
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  
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แบบฟอร์มการกําหนดเค้าโครงของการวิจัย 

ระบุปัญหาของการวิจัย 

ปัญหาของการวิจัยแบบกว้าง ๆ และให้ระบุทั้งหมด : 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
คําถามของการวิจัย 
 
 
 
 
 

คําถามของการวิจัย คําถามของการวิจัย คําถามของการวิจัย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 
 
 

   

สมมติฐานของการวิจัย 
(ถ้ามี) 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

ขอบเขตของการวิจัย 
ด้านเนื้อหา___________________________________________________________________ 
ด้านประชากร_________________________________________________________________ 
ด้านตัวแปร___________________________________________________________________ 
ด้านเวลา_____________________________________________________________________ 
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การทบทวนวรรณกรรม
หรือเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

การออกแบบการวิจัย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
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แบบประเมินตนเองด้านความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย 

ตอนที่  1   ข้อมูลส่วนบุคคล 
คําชี้แจง    ขอให้ท่านได้โปรดตอบคําถามแต่ละข้อตรงกับความเป็นจริงและตรงกับท่านมากที่สุด 
               1. เพศ  ◯ ชาย         ◯ หญิง 
               2. อายุ 
         ◯ น้อยกว่า 25 ปี          ◯ 25-29 ปี          ◯ 30-34 ปี 
                          ◯ 35-39 ปี                 ◯ 40-44 ปี          ◯ 45-49 ปี 
                          ◯ 50-54 ปี                 ◯ ตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป                   
              3. ประสบการณ์การสอน   
         ◯ น้อยกว่า 1 ปี            ◯ 1-3 ปี             ◯ 4-6 ปี 
                          ◯ 7-9 ปี                    ◯ 10-12 ปี          ◯ 13-15 ปี 
                          ◯ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป                   
              4. ประสบการณ์การทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
         ◯ น้อยกว่า 1 ปี            ◯ 1-3 ปี             ◯ 4-6 ปี 
                          ◯ 7-9 ปี                    ◯ 10-12 ปี          ◯ 13-15 ปี 
                          ◯ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป   
                 
ตอนที่  2   ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย 
คําชี้แจง    โปรดทําเคร่ืองหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด โดย 
               1  แทน  ท่านมีความรู้และความเข้าใจในเร่ืองนั้นในระดับน้อยหรือไม่ชัดเจนเลย 
               2  แทน  ท่านมีความรู้และความเข้าใจในเร่ืองนั้นในระดับค่อนข้างน้อย 
               3  แทน  ท่านมีความรู้และความเข้าใจในเร่ืองนั้นในระดับปานกลาง  
               4  แทน  ท่านมีความรู้และความเข้าใจในเร่ืองนั้นในระดับค่อนข้างมากหรือค่อนข้างชัดเจน 
               5  แทน  ท่านมีความรู้และความเข้าใจในเร่ืองนั้นในระดับมากหรืออย่างชัดเจน 
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ประเด็นในการประเมิน ระดับของการประเมิน 
ไม่สมบูรณ์/ 

ไม่ปรากฏอย่างชัดเจน 
1 2 3 4 5 สมบรูณ์แบบ/ 

ปรากฏอย่างชัดเจน 
การระบุปัญหาการวิจัย       
การนําข้อมูลและสารสนเทศที่นํามาใช้เป็นหลักฐาน      
การตั้งคําถามการวิจัย      
การกําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย       
การตั้งสมมติฐานของการวิจัย       
การพิจารณาความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์
ของการวิจัยกับคําถามการวิจัย 

     

การกําหนดขอบเขตของการวิจัย      
การออกแบบการวิจัย      
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล      
การวิเคราะห์ข้อมูล      

รวม      
รวมทั้งหมด  

โดยภาพรวมท่านประเมินตนเองด้านความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในระดับใด 
 
 
 
              
                        
                       

ข้อเสนอแนะหรือเร่ืองอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

ขอขอบคุณท่านที่กรุณาเสียสละเวลาในการตอบ 

◯ น้อย 

◯ ค่อนข้างน้อย          

◯ ปานกลาง 

◯ ค่อนข้างมาก 

◯ มาก 
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แบบประเมินงานวิจัยในชั้นเรียน (สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิ) 

