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หลักการทั่วไป 

 

1. ความหมายและความสาํคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 

 นงลักษณ วิรัชชัย (2545) สุวิมล วองวาณิช (2544) ทิศนา แขมมณี (2540) อุทุมพร จามรมาน 

(2544) สุวัฒนา สุวรรณเขตนิยม (2540) กิตติพร ปญญาภิญโญผล (2540, 2541) ไดใหความหมายและ

ลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติในช้ันเรียน (Classroom Action Research) โดยสรปุวา หมายถึง การวิจัย

ที่ผูสอนเปนผูดําเนินการ โดยการศึกษาวิเคราะห แสวงหาขอมูลหรือพยายามดึงปญหาในการเรียนการสอน

ออกมาและแสวงหาวิธีการเพือ่แกปญหาดังกลาวดวยกระบวนการที่เช่ือถือได แลวนําผลที่ไดไป

แกปญหาหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อพฒันาการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนทีก่ําลงัดําเนินการอยู

ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน  

 ความสําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน สุวัฒนา สุวรรณเขตนิยม (2540) พิมพันธ 

เดชะคุปต (2546) ไดกลาวถึงความสําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน สรปุไดดังน้ี 

 1. ผูเรียนจะมกีารเรียนรูที่มีคุณภาพและประสทิธิภาพย่ิงข้ึน 

 2. ชวยใหครูมีวิถีชีวิตการทํางานอยางเปนระบบ เห็นภาพของงานตลอดแนว มีการตัดสินใจที่มี

คุณภาพ ชวยพัฒนาไปสูความเปนครูมืออาชีพ (Professional Teacher) 

 3. ชวยทําใหเกิดการพัฒนาทั้งตัวผูเรียนและผูสอนอยางตอเน่ือง โดยเกิดการเปลี่ยนแปลง

ผานกระบวนการวิจัยในที่ทํางาน ซึ่งเปนประโยชนตอองคกร เน่ืองจากนําไปสูการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงการ

ปฏิบัติและการแกปญหา 

 4. เปนการสรางชุมชนแหงการเรียนรูนอกเหนือจากการเปลีย่นแปลงหรอืสะทอนผลการทํางาน 

 5. ทําใหครูเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 

 

2. ขั้นตอนและรูปแบบของการวิจัยเขิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 

 ข้ันตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนสวนใหญพฒันามาจากข้ันตอนของ Action 

Research ที่เสนอโดย Kemmis และ Mctaggart (1990) อางใน ยาใจ พงษบรบิรูณ (2537) ซึ่งมีข้ันตอน

ดังน้ี 

 ข้ันที่ 1 ข้ันวางแผน (Plan) เริ่มตนดวยการสํารวจปญหาที่ตองการใหมีการแกไข โดยมีการ

ปรึกษารวมกันระหวางผูเกี่ยวของ การใชแนวคิดวิเคราะหสิ่งที่เกี่ยวของกบัปญหา ทําใหมองเห็นสภาพของ

ปญหาชัดเจนข้ึน 

 ข้ันที่ 2 ข้ันปฏิบัติ (Act) เปนการดําเนินการตามแผนที่วางไว 

 ข้ันที่ 3 ข้ันสังเกตการณ (Observe) เปนการใชเทคนิควิธีตาง ๆ ที่เหมาะสมมาชวย ในการ

รวบรวมขอมูล ในขณะที่ดําเนินกจิกรรมตามที่วางไว 
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 ข้ันที่ 4 ข้ันสะทอนผลการปฏิบัติ (Reflect) เปนการประเมนิตรวจสอบกระบวนการแกปญหาที่

เกิดข้ึน เพื่อใหไดขอมลูทีจ่ะนําไปสูการปรับปรุงและวางแผนการปฏิบัติตอไป 

 นอกจากน้ี สุวัฒนา สุวรรณเขตนิยม (2538) ยังผูแนวคิดวาการวิจัยในช้ันเรียนน้ันมีลกัษณะ

เฉพาะที่เปนการวิจัยเพื่อพฒันางานการจัดการเรียนการสอน รูปแบบของการวิจัยน้ันเปนโปรแกรมการวิจัย 

(Research and Development) โดยเนนสาระความรูทีเ่ปนประโยชนในการเขาใจสภาพปญหาและวิธีการ

แกไข ตลอดจนนวัตกรรมในการพัฒนางานตามสภาพทีเ่ปนจริง จึงไดนําเสนอรปูแบบของการวิจัย

ปฏิบัติการในช้ันเรียนไว 3 ระยะ คือ 

 ระยะแรก เปนการวิเคราะหสภาพปญหาทีเ่กิดข้ึน ซึ่งถือเปนเสนฐานกอนการพัฒนาหรือการ

แกไขปญหา 

 ระยะทีส่อง เปนการทดลองพฒันาวิธีการแกไขปญหา ในทางปฏิบัติจริงแบบการวิจัยที่

สมเหตุสมผล จงึมักเปนแบบอนุกรมเวลา (Time Series Design) โดยการใชผูเรียนกลุมเดิมเปนกลุม

ควบคุม ผลจากการทดลองจะทําใหครูทราบวาวิธีการหรือนวัตกรรมที่สรางข้ึนมาใชไดดีหรอืไมเพียงไร

จะตองมีการปรบัปรุงแกไขอยางไร หลังจากน้ันก็จะทําการปรับปรุงแกไขและทดลองใหมจนผลการทดลอง

บงช้ีวาสามารถพัฒนาผูเรียนไดตามที่คาดหวัง 

 ระยะทีส่าม เปนการตรวจสอบเกี่ยวกบัผลการวิจัย วิธีการหรือนวัตกรรมทีพ่ัฒนาข้ึนมา วา

สามารถยืนยันผลการวิจัยวามีความตรงภายในและความตรงภายนอกหรือสามารถยืนยันผลการวิจัยวาผล

ยังเปนแบบเดิมหรือไม 
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แผนภาพ 1 วงจรการทําวิจยัปฏิบัติการในช้ันเรียนในระยะตาง ๆ (สุวิมล วองวาณิช, 2544, หนา 44) 

 

การวางแผน 

การปฏิบัติ การปรับปรงุ 

การประเมิน 

วงจรทีห่น่ึง : การวิเคราะหสภาพปัญหา 

วงจรทีส่อง : การทดลองวิธีแกปญหา 

วงจรทีส่าม : การทดลองซ้ํา 

การวางแผน 

การปฏิบัติ การปรับปรงุ 

การประเมิน 

การวางแผน 

การปฏิบัติ การปรับปรงุ 

การประเมิน 
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 จากแนวคิดดังกลาว สุวิมล วองวาณิช (2544) ไดสรุปวิธีการทําวิจัยปฏิบัติการ ดังแผนภาพ 1 

โดยอธิบายวาการทําวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนบางครัง้อาจมกีารแทรกสิง่ทดลอง (Intervention) ระหวาง

การพัฒนากระบวนการเรียนรู ซึ่งหมายถึงการนําแนวคิดใหมหรอืวิธีการใหม ๆ มาทดลองใชหรือแทรก

ระหวางการเรียนการสอน ตัวอยางการแทรกสิ่งทดลองระหวางการเรียนการสอน เชน การนําวิธีการ

จัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลางมาใช เพือ่พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน การคนหาวิธีการ

ทําใหเด็กเลก็ชอบด่ืมนมหรือรบัประทานผัก การคนหาวิธีการทําใหเด็กรูจักมีวินัยในการเขาแถว การคนหา

วิธีการทําใหรูจักสนใจใฝรู เปนตน วิธีการที่ครูใชไมวาเปนการเลนเกม การใหแรงเสริมรูปแบบตาง ๆ ถือ

วาเปนสิ่งที่ผูวิจัยแทรก    เขาไปใหม ซึ่งจากแผนภาพ 1 จะแสดงใหเห็นวาเดิมครูมกีารจัดสภาพการเรียน

อยูและเมื่อทําการศึกษาวิจัยในรอบแรก พบวาวิธีการเดิม ๆ ที่ใชอยูไมคอยประสบความสําเรจ็ (วงจรที่ 1) 

จึงคิดคนวิธีการใหมมาแทรกระหวางการเรียนการสอน แลวมุงดูแลทีเ่กิดข้ึนตามมา (วงจรที่ 2) หลงัการ

สะทอนผลกลบัหากเห็นวาจําเปนตองปรบัวิธีการใหม ก็นําวิธีที่ปรับน้ันไปทดลองใชใหม (วงจรที่ 3) ทั้งน้ี

ข้ึนอยูกับปญหาหรือคําถามวิจัยที่กําหนดข้ึน 

 นอกจากน้ี พรรณี ชุติวัฒนธาดา (2545) ไดกลาวถึงข้ันตอนการทําวิจัยในช้ันเรียนวา มีข้ันตอน 

ดังน้ี 

 ข้ันที่ 1 เปนข้ันวิเคราะหปญหาที่เกิดจากผูเรียน กระบวนการเรียนครู กระบวนการสอนใน

หองเรียน นอกหองเรียน 

 ข้ันที่ 2 การระบปุญหา ขอสงสัยที่กระชับ มีขนาดเล็กและสามารถทําได ในข้ันน้ีครูตัดสินใจเลือก

เรื่องทีส่ามารถทําได หรือเลือกผูเรียนทีเ่ปนปญหาที่ตองแกไขกอน น่ันคือ ครูจัดลําดับความจําเปนและ

ความสําคัญของเรื่องที่ตนสามารถทําไดภายใตเวลา แรงงาน และสติปญญาของตน 

 ข้ันที่ 3 การแสวงหาคําตอบ ความชวยเหลือ แหลงความรูในเบื้องตน เมื่อครูกาํหนดประเด็น 

ปญหาขอสงสัยที่ตนสามารถทําไดแลว ครูใชการปรึกษา การอาน การถามคนอื่น การแสวงหาแหลง

ความรูที่ครูจะไปหาคําตอบ เชน ศึกษานิเทศก ครูอื่น ผูบริหาร นักวิชาการ หนังสือ หองสมุด บุคคล

ทั่วไป รายงานตาง ๆ ฯลฯ ที่ตนอาจไดรับแนวทางเพื่อนําไปสูคําตอบและการปฏิบัติตอไป 

 ข้ันที่ 4 การกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติ เมื่อไดแนวพอที่จะเหน็ทางในการปฏิบัติแลว ครูระบุ

ข้ันตอนการปฏิบัติวา จะทําอะไร เมื่อไร อยางไร กบัใคร 

 ข้ันที่ 5 การปฏิบัติ ครูดําเนินงานไปพรอมกับงานประจําของตน เปนการสรางระบบภายใน    

บทบาทหนาทีข่องตน (Built-in) เปนการดําเนินงานที่แฝงอยูในบทบาท หนาทีห่ลัก ซึง่การปฏิบัติน้ี ไดแก 

การสังเกตเพิ่ม การใหความสนใจเพิ่ม การพูดคุยเพิ่ม การจดบันทึก การใหเวลาเพิ่มนอกเหนือจากงาน

ประจาํ การจดบันทึกเปนระยะ ๆ จะชวยใหครูไมลืมสิ่งที่ทาํไปแลว การจดบันทึกสิ่งที่อยากทํา ไดทํา 

วิธีทํา และผลทกุครั้งอยางสั้น ๆ จะชวยใหครเูขียนรายงานไดชัดเจนและเปนระบบ 

 ข้ันที่ 6 การอานสิ่งทีบ่ันทกึและสังเกตเพิ่มเติม ครูอานสิง่ทีบ่นัทึกไวเปนระยะ ๆ ขมวดหรอืสรุป

เปนตอน ๆ ถึงสิ่งทีท่ําไปแลวและผลที่เกิดข้ึน แลวทําวิธีทําตอ เปรียบเทียบผลที่ไดในอดีตกับผลที่เพิ่ง
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ไดรับวาเหมือนหรือตางกัน เปรียบเทียบวิธีไวเปนระยะ ๆ วาวิธีใดใหผลมากกวา เขียนรายงานสรุปเปน

ระยะ ๆ 

  

 

 ข้ันที่ 7 การสรปุเปนชวง เมื่อดําเนินการไประยะหน่ึงครปูระมวลผลวาปญหาทีส่งสัยไดรับการ

แกไขบางหรือยัง ยังคงมีปญหา ขอสงสัยใดคางอยู ถาขอสงสัยหรือปญหาของเด็กคนน้ีหมดไป ขอสงสัย

หรือปญหาน้ียังคงเกิดกบัผูเรียนคนอื่นหรอืไม ระดับมากนอยเพียงใด ครูก็ขยายวงไปยังเด็กคนอื่นในปญหา

หรือขอสงสัยเดิม 

 ข้ันที่ 8 การสรปุผล เมื่อขยายวงไปยังเด็กคนอื่นจนครบถวน ครูสามารถเขียนสรุปผลต้ังแตข้ันที่ 
1-7 ได ซึ่งเปนรายงานการวิจัยของครู (Action Research) 
 ข้ันที่ 9 การเริ่มตนกับเรื่องใหมที่เกิดเกี่ยวของ เมื่อครูขมวดขอสงสัยและผลที่ไดทําไปแลวใน

ประเด็นดังกลาวกับเด็กหลายคนแลว ครูสามารถสรปุผลในประเด็นดังกลาวได และถาครูมองเห็นปญหาหรอื

ประเด็นที่เกี่ยวของ ครูก็อาจเพิม่ประเด็นศึกษาตอซึ่งจะเปนการเพิม่เติมเรื่องทีท่ํา ความแตกตางระหวางข้ัน

ที่ 8 กับข้ันที่ 9 ก็คือ ในข้ันที่ 1-8 เปนการศึกษาจนไดคําตอบเพิ่มในประเด็นเดิม แตขยายวงไปยังเด็ก

หลายคนแตในข้ันที่ 9 เปนการขยายเรื่องที่เกี่ยวของกับกลุมเด็กออกไป ซึ่งครูอาจเริ่มที่ข้ันที่ 1-7 

 ข้ันที่ 10 การสรุปองคความรู ถาครูทําข้ันที่ 9 ตอไปเรื่อย ๆ ยังประเด็นตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของ ก็

เทากับครูขยายขอสงสัยและไดรบัคําตอบทีก่วางและลึกมากพอจนทําใหครสูรปุองคความรูได 

 ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ กิตติพร ปญญาภิญโญผล (2545) ที่ไดสรุปข้ันตอนการทําวิจัยในช้ัน

