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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก   
ใบกิจกรรมการพัฒนาทักษะการท าวิจัยในชั้นเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

 

แบบฝึกทักษะที่ 1 
เรื่อง การศึกษาสภาพความเป็นจริงถึงปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

จุดประสงค์  เพ่ือให้ผู้อบรมเข้าใจถึงปัญหาของการจัดการเรียนการสอน 
ค าชี้แจง  ให้ผู้อบรมศึกษาสถานการณ์แผนจัดการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบจ านวนเต็ม แล้วตอบ
ค าถามข้อต่อไปนี้ 
ตอนที่ 1 พิจารณาด้านผู้สอน 
 1) ข้อสังเกตผู้สอนจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีใด 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................ ................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 2) ข้อดีของการจัดการเรียนการสอนแบบนี้มีอะไรบ้าง  
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................. ...................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
 3) ข้อบกพร่องของการจัดการเรียนการสอนแบบนี้มีอะไรบ้าง  
..................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................................. ..............
..................................................................................................................... ...........................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................................... ........................................................................... 



34 

 

 
ตอนที่ 2 พิจารณาด้านผู้เรียน 
 1) ผู้เข้าอบรมคิดว่าเกิดปัญหาอะไรกับผู้เรียนถึงมีผลการเรียนรู้ไม่ถึงร้อยละ 50 ของจ านวน
นักเรียนทั้งหมด 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................ ................................................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................... .................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................ ....
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................... .................................................................................................  
ตอนที่ 3 พิจารณาด้านสื่อประกอบการเรียนการสอน 
 1) ผู้เข้าอบรมคิดว่าสื่อประกอบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................... .............................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................ ................................ 
.................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................... .
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................. ..............................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................... .................................
.................................................................................................. .............................................................. 
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แบบฝึกทักษะที่ 2 
เรื่อง การวิเคราะห์ถึงสาเหตุปัญหา 

จุดประสงค์  เพ่ือให้ผู้อบรมเข้าใจถึงสาเหตุปัญหาที่แท้จริงของการจัดการเรียนการสอน 
ค าชี้แจง  ให้ผู้อบรมสร้างแผนผังความคิด แสดงถึงปัญหาและสาเหตุที่นักเรียนบวก ลบจ านวนเต็ม
ไม่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากแผนผังความคิดผู้เข้าอบรม คิดว่าควรจัดการเรียนการสอนอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................ ................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................  
 

นักเรียนบวก ลบ

จ ำนวนเต็มไมไ่ด ้



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข   
เคร่ืองมือที่ใช้เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการอบรมสัมมนาการท าวิจัยในชั้นเรียน 

เรื่อง ................................................................  ชั่วโมงท่ี  .....................วัน/เดือน/ปี.............. ......... 
1. ความกระตือรือร้นสนใจในการท าใบกิจกรรม 
………………………………………………………………………………….................................................................

...............................................................................................................................................

....................................................................................……………………………………………………………

………………………………………………………….......................................................................................

...................................................…………………………………………………………………………………..............

...............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................………

………………………………………………………………………………………………………………..................................... 

2. การตอบค าถามและการแสดงความคิดเห็นในการน าเสนอการท าวิจัยในชั้นเรียน 
………………………………………………………………………………….................................................................

...............................................................................................................................................

....................................................................................……………………………………………………………

………………………………………………………….......................................................................................

...................................................…………………………………………………………………………………..............

...............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................………

……………………………………………………………………………………………………………….....................................

3. ความร่วมมือและความรับผิดชอบในการเข้ากลุ่มท าใบงาน 
………………………………………………………………………………….................................................................

...............................................................................................................................................

....................................................................................……………………………………………………………

………………………………………………………….......................................................................................

...................................................…………………………………………………………………………………..............

...............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................……… 

 

 

กลุ่มท่ี ................ 
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แบบสะท้อนคิดของผู้เข้าอบรมเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียน 
1.  ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเรื่องนี้อย่างไร 
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

2.  ผู้เข้าอบรมอยากให้ผู้บรรยายปรับปรุงเรื่องใดบ้าง 
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

3.  ผู้เข้าอบรมอยากให้ผู้บรรยายอธิบายเรื่องใดเพ่ิมเติมบ้าง 
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

4.  ผู้เข้าอบรมรู้สึกอย่างไรในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ 
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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แบบส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษา 
เรื่อง ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการวิจัยการศึกษากระบวนการพัฒนาทักษะการท าวิจัยในชั้น
เรียน 