ชื่องานวิจัย  

ผู้วิจัย  

รายการที่ตรวจประเมิน ข้อเสนอแนะ 
บทคัดย่อ  

 
Abstract   

 
บทนํา/ความเป็นมา  

 
วัตถุประสงค์ของ 
การวิจัย 

 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 
 

ผลการวิจัย  
 

สรุปผลการวิจัย  
 

อภิปราย  
 

การเขียนข้อเสนอแนะ  
 

เอกสารอ้างอิง  
 

ความใหม่และคุณค่าทาง
วิชาการ 

 
 

ผลการพิจารณา  ☐ดีเยี่ยม         ☐ดี            ☐พอใช้         ☐ปรับปรุง 
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แบบประเมินเค้าโครงการวิจัย 

ชื่องานวิจัย_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

เจ้าของผลงาน ____________________________________________________________________ 
 
ประเด็นในการประเมิน ระดับของการประเมิน 

ไม่สมบูรณ์/ 
ไม่ปรากฏอย่างชัดเจน 

1 2 3 4 5 สมบรูณ์แบบ/ 
ปรากฏอย่างชัดเจน 

การระบุปัญหาการวิจัย       
ข้อมูลและสารสนเทศที่นํามาใช้เป็นหลักฐาน      
คําถามการวิจัย      
วัตถุประสงค์ของการวิจัย       
ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของการวิจัย
กับคําถามการวิจัย 

     

สมมติฐานของการวิจัย  (ถ้ามี)       
ขอบเขตของการวิจัย       
การออกแบบการวิจัย      
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล      
การวิเคราะห์ข้อมูล      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
ข้อเสนอแนะ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
                                                                              ผู้ประเมิน ________________________________________________ 

                                                                                              (_______________________________________________) 
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เกณฑ์การประเมินเค้าโครงการวิจัย 

ประเด็นการประเมิน คําอธิบายของระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

การระบุปัญหาของการวิจัย ไม่ตรงประเด็น  ขาด
ความเชื่อมโยง และขาด
เหตุผลในการทําวิจัย 

ไม่ค่อยตรงประเด็น  มี
ความเชื่อมโยงเล็กน้อย 
และมีเหตุผลในการทํา
วิจัยอยู่บ้าง 

ตรงประเด็น  และมีความ
เชื่อมโยง รวมถึงการ
แสดงเหตุผลในการทํา
วิจัยปรากฏให้เห็นแต่ไม่
ชัดเจนเท่าที่ควร 

ตรงประเด็น  และมีความ
เชื่อมโยง รวมถึงการ
แสดงเหตุผลในการทํา
วิจัยปรากฏให้เห็นเกือบ
ทั้งหมด 

ตรงประเด็น  และมีความ
เชื่อมโยง รวมถึงการ
แสดงเหตุผลในการทํา
วิจัยปรากฏให้เห็นอย่าง
ชัดเจน 

ข้อมูลและสารสนเทศที่
นํามาใช้เป็นหลักฐาน 

ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย 

หรือสอดคล้องกับ
งานวิจัยเล็กน้อย 

มีบางส่วนแสดงให้เห็นถึง
ความสอดคล้องกับ
งานวิจัยแต่ส่วนใหญ่มีไม่
ครบถ้วนในสิ่งที่ศึกษา 

มีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยโดยส่วนใหญ่แต่
มีส่วนน้อยที่ขาดหายไป 

มีความสอดคล้องกับ
งานวิจัย  และมีความ
ครบถ้วน ถูกต้องใน
การศึกษาเกือบทั้งหมด 

มีความสอดคล้องกับ
งานวิจัย  และมีความ
ครบถ้วน ถูกต้องใน
การศึกษาทั้งหมด 

คําถามการวิจัย ไม่ครอบคลุมสิ่งที่ศึกษา
เพื่อตอบปัญหาของการ
วิจัย 

ไม่ค่อยครอบคลุมสิ่งที่
ศึกษาเพื่อตอบปัญหาของ
การวิจัย 

ค่อนข้างครอบคลุมสิ่งที่
ศึกษาเพื่อตอบปัญหาของ
การวิจัย 

ครอบคลุมสิ่งที่ศึกษาเพื่อ
ตอบปัญหาของการวิจัย
แต่ต้องปรับปรุงเล็กน้อย 

ครอบคลุมสิ่งที่ศึกษาเพื่อ
ตอบปัญหาของการวิจัย
และไม่ต้องปรับปรุง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  ไม่ครอบคลุมสิ่งที่ศึกษา
เพื่อตอบปัญหาของการ
วิจัย 