เรียน ไวดังน้ี 

 1. การระบุปญหาและสาเหตุของปญหาที่ตองการทําวิจัย 

 2. การกําหนดปญหาและสาเหตุที่ครสูามารถแกไขไดเอง 

 3. การกําหนดช่ือเรื่องและวัตถุประสงคในการวิจัย 

 4. การระบุแนวทางทีจ่ะแกไขอยางละเอียด ปฏิบัติไดจริงตามอาการของปญหา 

 5. การลงมือแกไขผูเรียนบางคนในขณะเดียวกันกส็อนผูเรียนกลุมใหญดวย 

 6. การสังเกต สอบถามผูเรียนที่เปนปญหาและจากบันทึกวิธีการและผลการแกไขเปนระยะ ๆ 

 7. การสรุปผลการแกไขวาดีข้ึนอยางไร อะไรคือตัวช้ีวาไดผล 

 8. เขียนรายงานวิจัยในช้ันเรียนเรือ่งที่ 1 สําหรบัผูเรยีนกลุมน้ี (คนน้ี) และในประเด็นน้ี 

 9. การเตรียมวิจัยในช้ันเรียนเรื่องที่ 2 (เรื่องตอไป) ซึ่งอาจเปนผูเรียนคนเดิม (กลุมเดิม) แต

เปนเรื่องใหมหรอืระบุปญหาสาเหตุใหมหรอืปญหาสาเหตุเดิม แตวิธีการแกไมของผูเรียนคนใหม (กลุมใหม) 

 สวน นงลักษณ วิรัชชัย (2545) พิมพันธ เดชะคุปต (2545) ไดกลาวถึงข้ันตอนของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในช้ันเรียน โดยนําเอาข้ันตอนของการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ไปเปรียบเทียบกับ
วงจรพฒันาคุณภาพงาน พบวามีความสอดคลองกันดังน้ี 
 PDCA เปนวงจรพฒันาคุณภาพงาน เปนวงจรพฒันาพื้นฐานหลักของการพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ 

(Total Quality Management : TQM) ผูที่คิดคนกระบวนการหรือวงจรพัฒนาคุณภาพ (PDCA) คือ 
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Shewhart นักวิทยาศาสตรชาวอเมริกัน แต Deming ไดเผยแพรที่ประเทศญีปุ่นจนประสบผลสําเรจ็ จน

ผลักดันใหญีปุ่นเปนประเทศมหาอํานาจโลก คนทั่วไปจงึรูจักวงจร PDCA จากการเผยแพรของ Deming จึง

เรียกวาวงจร (Deming) วงจร PDCA ประกอบดวยข้ันตอนดังตอไปน้ี 

 1. วางแผน (Plan-P) คือ การทํางานใด ๆ ตองมีข้ันการวางแผน เพราะทําใหมีความมั่นใจวา

ทํางานไดสําเร็จ เชน วางแผนการสอน วางแผนการวิจัย หัวขอที่ใชในการวางแผนคือ วางแผนในหัวขอ

ตอไปน้ี     (1) ทําทําไม (2) ทําอะไร (3) ใครทํา ทํากับกลุมเปาหมายใด (4) ทําเวลาใด (5) ทําที่ไหน 

(6) ทําอยางไร  (7) ใชงบประมาณเทาไร การวางแผนในช้ันเรียนเปน การวางแผนตามคําถามตอไปน้ี Why, 

What และ How 

 2. การปฏิบัติ (Do-D) เปนข้ันตอนการลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว การวิจัยในช้ันเรียน

ตามแผนการวิจัย คือ การลงมือเก็บรวบรวมขอมลูเพื่อตอบปญหาการวิจัยในแผน 

 3. ตรวจสอบ (Check-C) เปนข้ันตอนของการประเมินการทํางานวาเปนไปตามที่วางไวหรือไม 

มีเรื่องอะไร ปฏิบัติไดตามแผน มีเรื่องอะไรที่ไมสามารถปฏิบัติไดตามหรือปฏิบัติแลวไมไดผล การ

ตรวจสอบน้ีจะไดสิ่งที่สําเรจ็ตามแผน และสิง่ทีเ่ปนขอบกพรองที่ตองแกไข 

 4. การปรับปรงุแกไข (Action-A) เปนข้ันของการนําขอบกพรองมาวางแผนการปฏิบัติการแกไข

ขอบกพรองแลวลงมือแกไข ซึ่งในข้ันน้ีอาจพบวาประสบความสําเร็จหรอือาจพบวา มีขอบกพรองอีก ผูวิจัย

หรือผูทํางานก็ตองตรวจสอบเน้ือหาเพื่อแกไข แลวไปแกไขอกีตอไป งานของการวิจัยในช้ันเรยีนจึงเปนการ

ทําไปเรือ่ย ๆ ไมมีการหยุดวิจัยไปเรือ่ย ๆ เปนการพฒันาใหดีข้ึนเรื่อย ๆ เปนการพฒันาอยางย่ังยืน 

 ดังน้ันอาจกลาวไดวาวงจร PDCA ก็เปนกระบวนการพัฒนางานวิจัยในช้ันเรียน หรือการ

พัฒนาการเรียนการสอนทีเ่ริม่ทลีะข้ัน P-D-C-A และเคลื่อนหมุนไปเรื่อย ๆ โดยในแตละข้ันหรอืแตละตัว

ของวงจร ก็จะตองมีวงจรของ PDCA ดวย ดังภาพ 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[P] 

 

วางแผนการสอน 

P 

[A] [D] 
[C] 

วางแผนการสอน 

แก้ไขแผน 

การสอน 

เขียนแผน 

การสอน 
ตรวจสอบแผนการสอน 

[C] [P] 
[D] 

[A] 

ปรับปรุง 

ตรวจ 

สอบ 

วางแผน 

ทดลอง 
ปฏิบตัิทดลองแก้ไข 

[P] [C] 
[A] 

[D] 
สอน 

ตรวจ 

สอบ 

วางแผน 
 

ปฏิบตัิ แก้ไขการสอน 

[A] 
[C] 

[P] 
วางแผนสํารวจนกัเรียน 

 

ปฏิบติัการ

D  

ทดลองแก้ไข 

A 

 

ตรวจสอบ 

C 
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แผนภาพ 2  วงจรการวิจยัในชนัเรียนควบคู่ไปกบัการจัดการเรียนการสอน(พิมพนัธ์  เดชะคปุต์,2545 หน้า 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 2  วงจรการวิจัยในช้ันเรียนควบคูไปกับการจัดการเรียนการสอน(พิมพันธ  เดชะคุปต,2545 หนา 

4) 

 

 

ดังน้ันกระบวนการวิจัยของครูจึงสามารถดําเนินการตามแผนภูมิขางลางน้ี 

 

 

        

   

 

 

 การออกแบบการเรียนรู/การออกแบบการวิจัย  

- การกําหนดเปาหมายในการพัฒนาการเรียนรู  

[P] 

 

วางแผนการสอน 

P 

[A] [D] 
[C] 

วางแผนการสอน 

แก้ไขแผน 

การสอน 

เขียนแผน 

การสอน 
ตรวจสอบแผนการสอน 

[C] [P] 
[D] 

[A] 

ปรับปรุง 

ตรวจ 

สอบ 

วางแผน 

ทดลอง 
ปฏิบตัิทดลองแก้ไข 

[P] [C] 
[A] 

[D] 
สอน 

ตรวจ 
สอบ 

วางแผน 

 
ปฏิบัติ แกไขการสอน 

[A] [D] 
[C] 

[P] 
วางแผนสํารวจนักเรียน 

แกไข ปฏิบัติการสํารวจ 

ตรวจสอบการสํารวจ 

 
ปฏิบัติการ

สอน

D  
ทดลองแกไข 

A 

 

ตรวจสอบ 

C 

การรู้จักผู้เรียน 

- ศกึษาข้อมลูพืนฐานของผู้ เรียน  

- วิเคราะห์สภาพปัญหาของผู้ เรียน 

- เลอืกปัญหาทีต้องการแก้ไขหรือพฒันา 

กลุม่ 

รายบคุคล 

ทงัชนั 

[D] แก้ไข ปฏิบตัิการสํารวจ 

ตรวจสอบการสํารวจ 
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- การสํารวจเลือกนวัตกรรมทีส่อดคลองกบัปญหาที่ตองการ      วางแผน 
       แกไขหรือพฒันา                (Plan)  

- การสรางและพฒันานวัตกรรม 
- จัดทําแผนการเรียนรู  

 

การจัดกระบวนการเรียนรู  
- นํานวัตกรรมมาใชในการจัดกจิกรรม 
- สังเกตและเกบ็รวบรวมผลทีเ่กิดข้ึนจากการใชนวัตกรรม           ปฏิบัติและสังเกตผล  

                                (Action and Observe) 
 

การไตรตรอง / ปรับปรุงผลการใชนวัตกรรม  
- การวิเคราะหขอมลูที่ไดจากเครือ่งมอื              ไตรตรอง/ปรับปรุง 
- การนําเสนอและแปลผลการวิเคราะหขอมลู                     (Reflect) 

                                                                                                                                  

ปรับปรุง/พัฒนา  

 

การเผยแพร 
- การเขียนรายงานการวิจัย 
- การนําไปใชและเผยแพรผลงานวิจัย 

 

 

(ดัดแปลงจาก  :  สํานักนิเทศและพฒันามาตรฐานการศึกษา สปช. 2544 หนา 13) 

 

1.  การรูจักผูเรียน  เปนจุดเริ่มตน ของการพฒันาการเรียนรูดวยการวิจัย ประกอบดวย การศึกษา

ขอมูลพื้นฐานของผูเรียน การวิเคราะหสภาพปญหาของผูเรยีนและการเลือกปญหาที่ตองการแกไขหรือ

พัฒนา  

1.1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของผูเรียน เพราะจะทําใหครูทราบวาผูเรียนแตละคนมสีิ่งที่ควร
แกไขปรับปรงุหรือพฒันาในดานในบาง โดยครูอาจจะทราบจากระเบียนสะสม แบบบันทกึพฤติกรรม การ
พูดคุยกับครู เพือ่น หรือผูปกครอง บันทึกผลหลังสอน หรือ การทดสอบ ฯลฯ  

1.2 การวิเคราะหสภาพปญหา เมื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานของผูเรยีนแลว ครูอาจพบปญหา
มากมาย  ทั้งทีเ่ปนปญหารายบุคคล เปนกลุม หรือทั้งช้ันเรียน การวิเคราะหสภาพปญหาคือการหาสาเหตุ
ของปญหาทีเ่กิดข้ึน โดยครูอาจใชวิธีเขียนผงัความคิด (Mind Mapping) เพื่อชวยจัดระบบรวบรวมความคิด
ของครูใหเห็นสภาพของปญหาที่ชัดเจนย่ิงข้ึน ดังตัวอยาง  
 

มีวิธีสอนทีน่าเบือ 
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 1.3  การเลือกและสํารวจปญหาท่ีตองการแกไขหรือพัฒนา ในข้ันน้ีครูตองตัดสินใจเลือก

ปญหาที่ตองการแกไขปญหาพฒันา โดยหากมีปญหาจํานวนมากครูควรจัดลําดับความจําเปนและ

ความสําคัญของปญหา โดยพจิารณาจากความรุนแรงของปญหาวาปญหาใดควรไดรับการแกไขหรือพฒันา

กอน เปนปญหาที่ชัดเจน มีขอมูลหลกัฐานช้ีชัดวาจําเปนตองหาคําตอบที่จะเกิดประโยชนตอการนําไป

พัฒนาผูเรียน การวิเคราะหสภาพปญหา และหาสาเหตุของปญหา ทําใหครูมองเห็นปญหาในลักษณะที่

กวางไมลงลึกในรายละเอียดของปญหา และยังไมไดชวยใหครูทราบถึงวิธีการแกไขปญหาไดตรงจุด 

ยกตัวอยางเชน ยกตัวอยางเชน   จากการศึกษาปญหา พบวา นักศึกษาประมาณ 1 ใน 4 มีผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนกระบวนวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษาเบื้องตน ผานเกณฑในระดับตํ่า      ขาดความ

กระตือรือรนในการเรียน เขาหองเรียนชา ไมคอยตอบคําถามหรอืแสดงความคิดเห็นรวมกับผูสอน  ดังน้ัน

ครูจึงตองทําการสํารวจปญหาและสาเหตุเพิม่เติม เชน  สนทนาแลกเปลี่ยนกบันักศึกษาและ

อาจารยผูสอนกระบวนวิชาเดียวกันทานอื่น ๆ  
 

ผู้สอน 

ขาดเทคนิคในการจงูใจให้ 

ผู้ เรียนสนใจเรียน 

ไม่ใช้สอื/นวตักรรม 

ทีเหมาะสม 

นักศึกษามีผลสัมฤทธิผ่านเกณฑ์ในระดับ

ตํา  ขาดความกระตือรือร้น 

ผู้เรียน 

มีความวิตกกงัวลในการเรียน 

ไม่เห็นคณุค่า 

ไม่สนกุกบัการเรียน 
สิงแวดล้อม 

สถาบนั 
ห้องสมุดมีหนงัสอืน้อย 

ไม่มีบรรยากาศวิชาการ 

บ้าน 

ไม่กระตุ้นให้สนใจศึกษา ไม่มีหนงัสอืทีนกัเรียนใช้อ่านประกอบได้ 
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 2. การออกแบบการเรียนรู/การออกแบบการวิจัย ประกอบดวย การกําหนดเปาหมายในการ

พัฒนาการเรียนรู การสํารวจและเลอืกนวัตกรรมทีส่อดคลองกับปญหาที่ตองการแกไข การสรางและพัฒนา

วิธีการหรือนวัตกรรม และการจัดทําแผนการเรียนรู  

 2.1 การกําหนดเปาหมายในการพัฒนาการเรียนรู เปนการกําหนดเปาหมายของการพฒันาที่

ตองการหรอืกําหนดสภาวะที่เรียกวาพัฒนาแลวใหชัดเจน โดยพิจารณาจากสภาพปจจุบันปญหาอันเปน

สภาวะเริ่มตนกอนการพัฒนา (Base-line) แลวมองภาพเปาหมายของการพฒันาซึ่งอาจจะมลีักษณะเปนข้ัน 

หรือเสนพัฒนาการของผูเรียนในดานตาง ๆ ใหชัดเจน เชน หลงัจากพฒันาแลวผูเรียนมีความรูความเขาใจ

ในเน้ือหา สามารถประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนได เกิดพฤติกรรมการเรียน    ที่พึงประสงค หรือมี

การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน  และมีเจตคติที่ดีตอวิชา 

