ปัจจุบัน) ด้านการนิเทศ จ านวน 12 เรื่อง พบว่า  
 มีจุดประสงค์ในการนิเทศ โดยศึกษาความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการสอนของ
ครู เปรียบเทียบความสามารถของครู ก่อนและหลังนิเทศ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ศึกษาความคิดเห็นของครู และศึกษาความคิดเห็นของผู้นิเทศ 
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 มีขั้นตอนส าคัญในการนิเทศ โดยประชุมก่อนการสังเกต โดยปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็น
ท่ีน่าสนใจ ให้ความรู้เกี่ยวกับการนิเทศ รวมไปถึงการวางแผนการด าเนินการนิเทศ จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ แผนการนิเทศ ก าหนดเครื่องมือในการสังเกตการณ์สอน จัดท าปฏิทินส าหรับสังเกตการ
สอนและการประชุม การสังเกตการสอน ด าเนินการสังเกตการสอนตามแผนการนิเทศโดยสังเกต
พฤติกรรมการสอนของครู วิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตการสอนโดย
วิเคราะห์ผลท่ีได้จากการสังเกตและร่วมกันพิจารณาพฤติกรรมท่ีต้องคงไว้หรือเปล่ียนแปลง และ
ประชุมหลังการสอน เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูผู้สอนเกี่ยวกับผลการสังเกตและพิจารณายุทธวิธี
การแก้ปัญหาของครูในเรื่องต่อไป 
 มีผลการวิจัย โดยหลังได้รับการนิเทศ ครูมีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถเรื่องการ
วิจัยในช้ันเรียนเพิ่มมากขึ้น ผลการเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนก่อนและหลังแตกต่างกัน นักเรียนมี
ความคิดเห็นท่ีดี สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูเพิ่มขึ้นในระดับสูงทุกด้าน ครูผู้สอนมีความ
คิดเห็น เห็นด้วยมาก และผู้นิเทศเห็นด้วยอย่างมากต่อกระบวนการนิเทศ 
 มีข้อเสนอแนะ โดยต้องด าเนินการนิเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การนิเทศภายในโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการนิเทศการสอนและ
เนื้อหาสาระวิชา โดยมีผู้เช่ียวชาญในเนื้อหาสาระร่วมในการนิเทศ เพื่อเปิดโอกาสในครูได้รับความรู้
ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ผู้นิเทศควรสร้างความเข้าใจและการยอมรับให้เกิดขึ้นในคณะครู และควรส่งเสริม
สนับสนุนการนิเทศโดยตรง เป็นความสมัครใจของครูผู้สอน ไม่มีการบังคับ ต้องด าเนินการนิเทศใน
ภาคเรียนท่ีโรงเรียนมีกิจกรรมน้อย เพื่อไม่ให้ครูรู้สึกว่ามีภาระมากเกินไป และครู ผู้นิเทศ ต้องมีความรู้ 
ความสามารถด้านเทคนิค วิธีด าเนินการนิเทศการสอนอย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี  5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
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 การวิเคราะห์งานวิจัยด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีวัตถุประสงค์เพื่อหาคุณภาพงานวิจัยด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศ และเพื่อ
วิเคราะห์คุณลักษณะและองค์ความรู้ด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศ โดยมีเครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัย จ านวน 4 ชุด คือ 1) แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 2) แบบบันทึก
คุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านหลักสูตร และคู่มือลงรหัสข้อมูล 3) แบบบันทึกคุณลักษณะ
งานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการสอน และคู่มือลงรหัสข้อมูล และ 4) แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย 
และองค์ความรู้ด้านการนิเทศ และคู่มือลงรหัสข้อมูล 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการการวิเคราะห์งานวิจัยด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 1. ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศ พบว่า ผลการ
ประเมินคุณภาพงานวิจัยในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.93, 𝑆𝐷 = 0.29) เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า งานวิจัยด้านการสอน มีผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยมากท่ีสุด (�̅� = 4.94, 𝑆𝐷 = 
0.28) รองลงมา คือ งานวิจัยด้านกานิเทศ (�̅� = 4.93, 𝑆𝐷 = 0.36) และงานวิจัยด้านหลักสูตร (�̅� 
= 4.92, 𝑆𝐷 = 0.33) ตามล าดับ  
 และเมื่อพิจารณารายเนื้อหาสาระท่ีประเมินในภาพรวม พบว่า เนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิธีการ
ด าเนินการวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ การน าเสนอรายงาน
วิจัย มีผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 5.00, 𝑆𝐷 = 0.00) รองลงมา คือ 
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย (�̅� = 4.97, 𝑆𝐷 = 0.07) และ
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง (�̅� = 4.63, 𝑆𝐷 = 0.70) ตามล าดับ 
  1.1 ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยด้านหลักสูตร พบว่า ผลการประเมินคุณภาพ
งานวิจัยด้านหลักสูตรอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.92, 𝑆𝐷 = 0.33) ทุกเล่มมีผลการประเมิน
คุณภาพงานวิจัยอยู่ในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณารายเนื้อหาสาระท่ีประเมิน พบว่า เนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับวิธีการด าเนินการวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ การ
น าเสนอรายงานวิจัย มีผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 5.00, 𝑆𝐷 = 0.00) 
รองลงมา คือ เนื้อหาสาระเกี่ยวกับความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย (�̅� = 4.95, 𝑆𝐷 = 
0.11) และเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ( �̅� = 4.58, 𝑆𝐷 = 0.78) 
ตามล าดับ 
  1.2 ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยด้านการสอน พบว่า ผลการประเมินคุณภาพ
งานวิจัยด้านการสอนอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.94, 𝑆𝐷 = 0.28) ทุกเล่มมีผลการประเมิน
คุณภาพงานวิจัยอยู่ในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณารายเนื้อหาสาระท่ีประเมิน พบว่า เนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับวิธีการด าเนินการวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ การ
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น าเสนอรายงานวิจัย มีผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 5.00, 𝑆𝐷 = 0.00) 
รองลงมา คือ เนื้อหาสาระเกี่ยวกับความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย (�̅� = 4.97, 𝑆𝐷 = 
0.07) และเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ( �̅� = 4.64, 𝑆𝐷 = 0.67) 
ตามล าดับ 
  1.3 ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยด้านการนิเทศ พบว่า ผลการประเมินคุณภาพ
งานวิจัยด้านการนิเทศอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.93, 𝑆𝐷 = 0.36) ทุกเล่มมีผลการประเมิน
คุณภาพงานวิจัยอยู่ในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณารายเนื้อหาสาระท่ีประเมิน พบว่า เนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย วิธีการด าเนินการวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การสรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ การน าเสนอรายงานวิจัย มีผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยใน
ระดับมากท่ีสุด (�̅� = 5.00, 𝑆𝐷 = 0.00) รองลงมา คือ เนื้อหาสาระเกี่ยวกับวรรณกรรมและงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวขอ้ง (�̅� = 4.52, 𝑆𝐷 = 0.89) ตามล าดับ 
 2. คุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านหลักสูตร พบว่า  
  2.1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัยด้านหลักสูตร ผู้วิจัยส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ร้อยละ 76.67 เพศชาย ร้อยละ 23.33 ตีพิมพ์เผยแพร่มากท่ีสุด คือ ปี 2545 ร้อยละ 16.67 
น้อยท่ีสุด คือ ปี 2544 2546 2556 2557 ร้อยละ 3.33 รูปแบบงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยมากท่ีสุด 
คือ การวิจัยแบบ R&D ร้อยละ 83.33 น้อยท่ีสุด คือ การวิจัยเชิงพรรณนา ร้อยละ 3.33 ต้ังสมมติฐาน
มากท่ีสุด คือ แบบไม่มีทิศทางมากท่ีสุด ร้อยละ 56.67 น้อยท่ีสุด คือ ต้ังสมมติฐานแบบมีทิศทางและ
ไม่มีทิศทาง ร้อยละ 10.00 แนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาใช้ด้านหลักสูตร มากท่ีสุด คือ แนวคิดของสงัด 
อุทรานันท์ ร้อยละ 73.33 น้อยท่ีสุด คือ Balanced Scorecard แนวคิด BSC Robert Kaplan and 
David Norton ครอนบาค เคริกแพตทริก ชีวรัตน์ สาล่ีประเสริฐ พะนอม แก้วก าเนิด เวซ์ เวลซ์ สาลินี 
อุดมผล ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา อัลคิน อุบลรัตน์ กิจไมตรี และแฮมมอนด์ ร้อยละ 
3.33 แบบแผนการวิจัย มากท่ีสุด คือ The One-Group Pretest-Posttest Design ร้อยละ 73.33 
น้อยท่ีสุด คือ The One-Shot Case Study ร้อยละ 6.67 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง มากท่ีสุด คือ ไม่
ระบุการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 40 น้อยท่ีสุด คือ แบบหลายข้ันตอน ร้อยละ 3.33 สถานภาพกลุ่ม
ตัวอย่าง มากท่ีสุด คือ นักเรียน ร้อยละ 51.06 น้อยท่ีสุด คือ ผู้นิเทศ คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้บริหาร ครู ร้อยละ 3.33 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง มากท่ีสุด คือ ระดับช้ันประถมศึกษา ร้อย
ละ 43.33 น้อยท่ีสุด คือ ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 23.33 เนื้อหางานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร มากท่ีสุด 
คือ การพัฒนาหลักสูตร น้อยท่ีสุด คือ การประเมินผลหลักสูตร ตัวแปรตามด้านการหลักสูตร มาก
ท่ีสุด คือ ผลการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 83.33 น้อยท่ีสุด คือ เจตคติ พฤติกรรม
นักเรียน ผลงานนักเรียน ร้อยละ 3.33 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย มากท่ีสุด คือ แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ ร้อยละ 100 น้อยท่ีสุด คือ แบบสังเกต ร้อยละ 70 การหาคุณภาพเครื่องมือ มากท่ีสุด คือ 
ค่าความเช่ือมั่นมากท่ีสุด ร้อยละ 100 น้อยท่ีสุด คือ ความเท่ียงตรง ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความยาก
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ง่าย ร้อยละ 80 สถิติท่ีใช้ในงานวิจัย มากท่ีสุด คือ ค่าร้อยละ ร้อยละ 100 น้อยท่ีสุด คือ การทดสอบ
ค่า T-test ร้อยละ 76.67 
  2.2 องค์ความรู้ด้านหลักสูตร พบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตร มีจุดประสงค์ในการ
พัฒนาหลักสูตร โดยศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษาตามแนวคิด ทฤษฎี วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและการ
ประเมินผล ศึกษาแนวการจัดการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ ศึกษาความต้องการ
ของนักเรียนเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล ศึกษาความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรจากบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในด้านสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และการวัดประเมินผล สร้างหลักสูตร โดยการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานท่ีได้จากการศึกษาข้อมูล
พื้นฐานมาพัฒนาหลักสูตรฉบับร่าง ทดลองใช้หลักสูตร โดยการน าหลักสูตรท่ีพัฒนาไปทดลองใช้ และ
ประเมินผลหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร โดยการประเมินผลนักเรียนด้านผลการเรียนรู้ ด้านความ
คิดเห็นของผู้เรียน  
  มีขั้นตอนส าคัญในการพัฒนาหลักสูตร โดยขั้นท่ี 1 ขั้นวิจัย (Research) : การศึกษา
ข้อมูลขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร โดยด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
ผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 2) วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร
สถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3) ศึกษาแนวการจัดการเรียนรู้ 4) ศึกษาความต้องการของ
นักเรียน ด้านสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวั ดประเมินผล 5) ศึกษาความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรจากบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในด้านสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และการวัดประเมินผล จากผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการ ครูผู้สอนในกลุ่มสาระ และผู้รู้ในท้องถิ่น ขั้นท่ี 2 ขั้นพัฒนา (Development) : การพัฒนา
หลักสูตร มีวิธีการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยข้ันตอนดังนี้ 1) การพัฒนาหลักสูตร
ฉบับร่าง โดยน าข้อมูลจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานด าเนินการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย มาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน แนวทางการ
จัดการเรียนรู้ ส่ือการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และแผนการจัดการเรียนรู้ และน า
หลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นน าเสนอท่ีประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมพิจารณาอีกครั้ง 2) ตรวจสอบคุณภาพ
หลักสูตรฉบับร่างโดยผู้เช่ียวชาญ 3) การปรับปรุงหลักสูตร น าผลการประเมินหลักสูตรของผู้เช่ียวชาญ
มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีความเหมาะท่ีจะน าไปทดลองใช้ ขั้นท่ี 3 ขั้น
วิจัย (Research) : การทดลองใช้หลักสูตร  มีวิธีการด าเนินการตามล าดับข้ันตอน ดังนี้ 1) ขอหนังสือ
จากบัณฑิตวิทยาลัย ถึงผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้หลักสูตรท่ี
พัฒนาขึ้น 2) ทดลองใช้หลักสูตร 3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร และขั้นท่ี 4 ขั้นพัฒนา 
(Development) : การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร มีวิธีการในการประเมินหลักสูตร โดยมี
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รายละเอียดดังนี้  1) ประเมินผลการเรียนรู้  2) ประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร 3) ประเมิน
ความสามารถ 4) สอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อหลักสูตร 
  มีผลการวิจัย โดยผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามความต้องการของนักเรียนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร ผลการพัฒนา
หลักสูตร ได้หลักสูตรประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชา 
โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน แนวทางการจัดการเรียนรู้ ส่ือการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
และแผนการจัดการเรียนรู้ ทดลองใช้หลักสูตร โดยด าเนินการทดลองตามหน่วยการเรียนรู้และ
แผนการจัดการเรียนรู้ และประเมินผลหลักสูตร ก่อนการใช้หลักสูตรและหลังการใช้หลักสูตร ซึ่งมี
ความแตกต่างกัน 
  มีข้อเสนอแนะ โดยก่อนการน าหลักสูตรไปใช้ ควรศึกษาหลักสูตรให้เข้าใจเพื่อ
ประสิทธิภาพของการน าไปใช้ และจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ในหลักสูตร เน้นการฝึก
ปฏิบัติ เปิดโอกาศให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงานภายในโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการ ควรมีการประชุม เพื่อเสนอผล รายงานผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน ครูควรยืดหยุ่นเวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน เปิดโอกาส
ให้ผู้ปกครอง บุคคลท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม ในการควบคุมดูแลนักเรียน สะท้อนความคิดเห็นและ
ประเมินผล น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน จัดอบรมบุคลากรใน
โรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ให้ผู้รู้เฉพาะด้านมาเป็น
ผู้ด าเนินการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน สถานศึกษาควรขอรับความ
ช่วยเหลือจากแหล่งเรียนรู้  ประเมินผลงานตามสภาพจริง ให้นักเรียนท าผลงานท่ีหลากหลาย ให้
นักเรียนประเมินผลงานด้วยตนเอง ใช้ส่ือท่ีทันสมัย อบรมเพิ่มความรู้ให้ผู้ใช้หลักสูตรอยู่เสมอ
สถานศึกษาศึกษาควรสนบสนุนงบประมาณ และสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 
  ด้านการประเมินหลักสูตร มีจุดประสงค์ในการประเมินหลักสูตร โดยประเมินหลักสูตร 
ด้านบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ ผลผลิต เปรียบเทียบผลการประเมินหลักสูตรด้านบริบท 
ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ ผลผลิต เมื่อจ าแนกสถานภาพของผู้ปกครองของผู้เรียน  อาชีพ รายได้ 
เปรียบเทียบผลการประเมินหลักสูตรด้านบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ ผลผลิต เมื่อจ าแนก
สถานภาพของผู้เรียนตามช่วงช้ันการเรียน เปรียบเทียบผลการประเมินหลักสูตร จ าแนกตาม
สถานภาพระดับการศึกษา อาชีพ ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้แนวคิด BSC มุมมองด้าน
นักเรียน ด้านกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ด้านพัฒนาบุคลากร มุมมองด้านงบประมาณ และศึกษา
การปฏิบัติงานหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้แนวคิด BSC มุมมองด้านนักเรียน ด้านกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร ด้านพัฒนาบุคลากร มุมมองด้านงบประมาณ 
  มีขั้นตอนส าคัญในการประเมินหลักสูตร โดยขั้นท่ี 1 การประเมินบริบท ได้แก่ 
นโยบายของเขตพื้นท่ีการศึกษา และสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน ขั้นท่ี 2 การประเมินปัจจัย
เบื้องต้น ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงสร้างของหลักสูตร 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ความรู้ความสามารถของครู ความพร้อมของส่ือการเรียนรู้ ความพร้อมของ
สถานท่ี ความร่วมมือจากชุมชนทขั้นท่ี 3 การประเมินกระบวนการ ได้แก่ การด าเนินการใช้หลักสูตร 
การนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร และขั้นท่ี 4 การประเมินผลผลิต ได้แก่ ผลการเรียนรู้ ทักษะ
ความสามารถ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  มีผลการวิจัย โดยผลการประเมินโดยภาพรวมและรายด้านมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ผลการเปรียบเทียบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมเมื่อจ าแนกตาม
สถานภาพของผู้ปกครอง แตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โดย
ภาพรวมเมื่อจ าแนกตามสถานภาพของผู้เรียนตามช่วงช้ันการเรียนพบว่าแตกต่างกั น ประเมินผล
หลักสูตร ก่อนและหลังมีความแตกต่างกัน ผลการประเมินโดยภาพรวมและรายด้านมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับปานกลาง และศึกษาการปฏิบัติงานหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้แนวคิด BSC มุมมองด้าน
นักเรียน ด้านกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ด้านพัฒนาบุคลากร มุมมองด้านงบประมาณ อยู่ในระดับดี 
  มีข้อเสนอแนะ โดยผู้สอนควรมีการวิเคราะห์เนื้อหาให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควร
จัดครูผู้สอนตรงตามวุฒิ ส่งครูอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ปรับปรุงซ่อมแซมส่ือและอุปกรณ์การ
สอน ผู้สอนควรใช้ทักษะทางภาษาให้มีประสิทธิภาพ ควรให้การนิเทศและข้อเสนอแนะอย่างสม่ าเสมอ
จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ปรับโครงสร้างเวลาเรียนให้เหมาะสม เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เน้นฝึก
ปฏิบัติ เน้นการประเมินตามสภาพจริง ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางวิชาต่าง ๆ ฝึกผู้เรียนให้มีความคิด
สร้างสรรค์ จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ส่งเสริมส่ือสารภาษาอังกฤษในโรงเรียน ควรประเมิน
หลักสูตรจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้จ าแนกตามช่วงช้ัน และแผนการเรียน สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน มีการศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และมีการ
ประเมินรูปแบบการประเมินอื่น ๆ 
 3. คุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการสอน พบว่า 
  3.1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัยด้านการสอน ผู้วิจัยส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ร้อยละ 82.08 เพศชาย ร้อยละ 17.92 ตีพิมพ์เผยแพร่มากท่ีสุด คือ ปี 2549 ร้อยละ 15.61 
น้อยท่ีสุด คือ ปี 2544 2558 ร้อยละ 0.58 รูปแบบงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย มากท่ีสุด คือ การวิจัย
แบบทดลอง ร้อยละ 69.94 น้อยท่ีสุด คือ การวิจัยแบบส ารวจ ร้อยละ 0.58 ต้ังสมมติฐานมากท่ีสุด 
คือ แบบไม่มีทิศทาง ร้อยละ 71.10 น้อยท่ีสุด คือ ไม่ระบุสมมติฐาน ร้อยละ 1.16 แนวคิดและทฤษฎี 
วิธีสอน/เทคนิค/รูปแบบการสอน ท่ีน ามาใช้ มากท่ีสุด คือ การพัฒนาชุดการเรียนรู้ ชุดการสอน 
บทเรียนส าเร็จรูป แบบฝึก ร้อยละ 24.28 น้อยท่ีสุด คือ การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคต่อภาพ 
(Jigsaw) การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคต่อภาพ (Jigsaw II) การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเพื่อนช่วย
เพื่อน การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซิปปา การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีซินเนคติกส์ การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมนันทนาการ การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้แบบฝึกทักษะ การจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนภูมิต้นไม้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงประกอบการ
สอน การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน MARCE การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
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ฐาน (BBL) การจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนอ่านของเมอร์ด็อค (MIA) การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
การสร้างพลังการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของวรรณี การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
การจัดการเรียนรู้แบบบทบาทสมมติ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเทคนิค KWC การจัดการเรียนรู้
แบบปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จ าลอง การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรม การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้บทเรียนแบบโปรแกรม วิธีสอนแบบบรรยาย กรณีศึกษา     ร้อย
ละ 0.58 แบบแผนการวิจัย มากท่ีสุด คือ The One Group Pretest-Posttest Design ร้อยละ 
81.50 น้อยท่ีสุด คือ One Group Non Experimental Pretest-Posttest Design ร้อยละ 0.58 
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง มากท่ีสุด คือ การสุ่มอย่างง่าย ร้อยละ 67.63 น้อยท่ีสุด คือ แบบประชากร 
ร้อยละ 0.58 สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง มากท่ีสุด คือ นักเรียน ร้อยละ 98.84 น้อยท่ีสุด คือ ครู และอื่น 
ๆ ร้อยละ 0.58 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง มากท่ีสุด คือ ระดับช้ันประถมศึกษา ร้อยละ 59.54 
น้อยท่ีสุด คือ ระดับช้ันมัธยมศึกษา ร้อยละ 40.46 เนื้อหางานวิจัยเกี่ยวกับการสอน มากท่ีสุด คือ 
เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ 24.86 น้อยท่ีสุด คือ กิจกรรมแนะแนว ร้อยละ 0.58 
ตัวแปรตามด้านการสอน มากท่ีสุด คือ ด้านความคิดเห็น ร้อยละ 93.06 น้อยท่ีสุด คือ ด้านเจตคติ 
ร้อยละ 1.16 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย มากท่ีสุด คือ แบบทดสอบ ร้อยละ 93.06 น้อยท่ีสุด คือ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บทเรียนมัลติมีเดีย แบบวัดผลการเรียนรู้ แบบวัดความสามารถในการคิด แบบ
วัดความเช่ือมั่น ร้อยละ 0.58 การหาคุณภาพเครื่องมือ มากท่ีสุด คือ ค่าความเท่ียงตรง ค่าความ
เช่ือมั่น ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความยากง่าย ร้อยละ 100 สถิติท่ีใช้ในงานวิจัย มากท่ีสุด คือ ค่าเฉล่ีย 
การทดสอบค่า t-test ร้อยละ 100 น้อยท่ีสุด คือ ค่าร้อยละ ร้อยละ 98.84 
  3.2 องค์ความรู้ด้านการสอน พบว่า ตามรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเป็นสากล ผู้วิจัย
ใช้การพัฒนานวัตกรรมมากท่ีสุด ร้อยละ 31.79 น้อยท่ีสุด คือ รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการ
พัฒนาด้านจิตพิสัย (affective domain) ร้อยละ 0.58 อีกท้ังยังสามารถเปรียบเทียบค่าขนาดอิทธิพล
ของงานวิจัยเชิงทดลองท่ีมีตัวแปรตาม คือ ผลการเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์ จ าแนกตามวิธีสอน งานวิจัยใช้วิธี
สอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มากท่ีสุด ร้อยละ 33.33 น้อยท่ีสุด คือ วิธีสอนแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC และการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน ร้อยละ 22.22 ตามล าดับ และค่าขนาดอิทธิพลในภาพรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุก
ระดับช้ัน วิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ส่งผลต่อผลการเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์สูงท่ีสุด (�̅� = 
6.22, 𝑆2