ไม่ค่อยครอบคลุมสิ่งที่
ศึกษาเพื่อตอบปัญหาของ
การวิจัย 

ค่อนข้างครอบคลุมสิ่งที่
ศึกษาเพื่อตอบปัญหาของ
การวิจัย 

ครอบคลุมสิ่งที่ศึกษาเพื่อ
ตอบปัญหาของการวิจัย
แต่ต้องปรับปรุงเล็กน้อย 

ครอบคลุมสิ่งที่ศึกษาเพื่อ
ตอบปัญหาของการวิจัย
และไม่ต้องปรับปรุง 
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ประเด็นการประเมิน คําอธิบายของระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

ความสอดคล้อง
ระหว่างวัตถุประสงค์
ของการวิจัยกับคําถาม
การวิจัย 

ไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการ
วิจัย 

มีบางส่วนแสดงให้เห็นถึงความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยแต่ไม่ครบถ้วนโดยส่วน
ใหญ่ 

มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการ 
วิจัยแต่บางส่วนไม่ตรง
ประเด็น 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัยเกือบทั้งหมด  

มีส่วนน้อยมากที่ต้อง
ปรับปรุง 

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ทั้งหมด  ไม่ต้องปรับปรุง
ใด ๆ ทั้งสิ้น 

สมมติฐานของการ
วิจัย   
(ถ้ามี)* 

ไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการ
วิจัยที่จะทดสอบและ
ผิดพลาดมาก  

มีบางส่วนแสดงให้เห็นถึงความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยและยังผิดพลาด
ค่อนข้างมาก 

มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เป็นส่วนมากแต่ยังส่วนที่
ผิดพลาดอยู่บ้าง 

มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
แต่มีส่วนผิดพลาด
เล็กน้อย  

มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
และไม่มีส่วนใดที่
ผิดพลาด 

ขอบเขตของการวิจัย ไม่ครบถ้วนและไม่
ถูกต้อง 

ครบถ้วนแต่ไม่ถูกต้องเสียส่วน
ใหญ่ 

ครบถ้วนและถูกต้องโดย
ส่วนใหญ่  แต่ต้องปรับแก้
พอสมควร 

ครบถ้วนและถูกต้องเกือบ
ทั้งหมด มีปรับแก้เพียง
เล็กน้อย 

ครบถ้วนและถูกต้อง
ทั้งหมด 

การออกแบบการวิจัย ไม่ถูกต้องและไม่ตอบ
วัตถุประสงค์ของการ
วิจัยและสมมติฐานของ
การวิจัย(ถ้ามี) ได้
ทั้งหมด 

ไม่ค่อยถูกต้องและตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและ
สมมติฐานของการวิจัย(ถ้ามี) 
ได้บางส่วน 

ค่อนข้างถูกต้องและ
สามารถตอบวัตถุประสงค์
ของการวิจัยและ
สมมติฐานของการวิจัย
(ถ้ามี)ได้ส่วนใหญ่ 

ถูกต้องและตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
และสมมติฐานของการ
วิจัย(ถ้ามี)ได้เกือบทั้งหมด 
มีปรับปรุงเล็กน้อย 

ถูกต้องและตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
และสมมติฐานของการ
วิจัย(ถ้ามี)ได้อย่างชัดเจน 
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ประเด็นการประเมิน คําอธิบายของระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

ไม่ถูกต้องและไม่มี
ความชัดเจนในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล รวมถึง
การขาดเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย 

มีขั้นตอนที่พอใช้ได้และ
ค่อนข้างชัดเจนปรากฏให้เห็น 
โดยมีความเป็นไปได้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  รวมถึงมี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแสดง
ให้เห็น 

มีขั้นตอนที่ถูกต้องและ
ชัดเจนเสียส่วนใหญ่ โดยะ
มีความเป็นไปได้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล  
รวมถึงมีเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยถูกต้องและ
ครบถ้วนเกือบทั้งหมด 

มีขั้นตอนถูกต้อง ชัดเจน
และแต่ต้องปรับปรุง
เล็กน้อย โดยมีความ
เป็นไปได้อย่างมากในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล  
รวมถึงมีเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยถูกต้องและ
ครบถ้วน 