 2.2 การสาํรวจและเลือกนวัตกรรม เพื่อทีจ่ะใหไดแนวทางในการแกปญหา ในข้ันน้ีครูตองศึกษา

เอกสารทีเ่กี่ยวของ เชน วารสาร บทความ หลักสูตร ผลงานวิจัย หนังสอื ตํารา คูมือ แนวคิดทฤษฎีตาง ๆ 

ตลอดจนประสบการณของครูเอง ทําใหครูทราบวาปญหาทีค่ลายกับปญหาของเราเองมผีูใดศึกษาไวบาง ใช

วิธีใดในการแกปญหา ผลการแกปญหาเปนอยางไร จะทําใหครูเห็นแนวทางในการแกปญหาไดชัดเจนข้ึน ซึ่ง

อาจเปนวิธีสอนแบบใหมหรอืการใชนวัตกรรมเขามาชวยในการจัดประสบการณการเรียนการสอนของครู 

ไดแก บทเรียนสําเร็จรูป ชุดการสอน เอกสารประกอบการสอน คูมือการสอน บทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน (CAI) การเรียนแบบรวมมือ การเรียนแบบ jigsaw  การเรียนแบบ CIPPA  การเรียนแบบ  e- 

learning  เปนตน  

 2.3 การสรางและพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม หลังจากครจูะไดทางเลือกในการแกปญหาหรือ

พัฒนา ซึ่งอาจเปนวิธีการหรือนวัตกรรมที่เปนไปได ในข้ันน้ีครูตองกําหนดวิธีการหรือสรางนวัตกรรมที่ใชใน

การแกปญหาหรอืพัฒนา แลวดําเนินการหาคุณภาพของวิธีการหรือนวัตกรรม จากผูรูในเรื่องน้ันๆ เชน หาก

ครูสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ครูก็ตองศึกษาคนควาวิธีการจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

แลวจัดทําตนแบบใหเสร็จสมบูรณ นําไปใหเพื่อนครู ศึกษานิเทศกหรือนักวิชาการที่เกี่ยวของกับเรือ่งที่

ศึกษา ใหความคิดเห็น พิจารณาความเหมาะสมเพื่อนําขอคิดเห็นที่ไดมาปรบัปรุงแกไขเตรียมนําไปใช

แกปญหาหรือพฒันาตอไป  

 2.4 การจัดทําแผนการเรียนรู เมื่อครูเลือกปญหา และแนวทางแกไข (นวัตกรรม) ไดแลว ก็มาถึง

ข้ันที่ครูตองคิดวาจะจัดการเรียนรูไดอยางไร โดยครจูะตองมกีารวางแผนและเขียนแผนการเรียนรูที่

สอดคลองกบัปญหาและนวัตกรรม สิ่งที่ครูควรคํานึงในการเขียนแผนการเรียนรู คือ  

 จะจัดการเรียนรูเพ่ืออะไร น่ันคือ จุดประสงคของการจดัการเรียนรูครั้งน้ี คือ มุงปรับปรงุแกไข

หรือพฒันาปญหาที่เกิดข้ึน ใหหมดไป เชน ตองการใหผูเรียนสามารถประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน

ได เกิดพฤติกรรมการเรียน    ที่พึงประสงค หรอืมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน  และมเีจตคติที่ดีตอวิชา 

 จัดการเรียนรูอยางไร : น่ันคือครูเลือกใชวิธีการ/นวัตกรรมที่ครพูิจารณาแลววาจะสามารถแกปญหา

หรือบรรลจุุดประสงคได เชน ใชวิธีการสอนแบบ jigsaw   และการเรียนแบบ  e- learning  เปนตน  
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จะรูไดอยางไรวาการจัดการเรียนน้ันบรรลุตามจุดมุงหมาย :น่ันคือจะวัดและประเมินผล

การเรียนอยางไรเพื่อตรวจสอบผลการใชนวัตกรรมในการจดัการเรียนรูใหกับผูเรียนวาไดผลตามที่กําหนดไว

หรือไม  

 

 3. การจัดกระบวนการเรียนรู เปนการจัดกจิกรรมตามแผนการเรียนรู  โดยครูนําเอานวัตกรรมที่ได

สรางหรือพฒันาข้ึน มาสูการปฏิบัติโดยขณะปฏิบัติกิจกรรมอาจทําการเกบ็รวบรวมขอมลูไปดวยหรือเก็บ

หลงัจากจัดกจิกรรม ซึง่ขอมลูที่เกี่ยวของกบัการเรียนการสอน อาจจัดเปน 4 กลุมใหญ ๆ คือ  

 1) ขอมูลดานความรูความสามารถไดแก ขอมูลดานความรู ความคิด และขอมูลดานทักษะการ

ปฏิบัติงาน และผลงาน  

 2) ขอมูลดานความรูสึก ไดแก ความคิดเห็น อารมณ เจตคติ บุคลิกภาพและคานิยม  

 3) ขอมูลดานพฤติกรรม ไดแก พฤติกรรมขณะเรียน นิสัยในการเรียน พฤติกรรมการทํางาน และ

กิจนิสัยในการทํางาน  

 4) ขอมูลดานปฏิสัมพันธในชั้นเรียน ไดแก ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน และปฏิสัมพันธ

ระหวางครูกับผูเรียน  

 ขอมูลดานตาง ๆ ครจูะไดมาจากวิธีการเกบ็ขอมลูซึง่มีอยูหลายวิธี ดังน้ี  

 

ประเภทของขอมูล ตัวอยางวิธีการเก็บขอมูล เคร่ืองมือ 

1.ขอมูลดานความรู 

ความสามารถ  

 การสอบความรูเชิงทฤษฎี  
 การสอบความรูเชิงปฏิบัติ 
 การประเมินทักษะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
 การประเมินผลงาน  

 แบบทดสอบ 
 แบบสอบปฏิบัติ 
 แบบประเมินผลงาน 

2. ขอมูลดานความรูสกึ  การใชแบบสอบถาม 
 การใชแบบวัด 
 การบรรยายความรูสึก 
 การสมัภาษณหรือสนทนากลุม  
 การสงัเกต 

 แบบสอบถาม 
 แบบวัดทัศนคติ 
 แบบบรรยายความรูสึก 
 แบบสมัภาษณ 
 แบบบันทึกการสงัเกต 

3. ขอมูลดานพฤติกรรม  การสงัเกต 
 การตรวจสอบประวัติ 
 การสอบถาม 
 การสมัภาษณ 

 แบบบันทึกการสงัเกต 
 แบบตรวจสอบรายการ 
 แบบสอบถาม 
 แบบสมัภาษณ 

4. ขอมูลดานปฏิสมัพันธ  การทําสังคมมิติ 
 การสงัเกต 
 การวิเคราะหปฏิสัมพันธ  

 แบบสงัคมมิติ 
 แบบบันทึกการสงัเกต 
 แบบวิเคราะห 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแตละวิธีมีกระบวนการเกบ็ขอมลูและเครื่องมือที่แตกตางกัน ซึ่งมีความ

เหมาะสมกับขอมูลแตละประเภทไมเหมือนกันดังน้ันครผููวิจยัจะตองทําความรูจกัคุนเคยใหดี ซึง่ในที่น้ีจะขอ

กลาวถึงเฉพาะในเรื่องของ การสํารวจ/สอบถาม และการบนัทึก พอสงัเขปดังน้ี  

แบบสอบถาม แบบสํารวจ และแบบตรวจสอบรายการ  (Questionnaire, Inventory,  

Check list)   เปนเครือ่งมอืชนิดหน่ึงที่ใชในการคนหาความจรงิจากผูเรียน เพือ่นํามาปรับปรงุการเรียน

การสอนใหไดผลดีย่ิงข้ึน แบบสอบถามแบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ 

 

1) Closed Form คือ แบบบังคับใหเลือกตอบตามที่กําหนดให เชน 
 

แบบสอบถามเมื่อจบบทเรียน 

คําชี้แจง  ใหนักศึกษาเขียนเครื่องหมาย  ลงในชอง  หนาขอความที่ผูเรียนเลือกแลววาตรงกบัความ

คิดเห็นของผูเรียนหรือความรูสึกของผูเรียนมากทีสุ่ด 

1. นักศึกษาเขาใจเรื่องที่เรียนมากนอยเพียงใด 

 เขาใจทั้งหมด    เขาใจบางสวน  ไมเขาใจเลย 

 2.   นักศึกษารูสึกวาแบบฝกเปนอยางไร 

 งาย   ยาก-งายพอดี       ยาก 

 3.   นักศึกษารูสึกวาวิธีสอนของอาจารยในบทเรียนน้ีเปนอยางไร 

 นาเบื่อ   นาสนใจ 

 

2) Open Form  แบบสอบถามชนิดน้ีเปดโอกาสใหผูตอบ ตอบโดยเสรี โดย 
ทั่วไปแลวแบบสอบถามมักใชทั้ง 2 แบบ ประกอบกันไป   ตัวอยาง 

 

สิ่งที่นักศึกษาชอบมากที่สุดในการเรียนการสอนครั้งน้ีคืออะไร 

..................................................................................................... สิ่งที่นักศึกษาอยากเปลี่ยนแปลงมากที่สุด

ในการเรียนการสอนครั้งน้ีคืออะไร 

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

ความรูหรอืทักษะที่นักศึกษาตองการเรียนรูเพิ่มเติม 

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

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

นักศึกษาคิดวาสามารถนําสิง่ที่ไดจากการเรียนรูจากการเรียนในหนวยน้ีไปใชไดอยางไร 

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

................................. 
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เกณฑการสรางแบบสอบถาม 

1) คําถามที่ใชตองไมคลุมเครือหรือเปนคําถามชนิด 2 แง 
2) ตองถามใหเฉพาะเจาะจงหรือถามใหตรงจุด 
3) ควรใชภาษางาย ๆ 
4) ตัวคําถามควรจะไดทดลองใชดูกอน กอนที่จะใชจริง หรือใหผูรูชวยตรวจดูกอน 

การบันทึกผลท่ีเกิดขึ้นจากการใชนวัตกรรม 

 ในการทําวิจัยในช้ันเรียนน้ันสวนใหญเปนการแกไขปญหาหรอืการพฒันาที่เนนการหาวิธีการใหม

หรือการใชนวัตกรรม ซึ่งการเก็บรวมรวมผลการใชนวัตกรรมน้ัน นอกจากจะเก็บรวมรวมผลในข้ันตอน

สุดทาย หลังจากใชนวัตกรรมจบสิ้นลงแลว ครูควรจะเก็บรวบรวมผลในระหวางการใชนวัตกรรมดวย ขอมูล

น้ีควรจะเปนขอมลูดานพฤติกรรมของผูเรียน ซึง่ไดจากการสงัเกตในขณะที่ครูนํานวัตกรรมที่พฒันาข้ึนมาใช

กับผูเรียนในแตละครัง้ หรือแตละแผนการเรียนรู โดยครูควรทําการบันทกึผลระหวางหรือหลังการเรียนการ

สอนในแตละครั้ง เชน ผูเรียนแสดงความสนใจในการเรียน ผูเรียนแสดงความกระตือรือรนในการเรียน หรือ 

ผูเรียนแสดงสหีนาเบือ่หนาย ไมชอบ เปนตน ในการบันทึกผลระหวางหรือหลงัจากเรียนรูในแตละครั้ง จะ

ทําใหครูไดขอมลูน้ันมาพจิารณาประกอบ การตัดสินใจ แกไข ปรับปรุง หรือพฒันานวัตกรรมน้ันเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู มีคุณคา และเปนประโยชนตอผูเรียนอยางแทจริง  

สมมุติวาในสวนของการบันทึกขอมูลระหวางหรือหลังการจดัการเรียนรู จากแผนการเรียนรู

ดังกลาวขางตน พบวามปีญหา ดังน้ี  

1) ผูเรียนมีปญหาจากการใชคอมพิวเตอรในการศึกษาเน้ือหาในระบบ e-Learning เพราะ 
บางเครื่องทํางานชามาก หรือไมสามารถใชการได  

 2)  ผูเรียนบางคนไมมสีถิติการเขาไปศึกษา online-course ในระบบ e-Learning  

2) ผูเรียนสวนใหญเห็นวาเน้ือหามีปริมาณมากหรือละเอียดมากเกินไป ทําใหจําไดไมหมด 
ขอสงสัยที่เกิดข้ึนกับครูจากผลการประเมินหลงัการจัดการเรยีนรูน้ี ครูสามารถนํามาจัดลําดับ

ความสําคัญของการแกไข ปรับปรงุ โดยครูควรพจิารณาวาปญหาใดเปนปญหาเรงดวนทีจ่ําเปนตองไดรับ

การแกไขทันที มิฉะน้ันจะทําใหการจัดการเรียนรูขาดประสทิธิภาพได ซึ่งปญหาที่เกิดข้ึน ไดแก  

 

 

 

คุณภาพการทํางาน     ดานความรูความคิด  

 

ความพึงพอใจ/เจตคติของผูเรียน   ดานคุณลักษณะคานิยม คุณธรรม 

 

พฤติกรรมการทํางาน     ดานทักษะกระบวนการ  
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 อยางไรก็ตามสิ่งที่สนใจและเปนปญหาเรงดวนดังกลาวน้ีอาจมีความสมัพันธคาบเกี่ยวกัน ซึง่ครู

จะตองพจิารณาวาสิ่งทีเ่ปนปญหาดังกลาวมีจุดเดนที่เนนไปทางดานใดมากทีสุ่ด สมมติวาครูใหความสนใจที่

จะแกปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางานของผูเรียน เพราะผลที่ไดจากการศึกษา ครูสามารถนําไปใช

ประโยชนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูในช้ันเรียน หรือทําวิจัยในช้ันเรียนในโอกาสตอไปได  

 การวางแผนเก็บขอมูลผลการใชนวัตกรรม ครูควรดําเนินการตามข้ันตอนตาง ๆ น้ี  

 

 

 เลือกขอมลูที่ตองการวัด  ขอมูลชนิดใด 

   

2. วิธีการรวบรวมขอมลู  จะเกบ็ขอมลูที่ตองการดวยวิธีการใด 

และเกบ็อยางไร 

   

3. แหลงขอมลู  ขอมูลทีจ่ะเก็บไดมาจากแหลงใดบาง 

และเกบ็กบัใคร 

   

4. ตารางการจัดเกบ็ขอมลู  ดําเนินการเก็บขอมูลเมื่อไร 

เก็บบอยครัง้หรือไม 

  

