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คูมือการเขียนรายงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเลมนี้ จัดทําข้ึน 
เพ่ือใหครูผูสอนสามารถนํากระบวนการแกปญหา หรือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน 
มาใชในการนําเสนอผลการแกปญหา หรือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบของรายงานการวิจัยได 
เนื่องจากการเขียนรายงานการวิจัย เปนข้ันตอนการนําเสนอผลจากการศึกษา คนควา อยางเปนระบบ สามารถ
เผยแพรและนําไปใชประโยชน เกิดคุณคาดานวิชาการและวิชาชีพ และเปนประโยชนตอการยกระดับหรือพัฒนา
วิชาชีพใหมีมาตรฐานสูงข้ึน 

  คูมือการเขียนรายงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ประกอบดวย 
3 สวน ไดแก สวนท่ี 1 บทนํา ประกอบดวย จุดมุงหมายของการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา แหลงท่ีมาของปญหาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา การวิเคราะหสภาพปญหา
เพ่ือกําหนดหัวขอวิจัย การออกแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
สิบคําถามสําหรับการวางแผนการวิจัย และแนวทางในการประเมินผลงานวิจัย สวนท่ี 2 รูปแบบรายงานการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ประกอบดวย จุดมุงหมายของการเขียนรายงานการวิจัย 
ความสําคัญของรายงานการวิจัย ลักษณะสําคัญของรายงานการวิจัยการประเมินคุณภาพของรายงานการวิจัย 
องคประกอบของรายงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา และรูปแบบรายงานการวิจัย
เพ่ื อ พัฒ นาคุณ ภ าพ การจั ดการเรียนการสอนอาชี ว ศึ กษ า และส วน ท่ี  3 แนวทางการ เขี ยน ราย งาน 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ประกอบดวย แนวทางการเขียนรายงานการวิจัย 
สวนนํา แนวทางการเขียนรายงานการวิจัยสวนเนื้อเรื่อง แนวทางการเขียนรายงานการวิจัยบทท่ี 1 บทนํา แนวทาง 
การเขียนรายงานการวิจัยบทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แนวทางการเขียนรายงานการวิจัยบทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย แนวทางการเขียนรายงานการวิจัยบทท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูล แนวทางการเขียนรายงานการวิจัย
บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ แนวทางการเขียนบรรณนุกรม ภาคผนวก ขอบกพรองท่ีทําใหการเขียน
รายงานการวิจัยไมมีคุณคา ซ่ึงครูผูสอนสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการเรียนการสอนของตนเองได 
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สวนที่ 1 
บทนํา 

 
1. จุดมุงหมายของการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 

การวิจัยคือการคนควาเพ่ือหาขอมูลตามหลักวิชาการอยางมีระบบแบบแผน  การวิจัยโดยท่ัวไปมี
จุดมุงหมาย  ท่ีหลากหลาย ท้ังนี้ข้ึนอยูกับศาสตรและธรรมชาติของสาขานั้นๆ มีนักวิชาการแบงจุดมุงหมายของ
การวิจัยทางการศึกษาไวแตกตางกันตามมุมมองของแตละบุคคล เชน นิภา ศรีไพโรจน ไดแบงจุดมุงหมาย 
การวิจัยไว 5 ประเภท ไดแก เพ่ือการทํานาย อธิบาย บรรยาย ควบคุมและพัฒนาและ สมบัติ ทายเรือคํา  
ท่ีแบงจุดมุงหมายการวิจัยออกเปน4ประเภท ไดแก  เพ่ือบรรยาย อธิบาย ทํานาย ไปสูการควบคุม สวนพวงรัตน  
ทวีรัตน ไดแบงจุดมุงหมายการวิจัยออกเปน 3 ประเภท ไดแก เพ่ือแกปญหา เพ่ือสรางทฤษฏี และเพ่ือพิสูจน
ทฤษฏี ท้ังนี้เม่ือพิจารณาเก่ียวกับลักษณะงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
สามารถจําแนกจุดมุงหมายของการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ออกเปน 3 
ประเภทดังนี้ 
 1.1  เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนา เปนการหาทางแกปญหาหรือพัฒนากระบวนการ กิจกรรมตาง ๆ  
ท่ีเกิดข้ึนจากการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงจะเห็นไดวาในกระบวนการจัดกิจกรรม จัดการเรียนการสอนนั้นจะมี
ประเด็นปญหาตาง ๆ เกิดข้ึนมากมาย ซ่ึงสวนใหญเปนปญหาท่ีปรากฏและแสดงออกมาของผูเรียน ท้ังในดาน
วิชาการ ทักษะ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ซ่ึงตองอาศัยกระบวนการวิจัยมาใชในการแกปญหาหรือพัฒนาประเด็น
ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนดวยวิธีการท่ีเหมาะสมและเปนระบบ เพ่ือใหไดขอสรุปท่ีถูกตองและชัดเจน อันนําไปสูการ
แกปญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 1.2  เพ่ือสรางทฤษฏี เนื่องจากในธรรมชาติมีความรู ความจริงท่ีดํารงอยูหรือเกิดข้ึนตลอดเวลา  
จึงจําเปนตองมีการสรางองคความรูเหลานั้นไวในเชิงทฤษฏี โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนท่ีเก่ียวของกับ
พฤติกรรมของผูเรียน ท่ีจําเปนตองนําผลท่ีไดจากการวิจัยไปใชในการบรรยายสภาพและลักษณะของประเด็น
ปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้นมีสภาพและลักษณะอยางไรและใชอธิบายปญหาหรือเหตุการณตางๆท่ียังไมทราบสาเหตุ  
วาสิ่งใดเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดผล  หรือสิ่งใดเปนผลท่ีทําใหเกิดสาเหตุนั้นๆ หรือการทํานายผลท่ีไดจากการวิจัย 
วาสามารถนําไปใชพยากรณ หรือทํานายเหตุการณในอนาคตไดวามีอะไรเกิดข้ึนหรือมีแนวโนมอยางไร เพ่ือเตรียม
ตัวรับสถานการณไวลวงหนา ตลอดท้ังการควบคุมเพ่ือนําผลท่ีไดจากการวิจัยไปวางแผนหรือกําหนดวิธีการ  
ในการควบคุมสิ่งตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 1.3  เพ่ือพิสูจนทฤษฏี เนื่องจากทฤษฏีตาง ๆ ท่ีเก่ียวของการการจัดการเรียนการสอนนั้นสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดภายใตกฎเกณฑธรรมชาติ จึงจําเปนตองมีการตรวจสอบวาขอคนพบท่ีเปนขอสรุปท่ีมีมากอนนั้น
ยังคงถูกตองอยูหรือไม ถาหากไมถูกตองก็จะตองสรางทฤษฏีใหมจากความจริงท่ีปรากฏ เชน ทฤษฎีสรางสรรค
นิยม (constructivism) ทฤษฎีพหุปญญา(multiple intelligence) 
 แมวาการวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนจะมีขอบเขตของจุดมุงหมายการวิจัยเสมือน
การวิจัยท่ัวไป แตจุดมุงหมายหลักของการวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนนั้น เปนไปเพ่ือ 
การแกปญหาหรือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึนจริงในชั้นเรียน นักการศึกษาสวนใหญ 
จึงมักเรียกการวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวาการวิจัยในชั้นเรียน 
2. แหลงท่ีมาของปญหาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 หัวขอเรื่องหรือการกําหนดปญหาการวิจัยในการวิจัย  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
จะเปนประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครู ดังนั้นท่ีมาของหัวขอเรื่อง 
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หรือการกําหนดปญหาการวิจัยสวนใหญ จึงมาจากผลการจัดการเรียนการสอนท่ีปรากฏในบันทึกหลังสอน  
แตเพ่ือใหกรอบของการกําหนดหัวขอเรื่อง  หรือการกําหนดปญหาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษามีมุมมองท่ีกวางข้ึน สามารถจําแนกท่ีมาของการกําหนดหัวขอเรื่องหรือกําหนดปญหาการวิจัย 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาไวดังนี้ 

2.1 จากบันทึกหลังการสอน เปนปญหาการวิจัยท่ีเกิดข้ึนจากการจัดการเรียนการสอนของผูวิจัย 
และผูวิจัยตองการคนหาวิธีการท่ีจะแกปญหานั้น ๆ โดยการนําปญหามาตั้งเปนหัวขอวิจัย เพ่ือแสวงหา 
นวัตกรรมใหม ๆ ท่ีนาสนใจและมีหลักฐานทางการวิจัยท่ีสําคัญวาจะสามารถนํามาวิจัยกับบริบทของตนเองได  
ซ่ึงเปนแนวทางท่ีครูผูสอนทําการวิจัย เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนในชั้นเรียนระหวางการจัด 
การเรียนการสอน เพ่ือนําผลท่ีไดมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ซ่ึงหลักการดังกลาวนี้เปนแนวคิด 
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (classroom action research)  
     2.2 จากรายงานการวิจัย เปนปญหาการวิจัยท่ีเกิดจากความสนใจของผูวิจัยท่ีตองการศึกษาทํา 
ความเขาใจ และตองการหาคําตอบ โดยการศึกษารายงานการวิจัยของบุคคลอ่ืนท่ีเสร็จสมบูรณแลว โดยเฉพาะ
อยางยิ่งประเด็นขอเสนอแนะจากรายงานการวิจัย ซ่ึงเปนแหลงขอมูลสําคัญในการไดมาของหัวขอเรื่องหรือ 
การกําหนดปญหาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
     2.3 จากการพัฒนาหลักสูตร เปนปญหาการวิจัยท่ีเกิดจากการท่ีครูผูสอนพัฒนาหลักสูตร 
รายวิชา เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงหรือความกาวหนาทางวิทยาการตาง ๆ จึงเปนประเด็นท่ีครูผูสอนสามารถ
นํามาใช กําหนดหัวขอเรื่องหรือการกําหนดปญหาการวิจัยเ พ่ือคนหานวัตกรรมในการแกปญหาหรือ 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
3. การวิเคราะหสภาพปญหาเพ่ือกําหนดหัวขอวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

การวิ เคราะหสภาพปญหาเพ่ือกําหนดหัวขอวิจัย เปนความพยายามของผูวิจัยในการจําแนก  
แจกแจง แยกแยะ และการมองเห็นสิ่งสําคัญท่ีเปนปจจัยสัมพันธและสงผลตอปญหาในการจัดการเรียนการสอน 
สภาพปญหาและหัวขอปญหาเปนประเด็นท่ีเก่ียวเนื่องกัน สภาพปญหาเกิดข้ึนกอนหัวขอปญหา สภาพปญหา 
ตองอาศัยการบรรยายให เ กิดความเขาใจ สวนหัวขอปญหาเกิดจากการนํา เอาตัวแปรมาเ ก่ียวของ  
ดังนั้นหัวขอปญหาหรือชื่อปญหาจึงมีใจความสั้น กระชับกวาสภาพปญหา 

ในการวิเคราะหสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน จึงมักเริ่มจากการบรรยายสภาพปญหา 
ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเริ่มตนจากการมองปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน หรือสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน ซ่ึงเปนปญหาท่ีสงผล
ใหการเรียนการสอนไมบรรลุ เปาหมาย การวิ เคราะหสภาพปญหาในหองเรียนจึงเปนข้ันตอนสําคัญ 
ท่ีจะตองพิจารณาวามีอะไรเกิดข้ึนกับการจัดการเรียนการสอนหรือไม  หากปญหานั้นมีหลายประการ 
ตองเรียงลําดับสําคัญกอนหลังอยางไร วิธีวิเคราะหสภาพปญหามีหลากหลายวิธี แตในท่ีนี้เสนอแนวทาง 
ในการวิเคราะหสภาพปญหา ดังนี้ 
   3.1 วิธีวิเคราะหโดยการใชคําถาม การวิเคราะหโดยวิธีนี้จะใชคําถามเก่ียวกับสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนใน
การจัดการเรียนการสอน โดยมีคําถาม ดังนี้ (สุวิมล วองวาณิช) 
  3.1.1 ปญหาท่ีเกิดข้ึนคืออะไร 
  3.1.2 ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนปญหาของใคร 
  3.1.3 ปญหาท่ีเกิดข้ึนสงผลกระทบตอใคร อะไรบาง 
  3.1.4 ปญหาท่ีเกิดข้ึนสําคัญระดับใด เม่ือเทียบกับปญหาอ่ืน ปญหาใดสําคัญกวากัน 
  3.1.5 ปญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวของสัมพันธกับปญหาหรือเหตุการณอ่ืน ๆ อะไรบาง อยางไร 
  3.1.6 ใครเปนผูรับผิดชอบในการแกปญหาดังกลาว และการแกปญหาเหลานั้นเก่ียวของกับใคร  

         หรือไม 
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 3.2 วิธีวิเคราะหโดยใชแผนภาพความคิด การวิเคราะหโดยวิธีนี้จะใชแผนผังความคิดเขามาเปน
สวนประกอบในการวิเคราะห  โดยใหกําหนดปญหาจากการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงอาจจะเปนดานพุทธิพิสัย  
จิตพิสัย หรือทักษะพิสัย แลวใหระบุสาเหตุของปญหา ซ่ึงปญหาการจัดการเรียนการสอนมี 3 ระดับ ประกอบดวย 
ระดับปจจัยหรือสิ่งจําเปนพ้ืนฐานในการจัดการเรียนการสอน เชน ลักษณะผูเรียน ครู ชุมชน สังคมรอบขาง  
เปนตน ระดับกระบวนการจัดการเรียนการสอน เชน กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
และระดับผลผลิต ไดแก คุณภาพท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน  
 การวิเคราะหปญหาการจัดการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน  
รองรอย หลักฐาน ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน เชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ผลการวัด 
และประเมินผลจุดประสงคการเรียนรู การทําแบบฝกหัดของผูเรียน ผลการตรวจผลงานของผูเรียน ผลจาก 
การสอน เม่ือไดศึกษาปญหาการจัดการเรียนการสอนและพบปญหาท่ีแทจริงแลว ตองศึกษาวิเคราะหหาสาเหตุ
ของปญหานั้นวาเกิดจากสาเหตุใด ซ่ึงอาจเกิดจากตัวครู ผูเรียน ผูบริหารสถานศึกษา สื่อหรือวิธีสอน ฯลฯ  
แลวนํามาจัดลําดับความสําคัญหรือความตองการจําเปนในการพัฒนาดังตัวอยางการวิเคราะหดังนี้ 
 วิธีวิเคราะหโดยใชคําถาม 
  สภาพปญหา : จากการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรชางอุตสาหกรรม  
เรื่อง สมการ ของนักเรียนชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาชางยนต พบวา โดยเฉลี่ยมีผลสัมฤทธิ์ไมผานเกณฑท่ีครูผูสอน
กําหนด และเม่ือพิจารณาเปนรายบุคคล พบวา นักเรียนมีคะแนนแตกตางกันมาก เม่ือพิจารณารองรอยหลักฐาน
จากแบบฝกหัด นักเรียนมีการลอกแบบฝกหัดกัน นักเรียนบางคนอานโจทยไมออก และนักเรียนเกงบางคน 
ก็รวมกลุมกันทํางานรวมกัน 

1) ปญหาท่ีเกิดข้ึนคืออะไร 
- ผลสัมฤทธิ์ต่ํา การลอกการบาน การทํางานรวมกัน 

2) ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนปญหาของใคร 
- นักเรียน ครูผูสอน 

3) ปญหาท่ีเกิดข้ึนสงผลกระทบตอใคร อะไรบาง 
- นักเรียนขาดพ้ืนฐานในการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน ขาดทักษะการทํางานรวมกัน ครูผูสอน 
  มีปญหาในการสอนเนื้อหาท่ีเก่ียวของ 

4) ปญหาท่ีเกิดข้ึนสําคัญระดับใด เม่ือเทียบกับปญหาอ่ืน ปญหาใดสําคัญกวากัน 
- สําคัญมาก เพราะการแกสมการ และทักษะการทํางานรวมกันมีจําเปนสําหรับนักเรียนมาก   
  ในอนาคต 

5) ปญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวของสัมพันธกับปญหาหรือเหตุการณอ่ืน ๆ อะไรบาง อยางไร 
- ครูไมมีวิธีสอนท่ีกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์และการทํางานรวมกันท่ีดี 

6) ใครเปนผูรับผิดชอบในการแกปญหาดังกลาว และการแกปญหาเหลานั้นเก่ียวของกับ 
ใครหรือไม 
- ครูคณิตศาสตร ครูภาษาไทย นักเรียนกลุมเปาหมาย 
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 วิธีวิเคราะหโดยใชแผนภาพความคิด 
  นําสภาพปญหาดังท่ีกลาวมาแลวมาวิเคราะหโดยใชแผนภาพความคิด ไดดังนี้ 
 

 

 
 
 
 

 

 จากแผนภาพดังกลาวแสดงใหเห็นวา ปญหาดานผลสัมฤทธิ์ต่ําและขาดการทํางานรวมกันอาจเกิดจากดาน
ปจจัย ไดแก ปญหาดานการอานของนักเรียนทําใหไมสามารถเขาใจโจทยปญหา ประกอบกับเจตคติเดิมท่ีมีตอวิชา
คณิตศาสตร หรือจํานวนนักเรียนท่ีมากเกินไป สวนดานกระบวนการอาจเกิดจากครูไมมีวิธีการสอนท่ีเหมาะสม 
ขาดสื่อท่ีนาสนใจ หรือไมมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
 ผลจากการวิเคราะหสภาพปญหาดังกลาวขางตน จะนําไปสูการกําหนดคําถามการวิจัยท่ีสอดคลองกับ
สภาพการจัดการเรียนการสอน ทําใหผูวิจัยสามารถเลือกวางแผนในการวิจัยไดอยางถูกตองและเหมาะสม  
เพราะจะทําใหทราบว าปญหาใดเร งดวนท่ีตองทําวิจัยกอนหลัง  ทําใหทราบวาจะตองเ ก่ียว กับใคร  
และกลุมเปาหมายคือใคร หลังจากการวิเคราะหสภาพปญหาท่ีชัดเจนแลว สิ่งท่ีปรากฏข้ึนของข้ันตอนนี้อีกประการ
หนึ่งคือการไดตัวแปรในงานวิจัยท่ีชัดเจน 
 3.3 การกําหนดหัวขอการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  กําหนดหัวขอวิจัย ปจจัยสําคัญท่ีนักวิจัยตองคํานึงถึงในการกําหนดหัวขอวิจัย ไดแก หัวขอวิจัยท่ี
กําหนดจะตองแสดงใหเห็นตัวแปรท่ีศึกษา ขอบเขต วิธีดําเนินการวิจัยหรือรูปแบบการวิจัย เปนตน การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา เปนการวิจัยเพ่ือการแกปญหาหรือพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ดังนั้นในการกําหนดหัวขอการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จึงควรมีลักษณะของการแกปญหาและ 
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู ซ่ึงสามารถกําหนดเปนรูปแบบเชิงโครงสรางของการกําหนดหัวขอการ
วิจัยไดดังนี้ 

“การแกปญหา / การพัฒนา…..(ระบุประเด็นหรือหัวขอที่ตองการแกปญหา / พัฒนา)……
(ระบุทํากับใคร เมื่อไร)….(ระบุทําอยางไร/วิธีการ/เคร่ืองมือวิจัย)……”  

 

ตัวอยาง ท่ี 1 
“การพัฒนาการคิดวิเคราะหเก่ียวกับอัตลักษณแหงตนวิชาเพศศึกษา ของนักเรียนชั้น ปวช. 1 แผนกวิชา

ชางกลโรงงาน กลุมท่ี 5,6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 โดยใชผังความคิด วิเคราะหตนเอง” 
 

ตัวอยาง ท่ี 2 
“การแกปญหาดานคุณธรรมและจริยธรรม 5 ประการ ในรายวิชามารยาทและการสมาคมของนักเรียนชั้น  

ปวช. 1 แผนกวิชา การบัญชี โดยใชแบบบันทึกพฤติกรรมรายบุคคล” 
4. การออกแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

อา่นไม่

เบ่ือ

คณิตศาสตร์ 

จํานวนนกัเรียน 

วิธีสอนไม่

เหมาะสม 

กระบวน 

กิจกรรมไมเ่หมาะสม 

สือ่ไมช่่วยให้เกิดการเรียนรู้ 

ผลสมัฤทธ์ิตํ่า  

ขาดการทํางานร่วมกนั 

ปัจจยั 
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 การวิชัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน (classroom action research) เปนการวิจัยท่ีผูสอนเปนผูดําเนินการ โดยการศึกษาวิเคราะหแสวงหา
ขอมูล หรือพยายามดึงปญหาในการเรียนการสอนออกมา และแสวงหาวิธีการเพ่ือแกปญหาดังกลาวดวย
กระบวนการท่ีเชื่อถือได แลวนําผลท่ีไดไปแกปญหาหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนท่ีกําลังดําเนินการอยูใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ซ่ึงผลของการวิจัยอาจเกิดประโยชนเฉพาะ
ตอปญหานั้นในเวลานั้นเทานั้น อาจไมเกิดประโยชนตอปญหาอ่ืนก็ได การวิชัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (classroom action research)  
จึงมีลักษณะเฉพาะเจาะจงตางจากการวิจัยทางการศึกษาท่ัวๆ ไป 

4.1 เปาหมายการออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการดานการสอน 
      เปาหมายหลักท่ีสําคัญของการออกแบบการวิจัยดังกลาวจึงมีเปาหมายเพ่ือใหไดความเท่ียงตรง 

ภายในวาการออกแบบดังกลาวกอใหเกิดผลของการวิจัยท่ีเท่ียงตรงหรือไม ซ่ึงอาศัยการวัดท่ีหลากหลาย 
ท่ีสอดคลองกับความเปนจริง ดังนั้นเปาหมายท่ีสําคัญในการออกแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (classroom action research)  
จึงมีเปาหมายท่ีสําคัญ ดังนี้ (สุวัฒนา สุวรรณเขตนิยม. 2540, พิมพันธ เดชะคุปต. 2546) 
   4.1.1 ผูเรียนจะมีการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

  4.1.2 ชวยใหครูมีวิถีชีวิตการทํางานอยางเปนระบบ เห็นผลการปฏิบัติการสอนท่ีชัดเจน 
มีการตัดสินใจท่ีมีคุณภาพ ชวยพัฒนาสมรรถนะไปสูความเปนครูมืออาชีพ (professional teacher) 

4.1.3 ชวยทําใหเกิดการพัฒนาท้ังตัวผูเรียนและผูสอนอยางตอเนื่อง โดยเกิดการเปลี่ยนแปลง
ผานกระบวนการวิจัยในงานท่ีปฏิบัติ ซ่ึงเปนประโยชนตอองคกรเนื่องจากนําไปสูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติและการแกปญหา 

4.1.4 เปนการสรางชุมชนแหงการเรียนรูนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงหรือสะทอนผล
การทํางาน 
   4.1.5 ทําใหครูเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (change agent) 

4.2 หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาหรือการวิจัย
เชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน (classroom action research) 
  หลักการท่ีสําคัญในการออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน 
การสอนอาชีวศึกษาหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (classroom action research) นําเสนอใหเห็น 
ความแตกตางกับงานวิจัยทางการศึกษาท่ัวไป ดังตารางตอไปนี้ 
 

ประเด็น การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน การวิจัยทางการศึกษาท่ัวไป 
1.ผูทําวิจัย 
2.จุดมุงหมาย 
3.การเลือกปญหา 
4.ขอบเขต 
5.กลุมท่ีศึกษา 

คร ู
พัฒนาหรือแกปญหาการเรียนการสอน 
จากการปฏิบัติงานของครู 
แคบ 
ผูเรียนในชั้นเรียน 
 

นักวิจัยทางการศึกษา 
พัฒนาการศึกษา 
ศึกษาจากทฤษฎ ีการวิจัย 
กวางใหญ 
ใชการสุมกลุมตัวอยาง 
 
 
 

ประเด็น การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน การวิจัยทางการศึกษาท่ัวไป 
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6.วิธีการ 
 
 
7.กระบวนการวัด 
 
8.การวิเคราะหขอมูล 
 
 
9.การใชผลการวิจัย 

ครูใชการเชื่อมโยงการทํางานของตนจนเกิดทฤษฎี 
เชื่อมโยงทฤษฎีทางการศึกษากับการทํางานของตน 
 
ใชวิธีการอยางงาย หลากหลาย 
 
ใชสถิติพ้ืนฐานเสนอผลแบบงายเนนท่ีผลการ 
ปฏิบัติอิงขอมูลเชิงคุณลักษณะมากกวา 
 
เนนการแกไขการปฏิบัติงาน 

นักวิจัยใหทฤษฎีทางการศึกษาและงาน 
วิจัยอ่ืนท่ีเก่ียวของเปนกรอบการวิจัย 
 
มีระบบแบบแผนรัดกุม 
 
ใชสถิติข้ันสูง หรือมีความยุงยาก 
อิงสถิติและขอมูลเชิงปริมาณมากกวา 
 
เนนการสรางทฤษฎีใหม 

 