มีขั้นตอนถูกต้องและ
ชัดเจน โดยมีความ
เป็นไปได้อย่างมากในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล  
รวมถึงมีเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยถูกต้องและ
ครบถ้วน 

การวิเคราะห์ข้อมูล ไม่ถูกต้องและต้อง
ปรับแก้ทั้งหมด  

ถูกต้องบ้าง  ปรับแก้
ค่อนข้างมาก  

ถูกต้องส่วนใหญ่  ปรับแก้
พอสมควร 

ถูกต้องเกือบทั้งหมด มี
ปรับแก้เพียงเล็กน้อย 

ถูกต้องทั้งหมด 
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แบบฝึกการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 

บุญเรียง ขจรศิลป์ (2550: 21) ได้สรุปความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
(Classroom action research) ว่าหมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนอย่างมีระบบ โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนผ่าน
กระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง คือ มีการวางแผนการปฏิบัติหลังจากที่มีการกําหนดประเด็นปัญหาที่
ต้องการแก้ไขปรับปรุง ลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไว้ตรวจสอบและสะท้อนผลการปฏิบัติว่าได้ผล
ตามจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้หรือไม่    มีประเด็นใดบ้างที่ต้อง 
ปรับปรุงแก้ไข นําผลการตรวจสอบไปแก้ไข ปรับปรุงโดยมีการวางแผน การปฏิบัติงานใหม่ และ
ปฏิบัติงานตามแผนที่ปรับไว้ ตรวจสอบและสะท้อนผลการปฏิบัติงาน นําผลการตรวจสอบไปปรับปรุง 
แล้ววางแผนปฏิบัติงานใหม่ ดําเนินการเป็นวงจรเช่นน้ีไปเรื่อย ๆ จนบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ ซ่ึงผู้วิจัย
คือครูผู้สอนนั่นเอง  โดยสรุปขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนประกอบด้วย  
(1)  เลือกประเด็นคําถามวิจัยที่สําคัญต่อการปฏิบัติงาน  
(2)  กําหนดเป้าหมายของการวิจัย  
(3)  ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
(4)  วางแผนการวิจัย  
(5)  ดําเนินการตามแผน  
(6)  รวบรวมข้อมูล  
(7)  วิเคราะห์ข้อมูล  
(8)  สรุปผล  
(9)  แลกเปล่ียนข้อค้นพบกับผู้อื่น หรือทําการเผยแพร่ผลการวิจัย 
ตัวอย่างงานวิจัยในช้ันเรียน 
ครูสมศรี ซึ่งเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 สังเกตว่ามีนักเรียนพูดคําควบกลํ้าไม่ได้สูง
ถึง ร้อยละ 25 ของนักเรียนทั้งห้อง (10 คน จาก 40 คน) ครูสมศรีพยายามคิดหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาเร่ือง
การออกเสียงคําควบกลํ้าไม่ได้ของนักเรียนที่ครูสมศรีสอนอยู่ ครูสมศรีเกิดคําถามขึ้นว่า “ทําอย่างไรจึงจะ
ทําให้นักเรียนออกเสียงคําควบกลํ้าได้ถูกต้อง” ครูสมศรีได้หาเวลาไปห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเอกสารต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาการออกเสียงคําควบกล้ํา และครูสมศรีได้อ่านรายงานการวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
การแก้ปัญหาการออกเสียงคําควบกลํ้าด้วย จากการตรวจสอบเอกสารดังกล่าวครูสมศรีได้ข้อสรุปว่า มี
วิธีการสอนการออกเสียงคําควบกล้ําอยู่หลายวิธี และมีครูหลายคนที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกับครูสมศรี 
และครูเหล่าน้ันได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยวิธีการต่างๆ ดังน้ันครูสมศรีจึงได้แนวคิดที่จะนําวิธีการต่าง ๆ 
มาใช้กับนักเรียน 10 คน ที่มีปัญหาการออกเสียงคําควบกลํ้าไม่ได้ ครูสมศรีได้กําหนดเป้าหมายไว้ว่าจะ