ข้ันตอนการเกบ็ขอมลูที่กลาวไปแลวขางตนน้ี แสดงวา การจดัเก็บขอมลู ครสูามารถใชเทคนิค

วิธีการเก็บไดมากกวา 1 ประเภท ไมวาจะเปนการสอบความรูเชิงทฤษฎี การสอบความรูเชิงปฏิบัติ การ

ประเมินทกัษะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน การประเมินผลงาน การใชแบบสอบถาม การใชแบบวัด การ

บรรยายความรูสกึ การสัมภาษณหรือสนทนากลุม การสังเกต  เทคนิคสังคมมิติ หรือการวิเคราะห

ปฏิสัมพันธ แตอยางไรก็ตามครูพงึระลึกอยูเสมอวา ขอมูลทีม่ีคุณภาพยอมไดมาจากวิธีการเก็บขอมูลที่ดี ซึ่ง

ไมไดข้ึนอยูกับปริมาณของขอมลูทีเ่รามักจะเรียกกัน วาขอมลูประเภทขยะน่ันเอง  

การสังเกตและเก็บรวบรวมผลท่ีเกิดขึ้นจากการใชนวัตกรรม 

 ในการเกบ็รวมรวมผลการใชนวัตกรรมน้ัน นอกจากจะเกบ็รวมรวมผลในข้ันตอนสุดทาย หลงัจาก

ใชนวัตกรรมจบสิ้นลงแลว ครูควรจะเกบ็รวบรวมผลในระหวางการใชนวัตกรรมดวย ขอมูลน้ีควรจะเปน

ขอมูลดานพฤติกรรมของผูเรียน ซึ่งไดจากการสังเกตในขณะที่ครูนํานวัตกรรมที่พฒันาข้ึนมาใชกับผูเรียนใน

แตละครั้ง หรือแตละแผนการเรียนรู โดยครูควรทําการบันทกึผลระหวางหรือหลงัการเรียนการสอนในแตละ

ครั้ง เชน ผูเรียนแสดงความสนใจในการเรียน ผูเรียนแสดงความกระตือรือรนในการเรียน หรือ ผูเรียนแสดง

สีหนาเบื่อหนาย ไมชอบ เปนตน ในการบันทกึผลระหวางหรือหลังจากเรียนรูในแตละครัง้ จะทําใหครูได

ขอมูลน้ันมาพจิารณาประกอบ การตัดสินใจ แกไข ปรับปรุง หรือพฒันานวัตกรรมน้ันเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

มีคุณคา และเปนประโยชนตอผูเรียนอยางแทจริง   
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 4. การไตรตรองและปรับปรุง เปนการนําเอาขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหเพือ่จะไดทราบวาครู

สามารถแกไขปญหา/พัฒนาการเรียนไดตามเปาหมายที่วางไวหรือไม เพียงใด ซึ่งขอมลูทีเ่กี่ยวกับการเรียน

การสอนอาจจัดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ ขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งวิธีการวิเคราะห

ขอมูลทัง้สองมีความแตกตางกัน ดังน้ี (สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา. สํานักงานคณะกรรมการ

การประถมศึกษาแหงชาติ, 2544 หนา  85-102) 

 

 

4.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ  
การวิเคราะหขอมลูเชิงปรมิาณในการวิจัยในช้ันเรียนน้ัน ครคูวรรูจักลักษณะของขอมูลที่ครจูัดเกบ็

มาไดวามีลักษะเปนขอมลูแบบกลุมหรือขอมลูแบบตอเน่ือง  

4.1.1 ขอมูลแบบกลุม (categorical data) 
ขอมูลแบบกลุม เปนขอมูลที่มลีักษณะเปนหมูพวกตามคุณสมบัติรวมกันอยางใดอยางหน่ึง  

ขอมูลประเภทน้ียังแบงออกเปน 2 ประเภท คือ  

1) ขอมูลทีจ่ําแนกเปนกลุมเปนพวกโดยไมมีลําดับคา มากนอยระหวางกลุม โดยมีช่ือ

ในทางวิชาการวา ขอมูลแบบนามบัญญัติ (nominal data) เชน  

เพศ  แบงออกเปน เพศชาย และเพศหญงิ (แบงได 2 กลุม)  

ความรูสึกของผูเรียนตอเวลาท่ีใชในการเรียน แบงออกเปน สั้นไป 

พอดี  นานเกินไป(แบงได 3 กลุม)  

2) ขอมูลทีจ่ําแนกเปนกลุมเปนพวกเชนเดียวกับขอ 1) แตมคุีณสมบัติทีเ่พิ่มเติมข้ึนมา

อีก คือ แตละกลุมมีลําดับคาที่มีความหมายในเชิงเปรียบเทยีบกันได โดยมีช่ือทางวิชาการวา ขอมูลแบบจัด

อันดับ (ordinal data) เชน  

- ระดับการเรียน  มี 3 ระดับ คือ เกง ปานกลาง และออน  
- คุณภาพของผลงาน มี 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช และตองปรบัปรุง  
- ระดับความคิดเห็น มี 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางย่ิง (5) เหน็ดวย (4) เฉย ๆ ไมมีความเห็น (3) ไมเห็นดวย 

(2) ไมเห็นดวยอยางย่ิง (1)  
4.1.2 ขอมูลแบบตอเน่ือง (continuous data) 

ขอมูลแบบตอเน่ือง เปนขอมูลที่จัดวาเปนขอมลูเชิงปรมิาณ จริง ๆ คือเปนตัวเลขที่มีความ

ตอเน่ือง ตัวเลขตาง ๆ จะมีชวงหางเทาๆ กัน ขอมูลประเภทน้ียังแบงออกเปน 2 ประเภทยอย ๆ คือ  

1) ขอมูลที่แบงเปนชวง โดยถือวา ไมมีศูนยแท คาของตัวเลข 0 เปนคาที่เราสมมติข้ึนมา

เพื่อใชแทนคําวา ไมมีคาเลย โดยมีช่ือทางวิชาการวา ขอมูลแบบชวง (interval data) เชน  

คะแนนผลสัมฤทธิ์ เมื่อครทูดสอบวัดความรูผูเรียน โดยใชแบบทดสอบทีม่ีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ที่ผูเรียนสอบไดกจ็ะมีคา 

0-100 คะแนน โดยความเปนไปไดของคะแนนที่กําหนดไว คือ 0 ถึง 100 คะแนนน่ันเอง  
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ทักษะการทํางานกลุม เมื่อครทูดสอบภาคปฏิบัติ โดยกําหนดงานให ผูเรียนปฏิบัติแลวใหคาคะแนน 0-40 คะแนน คะแนนผูเรียน

ได จากการปฏิบัติงานก็จะมีคา 0-40 คะแนน โดยความเปนไปไดของคะแนนที่กําหนดไว คือ 0-40 น่ันเอง  

ความคิดเห็น เลขที่กําหนดไวเดิมอาจจะเปนขอมูลที่นํามาจัดลําดับ 

ได ดังเชน ขอมูลระดับความคิดเห็น แตเมื่อครูตองการทราบความคิดเห็นโดยรวมของผูเรียน ครูอาจคิด

คะแนนรวมของความคิดเห็นแลว ครูจะแปลงคะแนนใหเปนขอมูลที่แบงเปนชวง ๆ ในทางวิชาการเรียกวา 

เปนขอมลูแบบชวงไมแท  

2) ขอมูลทีเ่ปนตัวเลขที่มีศูนยแท เลข 0 แทนความหมายของ คําวา ไมมีเลย ไดอยาง

แทจรงิ โดยมี่ช่ือทางวิชาการวา ขอมูลแบบอัตราสวน (ratio data) เชน  

- อายุ นับไดจากจํานวนวัน เดือน และป ทีเ่กิดจรงิ ๆ  
- สวนสูง วัดไดจากความสงูของแตละคนจริงๆ  

เมื่อครรููจกัประเภทของขอมลูตาง ๆ แลว ครูตองทราบวา ครูจะวิเคราะห ขอมลูเพื่ออะไร 

การวิเคราะหขอมลูที่ไดน้ีจะตองสอดคลอง กับจุดประสงค หรือ จุดมุงหมายของคําถามวิจัย ซึง่การวิจัยใน

ช้ันเรียน สวนใหญจะมจีุดประสงคของการวิจัย ที่ตองการคําตอบในลักษณะตอไปน้ี คือ  

1. เพ่ือการบรรยายขอมลูเบ้ืองตน  
2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตาง  
3. เพ่ือหาความสัมพันธ 

ดังน้ันเมื่อครูเกบ็รวบรวมขอมลูไดแลว ครูจะตองดําเนินการกับขอมลูในเบื้องตนกอน เชน 

จัดกลุมขอมลู ลดทอนขอมูล และสรุปขอมูล ดวยวิธีการตาง ๆ จากน้ันจึงทําการวิเคราะห โดยเลอืกใช

คาสถิติที่เหมาะสมกบัลักษณะของขอมลูน้ัน ๆ ซึ่งการวิจัยในช้ันเรียนน้ีครูยังไมจําเปนตองใชคาสถิติที่

ซับซอน เพราะคาสถิติที่ใชใน การวิจัยในช้ันเรียนน้ัน ควรจะใชในการสรุป และใหความหมายตอขอมูล โดย

มุงเนนใหครูไดนําไปใชในการพฒันา การเรียนการสอนของครูไดโดยตรง  

คาสถิติที่ครูสามารถนํามาใชในการวิเคราะหใหเหมาะสมกับชนิดของขอมูลและจุดประสงค

ของการวิเคราะหแสดงไดดังตาราง ตอไปน้ี  

 

จุดประสงค ลักษณะขอมูล คาสถิติท่ีใช 

1. เพื่อการบรรยายขอมลู

เบื้องตน  

 ขอมูลแบบกลุม (เชน เพศ 
หองเรียน)  

 ขอมูลตอเน่ือง (เชน อายุ 
สวนสูง คะแนนผลสัมฤทธ์ิ)  

 การแจกแจงความถ่ี คารอยละ 
 คาเฉลี่ย คาพิสัย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  

2. เพื่อการเปรียบเทียบความ

แตกตาง 

ใชขอมูล 2 ชุด ที่นํามา

เปรียบเทียบควรเปนขอมูล

ตอเน่ือง 

ใชคาสถิติพื้นฐานบรรยาย เชน 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  

3. เพื่อหาความสมัพันธ ใชขอมูล 2 ชุด จากกลุม

ตัวอยางเดียวกัน ในข้ันตอนน้ี

ใชคาสถิติพื้นฐานบรรยาย เชน 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
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ควรใชขอมูลตอเน่ืองจําพวก

คะแนน 

มาตรฐาน และคาสมัประสิทธ์ิ 

สหสัมพันธ เชน สัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ ของเพียรสัน 

 

 

 

4.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  
โดยธรรมชาติลกัษณะของขอมลูเชิงคุณภาพที่วิเคราะหแลว จะอยูในลกัษณะคําบรรยาย จาก

ขอมูลที่ครูรวบรวมมาในรูปของคําบอกเลา การสัมภาษณ บนัทึกจากการสังเกตของครู หรือบันทกึของ

ผูเรียน เปนตน  

แนวทางเบื้องตนที่ครูควรเขาใจในการวิเคราะหขอมลูเชิงคุณภาพ  

1) การใชขอมูลเชิงคุณภาพเปนขอมูลประกอบในงานวิจัย ของครู โดยปกติจะเปนการนํา

ขอมูลที่ครูเกบ็รวบรวมไดมาใชเสรมิ และยืนยันขอมลู การวิเคราะหขอมูลกระทําไดไมยุงยากซับซอนมาก

นัก ทั้งน้ีครูอาจจะเลอืกขอมลู ในสวนที่เกี่ยวของมาบรรยาย ซึ่งอาจจะใชคําพูด (quotes) ของผูเรียน หรือ

ผูใหขอมลูจากแหลงขอมลูอื่น ๆ มาเสริมการบรรยายผลการวิจัย ของครูเพิม่ก็ได  

2) การใชขอมูลเชิงคุณภาพเปนขอมูลหลักในการวิจัยของครู ในกรณีน้ีมีลักษณะของการ

วิเคราะหที่ยุงยากซับซอนกวากรณีแรก ซึ่งนักวิชาการดานการวิจัยเชิงคุณภาพไดแบงระดับของการ

วิเคราะหออกเปน 3 ระดับคือ  

 (1) การวิเคราะหเชิงบรรยาย ระดับน้ีเปนการวิเคราะหเบื้องตน เพื่อนําเสนอขอมลู

รายละเอียดตามขอเท็จจริง ประกอบกับการตีความของครทูี่ทําวิจัย โดยมีการนําคําพูดของผูใหขอมลูจาก

แหลงขอมูลที่เกี่ยวของมาเขียนประกอบ  

 (2) การวิเคราะหความเช่ือมโยง ระดับน้ีเปนการหารูปแบบ ความเช่ือมโยงในขอมลู เพื่อ

ใชในการอธิบายขอคนพบทีล่ึกซึ้งมากข้ึน  

 (3) การสรางทฤษฎีจากขอมลู ระดับน้ีเปนการวิเคราะหข้ันสงูเพื่อใหไดขอสรุปเชิงทฤษฎี

จากรปูแบบของความเช่ือมโยงตาง ๆ จากขอ (2) ซึ่งทฤษฎีที่ไดเรียกวา ทฤษฎีจากฐานราก (grounded 

theory) 

อยางไรก็ตามสําหรับการวิจัยในช้ันเรียนน้ัน ครูควรใหความสนใจการวิเคราะหขอมลูทีจ่ะทําให

ไดขอสรุปที่จะเปนประโยชนตอครูในการจัดการเรียนการสอน มิใชการสรางทฤษฎี ดังน้ันจึงใชการวิเคราะห

ขอมูลเฉพาะในระดับที่ 1 และ ระดับที่ 2 เทาน้ันก็เพียงพอแลว  

การวิเคราะหขอมลูเชิงคุณภาพ มีข้ันตอน ในการวิเคราะหดังน้ี  

1) การวิเคราะหขั้นตน ข้ันน้ีเปนการวิเคราะหขอมลูที่ดําเนินการในระหวางที่ครูเกบ็รวบรวม

ขอมูลเชน ภายหลงัที่ครูดําเนินการสงัเกตพฤติกรรมของผูเรยีน ภายหลังที่ไดพูดคุย/สัมภาษณ ผูเรียน เปน
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ตน ในข้ันตอนน้ี สิ่งที่ควรดําเนินการ ไดแก การบันทึกขอมูล การถอดเทปบทสัมภาษณ (ถาม)ี และการจด 