𝑑 = 9.02) และเมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละวิธีสอน พบว่างานวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอนแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ส่งผลต่อผลการเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ 3.45 เท่า
ของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของวิธีสอนแบบปกติ งานวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน ส่งผลต่อผลการเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์ สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ 2.04 เท่าของส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของวิธีสอนแบบปกติ งานวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
CIRC ส่งผลต่อผลการเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ 2.00 เท่าของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ของวิธีสอนแบบปกติ และงานวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ส่งผลต่อผล
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การเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ 6.22 เท่าของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของวิธีสอนแบบ
ปกติ 
  เมื่อเปรียบเทียบค่าขนาดอิทธิพลของงานวิ จัยเชิงทดลองท่ีมี ตัวแปรตาม  คือ 
ความสามารถ/ทักษะ จ าแนกตามวิธีสอน งานวิจัยใช้วิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานมากท่ีสุด ร้อยละ 100.00 และค่าขนาดอิทธิพลในภาพรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุก
ระดับช้ัน วิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพลเป็นบวก (�̅� = 
3.40, 𝑆2

𝑑 = 0.24) แสดงว่าวิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานส่งผลต่อ
ความสามารถ/ทักษะสูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ 3.40 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของวิธีสอนแบบ
ปกติ และเมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละงานวิจัย พบว่า มีค่าขนาดอิทธิพลเป็นบวกท้ังหมด โดยมีค่า
ขนาดอิทธิพลสูงสุด คือ 4.29 รองลงมา คือ 3.38 และต่ าสุด คือ 3.02 
 4. คุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการนิเทศ พบว่า 
  4.1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัยด้านการนิเทศ ผู้วิจัยส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง ร้อยละ 91.67 เพศชาย ร้อยละ 8.33ตีพิมพ์เผยแพร่มากท่ีสุด คือ ปี 2549 ร้อยละ 25 น้อย
ท่ีสุด คือ ปี 2546 2547 2550 2555 2556 ร้อยละ 8.33 รูปแบบงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย มาก
ท่ีสุด คือ การวิจัยแบบทดลอง ร้อยละ 100 ต้ังสมมติฐาน มากท่ีสุด คือ แบบไม่มีทิศทาง ร้อยละ 
58.33 น้อยท่ีสุด คือ แบบมีทิศทางและไม่มีทิศทาง ร้อยละ 8.33 แนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาใช้ มาก
ท่ีสุด คือ การนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพ ร้อยละ 66.67 น้อยท่ีสุด คือ การนิเทศโดยผู้บริหาร ร้อย
ละ 8.33 แบบแผนการวิจัย มากท่ีสุด คือ The One-Group Pretest-Posttest Design ร้อยละ 100 
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง มากท่ีสุด คือ ไม่ระบุวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 66.67 น้อยท่ีสุด คือ 
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ร้อยละ 33.33 สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง มากท่ีสุด คือ ครูและนักเรียน
มากท่ีสุด ร้อยละ 91.67 น้อยท่ีสุด คือ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน ครูฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ 
ร้อยละ 8.33 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง มากท่ีสุด คือ ระดับช้ันประถมศึกษา ร้อยละ 58.33 
น้อยท่ีสุด คือ อื่น ๆ ร้อยละ 8.33 เนื้อหางานวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศ มากท่ีสุด คือ ด้านกระบวนการ
นิเทศ ร้อยละ 100 ตัวแปรตามด้านการนิเทศ มากท่ีสุด คือ ผลการเรียนรู้ ความสามารถ ทักษะ ความ
คิดเห็น ร้อยละ 100 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย มากท่ีสุด คือ แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน สนทนากลุ่ม ร้อยละ 100 การหาคุณภาพเครื่องมือ มากท่ีสุด คือ ค่า
ความเท่ียงตรง ค่าความเช่ือมั่น ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความยากง่าย ร้อยละ 100 สถิติท่ีใช้ในงานวิจัย 
มากท่ีสุด คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test ร้อยละ 100 
  4.2 องค์ความรู้ด้านการนิเทศ พบว่า มีจุดประสงค์ในการนิเทศ โดยศึกษาความรู้ความ
เข้าใจ และความสามารถในการสอนของครู เปรียบเทียบความสามารถของครู  ก่อนและหลังนิเทศ 
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ศึกษาความคิดเห็นของครู 
และศึกษาความคิดเห็นของผู้นิเทศ 
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  มีขั้นตอนส าคัญในการนิเทศ โดยประชุมก่อนการสังเกต โดยปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
ประเด็นท่ีน่าสนใจ ให้ความรู้เกี่ยวกับการนิเทศ รวมไปถึงการวางแผนการด าเนินการนิเทศ จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการนิเทศ ก าหนดเครื่องมือในการสังเกตการณ์สอน จัดท าปฏิทินส าหรับ
สังเกตการสอนและการประชุม การสังเกตการสอน ด าเนินการสังเกตการสอนตามแผนการนิเทศโดย
สังเกตพฤติกรรมการสอนของครู วิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตการสอนโดย
วิเคราะห์ผลท่ีได้จากการสังเกตและร่วมกันพิจารณาพฤติกรรมท่ีต้องคงไว้หรือเปล่ียนแปลง และ
ประชุมหลังการสอน เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูผู้สอนเกี่ยวกับผลการสังเกตและพิจารณายุทธวิธี
การแก้ปัญหาของครูในเรื่องต่อไป 
  มีผลการวิจัย โดยหลังได้รับการนิเทศ ครูมีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถเรื่อง
การวิจัยในช้ันเรียนเพิ่มมากขึ้น ผลการเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนก่อนและหลังแตกต่างกัน 
นักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดี สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูเพิ่มขึ้นในระดับสูงทุกด้าน 
ครูผู้สอนมีความคิดเห็น เห็นด้วยมาก และผู้นิเทศเห็นด้วยอย่างมากต่อกระบวนการนิเทศ 
  มีข้อเสนอแนะ โดยต้องด าเนินการนิเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การนิเทศภายในโรงเรียน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการนิเทศการสอน
และเนื้อหาสาระวิชา โดยมีผู้เช่ียวชาญในเนื้อหาสาระร่วมในการนิเทศ เพื่อเปิดโอกาสในครูได้รับ
ความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ผู้นิเทศควรสร้างความเข้าใจและการยอมรับให้เกิดขึ้นใรคณะครู  และควร
ส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศโดยตรง เป็นความสมัครใจของครูผู้สอน ไม่มีการบังคับ ต้องด าเนินการ
นิเทศในภาคเรียนท่ีโรงเรียนมีกิจกรรมน้อย เพื่อไม่ให้ครูรู้สึกว่ามีภาระมากเกินไป และครู ผู้นิเทศ ต้อง
มีความรู้ ความสามารถด้านเทคนิค วิธีด าเนินการนิเทศการสอนอย่างแท้จริง 
 