พยายามช่วยให้นักเรียนทั้ง 10 คน น้ันสามารถพูดคําควบกล้ําให้ได้ ครูสมศรีได้นําแนวคิดที่รวบรวมมาได้
นั้นมาวางแผนว่าจะให้นักเรียนทําอะไรบ้าง และครูสมศรีจะช่วยนักเรียนอย่างไร หลังจากนั้นครูสมศรีได้
มอบหมายให้นักเรียน 10 คน นั้น ไปหาคําควบกล้ําและแต่งประโยคสั้นๆมาคนละ 2 ประโยค และมาพูด
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ให้ครูสมศรีฟังทุกวัน ในแต่ละวันครูสมศรีจะสังเกตการออกเสียงคําควบกล้ําของนักเรียนและบันทึกไว้ว่า 
นักเรียนแต่ละคนต้องพูดซ้ําจนถูกต้องกี่คร้ัง มีประเด็นอะไรบ้างที่ต้องแก้ไข และมีคําใดบ้างที่นักเรียนได้
นํามาแต่งประโยคแล้ว คําใดยังไม่เคยนํามาใช้ วิธีการอย่างไรที่ช่วยให้นักเรียนออกเสียงคําควบกลํ้าได้
ถูกต้อง วิธีใดที่ใช้แล้วไม่ได้ผล ครูสมศรีปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลา ครูสมศรีดําเนินการอยู่หน่ึงภาค
การศึกษาพบว่านักเรียนทั้ง 10 คน 
นั้นสามารถพูดคําควบกลํ้าได้อย่างถูกต้อง จากน้ันครูสมศรีได้นําบันทึกที่จัดทําไว้แต่ละวันมารวบรวม
สังเคราะห์เขียนเป็นรายงานการวิจัย แล้วนําผลการศึกษาไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครูภาษาไทยคนอื่น ๆ ที่
อยู่ในกลุ่มโรงเรียนเดียวกัน และนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
แบบฝึกหัด 
1. ให้พิจารณาว่ากิจกรรมต่อไปน้ีเป็นการวิจัยในช้ันเรียนใช่หรือไม่ 
    1.1 การศึกษาประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 
    1.2 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
    1.3 การศึกษาประวัติของผู้ก่อต้ังโรงเรียน 
    1.4 การพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนโดยการใช้กิจกรรมกลุ่ม 
    1.5 การพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยการสอนแบบร่วมมือ 
2. จากตัวอย่างงานวิจัยในช้ันเรียนข้างต้น จงวิเคราะห์ว่ากิจกรรมต่อไปนี้ เป็นขั้นตอนใดของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน 
    2.1 ครูสมศรีตั้งคําถามกับตนเองว่า “ทําอย่างไรจึงจะทําให้นักเรียนออกเสียงคําควบกลํ้าได้ถูกต้อง”  
    2.2 ครูสมศรีไปค้นคว้าเอกสารต่าง ๆ 
    2.3 ครูสมศรีกําหนดเป้าหมายไว้ว่าจะพยายามช่วยให้นักเรียนทั้ง 10 คนน้ันสามารถพูดคําควบกล้ําให้
ได้ 
    2.4 ครูสมศรีได้นําแนวคิดที่รวบรวมมาได้ มาวางแผนว่าจะให้นักเรียนทําอะไรบ้าง 
    2.5 ครูสมศรีได้มอบหมายให้นักเรียนทั้ง 10 คน ไปหาคําควบกล้ําและแต่งประโยคสั้น ๆ มาคนละ 2 
ประโยค และมาพูดให้ครูสมศรีฟังทุกวัน 
    2.6 ครูสมศรีบันทึกในแต่ละวันว่า นักเรียนแต่ละคนต้องพูดซ้ําจนถูกต้องกี่ครั้ง มีประเด็นที่ช่วยให้
นักเรียนออกเสียงคําควบกล้ําได้ถูกต้อง วิธีใดที่ใช้แล้วไม่ได้ผล 
   2.7 ครูสมศรีพิจารณาว่าวิธีการอย่างไรที่ช่วยให้นักเรียนออกเสียงคําควบกล้ําได้ถูกต้อง วิธีใดที่ใช้แล้ว
ไม่ได้ผล 
   2.8 ครูสมศรีทําการปรับปรุงแก้ไขวิธีการที่ใช้แล้วไม่ได้ผลอยู่ตลอดเวลา 
   2.9 ครูสมศรีได้นําบันทึกที่จัดทําไว้แต่ละวันมารวบรวมสังเคราะห์เขียนเป็นรายงานการวิจัย 
   2.10 ครูสมศรีได้นําผลการศึกษาไปแลกเปลี่ยนกับครูภาษาไทยคนอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มโรงเรียนเดียวกัน 
และนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
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