4.2 วิธีการออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน (classroom action research) 
  การออกแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (classroom action research) สวนใหญพัฒนามาจากข้ันตอนของ 
Action Research ท่ีเสนอโดย Kemmis & Mctaggart.1990(ยาใจ พงษบริบูรณ.2537) ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 
  ข้ันท่ี 1 ข้ันวางแผน (plan) เริ่มตนดวยการสํารวจปญหาท่ีตองการใหมีการแกไข โดยมีการ
ปรึกษารวมกันระหวางผูเก่ียวของ การใชแนวคิดวิเคราะหสิ่งท่ีเก่ียวของกับปญหา ทําใหมองเห็นสภาพของปญหา
ชัดเจนข้ึน 
  ข้ันท่ี 2 ข้ันปฏิบัติ (act) เปนการดําเนินการตามแผนท่ีวางไว 
  ข้ันท่ี 3 ข้ันสังเกตการณ (observe) เปนการใชเทคนิควิธีตางๆ ท่ีเหมาะสมมาชวยในการ
รวบรวมขอมูล ในขณะท่ีดําเนินกิจกรรมตามท่ีวางไว 
  ข้ันท่ี 4 ข้ันสะทอนผลการปฏิบัติ (reflect) เปนการประเมินตรวจสอบกระบวนการแกปญหา 
ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหไดขอมูลท่ีจะนําไปสูการปรับปรุงและวางแผนการปฏิบัติตอไป 
  สุวิมล วองวาณิช (2544) ไดสรุปวิธีการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยอธิบายวาการทําวิจัย 
เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนบางครั้งอาจมีการแทรกสิ่งทดลอง (intervention) ระหวางการพัฒนากระบวนการเรียนรู  
ซ่ึงหมายถึงการนําแนวคิดใหมหรือวิธีการใหมๆ มาทดลองใชหรือแทรกระหวางการเรียนการสอน ตัวอยางการ
แทรกสิ่งทดลองระหวางการเรียนการสอน เชน การนําวิธีการจัดกิจกรรมท่ีเนนผู เรียนเปนสําคัญมาใช  
เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน วิธีการท่ีครูใชไมวาเปนการเลนเกมส การใหแรงเสริมรูปแบบตางๆ ถือวาเปนสิ่งท่ี
ผูวิจัยแทรกเขาไปใหม จะแสดงใหเห็นวาเดิมครูมีการจัดสภาพการเรียนรูอยางไร และเม่ือทําการศึกษาวิจัยในรอบ
แรก พบวาวิธีการเดิมๆ ท่ีใชอยูไมคอยประสบความสําเร็จ (วงจรท่ี 1) จึงคิดคนวิธีการใหมมาแทรกระหวา 
งการเรียนการสอนแลวมุงสิ่งท่ีเกิดข้ึนตามมา (วงจรท่ี 2) หลักการสะทอนผลกลับ หากเห็นวาจําเปนตองปรับ
วิธีการใหมก็นําวิธีท่ีปรับนั้นไปทดลองใชใหม (วงจรท่ี 3) ท้ังนี้ข้ึนอยูกับปญหาหรือคําถามวิจัยท่ีกําหนดข้ึน ดังภาพ
ท่ี 1.1 
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ภาพท่ี 1.1 วงจรการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน (สุวิมล วองวาณิช.2544 : 44) 

 
  นงลักษณ  วิ รัชชัย (2545) พิมพันธ  เดชะคุปต  (2545)  ไดกล าว ถึง ข้ันตอนการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยนําเอา
ข้ันตอนของการวิจัยปฏิบัติการ (action research) ไปเปรียบเทียบกับวงจรพัฒนาคุณภาพงาน พบวามี 
ความสอดคลองกันดังนี้ 
  P-D-C-A เปนวงจรพัฒนาคุณภาพงาน เปนวงจรพัฒนาพ้ืนฐานหลักของการพัฒนาคุณภาพ 
ท้ังระบบ (Total Quality Management : TQM) ผูท่ีคิดคนกระบวนการหรือวงจรพัฒนาคุณภาพ (PDCA)  
คือ Shewhart นักวิทยาศาสตรชาวอเมริกัน แต Deming ไดเผยแพรท่ีประเทศญ่ีปุนจนประสบผลสําเร็จ  
จนผลักดันใหญ่ีปุนเปนประเทศมหาอํานาจโลก คนท่ัวไปจึงรูจักวงจร PDCA จากการเผยแพรของ Deming  
จึงเรียกวาวงจร Deming วงจร PDCA ประกอบดวยข้ันตอนดังตอไปนี้ 
   1) วางแผน (Plan-P) คือ การทํางานใดๆ ตองมีข้ันการวางแผน เพราะทําใหมีความม่ันใจวา
ทํางานไดสําเร็จ เชน วางแผนการสอน วางแผนการวิจัย ซ่ึงในการวางแผนนั้นมีประเด็นคําถามสําคัญท่ีผูทําหนาท่ี
วางแผนควรหาคําตอบ ไดแก ทําทําไม ทําอะไร ใครทํา ทํากับกลุมเปาหมายใดหรือใคร ทําเวลาใด  ทําท่ีไหน  
และทําอยางไร ใชงบประมาณเทาไร การวางแผนวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนก็เชนเดียวกันท่ีผูวางแผนวิจัยจะตองวางแผนตามประเด็นคําถาม  Why, 
What และ How 

 

การวางแผน 

การปรับปรุง การปฏิบตั ิ

การประเมิน 

วิเคราะห์ 

สภาพปัญหา 

การวางแผน 

การปรับปรุง การปฏิบตั ิ

การประเมิน 

ทดลอง 

วิธีแก้ปัญหา 

การวางแผน 

การปรับปรุง การปฏิบตั ิ

การประเมิน 

ทดลอง 

วิธีแก้ปัญหา 
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   2) การปฏิบัติ (Do-D) เปนข้ันตอนการลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว การวิจัย 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ตามแผนการวิจัย  
คือ การลงมือเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือตอบปญหาการวิจัยในแผนท่ีวางไว 
   3) ตรวจสอบ (Check-C) เปนข้ันตอนของการประเมินการทํางานวาเปนไปตามท่ีวางไว
หรือไม มีเรื่องอะไรบางท่ีสามารถปฏิบัติไดตามแผน มีเรื่องอะไรบางท่ีไมสามารถปฏิบัติไดตามหรือปฏิบัติแลว 
ไมไดผล การตรวจสอบนี้จะไดสิ่งท่ีสําเร็จตามแผน และสิ่งท่ีเปนขอบกพรองท่ีตองแกไข 
   4) การปรับปรุงแกไข (Action-A) เปนข้ันของการนําขอบกพรองมาวางแผน 
การปฏิบัติการแกไขขอบกพรองแลวลงมือแกไข ซ่ึงในข้ันนี้อาจพบวาประสบความสําเร็จหรืออาจพบวามี
ขอบกพรองอีก ผูวิจัยหรือผูทํางานก็ตองตรวจสอบเนื้อหาเพ่ือแกไข แลวไปแกไขอีกตอไป งานของการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน จึงเปนการทําไป
เรื่อยๆ ไมมีการหยุดกระบวนการวิจัย เปนการพัฒนาใหดีข้ึนเรื่อยๆ เปนการพัฒนาอยางยั่งยืน 
   ดังนั้นอาจกลาวไดวาวงจร PDCA ก็เปนกระบวนการพัฒนางานวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เปนการพัฒนาการเรียน 
การสอนท่ีเริ่มทีละข้ันตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพ P-D-C-A และเคลื่อนหมุนไปเรื่อยๆ โดยในแตละข้ันหรือ 
แตละตัวของวงจร ก็จะตองมีวงจรของ PDCA ดวย ดังภาพท่ี 1.2 (พิมพันธ เดชะคุปต.2545: 4) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.2 กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D = ปฏิบัติการ A = ทดลองแกไข C = ตรวจสอบ P = การวางแผน 

- วางแผนปฏิบัติการ 
  สอน (P) 
- สอน (D) 
- ตรวจสอบผลการ 
  สอน(C) 
- ปรับปรุงแผนการ 
  สอน (A) 

 

- วางแผนสํารวจ 
  นักเรียน (P) 
- ปฏิบัติการสํารวจ  
  (D) 
- ตรวจสอบการสํารวจ  
  (C) 
- แกไข (A) 

 

- วางแผนทดลองแกไข   
   (P) 
- ปฏิบัติการทดลองแกไข  
   (D) 
- ตรวจสอบผลการแกไข  
   (C) 
- ปรับปรุงหรือพัฒนา (A) 

 

- วางแผนการสอน (P) 
- เขียนแผนการสอน (D) 
- ตรวจสอบแผนการ 
  สอน (C) 
- แกไขแผนการสอน (A) 
 
 

 



9 
 

5. สิบคําถามสําหรับการวางแผนการวิจัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
              โกวิท  ประวาลพฤกษ  (2534 : 1-22) กลาววาการวางแผนการวิจัย นักวิจัยควรหาคําตอบใหกระจาง
ชัดใน 10 ประเด็นคําถาม ดังนี้ 
 

ท่ี ประเด็นตองรู คําถาม 
1 ชื่อเรื่อง 1. ศึกษาอะไร                                         แบบสํารวจ                       

2. ศึกษาจากใคร                                    แบบเปรียบเทียบ 
3. ศึกษาแบบใด                                     แบบภาครวมสัมพันธ 
                                                         แบบหาสาเหตุ 
                                                         อ่ืน ๆ 

2 ปญหาและท่ีมาของ
ปญหา 

4. นําผลไปใชแกปญหาใด  
5. ปญหานั้นมีจริงหรือไม 
6. ปญหานี้มีความสําคัญเพียงใด 

3 จุดมุงหมาย/สมมติฐาน 7. คาดวาผลจะเปนอยางไร 
4 วิธีดําเนินการ 8. ใชเครื่องมืออยางใดบาง 

   ประเภทตัวแปร                          เครื่องมือ  
 - ผลสัมฤทธิ์       - แบบทดสอบ 
 - ความถนัด       - แบบทดสอบ 
 - ความสนใจ       - แบบวัดความสนใจ 
 - เจตคติ       - แบบวัดเจตคติและการจัดอันดับคุณภาพ 
 - พฤติกรรมตาง ๆ                - การสังเกต 
 - ขอมูลทางกายภาพ       - การสังเกตหรือแบบสอบถาม 
 - ขอมูลท่ีตองการรายละเอียดเฉพาะ  - การสัมภาษณหรือแบบสอบถาม 
 - ขอมูลในเรื่องท่ีเกิดมาแลว      - การวิเคราะหหลักฐานตาง ๆ หรือ      
                                                 แบบสอบถาม 
9. มีแผนการเก็บขอมูลอยางใด 

5 การวิเคราะหขอมูล 10.  วิเคราะหขอมูลอยางไร 
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6. แนวทางในการประเมินผลงานวิจัย 
  การประเมินงานวิจัย เปนงานพิจารณาวางานวิจัยนั้นๆ มีความถูกตองสมบูรณและมีคุณภาพเชื่อถือไดมาก
นอยเพียงใด ในทางปฏิบัติยังไมปรากฏเครื่องมือประเมินท่ีเปนมาตรฐาน หรือ เปนท่ียอมรับได จากสภาพ 
ท่ีควรจะเปนในการประเมินงานวิจัย นั้น มีรายการท่ีควรพิจารณา และ แนวทางการพิจารณา โดยยึดตามประเด็น
หลักของงานวิจัย ดังนี้ 
 

  รายการท่ีควรพิจารณา แนวทางการพิจารณา 
1. ชื่อเรื่อง/หัวขอปญหา/หัวขอวิจัย 1) มีความชัดเจน รัดกุม เพียงใด 

2) บอกความหมายและแนวทางการวิจัย หรือ ไม 
3) บอกขอบเขตของการวิจัย หรือไม 
4) สามารถหาคําตอบดวยวิธีการวิจัย หรือไม 

2. สวนนําของรายงานการวิจัย 1) มีรายการประกอบท่ีควรจะมีครบถวนหรอืไม  
เชน หนาชื่อเรื่อง บทคัดยอ กิตติกรรม 
ประกาศ สารบัญ รายการตาราง รายการภาพ 
ประกอบ 

2) การใชถอยคําภาษาในแตละรายการ เหมาะสมเพียงใด 
3) หัวขอท่ีปรากฏในสารบัญ รายการตาราง และราย 

การภาพประกอบ มีการเรียงลําดับสอดคลองกันหรือไม และตรงตาม
เลขหนาท่ีระบุหรือไม 

4) รูปแบบการนําเสนอสวนนําถูกตองตามท่ีสถาบันหรือหนวยงานกําหนด    
    หรือไม 

3. ความสําคัญของปญหาการวิจัย 1) เสนอความเปนมาและความสําคัญของปญหาชัดเจน 
เพียงใด 

2) ปญหาท่ีศึกษานั้น เปนปญหาท่ีสําคัญ ควรแกการ 
ศึกษาหรือไม และกอใหเกิดประโยชนหรือไม 

3) สิ่งท่ีเปนปญหานั้นเกิดข้ึนตามสภาวะหรือสภาพท่ี 
เปนจริงในปจจุบัน หรอืไม 

4) การศึกษาปญหานั้นมุงศึกษาหรือมุงแกปญหาใน 
ประเด็นใด และมีความชัดเจน เพียงใด 

5) ระบุกรอบแนวคิด หลักการหรือทฤษฎี ในการ 
กําหนดตัวแปรท่ีเก่ียวของกับปญหา ชัดเจน หรือไม 

6) บรรยายรายละเอียดของปญหา อยางมีระบบ ตาม 
ความสัมพันธของสิ่งท่ีเก่ียวของตามลําดับ ดี เพียงใด 
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  รายการท่ีควรพิจารณา แนวทางการพิจารณา 
4. ขอบเขตการวิจัย 1) ระบุขอบเขตการวิจัย ในสวนของประชากร ตัวแปร 

และชวงเวลาในการศึกษา ชัดเจน หรือไม 
2) ขอบเขตการวิจัยท่ีกําหนด เหมาะสม และสอดคลอง 
    กับปญหา หรือไม 

5. นิยามศัพทเฉพาะ 1) ตัวแปร และคําศัพทอ่ืนๆ ไดนิยามไวชัดเจน หรือไม  
2) การนิยามในเชิงปฏิบัติการ ไดนิยามถูกตอง และ 
    สอดคลองกับการนิยามตามทฤษฎี หรือไม 
3) การนิยามในเชิงปฏิบัติ มีเหตุผลและอางอิง หรือไม 
4) การนิยามศัพทเฉพาะ ไดระบุไวในสวนตนของรายงาน 
    หรือไม 

6. ขอตกลงเบื้องตน(ถามี) 1) ขอตกเบื้องตนเปนเง่ือนไขท่ีจําเปนและเหมาะสม 
    เพียงใด 
2) ขอตกลงเบื้องตนท่ีระบุไว มีความเก่ียวของ มีลักษณะ  

เปนเหตุ เปนผล กับเรื่องท่ีศึกษาเพียงใด 
3) ขอตกลงท่ีควรจะมี ไดระบุไวอยางครบถวน หรือไม  

7. การศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ี
เก่ียวของ 

1) ไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวของกับตัวแปรท่ี 
ไดศึกษา ไวครบถวน หรือไม 

2) ไดสรุปสาระสําคัญของงานวิจัยท่ีเก่ียวของแตละ 
    เรื่อง ไวอยางครบถวน รัดกุม ชัดเจน สื่อความหมาย 
    และ เหมาะสมเพียงใด 
3) งานวิจัยท่ีนํามาสนับสนุน เก่ียวของและเปนประโยชน 

กับ ปญหา หรือ ตัวแปรท่ีศึกษา หรือไม 
4) มีการวิเคราะห สังเคราะห เพ่ือเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎี  
    และผลการวิจัยตางๆ ใหเห็นความสัมพันธกับปญหา  
    หรือ ตัวแปรท่ีศึกษา ท้ังในเชิงความขัดแยง และความ 
    สอดคลองสนับสนุน ไดชัดเจนเพียงใด  
5) ไดนําเสนอ เอกสารการวิจัยท่ีเก่ียวของเปนประเด็นๆ 
    เรียงตามลําดับ ลักษณะการจัดเปนหมวดหมูหรือไม 
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  รายการท่ีควรพิจารณา แนวทางการพิจารณา 

8. สมมติฐานการวิจัย(ถามี) 1) ระบุ สมมติฐานไวครบถวน สอดคลองกับปญหาวิจัย 
    หรือไม 
2) สมมติฐานสอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการหรือ 
    ขอเท็จจริง เพียงใด 
3) สมมติฐาน มีความชัดเจน และชี้เฉพาะ หรือไม 
4) สมมติฐาน สามารถทําการทดสอบดวยวิธีการทางสถิติ 
    หรือไม 

9. วิธีการวิจัย หรือ การออกแบบการ
วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        การวิจัยแตละประเภทมีจุดเนน หรือ ลักษณะเดนในการออกแบบท่ี 
แตกตางกัน วิธีการวิจัยในแตละประเภทก็มีความแตกตางกัน มีลักษณะเฉพาะ 
เหมาะสําหรับแตละประเภท ดังนั้นการประเมินงานวิจัย แตละประเภทจะ
แตกตางกัน แตเม่ือพิจารณาในเชิงของคุณภาพการวิจัย โดยภาพกวางๆ 
สามารถประเมินในสวนของความตรงภายใน (Internal Validity) และ
ความตรงภายนอก (External Validity) ของแตละประเภทไดวามี หรือไม
ความตรงใน พิจารณา จาก 
1) รูปแบบและวิธีการวัดคาตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
    มีความถูกตอง เหมาะสม หรือไม 
2) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เหมาะสมกับ 
    ลักษณะ ของตัวแปร หรือไม 
3) เครื่องมือท่ีใชไดผานการตรวจสอบคุณภาพ หรือไม 
4) มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ท่ีนาเชื่อถือ เพียงใด 
5) มีวิธีการเลือกตัวอยาง ไดถูกตอง ตามทฤษฎีเพียงใด 
6) การเลือกใชสถิติท้ังเชิงบรรยาย และเชิงอนุมานเหมาะสม กับสเกลของ   
    การวัด และ วัตถุประสงคของการวิจัยหรือไม 
7) มีวิธีการควบคุมตัวแปรเกิน หรือ จัดสภาพเพ่ือขจัดตัวแปรเกิน หรือไม    
    ความตรงภายนอก พิจารณาจาก  
    7.1) จัดทํากรอบการสุมท่ีสมบูรณ และเลือกใชวิธีการสุมท่ีเหมาะสม 
หรือไม 
     7.2) กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ไดเหมาะสมหรือไม 
     7.3) เลือกใชสถิติในการทดสอบสมมติฐาน ไดเหมาะสม หรือไม 
     7.4) เลือกใชสถิติไดเหมาะสมกับขอตกลงเบื้องตน และวัตถุประสงค 
ของการวิจัยหรือไม  
     7.5) วิเคราะห แปลความหมาย ไดถูกตอง ชัดเจน หรือไม 
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  รายการท่ีควรพิจารณา แนวทางการพิจารณา 
10. ประชากรและกลุมตัวอยาง 1) กําหนดขอบขายของประชากรท่ีศึกษา ไดชัดเจน เพียงใด 

2) วิธีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ถูกตอง เหมาะสม 
    เพียงใด 
3) วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง เหมาะสม และเปนตัวแทน 
    ประชากรท่ีศึกษาไดดีเพียงใด 
4) การอธิบายวิธีไดมาของกลุมตัวอยาง ชัดเจน เพียงใด 

11. เครื่องมือในการวิจัย 1) เครื่องมือท่ีใช เหมาะสมกับ ปญหาท่ีศึกษาหรือไม 
2) เครื่องมือท่ีใช มีความเท่ียงตรง และมีความเชื่อม่ันเพียงใด 
3) การตรวจใหคะแนน สะดวก งายตอการปฏิบัติและมีความเปน

ปรนัยหรือไม 
4) การตรวจสอบความเท่ียงตรง และความเชื่อม่ันไดใช 
    วิธีการท่ีถูกตอง เหมาะสมเพียงใด และได อธิบาย 
    วิธีการตรวจสอบ ใหเปนข้ันตอนชัดเจนเพียงใด 
5)  คําชี้แจงในการเก็บรวบรวมขอมูล คําชี้แจงเก่ียวกับ 
     แนวทางการตอบ ชัดเจน หรือไม 
6)  เนื้อหาของคําถาม ครอบคลุม ปญหาท่ีศึกษา หรือไม 
7)  การเรียงลําดับขอความ ภาษา ถอยคํา ท่ีใชเหมาะสม หรือไม 
8)  คําถามมีความเปน ปรนัย หรือไม 
9)  รูปแบบเครื่องมือ และวิธีการตอบ มีความกะทัดรัด 
     สะดวก งายแกการตอบ หรือไม 

12.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

1)  มีการกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และอธิบาย 
     ไวอยางชัดเจนหรือไม 
2)  การรวบรวมขอมูลและการบันทึกขอมูล ทําอยางมีระบบ  
     และเปนปรนัย หรอืไม 
3)  มีการตรวจสอบวิธีการไดมาของขอมูล และแหลงขอมูล  
     หรือไม 
4)  มีการตรวจสอบความอคติ ซ่ือตรง และรอบคอบ 
     ของผูเก็บรวบรวมขอมูล หรือไม 
5)  มีการระบุจุดออน หรือ ขอจํากัดของการเก็บรวบรวม 
     ขอมูลไวอยางชัดเจนหรือไม 
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  รายการท่ีควรพิจารณา แนวทางการพิจารณา 

13.  การวิเคราะหขอมูล 
 
 
 
 
 

1) วิธีการทางสถิติเหมาะสมกับลักษณะของขอมูล        
    หรือไม 
2)  การวิเคราะหขอมูลทําอยางเปนปรนัย ปราศจากอคติ 
     ของผูวิเคราะห หรือไม 
3)  การสรุปผลการวิเคราะห ไดสรุปเกินขอบเขตของ 
     ขอมูล หรือไม 

14.  การนําเสนอขอมูล ผลการวิเคราะห 
       การแปลความหมาย 

1)  ใชวิธีการนําเสนอขอมูล ท่ีชัดเจน นาสนใจ หรือไม 
2)  การอธิบายสัญลักษณตาง ๆ ชัดเจน หรือไม 
3)  การสรุปความหมายขอมูล สอดคลองกับวิธีการ 
     ทางสถิติ หรือไม 
4)  การสรุปผลการวจิัย ครอบคลมุ ครบถวน ตาม 
     วัตถุประสงค และ สมมติฐาน การวิจัย หรือไม 
5)  การสรุปผลการวิจัย อยูในขอบเขตของการวิจัย 
     หรือไม 

15.  การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  ใชกรอบแนวคิด ทฤษฎี หรือผลการวิจัย เปนฐาน 
     ขอมูลในการอภิปรายผล หรือไม 
2)  การอภิปรายผลเรียงลําดับ สอดคลอง กับวัตถุ 
     ประสงค และสมมติฐานการวิจัย หรือไม 
3)  ไดอภิปรายในเชิงวิเคราะหเง่ือนไข ขอจํากัดในการ 
     วิจัยไว อยางชัดเจน หรือไม 
4)  ขอเสนอแนะตาง ๆ ตั้งอยูบนฐานขอมูลจาการคน 
     พบในงานวิจัย หรือไม 
5)  ขอเสนอแนะมีความเปนไปไดท้ังในทางทฤษฎี และ 
     แนวปฏิบัติ หรือไม 
6)  ไดเสนอแนะการนําผลวิจัยไปใช และการทําวิจัย 
     ในครั้งตอไป  อยางชัดเจน หรือไม 

16.  บรรณานุกรม 
 

1)  การเขียนบรรณานุกรม มีความถูกตองตามแบบท่ี 
     สถาบันกําหนดหรือไม 
2)  การเขียนบรรณานุกรม มีความถูกตองในเรื่องการ 
     สะกดคํา การเวนวรรคตอน และ เครื่องหมาย 
     วรรคตอน หรือไม 
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  รายการท่ีควรพิจารณา แนวทางการพิจารณา 

17.  ภาคผนวก 1)  รายการขอมูลท่ีนําเสนอไวในภาคผนวก เหมาะสม       
หรือไม 

2)  ขอมูลท่ีนําเสนอในภาคผนวก ไดจัดหมวดหมูอยาง 
     เปนลําดับ สะดวกตอการตรวจสอบ หรือไม 

18.  รูปแบบและแนวการเขียนรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  รูปแบบของรายงานถูกตองตามหลักเกณฑ ท่ี 
     สถาบัน หรือหนวยงานกําหนดหรือไม 
2)  การจัดเรียงลําดับ เนื้อหา ถูกตอง เหมาะสม และ 
     ครบถวนตามท่ีสถาบันกําหนดหรือไม 
3)  ภาษาท่ีใชเขียนมีความกะทัดรัด ชัดเจน และเขาใจ 
     งายหรือไม 
4)  การใชคํา และ ภาษาในรายงานมีความคงท่ี ตลอด 
     ท้ังเลม  หรือไม 
5)  การนําเสนอขอมูลตาง ๆ และการตั้งชื่อหัวขอยอย 
     มีความถูกตอง เหมาะสมเพียงใด 
6)  ในรายงานไดอธิบายและตอบคําถามปญหาวิจัยไว 
     ครบถวนหรือไม 
7)  การอางอิงในเนื้อหา และบรรณานุกรม สอดคลอง 
     ตรงกัน หรือไม 
8)  รายงานมีความเรียบรอย และทําดวยความประณีต 
     เพียงใด 
9)  มีบทคัดยอสะดวกตอการสืบคน หรือไม 

19.  บทคัดยอ 
 
 

 