การอภิปรายผล 
 1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การสอนและการ
นิเทศ จ านวน 215 เรื่อง พบว่า ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้
อาจเป็นเพราะว่าโครงสร้างของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีวิชาบังคับเกี่ยวกับวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (Research Methodology in Behavioral and Social Sciences) ในหลักสูตรก่อน
ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2556 และวิชาระเบียบวิธีวิ จัยทางหลักสูตรและการนิเทศ  (Research 
Methodology in Curriculum and Supervision) ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 อีกท้ัง
หลักสูตรยังมีระบบและกลไกในการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา โดยเมื่อ
นักศึกษาเข้ามาในสาขาวิชาแล้ว หลักสูตรจะแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาให้กับนักศึกษาเพื่อท าหน้าท่ีดูแล
นักศึกษาในด้านการท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีว่า “ผลิตบัณฑิตท่ีมีความเป็นเลิศทางวิทยาการเกี่ยวกับ
หลักสูตรและการสอน มีคุณธรรมเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาทางด้านหลักสูตรและการสอน” 
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และอาจเป็นเพราะว่าความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ชัดเจน สอดคล้องกับเรื่องท่ีท าวิจัย 
ปัญหาวิจัย / วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับช่ือเรื่อง ถูกต้องตามหลักการวิจัย วรรณกรรมและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสอดคล้องกับปัญหาหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัย การออกแบบการวิจัยสอดคล้อง
กับปัญหาการวิจัย กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีความชัดเจนและเหมาะสม ลักษณะการ
น าเสนอการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  ผลสรุปท่ีได้มีความ
ครอบคลุมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และปัญหาการวิจัย และรูปแบบรายงานถูกต้องตามหลักวิชา ซึ่ง
สอดคล้องกับบุญชม ศรีสะอาด (ม.ป.ป.) ท่ีกล่าวว่า ลักษณะท่ีดีของงานวิจัยควรมีความเป็นมาท่ี
กล่าวถึงปัญหาชัดเจนมีเหตุผลในการวิจัยชัดเจนเป็นเหตุผลท่ีส าคัญ ระบุจุดมุ่งหมายของการวิจัย
ชัดเจนและครอบคลุม ออกแบบวิจัยรัดกุมเลือกตัวแปรเหมาะสม อธิบายวิธีด าเนินการอย่างละเอียด
ชัดเจนเป็นไปตามล าดับเหมาะสมและอภิปรายผลได้เหมาะสม 
 และเมื่อพิจารณาด้านหลักสูตรผลการวิจัยพบว่าผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยด้าน
หลักสูตรอยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าโครงสร้างของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีวิชาบังคับเกี่ยวกับวิธีวิจัย
ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์  (Research Methodology in Behavioral and Social 
Sciences) พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร (Foundations of Curriculum Development) ทฤษฎี
หลักสูตร (Curriculum Theory) ปฏิบั ติการการพัฒนาหลักสูตร  (Practicum in Curriculum 
Development) ในหลักสูตรก่อนฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 และวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและ
การนิเทศ (Research Methodology in Curriculum and Supervision) หลักการและทฤษฎีการ
พัฒนาหลักสูตร (Principles and Theories in Curriculum Development) ฝึกปฏิบัติการด้าน
หลักสูตรและการนิเทศ (Practicum in Curriculum and Supervision) ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2556 และอาจเป็นเพราะว่า ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ชัดเจน สอดคล้องกับเรื่อง
ท่ีท าวิ จัย ปัญหาวิจัย / วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับช่ือเรื่อง ถูกต้องตามหลักการวิ จัย 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสอดคล้องกับปัญหาหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัย  การออกแบบ
การวิจัยสอดคล้องกับปัญหาการวิจัย กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีความชัดเจนและ
เหมาะสม ลักษณะการน าเสนอการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
ผลสรุปท่ีได้มีความครอบคลุมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และปัญหาการวิจัย  และรูปแบบรายงาน
ถูกต้องตามหลักวิชา ซึ่งสอดคล้องกับบุญชม ศรีสะอาด (ม.ป.ป.) ท่ีกล่าวว่า ลักษณะท่ีดีของงานวิจัย
ควรมีความเป็นมาท่ีกล่าวถึงปัญหาชัดเจนมีเหตุผลในการวิจัยชัดเจนเป็นเหตุผลท่ีส าคัญ ระบุ
จุดมุ่งหมายของการวิจัยชัดเจนและครอบคลุม ออกแบบวิจัยรัดกุมเลือกตัวแปรเหมาะสม อธิบาย
วิธีด าเนินการอย่างละเอียดชัดเจนเป็นไปตามล าดับเหมาะสมและอภิปรายผลได้เหมาะสม 
 และเมื่อพิจารณาด้านการสอนผลการวิจัยพบว่าผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยด้านการ
สอนอยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าโครงสร้างของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีวิชาบังคับเกี่ยวกับวิธีวิจัย
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ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์  (Research Methodology in Behavioral and Social 
Sciences) การออกแบบการสอน (Instructional Design) ในหลักสูตรก่อนฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 
และวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการนิเทศ (Research Methodology in Curriculum and 
Supervision) การออกแบบการสอน (Instructional Design) ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 
อีกท้ังหลักสูตรยังมีระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ี จบ
ปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาอื่นนอกจากสาขาวิชาการศึกษาหรือไม่มีพื้นฐานทางการศึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิธีสอนท่ัวไปโดยไม่นับหน่วยกิต และต้องสอบผ่านให้ได้ผลการศึกษาเป็น
สัญลักษณ์ S ท้ังหลักสูตรก่อนฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 และหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 และ
อาจเป็นเพราะว่า ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ชัดเจน สอดคล้องกับเรื่องท่ีท าวิจัย ปัญหา
วิจัย / วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับช่ือเรื่อง ถูกต้องตามหลักการวิจัย วรรณกรรมและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องสอดคล้องกับปัญหาหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัย การออกแบบการวิจัยสอดคล้องกับปัญหา
การวิจัย กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีความชัดเจนและเหมาะสม ลักษณะการน าเสนอการ
แปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  ผลสรุปท่ีได้มีความครอบคลุม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และปัญหาการวิจัย และรูปแบบรายงานถูกต้องตามหลักวิชา ซึ่งสอดคล้อง
กับบุญชม ศรีสะอาด (ม.ป.ป.) ท่ีกล่าวว่า ลักษณะท่ีดีของงานวิจัยควรมีความเป็นมาท่ีกล่าวถึงปัญหา
ชัดเจนมีเหตุผลในการวิจัยชัดเจนเป็นเหตุผลท่ีส าคัญ ระบุจุดมุ่งหมายของการวิจัยชัดเจนและ
ครอบคลุม ออกแบบวิจัยรัดกุมเลือกตัวแปรเหมาะสม อธิบายวิธีด าเนินการอย่างละเอียดชัดเจน
เป็นไปตามล าดับเหมาะสมและอภิปรายผลได้เหมาะสม 
 และเมื่อพิจารณาด้านการนิเทศผลการวิจัยพบว่าผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยด้านการ
นิเทศอยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าโครงสร้างของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีวิชาบังคับเกี่ยวกับวิธีวิจัย
ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์  (Research Methodology in Behavioral and Social 
Sciences) การนิ เทศการสอน (Supervision of Instruction) ปฏิบั ติการการนิ เทศการสอน 
(Practicum in Instructional Supervision) ในหลักสูตรก่อนฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 และวิชา
ระเบียบวิ ธี วิ จัยทางหลักสูตรและการนิ เทศ  (Research Methodology in Curriculum and 
Supervision) การนิเทศการสอน (Supervision of Instruction) ฝึกปฏิบัติการดา้นหลักสูตรและการ
นิเทศ (Practicum in Curriculum and Supervision) ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 อีกท้ัง 
อาจเป็นเพราะว่านักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในโรงเรียนท าให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
นิเทศ และอาจเป็นเพราะว่า ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ชัดเจน สอดคล้องกับเรื่องท่ีท า
วิจัย ปัญหาวิจัย / วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับช่ือเรื่อง ถูกต้องตามหลักการวิจัย วรรณกรรม
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสอดคล้องกับปัญหาหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัย  การออกแบบการวิจัย
สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีความชัดเจนและเหมาะสม 
ลักษณะการน าเสนอการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ผลสรุปท่ีได้มี
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ความครอบคลุมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และปัญหาการวิจัย และรูปแบบรายงานถูกต้องตามหลัก
วิชา ซึ่งสอดคล้องกับบุญชม ศรีสะอาด (ม.ป.ป.) ท่ีกล่าวว่า ลักษณะท่ีดีของงานวิจัยควรมีความเป็นมา
ท่ีกล่าวถึงปัญหาชัดเจนมีเหตุผลในการวิจัยชัดเจนเป็นเหตุผลท่ีส าคัญ ระบุจุดมุ่งหมายของการวิจัย
ชัดเจนและครอบคลุม ออกแบบวิจัยรัดกุมเลือกตัวแปรเหมาะสม อธิบายวิธีด าเนินการอย่างละเอียด
ชัดเจนเป็นไปตามล าดับเหมาะสมและอภิปรายผลได้เหมาะสม 
 และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยด้านหลักสูตร การสอนและ
การนิเทศ พบว่า ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยด้านการสอนอยู่ในระดับมากท่ีสุด และงานวิจัยด้าน
การสอนทุกเล่มมีผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยอยู่ในระดับมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะว่า นักศึกษา
สาขาหลักสูตรและการนิเทศมีความเกี่ยวข้องกับการสอนภายในโรงเรียน รวมไปถึงการท าวิจัยในช้ัน
เรียนจึงให้ความสนใจงานวิจัยด้านการสอนเป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีว่า “ผลิตบัณฑิตท่ีมีความเป็นเลิศทาง
วิทยาการเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน มีคุณธรรมเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาทางด้าน
หลักสูตรและการสอน” อีกท้ังงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(บวร ใจปล้ า, 2543) ท่ีท าการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการ
สอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปี พ.ศ. 2525-2539 พบว่า ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง มาก
ท่ีสุด (ร้อยละ 37.57) และเมื่อพิจารณาประเด็นเนื้อหาสาระท่ีประเมิน พบว่า วรรณกรรมและงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวข้อง มี ค่าเฉล่ียน้อยท่ี สุด โดยวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศมีสัดส่วนยังไม่พอเหมาะ วรรณกรรมภาษาไทยมีสัดส่วนท่ีมากกว่าวรรณกรรม
ภาษาต่างประเทศท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้วิจัยเลือกในวรรณกรรมท่ีง่ายต่อการท าความเข้าใจซึ่งผู้วิจัย
อาจมีพื้นฐานทางด้านภาษาไทยท่ีมากกว่าภาษาต่างประเทศ  
 2. จากการวิเคราะห์คุณลักษณะของงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การสอนและการ
นิเทศ พบว่า งานวิจัยทางด้านหลักสูตร มีรูปแบบงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย เป็นการวิจัยและพัฒนา 
Research and Development, R&D) แบบแผนงานวิ จัย The One-Group Pretest-Posttest 
Design โดยมีเนื้อหางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรมากท่ีสุด เนื่องจาก การวิจัยและพัฒนา เป็น
วิธีการท่ีสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาและทดลองใช้จนได้ผลเป็นท่ีน่าสนใจแล้วจึงน าไปเผยแพร่ใช้ในวง
กว้างเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วัญญา วิศาลาภรณ์ (2540) กล่าวว่า จุดประสงค์ของการ
วิจัยและพัฒนาไม่ใช่อยู่ท่ีการทดสอบทฤษฎี แต่อยู่ท่ีการพัฒนาส่ือต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อใช้
ในโรงเรียน งานวิจัยทางด้านการสอน มีรูปแบบงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) แบบแผนงานวิจัย The One-Group Pretest-Posttest Design โดยใช้
กระบวนการและวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายวิธีการ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน ครูผู้สอนพยายามหารูปแบบวิธีสอนท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนท่ีจะท าให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้มากท่ีสุด นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ และคณะ (2545)กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ การจัดการเรียนการสอนท่ีให้ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้โดยพยายาม
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จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล ส่ือ และส่ิงแวดล้อม โดยใช้กระบวนการ
ต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และงานวิจัยทางด้านการนิเทศ ใช้รูปแบบการนิเทศการนิเทศแบบ
หลากหลายวิธีการ โดยเป็นการนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพมากท่ีสุด กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ คือครูและ
นักเรียน มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะการสอน และทักษะ
การนิเทศแก่ครูอย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อการนิเทศการสอนให้แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู ให้เกิดความมั่นใจว่าการนิเทศการสอนสามารถช่วยครูแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียน
การสอนได้ มุ่งพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพอย่างมาตรฐานให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามากท่ีสุด ศิริวรรณ ฉายะเกษตริน (2544) กล่าวว่า กระบวนการนิเทศแบบร่วมพัฒนา
วิชาชีพเป็นปฏิสัมพันธ์ทางการนิเทศ บนพื้นฐานของสัมพันธภาพแห่งการร่วมคิด ร่วมท า พึ่งพา 
ช่วยเหลือ ยอมรับซึ่งกันและกัน ให้เกียรติและจริงใจต่อกัน อันส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา   
 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ข้อค้นพบท่ีได้จากการวิเคราะห์งานวิจัยทางด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศพบว่า
งานวิจัยด้านการนิเทศมีเพียง 12 เล่ม จาก 215 เล่มซึ่งยังมีปริมาณท่ีน้อยอยู่ ดังนั้นทางสาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน อาจแนะน านักศึกษาให้ศึกษาค้นคว้างานวิจัย
ด้านการนิเทศ หรือ PLC/SLC Coaching เพิ่มเติม 
 2. ข้อค้นพบท่ีได้จากการวิเคราะห์งานวิจัยในครั้งนี้ ในส่วนของรูปแบบวิธีสอนในกลุ่ม
สาระต่าง ๆ พบว่า มีการสอนโดยใช้นวัตกรรมและส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยรูปแบบท่ีได้รับ
ความนิยมมากท่ีสุดคือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL เนื่องจากสามารถน ามาใช้ได้หลายวิชา 
มีการวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอนท าให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย ดังนั้นครูสามารถน าข้อค้นพบดังกล่าวไปปรับ
ใช้เป็นเทคนิคในการสอน จะช่วยให้กระบวนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
 1. การวิเคราะห์งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์งานวิจัยทางด้านหลักสูตร การสอนและ
การนิเทศ ซึ่งถือว่าเป็นการวิเคราะห์ท่ีแสดงภาพรวมของงานวิจัย ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปจึงควรมี
การวิเคราะห์งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับเนื้อหาการสอนต่าง ๆ ได้แก่ การสอนภาษาไทย การสอนคณิตศาสตร์ 
เพื่อให้ได้ข้อค้นพบท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการสอนได้โดยตรง 
 2. การวิเคราะห์งานวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต่อไปจึงควรมีการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับอื่น ๆ เช่น 
การศึกษาปฐมวัย การศึกษานอกระบบ เพื่อให้ได้ข้อค้นพบท่ีหลากหลาย 
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 3. การวิเคราะห์งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์งานวิจัยทางด้านหลักสูตร การสอนและ
การนิเทศเท่านั้น ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปจึงควรมีการสังเคราะห์เชิงคุณลักษณะงานวิจัยทางด้าน
หลักสูตร การสอนและการนิเทศ เพื่อให้ได้ข้อค้นพบเพิ่มเติม 
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แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือผู้วิจัย......................................................................................................... รหัสงานวิจัย.................... 
ช่ือเรื่องงานวิจัย....................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
งานวิจัยท่ีใช้หลักสูตร 
 ก่อนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 
กลุ่มงานวิจัย  
 งานวิจัยด้านหลักสูตร   งานวิจัยด้านการสอน  งานวิจัยด้านการนิเทศ  งานวิจัยด้านอื่น ๆ 
 
ตอนที่ 2 แบบประเมินคณุภาพงานวิจัย 

ข้อ ลักษณะงานวิจัยที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

1 2 3 4 5 
ความเป็นมาและความส าคัญของปญัหาวิจัย 
1 ช่ือเรื่องมีความชัดเจน น่าสนใจ      
2 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ชัดเจน สอดคล้องกับเรื่องท่ีท า

วิจัย 
     

3 ปัญหาวิจัย / วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับช่ือเรื่อง ถูกต้องตาม
หลักการวิจัย 

     

4 เหตุผลและความจ าเป็นในการท าวิจัยมีความสมเหตุสมผล      
5 สมมติฐานถูกต้อง ชัดเจน ตามหลักการวิจัย      
6 ก าหนดขอบเขตของการวิจัยได้อย่างเหมาะสม และมีเหตุผลรองรับ      
7 การนิยามศัพท์เฉพาะมีความชัดเจนครบถ้วน      
8 กรอบแนวคิดในการวิจัยมีความถูกต้องเหมาะสมชัดเจนสอดคล้องกับ

ข้อมูลท่ีน าเสนอ 
     

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
9 วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องครอบครุม เหมาะสม มีปริมาณมาก

พอ 
     

10 วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสอดคล้องกับปัญหาหรือ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

     

11 วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมีความทันสมัย      
12 วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

มีสัดส่วนพอเหมาะ 
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ข้อ ลักษณะงานวิจัยที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

1 2 3 4 5 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
13 การออกแบบการวิจัยสอดคล้องกับปัญหาการวิจัย      
14 วิธีการด าเนินการวิจัยมีข้ันตอนการด าเนินการวิจัยท่ีชัดเจน      
15 ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้อย่างเหมาะสมกับการวิจัย      
16 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมีความเหมาะสม และมีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
     

17 กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีความชัดเจนและเหมาะสม      
18 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้องเหมาะสมสมกับลักษณะ

ของข้อมูล 
     

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
19 ลักษณะการน าเสนอการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การวิจัย 
     

20 การแปลความหมายและสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้อง
ชัดเจน 

     

การสรปุอภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ 
21 ผลสรุปท่ีได้มีความครอบคลุมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และปัญหาการ

วิจัย 
     

22 การอภิปรายผลสอดคล้องกับผลการวิจัยและครอบคุลมประเด็นปัญหา
การวิจัยสามารถให้เหตุผลประกอบได้อย่างสมเหตุผล 

     

23 ข้อเสนอแนะมีความชัดเจน และเป็นประโยชน์สอดคล้องกับผลการวิจัย      
การน าเสนอรายงานวิจัย 
24 เป็นงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ได้ในทางปฏิบัติ      
25 เป็นงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ได้ในทางวิชาการ      
26 รูปแบบรายงานถูกต้องตามหลักวิชา      

 
รวมคะแนนท้ังหมดเท่ากับ .......................... 
ระดับคุณภาพงานวิจัย 
 มากที่สุด              ดี              ปานกลาง              น้อย              น้อยท่ีสุด 
 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจัย 
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00  หมายความว่า   คุณภาพงานวิจัยอยู่ในระดับ มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50  หมายความว่า   คุณภาพงานวิจัยอยู่ในระดับ ดี 
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50  หมายความว่า   คุณภาพงานวิจัยอยู่ในระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50  หมายความว่า   คุณภาพงานวิจัยอยู่ในระดับ น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50  หมายความว่า   คุณภาพงานวิจัยอยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 
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เกณฑป์ระเมินคณุภาพส าหรับแบบประเมินคณุภาพงานวิจัย 
 

1.  ช่ือเรื่องมีความชัดเจน น่าสนใจ 
     1  หมายถึง ช่ือเรื่องไม่สอดคล้องกับปัญหาวิจัย 
     2  หมายถึง ช่ือเรื่องสอดคล้องกับปัญหาการวิจัย 
     3  หมายถึง ช่ือเรื่องสอดคล้องกับปัญหาการวิจัย ระบุตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่ ตัวแปรต้นหรือตัวแปรตาม

อย่างใดอย่างหน่ึงเท่าน้ัน 
     4  หมายถึง ช่ือเรื่องสอดคล้องกับปัญหาการวิจัย ระบุตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่ ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม

ครบถ้วน 
     5  หมายถึง ช่ือเรื่องสอดคล้องกับปัญหาการวิจัย ระบุตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

และกลุ่มประชากรท่ีศึกษา 
 
2.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ชัดเจน สอดคล้องกับเรื่องท่ีท าวิจัย 
     1  หมายถึง ไม่ระบุความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
     2  หมายถึง ระบคุวามเป็นมาและความส าคัญของปัญหา แต่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีท าวิจัย ไม่ได้ระบุให้

เห็นถึงประเด็นของปัญหาและความส าคัญในการท าวิจัย 
     3  หมายถึง ระบุความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาแสดงให้เห็นถึงประเด็นของปัญหาและ

ความส าคัญในการท าวิจัย แต่ไม่ครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษาและเน้ือความไม่ต่อเน่ือง
สอดคล้อง 

     4  หมายถึง ระบุความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาแสดงให้เห็นถึงประเด็นของปัญหาและ
ความส าคัญในการท าวิจัย ครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษา แต่เน้ือความไม่ต่อเน่ืองสอดคล้อง 

     5  หมายถึง ระบุความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาแสดงให้เห็นถึงประเด็นของปัญหาและ
ความส าคัญในการท าวิจัย ครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษาโดยมีเหตุผลสนับสนุน และเน้ือความ
มีต่อเน่ืองสอดคล้อง กระชับ ตรงประเด็น 

 
3.  ปัญหาวิจัย / วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับช่ือเรื่อง ถูกต้องตามหลักการวิจัย 
     1  หมายถึง ปัญหาวิจัย / วัตถุประสงค์ไม่มีความสอดคล้องกับช่ือเรื่อง 
     2  หมายถึง ปัญหาวิจัย / วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับช่ือเรื่อง 
     3  หมายถึง ปัญหาวิจัย / วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับช่ือเรื่อง ระบุตัวแปรส าคัญที่ศึกษา 
     4  หมายถึง ปัญหาวิจัย / วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับช่ือเรื่อง ระบุตัวแปรส าคัญที่ศึกษา ระบุวิธี

ท่ีศึกษา 
     5  หมายถึง ปัญหาวิจัย / วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับช่ือเรื่อง ระบุตัวแปรส าคัญที่ศึกษา ระบุวิธี

ท่ีศึกษา และระบุกลุ่มประชากรท่ีศึกษา 
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4.  เหตุผลและความจ าเป็นในการท าวิจัยมีความสมเหตุสมผล 
     1  หมายถึง เป็นเร่ืองท่ีไม่มีความจ าเป็นในการท าวิจัย 
     2  หมายถึง เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจเพียงอย่างเดียว 
     3  หมายถึง เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ ได้องค์ความรู้ใหม่ 
     4  หมายถึง เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ ได้องค์ความรู้ใหม่ และไม่มีผู้ใดเคยท ามาก่อน 
     5  หมายถึง เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ ได้องค์ความรู้ใหม่ ไม่มีผู้ใดเคยท ามาก่อน และเป็นปัญหาเร่งด่วน 
 
5.  สมมติฐานถูกต้อง ชัดเจน ตามหลักการวิจัย 
     1  หมายถึง ไม่ระบุสมมติฐาน 
     2  หมายถึง ระบุสมมติฐาน แต่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
     3  หมายถึง ระบุสมมติฐาน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยเพียงบางข้อ และไม่สมเหตุสมผล 
     4  หมายถึง ระบุสมมติฐาน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  สมเหตุสมผล แต่ใช้ภาษาไม่กะทัดรัด 

