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หลักการทั่วไป
1. ความหมายและความสําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
นงลักษณ วิรัชชัย (2545) สุวิมล วองวาณิช (2544) ทิศนา แขมมณี (2540) อุทุมพร จามรมาน
(2544) สุวัฒนา สุวรรณเขตนิยม (2540) กิตติพร ปญญาภิญโญผล (2540, 2541) ไดใหความหมายและ
ลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติในชั้นเรียน (Classroom Action Research) โดยสรุปวา หมายถึง การวิจัย
ที่ผสู อนเปนผูดําเนินการ โดยการศึกษาวิเคราะห แสวงหาขอมูลหรือพยายามดึงปญหาในการเรียนการสอน
ออกมาและแสวงหาวิธีการเพือ่ แกปญหาดังกลาวดวยกระบวนการที่เชื่อถือ ได แลวนําผลที่ไดไป
แกปญหาหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทีก่ ําลังดําเนินการอยู
ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ความสําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน สุวฒ
ั นา สุวรรณเขตนิยม (2540) พิมพันธ
เดชะคุปต (2546) ไดกลาวถึงความสําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน สรุปไดดังนี้
1. ผูเรียนจะมีการเรียนรูที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ชวยใหครูมีวิถีชีวิตการทํางานอยางเปนระบบ เห็นภาพของงานตลอดแนว มีการตัดสินใจที่มี
คุณภาพ ชวยพัฒนาไปสูความเปนครูมืออาชีพ (Professional Teacher)
3. ชวยทําใหเกิดการพัฒนาทั้งตัวผูเรียนและผูสอนอยางตอเนื่อง โดยเกิดการเปลี่ยนแปลง
ผานกระบวนการวิจัยในที่ทํางาน ซึ่งเปนประโยชนตอองคกร เนื่องจากนําไปสูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติและการแกปญหา
4. เปนการสรางชุมชนแหงการเรียนรูนอกเหนือจากการเปลีย่ นแปลงหรือสะทอนผลการทํางาน
5. ทําใหครูเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
2. ขั้นตอนและรูปแบบของการวิจัยเขิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารในชั้นเรียนสวนใหญพฒ
ั นามาจากขั้นตอนของ Action
Research ที่เสนอโดย Kemmis และ Mctaggart (1990) อางใน ยาใจ พงษบริบรูณ (2537) ซึ่งมีขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน (Plan) เริ่มตนดวยการสํารวจปญหาที่ตอ งการใหมีการแกไข โดยมีการ
ปรึกษารวมกันระหวางผูเกี่ยวของ การใชแนวคิดวิเคราะหสิ่งที่เกี่ยวของกับปญหา ทําใหมองเห็นสภาพของ
ปญหาชัดเจนขึ้น
ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติ (Act) เปนการดําเนินการตามแผนที่วางไว
ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกตการณ (Observe) เปนการใชเทคนิควิธีตาง ๆ ที่เหมาะสมมาชวย ในการ
รวบรวมขอมูล ในขณะที่ดําเนินกิจกรรมตามที่วางไว
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ขั้นที่ 4 ขั้นสะทอนผลการปฏิบัติ (Reflect) เปนการประเมินตรวจสอบกระบวนการแกปญ
 หาที่
เกิดขึ้น เพื่อใหไดขอมูลทีจ่ ะนําไปสูการปรับปรุงและวางแผนการปฏิบัติตอไป
นอกจากนี้ สุวัฒนา สุวรรณเขตนิยม (2538) ยังผูแนวคิดวาการวิจัยในชั้นเรียนนั้นมีลกั ษณะ
เฉพาะที่เปนการวิจัยเพื่อพัฒนางานการจัดการเรียนการสอน รูปแบบของการวิจัยนั้นเปนโปรแกรมการวิจัย
(Research and Development) โดยเนนสาระความรูทเี่ ปนประโยชนในการเขาใจสภาพปญหาและวิธีการ
แกไข ตลอดจนนวัตกรรมในการพัฒนางานตามสภาพทีเ่ ปนจริง จึงไดนําเสนอรูปแบบของการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนไว 3 ระยะ คือ
ระยะแรก เปนการวิเคราะหสภาพปญหาทีเ่ กิดขึ้น ซึ่งถือเปนเสนฐานกอนการพัฒนาหรือการ
แกไขปญหา
ระยะทีส่ อง เปนการทดลองพัฒนาวิธีการแกไขปญหา ในทางปฏิบัติจริงแบบการวิจัยที่
สมเหตุสมผล จึงมักเปนแบบอนุกรมเวลา (Time Series Design) โดยการใชผูเรียนกลุมเดิมเปนกลุม
ควบคุม ผลจากการทดลองจะทําใหครูทราบวาวิธีการหรือนวัตกรรมที่สรางขึ้นมาใชไดดีหรือไมเพียงไร
จะตองมีการปรับปรุงแกไขอยางไร หลังจากนั้นก็จะทําการปรับปรุงแกไขและทดลองใหมจนผลการทดลอง
บงชี้วาสามารถพัฒนาผูเรียนไดตามที่คาดหวัง
ระยะทีส่ าม เปนการตรวจสอบเกี่ยวกับผลการวิจัย วิธีการหรือนวัตกรรมทีพ่ ัฒนาขึ้นมา วา
สามารถยืนยันผลการวิจัยวามีความตรงภายในและความตรงภายนอกหรือสามารถยืนยันผลการวิจัยวาผล
ยังเปนแบบเดิมหรือไม
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การวางแผน
การปรับปรุง

การปฏิบัติ
การประเมิน

วงจรทีห่ นึ่ง : การวิเคราะหสภาพปัญหา

การวางแผน
การปรับปรุง

การปฏิบัติ
การประเมิน

วงจรทีส่ อง : การทดลองวิธีแกปญ
 หา
การวางแผน
การปรับปรุง

วงจรทีส่ าม : การทดลองซ้ํา

การปฏิบัติ

การประเมิน

แผนภาพ 1 วงจรการทําวิจยั ปฏิบัติการในชั้นเรียนในระยะตาง ๆ (สุวิมล วองวาณิช, 2544, หนา 44)
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จากแนวคิดดังกลาว สุวิมล วองวาณิช (2544) ไดสรุปวิธีการทําวิจัยปฏิบัติการ ดังแผนภาพ 1
โดยอธิบายวาการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนบางครัง้ อาจมีการแทรกสิง่ ทดลอง (Intervention) ระหวาง
การพัฒนากระบวนการเรียนรู ซึ่งหมายถึงการนําแนวคิดใหมหรือวิธีการใหม ๆ มาทดลองใชหรือแทรก
ระหวางการเรียนการสอน ตัวอยางการแทรกสิ่งทดลองระหวางการเรียนการสอน เชน การนําวิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลางมาใช เพือ่ พัฒนาการเรียนรูของผูเ รียน การคนหาวิธีการ
ทําใหเด็กเล็กชอบดื่มนมหรือรับประทานผัก การคนหาวิธีการทําใหเด็กรูจ ักมีวินัยในการเขาแถว การคนหา
วิธีการทําใหรจู ักสนใจใฝรู เปนตน วิธีการที่ครูใชไมวาเปนการเลนเกม การใหแรงเสริมรูปแบบตาง ๆ ถือ
วาเปนสิ่งที่ผูวิจัยแทรก เขาไปใหม ซึ่งจากแผนภาพ 1 จะแสดงใหเห็นวาเดิมครูมกี ารจัดสภาพการเรียน
อยูและเมื่อทําการศึกษาวิจัยในรอบแรก พบวาวิธีการเดิม ๆ ที่ใชอยูไมคอยประสบความสําเร็จ (วงจรที่ 1)
จึงคิดคนวิธีการใหมมาแทรกระหวางการเรียนการสอน แลวมุงดูแลทีเ่ กิดขึ้นตามมา (วงจรที่ 2) หลังการ
สะทอนผลกลับหากเห็นวาจําเปนตองปรับวิธีการใหม ก็นําวิธีที่ปรับนั้นไปทดลองใชใหม (วงจรที่ 3) ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับปญหาหรือคําถามวิจัยที่กําหนดขึ้น
นอกจากนี้ พรรณี ชุติวัฒนธาดา (2545) ไดกลาวถึงขั้นตอนการทําวิจัยในชั้นเรียนวา มีขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นที่ 1 เปนขั้นวิเคราะหปญหาที่เกิดจากผูเรียน กระบวนการเรียนครู กระบวนการสอนใน
หองเรียน นอกหองเรียน
ขั้นที่ 2 การระบุปญหา ขอสงสัยที่กระชับ มีขนาดเล็กและสามารถทําได ในขั้นนี้ครูตัดสินใจเลือก
เรื่องทีส่ ามารถทําได หรือเลือกผูเ รียนทีเ่ ปนปญหาที่ตองแกไขกอน นั่นคือ ครูจัดลําดับความจําเปนและ
ความสําคัญของเรื่องที่ตนสามารถทําไดภายใตเวลา แรงงาน และสติปญ
 ญาของตน
ขั้นที่ 3 การแสวงหาคําตอบ ความชวยเหลือ แหลงความรูในเบื้องตน เมื่อ ครูกาํ หนดประเด็น
ปญ หาขอสงสัยที่ตนสามารถทําไดแลว ครูใชก ารปรึก ษา การอาน การถามคนอื่น การแสวงหาแหลง
ความรูท่ีครูจ ะไปหาคําตอบ เชน ศึก ษานิเทศก ครูอื่น ผูบริหาร นักวิชาการ หนังสือ หองสมุด บุคคล
ทั่วไป รายงานตาง ๆ ฯลฯ ที่ตนอาจไดรับแนวทางเพื่อนําไปสูคําตอบและการปฏิบัติตอไป
ขั้นที่ 4 การกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อไดแนวพอที่จะเห็นทางในการปฏิบัติแลว ครูระบุ
ขั้นตอนการปฏิบัติวา จะทําอะไร เมื่อไร อยางไร กับใคร
ขั้นที่ 5 การปฏิบัติ ครูดําเนินงานไปพรอมกับงานประจําของตน เปนการสรางระบบภายใน
บทบาทหนาทีข่ องตน (Built-in) เปนการดําเนินงานที่แฝงอยูใ นบทบาท หนาทีห่ ลัก ซึง่ การปฏิบัตินี้ ไดแก
การสังเกตเพิ่ม การใหความสนใจเพิ่ม การพูดคุยเพิ่ม การจดบันทึก การใหเวลาเพิ่มนอกเหนื อ จากงาน
ประจํา การจดบัน ทึก เป นระยะ ๆ จะช วยให ครูไ ม ลื ม สิ่ง ที่ทาํ ไปแล ว การจดบันทึกสิ่งที่อยากทํา ไดทํา
วิธีทํา และผลทุกครั้งอยางสั้น ๆ จะชวยใหครูเขียนรายงานไดชัดเจนและเปนระบบ
ขั้นที่ 6 การอานสิ่งทีบ่ ันทึกและสังเกตเพิ่มเติม ครูอานสิง่ ทีบ่ นั ทึกไวเปนระยะ ๆ ขมวดหรือสรุป
เปนตอน ๆ ถึงสิ่งทีท่ ําไปแลวและผลที่เกิดขึ้น แลวทําวิธีทําตอ เปรียบเทียบผลที่ไดในอดีตกับผลที่เพิ่ง
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ไดรับวาเหมือนหรือตางกัน เปรียบเทียบวิธีไวเปนระยะ ๆ วาวิธีใดใหผลมากกวา เขียนรายงานสรุปเปน
ระยะ ๆ