1)  ไดกลาวถึงสิ่งสําคัญตาง ๆ เชน วัตถุประสงค  
     สมมติฐาน กลุมตัวอยาง เครื่องมือในการวิจัย  
     สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการวิจัย 
     หรือไม 
2)  รูปแบบและการเขียนบทคัดยอ ถูกตองตามท่ี 
     สถาบันหรือหนวยงานกําหนดหรือไม 
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สวนที่ 2  
รูปแบบรายงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

  
การเขียนรายงานการวิจัยเปนข้ันตอนสําคัญของกระบวนการวิจัย ซ่ึงนักวิจัยจะตองนําเสนอขอมูล  

รายละเอียดท้ังหมดของการดําเนินการวิจัยไวเปนหลักฐาน โดยบอกเลาถึงสิ่งท่ีไดดําเนินการไปแลวใหผูสนใจได
ทราบถึงเหตุผลในการดําเนินการวิจัย ท่ีมาของปญหาการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย และ
ผลลัพธหรือขอคนพบท่ีไดจากการวิจัย รายงานการวิจัยจึงเปนเอกสารท่ีนักวิจัยไดเรียบเรียงข้ึนหลังจากท่ีได
ดําเนินการวิจัยเสร็จส้ินแลว เพ่ือบอกเลาส่ิงท่ีไดดําเนินการไปแลวและผลลัพธหรือขอคนพบท่ีไดจากการวิจัย 
และใชเปนสื่อกลางสรางความรูความเขาใจระหวางผูวิจัยกับผูใชผลการวิจัย รายงานการวิจัยจึงเปนแหลงขององค
ความรูและนวัตกรรมตางๆ ท่ีจะเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพงานและพัฒนาศาสตรสาขาวิชาชีพตางๆ  
ใหมีความเจริญกาวหนาและมีความเขมแข็งมากข้ึน การเขียนรายงานการวิจัยจึงถือวาเปนภารกิจและหนาท่ีสําคัญ
ของนักวิจัยท่ีจะตองดําเนินการใหมีคุณภาพ เพ่ือใหเกิดคุณคาและเปนประโยชนตอวงวิชาการและวิชาชีพ 
1. จุดมุงหมายของการเขียนรายงานการวิจัย 
 การเขียนรายงานการวิจัยมีจุดมุงหมายท่ีสําคัญๆ ดังนี้ 
 1.1 เพ่ือเปนหลักฐานแสดงความมีคุณคา หรือประโยชนของงานวิจัยท่ีทําและศักยภาพของนักวิจัย 

1.2 เพ่ือเปนสะพานเชื่อมโยงความรู ความจริงท่ีเปนผลงานวิจัยท้ังในอดีต ปจจุบัน และอนาคตซ่ึงจะเปน
การเพ่ิมพูน บูรณาการและสังเคราะหองคความรูใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 1.3 เพ่ือเผยแพรผลงานการวิจัย และสงเสริมสนับสนุนการใชประโยชนจากผลงานวิจัยใหคุม 
 1.4 เพ่ือเปนแหลงขอมูลสารสนเทศใหกับองคกร สถาบัน ชุมชน ผูบริหาร นักวิจัย และสาธารณชน
นําไปใชเพ่ือการกําหนดนโยบาย การวางแผนแกปญหาและพัฒนางาน รวมท้ังเสริมสรางและพัฒนาองคความรูของ
ศาสตรสาขาตางๆ 
2. ความสําคัญของรายงานการวิจัย 
 รายงานการวิจัยมีความสําคัญหรือคุณคาในหลายลักษณะท่ีสําคัญๆ สรุปไดดังนี้ 
 2.1 รายงานการวิจัยเปนเอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวกับการศึกษาคนควาของ
นักวิจัยและขอคนพบท่ีไดจากการวิจัย 
 2.2 รายงานการวิจัย เปนสื่อกลางสรางความเขาใจกอใหเกิดการเรียนรูรวมกันระหวางนักวิจัย และผูใช
ประโยชนจากงานวิจัย ทําใหไดทราบกรอบแนวคิด แนวทาง วิธีดําเนินการวิจัย และผลการวิจัย ทําใหไมเกิดการ
วิจัยซํ้าซอน และไดมีโอกาสเรียนรูและพัฒนาวิธีการวิจัยหรือรูปแบบในการวิจัยหลากหลายมากข้ึน 
 2.3 รายงานการวิจัยกอใหเกิดการสั่งสมและขยายพรมแดนขององคความรูในศาสตรสาขาตางๆ ทําให
ศาสตรเหลานั้นมีความกระจางและมีความเขมแข็งมากข้ึน 

2.4 รายงานการวิจัยกอใหเกิดการยกระดับหรือพัฒนาวิชาชีพตางๆ เนื่องจากการวิจัยท่ีตอเนื่องสืบทอด
ระหวางนักวิจัยแตละรุน ทําใหมีการพัฒนาผลงานวิจัยสาขาวิชาชีพตางๆ มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
3. ลักษณะสําคัญของรายงานการวิจัย 
 รายงานการวิจัย มีลักษณะท่ีสําคัญๆ ดังนี้ 
 3.1 รายงานการวิจัยเปนเอกสารท่ีนักวิจัยเรียบเรียงข้ึน หลังจากท่ีไดดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแลว  
เพ่ือนําเสนอรายละเอียดเก่ียวกับการวิจัยใหผูสนใจไดทราบเหตุผล และท่ีมาของปญหา กรอบแนวคิดในการวิจัย 
วิธีดําเนินการวิจัย และผลการวจิัย 
 3.2 มุงนําเสนอสารสนเทศเชิงคุณคาท่ีไดจากการวิจัย เพ่ือการเผยแพรและการนําไปใชประโยชนตอการ
เรียนรู เสริมสรางปญญา การแกปญหาและพัฒนางาน 
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 3.3 สาระของรายงานการวิจัยในแตละหัวขอ หรือแตละบทจะมีลักษณะเฉพาะท่ีมีความเปนเอกภาพ  
และแตกตางกัน แตมีความสัมพันธสอดคลองกัน 
 3.4 ประโยคภาษาท่ีปรากฏในรายงานการวิจัยเปนประโยคอดีตกาล 
4. การประเมินคุณภาพของรายงานการวิจัย 
 การประเมินคุณภาพของรายงานการวิจัย ถือเปนขอกําหนดท่ีบงชี้ถึงคุณลักษณะของรายงานการวิจัยท่ีมี
คุณภาพ และใชสําหรับพิจารณาตัดสินคุณภาพของรายงานการวิจัย ซ่ึงมีเกณฑการประเมินท่ีสําคัญๆ ดังตอไปนี้ 
 4.1 ความเปนระบบ (systematic) รูปแบบวิธีการเขียน วิธีการอางอิงและการพิมพ จะตองเปนไปตาม
กรอบโครงสรางหรือสวนประกอบของรายงานท่ีกําหนดไว โดยนําเสนอสาระใหสอดคลองตามบทหรือหัวขอ 
ท่ีกําหนดไว 
 4.2 ความถูกตอง (correctness หรือ accuracy) เนื้อหาสาระทุกรายการท่ีเขียน รวบรวม หรือนํามา
เรียบเรียงไวในรายงานการวิจัย จะตองมีความถูกตองตามหลักวิชา หลักการใชภาษา ระบบการอางอิงและรูปแบบ
ของรายงานการวิจัยท่ีกําหนดไว 
 4.3 ความสมบูรณครบถวน (completeness) เนื้อหาสาระในรายงานการวิจัยตองมีความสมบูรณ
ครบถวนทุกหัวขอ ตามข้ันตอนของกระบวนการวิจัยหรือตามกรอบโครงสราง หรือสวนประกอบของรายงานท่ีควร
จะเปนหรือตามรูปแบบท่ีกําหนดไว โดยเฉพาะอยางยิ่งตองนําเสนอผลการวิจัยใหครบถวนตามวัตถุประสงคของ
การวิจัย 
 4.4 ความสัมพันธสอดคลองเช่ือมโยง (correspondence) เนื้อหาสาระระหวางบท ระหวางตอนจะตอง
มีการจัดระเบียบ เรียบเรียงใหมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันโดยตลอด เปนเหตุเปนผลสอดรับกันอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะ
ชวยทําใหผูอานทราบแนวความคิดของนักวิจัยไดอยางตอเนื่องเชื่อมโยงกัน 
 4.5 ความคงเสนคงวาหรือความสมํ่าเสมอ (consistency) การใชถอยคําหรือขอความในรายงานการ
วิจัยจะตองมีความคงเสนคงวาหรือความคงท่ีในการใช เพ่ือมิใหผูอานเกิดความสับสน เชน การใชขอความ  
"การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การเรียนการสอนท่ีผูเรียน
สําคัญท่ีสุด การเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ” เปนการใชขอความท่ีไมสมํ่าเสมอ 
 4.6 ความกระจางชัด (clarity) ขอความหรือภาษาท่ีใชในรายงานการวิจัยตองมีความชัดเจน ไมกํากวม
หรือคลุมเครือ ผูอานตองสามารถเขาใจไดงายโดยไมตองตีความขอความเหลานั้น 
 4.7 ความตรงประเด็น (pertinent) เนื้อหาสาระท่ีนําเสนอตองมุงตอบคําถามวิจัย (research question) 
หรือวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีกําหนดไวเปนหลักหลีกเลี่ยงการเขียนวกวน หรือยืดยาวท่ีมีสาระไมตรงประเด็น 
 4.8 ความเปนเอกภาพ (unity) เนื้อหาสาระในแตละบท แตละตอนหรือแตละเรื่องจะตองมีความเปน
เอกภาพหรือเปนเรื่องเดียวกัน 
 4.9 ความเปนประโยชน (utility) รายงานการวิจัยท่ีดีจะตองนําเสนอสารสนเทศท่ีไดจากกการวิจัยท่ีมี
คุณคา และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนท้ังทางวิชาการ กอใหเกิดองคความรูใหมและเปนประโยชนในการ
ปฏิบัติ หรือพัฒนางาน องคกร ชุมชนและสังคม 
5. องคประกอบของรายงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
 องคประกอบของรายงานการวิจัยข้ึนอยูกับมาตรฐานท่ีหนวยงานหรือสถาบันการศึกษาแตละแหงกําหนด
ไว ซ่ึงอาจมีการกําหนดสวนประกอบหัวขอยอยแตกตางกันไปบาง แตสวนใหญจะมีลักษณะคลายคลึงกัน สําหรับ
องคประกอบของรายงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดใหมีองคประกอบท่ีสําคัญ 3 สวน ไดแก สวนนํา (preliminary section) 
สวนเนื้อเรื่อง (body of report) และสวนอางอิง (referenced materials) โดยมีสาระสําคัญของแตละสวน 
แสดงดังภาพท่ี 2.1 
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ภาพท่ี 2.1 แสดงองคประกอบของรายงานการิวิจัย 

 
ภาพท่ี 2.1 แสดงองคประกอบของรายงานการวิจัย 

 
6. รูปแบบรายงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 จากองคประกอบขางตน สามารถนํามากําหนดเปนรูปแบบรายงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคป์ระกอบของรายงานการวจิยั 

    ส่วนนาํ            ส่วนเน้ือเร่ือง       ส่วนอา้งอิง 

ประกอบดวย 
 - ปกนอก 
 - ปกใน 
 - บทคัดยอ 
 - กิตติกรรมประกาศ 
 - สารบัญ 
 - สารบัญตาราง 
 - สารบัญภาพ 
 

 

ประกอบดวยเน้ือหา 5 บท 
บทท่ี 1 บทนํา 
  -  ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย 
  - วัตถุประสงคของการวิจัย 
  - สมมติฐานของการวิจัย 
  - กรอบแนวคิดการวิจัย 
  - ขอบเขตของการวิจยั 
  - ประโยชนท่ีไดรบัจากการวิจยั 
  - คํานิยามศัพทเฉพาะ 
บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย 
บทท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมลู 
บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

ประกอบดวย 
- บรรณานุกรม 
- ภาคผนวก 
   - ตัวอยางเครื่องมือ 
   - เก็บรวบรวมขอมลู 
   - ตัวอยางการวิเคราะห  
     ขอมูล 
   - รายนาม 
     ผูทรงคุณวุฒิท่ีตรวจ 
     สอบคุณภาพ 
     เครื่องมือวิจัย ฯลฯ 
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รายงานการวิจัย 

เรื่อง 
 ………………………………………………………………………………………………      

 
      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย   
นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………. 

  ตําแหนง ……………………………………… 
                    แผนกวิชา ……………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัย……………………………………….. 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา      กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

 
ช่ือเรื่อง      :  ……………………………………………………. 

ปกนอก ปกใน เปนปกเดียวกัน 
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ช่ือผูวิจัย    :   …………………………………………………….. 
ปท่ีวิจัย      :  ………………………………………………….. 

 
บทคัดยอ 

                           
การวิจัยเรื่อง……………………………………………..มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือ…………………………………………………………….. 
(2) เพ่ือ……………………………… (3)เพ่ือ………………………………(ระบุวิธีดําเนินการวิจัย ซ่ึงประกอบดวย รูปแบบของ
การวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล)……………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
ผลการวิจัยพบวา  (ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคแตละขอ) 
           1. ………(ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอท่ี 1)……………………. 
                    2. ………(ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอท่ี 2)……………………. 
                    3. ………(ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอท่ี 3)……………………. 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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รายงานการวิจัย เรื่อง ………………………………….………………………………………ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวย
ความกรุณาและการใหคําแนะนําเก่ียวกับเปนอยางดีอยางดียิ่งจาก (ระบุ บุคคล/หนวยงาน หรือแหลงท่ีใหเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัย ผูใหคําปรึกษา หนวยงานหรือบุคคลท่ีเปนแหลงขอมูล ผูใหความชวยเหลือในการพิมพ จัดทํา
รูปเลมรายงานการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล เปนตน)………………………………………................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

สุดทายผูวิจัยขอขอบคุณ….(ระบุเปนใคร บุคคล/หนวยงาน : ซ่ึงไมซํ้ากับบุคคล/หนวยงานท่ีกลาวไวขางตน 
)ท่ีใหความชวยเหลือ สนับสนุนและใหกําลังใจ กระท่ังรายงานการวิจัยฉบับนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ บรรลุผลตาม
วัตถุประสงคดวยความเรียบรอย มา ณ โอกาสนี้  

 
 

……………..…………ชื่อผูวิจัย………… 
วันท่ี……เดือน….…..…พ.ศ. …………..  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 

  กิตติกรรมประกาศ เปนสวนท่ีนักวิจัยเขียนแสดงความขอบคุณแกผูใหความชวยเหลือ 
   สนับสนุนจนทําใหการวิจัยเรื่องนั้นสําเร็จ  
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           หนา 
บทคัดยอ………………..............................................................................................................................................ก 
กิตติกรรมประกาศ.................................................................................................................................................ข 
สารบัญ..................................................................................................................................................................ค 
สารบัญตาราง........................................................................................................................................................จ 
สารบัญภาพ...........................................................................................................................................................จ 
บทท่ี  1   บทนํา...................................................................................................................................................1 
 ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย..................................................................................... 

วัตถุประสงคของการวิจัย......................................................................................................................... 
สมมติฐานของการวิจัย............................................................................................................................. 
กรอบแนวคิดการวิจัย.............................................................................................................................. 
ขอบเขตของการวิจัย............................................................................................................................... 
ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย.................................................................................................................. 
คํานิยามศัพทเฉพาะ................................................................................................................................ 

บทท่ี  2  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ............................................................................................................                
(ระบุหัวขอเรื่องท่ีศึกษา)..........................................................................................................................   
(ระบุหัวขอเรื่องท่ีศึกษา).......................................................................................................................... 
(ระบุหัวขอเรื่องท่ีศึกษา).......................................................................................................................... 
(ระบุหัวขอเรื่องท่ีศึกษา).......................................................................................................................... 

บทท่ี  3  วิธีดําเนินการวิจัย..................................................................................................................................            
ประชากรและกลุมตัวอยาง......................................................................................................................          
การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย........................................................................................................... 
การรวบรวมขอมูล…………....................................................................................................................... 
การวิเคราะหขอมูล.................................................................................................................................. 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล................................................................................................................ 

บทท่ี  4  ผลการวิเคราะหขอมูล........................................................................................................................... 
บทท่ี  5  สรปุผลการวิจัย  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ.....................................................................................           

สรุปผลการวิจัย....................................................................................................................................... 
อภิปรายผล.............................................................................................................................................. 
ขอเสนอแนะ............................................................................................................................................ 

บรรณานุกรม......................................................................................................................................................... 
ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก …..(ระบุประเด็น)…….. ………………………………………………………………………………….......... 

ภาคผนวก ข …..(ระบุประเด็น)…….. ………………………………………………………………………………….......... 
ประวัตินักวิจัย………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
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สารบัญตาราง 
          หนา 

ตารางท่ี  4.1  …..(ระบุชื่อตาราง).............................................................................................. 
ตารางท่ี  4.2  …..(ระบุชื่อตาราง).............................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.   
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญภาพ 

เปนสวนท่ีแสดงรายการตารางท่ีมีท้ังหมดในรายงานการวิจัย นักวิจัยตองระบุเลขท่ีตาราง  
ช่ือตาราง และเลขหนากํากับไวเพ่ือความสะดวกในการคนหา 
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          หนา 
ภาพท่ี  2.1  …..(ระบุชื่อภาพ).................................................................................................... 
ภาพท่ี  2.2  …..(ระบุชื่อภาพ).................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บทท่ี  1  

เปนสวนท่ีแสดงรายการภาพประกอบท่ีมีท้ังหมดในรายงานการวิจัย ไดแก รูปภาพ แผนภูมิ แผนผัง 
แผนภาพทางสถิติตางๆ ท่ีปรากฏในรายงานการวิจัย วิธีการเขียนนักวิจัยก็ทําเชนเดียวกับสารบัญ 
ตาราง คือ บอกเลขท่ีภาพ ช่ือภาพ และบอกเลขหนากํากับดวย 
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บทนํา 
 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
   ……………………………………..……………………………………………………………………………………………………….. 

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

แนวทางการเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ในสวนสรุปนักวิจัยตองเขียนขมวดทาย หรือสรุปใหมีสวนเชื่อมโยงหรือสงตอกับวัตถุประสงคของการวิจัย
และความสําคัญของการวิจัย ท้ังนี้สามารถศึกษารายละเอียดการเขียนไดในสวนท่ี 3 ขอท่ี 2.1.1 การเขียนความ
เปนมาและความสําคัญของปญหาวิจัย 
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 
   
2. วัตถุประสงคของการวิจัย  
  2.1 เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะหโดยใชผังความคิด วิเคราะหตนเอง วิชาเพศศึกษาของนักเรียนชั้น 
ปวช.1 แผนกวิชาชางกลโรงงาน กลุมท่ี 5,6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะหตนเอง เก่ียวกับอัตลักษณแหงตนเชื่อมโยงกับตนไมของนักเรียนใหมีคะแนนผาน
เกณฑ รอยละ 80 ทุกคน  
  2.1 เพ่ือแกปญหานักเรียนขาดคุณธรรมและจริยธรรม 5 ประการ ในรายวิชามารยาทและ 
การสมาคมของนักเรียนชั้น ปวช. 1 แผนกวิชา การบัญชี โดยใชแบบบันทึกพฤติกรรมรายบุคคล ประกอบดวย  

การนําเขาสูปญหาวิจัย 

ท่ีมาของปญหาวิจัย 

ปญหาวิจัย 

ความสําคัญของ 
ปญหาวิจัย 
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ความสนใจใฝรู ความรับผิดชอบ การแตงกายถูกตองตามระเบียบของสถานศึกษา  การมีความซ่ือสัตยและตรงตอ
เวลา โดยมีเปาหมายใหนักเรียนทุกคนมีคะแนนคุณธรรมและจริยธรรมไม นอยกวารอยละ 70 ทุกคน 

2.2 เพ่ือศึกษา………………………………………………………………………………………………….…………………... 
2.3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอ การเรียนการสอนโดยใช…………….…….………….……

รายวิชา………………….. รหัสวชิา ………………………………………………….......................................... 
 

3. สมมติฐานของการวิจัย (ถามี) 
 3.1 …………………………………………………………………………………………………………………………............ 
 3.2 …………………………………………………………………………………..………………………........................... 
 
 
 
 
 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในงานวิจัยเรื่องหนึ่งนักวิจัยสามารถศึกษาไดหลายแบบ หลายแงมุม เนื่องจากนักวิจัยมองปญหาเรื่อง 
เดียวกันในลักษณะท่ีแตกตางกัน ใชทฤษฎีหรือแนวคิดในการมองปญหาแตกตางกัน นักวิจัยจําเปนตองเลือก
แนวคิดหรือทฤษฎีมาเปนฐานในการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัยของตนเอง ซ่ึงกรอบแนวคิดท่ีดีตองชี้ใหเห็น
ภาพรวมของเรื่องท่ีจะทําการวิจัย โดยชี้ใหเห็นโครงสรางความสัมพันธระหวางตัวแปรท้ังหมดท่ีใชในการวิจัย 
 
       
 
 
 
 
5. ขอบเขตของการวิจัย 

5.1 ขอบเขตดานโครงสราง/เนื้อหา 
  5.1.1……(นวัตกรรม)………………รายวิชา…………………..…….. รหัสวิชา ……………………….. 
ดําเนินการสรางข้ึนตามหลักเกณฑ จุดมุงหมายและเกณฑการใชหลักสูตร…………….. พุทธศักราช……………………...
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  5.1.2…(นวัตกรรม)……เนื้อหาครอบคลุมคําอธิบาย จุดประสงค รายวิชา………….............. 
รหัสวิชา.............. ใชสําหรับการเรียนการสอน ระดับ……..……….. ชั้นปท่ี………..สาขางาน…..………………….............
สาขาวิชา……………………...วิทยาลัย………………. สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 

 

สามารถศึกษารายละเอียดการเขียนไดในสวนท่ี 3 ขอท่ี 2.1.3 การเขียนสมมติการวิจัยพรอมตัวอยาง 

สามารถศึกษารายละเอียดการเขียนไดในสวนท่ี 3 ขอท่ี 2.1.4 การเขียนกรอบแนวคิดการวิจัย 
     พรอมตัวอยาง 

ขอบเขตดานเนื้อหามีในงานวิจัยบางประเภทเทานั้น เชน การวิจัยเชิงทดลองหรือการวิจัยเชิงพัฒนาท่ี
ตองการพัฒนาส่ือหรือนวัตกรรมทางการศึกษา จําเปนตองมีเนื้อหาสาระในการสรางส่ือหรือนวัตกรรม จึง

ตองระบุขอบเขตของเนื้อหาท่ีใชในการวิจัยไวดวยวาประกอบดวยเนื้อหาเรื่องอะไรบาง 
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5.2 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
    5.2.1 ประชากร  คือ (นักเรียน/นักศึกษา)  ระดับ…………………………………….............  
ชั้นปท่ี……..สาขางาน…………………….. สาขาวิชา……………………...วิทยาลัย……….. .............................................
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
    5.2.2 กลุมตัวอยาง คือ (นักเรียน/นักศึกษา)  ระดับ……………………......... ชั้นปท่ี……..
หองท่ี……………..สาขางาน…………………….. สาขาวิชา……………………...วิทยาลัย………….......................................  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน……………..…คน โดย  สุม/เลือก แบบ………………………………. 
    ท้ังนี้ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
นักวิจัยสามารถกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง โดยการระบุกลุมเปาหมายในการวิจัยเปนประชากรและกลุม
ตัวอยางก็ได เชน 
    5.2.1 กลุมเปาหมาย  
     นักเรียน ระดบั ปวช. 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา เพศศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 
ปการศึกษา 2560 แผนกวิชา ชางกลโรงงาน กลุม 5,6 จํานวน 38 คน  

5.3  ขอบเขตดานตัวแปร 
5.3.1 ตัวแปรตน คือ ………………………………………………………………………………. 
5.3.2 ตัวแปรตาม คือ………………………………………………………………………………  

5.4  ขอบเขตดานระยะเวลา 
                              ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย เริ่มตั้งแต เดือน……..พ.ศ. ………. ถึง เดือน………..พ.ศ. ……….