และอ่านเข้าใจยาก 
     5  หมายถึง ระบุสมมติฐาน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  สมเหตุสมผล ใช้ภาษากะทัดรัด และ

อ่านเข้าใจง่าย 
 
6.  ก าหนดขอบเขตของการวิจัยได้อย่างเหมาะสม และมีเหตุผลรองรับ 
     1  หมายถึง ไม่ระบุขอบเขตของการวิจัย 
     2  หมายถึง ระบุขอบเขตของการวิจัยเพียง 1 ส่วน คือ กรอบความคิดตามทฤษฎี 
     3  หมายถึง ระบุขอบเขตของการวิจัยครบ 2 ส่วน คือ กรอบความคิดตามทฤษฎี และตัวแปรส าคัญ 
     4  หมายถึง ระบุขอบเขตของการวิจัยครบ 3 ส่วน คือ กรอบความคิดตามทฤษฎี ตัวแปรส าคัญ และ

กลุ่มประชากรท่ีศึกษา 
     5  หมายถึง ระบุขอบเขตของการวิจัยครบ 4 ส่วน คือ กรอบความคิดตามทฤษฎี ตัวแปรส าคัญ กลุ่ม

ประชากรท่ีศึกษา และกลุ่มตัวอย่าง 
 
7.  การนิยามศัพท์เฉพาะมีความชัดเจนครบถ้วน 
     1  หมายถึง ไม่ระบุนิยามศัพท์เฉพาะ 
     2  หมายถึง ระบุนิยามศัพท์เชิงทฤษฎีเฉพาะตัวแปรส าคัญที่ศึกษา แต่ไม่ครบถ้วน 
     3  หมายถึง ระบุนิยามศัพท์เชิงทฤษฎีเฉพาะตัวแปรส าคัญที่ศึกษา และครบถ้วน 
     4  หมายถึง ระบุนิยามศัพท์เชิงทฤษฎี หรือนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ หรือเฉพาะตัวแปรส าคัญท่ีศึกษา 

แต่ไม่ครบถ้วน 
     5  หมายถึง ระบุนิยามศัพท์เชิงทฤษฎี และนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ และเฉพาะตัวแปรส าคัญท่ีศึกษา 

และครบถ้วน 
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8. กรอบแนวคิดในการวิจัยมีความถูกต้องเหมาะสมชัดเจนสอดคล้องกับข้อมูลท่ีน าเสนอ 
     1  หมายถึง ไม่ระบุกรอบแนวคิด ไม่แสดงทฤษฎีหรือหลักฐานท่ีมาของกรอบแนวคิด 
     2  หมายถึง ระบุกรอบแนวคิดโดยแสดงทฤษฎีหรือหลักฐานท่ีมาของกรอบแนวคิดบางส่วน และไม่มี

การสังเคราะห์ สรุปกรอบแนวคิดให้เห็น 
     3  หมายถึง ระบุกรอบแนวคิดโดยแสดงทฤษฎีหรือหลักฐานท่ีมาของกรอบแนวคิดน้ันครบถ้วน แต่ไม่มี

การสังเคราะห์ สรุปกรอบแนวคิดให้เห็น 
     4  หมายถึง ระบุกรอบแนวคิดโดยแสดงทฤษฎีหรือหลักฐานท่ีมาของกรอบแนวคิดน้ัน มีการสังเคราะห์ 

สรุปกรอบแนวคิด แต่ไม่มีแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรือแสดงแผนภาพ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ไม่ถูกต้อง 

     5  หมายถึง ระบุกรอบแนวคิดโดยแสดงทฤษฎีหรือหลักฐานท่ีมาของกรอบแนวคิดน้ัน มีการสังเคราะห์ 
สรุปกรอบแนวคิด มีแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอย่างถูกต้อง 

 
9. วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมีปริมาณมากพอ 
     1  หมายถึง เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมีจ านวนไม่ถึง 5 เล่ม 
     2  หมายถึง เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมีจ านวน 5-10 เล่ม 
     3  หมายถึง เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมีจ านวน 11-15 เล่ม 
     4  หมายถึง เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมีจ านวน 16-20 เล่ม 
     5  หมายถึง เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมีจ านวนมากกว่า 20 เล่ม 
 
10. วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสอดคล้องกับปัญหาหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     1  หมายถึง เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องไม่สอดคล้องกับเรื่องท่ีท าวิจัย ใช้ประโยชน์ไม่ได้ 
     2  หมายถึง เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสอดคล้องกับเรื่องท่ีท าวิจัย แต่ให้รายละเอียดไม่ชัดเจน ไม่

มีการสังเคราะห์สรุปเน้ือหา 
     3  หมายถึง เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสอดคล้องกับเรื่องท่ีท าวิจัย ให้รายละเอียดชัดเจน มีการ

สังเคราะห์สรุปเน้ือหาในบางส่วน 
     4  หมายถึง เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสอดคล้องกับเรื่องท่ีท าวิจัย ให้รายละเอียดชัดเจน มีการ

สังเคราะห์สรุปเน้ือหาทุกหัวข้อ แต่ข้อความไม่กระชับ อ่านเข้าใจยาก 
     5  หมายถึง เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสอดคล้องกับเรื่องท่ีท าวิจัย ให้รายละเอียดชัดเจน มีการ

สังเคราะห์สรุปเน้ือหาทุกหัวข้อ ข้อความกระชับ และอ่านเข้าใจง่าย 
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11. วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมีความทันสมัย 
     1  หมายถึง ไม่มีเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีอายุระหว่าง 1-5 ปีเลย 
     2  หมายถึง มีเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีอายุระหว่าง 1-5 ปี มีปริมาณไม่ถึง 30% 
     3  หมายถึง มีเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีอายุระหว่าง 1-5 ปี มีปริมาณมากกว่า 30% แต่ไม่ถึง 

50% 
     4  หมายถึง มีเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีอายุระหว่าง 1-5 ปี มีปริมาณมากกว่า 50% แต่ไม่ถึง 

70% 
     5  หมายถึง มีเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีอายุระหว่าง 1-5 ปี มีปริมาณมากกว่า 70% 
 
12. วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศมีสัดส่วนพอเหมาะ 
     1  หมายถึง ไม่มีเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
     2  หมายถึง มีเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเป็นภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศอย่างใดอย่างหน่ึง 
     3  หมายถึง มีเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมีสัดส่วนเป็นภาษาไทย 80% และภาษาต่างประเทศ 

20% 
     4  หมายถึง มีเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมีสัดส่วนเป็นภาษาไทย 50% และภาษาต่างประเทศ 

50% 
     5  หมายถึง มีเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมีสัดส่วนเป็นภาษาไทย 30% และภาษาต่างประเทศ 

70% 
 
13. การออกแบบการวิจัยสอดคล้องกับปัญหาการวิจัย 
     1  หมายถึง การออกแบบการวิจัยไม่สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย 
     2  หมายถึง การออกแบบการวิจัยท าให้ได้แนวทางการวิจัยท่ีมีความตรงภายใน หรือความตรง

ภายนอกอย่างใดอย่างหน่ึง 
     3  หมายถึง การออกแบบการวิจัยท าให้ผลการวิจัยมีความตรงภายใน หรือความตรงภายนอกอย่างใด

อย่างหน่ึง 
     4  หมายถึง การออกแบบการวิจัยท าให้ผลการวิจัยมีความตรงภายใน และความตรงภายนอก 
     5  หมายถึง การออกแบบการวิจัยท าให้ได้แนวทางการวิจัยท่ีจะได้ค าตอบตรงประเด็นกับปัญหาการ

วิจัย และท าให้ผลการวิจัยมีความตรงภายใน และความตรงภายนอก 
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14. วิธีการด าเนินการวิจัยมีข้ันตอนการด าเนินการวิจัยท่ีชัดเจน 
     1  หมายถึง ไม่มีการอธิบายข้ันตอนการด าเนินการวิจัย 
     2  หมายถึง มีการอธิบายข้ันตอนการด าเนินการวิจัย แต่ไม่ครบถ้วน (แบบแผนการวิจัย ประชากรและ

กลุ่มตัวอย่าง การสร้าง/ตรวจสอบเครื่องมือ กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การออกแบบ
การวิเคราะห์ข้อมูล) 

     3  หมายถึง มีการอธิบายข้ันตอนการด าเนินการวิจัยครบถ้วน แต่มีรายละเอียดไม่ชัดเจน 
     4  หมายถึง มีการอธิบายข้ันตอนการด าเนินการวิจัยครบถ้วน และมีรายละเอียดชัดเจนทุกข้ันตอน 
     5  หมายถึง มีการอธิบายข้ันตอนการด าเนินการวิจัยครบถ้วน มีรายละเอียดชัดเจนทุกข้ันตอน และมี

แผนภูมิแสดงข้ันตอนการด าเนินงาน 
 
15. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้อย่างเหมาะสมกับการวิจัย 
     1  หมายถึง ไม่ระบุกลุ่มประชากร และไม่ระบุกลุ่มตัวอย่าง 
     2  หมายถึง ระบุกลุ่มประชากร หรือกลุ่มตัวอย่างอย่างใดอย่างหน่ึง 
     3  หมายถึง ระบุกลุ่มประชากร ระบุกลุ่มตัวอย่าง แต่ไม่มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
     4  หมายถึง ระบุกลุ่มประชากร ระบุกลุ่มตัวอย่าง มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง แต่ให้รายละเอียดในการสุ่ม

กลุ่มตัวอย่างไม่ชัดเจน 
     5  หมายถึง ระบุกลุ่มประชากร ระบุกลุ่มตัวอย่าง มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง และให้รายละเอียดในการสุ่ม

กลุ่มตัวอย่างชัดเจน 
 
16. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมีความเหมาะสม และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
     1  หมายถึง ไม่ระบุท่ีมาท่ีมาของเครื่องมือวิจัย 
     2  หมายถึง ระบุท่ีมา หรือวิธีสร้างเครื่องมือ หรือวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ หรือมีการ

ทดลองน าเครื่องมือไปใช้งาน หรือมีการปรับปรุงเครื่องมือ ครบ 1-2 ส่วน 
     3  หมายถึง ระบุท่ีมา หรือวิธีสร้างเครื่องมือ หรือวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ หรือมีการ

ทดลองน าเครื่องมือไปใช้งาน หรือมีการปรับปรุงเครื่องมือ ครบ 3 ส่วน 
     4  หมายถึง ระบุท่ีมา หรือวิธีสร้างเครื่องมือ หรือวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ หรือมีการ

ทดลองน าเครื่องมือไปใช้งาน หรือมีการปรับปรุงเครื่องมือ ครบ 4 ส่วน 
     5  หมายถึง ระบุท่ีมา และวิธีสร้างเครื่องมือ และวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ และมีการ

ทดลองน าเครื่องมือไปใช้งาน และมีการปรับปรุงเครื่องมือ ครบ 5 ส่วน 
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17. กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีความชัดเจนและเหมาะสม 
     1  หมายถึง ไม่มีการระบุถึงกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     2  หมายถึง ระบุถึงกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลบางส่วน ไม่เป็นข้ันตอน 
     3  หมายถึง ระบุถึงกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นข้ันตอน แต่วิธีการให้รายละเอียดไม่ชัดเจน 
     4  หมายถึง ระบุถึงกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นข้ันตอนชัดเจน เหมาะสม แต่ข้อความไม่กระชับ 

อ่านเข้าใจยาก 
     5  หมายถึง ระบุถึงกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นข้ันตอนชัดเจน เหมาะสม ข้อความกระชับ และ

อ่านเข้าใจง่าย 
 

18. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้องเหมาะสมสมกับลักษณะของข้อมูล 
     1  หมายถึง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์/ปัญหาการวิจัย 
     2  หมายถึง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์/ปัญหาการวิจัยบางส่วน 
     3  หมายถึง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์/ปัญหาการวิจัย และระดับข้อมูล

ท่ีจะน ามาวิเคราะห์ 
     4  หมายถึง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์/ปัญหาการวิจัย และระดับข้อมูล

ท่ีจะน ามาวิเคราะห์ มีการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นท่ีใช้ 
     5  หมายถึง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์/ปัญหาการวิจัย และระดับข้อมูล

ท่ีจะน ามาวิเคราะห์ มีการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นท่ีใช้ และปรับแก้ข้อมูลให้สามารถ
น ามาใช้ในการทดสอบสมมติฐานได้ 

 

19. ลักษณะการน าเสนอการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
     1  หมายถึง ไม่มีการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
     2  หมายถึง มีการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีควรน าเสนอ แต่ไม่ครบถ้วน เช่น แสดงเพียงค่าสถิติ

พื้นฐานเท่าน้ัน 
     3  หมายถึง มีการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีควรน าเสนออย่างครบถ้วน แต่วิธีการน าเสนอไม่

เหมาะสม เช่น แสดงเป็นข้อความ อ่านเข้าใจยาก 
     4  หมายถึง มีการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีควรน าเสนออย่างครบถ้วน แต่วิธีการน าเสนอ

เหมาะสม เช่น น าเสนอในรูปแบบตาราง แต่ไม่มีการอธิบายผลการวิเคราะห์ 
     5  หมายถึง มีการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีควรน าเสนออย่างครบถ้วน แต่วิธีการน าเสนอ

เหมาะสม เช่น น าเสนอในรูปแบบตาราง และมีการอธิบายผลการวิเคราะห์ 
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20. การแปลความหมายและสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้องชัดเจน 
     1  หมายถึง ไม่มกีารแปลความหมายหรือสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
     2  หมายถึง มีการแปลความหมายหรือสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นบางส่วน และไม่ถูกต้องตามผล

การวิเคราะห์ท่ีได้ 
     3  หมายถึง มีการแปลความหมายหรือสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นบางส่วน แต่ถูกต้องตามผลการ

วิเคราะห์ท่ีได้ 
     4  หมายถึง มีการแปลความหมายหรือสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลครบทุกส่วน แต่บางส่วนไม่ถูกต้องไม่

สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ท่ีได้ 
     5  หมายถึง มีการแปลความหมายหรือสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลครบทุกส่วน และถูกต้องสอดคล้อง

ตามผลการวิเคราะห์ท่ีได้ 
 
21. ผลสรุปท่ีได้มีความครอบคลุมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และปัญหาการวิจัย 
     1  หมายถึง ไม่มีการสรุปผลการวิจัย 
     2  หมายถึง สรุปผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
     3  หมายถึง สรุปผลการวิจัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยบางส่วน และไม่ครอบคลุมทุกหัวข้อ  
     4  หมายถึง สรุปผลการวิจัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยทุกประเด็น แต่ข้อความไม่กระชับ อ่าน

เข้าใจยาก 
     5  หมายถึง สรุปผลการวิจัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยทุกประเด็น ข้อความกระชับ และอ่าน

เข้าใจง่าย 
 
22. การอภิปรายผลสอดคล้องกับผลการวิจัยและครอบคุลมประเด็นปัญหาการวิจัยสามารถให้เหตุผล

ประกอบได้อย่างสมเหตุผล 
     1  หมายถึง ไม่มีการอภิปรายผลการวิจัยท่ีได้กับผลงานวิจัยในอดีต 
     2  หมายถึง มีการอภิปรายผลการวิจัยแต่เป็นข้อคิดเห็นส่วนตัวของผู้วิจัย ไม่ครอบคลุมทุกประเด็น

ปัญหาการวิจัย 
     3  หมายถึง มีการอภิปรายผลการวิจัยท่ีได้กับผลงานวิจัยในอดีต แต่ไม่สมเหตุสมผล ไม่ครอบคลุมทุก

ประเด็นปัญหาการวิจัย 
     4  หมายถึง มีการอภิปรายผลการวิจัยท่ีได้กับผลงานวิจัยในอดีต สมเหตุสมผล แต่ไม่ครอบคลุมทุก

ประเด็นปัญหาการวิจัย 
     5  หมายถึง มีการอภิปรายผลการวิจัยท่ีได้กับผลงานวิจัยในอดีต สมเหตุสมผล และครอบคลุมทุก

ประเด็นปัญหาการวิจัย 
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23. ข้อเสนอแนะมีความชัดเจน และเป็นประโยชน์ 
     1  หมายถึง ไม่มีการเขียนข้อเสนอแนะ 
     2  หมายถึง มีข้อเสนอแนะแต่ไม่เกี่ยวกับงานวิจัย 
     3  หมายถึง มีข้อเสนอแนะถึงการน าผลการวิจัยไปใช้ไม่สมเหตุสมผล เป็นข้อคิดเห็นส่วนตัวของผู้วิจัย 

ไม่ได้มาจากผลการวิจัย 
     4  หมายถึง มีข้อเสนอแนะถึงการน าผลการวิจัยไปใช้มาจากผลการวิจัย มีเหตุผลรองรับเพียงพอ 
     5  หมายถึง มีข้อเสนอแนะถึงการน าผลการวิจัยไปใช้มาจากผลการวิจัย มีเหตุผลรองรับเพียงพอ 

สามารถมองเห็นแนวทางน าไปใช้ประโยชน์ 
 
24. เป็นงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ได้ในทางปฏิบัติ 
     1  หมายถึง ผลการวิจัยไม่สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
     2  หมายถึง ผลการวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ สามารน าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับกลุ่มบุคคล 
     3  หมายถึง ผลการวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ สามารน าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับหน่วยงาน 
     4  หมายถึง ผลการวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ สามารน าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับจังหวัด 
     5  หมายถึง ผลการวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ สามารน าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับประเทศ 
 
25. เป็นงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ได้ในทางวิชาการ 
     1  หมายถึง มีประโยชน์ในด้านวิชาการเฉพาะตัววิจัย 
     2  หมายถึง มีประโยชน์ในด้านวิชาการระดับการประยุกต์ทฤษฎีเพื่อน าไปใช้ 
     3  หมายถึง มีประโยชน์ในด้านวิชาการระดับท่ีได้องค์ความรู้ใหม่ 
     4  หมายถึง มีประโยชน์ในด้านวิชาการระดับท่ีได้องค์ความรู้ใหม่ ปรับปรุงทฤษฎีและแนวคิด 
     5  หมายถึง มีประโยชน์ในด้านวิชาการระดับท่ีได้องค์ความรู้ใหม่ ปรับปรุงทฤษฎีและแนวคิด รวมไป

ถึงการประยุกต์ทฤษฎีเพื่อน าไปใช้ 
 
26. รูปแบบรายงานถูกต้องตามหลักวิชา 
     1  หมายถึง รูปแบบรายงานถูกต้อง 1 ส่วน  คือ บทน า หรือวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง หรือวิธีการ

ด าเนินการวิจัย หรือผลการวิเคราะห์ข้อมูล หรือสรุป อภิปราย ข้อแสนอแนะ 
     2  หมายถึง รูปแบบรายงานถูกต้อง 2 ส่วน คือ บทน า หรือวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง หรือวิธีการ

ด าเนินการวิจัย หรือผลการวิเคราะห์ข้อมูล หรือสรุป อภิปราย ข้อแสนอแนะ 
     3  หมายถึง รูปแบบรายงานถูกต้อง 3 ส่วน คือ บทน า หรือวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง หรือวิธีการ

ด าเนินการวิจัย หรือผลการวิเคราะห์ข้อมูล หรือสรุป อภิปราย ข้อแสนอแนะ 
     4  หมายถึง รูปแบบรายงานถูกต้อง 4 ส่วน คือ บทน า หรือวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง หรือวิธีการ

ด าเนินการวิจัย หรือผลการวิเคราะห์ข้อมูล หรือสรุป อภิปราย ข้อแสนอแนะ 
     5  หมายถึง รูปแบบรายงานถูกต้อง 5 ส่วน คือ บทน า วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง วิธีการด าเนินการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุป อภิปราย ข้อแสนอแนะ 
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แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านหลักสูตร 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับคุณลักษณะของงานวิจัย 
ชื่องานวิจัย  ........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................  
ชื่อผู้วิจัย  ............................................................................................................................................................................  