ขั้นที่ 7 การสรุปเปนชวง เมื่อดําเนินการไประยะหนึ่งครูประมวลผลวาปญหาทีส่ งสัยไดรับการ
แกไขบางหรือยัง ยังคงมีปญหา ขอสงสัยใดคางอยู ถาขอ สงสัยหรือปญหาของเด็กคนนี้หมดไป ขอสงสัย
หรือปญหานี้ยังคงเกิดกับผูเ รียนคนอื่นหรือไม ระดับมากนอยเพียงใด ครูก็ขยายวงไปยังเด็กคนอื่นในปญหา
หรือขอสงสัยเดิม
ขั้นที่ 8 การสรุปผล เมื่อขยายวงไปยังเด็กคนอื่นจนครบถวน ครูสามารถเขียนสรุปผลตัง้ แตขั้นที่
1-7 ได ซึ่งเปนรายงานการวิจัยของครู (Action Research)
ขั้นที่ 9 การเริ่มตนกับเรื่องใหมที่เกิดเกี่ยวของ เมื่อครูขมวดขอสงสัยและผลที่ไดทําไปแลวใน
ประเด็นดังกลาวกับเด็กหลายคนแลว ครูสามารถสรุปผลในประเด็นดังกลาวได และถาครูมองเห็นปญหาหรือ
ประเด็นที่เกี่ยวของ ครูก็อาจเพิม่ ประเด็นศึกษาตอซึ่งจะเปนการเพิม่ เติมเรื่องทีท่ ํา ความแตกตางระหวางขั้น
ที่ 8 กับขั้นที่ 9 ก็คือ ในขั้นที่ 1-8 เปนการศึกษาจนไดคําตอบเพิ่มในประเด็นเดิม แตขยายวงไปยังเด็ก
หลายคนแตในขั้นที่ 9 เปนการขยายเรื่องที่เกี่ยวของกับกลุมเด็กออกไป ซึ่งครูอาจเริ่มที่ขั้นที่ 1-7
ขั้นที่ 10 การสรุปองคความรู ถาครูทําขั้นที่ 9 ตอไปเรื่อย ๆ ยังประเด็นตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของ ก็
เทากับครูขยายขอสงสัยและไดรบั คําตอบทีก่ วางและลึกมากพอจนทําใหครูสรุปองคความรูได
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ กิตติพร ปญญาภิญโญผล (2545) ที่ไดสรุปขั้นตอนการทําวิจัยในชั้น
เรียน ไวดังนี้
1. การระบุปญ
 หาและสาเหตุของปญหาที่ตองการทําวิจัย
2. การกําหนดปญหาและสาเหตุที่ครูสามารถแกไขไดเอง
3. การกําหนดชื่อเรื่องและวัตถุประสงคในการวิจัย
4. การระบุแนวทางทีจ่ ะแกไขอยางละเอียด ปฏิบัติไดจริงตามอาการของปญหา
5. การลงมือแกไขผูเ รียนบางคนในขณะเดียวกันก็สอนผูเรียนกลุมใหญดวย
6. การสังเกต สอบถามผูเรียนที่เปนปญหาและจากบันทึกวิธีการและผลการแกไขเปนระยะ ๆ
7. การสรุปผลการแกไขวาดีขึ้นอยางไร อะไรคือตัวชี้วาไดผล
8. เขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียนเรือ่ งที่ 1 สําหรับผูเ รียนกลุมนี้ (คนนี้) และในประเด็นนี้
9. การเตรียมวิจัยในชั้นเรียนเรื่องที่ 2 (เรื่องตอไป) ซึ่งอาจเปนผูเรียนคนเดิม (กลุมเดิม) แต
เปนเรื่องใหมหรือระบุปญ
 หาสาเหตุใหมหรือปญหาสาเหตุเดิม แตวิธีการแกไมของผูเ รียนคนใหม (กลุมใหม)
สวน นงลักษณ วิรัชชัย (2545) พิมพันธ เดชะคุปต (2545) ไดกลาวถึงขั้นตอนของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยนําเอาขั้นตอนของการวิจัยปฏิบัตกิ าร (Action Research) ไปเปรียบเทียบกับ
วงจรพัฒนาคุณภาพงาน พบวามีความสอดคลองกันดังนี้
PDCA เปนวงจรพัฒนาคุณภาพงาน เปนวงจรพัฒนาพื้นฐานหลักของการพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ
(Total Quality Management : TQM) ผูที่คิดคนกระบวนการหรือวงจรพัฒนาคุณภาพ (PDCA) คือ
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Shewhart นักวิทยาศาสตรชาวอเมริกัน แต Deming ไดเผยแพรที่ประเทศญีป่ ุนจนประสบผลสําเร็จ จน
ผลักดันใหญปี่ ุนเปนประเทศมหาอํานาจโลก คนทั่วไปจึงรูจ ักวงจร PDCA จากการเผยแพรของ Deming จึง
เรียกวาวงจร (Deming) วงจร PDCA ประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปนี้
1. วางแผน (Plan-P) คือ การทํางานใด ๆ ตองมีขั้นการวางแผน เพราะทําใหมีความมั่นใจวา
ทํางานไดสําเร็จ เชน วางแผนการสอน วางแผนการวิจัย หัวขอที่ใชในการวางแผนคือ วางแผนในหัวขอ
ตอไปนี้ (1) ทําทําไม (2) ทําอะไร (3) ใครทํา ทํากับกลุมเปาหมายใด (4) ทําเวลาใด (5) ทําที่ไหน
(6) ทําอยางไร (7) ใชงบประมาณเทาไร การวางแผนในชั้นเรียนเปน การวางแผนตามคําถามตอไปนี้ Why,
What และ How
2. การปฏิบัติ (Do-D) เปนขั้นตอนการลงมือ ปฏิบัติตามแผนที่วางไว การวิจัยในชั้นเรียน
ตามแผนการวิจัย คือ การลงมือเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อตอบปญหาการวิจัยในแผน
3. ตรวจสอบ (Check-C) เปนขั้นตอนของการประเมินการทํางานวาเปนไปตามที่วางไวหรือไม
มีเรื่องอะไร ปฏิบัติไดตามแผน มีเรื่องอะไรที่ไมสามารถปฏิบัติไดตามหรือปฏิบัติแลวไมไดผล การ
ตรวจสอบนีจ้ ะไดสิ่งที่สําเร็จตามแผน และสิง่ ทีเ่ ปนขอบกพรองที่ตองแกไข
4. การปรับปรุงแกไข (Action-A) เปนขั้นของการนําขอบกพรองมาวางแผนการปฏิบัติการแกไข
ขอบกพรองแลวลงมือแกไข ซึ่งในขั้นนี้อาจพบวาประสบความสําเร็จหรืออาจพบวา มีขอบกพรองอีก ผูวจิ ัย
หรือผูทํางานก็ตองตรวจสอบเนื้อหาเพื่อแกไข แลวไปแกไขอีกตอไป งานของการวิจัยในชั้นเรียนจึงเปนการ
ทําไปเรือ่ ย ๆ ไมมีการหยุดวิจัยไปเรือ่ ย ๆ เปนการพัฒนาใหดีขึ้นเรื่อย ๆ เปนการพัฒนาอยางยั่งยืน
ดังนั้นอาจกลาวไดวาวงจร PDCA ก็เปนกระบวนการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน หรือการ
พัฒนาการเรียนการสอนทีเ่ ริม่ ทีละขั้น P-D-C-A และเคลื่อนหมุนไปเรื่อย ๆ โดยในแตละขั้นหรือแตละตัว
ของวงจร ก็จะตองมีวงจรของ PDCA ดวย ดังภาพ 2

P

วางแผนการสอน
ปรับปรุ ง
[A]
ตรวจ [C] [P] วางแผน
สอบ [D] ทดลอง

ปฏิบตั ิทดลองแก้ ไข

วางแผนการสอน
[P]

D
แก้ ไขแผน [A] [D] เขียนแผน
การสอน [C] การสอน ปฏิบตั ิการ
ทดลองแก้ ไข
ตรวจสอบแผนการสอน
A

C

ตรวจสอบ
วางแผนสํารวจนักเรี ยน
[P]
[A]
[C]

สอน
วางแผน

[D]
[P] [C] ตรวจ
[A]
สอบ

ปฏิบตั ิ แก้ ไขการสอน
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[D] ปฏิบตั ิการสํารวจ

แก้ ไข

ตรวจสอบการสํารวจ

แผนภาพ 2 วงจรการวิจยั ในชันเรี ยนควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน(พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ,2545 หน้ า 4)

P

วางแผนการสอน
ปรับปรุ ง
[A]
ตรวจ [C] [P] วางแผน
สอบ [D] ทดลอง

ปฏิบตั ิทดลองแก้ ไข

วางแผนการสอน

สอน

[P]

A

แก้ ไขแผน [A] [D] เขียนแผน
ทดลองแกไข การสอน [C] การสอน
ตรวจสอบแผนการสอน

วางแผน

D

ปฏิบัติการ
สอน

[D]
[P] [C] ตรวจ
สอบ
[A]

ปฏิบัติ แกไขการสอน

C

ตรวจสอบ
วางแผนสํารวจนักเรียน
[P]
แกไข [A] [D] ปฏิบัติการสํารวจ
[C]

ตรวจสอบการสํารวจ

แผนภาพ 2 วงจรการวิจัยในชั้นเรียนควบคูไปกับการจัดการเรียนการสอน(พิมพันธ เดชะคุปต,2545 หนา
4)

ดังนั้นกระบวนการวิจัยของครูจึงสามารถดําเนินการตามแผนภูมิขางลางนี้
การรู้จักผู้เรี ยน
- ศึกษาข้ อมูลพืนฐานของผู้เรียน
- วิเคราะห์ สภาพปั ญหาของผู้เรี ยน
- เลือกปั ญหาทีต้ องการแก้ ไขหรือพัฒนา

การออกแบบการเรียนรู/การออกแบบการวิจัย
- การกําหนดเปาหมายในการพัฒนาการเรียนรู

ทังชัน
กลุม่
รายบุคคล
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- การสํารวจเลือกนวัตกรรมทีส่ อดคลองกับปญหาที่ตอ งการ
แกไขหรือพัฒนา
- การสรางและพัฒนานวัตกรรม
- จัดทําแผนการเรียนรู
การจัดกระบวนการเรียนรู
- นํานวัตกรรมมาใชในการจัดกิจกรรม
- สังเกตและเก็บรวบรวมผลทีเ่ กิดขึ้นจากการใชนวัตกรรม
การไตรตรอง / ปรับปรุงผลการใชนวัตกรรม
- การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากเครือ่ งมือ
- การนําเสนอและแปลผลการวิเคราะหขอมูล

วางแผน
(Plan)

ปฏิบัติและสังเกตผล
(Action and Observe)
ไตรตรอง/ปรับปรุง
(Reflect)

ปรับปรุง/พัฒนา
การเผยแพร
- การเขียนรายงานการวิจัย
- การนําไปใชและเผยแพรผลงานวิจัย

(ดัดแปลงจาก : สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา สปช. 2544 หนา 13)
1. การรูจักผูเรียน เปนจุดเริ่มตน ของการพัฒนาการเรียนรูดวยการวิจัย ประกอบดวย การศึกษา
ขอมูลพื้นฐานของผูเ รียน การวิเคราะหสภาพปญหาของผูเรียนและการเลือกปญหาที่ตองการแกไขหรือ
พัฒนา
1.1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานของผูเรียน เพราะจะทําใหครูทราบวาผูเรียนแตละคนมีสิ่งที่ควร
แกไขปรับปรุงหรือพัฒนาในดานในบาง โดยครูอาจจะทราบจากระเบียนสะสม แบบบันทึกพฤติกรรม การ
พูดคุยกับครู เพือ่ น หรือผูปกครอง บันทึกผลหลังสอน หรือ การทดสอบ ฯลฯ
1.2 การวิเคราะหสภาพปญหา เมื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานของผูเรียนแลว ครูอาจพบปญหา
มากมาย ทั้งทีเ่ ปนปญหารายบุคคล เปนกลุม หรือทั้งชั้นเรียน การวิเคราะหสภาพปญหาคือการหาสาเหตุ
ของปญหาทีเ่ กิดขึ้น โดยครูอาจใชวิธีเขียนผังความคิด (Mind Mapping) เพื่อชวยจัดระบบรวบรวมความคิด
ของครูใหเห็นสภาพของปญหาที่ชัดเจนยิง่ ขึ้น ดังตัวอยาง
มีวิธีสอนทีน่าเบือ
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ขาดเทคนิคในการจูงใจให้