บันทึกขอสังเกตตาง ๆ ที่พบ   

2) การจัดกลุมขอมูล ข้ันน้ีครอูาจเริ่มตนดวยการจัดกลุมของขอมูลลวงหนาแลวจัดทําตาราง

แสดงความสมัพันธของคําสําคัญที่กําหนดไว อานขอความ/ขอมูลแลวขีดเสนใตขอมลูที่ตรงกบัคําสําคัญที่

กําหนดไวน้ัน พรอมทัง้กําหนดประเด็นตาง ๆ ลงในชองตารางเพื่อเตรียมหาความสมัพันธ ในกรณีที่ขอมลู 

ไมสามารถจัดเขากลุมได ใหจัดแยกไวตางหาก  

การนําเสนอและการแปลผลการวิเคราะหขอมูล คือการนําผลการวิเคราะหขอมลูที่ไดมานําเสนอ

ในรูปแบบที่ทําใหเขาใจงาย เปนการยืนยันผลการใชนวัตกรรมวา ไดชวยแกไข หรือพัฒนาการเรียนรูไดผล

อยางไรบาง การนําเสนอทําไดหลายลักษณะเชน นําเสนอในรูปของการบรรยายความเปนรอยแกวธรรมดา

หรือนําเสนอในรูปของตาราง ถาหากขอมลูน้ันมีตัวเลขมากหรือนําเสนอในรูปแบบของแผนภูมิแทง วงกลม 

หรือเสนตรง จะเลือกใชแบบไหนก็ข้ึนอยูกบัขอมลูน้ัน ๆ  

 

 

 

 5. การเผยแพรผลงาน  

รูปแบบการรายงานผลการวิจัยเพื่อนําเสนอผลการพัฒนามี 2 รูปแบบ คือ รปูแบบการรายงาน

ผลการวิจัยอยางไมเปนทางการ และรูปแบบการรายงานผลการวิจัยอยางเปนทางการ  

     5.1  การรายงานผลการวิจัยอยางไมเปนทางการ  

การเขียนรายงานแบบไมเปนทางการมกัจะนําเสนออยางสั้น ๆ แตมีสาระสําคัญแสดงถึงความเปนเหตุ

เปนผลของกระบวนการวิจัย ใหผูอานเขาใจถึงสิ่งที่ครูศึกษา และสิ่งที่คนพบ โดยอาจจะนําเสนอเปนความ

เรียง หรือกําหนดประเด็นการเขียน และควรแสดงถึงหลักฐานเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงานและผล

การศึกษาประกอบ เพื่อยืนยันขอสรปุตาง ๆ ที่ไดจากการวิจยั  ดังน้ี 

- เสนอใหเห็นวาปญหาที่ตองการแกไขคืออะไรหรือคุณภาพทีต่องการเพิ่มพูนคืออะไร   
- สําคัญเพียงใด   
- แนวทางที่คาดวาจะไดผลดีหรอืนวัตกรรมคืออะไร   
- ทําไมจึงคิดวาจะไดผลดี   
- ลงมอืปฏิบัติจรงิเมือ่ไร กับเด็กกลุมใด   
- ปฏิบัติไดอยางไรบาง   
- มีอะไรเกิดข้ึนในระหวางการปฏิบัติจริงบาง ดีหรือไมดีอยางไร 
- เมื่อปฏิบัติสิ้นสุดแลว ผลปลายทางที่เกิดข้ึนคืออะไร เปนจํานวนเทาใด มีคุณภาพอยางไร ตรงกบัที่คาดหวัง

ไวมากเพียงใด 
- ครูรูสกึอยางไรตอผลงาน  คิดวานาจะปรับปรุงเพิ่มเติมอยางไรอีก 

     5.2  การเขียนรายงานการวิจัยแบบเปนทางการ  



24 
 

 
 

              รูปแบบการรายงานการวิจัยแบบเปนทางการน้ี มีโครงสรางของเน้ือหาสาระที่นําเสนอ ใน

ลักษณะของการวิจัยเชิงวิชาการทีส่วนใหญมกัมีการนําเสนอที่มีรปูแบบตายตัว ดังตัวอยาง 

 

รายงานผลการพัฒนาการเรียนการสอน 

วิชา………………………….. 

บทท่ี 1 ปญหาหรือความจําเปนในการพัฒนาการเรียนการสอน 

1.1 ปญหาหรอืความจําเปนในการพัฒนาการเรียนการสอน  
1.2 วัตถุประสงคของการพัฒนาการเรียนการสอน 
1.3 ขอบขายการดําเนินงานและกําหนดการดําเนินงาน 
1.4 ผลที่คาดวาจะไดรับ  

บทท่ี 2 แนวทางในการแกปญหาหรือการพัฒนาการเรียนการสอน 

1.1 การวิเคราะหปญหาและสาเหตุของปญหา 
1.2 การวิเคราะหสาเหตุและแนวทางแกปญหา 
1.3 การวิเคราะหแนวทางแกปญหา 
1.4 การเลือกแนวทางแกปญหาหรือการพฒันาการเรียนการสอน  

บทท่ี 3 หลักการและวิธีการในการแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน  

1.1 ประเภทของสื่อหรือนวัตกรรมที่ใชแกปญหา  
1.2 วิธีการจัดทําสือ่หรือนวัตกรรม 
1.3 รูปแบบสือ่หรือนวัตกรรม  

บทท่ี 4 การทดลองใชแกปญหา หรือพัฒนาการเรียนการสอน  

1.1 การวางแผนและเตรียมการในการทดลองใชหรือนําไปใช  
1.2 การนําไปใชและการบันทึกผลการนําไปใช  
1.3 การวิเคราะหขอมลู และการปรับปรงุแกไข  
1.4 การสรุปผลการนําไปใช  

บทท่ี 5 การสรุปผลการพัฒนาการเรียนการสอนและขอเสนอแนะ  

5.1 การสรุปผลการดําเนินการพัฒนาการเรียนการสอน 
5.2 ขอเสนอแนะเกี่ยวกบัการเรียนการสอน  

บรรณานุกรม 

ภาคผนวก 

1. แผนการสอน 
2. แบบประเมินผลการนํานวัตกรรมไปใช 
3. แบบบันทึกผลการนํานวัตกรรมไปใช 
4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  
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การเขียนรายงานผลการจัดทําวิจัยในช้ันเรยีน 
 

          ในการศึกษาหลักการ รูปแบบการเขียนรายงานผลการจัดทําโครงงาน ผูจัดทําไดแบงเน้ือหาทีส่ําคัญ
ออกเปนหัวขอ พรอมอธิบายขอกําหนดในการเขียนไวโดยละเอียดตามสวนประกอบรูปเลม 5 บท ดังน้ี 

ขอกําหนดพิเศษ 
-   การต้ังคาหนากระดาษ 

Top  3.00 cm  Bottom 1.25 cm 
Left  3.00 cm  Right  2.50 cm 
Header  1.25 cm  Footer  1.25 cm 

1. ปกนอก 

- ตราสัญลักษณวิทยาลัยฯ สีทอง สูง 3.5 cm กวาง 3 cm 
- ช่ือวิจัยในช้ันเรียน ใชแบบตัวอักษรเปน TH SarabunPSK ขนาด 20 pt สวนขอความอื่น   

ขนาด 18 pt  
2. ปกใน 

- ตราสัญลักษณวิทยาลัยฯ สีแดง สูง 3.5 cm กวาง 3 cm  
- ตัวหนังสือสีดําแบบหนา ช่ือวิจัยในช้ันเรียน ใชแบบตัวอักษรเปน TH SarabunPSK ขนาด  

20 pt สวนขอความอื่น ขนาด 18 pt  
ขอกําหนดพิเศษ 
-   ต้ังแตบทคัดยอถึงรายการสัญลักษณและคํายอ ถือวาเปนเน้ือหาที่ตอเน่ืองกัน ใหใสเลข 

หนา ที่ตําแหนงกึ่งกลาง ดานลางของกระดาษ ในรูปแบบเลขหนา ก,ข,ค,... (แสดงเลข 
หนาทุกหนา) ใชแบบตัวอักษรเปน TH SarabunPSK ขนาด 16 pt แบบปกติ 

4. บทคัดยอ 

- คําวา “บทคัดยอ”ตัวหนังสือสีดําแบบหนา ใชแบบตัวอักษรเปน TH SarabunPSK ขนาด 
18 pt  สวนขอความอื่น ขนาด 16 pt แบบปกติ  

- การเขียนบทคัดยอ จะแบงออกเปน 2 ยอหนา คือ 
 ยอหนาที่ 1 ใหกลาววาวิจัยในช้ันเรียน ที่จัดทําข้ึนมาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่ออะไร (โดยการ 

ผนวกขอความสวนของบทที่ 1 หัวขอที่ 1.2 วัตถุประสงคของวิจัยในช้ันเรียน ที่ผูจัดทํา
เขียนไวเปนขอ ๆ ) วิจัยในช้ันเรียนน้ีไดนําหลักการทฤษฎีใดเปนหลักชวยในการออกแบบ
และสรางเครื่องมือ รวมทั้งใชคาสถิติใดในการทดสอบและวิเคราะหผลการทดลองวิจัยใน
ช้ันเรียนดังกลาว 
ยอหนาที่ 2 ใหกลาวถึงการสรุปผลโครงงาน (นําขอมูลในบทที่ 5 หัวขอที่ 5.1 สรุปผล 

 วิจัยในช้ันเรียน ที่ผูจัดทําเขียนไวมาใสไดเลย) 
5. กิตติกรรมประกาศ 

- คําวา “กิต ติกรรมประกาศ”ตัวหนังสือสี ดําแบบหนา ใชแบบตัวอักษรเปน TH 
SarabunPSK ขนาด 18 pt  สวนขอความอื่น ขนาด 16 pt แบบปกติ 

- การเขียนกิตติกรรมประกาศ จะแบงออกเปน 2 ยอหนา คือ 
ยอหนาที่ 1 ใหกลาวถึงการแสดงความขอบคุณบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในการชวยช้ีแนะ 
แนวทางการจัดทําวิจัยในช้ันเรียนใหสําเร็จ โดยเริ่มต้ังแตกระบวนการเริ่มตนจนถึงสุดทาย 
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เชน คณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดทําวิจัยในช้ันเรียน  ผูเช่ียวชาญ อาจารยในแผนก
วิชา อาจารยในวิทยาลัย และบุคคลที่ไมอาจกลาวนามไดทั้งหมด เปนตน 

 ยอหนาที่ 2 ใหกลาวถึงการแสดงความขอบคุณสิ่งสนับสนุนที่เปนปจจัยสงเสริม ใหการ 
จัดทําวิจัยในช้ันเรียนน้ีสําเร็จไดดวยดี เชน สถานที่ คุณบิดา มารดา เปนตน 

6. สารบัญ 

- คําวา “สารบัญ”ตัวหนังสือสีดําแบบหนา ใชแบบตัวอักษรเปน TH SarabunPSK ขนาด 
18 pt  สวนขอความอื่น ขนาด 16 pt แบบปกติ ยกเวนช่ือบท ใชแบบหนา 

7. สารบัญตาราง 
- คําวา “สารบัญตาราง”ตัวหนังสือสีดําแบบหนา ใชแบบตัวอักษรเปน TH SarabunPSK 

ขนาด 18 pt  สวนขอความอื่น ขนาด 16 pt แบบปกติ 
8. สารบัญรูป 

- คําวา “สารบัญรูป”ตัวหนังสือสีดําแบบหนา ใชแบบตัวอักษรเปน TH SarabunPSK 
ขนาด 18 pt  สวนขอความอื่น ขนาด 16 pt แบบปกติ 

9. รายการสัญลักษณและคํายอ (กรณีถามี) 
- คําวา “รายการสัญลักษณและคํายอ” ตัวหนังสือสีดําแบบหนา ใชแบบตัวอักษรเปน  

TH SarabunPSK ขนาด 18 pt  สวนขอความอื่น ขนาด 16 pt แบบปกติ 
ขอกําหนดพิเศษ 
-   การต้ังคาหนากระดาษ 

Top  3.00 cm  Bottom 1.25 cm 
Left  3.00 cm  Right  2.50 cm 
Header  1.25 cm  Footer  1.25 cm 

- ช่ือบท ตัวหนังสือสีดําแบบหนา ใชแบบตัวอักษรเปน TH SarabunPSK ขนาด 18 pt   
- รายละเอียดเน้ือหาแตละบท ในสวนหัวเรื่องใหญ ตัวหนังสือสีดําแบบหนา ใชแบบ

ตัวอักษรเปน TH SarabunPSK ขนาด 16 pt สวนขอความอื่น ขนาด 16 pt แบบปกติ 
- การแสดงขอมูลเปนตาราง ใหเขียนช่ือ ตารางท่ี …. (TH SarabunPSK ขนาด 16 pt แบบ

หนา) ไวดานบนของตารางน้ัน ๆ  
- การแสดงขอมูลเปนรูป ใหเขียนช่ือ รูปท่ี …. (TH SarabunPSK ขนาด 16 pt แบบหนา) 

ไวดานลางของรูปน้ัน ๆ 
- ต้ังแตบทที่ 1 ถึงประวัติผูเขียน ใหใสเลขหนา ที่ตําแหนงชิดขวา ดานบนของกระดาษ ใน 

รูปแบบเลขหนา 1,2,3,... (ไมแสดงเลขหนาในหนาแรกของบท,บรรณานุกรม, ภาคผนวก, 
ประวัติผูเขียน) ใชแบบตัวอักษรเปน TH SarabunPSK ขนาด 16 pt แบบปกติ 
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10. แนวทางการเขียนสวนเน้ือหาของรายงานการวิจัย 
 สวนเน้ือหาจะประกอบดวย 5 บท ไดแก 

 บทที่ 1 บทนํา 

 บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย 

 บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมลู 

 บทที่ 5 สรปุ อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 การเขียนสวนเน้ือหาในแตละบท ต้ังแตบทที่ 1 ถึงบทที่ 5 มรีายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

บทท่ี 1 บทนํา 

จุดเนนของบทน้ี จะตองช้ีใหเห็นสภาพของปญหาการเรียนการสอน โดยแสดงขอมลูยืนยัน
สภาพปญหาระบุแนวคิดในการแกปญหา กําหนดจุดประสงคในการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย และ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับอยางชัดเจน 

แนวทางในการเขียนบทนํา มีสวนประกอบ 5 ขอ คือ 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

3. สมมุติฐานของการวิจัย 

4. ขอบเขตของการวิจัย 

5. คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย 

6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

แนวทางการเขียนสวนประกอบในแตละขอ มรีายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

