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1. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของการวิจยัได้ชัดเจนที่สุด 
 ก. การแสวงหาความรู ้ความจริงของมนุษย์ 
 ข. การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 ค. การค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธกีารที่เป็นระบบเช่ือถือได้ 
 ง. การแกป้ัญหาและพัฒนางานด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
 
2.   ข้อใดหมายถงึ  Educational  Research  
         ก.   การวิจัยทางการศึกษา   ข.   การวิจยัเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
 ค.   การวิจัยเกีย่วกับการศึกษา  ง.   การวิจยัส าหรบังานการศึกษา 
 
3. เหตุผลที่ส าคัญที่สุดที่ครูผู้สอนต้องมีการท าวิจัยในชั้นเรยีน คือ ข้อใด 
 ก. ท าตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู
 ข. เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 ค. เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาการเรยีนรู้ 
 ง. ท าตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธกิาร 
 
4.   ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการวจิัย 
         ก.   Explanation    ข.   Prediction 
 ค.   Description    ง.   Presentation  
 
5.  การวิจัยในชั้นเรียนส่วนใหญ่เป็นการวจิัยในรูปแบบใด 
 ก.  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ   ข.  การวิจัยเชิงส ารวจ 
 ค.  การวิจยัเชิงคุณภาพ   ง.  การวิจัยเพ่ือพิสูจน์ทฤษฎี 
 
6. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายหลักของการวิจยัและพัฒนา (Research and Development)   
 ก. เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนการสอนในห้องเรียน 
 ข. เพ่ือสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 ค. เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนางานในหน้าทีท่ี่รับผิดชอบ 
 ง. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

แนวข้อสอบทบทวนความรู้ 
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27. ตัวแปรตามในการวิจัยข้างต้น คือ ข้อใด 
 ก. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  ข. ทักษะการคิดเลขบวกลบคูณหาร 
 ค. แบบฝึกทักษะการคิดเลข   ง. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
28. ข้อใดไม่เหมาะสมที่จะเป็นจุดประสงค์ของการวิจัยในเรื่องนี้ 
 ก. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการคิดเลข 
 ข. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทกัษะการคิดเลข  
 ค. เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการคิดเลขก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ 
 ง. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
 
29. สมมติฐานในการวิจัยเรื่องนี้ คือ ข้อใด 
 ก. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนเรียน 
 ข. ถ้าครูปรับเปล่ียนวิธีสอนจะช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 ค. นักเรียนที่เรียนอ่อนจ านวน 5 คน ควรได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 
 ง. ถ้าพัฒนานักเรียนกลุ่มอ่อนได้จะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติสูงขึ้น 
 
30. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยนี้ควรใช้วิธีการใด 
 ก. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน 
 ข. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 80 
 ค. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนจากแบบสอบถาม 
 ง. ถูกทุกข้อ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.ง   22. ง    23.ก   24. ก   25. ค    26. ข    27. ข    28. ง   29.ก    30. ง 

1.ค     ๒.ก     3. ค     4. ง     5. ก    6. ข    7. ข     8. ก     9. ข    10. ค    

11. ข   12.ค   13. ก   14. ข   15. ง    16. ข   17. ก   18. ค    19.ก   20. ง 
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6.   จุดหมายของหลักสูตรที่ว่า “มีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา 
       การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต” ต้องผ่านกระบวนการใดจึงเป็นตามจุดหมาย  
       ก.  ผ่านรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้   ข.  ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
       ค.  ผ่านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน   ง.  ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 
7. ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ก. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ข. ความสามารถในการส่ือสาร 
 ค. ความสามารถในการแก้ปัญหา  ง. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
8. ข้อใด ไม่ใช่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา 

ก. ภาษาอังกฤษ    ข. วิทยาศาสตร์ 
ค. สุขศึกษาและพลศึกษา   ง. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
9.  ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      ก.  กิจกรรมแนะแนว   ข.  กิจกรรมนักเรียน 
      ค.  กิจกรรมจิตอาสา   ง.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  

 
10. การที่ผู้เรียนผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะช่วยให้เกิดลักษณะใดต่อไปนี้ 
     ก.  เป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาได้ คิดเป็น คิดสร้างสรรค์ 
     ข.  เป็นคนที่ชื่นชมในวัฒนธรรมไทย ชอบอนุรักษ์และพอใจกับความพอเพียง 
     ค.  เป็นคนที่มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาความรู้ วิชาการ และเนื้อหาสาระในโลกนี้ 
     ง.  เป็นคนที่สามารถร่วมมือในสังคม ชอบช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี 