ไม่ใช้ สอื /นวัตกรรม

ผู้เรียนสนใจเรียน

ทีเหมาะสม

ผู้สอน

นักศึกษามีผลสัมฤทธิผ่ านเกณฑ์ ในระดับ
ตํา ขาดความกระตือรื อร้ น

มีความวิตกกังวลในการเรี ยน
ผู้เรี ยน

ไม่เห็นคุณค่า
ไม่สนุกกับการเรี ยน

สิงแวดล้ อม

บ้ าน
ไม่กระตุ้นให้ สนใจศึกษา

สถาบัน

ห้ องสมุดมีหนังสือน้ อย

ไม่มีหนังสือทีนักเรี ยนใช้ อ่านประกอบได้

1.3 การเลือกและสํารวจปญหาที่ตองการแกไขหรือพัฒนา
้นนี้ครูตอชงตั
ดสินใจเลือก
ไม่มในขั
ีบรรยากาศวิ
าการ
ปญหาที่ตองการแกไขปญหาพัฒนา โดยหากมีปญหาจํานวนมากครูควรจัดลําดับความจําเปนและ
ความสําคัญของปญหา โดยพิจารณาจากความรุนแรงของปญหาวาปญหาใดควรไดรับการแกไขหรือพัฒนา
กอน เปนปญหาที่ชัดเจน มีขอมูลหลักฐานชี้ชัดวาจําเปนตองหาคําตอบที่จะเกิดประโยชนตอการนําไป
พัฒนาผูเ รียน การวิเคราะหสภาพปญหา และหาสาเหตุของปญหา ทําใหครูมองเห็นปญหาในลักษณะที่
กวางไมลงลึกในรายละเอียดของปญหา และยังไมไดชวยใหครูทราบถึงวิธีการแกไขปญหาไดตรงจุด
ยกตัวอยางเชน ยกตัวอยางเชน จากการศึกษาปญหา พบวา นักศึกษาประมาณ 1 ใน 4 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกระบวนวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษาเบื้องตน ผานเกณฑในระดับต่ํา ขาดความ
กระตือรือรนในการเรียน เขาหองเรียนชา ไมคอยตอบคําถามหรือแสดงความคิดเห็นรวมกับผูสอน ดังนั้น
ครูจึงตองทําการสํารวจปญหาและสาเหตุเพิม่ เติม เชน
สนทนาแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาและ
อาจารยผูสอนกระบวนวิชาเดียวกันทานอื่น ๆ
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 2. การออกแบบการเรียนรู/การออกแบบการวิจัย ประกอบดวย การกําหนดเปาหมายในการ
พัฒนาการเรียนรู การสํารวจและเลือกนวัตกรรมทีส่ อดคลองกับปญหาที่ตองการแกไข การสรางและพัฒนา
วิธีการหรือนวัตกรรม และการจัดทําแผนการเรียนรู
2.1 การกําหนดเปาหมายในการพัฒนาการเรียนรู เปนการกําหนดเปาหมายของการพัฒนาที่
ตองการหรือกําหนดสภาวะที่เรียกวาพัฒนาแลวใหชัดเจน โดยพิจารณาจากสภาพปจจุบันปญหาอันเปน
สภาวะเริ่มตนกอนการพัฒนา (Base-line) แลวมองภาพเปาหมายของการพัฒนาซึ่งอาจจะมีลักษณะเปนขั้น
หรือเสนพัฒนาการของผูเรียนในดานตาง ๆ ใหชัดเจน เชน หลังจากพัฒนาแลวผูเรียนมีความรูความเขาใจ
ในเนื้อหา สามารถประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนได เกิดพฤติกรรมการเรียน ที่พึงประสงค หรือมี
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และมีเจตคติที่ดีตอวิชา
2.2 การสํารวจและเลือกนวัตกรรม เพื่อทีจ่ ะใหไดแนวทางในการแกปญ
 หา ในขั้นนี้ครูตองศึกษา
เอกสารทีเ่ กี่ยวของ เชน วารสาร บทความ หลักสูตร ผลงานวิจัย หนังสือ ตํารา คูมือ แนวคิดทฤษฎีตาง ๆ
ตลอดจนประสบการณของครูเอง ทําใหครูทราบวาปญหาทีค่ ลายกับปญหาของเราเองมีผูใดศึกษาไวบาง ใช
วิธีใดในการแกปญหา ผลการแกปญ
 หาเปนอยางไร จะทําใหครูเห็นแนวทางในการแกปญหาไดชัดเจนขึ้น ซึ่ง
อาจเปนวิธีสอนแบบใหมหรือการใชนวัตกรรมเขามาชวยในการจัดประสบการณการเรียนการสอนของครู
ไดแก บทเรียนสําเร็จรูป ชุดการสอน เอกสารประกอบการสอน คูมือการสอน บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน (CAI) การเรียนแบบรวมมือ การเรียนแบบ jigsaw การเรียนแบบ CIPPA การเรียนแบบ elearning เปนตน
2.3 การสรางและพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม หลังจากครูจะไดทางเลือกในการแกปญหาหรือ
พัฒนา ซึ่งอาจเปนวิธีการหรือนวัตกรรมที่เปนไปได ในขั้นนี้ครูตองกําหนดวิธีการหรือสรางนวัตกรรมที่ใชใน
การแกปญ
 หาหรือพัฒนา แลวดําเนินการหาคุณภาพของวิธีการหรือนวัตกรรม จากผูร ูในเรื่องนั้นๆ เชน หาก
ครูสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ครูก็ตอ งศึกษาคนควาวิธีการจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แลวจัดทําตนแบบใหเสร็จสมบูรณ นําไปใหเพื่อนครู ศึกษานิเทศกหรือนักวิชาการที่เกี่ยวของกับเรือ่ งที่
ศึกษา ใหความคิดเห็น พิจารณาความเหมาะสมเพื่อนําขอคิดเห็นที่ไดมาปรับปรุงแกไขเตรียมนําไปใช
แกปญหาหรือพัฒนาตอไป
2.4 การจัดทําแผนการเรียนรู เมื่อครูเลือกปญหา และแนวทางแกไข (นวัตกรรม) ไดแลว ก็มาถึง
ขั้นที่ครูตองคิดวาจะจัดการเรียนรูไดอยางไร โดยครูจะตองมีการวางแผนและเขียนแผนการเรียนรูที่
สอดคลองกับปญหาและนวัตกรรม สิ่งที่ครูควรคํานึงในการเขียนแผนการเรียนรู คือ
 จะจัดการเรียนรูเพื่ออะไร นั่นคือ จุดประสงคของการจัดการเรียนรูครั้งนี้ คือ มุงปรับปรุงแกไข
หรือพัฒนาปญหาที่เกิดขึ้น ใหหมดไป เชน ตองการใหผูเรียนสามารถประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน
ได เกิดพฤติกรรมการเรียน ที่พึงประสงค หรือมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และมีเจตคติที่ดีตอ วิชา
 จัดการเรียนรูอยางไร : นั่นคือครูเลือกใชวิธีการ/นวัตกรรมที่ครูพิจารณาแลววาจะสามารถแกปญหา
หรือบรรลุจุดประสงคได เชน ใชวิธีการสอนแบบ jigsaw และการเรียนแบบ e- learning เปนตน
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จะรูไดอยางไรวาการจัดการเรียนนั้นบรรลุตามจุดมุงหมาย :นั่นคือจะวัดและประเมินผล
การเรียนอยางไรเพื่อตรวจสอบผลการใชนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนวาไดผลตามที่กําหนดไว
หรือไม
 3. การจัดกระบวนการเรียนรู เปนการจัดกิจกรรมตามแผนการเรียนรู โดยครูนําเอานวัตกรรมที่ได
สรางหรือพัฒนาขึ้น มาสูการปฏิบัติโดยขณะปฏิบัติกิจกรรมอาจทําการเก็บรวบรวมขอมูลไปดวยหรือเก็บ
หลังจากจัดกิจกรรม ซึง่ ขอมูลที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน 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 ครูจะไดมาจากวิธีการเก็บขอมูลซึง่ มีอยูห ลายวิธี ดังนี้

ประเภทของขอมูล
1.ขอมูลดานความรู
ความสามารถ
2. ขอมูลดานความรูสกึ

3. ขอมูลดานพฤติกรรม

4. ขอมูลดานปฏิสมั พันธ

ตัวอยางวิธีการเก็บขอมูล
การสอบความรูเ ชิงทฤษฎี
การสอบความรูเ ชิงปฏิบัติ
การประเมินทักษะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
การประเมินผลงาน
การใชแบบสอบถาม
การใชแบบวัด
การบรรยายความรูสึก
การสัมภาษณหรือสนทนากลุม
การสังเกต
การสังเกต
การตรวจสอบประวัติ
การสอบถาม
การสัมภาษณ
การทําสังคมมิติ
การสังเกต
การวิเคราะหปฏิสัมพันธ

เครื่องมือ
แบบทดสอบ
แบบสอบปฏิบัติ
แบบประเมินผลงาน
แบบสอบถาม
แบบวัดทัศนคติ
แบบบรรยายความรูสึก
แบบสัมภาษณ
แบบบันทึกการสังเกต
แบบบันทึกการสังเกต
แบบตรวจสอบรายการ
แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ
แบบสังคมมิติ
แบบบันทึกการสังเกต
แบบวิเคราะห
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแตละวิธีมีกระบวนการเก็บขอมูลและเครื่องมือที่แตกตางกัน ซึ่งมีความ
เหมาะสมกับขอมูลแตละประเภทไมเหมือนกันดังนั้นครูผูวิจยั จะตองทําความรูจกั คุนเคยใหดี ซึง่ ในที่นี้จะขอ
กลาวถึงเฉพาะในเรื่องของ การสํารวจ/สอบถาม และการบันทึก พอสังเขปดังนี้
แบบสอบถาม แบบสํารวจ และแบบตรวจสอบรายการ (Questionnaire, Inventory,
Check list) เปนเครือ่ งมือชนิดหนึ่งที่ใชในการคนหาความจริงจากผูเ รียน เพือ่ นํามาปรับปรุงการเรียน
การสอนใหไดผลดียิ่งขึ้น แบบสอบถามแบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ
1) Closed Form คือ แบบบังคับใหเลือกตอบตามที่กําหนดให เชน
แบบสอบถามเมื่อจบบทเรียน
คําชี้แจง ใหนักศึกษาเขียนเครื่องหมาย ลงในชอง หนาขอความที่ผูเรียนเลือกแลววาตรงกับความ
คิดเห็นของผูเรียนหรือความรูส ึกของผูเ รียนมากทีส่ ุด
1. นักศึกษาเขาใจเรื่องที่เรียนมากนอยเพียงใด
เขาใจทั้งหมด
เขาใจบางสวน ไมเขาใจเลย
2. นักศึกษารูสึกวาแบบฝกเปนอยางไร
งาย
ยาก-งายพอดี
ยาก
3. นักศึกษารูสึกวาวิธีสอนของอาจารยในบทเรียนนีเ้ ปนอยางไร
นาเบื่อ
นาสนใจ
2) Open Form แบบสอบถามชนิดนีเ้ ปดโอกาสใหผูตอบ ตอบโดยเสรี โดย
ทั่วไปแลวแบบสอบถามมักใชทั้ง 2 แบบ ประกอบกันไป ตัวอยาง
สิ่งที่นกั ศึกษาชอบมากที่สุดในการเรียนการสอนครั้งนี้คืออะไร
..................................................................................................... สิ่งที่นกั ศึกษาอยากเปลี่ยนแปลงมากที่สุด
ในการเรียนการสอนครั้งนี้คืออะไร
.....................................................................................................
ความรูหรือทักษะที่นักศึกษาตองการเรียนรูเ พิ่มเติม
.........................................................................................................................................................................
.................................
นักศึกษาคิดวาสามารถนําสิง่ ที่ไดจากการเรียนรูจากการเรียนในหนวยนี้ไปใชไดอยางไร
.........................................................................................................................................................................
.................................
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1)
2)
3)
4)

1)

2)

เกณฑการสรางแบบสอบถาม
คําถามที่ใชตองไมคลุมเครือหรือเปนคําถามชนิด 2 แง
ตองถามใหเฉพาะเจาะจงหรือถามใหตรงจุด
ควรใชภาษางาย ๆ
ตัวคําถามควรจะไดทดลองใชดูกอน กอนที่จะใชจริง หรือใหผูรูชวยตรวจดูกอ น
การบันทึกผลที่เกิดขึ้นจากการใชนวัตกรรม
ในการทําวิจัยในชั้นเรียนนั้นสวนใหญเปนการแกไขปญหาหรือการพัฒนาที่เนนการหาวิธีการใหม
หรือการใชนวัตกรรม ซึ่งการเก็บรวมรวมผลการใชนวัตกรรมนั้น นอกจากจะเก็บรวมรวมผลในขั้นตอน
สุดทาย หลังจากใชนวัตกรรมจบสิ้นลงแลว ครูควรจะเก็บรวบรวมผลในระหวางการใชนวัตกรรมดวย ขอมูล
นี้ควรจะเปนขอมูลดานพฤติกรรมของผูเ รียน ซึง่ ไดจากการสังเกตในขณะที่ครูนํานวัตกรรมที่พฒ
ั นาขึ้นมาใช
กับผูเ รียนในแตละครัง้ หรือแตละแผนการเรียนรู โดยครูควรทําการบันทึกผลระหวางหรือหลังการเรียนการ
สอนในแตละครั้ง เชน ผูเรียนแสดงความสนใจในการเรียน ผูเรียนแสดงความกระตือรือรนในการเรียน หรือ
ผูเรียนแสดงสีหนาเบือ่ หนาย ไมชอบ เปนตน ในการบันทึกผลระหวางหรือหลังจากเรียนรูในแตละครั้ง จะ
ทําใหครูไดขอมูลนั้นมาพิจารณาประกอบ การตัดสินใจ แกไข ปรับปรุง หรือพัฒนานวัตกรรมนั้นเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู มีคุณคา และเปนประโยชนตอผูเ รียนอยางแทจริง
สมมุติวาในสวนของการบันทึกขอมูลระหวางหรือหลังการจัดการเรียนรู จากแผนการเรียนรู
ดังกลาวขางตน พบวามีปญหา ดังนี้
ผูเรียนมีปญ
 หาจากการใชคอมพิวเตอรในการศึกษาเนื้อหาในระบบ e-Learning เพราะ
บางเครื่องทํางานชามาก หรือไมสามารถใชการได
2) ผูเรียนบางคนไมมสี ถิติการเขาไปศึกษา online-course ในระบบ e-Learning
ผูเรียนสวนใหญเห็นวาเนื้อหามีปริมาณมากหรือละเอียดมากเกินไป ทําใหจําไดไมหมด
ขอสงสัยที่เกิดขึ้นกับครูจากผลการประเมินหลังการจัดการเรียนรูนี้ ครูสามารถนํามาจัดลําดับ
ความสําคัญของการแกไข ปรับปรุง โดยครูควรพิจารณาวาปญหาใดเปนปญหาเรงดวนทีจ่ ําเปนตองไดรับ
การแกไขทันที มิฉะนั้นจะทําใหการจัดการเรียนรูขาดประสิทธิภาพได ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้น ไดแก