1. ความเปนมาและความสาํคัญของปญหา 

กลาวถึงสภาพการเรียนการสอนที่พึงปรารถนา หรือที่ควรจะเปนโดยอาจกลาวถึงแผนการศึกษา

ชาติ จุดมุงหมายของหลักสูตร นโยบายการจัดการศึกษาระดับกรม ตลอดจนจุดประสงครายวิชาที่ตน

รับผิดชอบ 

กลาวถึงสภาพปญหาการเรียนการสอนทีป่ระสบ หรือไมเปนไปตามที่ปรารถนา โดยบรรยายถึง

สภาพปญหาจากการวิเคราะห ตามข้ันตอนวิเคราะหปญหา ถามีตัวเลขประกอบใหนํามาระบุไวดวย 

สรปุแนวทางทีจ่ะแกปญหาที่ประสบอยู หรือพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยขอความที่เขียนในสวน

น้ีจะตองสอดคลองและตอเน่ืองกันโดยตลอด 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

กําหนดใหชัดเจนวา เพื่อศึกษาอะไร เขียนถึงสิ่งที่เราอยากไดคําตอบ การเขียน 

วัตถุประสงคของการวิจัยตองเขียนใหสอดคลองกบัปญหาวิจัย และนิยมเขียนเปนประโยคบอกเลา 
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ตัวอยาง 

1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนสําเรจ็รปูกบัเรียนปกติ 

2) เปรียบเทียบสัดสวนของนักเรียนที่ไดระดับผลการเรียนตาง ๆ ระหวางเรียนโดยใช 

บทเรียนสําเรจ็รปูกบัเรียนแบบปกติ 

3. ศึกษาเจตคติของนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป 

 

3. สมมุติฐานของการวิจัย 

สมมุติฐานของการวิจัย เปนคําตอบที่คาดหวังไวกอนที่จะทําการวิจัย หรือสามารถทดสอบ ไดดวย
วิธีการทางสถิติ การต้ังสมมุติฐานตองต้ังบนรากฐานแนวคิดทฤษฎี หรือผลงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับปญหาน้ัน 
กลาวคือ ผูวิจัยจะตองศึกษาแนวคิดทฤษฎี หรืองานวิจัยที่เกีย่วของอยางเพียงพอ จงึจะสามารถต้ังสมมุติฐาน
ไดใกลเคียงกับความเปนจรงิ และการต้ังสมมุติฐานตองสอดคลองสมัพันธกับวัตถุประสงคของการวิจัย 

ตัวอยาง 

1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนทีเ่รียนโดยใชบทเรียนสําเรจ็รปูสงูกวา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทีเ่รียนแบบปกติ 

2) สัดสวนของนักเรียนที่ไดระดับผลการเรียน 4 และ 3 ของการเรียน โดยใชบทเรียนสําเรจ็รปูสงู

กวาการเรียนแบบปกติ 

3) เจตคติของนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปสูงกวาเกณฑที่กําหนด 

 

4.  ขอบเขตของการวิจัย 

เปนการบอกกรอบงานวิจัยวา มีขอบเขตเพียงใด ครอบคลุมอะไรบาง แตไมจําเปนตองระบุ

รายละเอียดมากนัก 

ตัวอยาง 

-   กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2535 

-   เน้ือหา สรางบทเรียนสําเร็จรูปวิชา ค 311 เรื่องเลขยกกําลงั 

-   ระยะเวลา   ต้ังแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2538 ถึงภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2539 รวม

เปนเวลา 2 ปการศึกษา 

 

5. คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย 

มีคําบางคําในรายงานการวิจัยที่ตองใหคําจํากัดความหรือนิยาม เพื่อทําความเขาใจระหวางผูวิจัย

กับผูอานรายงานการวิจัย ซึง่คําเหลาน้ันจะเปนคําที่มีความหมายแตกตางไปจากความหมายทั่ว ๆ ไป 

ความหมายของคําที่นิยาม ใหนิยามเปนเชิงปฏิบัติการ (Operation Definition) ไมใชนิยามตาม

ทฤษฎีหรือความหมายสากล 
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ตัวอยาง 

1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่นักเรียนทําไดจากแบบทดสอบวิชา ค 311 ที่ผูวิจัย

สรางข้ึน 

2) เจตคติของนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของ 

นักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป โดยไดจากการใชแบบสอบวัดเจตคติซึ่งผูวิจัย

สรางข้ึนเอง 

 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ผูวิจัยตองตอบคําถามใหไดวา เมื่อทําวิจัยเสรจ็แลวเราจะนําไปใชประโยชนโดยตรงไดอยางไรบาง 

ซึ่งตองสอดคลองกบัความเปนมาและความสําคัญของปญหา และใหกลาวถึงประโยชนที่เปนผลตามมาดวย 

ตัวอยาง 

1) เพื่อเปนแนวทางใหครูไดรูปแบบ และวิธีการสอนที่มปีระสิทธิภาพมาชวยในการพัฒนาการ

เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร 

2) เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรงุแกไขวิธีสอน วิชาคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาเพือ่

ประโยชนในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

 

บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

บทน้ีเปนการนําเสนอ แนวคิดหรือทฤษฎี หรืองานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับงานวิจัยที่กําลังดําเนินการอยู 

จุดเนนของบทน้ี คือ หลังจากไดนําเสนอแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับประเด็นวิจัยแลว 

ผูเขียนรายงานจะตองสรปุกรอบความคิด หลกัการ แนวทาง หรือรปูแบบของนวัตกรรมที่ใชแกปญหาการ

เรียนการสอน ที่นํามาใชในการแกปญหาหรอืทดลอง 

รายงานเน้ือหาของบทน้ีควรเสนอแยกเปนตอน ๆ เพื่อใหผูอานเห็นภาพรวมของบทที่ 2 เชน 

ตอนที่ 1 ความหมาย หรือมโนทัศนทีส่ําคัญเกี่ยวกับนวัตกรรมที่นํามาใชในการแกปญหาการเรียน

การสอน 

ตอนที่ 2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมที่นํามาใชในการแกปญหา 

ตอนที่ 3 ผลการวิจัย หรอืบทความที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมที่นํามาใชในการแกปญหา 

    ฯลฯ 

ในแตละตอนจะตองอธิบายกรอบความคิดโดยสรุปท่ีเปนของผูวิจัยเอง 

เมื่อไดกําหนดเน้ือหาเปนตอน ๆ ดังกลาวขางตนแลว จึงเขียนรายละเอียดของเน้ือหา 

ในแตละตอนตามลําดับ 
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ตัวอยาง 

งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร และทกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียน โดยชุดการสอนนิมิคอรสกบันักเรียนโดยการสอน

ตามคูมือครูของ สสวท.” 

 

บทท่ี 2 ไดจัดทําเปน 4 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ความหมายและลักษณะของชุดมินิคอรส 

ตอนที่ 2 พัฒนาการของชุดมินิคอรสและหลักการประเมินผลชุดมินิคอรส 

ตอนที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร 

ตอนที่ 4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการสอนมินิคอรสและทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาตรและการสอนตามคูมือครูวิทยาศาสตรของ สสวท. 

 

บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย 

จุดเนนของบทน้ี จะแสดงใหเห็นลําดับข้ันตอนของการสรางและการพัฒนานวัตกรรม 

บอกข้ันตอนการพัฒนาเครื่องมือวัด ระบุเปาหมายที่ใชในการทดลอง รปูแบบการทดลอง วิธีการเกบ็

รวบรวมขอมูล และแนวทางการวิเคราะหขอมลู ตลอดจนการเผยแพร 

ข้ันเผยแพร 

ข้ันน้ีจะเกิดข้ึนเมื่อครผููสอนมั่นใจวา ผลการดําเนินงานน้ันไดผลแนนอนแลวใหเขียนระบุวา การ

เผยแพรโดยวิธีการใดบาง มีหลักฐานการเผยแพรอะไรบาง และผลการเผยแพรเปนอยางไร 

 

บทท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูล 

จุดเนนของบทน้ี คือ การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใหสอดคลองกับ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

หลักในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

1. ควรเสนอเรียงลําดับตามวัตถุประสงคของการวิจัย หรือ ตามสมมุติฐานของการวิจัย 
ทีละขอ 

2. ถาสามารถเสนอผลการวิเคราะหขอมลูรวมเปนตารางเดียวกันไดก็ควรจะรวมกันไวและการแปล
ผลการวิเคราะหขอมลูก็ควรแปลเฉพาะประเด็นทีส่ําคัญหรือขอคนพบที่เดน ๆ แปลความเชิงสถิติเปนหลัก 
ไมควรตีความหรือขยายความเพิม่เติมในบทน้ี 

3.  ใชเทคนิคในการแปลผลทีเ่รียกวา “ขอมูลพูดได” เชน ใชแผนภูมิ แผนภาพตาง ๆ ประกอบใน

การแปลผล ไมจําเปนจะตองเสนอตารางที่มีตัวเลขมาก ๆ 

4. ใชภาษาเขียนที่อานงายและเหมาะสมกบัผูอาน พยายามแปลงภาษาทางสถิติใหเปนภาษา

เขียนที่ผูอานสามารถเขาใจไดงาย ๆ 



31 
 

 
 

5. การเสนอผลการวิเคราะหขอมลูระหวางตาราง ควรมีขอความนําเพื่อเช่ือมโยงใหเห็นความ

ตอเน่ืองระหวางสิง่ที่เสนอไปแลวกับสิ่งที่จะเสนอตอไปอยางไร 

6. การเขียนหัวตาราง ในการเขียนหัวตารางจะตองเขียนใหชัดเจน ไมคลุมเครือบอกลําดับตาราง

เพื่องายแกการคนควาจากสารบัญตาราง เชน ตาราง 1 ตาราง 2 เปนตน 

7. เสนอผลกระทบ (Impact) ซึ่งเกิดจากการดําเนินการแกปญหา (ถามี) เชน นักเรียน ครู ได

รับคําชมเชย ไดรับรางวัลชนะการประกวดตาง ๆ ไดรบัเชิญไปเปนวิทยากรหรือมีหนวยงานอื่นมาเย่ียมชม

กิจการที่ดําเนินงานน้ัน 

 

 ตัวอยาง การเขียนตารางแสดงผลการวิเคราะหขอมูล 

ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร (ค 311) เรือ่งเลขยกกําลัง

ของนักเรียนทีเ่รียน โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปกับคะแนนเกณฑ 

 

วิธีเรียน n X  SD t 

ใชบทเรียนสําเร็จรูป

เกณฑ 

30 

- 

12.37 

10.00 

11.36 3.88* 

*p  <  .05 

 

จากตาราง 1 แสดงวา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร (ค 311) เรือ่ง เลขยกกําลังของ
นักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปกับคะแนนเกณฑ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
น่ันคือ นักเรียนทีเ่รียนโดยใชบทเรียนสําเรจ็รปูมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวาคะแนน
เกณฑ 
 

ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร (ค 311) เรือ่ง เลข 

ยกกําลัง ระหวางกอนเรียนกบัหลังเรียนของนักเรียนทีเ่รียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป 

 

การสอบ N d  Sd t 

กอนเรียน 

หลงัเรียน 

20 

20 

5.40 4.99 10.82* 

*p  <  .05 

 

จากตาราง 2 แสดงวา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร (ค 311) เรือ่ง เลข 

ยกกําลัง กอนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนสําเรจ็รปู แตกตางกันอยางม ี

นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 น่ันคือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังเรียนสงูกวากอนเรียน

เมื่อนักเรียนเรียนโดยใชบทเรียนสําเรจ็รปู 
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บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

จุดเนนของบทน้ี คือ การนําเสนอขอสรุป หรือขอคนพบใหสอดคลองกบัวัตถุประสงคของการวิจัย 

อภิปรายผลการวิจัยโดยองิแนวคิดทฤษฎี รวมทั้งใหขอเสนอแนะโดยใชขอคนพบจากผลการวิจัยครั้งน้ี บทน้ี

ตองมีสาระสําคัญครบถวนพรอมที่จะนําไปปรับเปนรายงานการวิจัยฉบบัยอได 

 

แนวทางการเขียนบทน้ี มีดังน้ี 

1.  สรปุวัตถุประสงคของการวิจัยในชวงตน พรอมทัง้เลาวิธีดําเนินการโดยยอในชวงกลาง กอนที่
จะเขียน สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

2.  การเขียนสรปุผลการวิจัย 

2.1 ควรสรุปสั้น ๆ กระชับ สอดคลองและเรียงลําดับตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

2.2 การสรปุผลการวิจัยเปนการแปลความในระดับการตีความดังตัวอยาง 

ตัวอยาง การสรุปผลการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การเขียนอภิปรายผลการวิจัย 

3.1 เขียนเพื่อช้ีแจงใหเห็นวาผลการวิจัยที่ไดสอดคลองหรือขัดแยงกับหลกัการทฤษฎี หรือ

ผลการวิจัยของผูอื่นที่ทําไวอยางไร ถาขัดแยงใหเสนอความคิดเห็นหรือเหตุผลหรือขอจํากัดที่ทําใหผลที่ได

เปนเชนน้ัน ในการอภิปรายควรแยกประเด็นอภิปรายไปทลีะประเด็น 

3.2 ในการอภิปรายผลการวิจัย ไมจําเปนตองอภิปรายทกุรายการตามขอสรุปผลการวิจัย 

ผูวิจัยอาจยกประเด็นที่เปนที่นาสังเกต หรอืโดดเดน หรือประเด็นที่ปรากฏขอสรุปไมเปนไปตามสมมุติฐาน

การวิจัย 

 

ตัวอยาง การอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยที่พบวา………………………………………………………………..ซึ่งไมเปนไปตาม

สมมุติฐานการวิจัย การที่ไดขอสรุปเชนน้ีอาจเน่ืองมากจาก (1)…………………. 

สรุปผลการวิจัย 

1. ………………………………………………….. 

2. ………………………………………………….. 