 
11.   การสอนแบบบูรณาการ เป็นการสอนตามหลักสูตรการศึกษาระดับใด 
         ก.  ปฐมวัยหรืออนุบาลศึกษา   ข.  ประถมศึกษา 
 ค.  มัธยมศึกษาตอนต้น   ง.   มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
       เฉลย   6.  ค      7.  ก     8.   ก     9.  ค     10. ง       11.  ข 
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17.  สมองซีกซ้ายของมนุษย์ท าหน้าที่หลักเกี่ยวกับเรื่องใด 
 ก.  การสร้างจินตนาการ   ข.  การควบคุมอารมณ์ 
 ค.  ความเข้าใจ การจดจ าได้   ง.  การวางแผน  การคิดสร้างสรรค์ 
 
18.  บุคคลในข้อใดแสดงออกถึงการมีสมองซีกซ้ายทีท่ าหน้าที่ได้ดีเยี่ยม 
 ก.  ผู้ที่เรียนหนังสือได้เก่ง  รับรู้วิชาการได้ง่าย 
 ข.  ผู้ที่สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ไม่ซ้ าแบบของเดิม 
 ค.  ผู้มีอารมณ์สุนทรี  จิตใจเบิกบาน มองโลกในแง่บวกเสมอ 
 ง.   ผู้ที่สามารถแต่งบทประพันธ์  แต่งนิยาย หรือเรื่องเล่าได้น่าประทับใจ 
 
19.   ข้อใดสอดคล้องกับการคิดวิเคราะห์ 
 ก.  ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ    ข.  พิจารณาอย่างพินิจพิเคราะห์ 
 ค.  คิดแยกแยะ จ าแนกประเด็นได้  ง.  คิดรวบยอด สรุปประเด็นได้ดี 
 
20.  การสามารถคิดสรุปประเด็นเป็นภาพรวม หรือ ท าผังภาพได้เรียกว่าการคิดลักษณะใด 
 ก.  คิดสร้างสรรค์    ข.  คิดวิเคราะห์ 
 ค.  คิดสังเคราะห์    ง.  คิดมีวิจารณญาณ 
 
21.   ข้อใดไม่ใช่การเรียนรู้  
 ก.  สามารถจดจ าทางกลับบ้านได้  ข.   พฤติกรรมเปลี่ยนเพราะเมา 
 ค.  พฤติกรรมเปล่ียนเมื่อเห็นครูที่ดุๆ   ง.   ท าความสะอาดห้องได้ด้วยตนเอง  
 
22.  ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นรูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมากที่สุด  

ก. CIPPA     ข. หมวก 6 ใบ        
ค. การทดลอง          ง.  บทเรียนส าเร็จรูป 
 

23. หากต้องการให้นักเรียนสรุปความรู้ของตนเองควรใช้วิธีสอนแบบใด  
ก. ผังมโนทัศน์     ข. อภิปราย            
ค. ระดมพลังสมอง        ง.  ปัญหาเป็นฐาน 

 
       เฉลย   17.  ค     18.  ก     19.   ค     20.  ค     21. ข       22.  ก      23.  ก 
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24.   การสอนที่ช่วยพัฒนาสมองทั้งสองซีกคือแบบใด 
 ก.   4MAT  ข.  CIPPA      ค.   Integration      ง.  Deductive 
 
25.   A ใน  CIPPA  หมายถึงข้อใด 
 ก.  การสร้างองค์ความรู้   ข.  การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
 ค.  การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้  ง.  การเรียนรู้กระบวนการต่างๆ 
 
26.   การสอนแบบ CIPPA  Model  มุ่งเน้นอะไร 
 ก.  เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง   ข.   เน้นให้สรุปองค์ความรู้ได้ดี 
 ค.  เน้นให้ได้ทักษะครบทุกด้าน  ง.   เน้นให้เข้าใจเรื่องยากๆได้ง่ายขึ้น 
 
28.   การสอนแบบใดที่จะช่วยให้นักเรียนไดค้วามรู้หรือทักษะครอบคลุมครบทุกด้านที่สุด 
 ก.   แบบวัฏจักรการเรียนรู้   ข.    แบบผังมโนทัศน์ 
 ค.   แบบนิรนัย     ง     แบบโครงการ 
 
29.   ข้อใดไม่ใช่ประเภทของโครงงาน 
 ก.   โครงงานทฤษฏี    ข.   โครงงานวิทยาศาสตร์  
 ค.   โครงงานส ารวจ    ง.    โครงงานทดลอง 
 
30.    การศึกษาประวัติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตามกระแสละครบุพเพสันนิวาส 
 ควรท าโครงงานประเภทใด 