คุณภาพการทํางาน
ความพึงพอใจ/เจตคติของผูเรียน
พฤติกรรมการทํางาน

ดานความรูความคิด
ดานคุณลักษณะคานิยม คุณธรรม
ดานทักษะกระบวนการ
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อยางไรก็ตามสิ่งที่สนใจและเปนปญหาเรงดวนดังกลาวนี้อาจมีความสัมพันธคาบเกี่ยวกัน ซึง่ ครู
จะตองพิจารณาวาสิ่งทีเ่ ปนปญหาดังกลาวมีจุดเดนที่เนนไปทางดานใดมากทีส่ ุด สมมติวาครูใหความสนใจที่
จะแกปญ
 หาเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางานของผูเ รียน เพราะผลที่ไดจากการศึกษา ครูสามารถนําไปใช
ประโยชนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน หรือทําวิจัยในชั้นเรียนในโอกาสตอไปได
การวางแผนเก็บขอมูลผลการใชนวัตกรรม ครูควรดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ นี้

เลือกขอมูลที่ตองการวัด

ขอมูลชนิดใด

2. วิธีการรวบรวมขอมูล

จะเก็บขอมูลที่ตองการดวยวิธีการใด
และเก็บอยางไร

3. แหลงขอมูล

ขอมูลทีจ่ ะเก็บไดมาจากแหลงใดบาง
และเก็บกับใคร

4. ตารางการจัดเก็บขอมูล

ดําเนินการเก็บขอมูลเมื่อไร
เก็บบอยครัง้ หรือไม

ขั้นตอนการเก็บขอมูลที่กลาวไปแลวขางตนนี้ แสดงวา การจัดเก็บขอมูล ครูสามารถใชเทคนิค
วิธีการเก็บไดมากกวา 1 ประเภท ไมวาจะเปนการสอบความรูเชิงทฤษฎี การสอบความรูเชิงปฏิบัติ การ
ประเมินทักษะและพฤติกรรมการปฏิบัตงิ าน การประเมินผลงาน การใชแบบสอบถาม การใชแบบวัด การ
บรรยายความรูสกึ การสัมภาษณหรือสนทนากลุม การสังเกต เทคนิคสังคมมิติ หรือการวิเคราะห
ปฏิสัมพันธ แตอยางไรก็ตามครูพงึ ระลึกอยูเ สมอวา ขอมูลทีม่ ีคุณภาพยอมไดมาจากวิธีการเก็บขอมูลที่ดี ซึ่ง
ไมไดขึ้นอยูกับปริมาณของขอมูลทีเ่ รามักจะเรียกกัน วาขอมูลประเภทขยะนั่นเอง
การสังเกตและเก็บรวบรวมผลที่เกิดขึ้นจากการใชนวัตกรรม
ในการเก็บรวมรวมผลการใชนวัตกรรมนั้น นอกจากจะเก็บรวมรวมผลในขั้นตอนสุดทาย หลังจาก
ใชนวัตกรรมจบสิ้นลงแลว ครูควรจะเก็บรวบรวมผลในระหวางการใชนวัตกรรมดวย ขอมูลนี้ควรจะเปน
ขอมูลดานพฤติกรรมของผูเ รียน ซึ่งไดจากการสังเกตในขณะที่ครูนํานวัตกรรมที่พฒ
ั นาขึ้นมาใชกับผูเรียนใน
แตละครั้ง หรือแตละแผนการเรียนรู โดยครูควรทําการบันทึกผลระหวางหรือหลังการเรียนการสอนในแตละ
ครั้ง เชน ผูเรียนแสดงความสนใจในการเรียน ผูเ รียนแสดงความกระตือรือรนในการเรียน หรือ ผูเ รียนแสดง
สีหนาเบื่อหนาย ไมชอบ เปนตน ในการบันทึกผลระหวางหรือหลังจากเรียนรูในแตละครัง้ จะทําใหครูได
ขอมูลนั้นมาพิจารณาประกอบ การตัดสินใจ แกไข ปรับปรุง หรือพัฒนานวัตกรรมนั้นเพื่อพัฒนาการเรียนรู
มีคุณคา และเปนประโยชนตอผูเรียนอยางแทจริง
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 4. การไตรตรองและปรับปรุง เปนการนําเอาขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหเพือ่ จะไดทราบวาครู
สามารถแกไขปญหา/พัฒนาการเรียนไดตามเปาหมายที่วางไวหรือไม เพียงใด ซึ่งขอมูลทีเ่ กี่ยวกับการเรียน
การสอนอาจจัดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ ขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งวิธีการวิเคราะห
ขอมูลทัง้ สองมีความแตกตางกัน ดังนี้ (สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา. สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ, 2544 หนา 85-102)

4.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณในการวิจัยในชั้นเรียนนั้น ครูควรรูจักลักษณะของขอมูลที่ครูจัดเก็บ
มาไดวามีลักษะเปนขอมูลแบบกลุม หรือขอมูลแบบตอเนือ่ ง
4.1.1 ขอมูลแบบกลุม (categorical data)
ขอมูลแบบกลุม เปนขอมูลที่มลี ักษณะเปนหมูพวกตามคุณสมบัติรวมกันอยางใดอยางหนึ่ง
ขอมูลประเภทนี้ยังแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1) ขอมูลทีจ่ ําแนกเปนกลุมเปนพวกโดยไมมีลําดับคา มากนอยระหวางกลุม โดยมีชื่อ
ในทางวิชาการวา ขอมูลแบบนามบัญญัติ (nominal data) เชน
เพศ แบงออกเปน เพศชาย และเพศหญิง (แบงได 2 กลุม)
ความรูสึกของผูเรียนตอเวลาที่ใชในการเรียน แบงออกเปน สั้นไป
พอดี นานเกินไป(แบงได 3 กลุม )
2) ขอมูลทีจ่ ําแนกเปนกลุมเปนพวกเชนเดียวกับขอ 1) แตมคี ุณสมบัติทเี่ พิ่มเติมขึ้นมา
อีก คือ แตละกลุม มีลําดับคาที่มีความหมายในเชิงเปรียบเทียบกันได โดยมีชื่อทางวิชาการวา ขอมูลแบบจัด
อันดับ (ordinal data) เชน
- ระดับการเรียน มี 3 ระดับ คือ เกง ปานกลาง และออน
- คุณภาพของผลงาน มี 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง
- ระดับความคิดเห็น มี 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง (5) เห็นดวย (4) เฉย ๆ ไมมีความเห็น (3) ไมเห็นดวย
(2) ไมเห็นดวยอยางยิง่ (1)
4.1.2 ขอมูลแบบตอเนื่อง (continuous data)
ขอมูลแบบตอเนือ่ ง เปนขอมูลที่จัดวาเปนขอมูลเชิงปริมาณ จริง ๆ คือเปนตัวเลขที่มีความ
ตอเนื่อง ตัวเลขตาง ๆ จะมีชวงหางเทาๆ กัน ขอมูลประเภทนี้ยังแบงออกเปน 2 ประเภทยอย ๆ คือ
1) ขอมูลที่แบงเปนชวง โดยถือวา ไมมีศูนยแท คาของตัวเลข 0 เปนคาที่เราสมมติขึ้นมา
เพื่อใชแทนคําวา ไมมีคาเลย โดยมีชื่อทางวิชาการวา ขอมูลแบบชวง (interval data) เชน
แนนผลสัมฤทธิ์ เมื่อครูทดสอบวัดความรูผเู รียน โดยใชแบบทดสอบทีม่ ีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ที่ผูเรียนสอบไดกจ็ ะมีคา
0-100 คะแนน โดยความเปนไปไดของคะแนนที่กําหนดไว คือ 0 ถึง 100 คะแนนนั่นเอง
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ษะการทํางานกลุม เมื่อครูทดสอบภาคปฏิบัติ โดยกําหนดงานให ผูเ รียนปฏิบัติแลวใหคาคะแนน 0-40 คะแนน คะแนนผูเรียน
ได จากการปฏิบัตงิ านก็จะมีคา 0-40 คะแนน โดยความเปนไปไดของคะแนนที่กําหนดไว คือ 0-40 นั่นเอง
ามคิดเห็น
เลขที่กําหนดไวเดิมอาจจะเปนขอมูลที่นํามาจัดลําดับ
ได ดังเชน ขอมูลระดับความคิดเห็น แตเมื่อครูตองการทราบความคิดเห็นโดยรวมของผูเรียน ครูอาจคิด
คะแนนรวมของความคิดเห็นแลว ครูจะแปลงคะแนนใหเปนขอมูลที่แบงเปนชวง ๆ ในทางวิชาการเรียกวา
เปนขอมูลแบบชวงไมแท
2) ขอมูลทีเ่ ปนตัวเลขที่มีศูนยแท เลข 0 แทนความหมายของ คําวา ไมมีเลย ไดอยาง
แทจริง โดยมี่ชื่อทางวิชาการวา ขอมูลแบบอัตราสวน (ratio data) เชน
- อายุ นับไดจากจํานวนวัน เดือน และป ทีเ่ กิดจริง ๆ
- สวนสูง วัดไดจากความสูงของแตละคนจริงๆ
เมื่อครูรูจกั ประเภทของขอมูลตาง ๆ แลว ครูตองทราบวา ครูจะวิเคราะห ขอมูลเพื่ออะไร
การวิเคราะหขอมูลที่ไดนี้จะตองสอดคลอง กับจุดประสงค หรือ จุดมุงหมายของคําถามวิจัย ซึง่ การวิจัยใน
ชั้นเรียน สวนใหญจะมีจุดประสงคของการวิจัย ที่ตองการคําตอบในลักษณะตอไปนี้ คือ
1. เพื่อการบรรยายขอมูลเบื้องตน
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตาง
3. เพื่อหาความสัมพันธ
ดังนั้นเมื่อครูเก็บรวบรวมขอมูลไดแลว ครูจะตองดําเนินการกับขอมูลในเบื้องตนกอน เชน
จัดกลุม ขอมูล ลดทอนขอมูล และสรุปขอมูล ดวยวิธีการตาง ๆ จากนั้นจึงทําการวิเคราะห โดยเลือกใช
คาสถิติที่เหมาะสมกับลักษณะของขอมูลนั้น ๆ ซึ่งการวิจัยในชั้นเรียนนี้ครูยังไมจําเปนตองใชคาสถิติที่
ซับซอน เพราะคาสถิติที่ใชใน การวิจัยในชั้นเรียนนั้น ควรจะใชในการสรุป และใหความหมายตอขอมูล โดย
มุงเนนใหครูไดนําไปใชในการพัฒนา การเรียนการสอนของครูไดโดยตรง
คาสถิติที่ครูสามารถนํามาใชในการวิเคราะหใหเหมาะสมกับชนิดของขอมูลและจุดประสงค
ของการวิเคราะหแสดงไดดังตาราง ตอไปนี้
จุดประสงค
1. เพื่อการบรรยายขอมูล
เบื้องตน
2. เพื่อการเปรียบเทียบความ
แตกตาง
3. เพื่อหาความสัมพันธ

ลักษณะขอมูล
ขอมูลแบบกลุม (เชน เพศ
หองเรียน)
ขอมูลตอเนื่อง (เชน อายุ
สวนสูง คะแนนผลสัมฤทธิ)์
ใชขอมูล 2 ชุด ที่นํามา
เปรียบเทียบควรเปนขอมูล
ตอเนื่อง
ใชขอมูล 2 ชุด จากกลุม
ตัวอยางเดียวกัน ในขั้นตอนนี้

คาสถิติที่ใช
การแจกแจงความถี่ คารอยละ
คาเฉลี่ย คาพิสัย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ใชคาสถิติพื้นฐานบรรยาย เชน
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ใชคาสถิติพื้นฐานบรรยาย เชน
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
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ควรใชขอมูลตอเนื่องจําพวก
คะแนน

มาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ เชน สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ ของเพียรสัน