รวมระยะเวลา …………. เดือน/ป 
 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
   ตัวอยาง จากการวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูเพ่ือเสริมสรางลักษณะนิสัย 
รักการอานของนักเรียน............ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี........แผนกวิชา………………………...............
วิทยาลัย………………… สามารถเขียนประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย ไดดังนี้ 
    6.1 นักเรียนท่ีผานการเขารวมกิจกรรมตามลาหาความรูมีลักษณะนิสัยรักการอาน 
การศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองดีข้ึน และมีเจตคติท่ีดีตอการอาน 
    6.2 นักเรียนท่ีผานการเขารวมกิจกรรมตามลาหาความรู อานหนังสือดวยตนเอง  
และมีลักษณะนิสัยใฝเรียนรูมากข้ึน 
    6.3 ไดแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสัยรักการอานของนักเรียน และการ
พัฒนานักเรียนในคุณลักษณะดานอ่ืนๆ ตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สามารถศึกษารายละเอียดการเขียนไดในสวนท่ี 3 ขอท่ี 2.1.6 การเขียนประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย  
 พรอมตัวอยาง 
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7. นิยามศัพท 
 ตัวอยาง 
  การวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูเพ่ือเสริมสรางลักษณะนิสัยรักการอานของนักเรียน
............ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี........แผนกวิชา……………………….วิทยาลัย…………………......................
ผูวิจัยไดกําหนดนิยามคําศัพทสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ 
   7.1 การจัดกิจกรรมตามลาหาความรู หมายถึง กิจกรรมกําหนดข้ึนสําหรับเสริมสราง  
และพัฒนานิสัยรักการอานของนักเรียน โดยการจัดกลุมใหนักเรียนรวมกันศึกษาคนควาดวยการอานและเรียนรู
จากศูนยการเรียนรูภายในวิทยาลัยฯ จํานวน 10 ศูนย และแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ นอกวิทยาลัยฯ แลวบันทึกสาระ
ความรูและประสบการณท่ีไดรวมท้ังการนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันโดยมีครูท่ีปรึกษา และครูผูสอน 
เปนผูสรางพลังกระตุนจูงใจใหความชวยเหลือ เอ้ืออํานวยความสะดวก สงเสริมสนับสนุนและประเมินผล 
การเขารวมกิจกรรมตามลาหาความรู 
   7.2 ลักษณะนิสัยรักการอาน หมายถึง พฤติกรรมหรือการปฏิบัติตนของนักเรียนท่ีแสดงออกถึง
ความสนใจ ความกระตือรือรน และความมุงม่ันตอการอาน การศึกษาคนควาอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงวัดไดจากการ
สังเกตพฤติกรรมการอานของนักเรียนโดยผูปกครองและครู การสอบถามนักเรียน รวมท้ังการใชขอมูลจากเอกสาร
หลักฐานการใชหองสมุดของนักเรียน 
   7.3 เจตคติตอการอาน หมายถึง ความรูสึก หรือความคิดของนักเรียนท่ีสะทอนถึงการอานใน
ลักษณะท่ีชอบหรือไมชอบ สนับสนุนหรือไมสนับสนุนตอการอานและการศึกษาคนควา ซ่ึงวัดไดจากแบบวัดเจตคติ
ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนและจากการสนทนากลุมนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมตามลาหาความรู 
   7.4 ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมตามลาหาความรู หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของนักเรียน
และผูปกครองในลักษณะเห็นดวย ยอมรับ หรือใหการสนับสนุนตอการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูท่ีไดจัดข้ึน  
เพ่ือเสริมสรางลักษณะนิสัยรักการอานของนักเรียน ซ่ึงวัดไดจากแบบวัดความพึงพอใจท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สามารถศึกษารายละเอียดการเขียนไดในสวนท่ี 3 ขอท่ี 2.1.7 การเขียนนิยามศัพทพรอมตัวอยาง 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 การวิจัย เรื่อง ………………………………………มีวัตถุประสงคเพ่ือ…(นําวัตถุประสงคมาเขียนเปนความเรียง)…… 
โดยผูวิจัยไดศึกษา แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
 1. ชื่อหัวขอสําคัญลําดับท่ี 1 
 2. ชื่อหัวขอสําคัญลําดับท่ี 2 
 3. ชื่อหัวขอสําคัญลําดับท่ี 3 
 4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
1. ช่ือหัวขอสําคัญลําดับท่ี 1 
          …..(ขอความ)…………………………………………………………………………………….................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 1.1 ..หัวขอใหญ…… 
                     …….(ขอความ)………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     1.1.1 .…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     1.1.2 ………………………………………………………………………………………………….………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   1.1.2.1 ………………………………………………………………………………….………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   1.1.2.2 ….………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    1) …………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    2)………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ช่ือหัวขอสําคัญลําดับท่ี 2 
          …..(ขอความ)…………………………………………………………………………………….................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 2.1 ..หัวขอใหญ…… 
                     …….(ขอความ)………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       2.1.1 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
       2.1.2 ……….……………………………………………………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
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   2.1.2.1 ………………………………………………….…………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
   2.1.2.2 ………………………………………………………………………………..…………………………… 
    1) …………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
3. ช่ือหัวขอสําคัญลําดับท่ี 3 
          …..(ขอความ)……………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………  
 3.1 ..หัวขอใหญ…… 
                     …….(ขอความ)………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
       3.1.1 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       3.1.2 ……………………………………………………………………….…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   3.1.2.1 ………………………………………………………………………………….………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   3.1.2.2 ….………………………………………………………………………………………………………… 
    1) .………………………………………………………………………………………………………. 
             2)………………………………………………………………………………………………………… 
4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
 …..(ขอความ)…………………………….………………………………………………………...………………………………………….. 
    ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 งานท่ีเก่ียวของเรื่องท่ี 1……(งานวิจัยของใคร …เรื่อง……..ผลการศึกษาเปนอยางไร)……….………………………… 
 งานท่ีเก่ียวของเรื่องท่ี 2……(งานวิจัยของใคร …เรื่อง……..ผลการศึกษาเปนอยางไร)……………….………………… 
  ……..(ขอความสรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวของ)………………………………………………………………………………….……………               
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สามารถศึกษารายละเอียดการเขียนไดในสวนท่ี 3 ขอท่ี 2.2 การเขียนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
พรอมตัวอยาง 
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บทท่ี  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการคิดวิเคราะหเก่ียวกับอัตลักษณแหงตน วิชาเพศศึกษา ของนักเรียนชั้น 
ปวช. 1 แผนกวิชาชางกลโรงงาน กลุมท่ี 5,6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 โดยใชผังความคิด วิเคราะหตนเอง 
มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะหโดยใชผังความคิด วิเคราะหตนเอง วิชาเพศศึกษาของนักเรียนชั้น ปวช.1 
แผนกวิชาชางกลโรงงาน กลุมท่ี 5,6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การ คิดวิ เ คร าะห ตน เอง  เ ก่ี ย ว กับ อัตลั กษณ แห งตน เชื่ อม โย ง กับตน ไม ขอ งนั ก เ รี ยน ให มี คะแนน 
ผานเกณฑ รอยละ 80 ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
 

1. ประชากร 
     ประชากรท่ีเปนกลุมเปาหมายในการพัฒนาและเปนแหลงขอมูลเก่ียวกับผลการพัฒนาพัฒนาการ 

คิดวิเคราะหเก่ียวกับอัตลักษณแหงตน วิชาเพศศึกษา ของนักเรียนชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาชางกลโรงงาน กลุมท่ี 5,6 
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 โดยใชผังความคิด วิเคราะหตนเอง จํานวน 38 คน 
 

2. เครื่องมือและการสรางเครื่องมือในการวิจัย 
  2.1 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
   2.1.1 ใบงานการวิเคราะห ตนเอง เก่ียวอัตลักษณแหงตนเชื่อมโยงกับตนไม 
   2.1.2 แบบประเมินการคิดวิเคราะห 
   2.1.3 แบบสัมภาษณความพึงพอใจตอการสอนโดยใชผังความคิดวิเคราะหตนเอง 
  2.2 การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
   เครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้ เปนเครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเอง โดยการประยุกตเทคนิคการคิด
วิเคราะหโดยใชผังความคิดของ สุวิทย มูลคํา มาใชสรางใบงานและแบบประเมินการคิดวิเคราะห 
 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดพัฒนาการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาชางกลโรงงาน กลุมท่ี 5,6 ภาคเรียนท่ี 1 
ปการศึกษา 2560 โดยการใชกิจกรรมเทคนิคการคิดวิเคราะห โดยใชผังความคิดของ สุวิทย มูลคํา วิเคราะหตนเอง 
เก่ียวกับอัตลักษณแหงตนเชื่อมโยงกับตนไม เก็บรวบรวมขอมูล โดยปฏิบัติการสอนเปนระยะเวลา 1 สัปดาห ตาม
ข้ันตอนดังนี้  
   3.1 ข้ันเตรียมการ ผูวิจัยสนทนากับนักเรียนกลุมเปาหมาย ใหความรูเก่ียวกับความแตกตางของ
ตนไมแตละชนิด ถึงรูปราง การเจริญเติบโต การดูแล จํานวน 3 ตัวอยาง  
   3.2 ข้ันปฏิบัติ ผูวิจัยใหนักเรียนสํารวจพฤติกรรมของตนเองวาเหมือนหรือคลายกับตนไมชนิดใด 
โดยใหระบุสิ่งท่ีนักเรียนวิเคราะหบันทึกลงในใบงานโดยให เวลา 20 นาที หลังจากนั้นใหแตละคนนําเสนอผลการ
วิเคราะหของตนเองหนาชั้นเรียน  
   3.3 ข้ันสรุป หลังจากทุกคนนําเสนอ ผูวิจัยนํานักเรียนทุกคนชวยกันสรุปถึงความแตกตางและ
คุณคาของแตละคน 
   3.4 ข้ันการวัดและประเมินผล ผูวิจัยวัดและประเมินผล โดยใชแบบประเมินการคิดวิเคราะห 
เทคนิคการคิดวิเคราะหโดยใชผังความคิดท่ีผูวิจัยสรางคิด 
   3.5 สัมภาษณความพึงพอใจของนักเรียนเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชผังความคิดวิเคราะหตนเอง 
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4. การวิเคราะหขอมูล  
 ในการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการคิดวิเคราะหเก่ียวกับอัตลักษณแหงตน วิชาเพศศึกษา ของนักเรียนชั้น 
ปวช. 1 แผนกวิชาชางกลโรงงาน กลุมท่ี 5,6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 โดยใชผังความคิด วิเคราะหตนเอง 
ครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะห ดังนี้ 
  4.1 ประเมินผลจากแบบประเมินการคิดวิเคราะห และนําคะแนนท่ีไดจากการประเมินมาเทียบ
กับเกณฑการประเมินท่ีกําหนดไว 
  4.2 ประเมินความพึงพอใจจากการสัมภาษณ โดยการวิเคราะห สังเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis)   
 
5. สถิติในการวิจัย  
 สถิติในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก คาความถ่ี และคารอยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากท่ีกลาวมาขางตน เปนกรณีตัวอยางการเขียนรายงานวิธีการดําเนินการวิจัย ซ่ึงมีรูปแบบวิธีการเขียน
ท่ีหลากหลายนักวิจัยสามารถปรับรูปแบบวิธีการเขียนใหสอดคลองกับวิธีการดําเนินการวิจัยของตนเองได 
แตตองยังคงสาระสําคัญของวิธีดําเนินการวิจัยไวใหครบถวน ซ่ึงสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดใน
สวนท่ี 3 หัวขอท่ี 2.3 การเขียนวิธีดําเนินการวิจัยพรอมตัวอยาง 
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บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการคิดวิเคราะหเก่ียวกับอัตลักษณแหงตน วิชาเพศศึกษา ของนักเรียนชั้น ปวช. 1 
แผนกวิชาชางกลโรงงาน กลุมท่ี 5,6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 โดยใชผังความคิดวิเคราะหตนเอง ผูวิจัย
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ตามลําดับ ดังนี้ 
 

1. ผลการประเมินจากแบบประเมินการคิดวิเคราะห โดยใชผังความคิดวิเคราะหตนเอง 
 ผูวิจัยไดวิเคราะหผลจากแบบประเมินการคิดวิเคราะห โดยใชผังความคิดวิเคราะหตนเอง จากการ
จัดการเรียนการสอน วิชาเพศศึกษา ของนักเรียนชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาชางกลโรงงาน กลุมท่ี 5,6 ภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2560 และนําคะแนนท่ีไดจากการประเมินมาเทียบกับเกณฑการผานท่ีรอยละ 80 ปรากฏผล 
การประเมิน ดังตารางท่ี 4.1 
ตารางท่ี 4.1 ผลการประเมินจากแบบประเมินการคิดวิเคราะห โดยใชผังความคิดวิเคราะหตนเอง จากการจัด 
การเรียนการสอน วิชาเพศศึกษา ของนักเรียนชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาชางกลโรงงาน กลุมท่ี 5,6 ภาคเรียนท่ี 1 
ปการศึกษา 2560 
 

ผลการประเมินจากแบบประเมินการคิดวิเคราะห (20 คะแนน) ผลการประเมิน 
ตามเกณฑการผาน คะแนนท่ีไดจากการประเมิน ความถ่ี (คน) รอยละของคะแนนท่ีไดรับ 

20 10 100 ผานเกณฑ 
19 5 95 ผานเกณฑ 
18 11 90 ผานเกณฑ 
17 6 85 ผานเกณฑ 
16 4 80 ผานเกณฑ 

 คะแนนเฉลี่ย  18.38      รวม     38   คน เฉลี่ย รอยละ 91.90  ผานเกณฑ รอยละ 100 
 
 จากตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะหการคิดวิเคราะหตนเอง โดยใชผังความคิดวิเคราะหตนเอง เก่ียวกับ 
อัตลักษณแหงตนเชื่อมโยงกับตนไม พบวา ………………(อธิบายผลจากตารางเทานั้นโดยไมตองมีความคิดเห็นใด ๆ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชผังความคิด วิเคราะหตนเอง 
 ผูวิจัยไดวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชผังความคิด วิเคราะหตนเอง 
จากการจัดการเรียนการสอน วิชาเพศศึกษา ของนักเรียนชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาชางกลโรงงาน กลุมท่ี 5,6 ภาค
เรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 โดยการสัมภาษณนักเรียนเปนรายบุคล และนําขอมูลจากการสัมภาษณมาวิเคราะห 
สังเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) พบวา…................(เสนอเฉพาะขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ โดยไมตอง 
แสดงความคิดเห็นใด ๆ สวนใหญนิยมนําเสนอขอมูลท่ีไดเปนขอ ๆ ท้ังนี้นักวิจัยสามารถออกแบบการนําเสนอ
ขอมูลไดอยางอิสระ)……………………………………………………........................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากท่ีกลาวมาขางตน เปนกรณีตัวอยางการเขียนรายงานผลการวิเคราะหขอมูลหรือผลการวิจัย ซ่ึงมี
รูปแบบวิธีการเขียนท่ีหลากหลาย นักวิจัยสามารถปรับรูปแบบวิธีการเขียนใหสอดคลองกับวิธีการ
ดําเนินการวิจัย และวัตถุประสงคการวิจัยของตนเองได แตตองยังคงสาระสําคัญของการเขียนรายงานผล
การวิเคราะหขอมูลหรือผลการวิจัย ไวใหครบถวน ซ่ึงสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดในสวนท่ี 3 
หัวขอท่ี 2.4 การเขียนรายงานผลการวิเคราะหขอมูลพรอมตัวอยาง 
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บทท่ี  5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 การพัฒนาการคิดวิเคราะหเก่ียวกับอัตลักษณแหงตน วิชาเพศศึกษา ของนักเรียนชั้น ปวช. 1  
แผนกวิชาชางกลโรงงาน กลุมท่ี 5,6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 โดยใชผังความคิดวิเคราะหตนเอง  
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูของครู และพัฒนาการคิดวิเคราะหของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทชางอุตสาหกรรม ผูวิจัย สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
 

1. สรุปผลการวิจัย   
..................................(เปนการสรุปผลการวิจัยสั้นๆ ใหกระชับและสอดคลองหรือเรียงลําดับตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย หรือเปนการนําเสนอผลการวิจัยในระดับตีความ (interpretation)……………..………......... 
.................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 

2. การอภิปรายผล   
……….(เปนการแปลผลในระดับการขยายความ (extrapolation) โดยมุงวิพากษวิจารณเก่ียวกับ

ผลการวิจัยท่ีได วามีความสอดคลองท่ีขัดแยงกับสมมุติฐานการวิจัยท่ีตั้งไวหรือไม เพราะเหตุใด และอภิปราย
เชื่อมโยงระหวางผลการวิจัยท่ีไดกับผลการวิจัยในอดีต และแนวคิดทฤษฎีท่ีใชเปนกรอบในการวิจัยวามีความ
สอดคลองหรือขัดแยงกันอยางไร)………....................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
3. ขอเสนอแนะ 

3.1 ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช 
  3.1.1............................................................................................................................................. 
  3.1.2............................................................................................................................................. 
3.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาในครั้งตอไป 
  3.2.1............................................................................................................................................. 

3.2.2............................................................................................................................................. 
 

 
 
 

 
 

 

จากท่ีกลาวมาขางตน เปนกรณีตัวอยางการเขียนรายงานการสรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
ซ่ึงสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดในสวนท่ี 3 หัวขอท่ี 2.4 การเขียนรายงานการสรุปผล 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ พรอมตัวอยาง 
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////////อันดับท่ี.//สถานท่ีพิมพ/:/สํานักพิมพ หรือโรงพิมพ. 
         (กําหนดให / เปนระยะพิมพท่ีเวน 1 ตัวอักษรพิมพ ท้ังนี้สามารถดูรายละเอียดการเขียนบรรณานุกรม  
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ภาคผนวก 
เปนรายละเอียดตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยท่ีตองการนําเสนอ เพ่ือยืนยันและแสดงถึงการดําเนินการ

วิจัยอยางเปนระบบ และเพ่ิมความนาเชื่อถือของผลงานวิจัย อีกท้ังจะเปนการชวยใหผูอานเขาใจรายงานการวิจัย
ไดดียิ่งข้ึนและไดเห็นแบบอยางหรือแนวทางการดําเนินงานในบางประการ ภาคผนวกมีหลายลักษณะซ่ึงอาจ
นําเสนอแยกเปนหมวดหมูเปน ภาคผนวก ก - ข หรือ ค ฯลฯ และอาจเรียงลําดับตามข้ันตอนของกระบวนการวิจัย 
ดังตัวอยาง 

ภาคผนวก ก เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ภาคผนวก ข รายนามผูทรงคุณวุฒิท่ีชวยตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
ภาคผนวก ค ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ 
ภาคผนวก ง ประวัตินักวิจัย หรือประวัติผูวิจัย เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สวนที่ 3 
แนวทางการเขียนรายงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

  
1. แนวทางการเขียนรายงานการวิจัยสวนนํา 
 1.1 ปกนอกและปกใน ใหพิมพรายละเอียดเก่ียวกับชื่อเรื่องวิจัย ชื่อผูวิจัย ชื่อหนวยงาน หรือ
สถาบันการศึกษาของผูวิจัยและปท่ีทําการวิจัยสําเร็จ โดยจัดขอความไวในแนวก่ึงกลางของหนากระดาษ  
แบงขอความออกเปน 3 สวน ใหสวนบนเปนชื่อเรื่องวิจัย สวนกลางเปนชื่อผูวิจัย และสวนลางเปนชื่อ
สถาบันการศึกษาหรือหนวยงานท่ีทําการวิจัย และปท่ีทําการวิจัยสําเร็จ 
 1.2 บทคัดยอ เปนสวนท่ีกลาวถึงกระบวนการวิจัยและผลการวิจัยอยางสั้นๆ และยอท่ีสุด โดยให
ครอบคลุมถึงวัตถุประสงคของการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัยซ่ึงประกอบดวย รูปแบบของการวิจัย ประชากรและกลุม
ตัวอยางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และผลการวิจัย มีความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษพิมพ 
โดยท่ัวไปมักเขียนท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
 1.3 กิตติกรรมประกาศ หรือประกาศคุณูปการ เปนสวนท่ีนักวิจัยเขียนแสดงความขอบคุณแกผูใหความ
ชวยเหลือสนับสนุนจนทําใหการวิจัยเรื่องนั้นสําเร็จ เชน หนวยงาน หรือแหลงท่ีใหเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ผูให
คําปรึกษาหนวยงาน หรือบุคคลท่ีเปนแหลงขอมูล ผูใหความชวยเหลือในการพิมพ จัดทํารูปเลมรายงานการวิจัย 
การเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล เปนตน 
 1.4 สารบัญ เปนสวนท่ีบอกโครงสรางหรือหัวขอเรื่องของรายงานการวิจัยท้ังหมด เพ่ือชวยใหผูอานคนหา
แตละหัวขอไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเขียนรายการหัวขอเรื่องแยกเปนบท ๆ และเรียงลําดับหัวขอตาม
เนื้อหาพรอมท้ังระบุเลขหนากํากับไวดวย 
 1.5 สารบัญตาราง เปนสวนท่ีแสดงรายการตารางท่ีมีท้ังหมดในรายงานการวิจัย โดยบอกเลขท่ีตาราง  
ชื่อตาราง และเลขหนากํากับไวเพ่ือความสะดวกในการคนหา 
 1.6 สารบัญภาพหรือสารบัญภาพประกอบ เปนสวนท่ีแสดงรายการภาพประกอบท่ีมีท้ังหมดในรายงาน
การวิจัย ไดแก รูปภาพ แผนภูมิ แผนผัง แผนภาพทางสถิติตางๆ ท่ีปรากฏในรายงานการวิจัย วิธีการเขียนก็ทํา
เชนเดียวกับสารบัญตาราง คือ บอกเลขท่ีภาพ ชื่อภาพ และบอกเลขหนากํากับดวย 
2. แนวทางการเขียนรายงานการวิจัยสวนเนื้อเรื่อง 
 สวนเนื้อเรื่องเปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุดของรายงานการวิจัย เพราะประกอบดวยรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับ
งานวิจัยท้ังหมด โดยท่ัวไปจะแบงเนื้อหาออกเปน  5 บท ซ่ึงแตละบทมีสาระสําคัญ และหลักการเขียน ดังนี้ 

2.1 แนวทางการเขียนรายงานการวิจัยบทท่ี 1 บทนํา (introduction) 
  เปนการนําเขาสูเรื่องท่ีทําการวิจัยเพ่ือใหผูอานเขาใจ และเห็นความสําคัญของปญหาท่ีทํา 
การวิจัย ซ่ึงมีหัวขอและรายละเอียดคลายกับท่ีเขียนไวในโครงการวิจัยตางกันท่ีโครงการวิจัยเปนแผนการทําวิจัยท่ี
ยังไมไดดําเนินการ แตรายงานการวิจัยเปนการนําเสนอสาระเก่ียวกับการวิจัยท่ีไดดําเนินการเสร็จแลว ภาษาท่ีใช
จึงเปนประโยคอดีตกาล และในบางหัวขอมีการขยายความ หรือรายละเอียดเพ่ิมข้ึน หัวขอสําคัญท่ีควรระบุไวใน
บทนํา มีดังนี้ 
  2.1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหาวิจัย เปนการเขียนถึงภูมิหลัง (background) 
ท่ีมาของปญหาท่ีจะทําการวิจัย โดยมุงตอบคําถามวาทําไมจึงตองทําการวิจัยเรื่องนี้ มีเหตุผลและความจําเปน
อยางไร และเม่ือทําการวิจัยแลวคาดวาจะไดประโยชนอะไร การเขียนจะเริ่มตนดวยการนําเขาสูปญหาการวิจัย 
อธิบายท่ีมาของปญหาวิจัย ระบุปญหาวิจัย และสรุปดวยความสําคัญของปญหาวิจัย รูปแบบการเขียนจะนําเสนอ
เปนภาพกวางสูภาพเล็ก ในลักษระรูปสามเหลี่ยมคว่ําดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 แสดงรูปแบบการเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหาวิจัย 
 

แนวทางการเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหาวิจัย มีหลักการเขียนดังนี้ 
 1) ความตรงประเด็น ตองเขียนใหตรงประเด็น โดยชี้ใหเห็นวาปญหาท่ีจะศึกษานั้นคืออะไร เรื่องท่ีจะ
ศึกษามีความสําคัญอยางไร หลีกเลี่ยงการเสนอรายละเอียดตางๆ  ท่ีไมเก่ียวของ 
 2) ความมีเหตุผล ตองเขียนใหมีเหตุผลโดยมีการนําทฤษฎี แนวคิดของบุคคลท่ีเชื่อถือได เปนท่ียอมรับมา
กลาวเปนขอมูลสนับสนุนเรื่องท่ีจะทําการวิจัยพรอมท้ังมีหลักฐานอางอิงเพ่ือความเชื่อถือได 
 3) ความสัมพันธเช่ือมโยง ตองเขียนใหสาระระหวางประเด็น หรือแตละตอนมีความตอเนื่องสัมพันธ
เชื่อมโยงกัน อยาใหเนื้อหาสาระขาดตอนเปนทอนๆ 
 4) ความกระชับ รัดกุม ตองเขียนแตละประเด็นใหมีสาระท่ีกระชัย รัดกุมไมยืดยาวจนผูอานเกิด 
ความเบื่อหนาย 

5) เขาใจไดงาย สาระท่ีนําเสนอตองทําใหเกิดความเขาใจไดงายเสนอประเด็นตางๆ เปนลําดับข้ันตอน
โดยใชภาษางายๆ 
 6) การลงสรุป ในสวนตอนทายตองเขียนขมวดทาย หรือสรุปใหมีสวนเชื่อมโยงหรือสงตอกับวัตถุประสงค
ของการวิจัยและความสําคัญของการวิจัยตอไปไมใชเขียนสรุปจบประโยคหวนๆ 
 

ตัวอยางท่ี 1 การเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูเพ่ือเสริมสรางลักษณะนิสัยรักการอานของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี........แผนกวิชา……………………….วิทยาลัย…………………แนวทางการเขียน
อาจกําหนดกรอบโครงรางประเด็นท่ีควรเขียนไดดังนี้ 
   1) ระบุความสําคัญ ความมุงหวังและเปาหมายของการพัฒนานิสัยรักการอาน 
   2) ระบุสภาพท่ีเปนจริงเก่ียวกับพฤติกรรมหรือนิสัยรักการอานของนักเรียน 

 3) ระบุสภาพปญหาเก่ียวกับลักษณะนิสัยรักการอาน (ความแตกตางกันระหวางสภาพท่ี 
มุงหวังและสภาพท่ีเปนจริง) และสาเหตุท่ีนักเรียนไมรักการอาน 
   4) ระบุผลกระทบของปญหาท่ีนักเรียนไมรักการอาน 
   5) แสวงหาทางเลือกเพ่ือการแกปญหาหรืพัฒนานิสัยรักการอาน โดยเลือกใชกิจกรรม 
ตามลาหาความรู พรอมอธิบายเหตุผล 
   6) สรุปเหตุผลเพ่ือการศึกษาวิจัยและความคาดหวังท่ีจะไดรับจากการวิจัย 
 