1. รหัสงานวิจัย  2. เพศผู้วิจัย       (1-3)  (4) 

3. ปีที่พิมพ์เผยแพร่  4. รูปแบบงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย    (5-6)  (7)  

5. สมมติฐานการวิจัย        (8) 
6. แนวคิดและทฤษฎีที่น ามาใช้ด้านหลักสูตร (เลือกได้หลายค าตอบ)   

   6.1 ไทเลอร์    6.2 ทาบา    (9)  (10) 

   6.3 เซลเลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวิส 6.4 โอลิวา     (11)  (12) 

   6.5 วิชัย วงษ์ใหญ่     6.6 สงัด อุทรานันท์    (13)  (14) 

   6.7 ธเนศ ข าเกิด     6.8 ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์    (15)  (16) 

   6.9 วิชัย ประสิทธ์ิวุฒิเวชช์    6.10 อ านาจ จันทร์แป้น    (17)  (18) 

   6.11 นิคม ชมพูหลง     6.12 อื่น ๆ ระบุ ..................  (19)  (20) 
7. แบบแผนการวิจัย (เลือกได้หลายค าตอบ) 

   7.1 The One-Shot Case Study      (21)  

   7.2 The One-Group Pretest-Posttest Design    (22)  

   7.3 Randomized Control-Group Pretest-Posttest Design   (23)  

   7.4 Randomized Solomon Four-Group Design    (24)  

   7.5 Randomized Control-Group Posttest Only Design   (25)  

   7.6 Non-Randomized Control-Group Pretest-Posttest Design  (26)  

   7.7 Non-Randomized Control-Group Posttest Only Design   (27)  

   7.8 ไม่มี/ไม่ระบุ     7.9 อื่น ๆ ระบุ ..................   (28)  (29) 

8. วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  9. สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง   (30)  (31) 

10. ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 11. เน้ือหางานวิจัยเก่ียวกับหลักสูตร  (32)  (33) 
12. ตัวแปรตามด้านหลักสูตร (เลือกได้หลายค าตอบ) 

   12.1 ผลการเรียนรู้/ผลสัมฤทธ์ิ 12.2 ความสามารถ/ทักษะ   (34)  (35) 

   12.3 ความคิดเห็น  12.4 เจตคติ 12.5 อื่น ๆ ระบุ ...  (36)  (37)  (38) 
13. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (เลือกได้หลายค าตอบ) 

   13.1 แบบสอบถาม  13.2 แบบทดสอบ    (39)  (40)   

รหัสงานวิจัย 
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   13.3 แบบสังเกต     13.4 แบบสัมภาษณ์    (41)  (42) 

   13.5 แบบประเมิน  13.6 อื่น ๆ ระบุ ..................     (43)  (44) 
14. การหาคุณภาพเครื่องมือ (เลือกได้หลายค าตอบ) 

   14.1 ความเที่ยงตรง  14.2 ความเชื่อมั่น      (45)  (46)  

   14.3 อ านาจจ าแนก     14.4 ความยากง่าย      (47)  (48)  

   14.5 อื่น ๆ ระบุ ..................      (49)  
15. สถิติที่ใช้ในงานวิจัย (เลือกได้หลายค าตอบ) 

   15.1 ความถ่ี   15.2 ร้อยละ    (50)  (51) 

   15.3 ค่าเฉลี่ย   15.4 ค่าความแปรปรวน   (52)  (53) 

   15.5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15.6 การทดสอบค่า t-test      (54)  (55) 

   15.7 ANOVA   15.8 Q-Statistic    (56)  (57) 

   15.9 Non-parametric test 15.10 อื่น ๆ ระบุ ..................   (58)  (59) 
  
ตอนที่ 2 องค์ความรู้ด้านหลักสูตร 
จุดประสงค์ในการพัฒนาหลักสูตร/ประเมินหลักสูตร  
 ........................................................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................................... 
ข้ันตอนส าคัญในการพัฒนาหลักสูตร/ประเมินหลักสูตร 
 ........................................................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................................... 
ผลการวิจัยด้านหลักสูตร 
 ........................................................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะด้านหลักสูตร 
 ...........................................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................  
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คู่มือลงรหัสข้อมูลแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัยด้านหลักสูตร 

ตัวแปร 
ชื่อตัวแปร

ภาษาอังกฤษ 
ค่าของตัวแปร 

จัดกลุ่มตัว
แปรใหม ่

1. รหัสงานวิจัย CODE 001 - 999  
2. เพศผูว้ิจัย SEX 1 = ชาย             2 = หญิง  
3. ปีที่พิมพ์เผยแพร ่ YEAR เลข 2 ตัวท้ายของปี พ.ศ. ที่

ท างานวิจัยเสร็จ 
 

4. รูปแบบงานวิจัยตามระเบียบวิธีวจิัย DSGN 1 = การวิจัยแบบส ารวจ               
2 = การวิจัยแบบทดลอง     
3 = การวิจัยแบบ R&D  
4  = อ่ืน ๆ ระบุ ... 

 

5. สมมติฐานการวิจัย TYPEHYPO 1 = ต้ังสมมติฐานแบบมีทิศทาง        
2 = ต้ังสมมติฐานแบบไม่มี
ทิศทาง 
3 = ไม่มี/ไม่ระบุ      
4 = มีทิศทางและไม่มีทศิทาง              

 

6. แนวคิดและทฤษฎีที่น ามาใช้ด้านหลักสูตร 
   6.1 ไทเลอร ์
   6.2 ทาบา  
   6.3 เซลเลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวิส 
   6.4 โอลิวา   
   6.5 วิชัย วงษ์ใหญ ่
   6.6 สงัด อุทรานันท์  
   6.7 ธเนศ ข าเกิด  
   6.8 ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์  
   6.9 วิชัย ประสิทธิ์วฒุิเวชช ์
   6.10 อ านาจ จันทร์แป้น  
   6.11 นิคม ชมพูหลง  
   6.12 อ่ืน ๆ ระบุ ... 

THRORYCU  
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่   
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่           

 

7. แบบแผนการวิจัย 
   7.1 The One-Shot Case Study 
   7.2 The One-Group Pretest-Posttest Design 
   7.3 Randomized Control-Group Pretest-Posttest 
Design 
   7.4 Randomized Solomon Four-Group Design 
   7.5 Randomized Control-Group Posttest Only 
Design 
   7.6 Non-Randomized Control-Group Pretest-
Posttest Design 
   7.7 Non-Randomized Control-Group Posttest 
Only Design 
   7.8 ไม่มี/ไม่ระบ ุ
   7.9 อ่ืน ๆ ระบุ ... 

EXDESIGN  
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่                 
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่           
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่   
               
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่    
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่    
 
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่                 
         
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
           
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่                 
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่                 

 

8. วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง METSELE 1 = ประชากร  
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ตัวแปร 
ชื่อตัวแปร

ภาษาอังกฤษ 
ค่าของตัวแปร 

จัดกลุ่มตัว
แปรใหม ่

2 = เจาะจง 
3 = อย่างง่าย 
4 = เป็นระบบ 
5 = แบ่งกลุ่ม 
6 = แบ่งชั้น 
7 = หลายขั้นตอน 
8 = ไม่ระบุ 

9. สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง STATUS 1 = นักเรียน          2 = ครู                  
3 = อ่ืน ๆ ระบุ ... 

 

10. ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 
 

LEVEL 1 = ประถม           2 = มัธยม               
3 = อ่ืน ๆ ระบุ ... 

 

11. เน้ือหางานวิจัยเก่ียวกับหลักสูตร CURRICUL 1 = ไม่ใช่ 
2 = การพัฒนาหลักสูตร  
3 = การวิเคราะห์หลักสูตร  
4 = การน าหลักสูตรไปใช ้ 
5 = การประเมินผลหลักสูตร  
6 = การติดตามและการใช้
หลักสูตร  
7 = ปัญหาการใช้หลักสูตร  
8 = การสังเคราะห์หลักสูตร 
9 = อ่ืน ๆ ระบุ ... 

 

12. ตัวแปรตามด้านหลักสูตร 
   12.1 ผลการเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ ์
   12.2 ความสามารถ/ทักษะ 
   12.3 ความคิดเห็น 
   12.4 เจตคติ 
   12.5 อ่ืน ๆ ระบุ ... 

Depen_Var  
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       

 

13. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   13.1 แบบสอบถาม 
   13.2 แบบทดสอบ 
   13.3 แบบสังเกต     
   13.4 แบบสัมภาษณ์ 
   13.5 แบบประเมิน 
   13.6 อ่ืน ๆ ระบุ ... 

TYPE_INST  
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       

 

14. การหาคุณภาพเครื่องมือ 
   14.1 ความเที่ยงตรง 
   14.2 ความเชื่อมั่น   
   14.3 อ านาจจ าแนก      
   14.4 ความยากง่าย    
   14.5 อ่ืน ๆ ระบุ ... 

TYPE_QUAL  
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่    
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่  

 

15. สถิติที่ใชใ้นงานวิจัย 
   15.1 ความถี ่

TYPE_STAT  
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
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ตัวแปร 
ชื่อตัวแปร

ภาษาอังกฤษ 
ค่าของตัวแปร 

จัดกลุ่มตัว
แปรใหม ่

   15.2 ร้อยละ 
   15.3 ค่าเฉลี่ย 
   15.4 ค่าความแปรปรวน 
   15.5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   15.6 การทดสอบค่า t-test 
   15.7 ANOVA 
   15.8 Q-Statistic 
   15.9 Non-parametric test 
   15.10 อ่ืน ๆ ระบุ ... 

0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
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แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการสอน 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับคุณลักษณะของงานวิจัย 
ชื่องานวิจัย  ........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................  
ชื่อผู้วิจัย  ............................................................................................................................................................................  

1. รหัสงานวิจัย  2. เพศผู้วิจัย       (1-3)  (4) 

3. ปีที่พิมพ์เผยแพร่  4. รูปแบบงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย    (5-6)  (7)  

5. สมมติฐานการวิจัย        (8) 
6. แนวคิดและทฤษฎีที่น ามาใช้ด้านการสอน วิธีสอน/เทคนิค/รูปแบบการสอน (เลือกได้หลายค าตอบ) 

   6.1 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา   (9) 

   6.2 การจัดการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E / 7E   (10) 

   6.3 การจัดการเรียนรู้ด้วยด้วยกระบวนการวิจัย     (11) 

   6.4 การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL / KWL Plus / KWLH Plus  (12) 

   6.5 การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการแก้ปัญหาอนาคต    (13) 

   6.6 การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ    (14) 
        - เทคนิคการต่อภาพ (Jigsaw) 
        - เทคนิคการต่อภาพ 2 (Jigsaw  II) 
        - เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม (Team – Games – Tournament  หรือ  TGT)  
        - กลุ่มร่วมมือช่วยเหลือ  (Team  Assisted  Individualization : TAT) 
        - เทคนิคการตรวจสอบเป็นกลุ่ม  (Group  Investigation)  (Group  Investigation : GI) 
        - เทคนิคการเรียนร่วมกัน  (Learning  Together)  (Learning  Together : LT) 
        - กลุ่มร่วมกันคิด  (Numbered  Heads  Together : NHT) 
        - เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือร่วมกลุ่ม  (Co – op – Co - op)   
        - เทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบกลุ่มสัมฤทธ์ิ  (Student Teams Achievement Divisions  หรือ  STAD)   
        - เทคนิคการจัดกลุ่มแบบช่วยรายบุคคล  (Team  Assisted  Individualization  หรือ  TA)   
   - เทคนิคโปรแกรมการร่วมมือในการอ่านและเขียน  (Cooperative  Integrated  Reading  and  
Composition  หรือ  CIRC)   

   6.7 การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเพ่ือนช่วยเพ่ือน    (15) 

   6.8 การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคหมวกหกใบ     (16) 

   6.9 การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบของฮันเตอร์     (17) 

   6.10 การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซิปปา     (18) 

   6.11 การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีซินเนคติกส์     (19) 

   6.12 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์    (20) 

รหัสงานวิจัย 
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   6.13 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด    (21) 

   6.14 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย   (22) 

   6.15 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมนันทนาการ    (23) 

   6.16 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา     (24) 

   6.17 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน     (25) 

   6.18 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแก้ปัญหาอนาคต   (26) 

   6.19 การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียตามแนวคิดของ Williams Littlewood   (27) 

   6.20 การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ    (28) 

   6.21 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน     (29) 

   6.22 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผงัมโนทัศน์/แผนผังความคิด   (30) 

   6.23 การจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนภูมิต้นไม้     (31) 

   6.24 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงประกอบการสอน    (32) 

   6.25 การจัดการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอน MARCE   (33) 

   6.26 การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL)     (34) 

   6.27 การจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนอ่านของเมอร์ด็อค (MIA)    (35) 

   6.28 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างพลังการเรยีนรู้   (36) 

   6.29 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของวรรณี       (37) 

   6.30 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสครัคติวิสต์    (38) 

   6.31 การจัดการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ     (39) 

   6.32 การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT      (40) 

   6.33 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน      (41) 

   6.34 การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน     (42) 

   6.35 การจัดการเรียนรู้แบบบทบาทสมมติ     (43) 

   6.36 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเทคนิค KWC    (44) 

   6.37 การจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ     (45) 

   6.38 การจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จ าลอง     (46) 

   6.39 การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน     (47) 

   6.40 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้     (48) 

   6.41 การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     (49) 

   6.42 การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรม      (50) 
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   6.43 การพัฒนาคู่มือการประเมินผล      (51) 

   6.44 การพัฒนาคู่มือการศึกษา      (52) 

   6.45 การพัฒนาชุดการจัดกิจกรรม      (53) 

   6.46 การพัฒนาชุดการเรียนรู้/ชุดการสอน/บทเรียนส าเร็จรูป/แบบฝึก  (54) 

   6.47 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  6.48 อื่น ๆ ระบุ ...  (55)  (56) 
7. แบบแผนการวิจัย (เลือกได้หลายค าตอบ) 

   7.1 The One-Shot Case Study      (57)  

   7.2 The One-Group Pretest-Posttest Design    (58)  

   7.3 Randomized Control-Group Pretest-Posttest Design   (59)  

   7.4 Randomized Solomon Four-Group Design    (60)  

   7.5 Randomized Control-Group Posttest Only Design   (61)  

   7.6 Non-Randomized Control-Group Pretest-Posttest Design  (62)  

   7.7 Non-Randomized Control-Group Posttest Only Design   (63)  

   7.8 ไม่มี/ไม่ระบุ     7.9 อื่น ๆ ระบุ ..................   (64)  (65) 

8. วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  9. สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง   (66)  (67) 

10. ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 11. เน้ือหางานวิจัยเก่ียวกับสาระการสอน  (68)  (69) 
12. ตัวแปรตามด้านการสอน (เลือกได้หลายค าตอบ) 

   12.1 ผลการเรียนรู้/ผลสัมฤทธ์ิ 12.2 ความสามารถ/ทักษะ   (70)  (71) 

   12.3 ความคิดเห็น  12.4 เจตคติ 12.5 อื่น ๆ ระบุ....  (72)  (73)  (74) 
13. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (เลือกได้หลายค าตอบ) 

   13.1 แบบสอบถาม  13.2 แบบทดสอบ    (75)  (76)   

   13.3 แบบสังเกต     13.4 แบบสัมภาษณ์    (77)  (78) 

   13.5 แบบประเมิน  13.6 อื่น ๆ ระบุ ..................   (79)  (80) 
14. การหาคุณภาพเครื่องมือ (เลือกได้หลายค าตอบ) 

   14.1 ความเที่ยงตรง  14.2 ความเชื่อมั่น      (81)  (82)  

   14.3 อ านาจจ าแนก     14.4 ความยากง่าย      (83)  (84)  

   14.5 อื่น ๆ ระบุ ..................      (85)  
15. สถิติที่ใช้ในงานวิจัย (เลือกได้หลายค าตอบ) 

   15.1 ความถ่ี   15.2 ร้อยละ    (86)  (87) 

   15.3 ค่าเฉลี่ย   15.4 ค่าความแปรปรวน   (88)  (89) 

   15.5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15.6 การทดสอบค่า t-test      (90)  (91) 



  172 

   15.7 ANOVA   15.8 Q-Statistic    (92)  (93) 

   15.9 Non-parametric test 15.10 อื่น ๆ ระบุ ..................   (94)  (95) 
  
ตอนที่ 2 องค์ความรู้ด้านการสอน 
 

กลุ่มทดลอง (E) 
สอนแบบ.................................................................... 

ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ............... 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ......................... 

กลุ่มควบคุม (C) 
สอนแบบ.................................................................... 

ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ............... 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ......................... 

 
กลุ่มทดลอง (E1) 

สอนแบบ......................................................................... 

ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ............... 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ......................... 

กลุ่มทดลอง (E2) 
สอนแบบ......................................................................... 

ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ............... 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ......................... 

กลุ่มควบคุม (C) 
สอนแบบ.................................................................... 

ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ............... 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ......................... 
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คู่มือลงรหัสข้อมูลแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัยด้านการสอน 

ตัวแปร 
ชื่อตัวแปร

ภาษาอังกฤษ 
ค่าของตัวแปร 

จัดกลุ่มตัว
แปรใหม ่

1. รหัสงานวิจัย CODE 001 - 999  
2. เพศผูว้ิจัย SEX 1 = ชาย               2 = หญิง  
3. ปีที่พิมพ์เผยแพร ่ YEAR เลข 2 ตัวท้ายของปี พ.ศ. ที่

ท างานวิจัยเสร็จ 
 

4. รูปแบบงานวิจัยตามระเบียบวิธีวจิัย DSGN 1 = การวิจัยแบบส ารวจ               
2 = การวิจัยแบบทดลอง     
3 = การวิจัยแบบ R&D  
4  = อื่น ๆ 

 

5. สมมติฐานการวิจัย TYPEHYPO 1 = ต้ังสมมติฐานแบบมีทิศทาง        
2 = ต้ังสมมติฐานแบบไม่มี
ทิศทาง 
3 = ไม่มี/ไม่ระบุ      
4 = มีทิศทางและไม่มีทศิทาง              

 

6. แนวคิดและทฤษฎีที่น ามาใช้ด้านการสอน วิธีสอน/เทคนิค/รูปแบบการ
สอน 
   6.1 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของ
โพลยา 
   6.2 การจัดการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 
5E / 7E 
   6.3 การจัดการเรียนรู้ด้วยด้วยกระบวนการวิจัย 
   6.4 การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL / KWL Plus 
/ KWLH Plus 
   6.5 การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการแก้ปัญหาอนาคต 
   6.6 การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
        - เทคนิคการต่อภาพ (Jigsaw) 
        - เทคนิคการต่อภาพ 2 (Jigsaw  II) 
        - เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม (Team – 
Games – Tournament  หรือ  TGT)  
        - กลุ่มร่วมมือช่วยเหลือ  (Team  Assisted  
Individualization : TAT) 
        - เทคนิคการตรวจสอบเป็นกลุ่ม  (Group  
Investigation)  (Group  Investigation : GI) 
        - เทคนิคการเรียนร่วมกัน  (Learning  Together)  
(Learning  Together : LT) 
        - กลุ่มร่วมกันคิด  (Numbered  Heads  
Together : NHT) 
        - เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือร่วมกลุ่ม  (Co – op 
– Co - op)   
        - เทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบกลุ่มสัมฤทธิ์  (Student 
Teams Achievement Divisions  หรือ  STAD)   

THRORYIN  
 
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่   
     
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
 
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่    
    
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่   
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ตัวแปร 
ชื่อตัวแปร

ภาษาอังกฤษ 
ค่าของตัวแปร 

จัดกลุ่มตัว
แปรใหม ่

        - เทคนิคการจัดกลุ่มแบบช่วยรายบุคคล  (Team  
Assisted  Individualization  หรือ  TA)   
   - เทคนิคโปรแกรมการร่วมมือในการอ่านและเขียน  
(Cooperative  Integrated  Reading  and  
Composition  หรือ  CIRC)   
   6.7 การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
   6.8 การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคหมวกหกใบ 
   6.9 การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบของฮันเตอร์ 
   6.10 การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซิปปา 
   6.11 การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีซินเนคติกส์ 
   6.12 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
   6.13 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบ
คู่คิด 
   6.14 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการละเล่นของ
เด็กไทย 
   6.15 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมนันทนาการ 
   6.16 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา 
   6.17 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน 
   6.18 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแกป้ัญหา
อนาคต 
   6.19 การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียตาม
แนวคิดของ Williams Littlewood   
   6.20 การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 
   6.21 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
   6.22 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์/แผนผัง
ความคิด 
   6.23 การจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนภูมิต้นไม้ 
   6.24 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงประกอบการสอน 
   6.25 การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
MARCE 
   6.26 การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) 
   6.27 การจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนอ่านของเมอร์
ด็อค (MIA) 
   6.28 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างพลังการ
เรียนรู้ 
   6.29 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของวรรณี   
   6.30 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสครัคติวิสต์ 
   6.31 การจัดการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ 
   6.32 การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
   6.33 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
   6.34 การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
   6.35 การจัดการเรียนรู้แบบบทบาทสมมติ 

 
 
 
 
 
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่  
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่    
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่   
     
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่  
      
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่      
  
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
 
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่     
   
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่  
      
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่   
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่  
      
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่   
     
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
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ตัวแปร 
ชื่อตัวแปร

ภาษาอังกฤษ 
ค่าของตัวแปร 

จัดกลุ่มตัว
แปรใหม ่

   6.36 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเทคนิค KWC 
   6.37 การจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ 
   6.38 การจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จ าลอง 
   6.39 การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 
   6.40 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้
   6.41 การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   6.42 การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรม 
   6.43 การพัฒนาคู่มือการประเมินผล 
   6.44 การพัฒนาคู่มือการศึกษา 
   6.45 การพัฒนาชุดการจัดกิจกรรม 
   6.46 การพัฒนาชุดการเรียนรู้/ชุดการสอน/บทเรียน
ส าเร็จรูป/แบบฝึก 
   6.47 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   6.48 อ่ืน ๆ ระบุ ... 

0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่   
     
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่    
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       

7. แบบแผนการวิจัย 
   7.1 The One-Shot Case Study 
   7.2 The One-Group Pretest-Posttest Design 
   7.3 Randomized Control-Group Pretest-Posttest 
Design 
   7.4 Randomized Solomon Four-Group Design 
   7.5 Randomized Control-Group Posttest Only 
Design 
   7.6 Non-Randomized Control-Group Pretest-
Posttest Design 
   7.7 Non-Randomized Control-Group Posttest 
Only Design 
   7.8 ไม่มี/ไม่ระบ ุ
   7.9 อ่ืน ๆ ระบุ ... 

EXDESIGN  
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่                 
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่                 
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่   
               
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่                 
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่    
 
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่                 
             
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่                 
 
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่                 
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่                 

 

8. วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง METSELE 1 = ประชากร 
2 = เจาะจง 
3 = อย่างง่าย 
4 = เป็นระบบ 
5 = แบ่งกลุ่ม 
6 = แบ่งชั้น 
7 = หลายขั้นตอน 
8 = ไม่ระบุ 

 

9. สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง STATUS 1 = นักเรียน          2 = ครู                  
3 = อ่ืน ๆ ระบุ ... 

 

10. ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 
 

LEVEL 1 = ประถม           2 = มัธยม               
3 = อ่ืน ๆ ระบุ ... 

 

11. เน้ือหางานวิจัยเก่ียวกับสาระการสอน INSTRUC 01 = ไม่ใช ่
02 = ภาษาไทย 
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ตัวแปร 
ชื่อตัวแปร

ภาษาอังกฤษ 
ค่าของตัวแปร 

จัดกลุ่มตัว
แปรใหม ่

03 = คณิตศาสตร ์
04 = วิทยาศาสตร์      
05 = สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
06 = สุขศึกษาและพลศึกษา 
07 = ศิลปะ 
08 = การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
09 = ภาษาต่างประเทศ 
10 = กิจกรรมแนะแนว 
11 = กิจกรรมนักเรียน 
12 = อ่ืน ๆ ระบุ ... 

12. ตัวแปรตามด้านการสอน 
   12.1 ผลการเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ ์
   12.2 ความสามารถ/ทักษะ 
   12.3 ความคิดเห็น 
   12.4 เจตคติ 
   12.5 อ่ืน ๆ ระบุ ... 

Depen_Var  
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       

 

13. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   13.1 แบบสอบถาม 
   13.2 แบบทดสอบ 
   13.3 แบบสังเกต     
   13.4 แบบสัมภาษณ์ 
   13.5 แบบประเมิน 
   13.6 อ่ืน ๆ ระบุ ... 

TYPE_INST  
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       

 

14. การหาคุณภาพเครื่องมือ 
   14.1 ความเที่ยงตรง 
   14.2 ความเชื่อมั่น   
   14.3 อ านาจจ าแนก      
   14.4 ความยากง่าย    
   14.5 อ่ืน ๆ ระบุ ... 

TYPE_QUAL  
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่    
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่  

 

15. สถิติที่ใชใ้นงานวิจัย 
   15.1 ความถี ่
   15.2 ร้อยละ 
   15.3 ค่าเฉลี่ย 
   15.4 ค่าความแปรปรวน 
   15.5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   15.6 การทดสอบค่า t-test 
   15.7 ANOVA 
   15.8 Q-Statistic 
   15.9 Non-parametric test 
   15.10 อ่ืน ๆ ระบุ ... 

TYPE_STAT  
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
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แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการนิเทศ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับคุณลักษณะของงานวิจัย 
ชื่องานวิจัย  ........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................  
ชื่อผู้วิจัย  ............................................................................................................................................................................  

1. รหัสงานวิจัย  2. เพศผู้วิจัย       (1-3)  (4) 

3. ปีที่พิมพ์เผยแพร่  4. รูปแบบงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย    (5-6)  (7)  

5. สมมติฐานการวิจัย        (8) 
6. แนวคิดและทฤษฎีที่น ามาใช้ด้านการนิเทศ (เลือกได้หลายค าตอบ) 

   6.1 การนิเทศแบบมนุษยสัมพันธ์ 6.2 การนิเทศแบบวิทยาศาสตร์  (9)  (10) 

   6.3 การนิเทศแบบทรัพยากรมนุษย์ 6.4 การนิเทศแบบมนุษยนิยม   (11)  (12) 

   6.5 การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ      (13) 
        - การนิเทศแบบคลินิก  - การนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพ 
        - การนิเทศแบบพัฒนาตนเอง - การนิเทศโดยผู้บริหาร 

   6.4 อื่น ๆ ระบุ ..................       (14)  
7. แบบแผนการวิจัย (เลือกได้หลายค าตอบ) 

   7.1 The One-Shot Case Study      (15)  

   7.2 The One-Group Pretest-Posttest Design    (16)  

   7.3 Randomized Control-Group Pretest-Posttest Design   (17)  

   7.4 Randomized Solomon Four-Group Design    (18)  

   7.5 Randomized Control-Group Posttest Only Design   (19)  

   7.6 Non-Randomized Control-Group Pretest-Posttest Design  (20)  

   7.7 Non-Randomized Control-Group Posttest Only Design   (21)  

   7.8 ไม่มี/ไม่ระบุ     7.9 อื่น ๆ ระบุ ..................   (22)  (23) 

8. วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  9. สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง   (24)  (25) 

10. ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 11. เน้ือหางานวิจัยเก่ียวกับการนิเทศ  (26)  (27) 
12. ตัวแปรตามด้านการนิเทศ (เลือกได้คลายค าตอบ) 

   12.1 ผลการเรียนรู้/ผลสัมฤทธ์ิ 12.2 ความสามารถ/ทักษะ   (28)  (29) 

   12.3 ความคิดเห็น  12.4 เจตคติ 12.5 อื่น ๆ ระบุ ...  (30)  (31)  (32) 
13. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (เลือกได้คลายค าตอบ) 

   13.1 แบบสอบถาม  13.2 แบบทดสอบ    (33)  (34)   

   13.3 แบบสังเกต     13.4 แบบสัมภาษณ์    (35)  (36) 

รหัสงานวิจัย 
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   13.5 แบบประเมิน  13.6 อื่น ๆ ระบุ ..................   (37)  (38) 
14. การหาคุณภาพเครื่องมือ (เลือกได้คลายค าตอบ) 

   14.1 ความเที่ยงตรง  14.2 ความเชื่อมั่น      (39)  (40)  

   14.3 อ านาจจ าแนก     14.4 ความยากง่าย      (41)  (42)  

   14.5 อื่น ๆ ระบุ ..................      (43)  
15. สถิติที่ใช้ในงานวิจัย (เลือกได้คลายค าตอบ) 

   15.1 ความถ่ี   15.2 ร้อยละ    (44)  (45) 

   15.3 ค่าเฉลี่ย   15.4 ค่าความแปรปรวน   (46)  (47) 

   15.5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15.6 การทดสอบค่า t-test      (48)  (49) 

   15.7 ANOVA   15.8 Q-Statistic    (50)  (51) 

   15.9 Non-parametric test 15.10 อื่น ๆ ระบุ ..................   (52)  (53) 
  
ตอนที่ 2 องค์ความรู้ด้านการนิเทศ 
จุดประสงค์การวิจัยด้านการนิเทศ  
 ........................................................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................................... 
ข้ันตอนส าคัญในการนิเทศ  
 ........................................................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................................... 
ผลการวิจัย 
 ........................................................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ 
 ...........................................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................  
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คู่มือลงรหัสข้อมูลแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัยด้านการนิเทศ 

ตัวแปร 
ชื่อตัวแปร

ภาษาอังกฤษ 
ค่าของตัวแปร 

จัดกลุ่มตัว
แปรใหม ่

1. รหัสงานวิจัย CODE 001 - 999  
2. เพศผูว้ิจัย SEX 1 = ชาย               2 = หญิง  
3. ปีที่พิมพ์เผยแพร ่ YEAR เลข 2 ตัวท้ายของปี พ.ศ. ที่

ท างานวิจัยเสร็จ 
 

4. รูปแบบงานวิจัยตามระเบียบวิธีวจิัย DSGN 1 = การวิจัยแบบส ารวจ               
2 = การวิจัยแบบทดลอง     
3 = การวิจัยแบบ R&D  
4  = อ่ืน ๆ ระบุ ... 

 

5. สมมติฐานการวิจัย TYPEHYPO 1 = ต้ังสมมติฐานแบบมีทิศทาง        
2 = ต้ังสมมติฐานแบบไม่มี
ทิศทาง 
3 = ไม่มี/ไม่ระบุ      
4 = มีทิศทางและไม่มีทศิทาง              

 

6. แนวคิดและทฤษฎีที่น ามาใช้ด้านการนิเทศ 
   6.1 การนิเทศแบบมนุษยสัมพันธ์  
   6.2 การนิเทศแบบวิทยาศาสตร ์  
   6.3 การนิเทศแบบทรัพยากรมนุษย์  
   6.4 การนิเทศแบบมนุษยนิยม 
   6.5 การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ 
        - การนิเทศแบบคลินิก 
        - การนิเทศแบบร่วมพฒันาวิชาชีพ 
        - การนิเทศแบบพัฒนาตนเอง 
        - การนิเทศโดยผู้บริหาร 
   6.4 อ่ืน ๆ ระบุ ... 

THRORYSU  
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่   
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่          
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่          
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่   
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่                 
 
 
 
 
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่                               

 

7. แบบแผนการวิจัย 
   7.1 The One-Shot Case Study 
   7.2 The One-Group Pretest-Posttest Design 
   7.3 Randomized Control-Group Pretest-Posttest 
Design 
   7.4 Randomized Solomon Four-Group Design 
   7.5 Randomized Control-Group Posttest Only 
Design 
   7.6 Non-Randomized Control-Group Pretest-
Posttest Design 
   7.7 Non-Randomized Control-Group Posttest 
Only Design 
   7.8 ไม่มี/ไม่ระบ ุ
   7.9 อ่ืน ๆ ระบุ ... 

EXDESIGN  
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่                 
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่                 
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่   
               
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่                 
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่    
 
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่                 
          
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่                 
 
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่                 
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่                 

 

8. วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง METSELE 1 = ประชากร 
2 = เจาะจง 
3 = อย่างง่าย 
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ตัวแปร 
ชื่อตัวแปร

ภาษาอังกฤษ 
ค่าของตัวแปร 

จัดกลุ่มตัว
แปรใหม ่

4 = เป็นระบบ 
5 = แบ่งกลุ่ม 
6 = แบ่งชั้น 
7 = หลายขั้นตอน 
8 = ไม่ระบุ 

9. สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง STATUS 1 = นักเรียน          2 = ครู                  
3 = อ่ืน ๆ ระบุ ... 

 

10. ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 
 

LEVEL 1 = ประถม           2 = มัธยม               
3 = อ่ืน ๆ ระบุ ... 

 

11. เน้ือหางานวิจัยเก่ียวกับการนิเทศ SUPERVIS 1 = ไม่ใช่ 
2 = ด้านสภาพการด าเนินงาน
นิเทศ 
3 = ด้านบุคลากรการนิเทศ  
4 = ด้านกระบวนการนิเทศ 
5 = ด้านรูปแบบการนิเทศ  
6 = ความต้องการการนิเทศ 
7 = ปัญหาการจัดการนิเทศ  
8 = อ่ืน ๆ ระบุ ... 

 

12. ตัวแปรตามด้านการนิเทศ 
   12.1 ผลการเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ ์
   12.2 ความสามารถ/ทักษะ 
   12.3 ความคิดเห็น 
   12.4 เจตคติ 
   12.5 อ่ืน ๆ ระบุ ... 