4.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
โดยธรรมชาติลกั ษณะของขอมูลเชิงคุณภาพที่วิเคราะหแลว จะอยูในลักษณะคําบรรยาย จาก
ขอมูลที่ครูรวบรวมมาในรูปของคําบอกเลา การสัมภาษณ บันทึกจากการสังเกตของครู หรือบันทึกของ
ผูเรียน เปนตน
แนวทางเบื้องตนที่ครูควรเขาใจในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
1) การใชขอมูลเชิงคุณภาพเปนขอมูลประกอบในงานวิจัย ของครู โดยปกติจะเปนการนํา
ขอมูลที่ครูเก็บรวบรวมไดมาใชเสริม และยืนยันขอมูล การวิเคราะหขอ มูลกระทําไดไมยุงยากซับซอนมาก
นัก ทั้งนี้ครูอาจจะเลือกขอมูล ในสวนที่เกี่ยวของมาบรรยาย ซึ่งอาจจะใชคําพูด (quotes) ของผูเ รียน หรือ
ผูใหขอมูลจากแหลงขอมูลอื่น ๆ มาเสริมการบรรยายผลการวิจัย ของครูเพิม่ ก็ได
2) การใชขอมูลเชิงคุณภาพเปนขอมูลหลักในการวิจัยของครู ในกรณีนี้มีลักษณะของการ
วิเคราะหที่ยุงยากซับซอนกวากรณีแรก ซึ่งนักวิชาการดานการวิจัยเชิงคุณภาพไดแบงระดับของการ
วิเคราะหออกเปน 3 ระดับคือ
(1) การวิเคราะหเชิงบรรยาย ระดับนี้เปนการวิเคราะหเบื้องตน เพื่อนําเสนอขอมูล
รายละเอียดตามขอเท็จจริง ประกอบกับการตีความของครูที่ทําวิจัย โดยมีการนําคําพูดของผูใหขอมูลจาก
แหลงขอมูลที่เกี่ยวของมาเขียนประกอบ
(2) การวิเคราะหความเชื่อมโยง ระดับนี้เปนการหารูปแบบ ความเชื่อมโยงในขอมูล เพื่อ
ใชในการอธิบายขอคนพบทีล่ ึกซึ้งมากขึ้น
(3) การสรางทฤษฎีจากขอมูล ระดับนีเ้ ปนการวิเคราะหขั้นสูงเพื่อใหไดขอสรุปเชิงทฤษฎี
จากรูปแบบของความเชื่อมโยงตาง ๆ จากขอ (2) ซึ่งทฤษฎีที่ไดเรียกวา ทฤษฎีจากฐานราก (grounded
theory)
อยางไรก็ตามสําหรับการวิจัยในชั้นเรียนนั้น ครูควรใหความสนใจการวิเคราะหขอมูลทีจ่ ะทําให
ไดขอสรุปที่จะเปนประโยชนตอครูในการจัดการเรียนการสอน มิใชการสรางทฤษฎี ดังนั้นจึงใชการวิเคราะห
ขอมูลเฉพาะในระดับที่ 1 และ ระดับที่ 2 เทานั้นก็เพียงพอแลว
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ มีขั้นตอน ในการวิเคราะหดงั นี้
1) การวิเคราะหขั้นตน ขั้นนี้เปนการวิเคราะหขอมูลที่ดําเนินการในระหวางที่ครูเก็บรวบรวม
ขอมูลเชน ภายหลังที่ครูดําเนินการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน ภายหลังที่ไดพูดคุย/สัมภาษณ ผูเรียน เปน
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ตน ในขั้นตอนนี้ สิ่งที่ควรดําเนินการ ไดแก การบันทึกขอมูล การถอดเทปบทสัมภาษณ (ถามี) และการจด
บันทึกขอสังเกตตาง ๆ ที่พบ
2) การจัดกลุม ขอมูล ขั้นนี้ครูอาจเริ่มตนดวยการจัดกลุมของขอมูลลวงหนาแลวจัดทําตาราง
แสดงความสัมพันธของคําสําคัญที่กําหนดไว อานขอความ/ขอมูลแลวขีดเสนใตขอมูลที่ตรงกับคําสําคัญที่
กําหนดไวนั้น พรอมทัง้ กําหนดประเด็นตาง ๆ ลงในชองตารางเพื่อเตรียมหาความสัมพันธ ในกรณีที่ขอมูล
ไมสามารถจัดเขากลุมได ใหจัดแยกไวตางหาก
การนําเสนอและการแปลผลการวิเคราะหขอมูล คือการนําผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดมานําเสนอ
ในรูปแบบที่ทําใหเขาใจงาย เปนการยืนยันผลการใชนวัตกรรมวา ไดชวยแกไข หรือพัฒนาการเรียนรูไดผล
อยางไรบาง การนําเสนอทําไดหลายลักษณะเชน นําเสนอในรูปของการบรรยายความเปนรอยแกวธรรมดา
หรือนําเสนอในรูปของตาราง ถาหากขอมูลนั้นมีตัวเลขมากหรือนําเสนอในรูปแบบของแผนภูมิแทง วงกลม
หรือเสนตรง จะเลือกใชแบบไหนก็ขึ้นอยูกบั ขอมูลนั้น ๆ

-

 5. การเผยแพรผลงาน
รูปแบบการรายงานผลการวิจัยเพื่อนําเสนอผลการพัฒนามี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการรายงาน
ผลการวิจัยอยางไมเปนทางการ และรูปแบบการรายงานผลการวิจัยอยางเปนทางการ
5.1 การรายงานผลการวิจัยอยางไมเปนทางการ
การเขียนรายงานแบบไมเปนทางการมักจะนําเสนออยางสั้น ๆ แตมีสาระสําคัญแสดงถึงความเปนเหตุ
เปนผลของกระบวนการวิจัย ใหผอู านเขาใจถึงสิ่งที่ครูศึกษา และสิ่งที่คนพบ โดยอาจจะนําเสนอเปนความ
เรียง หรือกําหนดประเด็นการเขียน และควรแสดงถึงหลักฐานเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงานและผล
การศึกษาประกอบ เพื่อยืนยันขอสรุปตาง ๆ ที่ไดจากการวิจยั ดังนี้
เสนอใหเห็นวาปญหาที่ตองการแกไขคืออะไรหรือคุณภาพทีต่ องการเพิ่มพูนคืออะไร
สําคัญเพียงใด
แนวทางที่คาดวาจะไดผลดีหรือนวัตกรรมคืออะไร
ทําไมจึงคิดวาจะไดผลดี
ลงมือปฏิบัตจิ ริงเมือ่ ไร กับเด็กกลุมใด
ปฏิบัติไดอยางไรบาง
มีอะไรเกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัตจิ ริงบาง ดีหรือไมดีอยางไร
เมื่อปฏิบัติสิ้นสุดแลว ผลปลายทางที่เกิดขึ้นคืออะไร เปนจํานวนเทาใด มีคุณภาพอยางไร ตรงกับที่คาดหวัง
ไวมากเพียงใด
ครูรูสกึ อยางไรตอผลงาน คิดวานาจะปรับปรุงเพิ่มเติมอยางไรอีก
5.2 การเขียนรายงานการวิจัยแบบเปนทางการ
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รูปแบบการรายงานการวิจัยแบบเปนทางการนี้ มีโครงสรางของเนื้อหาสาระที่นําเสนอ ใน
ลักษณะของการวิจัยเชิงวิชาการทีส่ วนใหญมกั มีการนําเสนอที่มีรปู แบบตายตัว ดังตัวอยาง
รายงานผลการพัฒนาการเรียนการสอน
วิชา…………………………..
บทที่ 1 ปญหาหรือความจําเปนในการพัฒนาการเรียนการสอน
1.1 ปญหาหรือความจําเปนในการพัฒนาการเรียนการสอน
1.2 วัตถุประสงคของการพัฒนาการเรียนการสอน
1.3 ขอบขายการดําเนินงานและกําหนดการดําเนินงาน
1.4 ผลที่คาดวาจะไดรับ
บทที่ 2 แนวทางในการแกปญหาหรือการพัฒนาการเรียนการสอน
1.1 การวิเคราะหปญ
 หาและสาเหตุของปญหา
1.2 การวิเคราะหสาเหตุและแนวทางแกปญหา
1.3 การวิเคราะหแนวทางแกปญหา
1.4 การเลือกแนวทางแกปญ
 หาหรือการพัฒนาการเรียนการสอน
บทที่ 3 หลักการและวิธีการในการแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
1.1 ประเภทของสื่อหรือนวัตกรรมที่ใชแกปญหา
1.2 วิธีการจัดทําสือ่ หรือนวัตกรรม
1.3 รูปแบบสือ่ หรือนวัตกรรม
บทที่ 4 การทดลองใชแกปญหา หรือพัฒนาการเรียนการสอน
1.1 การวางแผนและเตรียมการในการทดลองใชหรือนําไปใช
1.2 การนําไปใชและการบันทึกผลการนําไปใช
1.3 การวิเคราะหขอมูล และการปรับปรุงแกไข
1.4 การสรุปผลการนําไปใช
บทที่ 5 การสรุปผลการพัฒนาการเรียนการสอนและขอเสนอแนะ
5.1 การสรุปผลการดําเนินการพัฒนาการเรียนการสอน
5.2 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอน
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
1. แผนการสอน
2. แบบประเมินผลการนํานวัตกรรมไปใช
3. แบบบันทึกผลการนํานวัตกรรมไปใช
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
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การเขียนรายงานผลการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน
ในการศึกษาหลักการ รูปแบบการเขียนรายงานผลการจัดทําโครงงาน ผูจัดทําไดแบงเนื้อหาทีส่ ําคัญ
ออกเปนหัวขอ พรอมอธิบายขอกําหนดในการเขียนไวโดยละเอียดตามสวนประกอบรูปเลม 5 บท ดังนี้
ขอกําหนดพิเศษ
การตั้งคาหนากระดาษ
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
ชื่อวิจัยในชั้นเรียน ใชแบบตัวอักษรเปน TH SarabunPSK ขนาด 20 pt สวนขอความอื่น
ขนาด 18 pt
2. ปกใน
ตราสัญลักษณวิทยาลัยฯ สีแดง สูง 3.5 cm กวาง 3 cm
ตัวหนังสือสีดําแบบหนา ชื่อวิจัยในชั้นเรียน ใชแบบตัวอักษรเปน TH SarabunPSK ขนาด
20 pt สวนขอความอื่น ขนาด 18 pt
ขอกําหนดพิเศษ
ตั้งแตบทคัดยอถึงรายการสัญลักษณและคํายอ ถือวาเปนเนื้อหาที่ตอเนื่องกัน ใหใสเลข
หนา ที่ตําแหนงกึ่งกลาง ดานลางของกระดาษ ในรูป แบบเลขหนา 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 ใหกลาววาวิจัยในชั้นเรียน ที่จัดทําขึ้นมานี้มีวัตถุประสงคเพื่ออะไร (โดยการ
ผนวกขอความสวนของบทที่ 1 หัวขอที่ 1.2 วัตถุประสงคของวิจัยในชั้นเรียน ที่ผูจัดทํา
เขียนไวเปนขอ ๆ ) วิจัยในชั้นเรียนนี้ไดนําหลักการทฤษฎีใดเปนหลักชวยในการออกแบบ
และสรางเครื่องมือ รวมทั้งใชคาสถิติใดในการทดสอบและวิเคราะหผลการทดลองวิจัยใน
ชั้นเรียนดังกลาว
ยอหนาที่ 2 ใหกลาวถึงการสรุปผลโครงงาน (นําขอมูลในบทที่ 5 หัวขอที่ 5.1 สรุปผล
วิจัยในชั้นเรียน ที่ผูจัดทําเขียนไวมาใสไดเลย)
5. กิตติกรรมประกาศ
คํ า ว า “กิ ต ติ ก รรมประกาศ”ตั ว หนั ง สื อ สี ดํ า แบบหนา ใช แ บบตั ว อั ก ษรเป น TH
SarabunPSK ขนาด 18 pt สวนขอความอื่น ขนาด 16 pt แบบปกติ
การเขียนกิตติกรรมประกาศ จะแบงออกเปน 2 ยอหนา คือ
ยอหนาที่ 1 ใหกลาวถึงการแสดงความขอบคุณบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในการชวยชี้แนะ
แนวทางการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนใหสําเร็จ โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการเริ่มตนจนถึงสุดทาย
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เชน คณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน ผูเชี่ยวชาญ อาจารยในแผนก
วิชา อาจารยในวิทยาลัย และบุคคลที่ไมอาจกลาวนามไดทั้งหมด เปนตน
ยอหนาที่ 2 ใหกลาวถึงการแสดงความขอบคุณสิ่งสนับสนุนที่เปนปจจัยสงเสริม ใหการ
จัดทําวิจัยในชั้นเรียนนี้สําเร็จไดดวยดี เชน สถานที่ คุณบิดา มารดา เปนตน
6. สารบัญ
-