การนําเขาสูปญหาวิจัย 

ท่ีมาของปญหาวิจัย 

ปญหาวิจัย 

ความสําคัญของ 
ปญหาวิจัย 
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ตัวอยางท่ี 2 การเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การวิจัยเรื่อง การแกปญหาความรับผิดชอบและการรูจักคนควาดวยตนเอง จากศูนยการเรียนรูดวย
ตนเอง รายวิชา………………..ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี........แผนกวิชา…………………โดยการ
เสริมแรงและการใชแบบฟอรม Self – Access Learning Report แนวทางการเขียนอาจกําหนดกรอบโครงราง
ประเด็นท่ีควรเขียนไดดังนี้ 

1) ระบุความสําคัญ ความมุงหวังและเปาหมายของการแกปญหาความรับผิดชอบและ 
การรูจักคนควาดวยตนเอง 

2) ระบุสภาพท่ีเปนจริงเก่ียวกับพฤติกรรมดานความรับผิดชอบและการรูจักคนควาดวยตนเอง 
3) ระบุสภาพปญหาเก่ียวกับลักษณะพฤติกรรมดานความรับผิดชอบและการรูจักคนควา 

ดวยตนเอง (ความแตกตางกันระหวางสภาพท่ีมุงหวังและสภาพท่ีเปนจริง) และสาเหตุท่ีนักเรียนไมมีความ
รับผิดชอบและรูจักคนควาดวยตนเอง 
   4) ระบุผลกระทบของปญหาท่ีนักเรียนไมมีความรับผิดชอบและรูจักคนควาดวยตนเอง 
   5) แสวงหาทางเลือกเพ่ือการแกปญหาความรับผิดชอบและรูจักคนควาดวยตนเอง 
 โดยเลือกใชกิจกรรมเสริมแรงและการใชแบบฟอรม Self – Access Learning Report พรอมอธิบายเหตุผล 
   6) สรุปเหตุผลเพ่ือการศึกษาวิจัยและความคาดหวังท่ีจะไดรับจากการวิจัย 
 

ตัวอยางท่ี 3 การเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบชิ้นงานยานยนต เรื่อง การสรางชิ้นงาน 3 มิติ 
วิชา…………….ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี…..สาขาวิชา………โดยใชวิธีคิดอยาง 
เปนระบบแนวทางการเขียนอาจกําหนดกรอบโครงรางประเด็นท่ีควรเขียนไดดังนี้ 

1) ระบุความสําคัญ ความมุงหวังและเปาหมายของการพัฒนาความคิดสรางสรรคในการ 
ออกแบบชิ้นงานยานยนต 
   2) ระบุสภาพท่ีเปนจริงเก่ียวกับพฤติกรรมของนักศึกษาในการออกแบบชิ้นงานยานยนต 

 3) ระบุสภาพปญหาเก่ียวกับพฤติกรรมของนักศึกษาในการออกแบบชิ้นงานยานยนต  
(ความแตกตางกันระหวางสภาพท่ีมุงหวังและสภาพท่ีเปนจริง) และสาเหตุท่ีนักศึกษาไมมีความคิดสรางสรรค 
ในการออกแบบชิ้นงานยานยนต 

4) ระบุผลกระทบของปญหาท่ีนักศึกษาไมมี ความคิดสรางสรรคในการออกแบบชิ้นงาน 
ยานยนต 

5) แสวงหาทางเลือกเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบชิ้นงานยานยนต  
โดยเลือกใชกิจกรรมคิดอยางเปนระบบ พรอมอธิบายเหตุผล 
   6) สรุปเหตุผลเพ่ือการศึกษาวิจัยและความคาดหวังท่ีจะไดรับจากการวิจัย 
 

  2.1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย (research objective) หรือจุดมุงหมายของการวิจัย 
(research purposes) เปนขอความท่ีแสดงถึงความตองการ หรือเปาหมายของนักวิจัยท่ีจะดําเนินการวิจัยให
บรรลุผลในแตละครั้ง การเขียนวัตถุประสงคของการวิจัยจึงเปนการกําหนดเปาหมายของการวิจัยวาตองการศึกษา
คนควาหาคําตอบในเรื่องอะไร สวนใหญนิยมเขียนในรูปประโยคบอกเลาท่ีเปนเปาหมายรวม และเขียน
วัตถุประสงคยอยตามปญหาวิจัย แยกเปนปญหายอๆ ออกไปอีก โดยมีหลักการเขียน ดังนี้ 
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1) ตองเขียนสิ่งท่ีเปนเปาหมายในการศึกษาคนควาหาคําตอบ มิใชเขียนสิ่งท่ีเปนวิธีการ 
ดําเนินงานวิจัย สิ่งท่ีตองการใหเกิดข้ึน หรือประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย เชน 
 “เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยดีข้ึน” การเขียนลักษณะนี้เปนการเขียนสิ่งท่ี
ตองการใหเกิดข้ึนซ่ึงเปนวัตถุประสงคของการแกปญหาหรือพัฒนา 
 “เพ่ือใหไดแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร” การเขียนลักษณะนี้เปนการเขียน
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
   2) เขียนใหสอดคลองหรืออยูในขอบขายและครอบคลุมประเด็นปญหาวิจัย 

3) เขียนใหชัดเจน ใชภาษาท่ีเขาใจงาย สั้น กะทัดรัด ชี้เฉพาะเจาะจงวาตองการจะทํา 
อะไร ตองการศึกษาคนหาคําตอบอะไร ซ่ึงจะสะทอนถึงตัวแปรท่ีศึกษา 

4) เขียนเรียงลําดับตามความสําคัญของการวิจัย หรือตามข้ันตอนของการวิจัยโดยขอแรกๆ 
ควรเปนวัตถุประสงคท่ีตรงหรือสอดคลองกับชื่อเรื่อง หรือหัวขอวิจัย ขอตอๆ ไปจึงควรเปนวัตถุประสงคท่ีตองการ
ศึกษารองลงมา 

5) วัตถุประสงคของการวิจัยท่ีกําหนดข้ึนจะตองมีความเปนไปไดมีขอบเขตท่ีพอเหมาะ 
และสามารถหาขอมูลเพ่ือตอบคําถามหรือทดสอบได 

6) วัตถุประสงคของการวิจัย ควรเขียนข้ึนตนดวยคําสําคัญตอไปนี้ เพ่ือบรรยาย(describe) 
เพ่ือการศึกษา (study) เพ่ือสํารวจ (explore) เพ่ือเปรียบเทียบ (compare) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ 
(assodiation หรือ correlation) เพ่ือวิเคราะห (analyze) เพ่ือสังเคราะห (synthesize) เพ่ือประเมิน/ตรวจสอบ 
(evaluate) เพ่ือสราง (construct) เพ่ือพัฒนา (develop) เพ่ือตรวจสอบความตรง (validate) (นงลักษณ วิรัชชัย, 
2543 : 405) 

 

ตัวอยาง การเขียนวัตถุประสงคของการวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาความสามารถในการแกปญหาสิ่งแวดลอมของนักเรียนระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี . . . .. ...แผนกวิชา………………… ท่ีเรียนวิชา…………………….โดยใชวิธีการทาง
วิทยาศาสตร 

2) เพ่ือพัฒนาพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบชิ้นงานยานยนต เรื่อง การสราง 
ชิ้นงาน 3 มิติ วิชา…………….ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี…..สาขาวิชา………โดยใชวิธีคิด
อยางเปนระบบ 

3) เพ่ือแกปญหาความรับผิดชอบและการรูจักคนควาดวยตนเอง จากศูนยการเรียนรู 
ดวยตนเอง รายวิชา………………..ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี........แผนกวิชา………………… 
โดยการเสริมแรงและการใชแบบฟอรม Self – Access Learning Report 

จากการวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูเพ่ือเสริมสรางลักษณะนิสัยรักการอานของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี........แผนกวิชา……………………….วิทยาลัย…………………............................. 
อาจกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย ไดดังนี้ 

1) เพ่ือการศึกษา (หรือประเมิน) ลักษณะนิสัยรักการอานของนักเรียนท่ีไดรับ 
การเสริมสรางจากการจัดกิจกรรมตามลาหาความรู หรือเพ่ือเปรียบเทียบลักษณะนิสัยรักการอานของนักเรียนกอน
และหลังท่ีไดรับการเสริมสรางจากการจัดกิจกรรมตามลาหาความรู 

2) เพ่ือศึกษาเจตคติตอการอานของนักเรียนท่ีไดรับการเสริมสรางจากการจัดกิจกรรม 
ตามลาหาความรู 

3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูของนักเรียนและผูปกครอง 
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  2.1.3 สมมติฐานการวิจัย (research hypothesis) เปนขอความท่ีคาดคะเนคําตอบของ
ปญหาวิจัยไวลวงหนาอยางมีเหตุผล โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีแลเงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนฐานความคิดในการ
ตั้งสมมุติฐานรองรับ โดยมีหลักการเขียนดังนี้ 

1) ควรเขียนสมมติฐานการวิจัยอยางมีเหตุผล โดยเขียนข้ึนภายหลังจากท่ีไดมีการศึกษา 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขออยางละเอียดแลว 

2) เขียนสมมติฐานการวิจัยใหสอดคลอง สัมพันธกับปญหาวิจัยและวัตถุประสงค 
ของการวิจัย 

3) เขียนใหมีความชัดเจนเฉพาะเจาะจง โดยระบุทิศทางของการคาดคะเนคําตอบของ 
ปญหาวิจัยวาจะเกิดสิ่งใดมากกวาสิ่งใด หลีกเลี่ยงคําท่ีมีความหมายกวางซ่ึงจะตีความไดยาก 

4) เขียนเปนประโยคบอกเลาท่ีแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร อาจระบุทิศทางของ 
ความสัมพันธหรือบอกถึงความแตกตางระหวางตัวแปรก็ได 

5) สมมติฐานการวิจัยเปนสิ่งท่ีสามารถทดสอบหาคําตอบไดดวยขอมูลหรือหลักฐานตางๆ 
หากไมสามารถทดสอบได ก็ไมสามารถหาคําตอบปญหาวิจัยได 
   6) เขียนใหเขาใจงาย ไมใชขอความท่ีสลับซับซอน ยืดยาว และควรเขียนแยกเปนขอๆ 

ตัวอยางการเขียนสมมติฐานการวิจัย 
 จากงานวิจัยเรื่อง ผลการใชวิธีวงจรการเรียนรูในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรท่ีมีตอสัมฤทธิ์ผลและ
พฤติกรรมการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน…………………………………………….. ผูวิจัยกําหนดสมมติฐานดังนี้ 

1) นักเรียนท่ีไดรับการสอนดวยวิธีวงจรการเรียนรู มีมโนทัศนเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 
วิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการ
สอนดวยวิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบปกติ 

2) นักเรียนท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตรสูง ท่ีไดรับการสอนดวยวิธี 
วงจรการเรียนรู มีมโนทัศนเก่ียวกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และการให
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตรสูง ท่ีไดรับการสอนดวย
วิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบปกติ 

2.1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในงานวิจัยเรื่องหนึ่งสามารถศึกษาไดหลายแบบ หลายแงมุม เนื่องจากนักวิจัยมอง 

ปญหาเรื่องเดียวกันในลักษณะท่ีแตกตางกัน เพราะใชทฤษฎีหรือแนวคิดในการมองปญหาแตกตางกัน นักวิจัย
จําเปนตองเลือกแนวคิดหรือทฤษฎีมาเปนฐานในการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัยของตนเองซ่ึงมีหลักในการเลือก
ดังนี้ 

1) เลือกทฤษฎีท่ีมีสาระตรงกับหัวขอวิจัยมากท่ีสุด กลาวคือ มีความตรงประเด็นในดาน 
เนื้อหาสาระโดยเฉพาะตัวแปรท่ีศึกษาท้ังตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม รวมท้ังระเบียบวิธีวิจัยท่ีใชในการศึกษา 

2) พิจารณาจากความงายและไมซับซอน โดยเลือกกรอบแนวคิดท่ีสรางแลวมองเห็น 
ความสัมพันธ ระหวางตัวแปรไดชัดเจน งายตอการเขาใจ และไมยุงยากซับซอน 

3)  พิจารณาจากความมีประโยชน กรอบแนวคิดท่ีเลือกใชควรมีเนื้อหาสาระเก่ียวกับ 
ตัวแปร หรือ ความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีสอดคลองกับความสนใจของนักวิจัยและสามารถอธิบายความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรตาง ๆ ไดสอดคลองกับเรื่องท่ีกําลังศึกษา 

4)  พิจารณาจากภาพรวมของงานวิจัย กรอบแนวคิดท่ีดีตองชี้ใหเห็นภาพรวมของเรื่องท่ี 
จะทําการวิจัย โดยชี้ใหเห็นโครงสรางความสัมพันธระหวางตัวแปรท้ังหมดท่ีใชในการวิจัย 
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ตัวอยาง การเขียนกรอบแนวคิด 
  การนําเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัยสามารถทําไดหลายวิธี เชน การเขียนแบบบรรยาย  
การเขียนแบบแผนภาพ การเขียนแบบจําลองหรือฟงกชั่นทางคณิตศาสตรและการเขียนแบบผสมผสาน ในท่ีนี้จะ
นําเสนอเฉพาะการเขียนแบบบรรยายและการเขียนแบบแผนภาพ จากกรณีรายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาความคิด
วิเคราะหเก่ียวกับอัตลักษณแหงตนวิชาเพศศึกษาของนักเรียนชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาชางกลโรงงาน กลุม 5,6  
ภาคเรียนท่ี 1/2559 โดยใชผังความคิดวิเคราะหตนเอง ดังนี้ 
  การวิจัย เรื่อง การพัฒนาความคิดวิเคราะหเก่ียวกับอัตลักษณแหงตนวิชาเพศศึกษาของนักเรียน
ชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาชางกลโรงงาน กลุม 5,6 ภาคเรียนท่ี 1/2559 โดยใชผังความคิดวิเคราะหตนเอง ผูวิจัยได
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี การคิดวิเคราะหของ สุวิทย มูลคํา ซ่ึงเปนแนวคิด ทฤษฏี เก่ียวกับความสามารถในการ
จําแนก แยกแยะองคประกอบตาง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงอาจเปนวัตถุ สิ่งของ เรื่องราว หรือเหตุการณและการหา
ความสัมพันธเชิงเหตุผล ระหวางองคประกอบเหลานั้น เพ่ือคนหาสภาพความเปนจริงหรือสิ่งสําคัญของสิ่งท่ี
กําหนดใหของบุคคล จากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยไดนําไปกําหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัยดังนี้ 
 
              ตัวแปรอิสระ Independent Variable               ตัวแปรตาม dependent  variable 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.2 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัยเรื่องการพัฒนาความคิดวิเคราะหเกี่ยวกับอัตลักษณแหงตน 

วิชาเพศศึกษาของนักเรียน ช้ัน ปวช. 1 แผนกวิชาชางกลโรงงาน กลุม 5,6 ภาคเรียนท่ี 1/2559 
โดยใชผังความคิด  วิเคราะหตนเอง 

 

2.1.5 ขอบเขตของการวิจัย (scope and limitation) เปนการกําหนดกรอบของเรื่องท่ีจะ 
ศึกษาวาจะใหกวาง แคบ หรือครอบคลุมถึงเรื่องอะไรเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยท่ัวไป
ขอบเขตของการวิจัยจะกําหนดใหครอบคลุมเรื่องประชากร ตัวแปรท่ีศึกษา ระยะเวลาท่ีทําการวิจัย นอกจากนี้
งานวิจัยบางประเภทยังกําหนดขอบเขตของเนื้อหา และพ้ืนท่ีท่ีทําการวิจัยไวดวยขอบเขตของแตละเรื่องควรระบุ
สาระสําคัญๆ ดังนี้ 

1) ประชากร ใหระบุวาประชากรในการวิจัยคืออะไร มีลักษณะอยางไรมีขนาดหรือ 
จํานวนเทาไร 

2) ตัวแปรท่ีศึกษา ใหระบุตัวแปรท่ีศึกษาท้ังหมดโดยแยกตัวแปรแตละประเภทให 
ชัดเจน เชนตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม ประกอบดวยอะไรบาง 

3) ระยะเวลาท่ีทําการวิจัย ใหระบุชวงระยะเวลาในการศึกษาวิจัยตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จ 
สิ้นการวิจัย พรอมระบุปท่ีทําการวิจัยไวดวย 
 

วิธีการจัดการเรียนรู 

- จัดการเรียนรูโดยใชผังความคิด 

การพัฒนาความคิดวิเคราะหตนเอง 

- ความสามารถในการคิดวิเคราะหตนเอง 
- ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู 
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4) เนื้อหาในการวิจัย งานวิจยับางประเภท เชน การวิจัยเชิงทดลองหรือการวิจัยเชิงพัฒนา
ท่ีตองพัฒนาสื่อหรือนวัตกรรมทางการศึกษา จําเปนตองมีเนื้อหาสาระในการสรางสื่อหรือนวัตกรรม จึงตองระบุ
ขอบเขตของเนื้อหาท่ีใชในการวิจัยไวดวยวาประกอบดวยเนื้อหาเรื่องอะไรบาง 

5) พ้ืนท่ีท่ีทําการวิจัย ในงานวิจัยบางประเภท เชน การวิจัยทางการเกษตร การวิจัย 
ทางวัฒนธรรมการวิจัยทองถ่ิน การวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในพ้ืนท่ีดําเนินการวิจัย จําเปนตองระบุ
สถานท่ีท่ีไปทําการวิจัยใหครอบคลุมและชัดเจน เชน ระบุชุมชน หมูบาน ตําบล อําเภอ หรือ จังหวัด 

ตัวอยาง การเขียนขอบเขตของการวิจัย 
 จากงานวิจัยเรื่อง ผลการใชวิธีวงจรการเรียนรูในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรท่ีมีตอสัมฤทธิ์ผลและ
พฤติกรรมการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน…………………………………………….. ผูวิจัยกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

1) ประชากรในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร ชั้นป ท่ี……..แผนกวิชา……………….
วิทยาลัย……….จํานวน………คน 
 2) ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 

2.1) ตัวแปรอิสระ คือ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร ซ่ึงประกอบดวย การเรียนการสอน 
วิทยาศาสตรท่ีใชวิธีวงจรการเรียนรู และการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบปกติ 
     2.2) ตัวแปรตาม มี 4 ตัว ไดแก 
          2.2.1) พฤติกรรมการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน 
           2.2.2) มโนทัศนเก่ียวกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร 
           2.2.3) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
           2.2.4) การใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร 

2.3) ตัวแปรควบคุม คือ ตัวแปรท่ีผูวิจัยควบคุมใหเหมือนกันท้ังในกลุมทดลองและกลุมควบคุม  
มีดังนี้ 
           2.3.1) ระดับความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตร 

 2.3.2) เนื้อหาวิชาและจํานวนเรื่องท่ีใชสอนในกลุมทดลองและกลุมควบคุมเปนเนื้อหา 
เดียวกันและมีจํานวนเรื่องเทากันตลอดการทดลอง 

2.3.3) ครูผูสอน ผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนดวยตนเอง ท้ังในกลุมทดลองและกลุมควบคุม  
2.3.4) ระยะเวลาท่ีสอน จํานวนคาบท่ีใชในการสอน เนื้อหาแตละเรื่องเทากันท้ังกลุม 

ทดลองและกลุมควบคุม 
 3) ระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง ในการทดลองครั้งนี้ใชระยะเวลาในการทดลองเทากันทุกกลุม ท้ังในกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม คือ 10 สัปดาห สัปดาหละ 3 ชั่วโมงตอหองเรียน เปนเวลาท่ีใชในการทดลองท้ังหมด 30 
ชั่วโมงตอหองเรียน รวมเวลาทดลองท้ังหมดเทากับ 180 ชั่วโมง (3ชัน้ x 2 หอง x 30 ชั่วโมง) โดยทําการทดลองใน
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 
  จากการวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูเพ่ือเสริมสรางลักษณะนิสัยรักการอานของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี........แผนกวิชา……………………….วิทยาลัย………………… สามารถเขียน
ขอบเขตของการวิจัยไดดังนี้ 
   1) ประชากร ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาลักษณะนิสัยรักการอาน ไดแก นักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี........แผนกวิชา……………………….วิทยาลัย………………… จํานวน 50 คน 
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   2) ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบดวย 
        2.1) ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดกิจกรรมตามลาหาความรู 
        2.2) ตัวแปรตาม ไดแก ลักษณะนิสัยรักการอาน เจตคติตอการอาน และความ
พึงพอใจตอการจัดกิจกรรมตามลาหาความรู 
  2.1.6) ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย (significance of the study) เปนการอธิบายถึง
ความสําคัญ หรือประโยชนท่ีไดรับหลังจากดําเนินการวิจัยเรื่องนั้นเสร็จแลว โดยระบุวาผลการวิจัยนั้นจะเปน
ประโยชนตอใครและเปนประโยชนอยางไร ท้ังในเชิงวิชาการ การสรางเสริมองคความรูใหมและเชิงปฏิบัติท่ีชวย
แกปญหาหรือพัฒนางาน การเขียนประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัยจะชวยชี้ใหเห็นความสําคัญของการวิจัย  
และคุณคาของผลการวิจัยเรื่องนั้น โดยมีหลักการเขียนดังนี้  

1) ควรเขียนเปนขอๆ เรียงลําดับความสําคัญ โดยเริ่มจากขอท่ีเปนประโยชนโดยตรงมาก
ท่ีสุดไปสูขอท่ีเปนประโยชนนอยท่ีสุด 

2) เขียนใหสอดคลองเชื่อมโยงกับวัตถุประสงคของการวิจัย โดยระบุวาเม่ือไดผลตาม 
วัตถุประสงคของการวิจัยแลว จะนําผลนั้นไปใชประโยชนกับใคร หนวยงานใด และใชอยางไร 

3) ไมควรเขียนข้ึนตนประโยคดวยคําวา “เพ่ือ....” เพราะจะทําใหเกิดความสับสนกับ 
วัตถุประสงคของการวิจัย ควรเขียนในลักษณะท่ีนักวิจัยเห็นวาหรือคาดวาจะไดอะไรจากการวิจัย 

ตัวอยาง การเขียนประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
 จากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยการใช
การสอนตนเองกับการเรียนการสอนแบบรายบุคคลและแบบกลุมสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ระบุประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับไวมีดังนี้ 

1) ไดรูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรโดยการ 
ใชการสอนตนเองกับการเรียนการสอนแบบรายบุคคล และแบบกลุม ซ่ึงสามารถนํามาใชในการจัดการเรียน 
การสอนคณิตศาสตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

2) ไดแผนการสอนกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร ในเรื่องการนําเสนอ 
ขอมูล การแจกแจงความถ่ีขอมูล กฎการใชเครื่องหมายแทนการรวมอัตราสวน สัดสวน และเปอรเซ็นต เปอรเซนไทล 
เดไซลควอไทล คาเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม การวัดการกระจาย คะแนนมาตรฐาน ซ่ึงผูสอนสามารถ
นําไปใชได 

3) เปนแนวทางสําหรับการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรแก 
นักศึกษาท่ีมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

4) เปนแนวทางในการฝกกระบวนการแกปญหาเพ่ือพัฒนาความรู ทักษะและ 
เจตคติเก่ียวกับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร 

5) เปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร สําหรับ 
ผูสอนและผูท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรในระดับการศึกษาตางๆ 
 จากการวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูเพ่ือเสริมสรางลักษณะนิสัยรักการอานของนักเรียน
............ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี........แผนกวิชา……………………….วิทยาลัย………………… สามารถเขียน
ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย ไดดังนี้ 

1) นักเรียนท่ีผานการเขารวมกิจกรรมตามลาหาความรูมีลักษณะนิสัย 
รักการอาน การศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองดีข้ึน และมีเจตคติท่ีดีตอการอาน 

2) นักเรียนท่ีผานการเขารวมกิจกรรมตามลาหาความรู อานหนังสือดวยตนเอง 
และมีลักษณะนิสัยใฝเรียนรูมากข้ึน 
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3) ไดแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสัยรักการอานของนักเรียน และ 
การพัฒนานักเรียนในคุณลักษณะดานอ่ืนๆ ตอไป 

2.1.7 คํานิยามศัพทเฉพาะ หรือคําจํากัดความของคําท่ีใชในการวิจัย (definition of terms) 
เปนการใหความหมายของคํา กลุมคํา ขอความ หรือตัวแปรท่ีศึกษาเฉพาะงานวิจัยแตละเรื่อง เพ่ือสื่อความหมาย
ใหเกิดความเขาใจตรงกันระหวางนักวิจัยกับผูอานงานวิจัย การเขียนคํานิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัยจะตองให
มีความหมายตรงกับความหมายตามหลักวิชา แตมีลักษณะเฉพาะเจาะจงสําหรับงานวิจัยแตละเรื่อง มีความชัดเจน 
และอยูในรูปของนิยมเชิงปฏิบัติการท่ีสามารถวัดหรือสังเกตได 