3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน ทีเ่รยีนโดย

ใชบทเรียนสําเร็จรูปสูงกวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนที่เรียนแบบ

ปกติอยางชัดเจน 
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……………………………………. (2)……………………………………………………………..และ 

(3)………………………………………………………………..โดยขอสังเกตทั้ง 3 ประการน้ีสอดคลองกับแนวคิดของ

นักจิตวิทยาบางทาน คือ ………………………………………………… 

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

4. การเขียนขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัย นิยมเขียนแยกเปน 2 สวน คือ 

4.1 ขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน เขียนใหสอดคลองกบัประโยชนที่คาดวาจะไดรับที่

ระบุไวในบทที่ 1 

4.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัย เปนขอเสนอแนะเพื่อทําวิจัยเพิม่เติมวา จากขอคนพบใน

งานวิจัยดังกลาวไดกอใหเกิดประเด็น หรือแนวคิดที่ควรจะมกีารดําเนินการในการวิจัยในระยะตอไปใน

หัวขอใดบาง 

 
11. บรรณานุกรม 

การเขียนบรรณานุกรมจะตองมีแหลงขอมูล 5 แหลงขอมูลข้ึนไป โดยมีหลักการเขียนดังน้ี 
 1. เขียนไวในสวนทายของรายงาน 
 2. เขียนเรียงลําดับอักษรช่ือผูแตง ถามีผูแตงต้ังแต 2 คนข้ึนไปใหพิจารณาช่ือผูแตงคนแรกเปนหลกั 

3. กรณีที่มีทัง้บรรณานุกรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหเขียนบรรณานุกรมภาษาไทยกอน 
4. ช่ือผูแตงมีพยัญชนะตนเหมอืนกัน ใหพจิารณาพยัญชนะตัวถัดไปตามลําดับในพจนานุกรม 
5. บรรทัดแรกของบรรณานุกรมจัดชิดดานซายของกระดาษ ถายังไมจบเมื่อข้ึนบรรทัดใหมตองยอ 
    หนาเขามา 7 ชวงตัวอักษรของบรรทัดแรก ใหเขียนตรงกับชวงตัวอักษรที่ 8  
 
 

รูปแบบการเขียนอางอิงและบรรณานุกรม 
 
บรรณานุกรม (Bibliography) หมายถึง รายการของทรพัยากรสารสนเทศทัง้หมดทีผู่ทํา

รายงานไดใชประกอบการเขียนรายงาน ทั้งที่ปรากฏชัดเจนโดยเขียนอางอิงไว และสวนที่ไมปรากฏ
ชัดเจน แตอาจเปนเพียงการรวบรวมความคิดหลาย ๆ แนว แลวนํามาเรียบเรียงใหม 
 
ลําดับ ประเภทบรรณานุกรม  
1. ตัวอยาง บรรณานุกรมหนังสอืภาษาไทย  
2. ตัวอยาง บรรณานุกรมภาษาอังกฤษ  
3. ตัวอยาง บรรณานุกรมวิทยานิพนธ  
4. ตัวอยาง บรรณานุกรมบทความจากหนังสือ  
5. ตัวอยาง บรรณานุกรมบทความจากวารสาร  
6. ตัวอยาง บรรณานุกรมคอลมันจากวารสาร  
7. ตัวอยาง บรรณานุกรมคอลมันจากหนังสือพิมพ  
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8. ตัวอยาง บรรณานุกรมโสตทัศนวัสดุ  
9. ตัวอยาง บรรณานุกรมสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส  
 
1. บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย                  
แบบ ก                 
ช่ือ / ช่ือสกุล. / / ชื่อเร่ือง. / / ครั้งที่พิมพ. / / เมืองที่พิมพ / : / ผูรับผิดชอบในการพิมพ, / 
/ / / / / / /ปที่พิมพ.   
แบบ ข  
ช่ือ / ช่ือสกุล. / / (ปที่พิมพ). / / ชื่อเร่ือง. / / ครั้งที่พิมพ. / / เมืองที่พมิพ/ : / ผูรับผิดชอบ   
/ / / / / / / ในการพิมพ.  
ตัวอยาง 
แบบ ก   
กิตติกร  มีทรพัย. จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก. พิมพครัง้ที่ 3.  กรุงเทพฯ : ธุรกจิการพิมพ,  
       2544.  
แบบ ข   
กิติกร  มีทรพัย.  (2544).  จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก.  พิมพครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ :   
       ธุรกิจการพมิพ.  

               
2. บรรณานุกรมหนังสือภาษาอังกฤษ  
แบบ ก  
ช่ือสกุล. / ช่ือตน / ช่ือกลาง(ถาม)ี. / / ชื่อเร่ือง. / / ครั้งที่พมิพ./ /เมืองที่พมิพ/:/ผูรบัผิดชอบ  
/ / / / / / /ในการพิมพ./ / ปที่พมิพ.  
แบบ ข 
ช่ือสกุล./อักษรยอช่ือตน / อักษรยอช่ือกลาง(ถามี). / / (ปทีพ่ิมพ). / / ชื่อเร่ือง. / / ครั้งที่พิมพ.  
/ / / / / / / เมืองที่พมิพ / : / ผูรับผิดชอบในการพิมพ.    
ตัวอยาง  
แบบ ก   
Hartley, Eric Key.  Childhood and society.  2 nd ed. New York : Mc Graw –  
       Hill, 1989.    

          แบบ ข   
Hartley, E.K. (1989). Childhood and Society. 2 nd ed. New York : MC Graw -Hill.  
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3. บรรณานุกรมวิทยานิพนธ  
แบบ ก  
ช่ือผูเขียน. / / ชื่อเร่ือง. / / ระดับวิทยานิพนธ. / / ช่ือเมืองที่พิมพ / : / ช่ือมหาวิทยาลัย, /   
/ / / / / / / ปที่พมิพ.  

          แบบ ข  
ช่ือผูเขียน. / / (ปที่พิมพ). / / ชื่อเร่ือง. / / ระดับวิทยานิพนธ, / ช่ือสาขา / คณะ /   
/ / / / / / / ช่ือมหาวิทยาลัย.    
ตัวอยาง  
แบบ ก  
ภัคพร  กอบพึ่งตน.  การประเมินคุณภาพการพยาบาลผูคลอดปกติในโรงพยาบาลนครพิงค 
       จังหวัดเชียงใหม.  วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม ,  
       2540.      
แบบ ข   
ภัคพร  กอบพึ่งตน.  (2540).  การประเมินคุณภาพการพยาบาลผูคลอดปกติในโรงพยาบาล 
       นครพิงค จังหวัดเชียงใหม.  วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต,  สาขาวิชา 
       การบรหิารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  

           
4. บรรณานุกรมบทความจากหนังสือ   
 แบบ ก   
ช่ือผูเขียน./ / "ช่ือตอนหรอืบทความ" / ใน / ชื่อหนังสือ. / / หนา / เลขหนา. / /  
/ / / / / / / ช่ือบรรณาธิการ  (ถามี)./ / เมืองที่พิมพ / : / ผูรบัผิดชอบในการพมิพ, /ปที่พิมพ.  
แบบ ข   
ช่ือผูเขีน. / / (ปที่พิมพ). / / ช่ือบทความ. / / ใน / ช่ือบรรณาธิการ (บรรณาธิการ)(ถามี). / /  
/ / / / / / / ชื่อหนังสือ. / / (หนา / เลขหนา). / / เมือง / : / ผูรับผิดชอบในการพิมพ.  
ตัวอยาง  
แบบ ก   
สมจิต   หนุเจรญิกลุ  และ  ประคอง  อินทรสมบัติ.  "การประเมินผลการพยาบาล"  ใน   
       เอกสารการสอนชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาล หนวยที่ 8-15.   
       หนา 749 - 781.  มยุรา  กาญจนางกูร, บรรณาธิการ.  กรงุเทพฯ : โรงพมิพ  
       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536.  

     แบบ ข   
สมจิต  หนุเจริญกลุ  และ  ประคอง  อินทรสมบัติ. (2536).  การประเมินผลการพยาบาล 
       ใน มยุรา  กาญจนางกรู (บรรณาธิการ).  เอกสารการสอนชุดวิชามโนมติและ 
       กระบวนการพยาบาล หนวยที่ 8 - 15.  (หนา 749- 781). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ 
       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
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5. บรรณานุกรมบทความจากวารสาร  
          แบบ ก   

ช่ือผูเขียน. / / "ช่ือบทความ" / ชื่อวารสาร. / / ปทีห่รือเลมที่ (ฉบับที)่ / : / เลขหนา; /  
/ / / / / / / วัน (ถามี) / เดือน / ป.  

    แบบ ข   
ช่ือผูเขียน. / / (ป, / วัน / เดือน). / / ช่ือบทความ. / / ชื่อวารสาร. ปทีห่รือเลม(ฉบบัที)่, /   
/ / / / / / /เลขหนา.  
ตัวอยาง  
แบบ ก   
วิทยาคม  ยาพิศาล.  "การพฒันาคุณภาพระบบงานศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชียงใหมตาม  
       แนวทางการตรวจติดตามทางวิชาการและระบบคุณภาพ"  กรมวิทยาศาสตรการ   
       แพทย.  46(3) : 142 - 153 : กรกฎาคม - กันยายน 2547. 
แบบ ข  
วิทยาคม  ยาพิศาล.  (2547,กรกฎาคม - กันยายน). การพฒันาคุณภาพระบบงานศูนยวิทยา 
       ศาสตรการแพทยเชียงใหมตามแนวทางการตรวจติดตามทางวิชาการและระบบคุณ  
       ภาพ.  กรมวิทยาศาสตรการแพทย. 46(3), 142 - 153.  
 
6. บรรณานุกรมคอลัมนจากวารสาร  
แบบ ก   
ช่ือผูเขียน. / /"ช่ือคอลัมน / : / ช่ือเรื่องในคอลัมน" / ชื่อวารสาร. / / ปทีห่รือเลมที่(ฉบับที)่ / :    
/ / / / / / /เลขหนา ; / วัน (ถามี) / เดือน / ป.  
 
แบบ ข   
ช่ือผูเขียน. / / (ป, วัน / เดือน). / / ช่ือคอลัมน/ : /ช่ือเรื่องในคอลัมน. / / ชื่อวารสาร. / /  
/ / / / / / /ปที่หรือเลมที(่ฉบบัที่),/เลขหนา.  
ตัวอยาง   
แบบ ก   
วิทยา  นาควัชระ.  "คุยกันเรื่องของชีวิต : ประโยชนของการทองเที่ยว" สกุลไทย.  40(2047) :   
       191 - 192 ; 26 ตุลาคม 2544.  
แบบ ข   
วิทยา  นาควัชระ.  (2544, 26 ตุลาคม).  คุยกันเรื่องของชีวิต : ประโยชนของการทองเที่ยว.   
       สกุลไทย. 40(2047), 191 - 192.  

 
 
 
 
 



37 
 

 
 

 
7. บรรณานุกรมคอลัมนจากหนังสือพิมพ  
 แบบ ก   
 ช่ือผูเขียนบทความ. / / "ช่ือคอลัมน / : / ช่ือเรื่องในคอลัมน" /ชื่อหนังสือพิมพ. / / วัน / เดือน/  
 / / / / / / /ป. / / หนา / เลขหนา.  
 แบบ ข   
 ช่ือผูเขียนบทความ. / /(ป, / วัน / เดือน). / /ช่ือคอลัมน/ : /ช่ือเรื่องในคอลัมน./ /  
  / / / / / / / ชื่อหนังสือพิมพ, / หนา / เลขหนา.  
ตัวอยาง  
แบบ ก   
นิติภูมิ  เนาวรัตน.  "เปดฟาสองโลก : ตัวอยางการอยูรวมกนั : อียู" ไทยรัฐ.  5 มิถุนายน 2546.  
       หนา 2.   
แบบ ข   
นิติภูมิ  เนาวรัตน.  (2546, 5 มิถุนายน). เปดฟาสองโลก : ตัวอยางการอยูรวมกัน : อียู. ไทยรัฐ,  
       หนา 2.   
 
8. บรรณานุกรมโสตทัศนวัสดุ  
แบบ ก   
ช่ือผูจัดทํา,/ หนาที่ทีร่ับผิดชอบ./ / ชื่อเร่ือง. / / [ลักษณะของโสตทัศนวัสดุ]./ / ช่ือเมือง / : / 
/ / / / / / / ผูรบัผิดชอบในการจัดทํา, / ปที่จัดทํา.  
แบบ ข   
ช่ือผูจัดทํา,/ หนาที่ทีร่ับผิดชอบ. / / (ปทีจ่ัดทํา). / / ชื่อเร่ือง. / / [ลักษณะของโสตทัศนวัสดุ]./ /   
/ / / / / / / ช่ือเมือง / : / ผูรับผิดชอบในการจัดทํา.  
ตัวอยาง  
แบบ ก   
สายหยุด  นิยมวิภาต, ผูบรรยาย.  ประเด็นปญหาการวิจัยทางการพยาบาลคลินิก.   
       [เทปโทรทัศน].   ขอนแกน : คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2537.  
แบบ ข   
สายหยุด  นิยมวิภาต, ผูบรรยาย. (2537). ประเด็นปญหาการวิจัยางการพยาบาลคลินิก.  
       [เทปโทรทัศน].  ขอนแกน : คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน.  
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9. บรรณานุกรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 
      9.1 ฐานขอมูล ซีดี - รอม 
      แบบ ก   

ผูแตง. / / ชื่อเร่ือง. / / [ประเภทของสือ่]. / / รายละเอียดทางการพิมพ(ถามี). / /   
/ / / / / / / เขาถึงไดจาก / : /แหลงสารสนเทศ.  

      แบบ ข   
ผูแตง./ / (ปทีพ่ิมพ / ผลิต,/วัน / เดือน). / / ชื่อเร่ือง. / / [ประเภทของสื่อ]. / /  
/ / / / / / / รายละเอียดทางการพิมพ(ถามี). / / เขาถึงไดจาก / : / แหลงสารสนเทศ.  