การส ารวจความคิดเห็นนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพ
การจัดโครงการวิจัยการศึกษาฯ เพื่อน าผลไปหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงโครงการให้ดียิ่งขึ้น ขอความ
ร่วมมือนักศึกษาโปรดกรอกแบบประเมินตามสภาพจริงและปราศจากอคติ การแสดงความคิดเห็นนี้
จะไม่มีผลต่อการวัดผลประเมินผลการเรียนใดๆทั้งสิ้น 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงใน  หรือ เติมค า/ข้อความลงในช่องว่างที่ก าหนดให้ 

1. เพศ    ชาย    หญิง 
2. ชั้นปีที่    ปี 4  ปี 5   อ่ืนๆ ..................(โปรดระบุ) 
3. ประสบการณ์การสอนนักเรียน 

 มี  จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  เป็นระยะเวลา ......................... 
 จากการสอนพิเศษ เป็นระยะเวลา ......................... 
 จาก ........................................................... เป็นระยะเวลา …………………… 
 ไม่มี 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 
ประเด็น/หัวข้อการพิจารณา ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1.  การให้ความรู้เป็นขั้นตอน เหมาะสม เข้าใจง่าย      
2.  ได้ฝึกปฏิบัติ/ค้นคว้าวิจัยจากกรณีตัวอย่างที่สอดคล้องกับสภาพ
จริง 

     

3.  สามารถน ากรณีศึกษาไปเป็นแนวทางในการท าวิจัยในชั้นเรียนได้      
4.  กระบวนการพัฒนาทักษะการท าวิจัยชั้นเรียนกระตุ้นให้เกิดการ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติม 

     

5. ได้ประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการท าวิจัยในชั้น
เรียน 

     

6. โครงการท าให้มีความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน      
7. โครงการนี้ช่วยพัฒนาทักษะการท าวิจัยในชั้นเรียน      

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน 

 

1)  ข้อใดเป็นวัตกรรม 
ก. แบบทดสอบ     ข. แบบสัมภาษณ์   
ค. แบบสังเกต     ง. แบบฝึกทักษะ 

2)  ข้อใดไม่ใช่นวัตกรรม 
 ก. แบบฝึก     ข. แบบทดสอบ   

ค. บทเรียนโปรแกรม    ง. วีดีทัศน์ 
3)  ข้อใดเป็นชื่อปัญหาการวิจัยท่ีถูกต้องสมบูรณ์ 
 ก. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์เรื่องการคูณส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 ข. การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนเรื่องสิ่งแวดล้อม 
 ค. การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปส าหรับนักเรียนชั้นม.1 
 ง. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์เรื่องระบบนิเวศ ส าหรับนักเรียนชั้นม.3 
4)  ข้อใดไม่ใช่โครงร่างของการวิจัย 
 ก. วัตถุประสงค์     ข. ขอบเขต   
 ค. วิธีด าเนินการ     ง. ผลการวิจัย 
5)  การวิจัยเชิงพัฒนาตรงกับข้อใด 
 ก. ทดลองกลุ่มตัวอย่างหลายๆ กลุ่ม  ข. พัฒนานวัตกรรมหลายๆ รอบ 
 ค. เปรียบเทียบการทดลองหลายๆ กลุ่ม  ง. เพ่ือการใช้ทั่วไปได้ 
6)  การก าหนดกรอบแนวคิดด้านเนื้อหาระบุในส่วนใด 
 ก. วัตถุประสงค์     ข. ขอบเขต   
 ค. ค านิยาม     ง. กรอบแนวคิดการวิจัย 
7)  เหตุใดมักก าหนดเนื้อหาการวิจัยเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 ก. สะดวกในวิธีการวิจัย    ข. เก็บข้อมูลได้ง่าย 
 ค. แก้ปัญหาเฉพาะด้าน    ง. กรอบการวิจัยชัดเจน 
8)  การอธิบายรายละเอียดลักษณะของนวัตกรรมระบุในส่วนใด 
 ก. ขอบเขต     ข. นิยามค าศัพท์   
 ค. กรอบแนวคิด     ง. วิธีด าเนินงาน 
9)  ข้อใดเป็นเครื่องมือวัดและประเมินผล 
 ก. แบบฝึกทักษะ     ข. แบบวัดทักษะ   
 ค. แบบเรียนโปรแกรม    ง. บทเรียนการ์ตูน 
10)  เครื่องมือใดช่วยตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรม 
 ก. แบบวัดทักษะ     ข. แบบฝึกปฏิบัติ   
 ค. การสาธิต     ง. การชี้แนะ 
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11)  ใช้ t-test เพื่อจุดประสงค์ใด 
 ก. เพื่อความเชื่อมั่น    ข. เพ่ือความเชื่อถือได้ 
 ค. เพ่ือการสรุปอ้างอิงใช้ทั่วไปได้   ง. เพ่ือความตรง 
12)  ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องข้อใด 
 ก. ความตรง     ข. ความเชื่อถือ   
 ค. ความเชื่อมั่น     ง. ความถูกต้อง 
13)  แบบประเมินความพึงพอใจต่อนวัตกรรม สอบถามกับกลุ่มใด 
 ก. นักเรียน  ข. ครู   ค. ผู้บริหาร  ง. ถูกทุกข้อ 
14)  จุดประสงค์ส าคัญของการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องตรงกับข้อใด 