ก.  โครงงานประเภททฤษฏี   ข.   โครงงานประเภทส ารวจ 
ค.   โครงงานประเภทค้นคว้า   ง.   โครงงานประเภทสืบเสาะ 
    

 
เฉลยค าตอบ      24. ก      25. ค      26.  ก    27.  ค      28.  ง    29.  ข     30.  ก  
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44. นักกีฬาโรงเรียนติด 0 ร ครูสั่งห้ามเล่นกีฬาจนกว่าจะท างานเสร็จหมายถึงข้อใด 
 ก. เสริมแรงทางบวก    ข. เสริมแรงทางลบ 
 ค. ลงโทษทางบวก    ง. ลงโทษทางลบ 
 
45. ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบ Classical  Conditioning เป็นแนวคิดของใคร 

ก. สกินเนอร ์ (Skinner)        ข. ธอร์นไดด์ (Thorndike) 
ค. พาฟลอฟ (Pavlov)           ง. โคห์เลอร์  (Kohler) 

 
46.  ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบ Operant  Conditioning  เป็นแนวคิดของใคร 
      ก. สกินเนอร ์ (Skinner)       ข. ธอร์นไดด์ (Thorndike) 

ค. พาฟลอฟ (Pavlov)           ง. โคห์เลอร์  (Kohler) 
 
47. คุณสมบัติของเครื่องมือที่สามารถวัดได้ตามที่ต้องการวัดคือข้อใด 

ก.  ความเที่ยงตรง              ข.  ความเชื่อมั่น 
ค.  อ านาจจ าแนก               ง.  ความยาก 

 
48. ลักษณะที่ต้องประเมินว่า “มีหรือไม่มี” หมายถึงเครื่องมือวัดแบบใด 

ก.    มาตราส่วนประมาณค่า     ข.    แบบสังเกต 
ค.   แบบตรวจสอบรายการ        ง.   การสัมภาษณ์ 

 
49. กระบวนการก าหนดสถานการณ์ให้บุคคลได้แสดงพฤติกรรมที่ต้องการออกมา  
        เพื่อจะได้วัดและสังเกตพฤติกรรมนั้น ๆ  หมายถึงข้อใด 

ก. การวัดผล                             ข. การทดสอบ 
       ค. การประเมินผล                      ง. การวัดผลและการประเมินผล 
 
50. กระบวนการก าหนดตัวเลขตามกฎเกณฑ์ให้แก่พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมา 
     หมายถึงข้อใด 

ก. การวัดผล                            ข. การทดสอบ 
ค. การประเมินผล                     ง. ถูกทุกข้อ 
 
 

เฉลยค าตอบ      44. ง      45. ค      46.  ก     47.  ก      48.  ค     49.  ข     50.  ก  
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ข้อ 57- 60 ใช้ชื่อเรื่องการวิจัยต่อไปนี้ เพื่อตอบค าถาม 
 
การวิจัยเรื่อง  การแก้ปัญหานักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดเชียงราย อ่านภาษาไทย 
          ไม่คล่องแคล่วด้วยชุดแบบฝึกการอ่านภาษาไทยแนวใหม่ 
 
57.  การวิจัยดังกล่าวมีตัวแปรต้น คือข้อใด 
 ก.   ปัญหาอ่านภาษาไทยไม่คล่อง   
 ข.   ชุดแบบฝึกการอ่านภาษาไทยแนวใหม่ 
 ค.   ตัวนักเรียน    
 ง.   ความสามารถในการอ่านภาษาไทย 
 
58.  ตัวแปรตามของการวิจัยนี้คือข้อใด 
 ก.  จ านวนของนักเรียน  ข.   แบบฝึกการอ่านภาษาไทย 
 ค.  ความสามารถในการอ่านภาษาไทย ง.   นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
 
59.  การที่นักเรียนจ านวนหนึ่งเป็นเด็กชาวเขา หมายถึงตัวแปรใด 
 ก.  ตัวแปรต้น       ข.  ตัวแปรตาม 
 ค.  ตัวแปรเกิน            ง.  ตัวแปรสอดแทรก 
 
60.  ส่ิงที่จะได้รับจากการวิจัยนี้ คือข้อใด 
 ก.   เครื่องมือในการแก้ปัญหา  ข.  นวัตกรรมใหม่ที่ดีกว่า 
 ค.   การรับรู้ศักยภาพการอ่านของนักเรียน ง.  ปัญหาการอ่านจะลดลง  
 
 
เฉลยค าตอบ      57. ข      58. ค      59.  ค     60.  ก   
 
 
 
 
 
 
 