Depen_Var  
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       

 

13. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   13.1 แบบสอบถาม 
   13.2 แบบทดสอบ 
   13.3 แบบสังเกต     
   13.4 แบบสัมภาษณ์ 
   13.5 แบบประเมิน 
   13.6 อ่ืน ๆ ระบุ ... 

TYPE_INST  
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       

 

14. การหาคุณภาพเครื่องมือ 
   14.1 ความเที่ยงตรง 
   14.2 ความเชื่อมั่น   
   14.3 อ านาจจ าแนก      
   14.4 ความยากง่าย    
   14.5 อ่ืน ๆ ระบุ ... 

TYPE_QUAL  
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่    
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่  

 

15. สถิติที่ใชใ้นงานวิจัย 
   15.1 ความถี ่
   15.2 ร้อยละ 
   15.3 ค่าเฉลี่ย 
   15.4 ค่าความแปรปรวน 

TYPE_STAT  
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
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ตัวแปร 
ชื่อตัวแปร

ภาษาอังกฤษ 
ค่าของตัวแปร 

จัดกลุ่มตัว
แปรใหม ่

   15.5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   15.6 การทดสอบค่า t-test 
   15.7 ANOVA 
   15.8 Q-Statistic 
   15.9 Non-parametric test 
   15.10 อ่ืน ๆ ระบุ ... 

0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
0 = ไม่ใช่            1 = ใช่       
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ภาคผนวก จ 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจ IOC  แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย และแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย
ด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศ 
 
1. ผศ.ดร.ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน   
          คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
          ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศ 
2. อ.ดร.กนิษฐา  เชาว์วัฒนกุล    อาจารย์ประจ าภาควิชาภาควิชาครุศึกษา 
          คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
          ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศ 
3. ดร.สมาพร  มณีอ่อน      ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ  
          ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี 
          ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศ 
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ภาคผนวก ฉ 

วิทยานิพนธ์ทีน่ ามาวิเคราะห์ในงานวิจัย 
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วิทยานิพนธ์ที่น ามาวิเคราะห์ในงานวิจัยด้านหลักสูตร จ านวน 30 เล่ม 
รหัส

งานวิจัย 
รายชื่อวิทยานิพนธ ์

ปี
การศึกษา 

9 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการนิเทศภายในโรงเรียนส าหรับครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา  

2544 

40 การพัฒนาหลักสูตร เรื่องมัคคุเทศก์ท้องถิ่นอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นรี  

2545 

41 การพัฒนาหลักสูตรการติดตาพันธุ์องุ่น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  2545 
42 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
2545 

43 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการอนุรกัษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ อ าเภออู่
ทอง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

2545 

44 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการอนุรกัษ์ป่าชายเลน ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5  

2545 

65 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องสมุนไพรส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปีท่ี 1  

2546 

72 การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศช่วงช้ัน
ปีท่ี 1 และ 2 โรงเรียนน าร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544  

2547 

73 การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วงช้ันท่ี 2 
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร ี 

2547 

97 การพัฒนาหลักสูตรการเพาะเล้ียงปลาหางนกยูงส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6  

2547 

98 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การประเมินผลตามสภาพจริงส าหรับครู
โรงเรียนประถมศึกษา  

2547 

103 การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ช่วงช้ันท่ี 2 ของโรงเรียนเครือข่ายการใช้
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เพชรบุรี เขต 2  

2548 

133 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียนส าหรับผู้นิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษา  

2548 

146 การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 
โดยใช้แนวคิด Balanced scorecard (BSC)  

2549 

175 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง เพลงบอก เพลงพื้นบ้านภาคใต้ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  

2549 

176 การศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยประยุกต์ใช้ Balanced 
Scorecard (BSC) : กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านแหลม  

2549 

http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000000932
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http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000000863
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http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002094
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002094
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รหัส
งานวิจัย 

รายชื่อวิทยานิพนธ ์
ปี

การศึกษา 
197 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลส าหรับ

ครูผู้สอนนักเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู ้ 
2550 

199 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงด า ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  

2550 

200 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องคลองมหาสวัสด์ิส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6  

2550 

201 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องชุมชนเสลภูมิส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3  

2550 

223 การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ จังหวัด
ราชบุรี ช่วงช้ันท่ี 3-4 โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model  

2553 

240 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องการเขียนหนงัสืออ่านเพิ่มเติมโดยใช้ข้อมูล
ท้องถิ่นส าหรับครูประถมศึกษา  

2553 

241 การพัฒนาหลักสูตรเรื่องการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าสู่งานอาชีพตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

2553 

242 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน  

2553 

243 การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่องการวาดภาพศิลปะไทยโดยใช้ตัว
หนังตะลุง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

2553 

256 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์ผลิตภัณฑ์จาก
ท้องถิ่นส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

2554 

279 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมการศึกษาท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4  

2556 

289 การพัฒนาหลักสูตรงานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอคูบัวตามแนวแศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

2557 

297 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม วิชาภาษาจีน โดยบูรณาการข้อมูลท้องถิ่น
ราชบุรี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

2558 

298 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเรื่องระบ าชักพระส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนในสังกัดกรงุเทพมหานคร  

2558 
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http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000012607
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000012554
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000012554
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วิทยานิพนธ์ที่น ามาวิเคราะห์ในงานวิจัยด้านการสอน จ านวน 173 เล่ม 
รหัส

งานวิจัย 
รายชื่อวิทยานิพนธ ์

ปี
การศึกษา 

13 ความแตกต่างระหว่างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีสืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มกับวิธี
สอนตามคู่มือครู  

2544 

22 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต หน่วย
การเมืองการปกครอง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสอนด้วยวิธีสอนแบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้และวิธีสอนตามคู่มือครู  

2545 

28 การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมปีท่ี 6 ด้วยวิธีสอนแบบ
โครงงาน  

2545 

33 การพัฒนาชุดการศึกษาด้วยตนเองเรื่องการสอนวชิากิจกรรมนาฏศิลป์ ส าหรับครู
ประถมศึกษาปีท่ี 6  

2545 

34 การพัฒนาชุดการสอนเรื่องโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  

2545 

36 การพัฒนาแบบฝึกทักษะอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  

2545 

37 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเรื่องวิชาภาษาไทยส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปีท่ี 1  

2545 

38 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ตามแนวการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  

2545 

39 การพัฒนาส่ือการสอนวิชาสังคมศึกษาด้วยโปรแกรม Microsoft Powerpoint เรื่อง 
ภูมิศาสตร์กายภาพภาคตะวันตก ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  

2545 

46 การสร้างส่ือประกอบการสอนเพื่อพัฒนาระเบียบวินัยของนักเรียนประถมศึกษา  2545 
50 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเขียนเรียงความของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกับวิธีสอนตามคู่มือครู  
2546 

53 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีสอนด้วยวิธีสอนแบบเทคนิคการสร้างแผนท่ีความคิด และ
วิธีสอนเพื่อการส่ือสาร  

2546 

54 การพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศส าหรับนักเรียช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น  

2546 

57 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเล่านิทานเพื่อสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน
ประถมศึกษา  

2546 

59 การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ปาเลสไตน์ มาตุภูมิของพระเยซูเจ้า ส าหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

2546 
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รหัส
งานวิจัย 

รายชื่อวิทยานิพนธ ์
ปี

การศึกษา 
60 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนค าภาษาไทยพื้นฐานส าหรับนักเรียน ช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน  
2546 

61 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  

2546 

62 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าวิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที 2  

2546 

63 การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง พืช ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยบทเรียน
แบบโปรแกรม  

2546 

67 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานบ้านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจัดการ
เรียนการสอนตามแนวคิดคอนสครัคติวิสต์ 

2546 

76 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง อาหารและสารอาหารของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT และแบบสืบเสาะหาความรู้  

2547 

77 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่องส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ี
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักและแบบสืบเสาะหาความรู้  

2547 

78 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่าน
และการเขียนค าใหม่ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยวิธีสอนตามรูปแบบการ
สอนของฮันเตอร์ และวิธีสอนตามปกติ  

2547 

79 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาทศนิยมและร้อยละของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล และตามแนว 
สสวท.  

2547 

80 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนกับการสอนตามคู่มือครู 

2547 

81 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง การเขียนสะกดค ายาก
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้เกมการศึกษาและการ
สอนตามคู่มือครู  

2547 

83 การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ี
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแก้ปัญหาอนาคต  

2547 

87 การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง นาฏยศัพย์และภาษาท่านาฏศิลป์ไทยส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  

2547 

89 การพัฒนาแบบฝึกการเขียนร้อยแก้วเชิงสร้างสรรค์ วิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

2547 

90 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องการคูณการหารโดยการบูรณาการภูมิปัญญา
ท้องถิ่นส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  

2547 
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รหัส
งานวิจัย 

รายชื่อวิทยานิพนธ ์
ปี

การศึกษา 
93 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
2547 

94 การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 3 โดยวิธีสอนแบบโครงงาน  

2547 

95 การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาการคูณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
โดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL  

2547 

96 การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องสมการด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือกันแบบ
กลุ่มช่วยเหลือเป็นรายบุคคล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

2547 

99 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่อง 
ฆราวาสธรรม 4 ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

2547 

100 การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการจดบันทึกของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1  2547 
105 การเปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยวิธีสอน

แบบสถานการณ์จ าลองกับวิธีสอนแบบบทบาทสมมติ  
2548 

106 การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีสอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือกันเทคนิค CIRC และวิธีสอน
อ่านเพื่อการส่ือสาร  

2548 

108 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่องประวัติศาสตร์สุโขทัย ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และการจัดการเรียนรู้แบบ
บรรยาย  

2548 

109 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องทศนิยม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีสอน
ด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค TGT และวิธีสอนแบบปกติ  

2548 

110 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีส่ือสารข้อมูล ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอร์ 2 กับเทคนิคกลุ่มแข่งขัน  

2548 

111 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ี
สอนด้วยรูปแบบการสอนของฮันเตอร์และวิธีสอนแบบ 3Ps  

2548 

112 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านจับใจความ
ส าคัญของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีสอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ 
เทคนิค STAD กับวิธีสอนแบบปกติ  

2548 

113 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพืชและสัตว์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสอนด้วยวิธีสอนโดยใช้แผนท่ีความคิดกับวิธีสอนตามคู่มือครู  

2548 

114 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ชีวิตกับส่ิงแวดล้อมของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือกันและวิธีสอนตามแนว
คู่มือครู  

2548 
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การศึกษา 
115 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการ

เขียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือกัน
เทคนิค CIRC และจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนเพื่อการส่ือสารแบบ 3Ps  

2548 

117 การพัฒนากิจกรรมพฒันาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักเรียนช่วงช้ันท่ี 3  

2548 

118 การพัฒนากิจกรรมพฒันาผู้เรียนเรื่องการอนุรักษป์่าไม้ในชุมชนส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5-6  

2548 

120 การพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ด้วยวิธีการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร  

2548 

121 การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ท่ีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ร่วมกับกระบวนการ
แก้ปัญหาของโพลยา  

2548 

122 การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน  

2548 

124 การพัฒนาความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด  

2548 

127 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง กฎหมายน่ารู้ในชีวติประจ าวัน โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

2548 

128 การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง พระไตรปิฎก ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
5  

2548 

129 การพัฒนาแบบฝึกการเขียนสะกดค าโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3  

2548 

130 การพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  2548 
131 การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 

5 โดยวิธีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) ร่วมกับแนวคิด
ของวรรณี  

2548 

132 การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสอนโดยวิธีสอนแบบ
โครงงานของนักเรียนช้ันประถมปีท่ี 5  

2548 

135 การศึกษาผลการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วน และความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสอนด้วยวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT  

2548 

136 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสอนโดยวิธีการสอบแบบ 4 MAT  

2548 
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137 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู ้ 
2548 

148 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบของนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนตามรูปแบบของฮันเตอร์
และวิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู ้ 

2549 

149 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่องประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และการจัดการเรียนรู้ตาม
คู่มือครู  

2549 

150 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่องสนุกกับไฟฟ้า ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT และแบบการแก้ปัญหา  

2549 

151 การพัฒนากิจกรรมพฒันาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ส าหรับนักเรียนช่วงช้ัน
ท่ี 2  

2549 

152 การพัฒนาความเช่ือมั่นในตนเองส าหรับนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 โครงการโรงเรียนสอง
ภาษา โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  

2549 

153 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เพลงประกอบการสอน  

2549 

154 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH Plus  

2549 

155 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และเขียนส่ือความของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL-Plus  

2549 

156 การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์  

2549 

158 การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวโยนิโสมนสิการ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  

2549 

159 การพัฒนาความสามารถในการแสดงท่าทางประกอบเพลงด้วยการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  

2549 

161 การพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4  

2549 

162 การพัฒนาชุดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ เรื่องบรรยากาศ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  

2549 

163 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการเขียนสรุปความของนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus  

2549 

164 การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมวีิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ี
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL-Plus  

2549 
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165 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารโดยใช้ 

ข้อมูลท้องถิ่น เมืองกาญจนบุรี ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
2549 

166 การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสอดด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิคกลุ่มช่วยเหลือ
เป็นรายบุคคลร่วมกับเทคนิค KWDL  

2549 

167 การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดย
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเทคนิคกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับ เทคนิค KWDL  

2549 

168 การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
5 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันโดยใช้เทคนิคทีมเกมแข่งขัน TGT ร่วมกับเทคนิค 
KWDL  

2549 

169 การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องการด ารงพนัธุ์ของส่ิงมีชีวิตของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  

2549 

170 การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ร่วมกับการใชัแผนผังมโน
ทัศน์  

2549 

171 การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสะกดค ายากของ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC  

2549 

172 การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน  

2549 

173 การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้วิธีสอนแบบปฏิบัติการ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

2549 

174 การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ี
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มช่วยเหลือเป็นรายบุคคล (TAI) ร่วมกับกระบวนการแก้ปญัหา
ของโพลยา  

2549 

177 การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ วิชา
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนช่วงช้ันท่ี 2 : กรณีศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1  

2549 

178 การศึกษาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ท่ีสอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือ
กันเทคนิคกลุ่มแข่งขัน (TGT) และเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4  

2549 

181 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องเวลาของ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอลและการจัดการ
เรียนรู้ตามแนว สสวท.  

2550 
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183 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus  
2550 

184 การพัฒนาความสามารถในการท าโครงการเรื่องการด ารงชีวิตและครองครัวส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  

2550 

186 การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องทัศนธาตุส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  2550 
187 การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องพืชสมุนไพรเศรษฐกิจในท้องถิ่นส าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1  
2550 

188 การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  2550 
189 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม  
2550 

190 การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องสารในชีวิตประจ าวันของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 ท่ีจัดการเเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

2550 

191 การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  

2550 

192 การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องหน้าท่ีและมารยาทชาวพุทธของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD และ TGT  

2550 

193 การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยรูปแบบซิปปา ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

2550 

194 การพัฒนาผลการเรียนรู้และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเรื่อง การอนุรักษ์แม่
น้ าท่าจีน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

2550 

195 การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาการหาพื้นท่ีผิวและ
ปริมาตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL  

2550 

196 การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชางานบ้านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิคเรียนรู้ร่วมกัน  

2550 

204 การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 5 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคหมวกหกใบ  

2551 

205 การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
4 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus 

2551 

206 การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT  

2551 

207 การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วย
การจัดการเรียนรู้ แบบ 4 MAT  

2551 

208 การพัฒนาผลการเรียนรู้และความสามารถในการปฏิบัติเรื่องนาฏศิลป์เบ้ืองต้นของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคร่วมมือกันเรียน  

2551 
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209 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องหินและแร่ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2ท่ี

ได้รับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ประกอบการเขียนแผนผังมโนทัศน์และการ
จัดการเรียนรู้ตามคู่มือครูของ สสวท.  