ก. เป็นแนวทางการเขียนโครงร่าง 
ข. เป็นแนวทางการยกร่างนวัตกรรม 
ค. เป็นแนวทางการเขียนรายงานให้ถูกต้อง 
ง. เพ่ือการพัฒนางานวิจัยของเราเองให้ถูกต้อง 

15)  องค์ประกอบของรายงานการวิจัยตรงกับข้อใด 
ก. บทที่ 1-5     ข. ส่วนเนื้อหา-อ้างอิง 
ค. ส่วนน า-เนื้อหา-อ้างอิง    ง. เนื้อหา-อ้างอิง 

16)  การเขียนบทอภิปรายผลปรากฏในส่วนใด 
 ก. บทที่ 2  ข. บทที่ 3  ค. บทที่ 4  ง. บทที่ 5 
17)  ผลการสร้าง การใช้ และการประเมินปรากฏอยู่ในส่วนใด 
 ก. บทที่ 1  ข. บทที่ 4  ค. บทที่ 3  ง. บทที่ 2 
18)  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการวิจัยในชั้นเรียน 
 ก. กระตุ้นการสอนแบบสะท้อนกลับ 
 ข. เชื่อมโยงระหว่างวิธีสอนกับผลที่ได้รับ 
 ค. น าผลการวิจัยไปใช้ในห้องเรียน 
 ง. สามารถน านวัตกรรมไปแก้ปัญหาในโรงเรียนอ่ืนได้ 
19)  ถ้าน านักเรียนขาดทักษะการค านวณ ควรเลือกใช้นวัตกรรมใด 
 ก. การสอนแบบโครงการ    ข. การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ค. ชุดกิจกรรมฝึก     ง. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
20)  ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของการวิจัยในชั้นเรียน 
 ก. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู 
 ข. เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 ค. มีการเก็บข้อมูลจากโรงเรียนต่างๆ 
 ง. ประชากรเป็นเด็กนักเรียนในห้องเรียน 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ -  สกุล   นายวิเชษฐ์  สิงห์โต 
 
วัน เดือน ปี เกิด   25  กรกฎาคม  2522 
 
ประวัติการศึกษา 
 ปีการศึกษา  2541 ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสุโขทัย 
                                        วิทยาคม  จังหวัดสุโขทัย  
 
 ปีการศึกษา  2544 ส าเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2   

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 
 
 ปีการศึกษา  2553 ส าเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
ทุนวิจัย    -  ทุนวิจัยในชั้นเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  ปี พ.ศ. 2557 
-  ทุนวิจัยโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา  ครั้งที่  3 ปี 
พ.ศ. 2558 

 
บทความทางวิชาการ ปวีณา ถ้ าแก้ว  และ คณะ. (2556). กระบวนการพัฒนาทักษะการ

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่. พิฆเนศวร์สาร. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 , 13-25. 
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ชื่อ -  สกุล   นางจุฑามาส สุขแยง 
 
วัน เดือน ปี เกิด   25  ธันวาคม  2524 
 
ประวัติการศึกษา 

ปีการศึกษา  2547 ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 ปีการศึกษา  2546 ส าเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต   
สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 ปีการศึกษา  2550 ส าเร็จการศึกษาปริญญาปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

ทุนวิจัย   ทุนวิจัยโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา  ครั้งที่  3 ปี  
พ.ศ.  2558 

 
 
บทความทางวิชาการ ปวีณา ถ้ าแก้ว  และ คณะ. (2556). กระบวนการพัฒนาทักษะการ

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่. พิฆเนศวร์สาร. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 , 13-25.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 