คําวา “สารบัญ ”ตัวหนังสือสีดําแบบหนา ใชแบบตัวอักษรเปน TH SarabunPSK ขนาด
18 pt สวนขอความอื่น ขนาด 16 pt แบบปกติ ยกเวนชื่อบท ใชแบบหนา
7. สารบัญตาราง
คําวา “สารบัญตาราง”ตัวหนังสือสีดําแบบหนา ใชแบบตัวอักษรเปน TH SarabunPSK
ขนาด 18 pt สวนขอความอื่น ขนาด 16 pt แบบปกติ
8. สารบัญรูป
คําวา “สารบัญ รูป ”ตั วหนั ง สือ สีดํ าแบบหนา ใช แบบตั วอัก ษรเปน 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
การตั้งคาหนากระดาษ
Top
3.00 cm
Bottom
1.25 cm
Left
3.00 cm
Right
2.50 cm
Header
1.25 cm
Footer
1.25 cm
ชื่อบท ตัวหนังสือสีดําแบบหนา ใชแบบตัวอักษรเปน TH SarabunPSK ขนาด 18 pt
รายละเอีย ดเนื้อ หาแต ล ะบท ในส วนหั วเรื่อ งใหญ ตั วหนั งสื อ สีดํ าแบบหนา ใชแ บบ
ตัวอักษรเปน TH SarabunPSK ขนาด 16 pt สวนขอความอื่น ขนาด 16 pt แบบปกติ
การแสดงขอมูลเปนตาราง ใหเขียนชื่อ ตารางที่ …. (TH SarabunPSK ขนาด 16 pt แบบ
หนา) ไวดานบนของตารางนั้น ๆ
การแสดงขอมูลเปนรูป ใหเขียนชื่อ รูปที่ …. (TH SarabunPSK ขนาด 16 pt แบบหนา)
ไวดานลางของรูปนั้น ๆ
ตั้งแตบทที่ 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. แนวทางการเขียนสวนเนื้อหาของรายงานการวิจัย
สวนเนื้อหาจะประกอบดวย 5 บท ไดแก
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การเขียนสวนเนื้อหาในแตละบท ตั้งแตบทที่ 1 ถึงบทที่ 5 มีรายละเอียดดังตอไปนี้
บทที่ 1 บทนํา
จุดเนนของบทนี้ จะตองชี้ใหเห็นสภาพของปญหาการเรียนการสอน โดยแสดงขอมูลยืนยัน
สภาพปญหาระบุแนวคิดในการแกปญหา กําหนดจุดประสงคในการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย และ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับอยางชัดเจน
แนวทางในการเขียนบทนํา มีสวนประกอบ 5 ขอ คือ
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
3. สมมุติฐานของการวิจัย
4. ขอบเขตของการวิจัย
5. คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
แนวทางการเขียนสวนประกอบในแตละขอ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
กลาวถึงสภาพการเรียนการสอนที่พึงปรารถนา หรือที่ควรจะเปนโดยอาจกลาวถึงแผนการศึกษา
ชาติ จุดมุงหมายของหลักสูตร นโยบายการจัดการศึกษาระดับกรม ตลอดจนจุดประสงครายวิชาที่ตน
รับผิดชอบ
กลาวถึงสภาพปญหาการเรียนการสอนทีป่ ระสบ หรือไมเปนไปตามที่ปรารถนา โดยบรรยายถึง
สภาพปญหาจากการวิเคราะห ตามขั้นตอนวิเคราะหปญหา ถามีตัวเลขประกอบใหนํามาระบุไวดวย
สรุปแนวทางทีจ่ ะแกปญหาที่ประสบอยู หรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยขอความที่เขียนในสวน
นี้จะตองสอดคลองและตอเนือ่ งกันโดยตลอด
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
กําหนดใหชัดเจนวา เพื่อศึกษาอะไร เขียนถึงสิ่งที่เราอยากไดคําตอบ การเขียน
วัตถุประสงคของการวิจัยตองเขียนใหสอดคลองกับปญหาวิจัย และนิยมเขียนเปนประโยคบอกเลา
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ตัวอยาง
1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปกับเรียนปกติ
2) เปรียบเทียบสัดสวนของนักเรียนที่ไดระดับผลการเรียนตาง ๆ ระหวางเรียนโดยใช
บทเรียนสําเร็จรูปกับเรียนแบบปกติ
3. ศึกษาเจตคติของนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป
3. สมมุติฐานของการวิจัย
สมมุติฐานของการวิจัย เปนคําตอบที่คาดหวังไวกอนที่จะทําการวิจัย หรือสามารถทดสอบ ไดดวย
วิธีการทางสถิติ การตั้งสมมุติฐานตองตั้งบนรากฐานแนวคิดทฤษฎี หรือผลงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับปญหานั้น
กลาวคือ ผูวิจัยจะตองศึกษาแนวคิดทฤษฎี หรืองานวิจัยที่เกีย่ วของอยางเพียงพอ จึงจะสามารถตั้งสมมุติฐาน
ไดใกลเคียงกับความเปนจริง และการตั้งสมมุติฐานตองสอดคลองสัมพันธกับวัตถุประสงคของการวิจัย
ตัวอยาง
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนทีเ่ รียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปสูงกวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทีเ่ รียนแบบปกติ
2) สัดสวนของนักเรียนที่ไดระดับผลการเรียน 4 และ 3 ของการเรียน โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปสูง
กวาการเรียนแบบปกติ
3) เจตคติของนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปสูงกวาเกณฑที่กําหนด
4. ขอบเขตของการวิจัย
เปนการบอกกรอบงานวิจัยวา มีขอบเขตเพียงใด ครอบคลุมอะไรบาง แตไมจําเปนตองระบุ
รายละเอียดมากนัก
ตัวอยาง
- กลุม ตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2535
- เนื้อหา
สรางบทเรียนสําเร็จรูปวิชา ค 311 เรื่องเลขยกกําลัง
- ระยะเวลา ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2538 ถึงภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2539 รวม
เปนเวลา 2 ปการศึกษา
5. คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
มีคําบางคําในรายงานการวิจัยที่ตองใหคําจํากัดความหรือนิยาม เพื่อทําความเขาใจระหวางผูวจิ ัย
กับผูอ านรายงานการวิจัย ซึง่ คําเหลานั้นจะเปนคําที่มีความหมายแตกตางไปจากความหมายทั่ว ๆ ไป
ความหมายของคําที่นิยาม ใหนิยามเปนเชิงปฏิบัติการ (Operation Definition) ไมใชนิยามตาม
ทฤษฎีหรือความหมายสากล
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ตัวอยาง
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่นักเรียนทําไดจากแบบทดสอบวิชา ค 311 ที่ผูวิจัย
สรางขึ้น
2) เจตคติของนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของ
นักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป โดยไดจากการใชแบบสอบวัดเจตคติซึ่งผูวิจัย
สรางขึ้นเอง
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผูวิจัยตองตอบคําถามใหไดวา เมื่อทําวิจัยเสร็จแลวเราจะนําไปใชประโยชนโดยตรงไดอยางไรบาง
ซึ่งตองสอดคลองกับความเปนมาและความสําคัญของปญหา และใหกลาวถึงประโยชนที่เปนผลตามมาดวย
ตัวอยาง
1) เพื่อเปนแนวทางใหครูไดรูปแบบ และวิธีการสอนที่มปี ระสิทธิภาพมาชวยในการพัฒนาการ
เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร
2) เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขวิธีสอน วิชาคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาเพือ่
ประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
บทนี้เปนการนําเสนอ แนวคิดหรือทฤษฎี หรืองานวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับงานวิจัยที่กําลังดําเนินการอยู
จุดเนนของบทนี้ คือ หลังจากไดนําเสนอแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับประเด็นวิจัยแลว
ผูเขียนรายงานจะตองสรุปกรอบความคิด หลักการ แนวทาง หรือรูปแบบของนวัตกรรมที่ใชแกปญหาการ
เรียนการสอน ที่นํามาใชในการแกปญหาหรือทดลอง
รายงานเนือ้ หาของบทนี้ควรเสนอแยกเปนตอน ๆ เพื่อใหผูอา นเห็นภาพรวมของบทที่ 2 เชน
ตอนที่ 1 ความหมาย หรือมโนทัศนทสี่ ําคัญเกี่ยวกับนวัตกรรมที่นํามาใชในการแกปญ
 หาการเรียน
การสอน
ตอนที่ 2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมที่นํามาใชในการแกปญ
 หา
ตอนที่ 3 ผลการวิจัย หรือบทความที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมที่นํามาใชในการแกปญ
 หา
ฯลฯ
ในแตละตอนจะตองอธิบายกรอบความคิดโดยสรุปที่เปนของผูวิจัยเอง
เมื่อไดกําหนดเนื้อหาเปนตอน ๆ ดังกลาวขางตนแลว จึงเขียนรายละเอียดของเนื้อหา
ในแตละตอนตามลําดับ
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ตัวอยาง
งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียน โดยชุดการสอนนิมิคอรสกับนักเรียนโดยการสอน
ตามคูมือครูของ สสวท.”
บทที่ 2 ไดจัดทําเปน 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ความหมายและลักษณะของชุดมินิคอรส
ตอนที่ 2 พัฒนาการของชุดมินิคอรสและหลักการประเมินผลชุดมินิคอรส
ตอนที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร
ตอนที่ 4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการสอนมินิคอรสและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาตรและการสอนตามคูมือครูวิทยาศาสตรของ สสวท.
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย
จุดเนนของบทนี้ จะแสดงใหเห็นลําดับขั้นตอนของการสรางและการพัฒนานวัตกรรม
บอกขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือวัด ระบุเปาหมายที่ใชในการทดลอง รูปแบบการทดลอง วิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูล และแนวทางการวิเคราะหขอมูล ตลอดจนการเผยแพร
ขั้นเผยแพร
ขั้นนี้จะเกิดขึ้นเมื่อครูผสู อนมั่นใจวา ผลการดําเนินงานนั้นไดผลแนนอนแลวใหเขียนระบุวา การ
เผยแพรโดยวิธีการใดบาง มีหลักฐานการเผยแพรอะไรบาง และผลการเผยแพรเปนอยางไร
บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล
จุดเนนของบทนี้ คือ การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการวิจัย
หลักในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
1. ควรเสนอเรียงลําดับตามวัตถุประสงคของการวิจัย หรือ ตามสมมุตฐิ านของการวิจัย
ทีละขอ
2. ถาสามารถเสนอผลการวิเคราะหขอมูลรวมเปนตารางเดียวกันไดก็ควรจะรวมกันไวและการแปล
ผลการวิเคราะหขอมูลก็ควรแปลเฉพาะประเด็นทีส่ ําคัญหรือขอคนพบที่เดน ๆ แปลความเชิงสถิติเปนหลัก
ไมควรตีความหรือขยายความเพิม่ เติมในบทนี้
3. ใชเทคนิคในการแปลผลทีเ่ รียกวา “ขอมูลพูดได” เชน ใชแผนภูมิ แผนภาพตาง ๆ ประกอบใน
การแปลผล ไมจําเปนจะตองเสนอตารางที่มีตัวเลขมาก ๆ
4. ใชภาษาเขียนที่อานงายและเหมาะสมกับผูอ าน พยายามแปลงภาษาทางสถิติใหเปนภาษา
เขียนที่ผูอานสามารถเขาใจไดงาย ๆ
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5. การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลระหวางตาราง ควรมีขอความนําเพื่อเชื่อมโยงใหเห็นความ
ตอเนื่องระหวางสิง่ ที่เสนอไปแลวกับสิ่งที่จะเสนอตอไปอยางไร
6. การเขียนหัวตาราง ในการเขียนหัวตารางจะตองเขียนใหชัดเจน ไมคลุมเครือบอกลําดับตาราง
เพื่องายแกการคนควาจากสารบัญตาราง เชน ตาราง 1 ตาราง 2 เปนตน
7. เสนอผลกระทบ (Impact) ซึ่งเกิดจากการดําเนินการแกปญ
 หา (ถามี) เชน นักเรียน ครู ได
รับคําชมเชย ไดรับรางวัลชนะการประกวดตาง ๆ ไดรบั เชิญไปเปนวิทยากรหรือมีหนวยงานอื่นมาเยี่ยมชม
กิจการที่ดําเนินงานนั้น
ตัวอยาง การเขียนตารางแสดงผลการวิเคราะหขอมูล
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร (ค 311) เรือ่ งเลขยกกําลัง
ของนักเรียนทีเ่ รียน โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปกับคะแนนเกณฑ
วิธีเรียน
ใชบทเรียนสําเร็จรูป
เกณฑ
*p < .05

n
30
-

X

12.37
10.00

SD
11.36

t
3.88*

จากตาราง 1 แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร (ค 311) เรือ่ ง เลขยกกําลังของ
นักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปกับคะแนนเกณฑ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นั่นคือ นักเรียนทีเ่ รียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวาคะแนน
เกณฑ
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร (ค 311) เรือ่ ง เลข
ยกกําลัง ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนทีเ่ รียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป
การสอบ
กอนเรียน
หลังเรียน
*p < .05