ตัวอยางการเขียนคํานิยามศัพทเฉพาะ 
 จากงานวิจัยเรื่อง ผลการใชวิธีวงจรการเรียนรูในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรท่ีมีตอสัมฤทธิผล และ
พฤติกรรมการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน……………………. เขียนนิยามศัพทเฉพาะไวดังนี้ 
   วงจรการเรียนรู หมายถึง วิธีการท่ีนักเรียนใชในการเรียนรู อยางเปนข้ันเปนตอนท่ีมี
ลําดับตอเนื่องกันจนครบ โดยประกอบดวยกัน 3 ข้ันตอน ไดแก ข้ันการศึกษาสํารวจ นักเรียนลงมือปฏิบัติ
ทําการศึกษาสํารวจเพอคนพบแบบแผนของปรากฏการณตางๆ  ข้ันการสรางมโนทัศน นักเรียนนําผลท่ีได 
จากการศึกษาสํารวจมาสรุปสรางเปนมโนทัศน  และข้ันการนํามโนทัศนไปใช นักเรียนนํามโนทัศนท่ีไดเรียนรูไปใช
ศึกษาปรากฏการณอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือขยายความรูความเขาใจเก่ียวกับมโนทัศนนั้น ซ่ึงผลการเรียนรูท่ีไดจากการนํา
มโนทัศนดังกลาวนําไปสูการศึกษาสํารวจการสรางมโนทัศน และการนํามโนทัศนไปใชในวงจรการเรียนรูใหมตอไป 
   สัมฤทธิผล หมายถึง ผลการเรียนรูของนักเรียนท่ีเกิดข้ึนจากการใชวิธีวงจรการเรียนรูใน
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร และจากการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบปกติ ซ่ึงประกอบดวย มโนทัศน
เก่ียวกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร 
 จากการวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูเพ่ือเสริมสรางลักษณะนิสัยรักการอานของ 
นักเรียน.....................นิยามคําศัพทตอไปนี้ 
   การจัดกิจกรรมตามลาหาความรู หมายถึง กิจกรรมกําหนดข้ึนสําหรับเสริมสราง และ
พัฒนานิสัยรักการอานของนักเรียน โดยการจัดกลุมใหนักเรียนรวมกันศึกษาคนควาดวยการอานและเรียนรูจาก
ศูนยการเรียนรูภายในวิทยาลัยฯ จํานวน 10 ศูนย และแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ นอกวิทยาลัยฯ แลวบันทึกสาระ
ความรูและประสบการณท่ีไดรวมท้ังการนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันโดยมีครูท่ีปรึกษา และครูผูสอนเปน
ผูสรางพลังกระตุนจูงใจใหความชวยเหลือ เอ้ืออํานวยความสะดวก สงเสริมสนันบสนุนและประเมินผลการเขารวม
กิจกรรมตามลาหาความรู 
   ลักษณะนิสัยรักการอาน หมายถึง พฤติกรรมหรือการปฏิบัติตนของนักเรียนท่ีแสดงออก
ถึงความสนใจ ความกระตือรือรน และความมุงม่ันตอการอาน การศึกษาคนควาอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงวัดไดจากการ
สังเกตพฤติกรรมการอานของนักเรียนโดยผูปกครองและครู การสอบถามนักเรียน รวมท้ังการใชขอมูลจากเอกสาร
หลักฐานการใชหองสมุดของนักเรียน 
   เจตคติตอการอาน หมายถึง ความรูสึก หรือความคิดของนักเรียนท่ีสะทอนถึงการอาน
ในลักษณะท่ีชอบหรือไมชอบ สนับสนุนหรือไมสนับสนุนตอการอานและการศึกษาคนควา ซ่ึงวัดไดจากแบบวัดเจต
คติท่ีผูวิจัยสรางข้ึนและจากการสนทนากลุมนักเรียนท่ีเขารวมากิจกรรมตามลาหาความรู 
   ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมตามลาหาความรู หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของ
นักเรียนและผูปกครองในลักษณะเห็นดวย ยอมรับ หรือใหการสนับสนุนตอการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูท่ีได
จัดข้ึน เพ่ือเสริมสรางลักษณะนิสัยรักการอานของนักเรียน ซ่ึงวัดไดจากแบบวัดความพึงพอใจท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 
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2.2 แนวทางการเขียนรายงานการวิจัย บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (review of related 

literature) 
 เปนการนําเสนอแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีทําการวิจัยโดยเขียนในลักษณะ
สังเคราะหเนื้อหาใหมีความสัมพันธเชื่อมโยงตอเนื่องกันระหวางตอนหรือระหวางหัวขอ พรอมท้ังสรุปแตละ
ประเด็นท่ีนําเสนอตามแนวคิดของผูวิจัย และสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย แนวทางการเขียน การนําเสนอผล
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ มีหลักการนําเสนอดังนี้ 

2.2.1 เลือกศึกษาและนําเสนอสาระเฉพาะเอกสารและงานวิจัยท่ีมีความเก่ียวขอสอดคลองกับ 
ปญหาวิจัย หรือหัวขอท่ีจะทําการวิจัย 

2.2.2 จัดลําดับเนื้อหาท่ีจะนําเสนอโดยเริ่มจากภาพรวมกวางๆ แลวคอยๆ นําเขาสูปญหาวิจัย 
 หรือหัวขอวิจัย อาจแบงเนื้อหาเปนหัวขอตามความเหมาะสม แลวนําเสนอสาระตามความรูท่ีไดจากการศึกษา
คนควา 

2.2.3 นําเสนอเนื้อหาแตละหัวขอใหมีความสัมพันธสอดคลองกันและอภิปรายใหเชื่อมโยง 
เนื้อหาแตละหัวขอ และใหเห็นความเก่ียวของกับปญหาวิจัยหรือหัวขอวิจัยอยางชัดเจน รวมท้ังมีการสรุปแตละ
หัวขอและการสรุปรวม สาระสําคัญของการสรุปควรนําไปสูการกําหนดตัวแปรท่ีศึกษาในหัวขอวิจัย 

2.2.4 พยายามนําเสนอใหเห็นวา งานวิจัยท่ีศึกษามาแลวท้ังหมดยังไมสมบูรณและมีประเด็นที 
ควรศึกษาเพ่ิมเติมโดยเชื่อมโยงเขาสูปญหาวิจัย หรือหัวขอท่ีกําลังจะทําวิจัย เพ่ือใหเห็นความสําคัญและจําเปนใน
การศึกษาวิจัยเรื่องนั้น 

2.2.5 ตองมีรูปแบบการนําเสนอถูกตองตามหลักการเขียนเอกสารวิชาการ โดยมีการอางอิง 
แหลงท่ีมาของเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของใหถูกตอง เปนระบบและเชื่อถือได 

2.2.6 การนําเสนอเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของควรประกอบดวยเนื้อหาสาระท่ีสําคัญ 2 สวน  
ไดแก 

1) สวนแรก เปนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับเรื่องวิจัย ประกอบดวย  นิยาม 
หรือ ความหมายของตัวแปรหรือสิ่งท่ีจะศึกษาวิจัย และแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับสิ่งท่ีจะศึกษาวิจัย 

2) สวนท่ีสอง เปนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเรื่องวิจัยซ่ึงประกอบดวยงานวิจัยท้ังในประเทศ 
และตางประเทศ 

ตัวอยาง การเขียนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 จากการวิจัยเรื่อง ผลการจัดกรรมตามลาหาความรู เ พ่ือเสริมสรางลักษณะนิสัยรักการอานของ 
นักเรียน...........การศึกษาและนําเสนอเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของควรมีหัวขอเรื่อง ดังนี้ 
   ตอนท่ี 1 สภาพปญหา และพฤติกรรมการอานของนักเรียน 
    1.1 สภาพปญหาเก่ียวกับการอาน 
    1.2 พฤติกรรมการอานของนักเรยีน 
   ตอนท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการพัฒนาลักษณะนิสัยรักการอานของนักเรียน 
    2.1 ความหมายและความสําคัญของการพัฒนาลักษณะนิสัยรักการอาน 
    2.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาลักษณะนิสัยรักการอาน 
   ตอนท่ี 3 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการพัฒนานวัตกรรมท่ีเสริมสรางนิสัยรักการอาน 
    3.1 ความหมายและความสําคัญของนวัตกรรม 
    3.2 ประเภทของนวัตกรรม 
    3.3 ข้ันตอนการพัฒนานวัตกรรม 
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   ตอนท่ี 4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนานิสัยรักการอาน 
  ภายหลังจากนักวิจัยไดกําหนดประเด็นท่ีจะศึกษา และไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
แลวงานข้ันตอไป คือ การสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย (conceptual framework) กรอบแนวคิดในการวิจัย 
หมายถึงแนวคิดหรือแบบจําลองท่ีแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีผูวิจัยสรางข้ึน โดยใชทฤษฎี ขอสรุปเชิง
ประจักษ ขอมูลจากสมมติฐาน และผลงานวิจัยในอดีต นํามาสังเคราะหเพ่ือท่ีใหไดภาพรวมของงานวิจัยเรื่องนั้น 
เพ่ือแทนความเก่ียวของสัมพันธกันระหวางปรากฎการณท่ีเกิดข้ึนจริงในเรื่องท่ีศึกษานั้นวามีแนวคิดท่ีสําคัญ
อะไรบาง ในปรากฎการณนั้น ตัวแปรหรือปรากฎการณเชื่อมโยงเก่ียวกันอยางไร เพ่ือจะนําความสัมพันธท่ีคิดข้ึนนี้
ไปตรวจสอบกับขอมูลเชิงประจักษตอไปวามีความสอดคลองกันหรือไม การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
เปนสิ่งท่ีชวยใหได “เบาะแส” ของตัวแปรท่ีนักวิจัยจะเลือกสรรอยางมีเหตุผล และมีหลักฐานรองรอยนาเชื่อถือวา
เปนตัวแปรท่ีสําคัญจําเปนในการวิจัยเพ่ือกําหนดไวในกรอบแนวคิดในการวิจัย 
  2.2.7 การอางอิงในรายงานการวิจัย เปนสวนท่ีผูวิจัยไดศึกษา หยิบยก ตัดตอแนวคิด หรือ
ขอสรุปจากเอกสาร ตํารา ของผูอ่ืน มาเรียบเรียงเปนสวนหนึ่ง หรือนํามาเปนกรอบความคิดในการดําเนินการวิจัย 
เพ่ือเสนอแกผูอานใหเขาใจความตรงตามท่ีผูวิจัยเขาใจ และเพ่ือเปนการใหเกียรติแกเจาของหลักฐาน รวมท้ังแสดง
วาผูเขียนมิไดละเมิดลิขสิทธิ์ของเจาของสิ่งพิมพ ซ่ึงมีกฎหมายคุมครองอยู ผูวิจัยควรระบุแหลงท่ีมาของขอมูลและ
สิ่งพิมพอ่ืน ๆ นอกเหนือไปจากขอเขียนของผูวิจัยเอง โดยใชการอางอิงในรูปแบบและขอความท่ีชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบท่ีมาของขอมูลได ท้ังนี้การเขียนรายการอางอิง เปนข้ันตอนท่ีดําเนินการไปพรอมกับการเรียบเรียง
เนื้อหา โดยการเขียนรายการอางอิงสามารถทําไดหลายวิธี แตในท่ีนี้จะกลาวถึงเฉพาะการเขียนรายการอางอิง 
แบบนาม – ป (Author – Date) 
    1) วิธีการเขียนรายการอางอิง แบบนาม – ป (Author – Date) เปนการเขียนอางอิง
ไวในวงเล็บตอเนื่องกับขอความท่ียกมา ปจจุบันนิยมใชวิธีนี้เพราะเขียนไดงายกวาวิธีอ่ืน 

  การเขียนอางอิงแบบนาม – ป นี้ มีลักษณะการอางอิงแทรกในเนื้อหา  ซ่ึงทําได 3 รูปแบบคือ 
   1.1) การอางอิงโดยเนนท่ีผูแตง 
   1.2) การอางอิงโดยเนนเนื้อหาสาระท่ีตองการอางอิง 
   1.3) การอางอิงโดยใชเอกสารอันดับรอง 

ตัวอยาง  การอางอิงโดยเนนท่ีผูแตง 
วัฒนา  กอนเชื้อรัตน (2536 : 56) ไดแนะนําวิธีการปองกัน........................... 
อัปสร  บุญประดับ (2533 : 56) ไดแนะนําวิธีการปองกัน............................. 
....ฮอรโมนสังเคราะหพวกเอสโตรเจนในยาคุมกําเนิด  เปนสาเหตุทําใหเกิดความดันเลือดสูง  
แตเคย (Kay, 1977 : 1-24) พบวา................................ 
....จากบทความ “อันตราย : ปดตลาดแรงงานสิงคโปร  คําเตือน  จาก              สภาท่ี
ปรึกษา” (2533 : 3) ไดระบุถึง.............................................................. 
. . . . จ า ก ร า ย ง า น ข อ ง    วี ร ะ ศั ก ด์ิ   จ ง สู วิ วั ฒ น ว ง ศ  ( 2 5 2 6 )   ร ะ บุ ว า ใ น ร อ บ                             
30 ป มานี้...................................................................................................... 
....ศิลาจารึกอักษรขอมโบราณ  ภาษาขอมอายุประมาณ พ.ศ. 800-1000  ประสาร  บุญ
ประกอบ  (สมัภาษณ, 7 กันยายน 2541)  ใหขอมูลวา.............. 

ตัวอยาง  การอางอิงโดยเนนเนื้อหาสาระ 
....ผลการวิจัย เรื่อง ระบบการบริหารงานวิชาการท่ีสัมพันธกับพฤติกรรม การสอนของครู
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อาชีวศึกษา (วัฒนา  กอนเชื้อรัตน,2533 : 16 – 18)   พบวา.................................... 
.... สวมเสื้อกาวน  ขณะทํางานอยูเสมอเพ่ือการปองกันตัวเอง  อีกท้ังควรเปลี่ยนถุงมือสําหรับใช
กับผูปวยทุกคน  เพ่ือสุขภาพของสวนรวม (อัปสร  บุญประดับ,2533 : 56) 
.... โอกาสท่ีสมองจะไดรับอันตรายมี  รูปแบบคือ  แบบฉับพลัน  และ แบบเรื้อรัง (Lampert, 
1984 : 2676 –2697) ใบแบบแรกนั้นมีกลไกการเกิด.... 

...... สามารถยกระดับการกินอยูของประเทศตนได เชน สวีสเซอรแลนด เบลเยี่ยม  และญ่ีปุน  
เปนตน (ยุทธศาสตรการแขงขันธุรกิจและการแขงขันเศรษฐกิจระหวางชาติ,2529 : 58) 

......ตามคําสันนิษฐานของศาสตราจารยยอรช  เซเดส  จารึกนี้ไดจาก  เพนียด  อําเภอเมือง  
จังหวัดจันทบุรี  (ประสาร  บุญประกอบ(สัมภาษณ),7 กันยายน 2514)  ปจจุบันเก็บรักษาไวท่ี
หอพระสมุดวชิราวุธ 

ตัวอยาง  การอางอิงโดยใชเอกสารอันดับรอง 
......(ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช,2511 : 14,  อางถึงใน  ไชยยศเหมะรัชตะ,2520 : 40-41) 
.......(Bradford,quoted  in  Deutsh, 1943 : 43) 
......(ไชยยศ  เหมะรัชตะ, 2520 :40-41, อางจาก ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช, 2511 :14) 

.......(Deutsh, 1943 : 43, quoting   Bradford) 

ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช  ไดกลาวถึงลักษณะหนังสือตองหามมิใหมีกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายคือ
..........( 2511 :14, อางถึงใน ไชยยศ  เหมะรัชตะ,2520 : 40-41 

 
2.3 แนวทางการเขียนรายงานการวิจัย บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย (research methodology) 

  เปนการเขียนอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัยวา ในการดําเนินการวิจัยเรื่องนั้น  
มีข้ันตอนและวิธีดําเนินการอยางไร เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย โดยท่ัวไปจะมีหัวขอสําคัญ ดังนี้ 
  2.3.1 รูปแบบของการวิจัย เปนการกลาวถึงวิธีการ หรือรูปแบบของการวิจัยท่ีนํามาใช เชน การ
วิจยัเชิงบรรยาย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงพัฒนาหรือการวิจัยเชิงทดลอง  ถาเปนการวิจัยเชิงทดลองก็ให
ระบุแบบแผนการวิจัย หรอืแบบแผนการทดลองใหชัดเจนดวย 
  2.3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง ใหระบุวา ประชากรคืออะไร หรือคือใคร มีลักษณะอยางไร มี
จํานวนเทาไร การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาจากประชากรท้ังหมดหรือศึกษาจากกลุมตัวอยาง ถาศึกษาจากกลุมตัวอยาง
ใหระบุวิธีการเลือกกลุมตัวอยางใชชัดเจนวาเลือกดวยวิธีใด ม่ีข้ันตอนการดําเนินการอยางไร 
  2.3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ในกรณีท่ีเปนเครื่องมือท่ีผูวิจัยใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เชน
แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบวัดตาง ๆ ฯลฯ ใหระบุประเภทลักษณะของเครื่องมือ จํานวนขอ 
วิธีการสรางหรือพัฒนาเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ และขอมูลแสดงถึงคุณภาพของเครื่องมือใน
กรณีท่ีเปนเครื่องมือวิจัยท่ีใชในการทดลอง เชน เปนนวัตกรรม ชุดการสอน บทเรียนโปรแกรมบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ฯลฯ ใหระบุลักษณะของนวัตกรรม เนื้อหาสาระ สวนประกอบ กระบวนการสราง การ
ตรวจสอบคุณภาพ และวิธีการใช 
  2.3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล  เปนการอธิบายถึงวิธีการท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลวาจะ
ดําเนินการอยางไร ในชวงเวลาใด เชน สงทางไปรษณียหรือนําไปใหกลุมตัวอยางเอง โดยวิธีการสอบถาม ทดสอบ 
สัมภาษณ หรือสังเกตในกรณีท่ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง จะตองกลาวถึงข้ันตอนในการดําเนินการทดลองพรอมระบุ
การเก็บรวบรวมขอมูลใหสอดคลองกันตลอดการทดลอง 
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  2.3.5 การวิเคราะหขอมูล เปนการอธิบายถึงข้ันตอนและวิธีจัดกระทํากับขอมูล ใหระบุสถิติท่ีใช
ในการวิเคราะหขอมูล  

ตัวอยาง การเขียนวิธีดําเนินการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูเพ่ือเสริมสรางลักษณะนิสัยรักการอานของนักเรียน 

สามารถเขียนวิธีดําเนินการวิจัย ไดดังนี้ 
   1)  เลือกรูปแบบการวิจัยหรือแบบแผนการทดลอง แบบกลุมเดียว ทดสอบเฉพาะหลัง
การทดลอง (one group posttest only design) 
   2) ประชากร ท่ีเปนกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาลักษณะนิสัยรักการอาน คือ นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตร ชั้นปท่ี………..แผนกวิชา………………วิทยาลัย……………… จํานวน 120 คน แหลงขอมูลหรือผูให
ขอมูลเก่ียวกับผลการพัฒนาลักษณะนิสัยรักการอาน ประกอบดวย ครูผูสอน จํานวน 10 คน ครูประจําชั้น 3 คน 
และผูปกครองนักเรยีน จํานวน 120 คน รวมท้ังแหลงขอมูลท่ีเปนเอกสารบันทึก หรือหลักฐานการใชหองสมุดของ
นักเรียน  
   3) ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย ควนนําเสนอสาระตามหัวขอตอไปนี้ 
    3.1)  วิเคราะหปญหาและสาเหตุท่ีนักเรียนไมรักการอาน 
    3.2)  ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการเสริมสรางและพัฒนาลักษณะนิสัยรักการอาน 
    3.3)  เลือกกิจกรรมตามลาหาความรูเพ่ือเสริมสรางลักษณะนิสัยรักการอาน 
    3.4)  ออกแบบกิจกรรมตามลาหาความรูเพ่ือเสริมสรางลักษณะนิสัยรักการอาน 

3.5)  ตรวจสอบกิจกรรมตามลาหาความรูเพ่ือเสริมสรางลักษณะนิสัยรักการอาน 
3.6)  จัดทําแนวทางการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูเพ่ือเสริมสรางลักษณะ     

นิสัยรักการอาน 
    3.7)  จัดกิจกรรมตามลาหาความรูเพ่ือเสริมสรางลักษณะนิสัยรักการอาน 
   4) การเก็บรวบรวมขอมูลและเครื่องมือท่ีใช อาจกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและ
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ดังตอไปนี้ 
    4.1)  การสังเกต โดยใชแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการอานของนักเรียน 
    4.2)  การสัมภาษณ โดยใชแบบสัมภาษณหรือแนวคําถาม / เครื่องมือบันทึกขอมูล
จากการสัมภาษณนักเรียนเปนรายบุคคลเพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึก 

4.3)  การสอบถาม โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นหรือแบบวัดเจตคเพื่อ 
เก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการอานหรือเจตคติตอการอานของนักเรียน 

4.4) การสนทนากลุม โดยการจัดประชุมสนทนากลุมกับนักเรียนกลุมละ 
12-15 คน และมีแนวคําถามท่ีใชในการสนทนากลุม และเครื่องบันทึกขอมูลจากการสนทนากลุม 

4.5)  การใชขอมูลเอก โดยใชแบบบันทึกขอมูลจากเอกสาร หลักฐานหรือสถิติ 
การใชหองสมุดของนักเรียน 
 
   5) การวิเคราะหขอมูล นําเสนอการวิเคราะหขอมูล ดังนี้  
    5.1)  ขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใชวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

5.2)  ขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชสถิติวิเคราะหขอมูล เชน การหา คารอยละ  
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 

2.4 แนวทางการเขียนรายงานการวิจัย บทท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูล (analysis of data ) 
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  เปนการนําเสนอผลการวิจัย (results) หรือขอคนพบท่ีไดจากการวิจัย สาระสําคัญในบทนี้จะ
นําเสนอ 2 สวน ไดแก สวนท่ี 1 เปนผลการวิเคาระหขอมูลหรือผลการวิจัย ซ่ึงอาจนําเสนอเปนบทความ  
หรือการบรรยายเสนอเปนแบบบรรยายก่ึงตารางเสนอในรูปแบบของตาราง และเสนอดวยรูปภาพ แผนภูมิหรือ
กราฟตาง ๆ และสวนท่ี 2 คือ การแปลผลการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงเปนการชี้ใหผูอานทราบวา การวิจัยนั้น  
ไดขอคนพบหรือขอเท็จจริงอะไรบาง แนวทางการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลหรือผลการวิจัยท่ีสําคัญ ๆ ดังนี้ 
  2.4.1 นําเสนอเรียงผลการวิจัยลําดับตามวัตถุประสงคของการวิจัยใหครบถวน นําเสนอ
ผลการวิจัยภายใตขอบเขตท่ีคนพบเทานั้น ไมนําความเห็นสวนตัวกับขอเท็จจริงมาปนกัน 
  2.4.2 นําเสนอผลการวิจัยในลักษณะท่ีสื่อความหมายใหผูอานเขาใจงายอาจเสนอในรูปของ
ตารางแผนภูมิภาพ หรือกราฟประกอบคําบรรยายโดยใชภาษาท่ีงาย กรณีท่ีนําเสนอในรูปของตาราง ใหแปลผล
จากตารางโดยแปลผลในระดับการแปลความ (translation) กลาวคือ แปลความเชิงสถิติเปนหลักไมควรตีความ 
(interpretation) หรอืขยายความ (extrapolation) เพ่ิมเติม 
  2.4.3 ควรนําเสนอใหเห็นภาพรวมของบทเปนตอนๆ ตามวัตถุประสงคของการวิจัยกอนจึงคอย
นําเสนอรายละเอียดของแตละตอนตอไป ดังตัวอยางการนําเสนอในงานวิจัยของ จันทรพร พรหมมาศ (2541:128) 
ดังนี้ 

ตัวอยาง การเขียนผลการวิเคราะหขอมูล 
 จากงานวิจัยเรื่อง ผลการใชวิธีวงจรการเรียนรูในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ท่ีมีตอสัมฤทธิผลและ
พฤติกรรมการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป ท่ี……..แผนกวิชา…….
วิทยาลัย………นั้นผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 3 ตอน ดังนี้ 
   ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นปท่ี……..
แผนกวิชา…….……ท่ีไดรับการสอนดวยวิธีวงจรการเรียนรู  จําแนกตามระดับความสามารถทางการเรียน
วิทยาศาสตร 
   ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบมโนทัศนเก่ียวกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนระหวางกลุมท่ีไดรับการสอนดวยวิธีวงจรการเรียนรู  
กับกลุมท่ีไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบปกติ 
   ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบมโนทัศน เ ก่ียวกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร และการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียน
วิทยาศาสตรสูง ปานกลาง และต่ํา ระหวางกลุมท่ีไดรับการสอนดวยวิธีวงจรการเรียนรู กับกลุมท่ีไดรับการสอน
ดวยวิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบปกติจากการวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูเพ่ือ
เสริมสรางลักษณะนิสัยรักการอานของนักเรียนชั้นปท่ี……..แผนกวิชา……........................นําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูล (บทท่ี 4) โดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 
   ตอนท่ี 1 ผลการเสริมสรางนิสัยรักการอานของนักเรียน 
   ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาเจตคติตอการอานของนักเรียน 
   ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความพีงพอใจตอการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูของนักเรียน
และผูปกครอง  รายละเอียดของแตละตอน มีดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการเสริมสรางนิสัยรักการอานของนักเรียน 
  จากผลการวิเคราะหขอมูลท่ีครูไดสัมภาษณนักเรียนและการสังเกตพฤติกรรมการอานของ
นักเรียนท่ีสถานศึกษาและการสัมภาษณผูปกครองของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมเสริมสรางนิสัยรักการอาน พบวา 
ท้ังครูและผูปกครองมีความเห็นสอดคลองกันวา นักเรียนมีลักษณะนิสัยรักการอานหรือมีพฤติกรรมการอานดีข้ึน 
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โดยอานหนังสือมากข้ึน เขาไปศึกษาคนควาในหองสมุดมากข้ึน เวลาวางชอบอานหนังสือดังเสียงสะทอนของ
นักเรียนและผูปกครองสวนหนึ่ง วา..“...ทุกวันนี้หนูจะอานหนังสือทุกครั้งท่ีวางและอานหนังสือลวงหนากอนเรียน
เสมอคะ....”(ชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาการบัญชี) “…..เดี่ยวนี้ลูกเปลี่ยนไปมาก ชอบอานหนังสือมากข้ึน เวลาไป
หางสรรพสินคา มักจะชวนเขารานหนังสือกอนไปซ้ือของทุกครั้งเลย ขอเงินซ้ือหนังสือบอยมาก.......”(ผูปกครอง
นักเรียน ชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาการบัญชี) 