ตัวอยาง  
แบบ ก   
นพรัตน  เพชรพงษ.  จํานวนวันนอนในโรงพยาบาลของผูปวยโรงพยาบาลพิจิตร.    
       [ซีดี - รอม].  วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต.  เชียงใหม : มหาวิทยาลัย 
       เชียงใหม, 2545.  สาระสงัเขปจาก : ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย แผนที่ 3, 2547.  
แบบ ข   
นพรัตน  เพชรพงษ.  (2545).  จํานวนวันนอนในโรงพยาบาลของผูปวยโรงพยาบาลพิจิตร.  
       [ซีดี - รอม].  วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต.  สาขาวิชาการบริหารการ 
       พยาบาลบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  สาระสังเขปจาก : ฐานขอมูล 
       วิทยานิพนธไทยแผนที่ 3, 2547.   
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9.2 ฐานขอมูลออนไลน  
แบบ ก   
ผูแตง./ / ชื่อเร่ือง./ / [ประเภทของสื่อ]. / / รายละเอียดทางการพมิพ (ถามี). / / 
/ / / / / / /เขาถึงไดจาก / : /แหลงสารสนเทศ. / / (วันที่คนขอมูล / : / วัน / เดือน / ป).  
แบบ ข   
ผูแตง. / / (ปที่พมิพ / ผลิต,/ วัน / เดือน). / / ชื่อเร่ือง. / / [ประเภทของสื่อ]. / /  
/ / / / / / /รายละเอียดทางการพมิพ (ถามี). / / เขาถึงไดจาก / : / แหลงสารสนเทศ. / /   
/ / / / / / /(วันที่คนขอมูล / : / วัน / เดือน /ป).  
ตัวอยาง  
แบบ ก   
พิมลพรรณ  พิทยานุกลู.  วิธีสืบคนวัสดุสารสนเทศ. [ออนไลน].  เขาถึงไดจาก :  
       http:// www.lib.buu.ac.th.  (วันที่คนขอมูล : 16 กันยายน 2546).  
เรวัติ  ยศสุข.  "ผลิตภัณฑใตวงแขนอันตราย."  ฉลาดซื้อ.  [ออนไลน]. 6(6) ;   
       กุมภาพันธ - มีนาคม 2546.  เขาถึงไดจาก : 
       http:// www.kalathai.com/think/view_hot. ?article_id = 16.   
       (วันที่คนขอมูล : 20 มิถุนายน 2547)  
แบบ ข   
พิมลพรรณ   พิทยานุกูล.  วิธีสืบคนวัสดุสารสนเทศ. [ออนไลน].  เขาถึงไดจาก :  
       http://www.lib.buu.ac.th.  (วันที่คนขอมูล : 16 กันยายน 2546).  
เรวัติ  ยศสุข.  (2546,กุมภาพันธ - มีนาคม).  "ผลิตภัณฑใตวงแขนอันตราย."  ฉลาดซื้อ.   
       [ออนไลน]. 6(6) เขาถึงไดจาก : http:// www.kalathai.com/think/view_hot.  ? 
       article_id = 16.  (วันที่คนขอมูล : 20 มิถุนายน 2547). 

 
12. ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก. ………………………………….. 

ภาคผนวก ข. ………………………………….. 

ภาคผนวก ค. ………………………………….. 

ภาคผนวก ง. ………………………………….. 
 

13. ประวัติผูเขียน 

ช่ือ-นามสกุล 
วัน-เดือน-ปเกิด 
สถานที่เกิด 
สถานที่อยูปจจุบัน 
ประวัติการศึกษา 
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ตัวอยางรปูเลมการเขียนรายงานวิจัยในช้ันเรียน 
 
ปกนอก 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียน รายวิชา
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใชการสอน 

เนนสามัตถิยะทางภาษา และการสอนแบบผสมผสาน 
A COMPARISON OF ENGLISH ACHIEVEMENT AND SATISFACTION OF 

VOCATIONAL STUDENTS BY USING COMPETENCY-BASED 
LANGUAGE TEACHING METHOD AND ECLECTIC METHOD 

 

 

 

 
รงษ    เรืองวงษ 

  
 

 

 

ภาคเรยีนที่ 2 ปการศกึษา 2557    
วิทยาลัยเทคโนโลยีอกัษรพัทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี
สังกดัสํานกับริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศกึษาเอกชน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

สูง 3.5 cm กวาง 3 cm 

TH SarabunPSK ขนาด 20 pt 

TH SarabunPSK ขนาด 18 pt 

TH SarabunPSK ขนาด 18 pt 
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ปกใน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียน รายวิชา
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใชการสอน 

เนนสามัตถิยะทางภาษา และการสอนแบบผสมผสาน 
A COMPARISON OF ENGLISH ACHIEVEMENT AND SATISFACTION OF 

VOCATIONAL STUDENTS BY USING COMPETENCY-BASED 
LANGUAGE TEACHING METHOD AND ECLECTIC METHOD 

                                                                                                                         
 

 

 

 

รงษ    เรืองวงษ 
 

 

 

 

ภาคเรยีนที่ 2 ปการศกึษา 2557    
วิทยาลัยเทคโนโลยีอกัษรพัทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี
สังกดัสํานกับริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศกึษาเอกชน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สูง 3.5 cm กวาง 3 cm 

TH SarabunPSK ขนาด 20 pt 

TH SarabunPSK ขนาด 18 pt 

TH SarabunPSK ขนาด 18 pt 
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บทคัดยอ 
 

ชื่อวิจัย    ภาษาไทย 
   ภาษาอังกฤษ 
โดย   ช่ือผูวิจัย 
สาขาวิชา  สังกัดสาขา 
จํานวนหนา   
ปการศึกษา   

 
 

บทคัดยอ 
- การเขียนบทคัดยอ จะแบงออกเปน 2 ยอหนา คือ 
 ยอหนาที่ 1 ใหกลาววาวิจัยที่จัดทําข้ึนมาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่ออะไร (โดยการผนวก 

ขอความสวนของบทที่ 1 หัวขอวัตถุประสงคของวิจัย ที่ผูจัดทําเขียนไว 
เปนขอ ๆ ) วิจัยน้ีไดนําหลักการทฤษฎีใดเปนหลักชวยในการออกแบบและสราง 
รวมทั้งใชคาสถิติใดในการทดสอบและวิเคราะหผลการทดลองวิจัยดังกลาว 

 ยอหนาที่ 2 ใหกลาวถึงการสรุปผลการวิจัย (นําขอมูลในบทที่ 5 หัวขอสรุปผล  
ที่ผูจัดทําเขียนไวมาใสไดเลย) 
(ใหมีการแปลเปนภาษาอังกฤษดวย) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก  

TH SarabunPSK ขนาด 18 pt 

TH SarabunPSK ขนาด 16 pt 

ระยะหาง 2 บรรทัด (เคาะ enter 3 ครั้ง) 



43 
 

 
 

กิตติกรรมประกาศ 

กิตตกิรรมประกาศ 
 

- การเขียนกิตติกรรมประกาศ จะแบงออกเปน 2 ยอหนา คือ 
ยอหนาที่ 1 ใหกลาวถึงการแสดงความขอบคุณบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในการชวยช้ีแนะ 
แนวทางการจัดทําวิจัยใหสําเร็จ โดยเริ่มต้ังแตกระบวนการเริ่มตนจนถึงสุดทาย เชน 
คณะกรรมการที่ปรกึษาดานงานวิจัย อาจารยในแผนกวิชา อาจารยในวิทยาลัย และบุคคล  
ที่ไมอาจกลาวนามไดทั้งหมด เปนตน 

 ยอหนาที่ 2 ใหกลาวถึงการแสดงความขอบคุณสิ่งสนับสนุนที่เปนปจจัยสงเสริม ใหการ 
จัดทําโครงงานน้ีสําเร็จไดดวยดี เชน สถานที่ คุณบิดา มารดา เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ข  

TH SarabunPSK ขนาด 18 pt 

TH SarabunPSK ขนาด 16 pt 

ระยะหาง 1 บรรทัด (เคาะ enter 2 ครั้ง) 
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สารบัญ 

สารบัญ 
 

หนา 
บทคัดยอ           ก 
กิตติกรรมประกาศ          ข 
สารบัญ            ค 
สารบัญตาราง           จ 
สารบัญรปู           ฉ 
รายการสัญลักษณและคํายอ (กรณีถาม)ี        ช 
บทท่ี 1 บทนํา           1 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญ      1 
1.2 วัตถุประสงคของโครงงาน        1 
1.3 ขอบเขตของโครงงาน         1 
1.4 ตารางการดําเนินงาน         2 
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ        3 
1.6 รายการเครื่องมือและอุปกรณ        3 
1.7 งบประมาณ          4 
 

บทท่ี 2 ทฤษฎีและหลักการท่ีเก่ียวของ        5 
2.1 มอเตอรไฟฟากระแสตรง        5 
2.2 ไอซีเวลา                  10 
2.3 ไอซีออปแอมป                 14 
2.4 ทรานซิสเตอร                 19 
2.5 มอสเฟต                  30  

 
บทท่ี 3 การออกแบบ การสราง และการทํางาน              31 

3.1 การออกแบบโครงงาน                31 
3.2 วิธีการสรางโครงงาน                 35 
3.3 การทํางานของโครงงาน                39 
 

บทท่ี 4 การทดลองและผลการทดลอง               40 
4.1 วิธีการทดลองโครงงาน                40 
4.2 ผลการทดลองโครงงาน                42 

 
 
 

ค  

TH SarabunPSK ขนาด 18 pt 

TH SarabunPSK ขนาด 16 pt 

TH SarabunPSK ขนาด 16 pt 

ระยะหาง 1 บรรทัด (เคาะ enter 2 ครั้ง) 
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สารบัญ (ตอ) 
 

หนา 
บทท่ี 5  สรุปผลและขอเสนอแนะ                43 

5.1 สรุปผลโครงงาน                 43 
5.2 ปญหาในการทําโครงงาน                43 
5.3 แนวทางในการแกไข                 44 
5.4 ขอเสนอแนะในการพัฒนา                44 

 
บรรณานุกรม                  45 
 
ภาคผนวก                  46 
 ภาคผนวก ก…….                  47 

ภาคผนวก ข…….                  50 
ภาคผนวก ค…….                  54 
ภาคผนวก ง…….                  60 

 
ประวัติผูเขียน                           65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ง  

ระยะหาง 1 บรรทัด (เคาะ enter 2 ครั้ง) 
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สารบัญตาราง 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี                 หนา 
1.1……… 
1.2……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ  

TH SarabunPSK ขนาด 18 pt 

TH SarabunPSK ขนาด 16 pt 

ระยะหาง 1 บรรทัด (เคาะ enter 2 ครั้ง) 
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สารบัญรูป 

สารบัญรูป 
 
รูปท่ี                  หนา 
2.1…… 
2.2……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉ  

TH SarabunPSK ขนาด 18 pt 

TH SarabunPSK ขนาด 16 pt 

ระยะหาง 1 บรรทัด (เคาะ enter 2 ครั้ง) 
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รายการสัญลักษณและคํายอ 
 

รายการสญัลักษณและคํายอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช  

TH SarabunPSK ขนาด 18 pt 
ระยะหาง 1 บรรทัด (เคาะ enter 2 ครั้ง) 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของโครงงาน  

 

 

 

1.2 วัตถุประสงคของโครงงาน 
 
 
 
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

 
 
 
 

1.4 ตารางการดําเนินงาน 
 
 
 
 
1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
 
 
 

1.6 รายการเคร่ืองมือและอุปกรณ 
 
 
 
 
1.7 งบประมาณ 
 
 
 
  

หนา 1 แตไมตองแสดง 

TH SarabunPSK ขนาด 18 pt 

TH SarabunPSK ขนาด 16 pt 

ระยะหาง 1 บรรทัด (เคาะ enter 2 ครั้ง) 
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บทที่ 2  
ทฤษฎีและหลักการทีเ่กี่ยวของ 

 
ในการศึกษาทฤษฎีและหลักการทีเ่กี่ยวของกบัการพัฒนาและสรางเครือ่งเจาะแผนปริ้น ผูจัดทําได

แบงทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของ ออกเปนหัวขอ ดังตอไปน้ี 
2.1 มอเตอรไฟฟากระแสตรง         
2.2 ไอซีเวลา                   
2.3 ไอซีออปแอมป                  
2.4 ทรานซิสเตอร                  
2.5 มอสเฟต 
 

2.1 มอเตอรไฟฟากระแสตรง 
 

 

2.2 ไอซีเวลา 

 

 

2.3 ไอซีออปแอมป 

 

 

2.4 ทรานซิสเตอร 

 

 

2.5 มอสเฟต  

ไมตองแสดงเลขหนา 
TH SarabunPSK ขนาด 18 pt 

TH SarabunPSK ขนาด 16 pt 

ระยะหาง 1 บรรทัด (เคาะ enter 2 ครั้ง) 
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บทที่ 3 
การออกแบบ การสราง และการทํางาน 

 
3.1 การออกแบบโครงงาน 
 
 
 
3.2 วิธีการสรางโครงงาน 
 
 
 
3.3 การทํางานของโครงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ไมตองแสดงเลขหนา 
TH SarabunPSK ขนาด 18 pt 

TH SarabunPSK ขนาด 16 pt 

ระยะหาง 1 บรรทัด (เคาะ enter 2 ครั้ง) 
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บทที่ 4 
การทดลองและผลการทดลอง 

 
4.1 วิธีการทดลองโครงงาน 
 

 

4.2 ผลการทดลองโครงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ไมตองแสดงเลขหนา 
TH SarabunPSK ขนาด 18 pt 

TH SarabunPSK ขนาด 16 pt 

ระยะหาง 1 บรรทัด (เคาะ enter 2 ครั้ง) 
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บทที่ 5 
สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

  

 

 

5.2 ปญหาในการทําโครงงาน 

 

 

  

5.3 แนวทางในการแกไข 

 

 

  

5.4 ขอเสนอแนะในการพัฒนา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ไมตองแสดงเลขหนา TH SarabunPSK ขนาด 18 pt 

TH SarabunPSK ขนาด 16 pt 

ระยะหาง 1 บรรทัด (เคาะ enter 2 ครั้ง) 
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บรรณานกุรม 
 
………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ไมตองแสดงเลขหนา 
TH SarabunPSK ขนาด 18 pt 

TH SarabunPSK ขนาด 16 pt ตามรูปแบบการเขียน

บรรณานุกรม 

ระยะหาง 1 บรรทัด (เคาะ enter 2 ครั้ง) 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ไมตองแสดงเลขหนา 

TH SarabunPSK ขนาด 18 pt 
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ภาคผนวก ก. ………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ไมตองแสดงเลขหนา 

TH SarabunPSK ขนาด 16 pt 
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ภาคผนวก ข. ………………………………….. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TH SarabunPSK ขนาด 16 pt 

ไมตองแสดงเลขหนา 
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ประวัตผิูเขียน 
 
ช่ือ-นามสกุล 
วัน-เดือน-ปเกิด 
สถานที่เกิด 
สถานที่อยูปจจุบัน 
ประวัติการศึกษา 

 
 

  

ไมตองแสดงเลขหนา 
TH SarabunPSK ขนาด 18 pt 

TH SarabunPSK ขนาด 16 pt 

 

ระยะหาง 1 บรรทัด (เคาะ enter 2 ครั้ง) 
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