N
20
20

d

5.40

Sd
4.99

t
10.82*

จากตาราง 2 แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร (ค 311) เรือ่ ง เลข
ยกกําลัง กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 นั่นคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
เมื่อนักเรียนเรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป
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บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
จุดเนนของบทนี้ คือ การนําเสนอขอสรุป หรือขอคนพบใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย
อภิปรายผลการวิจัยโดยอิงแนวคิดทฤษฎี รวมทั้งใหขอเสนอแนะโดยใชขอคนพบจากผลการวิจัยครั้งนี้ บทนี้
ตองมีสาระสําคัญครบถวนพรอมที่จะนําไปปรับเปนรายงานการวิจัยฉบับยอได
แนวทางการเขียนบทนี้ มีดังนี้
1. สรุปวัตถุประสงคของการวิจัยในชวงตน พรอมทัง้ เลาวิธีดําเนินการโดยยอในชวงกลาง กอนที่
จะเขียน สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
2. การเขียนสรุปผลการวิจัย
2.1 ควรสรุปสั้น ๆ กระชับ สอดคลองและเรียงลําดับตามวัตถุประสงคของการวิจัย
2.2 การสรุปผลการวิจัยเปนการแปลความในระดับการตีความดังตัวอยาง
ตัวอยาง การสรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
1. …………………………………………………..
2. …………………………………………………..
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน ทีเ่ รียนโดย
ใชบทเรียนสําเร็จรูปสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนแบบ
ปกติอยางชัดเจน
3. การเขียนอภิปรายผลการวิจัย
3.1 เขียนเพื่อชี้แจงใหเห็นวาผลการวิจัยที่ไดสอดคลองหรือขัดแยงกับหลักการทฤษฎี หรือ
ผลการวิจัยของผูอื่นที่ทําไวอยางไร ถาขัดแยงใหเสนอความคิดเห็นหรือเหตุผลหรือขอจํากัดที่ทําใหผลที่ได
เปนเชนนั้น ในการอภิปรายควรแยกประเด็นอภิปรายไปทีละประเด็น
3.2 ในการอภิปรายผลการวิจัย ไมจําเปนตองอภิปรายทุกรายการตามขอสรุปผลการวิจัย
ผูวิจัยอาจยกประเด็นที่เปนที่นาสังเกต หรือโดดเดน หรือประเด็นที่ปรากฏขอสรุปไมเปนไปตามสมมุติฐาน
การวิจัย
ตัวอยาง การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยที่พบวา………………………………………………………………..ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมุติฐานการวิจัย การที่ไดขอสรุปเชนนี้อาจเนื่องมากจาก (1)………………….
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……………………………………. (2)……………………………………………………………..และ
(3)………………………………………………………………..โดยขอสังเกตทั้ง 3 ประการนีส้ อดคลองกับแนวคิดของ
นักจิตวิทยาบางทาน คือ …………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
4. การเขียนขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัย นิยมเขียนแยกเปน 2 สวน คือ
4.1 ขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน เขียนใหสอดคลองกับประโยชนที่คาดวาจะไดรับที่
ระบุไวในบทที่ 1
4.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัย เปนขอเสนอแนะเพื่อทําวิจัยเพิม่ เติมวา จากขอคนพบใน
งานวิจัยดังกลาวไดกอใหเกิดประเด็น หรือแนวคิดที่ควรจะมีการดําเนินการในการวิจัยในระยะตอไปใน
หัวขอใดบาง
11. บรรณานุกรม
การเขียนบรรณานุกรมจะตองมีแหลงขอมูล 5 แหลงขอมูลขึ้นไป โดยมีหลักการเขียนดังนี้
1. เขียนไวในสวนทายของรายงาน
2. เขียนเรียงลําดับอักษรชื่อผูแ ตง ถามีผูแตงตั้งแต 2 คนขึ้นไปใหพิจารณาชื่อผูแตงคนแรกเปนหลัก
3. กรณีที่มีทงั้ บรรณานุกรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหเขียนบรรณานุกรมภาษาไทยกอน
4. ชื่อผูแตงมีพยัญชนะตนเหมือนกัน ใหพจิ ารณาพยัญชนะตัวถัดไปตามลําดับในพจนานุกรม
5. บรรทัดแรกของบรรณานุกรมจัดชิดดานซายของกระดาษ ถายังไมจบเมื่อขึ้นบรรทัดใหมตองยอ
หนาเขามา 7 ชวงตัวอักษรของบรรทัดแรก ใหเขียนตรงกับชวงตัวอักษรที่ 8
รูปแบบการเขียนอางอิงและบรรณานุกรม
บรรณานุกรม (Bibliography) หมายถึง รายการของทรัพยากรสารสนเทศทัง้ หมดทีผ่ ูทํา
รายงานไดใชประกอบการเขียนรายงาน ทั้งที่ปรากฏชัดเจนโดยเขียนอางอิงไว และสวนที่ไมปรากฏ
ชัดเจน แตอาจเปนเพียงการรวบรวมความคิดหลาย ๆ แนว แลวนํามาเรียบเรียงใหม
ลําดับ ประเภทบรรณานุกรม
1. ตัวอยาง บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย
2. ตัวอยาง บรรณานุกรมภาษาอังกฤษ
3. ตัวอยาง บรรณานุกรมวิทยานิพนธ
4. ตัวอยาง บรรณานุกรมบทความจากหนังสือ
5. ตัวอยาง บรรณานุกรมบทความจากวารสาร
6. ตัวอยาง บรรณานุกรมคอลัมนจากวารสาร
7. ตัวอยาง บรรณานุกรมคอลัมนจากหนังสือพิมพ
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8. ตัวอยาง บรรณานุกรมโสตทัศนวัสดุ
9. ตัวอยาง บรรณานุกรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
1. บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย
แบบ ก
ชื่อ / ชื่อสกุล. / / ชื่อเรื่อง. / / ครั้งที่พิมพ. / / เมืองที่พิมพ / : / ผูรับผิดชอบในการพิมพ, /
/ / / / / / /ปที่พิมพ.
แบบ ข
ชื่อ / ชื่อสกุล. / / (ปที่พิมพ). / / ชื่อเรื่อง. / / ครั้งที่พิมพ. / / เมืองที่พมิ พ/ : / ผูรับผิดชอบ
/ / / / / / / ในการพิมพ.
ตัวอยาง
แบบ ก
กิตติกร มีทรัพย. จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก. พิมพครัง้ ที่ 3. กรุงเทพฯ : ธุรกิจการพิมพ,
2544.
แบบ ข
กิติกร มีทรัพย. (2544). จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ :
ธุรกิจการพิมพ.
2. บรรณานุกรมหนังสือภาษาอังกฤษ
แบบ ก
ชื่อสกุล. / ชื่อตน / ชื่อกลาง(ถามี). / / ชื่อเรื่อง. / / ครั้งที่พมิ พ./ /เมืองที่พมิ พ/:/ผูรบั ผิดชอบ
/ / / / / / /ในการพิมพ./ / ปที่พมิ พ.
แบบ ข
ชื่อสกุล./อักษรยอชื่อตน / อักษรยอชื่อกลาง(ถามี). / / (ปทพี่ ิมพ). / / ชื่อเรื่อง. / / ครั้งที่พิมพ.
/ / / / / / / เมืองที่พมิ พ / : / 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
ชื่อผูเขียน. / / ชื่อเรื่อง. / / ระดับวิทยานิพนธ. / / ชื่อเมืองที่พิมพ / : / ชื่อมหาวิทยาลัย, /
/ / / / / / / ปที่พมิ พ.
แบบ ข
ชื่อผูเขียน. / / (ปที่พิมพ). / / ชื่อเรื่อง. / / ระดับวิทยานิพนธ, / ชื่อสาขา / คณะ /
/ / / / / / / ชื่อมหาวิทยาลัย.
ตัวอยาง
แบบ ก
ภัคพร กอบพึ่งตน. การประเมินคุณภาพการพยาบาลผูคลอดปกติในโรงพยาบาลนครพิงค
จังหวัดเชียงใหม. วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม ,
2540.
แบบ ข
ภัคพร กอบพึ่งตน. (2540). การประเมินคุณภาพการพยาบาลผูคลอดปกติในโรงพยาบาล
นครพิงค จังหวัดเชียงใหม. วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชา
การบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
4. บรรณานุกรมบทความจากหนังสือ
แบบ ก
ชื่อผูเขียน./ / "ชื่อตอนหรือบทความ" / ใน / ชื่อหนังสือ. / / หนา / เลขหนา. / /
/ / / / / / / ชื่อบรรณาธิการ (ถามี)./ / เมืองที่พิมพ / : / ผูรบั ผิดชอบในการพิมพ, /ปที่พิมพ.
แบบ ข
ชื่อผูเขีน. / / (ปที่พิมพ). / / ชื่อบทความ. / / ใน / ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ)(ถามี). / /
/ / / / / / / ชื่อหนังสือ. / / (หนา / เลขหนา). / / เมือง / : / ผูรับผิดชอบในการพิมพ.
ตัวอยาง
แบบ ก
สมจิต หนุเจริญกุล และ ประคอง อินทรสมบัติ. "การประเมินผลการพยาบาล" ใน
เอกสารการสอนชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาล หนวยที่ 8-15.
หนา 749 - 781. มยุรา กาญจนางกูร, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536.
แบบ ข
สมจิต หนุเจริญกุล และ ประคอง อินทรสมบัต.ิ (2536). การประเมินผลการพยาบาล
ใน มยุรา กาญจนางกูร (บรรณาธิการ). เอกสารการสอนชุดวิชามโนมติและ
กระบวนการพยาบาล หนวยที่ 8 - 15. (หนา 749- 781). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
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5. บรรณานุกรมบทความจากวารสาร
แบบ ก
ชื่อผูเขียน. / / "ชื่อบทความ" / ชื่อวารสาร. / / ปทหี่ รือเลมที่ (ฉบับที)่ / : / เลขหนา; /
/ / / / / / / วัน (ถามี) / เดือน / ป.
แบบ ข
ชื่อผูเขียน. / / (ป, / วัน / เดือน). / / ชื่อบทความ. / / ชื่อวารสาร. ปทหี่ รือเลม(ฉบับที)่ , /
/ / / / / / /เลขหนา.
ตัวอยาง
แบบ ก
วิทยาคม ยาพิศาล. "การพัฒนาคุณภาพระบบงานศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชียงใหมตาม
แนวทางการตรวจติดตามทางวิชาการและระบบคุณภาพ" กรมวิทยาศาสตรการ
แพทย. 46(3) : 142 - 153 : กรกฎาคม - กันยายน 2547.
แบบ ข
วิทยาคม ยาพิศาล. (2547,กรกฎาคม - กันยายน). การพัฒนาคุณภาพระบบงานศูนยวิทยา
ศาสตรการแพทยเชียงใหมตามแนวทางการตรวจติดตามทางวิชาการและระบบคุณ
ภาพ. กรมวิทยาศาสตรการแพทย. 46(3), 142 - 153.
6. บรรณานุกรมคอลัมนจากวารสาร
แบบ ก
ชื่อผูเขียน. / /"ชื่อคอลัมน / : / ชื่อเรื่องในคอลัมน" / ชื่อวารสาร. / / ปทหี่ รือเลมที่(ฉบับที)่ / :
/ / / / / / /เลขหนา ; / วัน (ถามี) / เดือน / ป.
แบบ ข
ชื่อผูเขียน. / / (ป, วัน / เดือน). / / ชื่อคอลัมน/ : /ชื่อเรื่องในคอลัมน. / / ชื่อวารสาร. / /
/ / / / / / /ปที่หรือเลมที(่ ฉบับที่),/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.
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7. บรรณานุกรมคอลัมนจากหนังสือพิมพ
แบบ ก
ชื่อผูเขียนบทความ. / / "ชื่อคอลัมน / : / ชื่อเรื่องในคอลัมน" /ชื่อหนังสือพิมพ. / / วัน / เดือน/
/ / / / / / /ป. / / หนา / เลขหนา.
แบบ ข
ชื่อผูเขียนบทความ. / /(ป, / วัน / เดือน). / /ชื่อคอลัมน/ : /ชื่อเรื่องในคอลัมน./ /
/ / / / / / / ชื่อหนังสือพิมพ, / หนา / เลขหนา.
ตัวอยาง
แบบ ก
นิติภูมิ เนาวรัตน. "เปดฟาสองโลก : ตัวอยางการอยูร วมกัน : อียู" ไทยรัฐ. 5 มิถุนายน 2546.
หนา 2.
แบบ ข
นิติภูมิ เนาวรัตน. (2546, 5 มิถุนายน). เปดฟาสองโลก : ตัวอยางการอยูร วมกัน : อียู. ไทยรัฐ,
หนา 2.
8. บรรณานุกรมโสตทัศนวัสดุ
แบบ ก
ชื่อผูจัดทํา,/ หนาที่ทรี่ ับผิดชอบ./ / ชื่อเรื่อง. / / [ลักษณะของโสตทัศนวัสดุ]./ / ชื่อเมือง / : /
/ / / / / / / ผูรบั ผิดชอบในการจัดทํา, / ปที่จัดทํา.
แบบ ข
ชื่อผูจัดทํา,/ หนาที่ทรี่ ับผิดชอบ. / / (ปทจี่ ัดทํา). / / ชื่อเรื่อง. / / [ลักษณะของโสตทัศนวัสดุ]./ /
/ / / / / / / ชื่อเมือง / : / ผูรับผิดชอบในการจัดทํา.
ตัวอยาง
แบบ ก
สายหยุด นิยมวิภาต, ผูบรรยาย. ประเด็นปญหาการวิจัยทางการพยาบาลคลินิก.
[เทปโทรทัศน]. ขอนแกน : คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2537.
แบบ ข
สายหยุด นิยมวิภาต, ผูบรรยาย. (2537). ประเด็นปญหาการวิจัยางการพยาบาลคลินิก.
[เทปโทรทัศน]. ขอนแกน : คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน.