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาเจตคติตอการอานของนักเรียน 
  จากผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุมกับนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมตามลาหา
ความรูพบวา นักเรียนมีเจตคติตอการอานดีข้ึน เห็นคุณคาของการอานท่ีทําใหมีความรูมากข้ึน เขาใจบทเรียนไดดี
ข้ึนและสนใจติดตามขาวตางๆ อยูเสนอทซ่ึง นักเรียนไดสะทอนความรูสึกวา”….ผมเพ่ิงรูวาการอานนี่ ทําใหเรียน
เขาใจไดเร็ว...” (นักเรียนชาย ชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาการบัญชี)  “...ผมรูสึกวาตัวผมรูอะไรมากข้ึน ก็เพราะจากการ
ท่ีผมไดอานบอยนี่เองครับ...” (นักเรียนชาย ชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) “...ทุกวันนี้หนูจะอาน
หนังสือทุกครั้งท่ีวางและอานหนังสือลวงหนากอนเรียนเสมอคะ... ” (นักเรียนหญิง ชั้น ปวช. 2 แผนกวิชา 
การตลาด) 
ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูของนักเรียนและผูปกครอง 
ตารางท่ี 1 ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูของนักเรียน 
 

รายการ X SD. ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. วิธีการจัดกิจกรรมของคร ู 3.62 0.78 มาก 
2. การมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรม 3.50 0.64 มาก 
3.ความหลากหลายของกิจกรรม 3.53 0.70 มาก 
4.การสงเสริมสนับสนุนสื่อ/หนังสือ 3.61 0.62 มาก 
5.การใหความรวมมือจากเพ่ือน 3.55 0.85 มาก 
6.ทักษะในการอานของนักเรียนดีข้ึน 3.68 0.71 มาก 
7.ประโยชนตอการพัฒนานิสัยรักการอาน 3.76 0.83 มาก 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูอยูในระดับ
มากทุกรายการ โดยมีรายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ประโยชนตอการพัฒนานิสัยรักการอาน 
ทักษะในการอานของนักเรียนดีข้ึน และวิธีการจัดกิจกรรมของครู (คาเฉลี่ย 3.76 3.68 และ 3.62 
ตามลําดับ) 

 
 
 
 
ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูของผูปกครองนักเรียน 
 

รายการ x SD. ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. การประชาสัมพันธกิจกรรม 3.24 0.98 ปานกลาง 
2. การมีสวนรวมในกิจกรรม 3.38 0.94 ปานกลาง 
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3. ความหลากหลายของกิจกรรม 3.22 0.83 ปานกลาง 
4. การสงเสริมสนับสนุนสื่อ/หนังสือ 3.59 0.85 มาก 
5. การประสานงานกับผูปกครอง 3.61 0.75 มาก 
6. พฤติกรรมการอานของนักเรียน 3.70 0.52 มาก 
7. ประโยชนตอการพัฒนานิสัยรักการอาน 3.56 0.73 มาก 

 
จากตารางท่ี 2 พบวา ผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูอยู

ในระดับมาก 4 รายการ คือ พฤติกรรมการอานของนักเรียนการประสานงานกับผูปกครองการสงเสริม
สนับสนุนสื่อ/หนังสือ และประโยชนตอการพัฒนานิสัยรักการอาน (คาเฉลี่ย 3.70 3.61 3.59 3.56 
ตามลําดับ) นอกนั้นมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

 

2.5 แนวทางการเขียนรายงานการวิจัย บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ (summary and 
discussion)  
  เปนการกลาวสรุปการทําวิจัยท้ังหมดตั้งแตตนจนจบ พรอมท้ังอภิปราย วิจารณ ผลการวิจัยท่ีได
และการใหขอเสนอแนะ สวนแรกใหนําเสนอสรุปวิธีดําเนินการวิจัยโดยสังเขป และนําเสนอสาระสําคัญ 3 สวน คือ 
สรุปผลการวิจัย การอภิปรายรายผลและขอเสนอแนะ ซ่ึงมีรายละเอียดการนําเสนอดังนี้ 
  2.5.1 สรุปผลการวิจัย เปนการสรุปผลการวิจัยสั้นๆ ใหกระชับและสอดคลองหรือเรียงลําดับ
ตามวัตถุประสงคของการวิจัย หรือเปนการนําเสนอผลการวิจัยในระดับตีความ (interpretation) ดังตัวอยาง 
การสรุปผลการวิจัยในงานวิจัยเรื่อง ผลการใชวิธีวงจรการเรียนรูในการเรียนรูในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรท่ีมี
ตอสัมฤทธิผลและพฤติกรรมการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน……………………… ดังนี้ 
   1) นักเรียนท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตรสูง ปานกลาง และต่ําท่ี
ไดรับการสอนดวยวิธีวงจรการเรียนรู มีพฤติกรรมท่ีสงเสริมการเรียนวิทยาศาสตรในข้ันการสรางมโนทัศนอยูใน
ระดับท่ีดีกวาในข้ันการศึกษาสํารวจและข้ันการนํามโนทัศนไปใชและนักเรียนท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียน
วิทยาศาสตรสูง มีพฤติกรรมท่ีสงเสริมการเรียนวิทยาศาสตรอยูในระดับท่ีดีกวา นักเรียนท่ีมีระดับความสามารถ
ทางการเรียนวิทยาศาสตรปานกลางและต่ําในทุกข้ันตอนการเรียนการสอน 
   2) นักเรียนท่ีไดรับการสอนดวยวิธีวงจรการเรียนรู มีคะแนนเฉลี่ยมโนทัศนเก่ียวกับ
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนท่ี
ไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบปกติในทุกระดับชั้น เม่ือทดสอบนัยสําคัญพบวา นักเรียน
ท่ีไดรับการสอนดวยวิธีวงจรการเรียนรู มีคะแนนเฉลี่ยในแตละดาน ท้ัง 3 ดาน สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนดวย
วิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในทุกระดับชั้น 
  2.5.2 การอภิปรายผล เปนการแปลผลในระดับการขยายความ (extrapolation) โดยมุง
วิพากษวิจารณเก่ียวกับผลการวิจัยท่ีได วามีความสอดคลองท่ีขัดแยงกับสมมุติฐานการวิจัยท่ีตั้งไวหรือไม เพราะ
เหตุใด และอภิปรายเชื่อมโยงระหวางผลการวิจัยท่ีไดกับผลการวิจัยในอดีต และแนวคิดทฤษฎีท่ีใชเปนกรอบในการ
วิจัยวามีความสอดคลองหรือขัดแยงกันอยางไร การอภิปรายผลการวิจัยไมจําเปนตองอภิปรายผลทุกรายการตาม
ขอสรุปผลการวิจัย อาจยกเพียงประเด็นท่ีนาสังเกตโดดเดน หรือไดขอสรุปท่ีเปน หรือไมเปนไปตามสมมุติฐานการ
วิจัย ดังตัวอยางการเขียนอภิปรายผลการวิจัยเรื่องผลการใชวิธีวงจรการเรียนรูในการเรียนรูในการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตรท่ีมีตอสัมฤทธิผลและพฤติกรรมการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน……………………… ดังนี้  
1) จากผลการวิจัย พบวา ในดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร นักเรียนท่ีมีระดับความสามารถทางการ
เรียนวิทยาศาสตรสูง ปานกลาง และต่ํา ท่ีไดรับการสอนดวยวิธีวงจรการเรียนรูนั้น มีคะแนนเฉลี่ยทักษะ
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กระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบปกติในทุก
ระดับชั้น เม่ือทดสอบนัยสําคัญพบวา นักเรียนชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาการบัญชี นักเรียนชั้น ปวช. 2 แผนกวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ และนักเรียนชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาการตลาด ท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตร
สูง และปานกลาง ท่ีไดรับการสอนดวยวิธีวงจรการเรียนรู มีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูง
กวานักเรียนท่ีไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ท่ีเปนเชนนี้นาจะเปนเพราะวาในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรตามข้ันตอนวิธีวงจรการเรียนรูนั้น นักเรียนไดทํา
การสํารวจกําหนดสมมติฐาน ออกแบบวิธีการทดสอบสมมติฐาน ทําการทดสอบตามวิธีการดังกลาวตลอดจนได
ฝกหัดซํ้าและมีการปฏบิัติเพ่ิมเติมในข้ันการนํามโนทัศนไปใช ดังนั้นนักเรียนจึงมีโอกาสใชทักษะกระบวนการทางง
วิทยาศาสตรอยูตลอดเวลา นอกจากนี้นักเรียนท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงและปานกลาง
สามารถเรียนรูดวยตนเองได การใชวิธีวงจรการเรียนรูในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรจึงชวยสงเสริมนักเรียนท่ีมี
ระดับความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงและปานกลางใหมีการพัฒนาทางดานทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร นอกจากนี้ยังพบวา นักเรียนชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาการบัญชี นักเรียนชั้น ปวช. 2 แผนกวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ และนักเรียนชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาการตลาด ท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตร
ต่ําท่ีไดรับการสอนดวยวิธีวงจรการเรียนรูนั้นมีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนท่ี
ไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท่ีเปนเชนนี้
นาจะเปนเพราะวา ในระหวางทํากิจกรรมการเรียนการสอน วิทยาศาสตร ตามวิธีวงจรการเรียนรูในข้ันการศึกษา
สํารวจและข้ันการนํามโนทัศนไปใช นักเรียนมีโอกาสใชและฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง ซ่ึงเจอรมานนและคณะ (Germann et al, 1996) ไดอธิบายไววา ในการฝกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร นักเรียนจะไดรับความรูและประสบการณ สามารถกําหนดปญหาไดถูกตอง จําแนกตัวแปร และ
กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการไดสรางสมมติฐานและออกแบบทดลองเพ่ือทดสอบสมมติฐานนั้นได นอกจากนี้นักเรียน
เหลานี้ไดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในระดับหนึ่งแลวระหวางการเรียนวิทยาศาสตรในชั้นเรียนท่ีผาน
มา เม่ือนักเรียนชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาการบัญชี นักเรียนชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และนักเรียนชั้น 
ปวช. 2 แผนกวิชาการตลาด ท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตรต่ําไดรับการสอนดวยวิธีวงจรการ
เรียนรูจึงมีโอกาสพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดดีข้ึน 
  2.5.3 ขอเสนอแนะ การเขียนขอเสนอแนะทําได 2 ลักษณะ คือ ขอเสนอแนะในการนํา
ผลการวิจัยไปใชเพ่ือแกปญหา หรือพัฒนางาน และขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ซ่ึงมีหลักการเขียน 
ดังนี้ 
  1) การเขียนขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
   1.1) ขอเสนอแนะจะตองอยูบนฐานขอมูลสารสนเทศท่ีไดจากการวิจัยเทานั้น มิใชเขียน
จากความคิกเห็น หรือสามัญสํานึกของผูวิจัยโดยท่ีไมตองทําวิจัยเรื่องนั้นกเสนอแนะได 
   1.2) มุงเนนใหแนวทางในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในแงของการปฏิบัติและ/
หรือเพ่ิมพูนองคความรูท่ีมีอยูเดิม 
   1.3) เสนอแนะใหชัดเจนวาใคร หรือหนวยงานใดควรทําอะไร และทําอยางไร 
   1.4) เสนอแนะใหมีทางเลือกท่ีหลากหลาย และมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 
  2) การเขียนขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป 
   2.1) มุงเนนใหแนวทางในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองและปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจาก
การดําเนินการวิจัย 
   2.2) ชี้แนวทางท่ีเปนไปไดสําหรับการวิจัยในปญหาเดียวกันแกนักวิจัยคนอ่ืนท่ีสนใจ 
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   2.3) ขอเสนอแนะตองตั้งอยูบยฐานขอมูลผลการวิจัยและหลักวิชาการและมีความเปนไป
ไดในทางปฏิบัติ 
   2.4) ขอเสนอแนะอาจเขียนในลักษณะการขยายหรือปรับเปลี่ยนประชากรและกลุม
ตัวอยางการปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมตัวแปรท่ีศึกษา การปรับเปลี่ยนวิธีการศึกษาวิจัย 

ตัวอยาง การเขียนขอเสนอแนะ 
จากงานวิจัย เรื่องผลการใชวิธีวงจรการเรียนรูในการเรียนรูในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรท่ีมีตอ

สัมฤทธิผลและพฤติกรรมการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน……………………… สามารถเขียนขอเสนอแนะ ไดดังนี้ 
1) ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

   1.1) ครูวิทยาศาสตรควรนําวิธีวงจรการเรียนรู ไปใชในการสอนนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตรสูง และปานกลาง เพ่ือให
นักเรียนสามารถสรางมโนทัศนเก่ียวกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
การใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ตลอดจนมีพฤติกรรมท่ีสงเสริมการเรียนวิทยาศาสตรท่ีเหมาะสมกับระดับ
ความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน 
   1.2) สําหรับนักเรียนท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตรต่ํานั้นนักเรียนยัง
ไมสามารถเรียนรูดวยตนเองไดดี ดังนั้นครูควรมีการปรับข้ันตอนการเรียนการสอนวิทยาศาสตรตามวิธีวงจรการ
เรียนรูใหเหมาะสมกับนักเรียน โดยปรับเวลาในข้ันท่ีครูชวยเหลือ  หรือแนะนําใหมากข้ึน นอกจากนี้ครูควรสงเสริม
นักเรียนใหมีพฤติกรรมท่ีสงเสริมการเรียนวิทยาศาสตรในระดับท่ีดียิ่งข้ึนโดยการกระตุนนักเรียนใหแสดงพฤติกรรม
และใหการเสริมแรงเม่ือนักเรียนแสดงพฤติกรรมท่ีสงเสริมการเรียนวิทยาศาสตร 
  2) ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
   2.1) ควรมีการศึกษาเก่ียวกับผลการใชวิธีวงจรการเรียนรูในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร ท่ีมีตอการพัฒนามโนทัศนเก่ียวกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาตร และ
การใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ใหนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
   2.2) ควรมีการนําวิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตรตามวิธีวงจรการเรียนรูไปใชศึกษา
ติดตามผลในระยะยาว เพ่ือใหเห็นพัฒนาการของนักเรียนในดานการพัฒนามโนมัศนทางวิทยาศาสตร ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร หรือเพ่ือศึกษาผลการใชวิธีวงจรการเรียนรูในการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร ท่ีมีตอพัฒนาการทางดานพุทธิปญญาของนักเรียน 
  จากการวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูเพ่ือเสริมสรางลักษณะนิสัยรักการอานของ
นักเรียน………....นําเสนอสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ (บทท่ี 5 ) ไดดังนี้ 

สรุปผลการวิจัย 
1) นักเรียนมีลักษณะนิสัยรักการอานหรือพฤติกรรมการอานดีข้ึน และอานหนังสือทุกครั้งท่ีวาง

และมีเจตคติท่ีดีตอการอาน โดยนักเรียนชอบอาน เห็นคุณคาการอานมากข้ึนเห็นวาการอานทําใหรูกวาง รูมากข้ึน 
2) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูอยูในระดับดีมากทุกรายการ โดย

มีความพึงพอใจท่ีมีกิจกรรรมหลากหลาย นักเรียนมีทักษะการอานดีข้ึนและไดประโยขนตอการพัฒนานิสัยรัก 
การอาน 

3) ผูปกครองมีความพึงพอใจตอกิจกรรมลาหาความรูอยูในระดับดีมาก 4 รายการ โดยมีความพึง
พอใจพฤติกรรมการอานของนักเรียน การประสานงานกับผูแกครองการสงเสริมสนับสนุนสื่อ/หนังสือ และ
ประโยชนตอการพัฒนานิสัยรักการอาน 

การอภิปรายผล 
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1) จากผลการวิจัยท่ีพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการอานและเจตคติตอการอานดีข้ึนซ่ึงสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของ.............ท่ีพบวา...............ขอคนพบนี้แสดงใหเห็นวากิจกรรมตามลาหาความรูเพ่ือเสริมสรางนิสัย
รักการอานอยูในระดับมากทุกรายการโดยเห็นวาเปนกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอการกระตุนจูงใจและปรับเปลี่ยน
นิสัยรักการอานของนักเรียนมากข้ึน ท้ังนี้เนื่องจาก……..(หลักการ/เหตุผลท่ีไดจากการวิจัยมาสนับสนับสนุน) 

2) ผลการวิจัยท่ีพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูเพ่ือ 
เสริมสรางนิสัยรักการอาน ท้ังนี้อาจเปนเพราะวากิจกรรมนี้มีความหลากหลายใหเรียนรูรวมกันแบบเปนทีม มีความ
สนุกและตอบสนองความสนใจของนักเรียน ขอคนพบนี้แสดงใหเห็นวา กิจกรรมตามลาหาความรูสามารถสรางพลัง
ความรวมมือรวมใจกันเพ่ือการเรียนรูและพัฒนาใหนักเรียนมีนิสัยรักการอานได 

3) จากผลการวิจัยพบวา ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูเพ่ืม 
เสริมสรางนิสัยรักการอานอยูในระดับมากในเรื่องพฤติกรรมการอานของนักเรียน การประสานงานกับผูปกครอง 
การสงเสริมสนับสนุนสื่อ/หนังสือ และประโยชนตอการพัฒนานิสัยรักการอาน ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาผูปกครองเห็น
วากิจกรรมตามวาหาความรู เปนกิจกรรมท่ีทําใหนักเรียนเปลี่ยนนิสัย ขยันอานหนังสือมากข้ึน รูจักใชเวลาวางให
เปนประโยชน มีความรูและผลการเรียนดีข้ึน นอกจากนี้ยังทําใหผูปกครองไดมีโอกาสรับฟงแลกเปลี่ยนความรู และ
ความคิดกิจกรรมนี้จึงมีคุณคาตอการพัฒนานิสัยรักการอานของนักเรียน 
 ขอเสนอในการนําผลการวิจัยไปใช 

1) กิจกรรมตามลาหาความรูนี้มีคุณคา เปนประโยชนตอการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีนิสัยรัก 
การอาน มีเจตคติตอการอาน สถานศึกษาหรือครูจึงควรจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ตอไปโดยขยายกลุมเปาหมายใน
ระดับชั้นอ่ืนๆ 

2) สถานศึกษาหรือครูและพัฒนาการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูเพ่ือเสริมสรางนิสัยรักการอาน
ใหมากข้ึน โดยคงกิจกรรมท่ีมีผลตอการพัฒนาท่ีดี (Best Practice) และการเพ่ิมกิจกรรมเครือขายเสริมสรางนิสัย
รักการอานใหมากข้ึน 

3) สถานศึกษาหรือครูควรสงเสริมใหนักเรียนไดสรางเครือขายรักการอานหรือชมรมผูรักการอาน 
สูเพ่ือนระดับชั้นอ่ืนๆ และคนในชุมชน 

4) สถานศึกษาควรจัดแหลงเรียนรู หรือสื่อการเรียนเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการอานใหมากข้ึน 
5) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมสงเสริมยกยองเชิดชูเกียรติ “นักอานรุนเยาว” 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
1) กอนเริ่มการจัดกิจกรรมพัฒนานิสัยรักการอานควรศึกษาสาเหตุท่ีนักเรียนไมรักการอาน หรือ 

ศึกษาปจจัยท่ีสงเสริมและเปนอุปสรรคตอการพัฒนานิสัยรักการอานเพ่ือจะไดวางแผนจัดกิจกรรมใหเหมาะสม 
มากยิ่งข้ึน 

2) ควรมีการศึกษาติดตามผลนักเรียนกลุมเปาหมายท่ีเขารวมกิจกรรมพัฒนานิสัยรักการอานถึง 
ความคงทนของพฤติกรรม/นิสัยรักการอาน 

3) ควรศึกษาติดตามผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูเพ่ือพัฒนานิสัยรักการอาน 
 

 
 
 
3. แนวทางการเขียนบรรณานุกรม (Referenced materials)  
 3.1 การอางอิงในรายงานการวิจัย เปนสวนท่ีผูวิจัยไดศึกษา หยิบยก ตัดตอแนวคิด หรือขอสรุป 
สวนอางอิง เปนสวนสุดท ายของรายงานการวิจัย ท่ีจะชวยใหรายงานการวิจัย มีความสมบูรณยิ่ ง ข้ึน  
สวนอางอิงนี้ประกอบดวย บรรณานกุรม (Bibliography) และภาคผนวก (appendix) 
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 3.2 บรรณานุกรม เปนรายชื่อเอกสารหนังสือ สิ่งพิมพและวัสดุอางอิงในงานวิจัยของตน เพ่ือเปน
หลักฐานยืนยันวา การเขียนรายงานการวิจัยเปนการศึกษาคนควาจากแหลงท่ีเชื่อถือได โดยรวบรวมไวตอนทาย
ของรายงานเพ่ือเปนประโยชนสําหรับผูสนใจไดติดตามศึกษาเพ่ิมเติมจากเอกสารเหลานั้น หลักการเขียน
บรรณานุกรมของแตละสถาบัน จะกําหนดหลักการและรายละเอียดตางๆ ของเอกสารในลักษณะท่ีคลายคลึงกัน 
จะแตกตางกันเฉพาะรูปแบบการเขียนเทานั้น ซ่ึงถาผูวิจัยเลือกใชรูปแบบการเขียนแบบใด ก็ตองใชรูปแบบนั้นใน
การเขียนรายงานการวิจัยตลอดท้ังฉบับ 

3.2.1 รูปแบบการพิมพบรรณานุกรม  โดยท่ัวไป สําหรับการเวนชองไฟ ดังนี้ 
   ชื่อผูแตง.//ปท่ีพิมพ.//ชื่อหนังสือ.//ฉบับพิมพ.//ชื่อชุด,// 
   ////////อันดับท่ี.//สถานท่ีพิมพ/:/สํานักพิมพ หรือโรงพิมพ. 
          (กําหนดให / เปนระยะพิมพท่ีเวน 1 ตัวอักษรพิมพ) 
 โดยโครงสรางของบรรณานุกรม รายการหนึ่ง ๆ ประกอบดวย ขอมูลหลายสวนเชน ชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง 
ขอมูลเก่ียวกับการพิมพ ซ่ึงบางรายการมีโครงสรางท่ีแตกตางกันไป  ตามประเภทของวัสดุท่ีใชอางอิง ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 
 1)  หนังสื่อท่ัวไป 
  ครรชิต  มาลัยวงศ.//2537.//ไอทีกับธุรกิจแนวคิดและแนวทาง.//พิมพครั้งท่ี2.// 
  //////// กรุงเทพฯ/:/ศูนยเทคโนโลยีอีเลคทรอนิคส  และ  คอมพิวเตอรแหงชาติ. 
 
  ศรีวรรณกรรม (นามแฝง).//2522.//เสียงแหงสัจจะนักเขียนดลกท่ีสาม.// 
  ////////กรุงเทพฯ : Pasico.99. 
 
  มติชน,//สํานักพิมพ.//2529.//กาดดาฟ  ชาตานหรือวีรบุรุษผูจุดชนวนสงคราม 
  ////////โลกครั้งท่ี 3.//กรุงเทพฯ. 
 
  ศิลปากร.//มหาวิทยาลัย.//หนวยวิจัยสถาบัน.//2530.//สถิติพ้ืนฐานมหาวิทยาลัย 
  ////////ศิลปากร/ปการศึกษา 2529.//กรุงเทพฯ. 
 
  Beane,//James  A., et  al. //1986.//Curriculum  Planning  and  Development.// 
  ////////Boston/:/Allyn  and  Bacon. 
 
  พลากร  จิรโสภณ,//บรรณาธิการ.//2532.//Thailand  Company  InFormation  1988- 
  ////////1989.//กรุงเทพฯ/:/แอดวานซรีเสิรซ. 
 
  วิชาการ,//กรม.//2523//ข. คูมือใชระบบสารสนเทศ.//กรุงเทพฯ. 
  วิชาการ,//กรม.//2523//ก. คูมือใชหลักสูตร. //กรุงเทพฯ. 
 