2552 

210 การพัฒนากิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อสร้างเสริมทักษะทางสังคมในกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

2552 

211 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอนาคตของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแก้ปัญหาอนาคต 

2552 

212 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ  

2552 

213 การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเขียนแผนภาพความคิดของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus  

2552 

215 การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความจากนิทานส่งเสริมคุณธรรมของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสร้างแผนท่ี
ความคิด  

2552 

216 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 6  

2552 

217 การพัฒนาแบบฝึกเรื่องการเป่าขลุ่ยไทยส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  2552 
218 การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC  
2552 

219 การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร จ านวนเต็มของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TAI  

2552 

220 การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องพืน้ท่ีผิวและปริมาตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โดยจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคดิวิสซึมร่วมกับเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD)  

2552 

221 การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องหลักธรรมของพระพทุธศาสนาและความสามารถใน
การคิดอย่างมีเหตุผลด้วยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5  

2552 

224 การพัฒนากิจกรรมพฒันาผู้เรียน โดยใช้ของเล่นพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

2553 

225 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

2553 

226 การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทักษะชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน  

2553 

227 การพัฒนาความสามารถในการร าวงมาตรฐาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  

2553 
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228 การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 2553 
229 การพัฒนาชุดฝึกการอ่านและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัด

ราชบุรี ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
2548 

230 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการเขียนสรุปความของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH ร่วมกับแผนภูมิ
ต้นไม ้ 

2552 

231 การพัฒนาแบบฝึกการแก้โจทย์อัตราส่วนและร้อยละโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

2552 

233 การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง การบวกและการลบของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
1 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 E  

2553 

234 การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง การวัด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วย
เทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้ กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย  

2553 

235 การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ส าหรับนักเรียนท่ีบกพร่อง
ทางการได้ยินช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันโดยใช้เทคนิค 
STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL  

2553 

236 การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  

2553 

237 การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยของนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการได้ยิน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD 
ร่วมกับเทคนิค NH  

2553 

238 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนสะกดค ายากของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา  

2553 

239 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

2553 

245 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และทักษะการอ่านวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  

2554 

246 การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลการเรียนรู้เรื่อง 
พลเมืองดีของสังคม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวโยนิโสมนสิการ  

2554 

247 การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องการเสริมสร้างสุขภาพในการป้องกันโรคส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  

2554 

248 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ส่ือประสมเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการส่ือสารส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

2554 
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249 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความเข้าใจท่ีคงทน ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
2554 

250 การพัฒนาบทเรียนส่ือประสม เรื่อง การเขียนสะกดค า ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4  

2554 

251 การพัฒนาแบบฝึกการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

2554 

252 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรจีนส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 2554 
253 การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านการฟังและดูเชิงคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  
2554 

254 การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน  

2554 

255 การพัฒนาผลการเรียนรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 5 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด  

2554 

260 การพัฒนาความสามารถการฟังภาษาไทยเพื่อการส่ือสารของนักเรียนต่างชาติโดยใช้
บทเรียนมัลติมีเดียตามแนวคิดของ Williams Littlewood  

2555 

261 การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

2555 

262 การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคุณลักษณะใฝ่
เรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้  

2555 

263 การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีสอนด้วยวิธีสอนแบบโครงงาน  

2555 

264 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  2555 
265 การพัฒนาทักษะชีวิตในกิจกรรมแนะแนวชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยโครงงาน  2555 
266 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้กิจกรรม

นันทนาการ  
2555 

267 การพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4  

2555 

268 การพัฒนาแบบฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4  

2555 

269 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสรุปความโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นไทยทรงด า 
อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

2555 
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270 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 

ประการ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเทคนิคกลุ่มแข่งขัน ( TGT) ร่วมกับ
เทคนิค KWL-PLUS  

2555 

271 การพัฒนาผลการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่องสถิติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน MARCE  

2555 

272 การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาระคน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค KWDL  

2555 

273 การพัฒนาผลการเรียนรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเทคนิค KWC กับแนวคิดการสร้าง
พลังการเรียนรู ้ 

2555 

274 การพัฒนาผลการเรียนรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เรื่องการวิเคราะห์
ข้อมูลเบ้ืองต้นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  

2555 

277 การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคการสอน KWL Plus  

2556 

278 การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หน้าท่ีของสมาชิกใน
ครอบครัวและโรงเรียน และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 E  

2556 

281 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทัศนศิลป์ด้วยวิธีซินเนคติกส์เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการสร้างสรรค์ภาพวาด ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  

2557 

282 การพัฒนากิจกรรมพฒันาผู้เรียนเรื่องนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ไทย-พม่าสัมพันธ์ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา  

2557 

283 การพัฒนากิจกรรมพฒันาผู้เรียนเรื่องสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษา  

2557 

284 การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดย
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการแก้ปัญหาอนาคตร่วมกับแผนผังความคิด  

2557 

285 การพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษโดยใช้สาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามแนวการสอนอ่านของ
เมอร์ด็อค (MIA)  

2557 

286 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น
ชะอ า ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  

2557 

287 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าเรื่องมาตราตัวสะกดโดยใช้แผนผัง
ความคิดส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  

2557 
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รหัส
งานวิจัย 

รายชื่อวิทยานิพนธ ์
ปี

การศึกษา 
288 การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องรอบรูน้าฏศิลป์ไทยและการจัดการระบบความคิดด้วย

ผังล าดับเวลาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบสืบสวน
สอบสวน  

2557 

291 การศึกษากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เรื่องอาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุข
ศึกษาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

2557 

292 กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนช้ัน
ประศึกษาปีท่ี 2  

2557 

294 การพัฒนาความสามารถในการดูอย่างมีวิจารณญาณด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนว
โยนิโสมนสิการ ส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6 

2558 
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วิทยานิพนธ์ที่น ามาวิเคราะห์ในงานวิจัยด้านการนิเทศ จ านวน 12 เล่ม 
รหัส

งานวิจัย 
รายชื่อวิทยานิพนธ ์

ปี
การศึกษา 

18 การนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการวิจัยในช้ันเรียน
ส าหรับครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา  

2545 

19 การนิเทศการสอนแบบเพื่อนร่วมพัฒนาวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6  

2545 

48 การนิเทศแบบคลินิกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน
ของครูประถมศึกษา  

2546 

70 การนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนและการนิเทศโดยผู้บริหารเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพการท าวิจัยในช้ันเรียนของครูประถมศึกษา  

2547 

102 การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ด้วย วิธีสอน
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ของครูประถมศึกษา 

2548 

116 การพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใช้วงจรเดมมิ่ง ด้วยการนิเทศ
แบบเพื่อนร่วมพัฒนาวิชาชีพ ของครูฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ 
กรุงเทพมหานคร  

2548 

143 การนิเทศแบบคลินิกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดกิจกรรมแนะแนวของ ครู
ประถมศึกษา  

2549 

144 การนิเทศแบบคลินิกเพื่อพัฒนาสมรรรถภาพในการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคลของ
ครูผู้สอนนักเรียนเรียนรวมระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรี
วิทยา พุทธมณฑล  

2549 

145 การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
KWDL ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์  

2549 

179 การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
TAI ร่วมกับเทคนิค KWDL ของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์  

2550 

259 การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้เฉพาะ
บุคคลของครูผู้สอนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  

2555 

275 การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรู้ของครู
คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  

2556 
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ผลการวิเคราะห์คุณภาพงานวิจัยด้านหลักสูตร จ านวน 30 เล่ม 
รหัส

งานวิจัย 
ปี

การศกึษา 

เนื้อหาสาระที่ประเมิน 
ภาพรวม 

ระดับ
คุณภาพ 

ล าดบั
ที่ ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 ด้านที่ 5 ด้านที่ 6 

�̅� 𝑺𝑫 �̅� 𝑺𝑫 �̅� 𝑺𝑫 �̅� 𝑺𝑫 �̅� 𝑺𝑫 �̅� 𝑺𝑫 �̅� 𝑺𝑫 
9 2544 4.75 0.46 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.85 0.46 มากท่ีสุด 27 
40 2545 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 10 
41 2545 4.75 0.46 4.25 1.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.81 0.63 มากท่ีสุด 30 
42 2545 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 5 
43 2545 4.88 0.35 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.88 0.43 มากท่ีสุด 20 
44 2545 4.75 0.46 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.85 0.46 มากท่ีสุด 27 
65 2546 4.86 0.38 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.28 มากท่ีสุด 19 
72 2547 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 10 
73 2547 4.63 0.52 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.85 0.37 มากท่ีสุด 27 
97 2547 5.00 0.00 4.25 1.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.88 0.59 มากท่ีสุด 20 
98 2547 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 5 
103 2548 5.00 0.00 4.25 1.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.88 0.59 มากท่ีสุด 20 
133 2548 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 10 
146 2549 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
175 2549 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 5 
176 2549 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 10 
197 2550 5.00 0.00 4.25 1.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.88 0.59 มากท่ีสุด 20 
199 2550 5.00 0.00 4.25 1.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.88 0.59 มากท่ีสุด 20 
200 2550 4.88 0.35 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.27 มากท่ีสุด 10 
201 2550 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 10 
223 2553 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 10 
240 2553 5.00 0.00 4.25 0.96 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.88 0.43 มากท่ีสุด 20 
241 2553 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 5 
242 2553 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
243 2553 5.00 0.00 4.25 0.96 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.88 0.43 มากท่ีสุด 20 
256 2554 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
279 2556 4.88 0.35 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.27 มากท่ีสุด 10 
289 2557 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
297 2558 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 5 
298 2558 5.00 0.00 4.50 0.58 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.27 มากท่ีสุด 10 

รวม (N=30) 4.95 0.11 4.58 0.78 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.33 มากท่ีสุด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  203 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพงานวิจัยด้านการสอน จ านวน 173 เล่ม 
รหัส

งานวิจัย 
ปี

การศกึษา 

เนื้อหาสาระที่ประเมิน 
ภาพรวม 

ระดับ
คุณภาพ 

ล าดบั
ที่ ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 ด้านที่ 5 ด้านที่ 6 

�̅� 𝑺𝑫 �̅� 𝑺𝑫 �̅� 𝑺𝑫 �̅� 𝑺𝑫 �̅� 𝑺𝑫 �̅� 𝑺𝑫 �̅� 𝑺𝑫 
13 2544 4.50 0.53 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.77 0.51 มากท่ีสุด 173 
22 2545 4.88 0.35 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.88 0.43 มากท่ีสุด 134 
28 2545 4.88 0.35 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.88 0.43 มากท่ีสุด 134 
33 2545 4.86 0.38 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.88 0.44 มากท่ีสุด 161 
34 2545 4.88 0.35 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.27 มากท่ีสุด 81 
36 2545 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
37 2545 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 81 
38 2545 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
39 2545 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 81 
46 2545 4.88 0.35 4.25 1.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.85 0.61 มากท่ีสุด 162 
50 2546 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 81 
53 2546 4.88 0.35 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 39 
54 2546 4.75 0.46 4.25 1.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.81 0.63 มากท่ีสุด 169 
57 2546 5.00 0.00 4.25 1.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.88 0.59 มากท่ีสุด 134 
59 2546 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 81 
60 2546 4.88 0.35 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.88 0.43 มากท่ีสุด 134 
61 2546 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 39 
62 2546 4.88 0.35 4.25 1.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.85 0.61 มากท่ีสุด 162 
63 2546 4.88 0.35 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.88 0.43 มากท่ีสุด 134 
67 2546 4.88 0.35 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.88 0.43 มากท่ีสุด 134 
76 2547 4.88 0.35 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.88 0.43 มากท่ีสุด 134 
77 2547 4.88 0.35 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.88 0.43 มากท่ีสุด 134 
78 2547 4.88 0.35 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.27 มากท่ีสุด 81 
79 2547 4.88 0.35 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.27 มากท่ีสุด 81 
80 2547 4.88 0.35 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.27 มากท่ีสุด 81 
81 2547 4.88 0.35 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.27 มากท่ีสุด 81 
83 2547 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
87 2547 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 81 
89 2547 4.88 0.35 4.25 1.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.85 0.61 มากท่ีสุด 162 
90 2547 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 81 
93 2547 5.00 0.00 4.25 1.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.88 0.59 มากท่ีสุด 134 
94 2547 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 39 
95 2547 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 39 
96 2547 5.00 0.00 4.25 1.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.88 0.59 มากท่ีสุด 134 
99 2547 5.00 0.00 4.25 1.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.88 0.59 มากท่ีสุด 134 
100 2547 4.88 0.35 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.88 0.43 มากท่ีสุด 134 
105 2548 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
106 2548 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 39 
108 2548 5.00 0.00 3.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.81 0.49 มากท่ีสุด 169 
109 2548 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 39 
110 2548 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
111 2548 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
112 2548 4.88 0.35 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.27 มากท่ีสุด 81 
113 2548 4.88 0.35 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.27 มากท่ีสุด 81 
114 2548 4.88 0.35 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 39 
115 2548 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
117 2548 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 39 
118 2548 4.88 0.35 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.88 0.43 มากท่ีสุด 134 
120 2548 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
121 2548 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
122 2548 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
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124 2548 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 81 
127 2548 5.00 0.00 4.25 1.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.88 0.59 มากท่ีสุด 134 
128 2548 4.88 0.35 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.27 มากท่ีสุด 81 
129 2548 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 81 
130 2548 4.88 0.35 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.88 0.43 มากท่ีสุด 134 
131 2548 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 81 
132 2548 5.00 0.00 4.25 1.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.88 0.59 มากท่ีสุด 134 
135 2548 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
136 2548 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
137 2548 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
148 2549 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 39 
149 2549 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 81 
150 2549 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 39 
151 2549 4.88 0.35 4.25 1.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.85 0.61 มากท่ีสุด 162 
152 2549 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
153 2549 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 81 
154 2549 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
155 2549 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 39 
156 2549 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 81 
158 2549 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 81 
159 2549 5.00 0.00 4.25 1.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.88 0.59 มากท่ีสุด 134 
161 2549 4.88 0.35 4.25 1.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.85 0.61 มากท่ีสุด 162 
162 2549 4.88 0.35 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.27 มากท่ีสุด 81 
163 2549 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 39 
164 2549 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
165 2549 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
166 2549 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 81 
167 2549 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 39 
168 2549 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 39 
169 2549 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 81 
170 2549 5.00 0.00 4.25 1.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.88 0.59 มากท่ีสุด 134 
171 2549 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 81 
172 2549 5.00 0.00 4.25 1.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.88 0.59 มากท่ีสุด 134 
173 2549 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
174 2549 5.00 0.00 4.00 1.41 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.85 0.61 มากท่ีสุด 162 
177 2549 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
178 2549 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 81 
181 2550 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 81 
183 2550 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 81 
184 2550 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 81 
186 2550 4.88 0.35 4.00 2.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.81 0.80 มากท่ีสุด 169 
187 2550 5.00 0.00 4.25 1.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.88 0.59 มากท่ีสุด 134 
188 2550 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 81 
189 2550 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 39 
190 2550 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
191 2550 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 39 
192 2550 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 39 
193 2550 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
194 2550 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 81 
195 2550 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 39 
196 2550 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 81 
204 2551 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 39 
205 2551 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 81 
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206 2551 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 39 
207 2551 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 39 
208 2551 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 81 
209 2552 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 81 
210 2552 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 39 
211 2552 5.00 0.00 4.25 0.96 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.88 0.43 มากท่ีสุด 134 
212 2552 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 81 
213 2552 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
215 2552 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 81 
216 2552 5.00 0.00 4.25 0.96 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.88 0.43 มากท่ีสุด 134 
217 2552 4.88 0.35 4.25 0.96 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.85 0.46 มากท่ีสุด 162 
218 2552 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
219 2552 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 81 
220 2552 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 81 
221 2552 5.00 0.00 3.75 1.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.81 0.69 มากท่ีสุด 169 
224 2553 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 81 
225 2553 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 81 
226 2553 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
227 2553 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 39 
228 2553 4.88 0.35 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.27 มากท่ีสุด 81 
229 2548 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
230 2552 5.00 0.00 4.25 1.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.88 0.59 มากท่ีสุด 134 
231 2552 5.00 0.00 4.25 1.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.88 0.59 มากท่ีสุด 134 
233 2553 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 39 
234 2553 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 81 
235 2553 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 39 
236 2553 5.00 0.00 4.50 0.58 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.27 มากท่ีสุด 81 
237 2553 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 81 
238 2553 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 39 
239 2553 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 81 
245 2554 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
246 2554 5.00 0.00 4.25 1.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.88 0.59 มากท่ีสุด 134 
247 2554 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
248 2554 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 81 
249 2554 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 39 
250 2554 5.00 0.00 4.50 0.58 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.27 มากท่ีสุด 81 
251 2554 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 39 
252 2554 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 39 
253 2554 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 39 
254 2554 5.00 0.00 4.25 0.96 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.88 0.43 มากท่ีสุด 134 
255 2554 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 39 
260 2555 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 81 
261 2555 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
262 2555 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 39 
263 2555 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
264 2555 4.88 0.35 4.50 0.58 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.88 0.33 มากท่ีสุด 134 
265 2555 4.88 0.35 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 39 
266 2555 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
267 2555 4.88 0.35 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 39 
268 2555 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 81 
269 2555 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 81 
270 2555 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 81 
271 2555 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 39 
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รหัส
งานวิจัย 

ปี
การศกึษา 

เนื้อหาสาระที่ประเมิน 
ภาพรวม 

ระดับ
คุณภาพ 

ล าดบั
ที่ ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 ด้านที่ 5 ด้านที่ 6 

�̅� 𝑺𝑫 �̅� 𝑺𝑫 �̅� 𝑺𝑫 �̅� 𝑺𝑫 �̅� 𝑺𝑫 �̅� 𝑺𝑫 �̅� 𝑺𝑫 
272 2555 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 81 
273 2555 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 39 
274 2555 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 39 
277 2556 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 39 
278 2556 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
281 2557 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
282 2557 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
283 2557 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 39 
284 2557 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 39 
285 2557 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
286 2557 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
287 2557 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
288 2557 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
291 2557 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 39 
292 2557 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 39 
294 2558 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
รวม รวม (N=173) 4.97 0.07 4.64 0.67 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.94 0.28 มากท่ีสุด  
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ผลการวิเคราะห์คุณภาพงานวิจัยด้านนิเทศ จ านวน 12 เล่ม 
รหัส

งานวิจัย 
ปี

การศกึษา 

เนื้อหาสาระที่ประเมิน 
ภาพรวม 

ระดับ
คุณภาพ 

ล าดบั
ที่ ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 ด้านที่ 5 ด้านที่ 6 

�̅� 𝑺𝑫 �̅� 𝑺𝑫 �̅� 𝑺𝑫 �̅� 𝑺𝑫 �̅� 𝑺𝑫 �̅� 𝑺𝑫 �̅� 𝑺𝑫 
18 2545 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 2 
19 2545 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 
48 2546 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 6 
70 2547 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 5 
102 2548 5.00 0.00 4.25 1.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.88 0.59 มากท่ีสุด 9 
116 2548 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 6 
143 2549 5.00 0.00 4.25 1.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.88 0.59 มากท่ีสุด 9 
144 2549 5.00 0.00 4.25 1.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.88 0.59 มากท่ีสุด 9 
145 2549 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 2 
179 2550 5.00 0.00 4.50 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.92 0.39 มากท่ีสุด 6 
259 2555 5.00 0.00 4.00 1.15 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.85 0.54 มากท่ีสุด 12 
275 2556 5.00 0.00 4.75 0.50 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.96 0.20 มากท่ีสุด 2 
รวมรวม (N=12) 5.00 0.00 4.52 0.89 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.93 0.36 มากท่ีสุด  

 
 
  



 

ประว ัติผู้เขียน 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล พีรวัช  ตันไพบูลย์ 
วัน เดือน ปี เกิด 5 มกราคม 2528 
ที่อยู่ปัจจุบัน 20/1 หมู ่1 ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม   
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