38
9. บรรณานุกรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
9.1 ฐานขอมูล ซีดี - รอม
แบบ ก
ผูแตง. / / ชื่อเรื่อง. / / [ประเภทของสือ่ ]. / / รายละเอียดทางการพิมพ(ถามี). / /
/ / / / / / / เขาถึงไดจาก / : /แหลงสารสนเทศ.
แบบ ข
ผูแตง./ / (ปทพี่ ิมพ / ผลิต,/วัน / เดือน). / / ชื่อเรื่อง. / / [ประเภทของสื่อ]. / /
/ / / / / / / รายละเอียดทางการพิมพ(ถามี). / / เขาถึงไดจาก / : / แหลงสารสนเทศ.
ตัวอยาง
แบบ ก
นพรัตน เพชรพงษ. จํานวนวันนอนในโรงพยาบาลของผูปวยโรงพยาบาลพิจิตร.
[ซีดี - รอม]. วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต. เชียงใหม : มหาวิทยาลัย
เชียงใหม, 2545. สาระสังเขปจาก : 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./ / ชื่อเรื่อง./ / [ประเภทของสื่อ]. / / รายละเอียดทางการพิมพ (ถามี). / /
/ / / / / / /เขาถึงไดจาก / : /แหลงสารสนเทศ. / / (วันที่คนขอมูล / : / วัน / เดือน / ป).
แบบ ข
ผูแตง. / / (ปที่พมิ พ / ผลิต,/ วัน / เดือน). / / ชื่อเรื่อง. / / [ประเภทของสื่อ]. / /
/ / / / / / /รายละเอียดทางการพิมพ (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
ชื่อ-นามสกุล
วัน-เดือน-ปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจจุบัน
ประวัติการศึกษา

40

ตัวอยางรูปเลมการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน
ปกนอก

สูง 3.5 cm กวาง 3 cm

TH SarabunPSK ขนาด 20 pt

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
TH SarabunPSK ขนาด 18 pt

รงษ เรืองวงษ
TH SarabunPSK ขนาด 18 pt

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557
วิทยาลัยเทคโนโลยีอกั ษรพัทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

41
ปกใน
สูง 3.5 cm กวาง 3 cm

TH SarabunPSK ขนาด 20 pt

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

TH SarabunPSK ขนาด 18 pt

รงษ เรืองวงษ

TH SarabunPSK ขนาด 18 pt

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557
วิทยาลัยเทคโนโลยีอกั ษรพัทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

42
บทคัดยอ
ชื่อวิจัย
โดย
สาขาวิชา
จํานวนหนา
ปการศึกษา

TH SarabunPSK ขนาด 16 pt

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อผูวิจัย
สังกัดสาขา

ระยะหาง 2 บรรทัด (เคาะ enter 3 ครั้ง)

บทคัดยอ

TH SarabunPSK ขนาด 18 pt

- การเขียนบทคัดยอ จะแบงออกเปน 2 ยอหนา คือ
ยอหนาที่ 1 ใหกลาววาวิจัยที่จัดทําขึ้นมานี้มีวัตถุประสงคเพื่ออะไร (โดยการผนวก
ขอความสวนของบทที่ 1 หัวขอวัตถุประสงคของวิจัย ที่ผูจัดทําเขียนไว
เปนขอ ๆ ) วิจัยนี้ไดนําหลักการทฤษฎีใดเปนหลักชวยในการออกแบบและสราง
รวมทั้งใชคาสถิติใดในการทดสอบและวิเคราะหผลการทดลองวิจัยดังกลาว
ยอหนาที่ 2 ใหกลาวถึงการสรุปผลการวิจัย (นําขอมูลในบทที่ 5 หัวขอสรุปผล
ที่ผูจัดทําเขียนไวมาใสไดเลย)
(ใหมีการแปลเปนภาษาอังกฤษดวย)

ก

43
TH SarabunPSK ขนาด 18 pt

กิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศ
ระยะหาง 1 บรรทัด (เคาะ enter 2 ครั้ง)

- การเขียนกิตติกรรมประกาศ จะแบงออกเปน 2 ยอหนา คือ
ยอหนาที่ 1 ใหกลาวถึงการแสดงความขอบคุณบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในการชวยชี้แนะ
แนวทางการจัดทําวิจัยใหสําเร็จ โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการเริ่มตนจนถึงสุดทาย เชน
คณะกรรมการที่ปรึกษาดานงานวิจัย อาจารยในแผนกวิชา อาจารยในวิทยาลัย และบุคคล
ที่ไมอาจกลาวนามไดทั้งหมด เปนตน
ยอหนาที่ 2 ใหกลาวถึงการแสดงความขอบคุณสิ่งสนับสนุนที่เปนปจจัยสงเสริม ใหการ
จัดทําโครงงานนี้สําเร็จไดดวยดี เชน สถานที่ คุณบิดา มารดา เปนตน
TH SarabunPSK ขนาด 16 pt

ข

44
สารบัญ
ระยะหาง 1 บรรทัด (เคาะ enter 2 ครั้ง)

TH SarabunPSK ขนาด 18 pt

สารบัญ

TH SarabunPSK ขนาด 16 pt
บทคัดยอ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
TH SarabunPSK ขนาด 16 pt
สารบัญตาราง
สารบัญรูป
รายการสัญลักษณและคํายอ (กรณีถามี)
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญ
1.2 วัตถุประสงคของโครงงาน
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.4 ตารางการดําเนินงาน
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.6 รายการเครื่องมือและอุปกรณ
1.7 งบประมาณ

หนา
ก
ข
ค
จ
ฉ
ช
1
1
1
1
2
3
3
4

บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของ
2.1 มอเตอรไฟฟากระแสตรง
2.2 ไอซีเวลา
2.3 ไอซีออปแอมป
2.4 ทรานซิสเตอร
2.5 มอสเฟต

5
5
10
14
19
30

บทที่ 3 การออกแบบ การสราง และการทํางาน
3.1 การออกแบบโครงงาน
3.2 วิธีการสรางโครงงาน
3.3 การทํางานของโครงงาน

31
31
35
39

บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง
4.1 วิธีการทดลองโครงงาน
4.2 ผลการทดลองโครงงาน

40
40
42

ค

45

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

บทที่ 5 สรุปผลและขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลโครงงาน
5.2 ปญหาในการทําโครงงาน
5.3 แนวทางในการแกไข
5.4 ขอเสนอแนะในการพัฒนา

หนา
43
43
43
44
44

บรรณานุกรม

45

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก…….
ภาคผนวก ข…….
ภาคผนวก ค…….
ภาคผนวก ง…….

46
47
50
54
60

ประวัติผูเขียน

65

ง

46
สารบัญตาราง
ระยะหาง 1 บรรทัด (เคาะ enter 2 ครั้ง)

ตารางที่
1.1………
1.2………

สารบัญตาราง

TH SarabunPSK ขนาด 18 pt

หนา
TH SarabunPSK ขนาด 16 pt

จ

47
สารบัญรูป
ระยะหาง 1 บรรทัด (เคาะ enter 2 ครั้ง)

สารบัญรูป

รูปที่
2.1……
2.2…….

TH SarabunPSK ขนาด 18 pt

หนา
TH SarabunPSK ขนาด 16 pt

ฉ

48
รายการสัญลักษณและคํายอ

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

ช

49
TH SarabunPSK ขนาด 18 pt

ระยะหาง 1 บรรทัด (เคาะ enter 2 ครั้ง)

บทที่ 1
บทนํา

หนา 1 แตไมตองแสดง

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของโครงงาน

1.2 วัตถุประสงคของโครงงาน

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1.4 ตารางการดําเนินงาน

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1.6 รายการเครื่องมือและอุปกรณ

1.7 งบประมาณ

TH SarabunPSK ขนาด 16 pt

50
TH SarabunPSK ขนาด 18 pt

ไมตองแสดงเลขหนา
บทที่ 2
ทฤษฎีและหลักการทีเ่ กี่ยวของ
ระยะหาง 1 บรรทัด (เคาะ enter 2 ครั้ง)

ในการศึกษาทฤษฎีและหลักการทีเ่ กี่ยวของกับการพัฒนาและสรางเครือ่ งเจาะแผนปริ้น ผูจัดทําได
แบงทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของ ออกเปนหัวขอ ดังตอไปนี้
2.1 มอเตอรไฟฟากระแสตรง
2.2 ไอซีเวลา
2.3 ไอซีออปแอมป
2.4 ทรานซิสเตอร
2.5 มอสเฟต
2.1 มอเตอรไฟฟากระแสตรง
TH SarabunPSK ขนาด 16 pt

2.2 ไอซีเวลา

2.3 ไอซีออปแอมป

2.4 ทรานซิสเตอร

2.5 มอสเฟต

51
TH SarabunPSK ขนาด 18 pt

ไมตองแสดงเลขหนา
บทที่ 3
การออกแบบ การสราง และการทํางาน

3.1 การออกแบบโครงงาน

3.2 วิธีการสรางโครงงาน

3.3 การทํางานของโครงงาน

ระยะหาง 1 บรรทัด (เคาะ enter 2 ครั้ง)

TH SarabunPSK ขนาด 16 pt

52
TH SarabunPSK ขนาด 18 pt

4.1 วิธีการทดลองโครงงาน

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

4.2 ผลการทดลองโครงงาน
TH SarabunPSK ขนาด 16 pt

53
TH SarabunPSK ขนาด 18 pt

บทที่ 5
สรุปผลและขอเสนอแนะ

ไมตองแสดงเลขหนา

ระยะหาง 1 บรรทัด (เคาะ enter 2 ครั้ง)

5.1 สรุปผลโครงงาน

5.2 ปญหาในการทําโครงงาน

5.3 แนวทางในการแกไข

5.4 ขอเสนอแนะในการพัฒนา

TH SarabunPSK ขนาด 16 pt

54
TH SarabunPSK ขนาด 18 pt

…………..

บรรณานุกรม

ไมตองแสดงเลขหนา
ระยะหาง 1 บรรทัด (เคาะ enter 2 ครั้ง)

TH SarabunPSK ขนาด 16 pt ตามรูปแบบการเขียน
บรรณานุกรม

55
ไมตองแสดงเลขหนา

TH SarabunPSK ขนาด 18 pt

ภาคผนวก

56
ไมตองแสดงเลขหนา

TH SarabunPSK ขนาด 16 pt

ภาคผนวก ก. …………………………………..

57

ไมตองแสดงเลขหนา

TH SarabunPSK ขนาด 16 pt

ภาคผนวก ข. …………………………………..

58
TH SarabunPSK ขนาด 18 pt

ไมตองแสดงเลขหนา

ประวัตผิ ูเขียน

ระยะหาง 1 บรรทัด (เคาะ enter 2 ครั้ง)

ชื่อ-นามสกุล
วัน-เดือน-ปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจจุบัน
ประวัติการศึกษา

TH SarabunPSK ขนาด 16 pt

59

เอกสารอางอิง
จิราวรรณ เมฆมัณฑนา. การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต วิชา ระบบปฏิบัติการ เรื่อง
การจัดการโปรเซส. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2546.
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