 2) หนังสือแปล 
  คารเนก้ี,เดล.//2521.//วิธีชนะทุกขสรางสุข.//แปลจาก How to Stop 
  ////////Worrying  and  Start   living//โดย  อาษา  ขอจิตตเมตต.//พิมพครั้งท่ี 12.// 
   กรุงเทพฯ/:/รวมสาสน 
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 3) หนังสือรวมเรื่องหรือรวมผลงาน 
  วิศิษฐ  วังวิญญ.//2526.// “ความตางและความคลายระหวางหมูบานเด็กและซัมเมอร 
  ////////ฮิล”,//ใน  ชีวิตจริงท่ีหมูบานเด็ก,//หนา 51-69.//พิภพ  ธงไชย, 
   บรรณาธิการ.//กรุงเทพฯ/:/มูลนิธิเด็ก. 
  
 4) บทความจากวารสาร 
  แกวใจ  ศาสตรประสิทธิ์.//2539.// “ผูนําท่ีประสบความสําเร็จ”.//วารสารนักบริหาร. 
  ////////1(มกราคม-มีนาคม2539),/43. 
 
 5) บทความจากหนังสือพิมพ 
  วิทยา  สุจริตธนารักษ.//2533.// “อินโดนีเชียกับจีน”,//มติชน.//27  กรกฎาคม 2533, 
  //////// หนา 9 
  
 6) จุลสาร 
  ชื่อผูแตง.//ปท่ีจัดพิมพเผยแพร.//ชื่อจุลสาร.//สถานท่ีพิมพ/:/ผูจัดพิมพเผยแพร. 
 
 7) สิทธิบัตร 
  ผูจดสิทธิบัตร.//ปท่ีจดสิทธิบัตร.// “ชื่อวิธีหรือสิ่งประดิษฐ”.//ประเทศท่ีจดสิทธิ 
  ////////บัตร.//ลําดับท่ีของสิทธิบัตร//วัน  เดือน  ป  ของสิทธิบัตร. 
 
 8)  บทความ  จากรายงานการประชุมทางวิชาการ 
  ชื่อผูเขียนบทความ.//ปท่ีพิมพ.// “ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ”,//ใน  ชื่อการประชุม 
  ////////ทางวิชาการ.//เลม,//หนาท่ีปรากฏเรื่องหรือบทความ.//ชื่อ  บรรณาธิการ 
            (ถามี).//สถานท่ีพิมพ/:/ผูจัดพิมพ. 
 
 9) บทความจากสารานุกรม 
  ผูเขียนบทความ.//ปท่ีพิมพ.// “ชื่อบทความ”, //ชื่อสารานุกรม.//เลมท่ี,//เลขท่ีหนา// 
  ////////ท่ีปรากฏบทความ. 
 

 10) เอกสารราชการท่ีเปนแผนปลิว 
  ชื่อหนวยงานท่ีรับผิดชอบเอกสารนั้น.//ปท่ีออกเอกสาร.//เลขท่ีของเอกสาร(ถามี):// 
  ////////ชื่อเอกสาร.//วัน  เดือน  ป  ท่ีออกเอกสาร 
 
 
 11) เอกสารอัดสําเนา  และเอกสารท่ีไมไดตีพิมพเผยแพรอ่ืนๆ 
  ชื่อผูแตงหรือผูรับผิดชอบเอกสารนั้น.//ปท่ีจัดทํา.// “ชื่อเรื่อง”.//สถานท่ีจัดทํา:// 
  ////////ผูจัดทํา.//(สําเนา) 
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 12)  วิทยานิพนธ 
  ชื่อผูเขียนวิทยานิพนธ.//ปท่ีเสนอวิทยานิพนธ.// “ชื่อวิทยานิพนธ”,//วิทยานิพนธ// 
  ////////ของการศึกษาระดับใด  ชื่อสาขาวิชา  ชื่อคณะ  มหาวิทยาลัย.//(สําเนา) 
 
  สมมาตร  มานะกลา.//2535.// “การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนการศึกษา 
  ////////ของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด  ในเขตการศึกษา 2” , //วิทยานิพนธ 
    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลา 
    นครินทร  วิทยาเขตปตตานี.// (สําเนา) 
 
 13) โสตทัศนวัสดุ 
  ชื่อผูจัดทําหรือผูรับผิดชอบ.//ปท่ีจัดทํา.//ชื่อเรื่อง.//(ชนิดของโสตทัศนวัสดุ)// 
  ////////สถานท่ีจัดทําเผยแพร/:/ผู เผยแพร 
  
 14) การสัมภาษณ 
  ชื่อผูใหสัมภาษณ.//ตําแหนง(ถามี).//ปท่ีสัมภาษณ.//ผูใหสัมภาษณ,//วัน  เดือน  ป. 
  อมเรศ  ศิลาออน.//รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย.//2533.ผูใหสัมภาษณ,//14 
  ////////ตุลาคม 2533 
 

 15) การบันทึกรายการตาง ๆ ทางวิทยุโทรทัศน หรือ การบรรยายปาฐกถา อภิปราย โตวาที หรือรายการ
อ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกัน. 
  ผูพูดหรือผูบรรยาย.//ปท่ีออกอากาศหรือนําเสนอ.//ชื่อรายการ.//สถานท่ีออก 
  ////////อากาศหรือสถานท่ีบรรยาย,//วัน  เดือน  ปทีออกอากาศ  หรือ  นําเสนอ. 
 

 16) การสืบคนจากฐานขอมูลหรือแฟมขอมูลคอมพิวเตอร 
  ชื่อผูผลิตหรือขัดทําฐาน ขอมูล.//ปท่ีเผยแพร.//ชื่อของฐานขอมูลหรือแฟมขอมูล. 
  ////////ฉบับพิมพ.//(ลักษณะของฐานของขอมูลหรือแฟมขอมูล).//สถานท่ีเผยแพร/:/ 
   ผูเผยแพร. 
 17) การสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต 
  ชื่อผูแตง.//ปท่ีเผยแพร.//ชื่อเรื่อง(ออนไลน).//สืบคนไดจาก : http ://……วันท่ีสืบ 
  ////////คน.//Author.//Year.//Tittle.//Available/:/ http://.......Access  data. 
 

กรณีไมมีชื่อผูแตง : 
  ชื่อเรื่อง.//ปท่ีเผยแพร (ออนไลน).//สืบคนไดจาก : http ://……วันท่ีสืบคน 
 
 
 18) การสืบคนวิทยานิพนธ จากฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย. 
  สมพร  บุญวรรณโน.//2536.// “การศึกษาปริมาณสารกําจัดศัตรูพืช”,//วิทยานิพนธ 
  ////////ปริญญาโท  สาขาการจัดการสิ่งแวดลอม  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัย 
    สงขลานครินทร.//อางถึงใน  ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย  แผนท่ี 2(2540).// 
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     กรุงเทพฯ/:/ศูนยบรกิารสารสนเทศทางเทคโนโลยี 
 
 19) เอกสารอางอิงอันดับรอง 
  อนุมานราชธน,/พระยา.//2497.//แหลมอินโดจีน.//พระนคร/:/คลงัวิทยา,/อาง 
  ////////ถึงใน  สายจิตต  เหมิน.//2507.// “การเสียรัฐใหแกอังกฤษ”,//วิทยานิพนธ 
      ปริญญามหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.//(สําเนา) 
 
  สายจิตต  เหมิน.//2507.// “การเสียรัฐใหแกอังกฤษ”,// วิทยานิพนธ  ปริญญา 
   ////////มหาบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.//(สําเนา),//อางจาก  พระยานุมานราชธน 
     //2497.//แหลมอินโดจีน.//พระนคร/:/คลงัวิทยา. 

3.3 ภาคผนวก เปนรายละเอียดตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยท่ีตองการนําเสนอ เพ่ือยืนยันและแสดงถึง
การดําเนินการวิจัยอยางเปนระบบ และเพ่ิมความนาเชื่อถือของผลงานวิจัย อีกท้ังจะเปนการชวยใหผูอานเขาใจ
รายงานการวิจัยไดดียิ่งข้ึนและไดเห็นแบบอยางหรือแนวทางการดําเนินงานในบางประการ ภาคผนวกมีหลาย
ลักษณะซ่ึงอาจนําเสนอแยกเปนหมวดหมูเปน ภาคผนวก ก - ข หรือ ค ฯลฯ และอาจเรียงลําดับตามข้ันตอนของ
กระบวนการวิจัย ดังตัวอยาง 

ภาคผนวก ก เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ภาคผนวก ข รายนามผูทรงคุณวุฒิท่ีชวยตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
ภาคผนวก ค ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ 
ภาคผนวก ง ประวัตินักวิจัย หรือประวัติผูวิจัย  

4. ขอบกพรองท่ีทําใหการเขียนรายงานการวิจัยไมมีคุณภาพ 
จากการสังเคราะหขอมูลสรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการคัดสรรท่ีมีตอการประเมินผลงานวิจัย 

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา
ลัศึกษานิเทศก) ประจําป 2551 ของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา จํานวน 566 เรื่อง มีผลงานผานเกณฑ 
การพิจารณาเพียง 132 เรื่อง โดยใชเกณฑการประเมินคุณภาพท่ีคลอบคลุม องคประกอบและตัวบงชี้ ท้ัง 4 ดาน 
ประกอบดวย ปญหาและวัตถุประสงคการวิจัย สรุปขอบกพรองหรือขอผิดพลาดของผลงานวิจัยตามประเด็น 
การประเมิน ไดดังนี้ 

4.1 ดานปญหาและวัตถุประสงคการวิจัย พบวา สวนมากการเขียนช่ือเรื่องวิจัยยังไมชัดเจน กลา;คือ ไม
มีการระบุขอบเขต กลุมเปาหมาย และตัวแปรท่ีศึกษา ซ่ือเรื่องวิจัยยังไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย 
และใชภาษาเขียนไมกระชับ หลักการและความเปนมาของปญหางานวิจัย ไมไดระบุปญหาหรือชี้แจงใหเห็นถึง
ความสําคัญท่ีตองทําวิจัย ขาดหลักฐานขอมูลอางอิง และไมมีการระบุท่ีมาของเอกสารท่ีใชอางอิง สําหรับ แนวคิด 
หลักการ ทฤษฎี และกรอบแนวคิดการวิจัย การทบทวนแนวคิด หลักการ ทฤษฏี และกรอบแนวคิดการวิจัย  
การทบทวนแนวคิด หลักการ ทฤษฎี ยังไมครอบคลุมกับประเด็นท่ีตองการศึกษา การเขียนแบบแนวคิดไมชัดเจน 
ไมแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีตองการศึกษา การเขียนกรอบแนวคิดไมชัดเจน ไมแสดงความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรท่ีตองการศึกษา วัตถุประสงคการวิจัย เขียนไมชัดเจน ไมสอดคลองกับเรื่องท่ีศึกษาและปญหาการวิจัย 

 
4.2 ดานระเบียบวิธีวิจัย พบวา แบบแผนการวิจัย ยังไมเหมาะสมขาดการระบุขอบเขตกลุมเปาหมาย 

 ตัวแปร ระยะเวลา ประชากร กลุมตัวอยาง กรณีศึกษากลุมเปาหมาย ระบุไดไมชัดเจน การสุมกลุมตัวอยางไมเปน
ตัวแปรท่ีดีและบางเรื่องระบุกลุมตัวอยางไมเหมาะสม ตัวแปรท่ีศึกษา ไมระบุตัวแปรในงานวิจัยหรือระบุไมชัดเจน 
เครื่องมือวิจัย งานวิจัยสวนใหญไมระบุวิธีการสรางเครื่องมือ พัฒนาเครื่องมือ และรายงานคุณภาพของเครื่องมือ 
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หากมีการะบุไมชัดเจนหรือไมครบถวน การเก็บรวบรวมขอมูล ยังระบุข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลไมละเอียด 
การวิเคราะหขอมูล การเลือกใชสถิติไมเหมาะสมกับการวิจัย การใชสถิติไมเปนไปตามขอตกลงเบื้องตน เชน 
การศึกษาจากประชากรไมสามารถใช t-test หรือ f-test ได หรือกลุมตัวอยาง 10 คน ควรใชสถิตินอนพารา
เมตริกซ และการสรปุผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย ไมตรงหรือสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย และไม
ครบถวนตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

4.3  ดานการนําผลการวิจัยไปใช ไมมีการระบุการนําเสนอผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางวิชาการ 
และการนําไปใชในการแกปญหา/การพัฒนากลุมเปาหมาย อีกท้ังพบวา การนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในทาง
วิชาการยังมีคอนขางนอย ผลการวิจัยยังไมเกิดองคความรูท่ีจะนําไปใชตอยอดได ยังไมพบอะไรใหม และงานวิจัย
ของครูบางเลมไมใชงานวิจัยในชั้นเรียน และไมไดพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยตรง 

4.4  คุณภาพของรายงานการวิจัย พบวา องคประกอบของรายงานการวิจัยยังมีหัวขอไมครบถวนหลายๆ 
เรื่อง ขาดขอมูลบางสวน อาทิ บรรณานุกรม ภาคผนวก สารบัญ เลขหนา ดังนี้ รูปแบบการเขียนรายงานวิจัย  
ยังไมเปนระบบสากล ยังพบการเขียนคําผิดในหลายท่ีและมีการใชภาษาพูดแทนภาษาเขียน เขียนไมมีความ
ตอเนื่อง ใชคําไมสอดคลองกันในทุกท่ี การเขียนบรรณานุกรมเขียนไมถูกตองตามหลักสากล และระบุไมครบตามท่ี
ปรากฏในรายงานการวิจัย งานวิจัยท่ีอางอิงขอคนพบนานเกินกวา 5 ป ขอมูลไมทันสมัย ทันเหตุการณ นอกจากนี้
พบวาการเขียนบทคัดยอไมถูกตอง ขาดสาระสําคัญท่ีควรนําเสนอ ท้ังนี้ขอบกพรองหรือขอผิดพลาดท่ีพบบอยใน
รายงานการวิจัย ซ่ึงทําใหรายงานการวิจัยขาดคุณภาพมีหลายกรณี ดังนี้ 

4.4.1 ขาดความเปนระบบ โดยนักวิจัยเขียนรายงานการวิจัยไมเปนไปตามรูปแบบหรือองคประกอบ
ของรายงานการวิจัย การจัดระบบความคิด การเรียบเรียงสาระในการนําเสนอไมเปนหมวดหมูท่ีดี การจัดหัวขอ 
หรือรูปแบบการพิมพ และการอางอิงไมเปนรูปแบบเดียวกัน 
  4.4.2 เสนอผลไมครบตามวัตถุประสงค โดยนักวิจัยนําเสนอสาระไมครบถวนตามหัวขอหรือ
องคประกอบของรายงานการวิจัย และกรณีท่ีอาจถือวาเปนความผิดพลาดรายแรง ก็คือ นําเสนอผลการวิจัยไม
ครบถวนตามวัตถุประสงคของการวิจัย หรือตอบคําถามวิจัยไมครบถวน เชน กําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย
กําหนดไว 3 ขอ แตนําเสนอผลการวิจัยเพียง 2 ขอ ทําใหขาดความสมบูรณครบถวนในการตอบคําถามวิจัย สาเหตุ
มาจากความไมรู ไมเขาใจตามหลักวิชาของนักวิจัย เริ่มตั้งแตการกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไวมากๆ “แบบ
เพลิดเพลินเจริญใจ” คือ คิดอะไรไดก็ใสไวหมด ท้ังๆท่ีไมใชวัตถุประสงคของการวิจัย แตเปนประโยชนหรือเปนสิ่ง
ท่ีตองการใหเกิดข้ึน และนักวิจัยก็ไมไดรวบรวมขอมูลหรือไมสามารถเก็บรวมรวมขอมูลได หรืออาจจะไมรูวาตอง
เก็บรวบรวมขอมูลจึงไมมีผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอไวในรายงานการวิจัย ซ่ึงจะทําใหนักวิจัยเสียเวลาในการ
ดําเนินการเก็บรวบรวม วิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลการวิจัยเพ่ิมเติมอีกครั้งหรืออาจเสียโอกาส ในกรณีนําเสนอ
ผลงานการวิจัยเปนผลงานทางวิชาการผู ประเมินผลงาน (readers) อาจ “ตีกลับ” ใหไปปรับปรุงแกไขผลงานอีก
ครั้งหรือ “ตีตก” ไปเลยเพราะไมเชื่อถือเชื่อม่ันวาจะไปดําเนินการใหมใหเปนไปตามหลักวิชาการและทันเวลาได 

4.4.3 ขาดความคงเสนคงวา โดยนักวิจัยเขียนคํา วลี ขอความหรือตัวแปรในรายงานการวิจัยไม 
สมํ่าเสมอหรือคงเสนคงวา เชน ในบทท่ี 1 ใชคําวา นักเรียนเปนศูนยกลาง บทท่ี 2 ใชคําวา นักเรียนเปนสําคัญ  
แตในบทท่ี 3 ใชคําวา นักเรียนสําคัญท่ีสุด หรือ ใชคําวา แบบฝก ชุดฝก ชุดแบบฝก ชุดกิจกรรม ในรายงานแตละ
สวนไมเหมือนกัน ทําใหผูอานสับสนโดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนตัวแปรท่ีศึกษา เชน กําหนดตัวแปรตาม โดยนักวิจัย
ไมคงเสนคงวา เปน ความคิดเห็น ความพึงพอใจ หรือทัศนคติ ก็จะเปนปญหาตั้งแตการออกแบบและการวัดตัว
แปร การแปลผล และสรุปผลการศึกษาวาท่ีจริงแลวการศึกษาครั้งนี้ นักวิจัยตองการศึกษาเรื่อง (ตัวแปร)  
อะไรกันแน 

4.4.4 ใชภาษาในการเขียนไมดี โดยนักวิจัยใชภาษาในการเขียนไมถูกตองตามหลักการใชภาษา 
ใชภาษาไมเหมาะสม ใชภาษาพูดแทนภาษาเขียน เขียนไมชัดเจนและสื่อความไดยาก 
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4.4.5 ไมมีหลักวิชาการ โดยนักวิจัยเขียนสาระไมถูกตองตามหลักวิชาการ ซ่ึงในการเขียนรายงาน 
การวิจัยไดกําหนดหลักการ หรือแนวปฏิบัติในการเขียนไว เชน เขียนวัตถุประสงคของการวิจัยผิดพลาด โดยเขียน
เปนประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับหรือสิ่งท่ีตองการใหเกิดข้ึนจากการสอนหรือการพัฒนาหรือการแกปญหา  
มีการออกแบบการวัดตัวแปรผิดพลาด ตั้งแตการนิยามตัวแปรไมถูกตองชัดเจน การเลือกใชและสรางเครื่องมือวัด 
การออกแบบ การสุมตัวอยางมีขอผิดพลาดในวิธีการสุม การออกแบบการวิเคราะหขอมูลมีขอผิดพลาดในการ
เลือกใชสถิติวิเคราะหขอมูล นําเสนอผล และแปลผลการวิเคราะหขอมูลไมถูกตอง รวมท้ังการพิมพก็มีขอผิดพลาดดวย 
การไมมีหลักวิชาการทําใหการเขียนรายงานการวิจัยไมถูกตองตามหลักวิชา ซ่ึงเปนขอผิดพลาดสําคัญหรือ 
“รายแรง” ท่ีทําใหผลงานวิจัยไมมีคุณภาพและไมมีคุณคา หรือไมนาเช่ือถือท่ีจะนําไปใชประโยชนได 

4.4.6 หลักฐานอางอิงลาสมัย โดยนักวิจัยใชหลักฐานการอางอิงท่ีเปนเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวของเกา ลาสมัย หรือทันสมัยเปนหลักฐานการอางอิงในการศึกษาและประกอบการเขียนรายงานการวิจัย  
การใชหลักฐานอางอิงลาสมัยทําใหรายงานการวิจัยดอยคุณภาพ และอาจถูกมองวาเปนผลงานวิจัยท่ีมี “ฐานกําเนิด”  
ไมทันสมัย ไมนาจะชวยใหได “อะไรใหม ๆ” 

4.4.7 สาระไมสอดคลองเช่ือมโยง โดยนักวิจัยนําเสนอสาระแตละบท แตละตอนหรือแตละ
หัวขอไมสอดคลองสัมพันธเชื่อมโยงกัน เชน เขียนสาระของความปนมาและความสําคัญของปญหาวิจัยไมเชื่อม
สัมพันธ ไมเปนเหตุและผลตอกัน คําถามวิจัยและวัตถุประสงคของการวิจัยไมสอดคลองสัมพันธกัน เอกสาร
งานวิจัยท่ีเก่ียวของไมสัมพันธเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดในการวิจัย และตัวแปรท่ีศึกษา ผลการวิจัยไมตอบคําถาม
วิจัยหรือตอบวัตถุประสงคของการวิจัย สรุปผลการวิจัยไมสัมพันธสอดคลองกับผลการวิจัยการนําเสนอสาระท่ีไม
สอดคลองเชื่อมโยงกันนี้จะทําใหสาระในรายงานการวิจัยกระจัดกระจาย อาจเปนคนละเรื่อง ทําใหเกิดความสับสน
ท้ังนักวิจัยและผูอานรายงานการวิจัย 

4.4.8 นําเสนอสาระไมตรงประเด็น โดยนักวิจัยนําเสนอสาระไมตรงตามประเด็นท่ีศึกษาหรือ
ตองการคนหาคําตอบ รวมท้ังนําเสนอสาระไมเปนเอกภาพในแตละบท แตละตอน หรือแตละหัวขอ เชน นําเสนอ
ผลการวิจัยไมตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย ในหัวขอวัตถุประสงคของการวิจัยเขียนประโยชนของการวิจัยไว
ดวยในหัวขอผลการวิจัย แตนําเสนอการอภิปรายผล หัวขออภิปราย แตนําเสนอผลการวิจัยและบางครั้งมีการให
ขอเสนอแนะดวย นําเสนอสาระไมตรงประเด็น จะทําใหสาระของรายงานขาดความเปนเอกภาพ ทําใหผูอานเกิด
ความสับสน 
           4.4.9 ขาดความชัดเจนในการเขียน โดยนักวิจัยนําเสนอสาระท่ีไมชัดเจนทําใหไมมีความ
กระจางชัด กํากวมหรือคลุมเครือ ผูอานไมสามารถเขาใจไดงายตองตีความขอความเหลานั้น ซ่ึงจะทําใหผูอาน
เขาใจผิดหรือเขาใจไมตรงกัน อาจเกิดขอผิดพลาดหรือผลกระทบในกรณีท่ีนําผลการวิจัยไปใช 
 กลาวโดยสรุป ขอบกพรองหรือขอผิดพลาดท่ีพบบอยในการเขียนรายงานการวิจัยก็คือ 

1. ขาดความเปนระบบ 
2. เสนอผลไมครบตามวัตถุประสงค 
3. ขาดความคงเสนคงวา 
4. ใชภาษาในการเขียนไมดี 
5. ไมมีหลักวิชาการ 
6. หลักฐานอางอิงลาสมัย 
7. สาระไมสอดคลองเชื่อมโยง 
8. นําเสนอสาระไมตรงประเด็น 
9. ขาดความชัดเจนในการเขียน 
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 ดังนั้น ถาจะเขียนรายงานการวิจัยใหมีคุณภาพ ก็ตองแกไขขอบกพรองหรือขอผิดพลาดดังกลาว 
ขางตนโดย 

1. ตองเขียนรายงานการวิจัยใหเปนระบบ 
2. นําเสนอผลการวิจัยใหครบถวนตามวัตถุประสงค 
3. ใชคําหรือวลีใหมีความคงเสนคงวา 
4. ใชภาษาใหถูกตองตามหลักเกณฑ 
5. เนนความถูกตองตามหลักวิชาการ 
6. ใชหลักฐานอางอิงท่ีทันสมัย 
7. เขียนสาระใหสอดคลองเชื่อมโยง 
8. นําเสนอผลใหตรงประเด็นท่ีศึกษา 
9. เขียนสาระใหครอบคลุมชัดเจน  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นักวิจัยตองเรียนรูดูตัวอยางและหาทางแลกเปลี่ยนประสบการณจากผูรู ผูเช่ียวชาญ 
และเพ่ือนรวมงานดานการวิจัยก็จะทําใหนักวิจัยมีทักษะการเขียนรายงานการวิจัยมากข้ึน  

จนเปนนักวิจัยมืออาชีพได 
                                                                                 ดร. พิชิต ฤทธิ์จรูญ 



63 
 

เอกสารอางอิง 

โกวิทย  ประวาลพฤกษ.  2534.  “คําถาม 10 ขอสําหรับการวางแผนการวิจัย” , ใน รวมบทความการวิจัย ,  
        หนา 1-22.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี : ภาควิชาการบริหารการศึกษา. 
ชวลิต  ชูกําแพง.  2553.  การวิจัยหลักสูตรและการสอน,  พิมพครั้งท่ี 2.  มหาสารคาม : สํานักพิมพ    
        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
ผองศรี  วาณิชยศุภวงศ.  2546.  เอกสารคําสอนระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา.  พิมพครั้งท่ี 4.  ปตตานี : สํานัก 
        วิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี. 
พิชิต  ฤทธิ์จรูญ.  2554.  รายงานการวิจัย : เขียนอยางไรใหมีคุณภาพ,  พิมพครั้งท่ี 1.  กรุงเทพฯ :   
        บริษัท ทีเอส อินเตอรปริ้น จํากัด. 
 

 

 




