บทที่ 9

การเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจยั
ก่อนลงมือทําวิจยั ผูว้ จิ ยั จะต้องเขียนเค้าโครงหรือออกแบบวิจยั ก่อนแล้วจึงจะลง
มือทําวิจยั เมือ่ ทําวิจยั เสร็จแล้วผูว้ จิ ยั จะต้องเขียนรายงานการวิจยั ซึง่ เป็ นขัน้ ตอนสุดท้าย
ของการทําวิจยั เพื่อทีจ่ ะได้เผยแพร่ผลการวิจยั ทีค่ น้ พบให้ประชาชนหรือคนอื่นๆได้ทราบ
ซึง่ ในการเขียนรายงานการวิจยั แต่ละหน่ วยงานหรือสถาบันจะมีรูปแบบในการเขียนของ
แต่ละหน่ วยงานไม่เหมือนกัน รายงานการวิจยั ทางด้านสังคมศาสตร์จะนิยมเขียนเป็ น
5 บท เนื้อหาในรายงานจะเรียงเป็ นลําดับตามกระบวนการวิจยั

โครงร่างเนื้ อหา
9.1 การเขียนเค้าโครงการวิจยั
9.2 การเขียนรายงานการวิจยั

สาระสําคัญ
1. การเขียนเค้าโครงการวิจยั เป็ นการเตรียมการทีจ่ ะทําวิจยั ก่อนทีจ่ ะลงมือทํา
วิจยั รูปแบบการเขียนของแต่ละสถาบันหรือหน่วยงานจะแตกต่างกัน ถ้าเป็ นการทําวิจยั
ของนิสติ นักศึกษา จะนิยมเขียนเป็ นบทๆมี 3 บท แต่ถา้ เป็ นการทําวิจยั ของหน่ วยงาน
ต่างๆจะนิยมเขียนเป็ นข้อๆตามทีห่ น่วยนัน้ ๆกําหนด
2. การเขียนรายงานการวิจยั เป็ นขัน้ ตอนสุดท้ายของการทําวิจยั เป็ นการ
รายงานให้ บุคคลทัวไปได้
่
รบั รูห้ รือเป็ นการเผยแพร่ ถ้าเขียนเต็มรูปแบบทีน่ ิยมจะมี 5 บท
ซึง่ เนื้อหาจะเรียงลําดับตามกระบวนการวิจยั

จุดประสงค์การเรียนรู้ เมือ่ ศึกษาบทนี้จบแล้วนักศึกษาจะสามารถ
1. อธิบายแนวการเขียนเค้าโครงการวิจยั ได้
2. อธิบายแนวทางการเขียนรายงานการวิจยั ในแต่ละหัวข้อได้
3. เขียนรายงานการวิจยั ได้
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เนื้ อหา 9.1

การเขียนเค้าโครงการวิจยั

เค้าโครงการวิจยั เป็ นงานทีผ่ วู้ จิ ยั ทําหลังจากทีไ่ ด้กําหนดปญั หาการวิจยั การวิจยั
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องหรือแนวคิด ทฤษฎี และได้ออกแบบวิจยั แล้วว่า จะทํา
อย่างไร โดยโครงการวิจยั จะทําหน้าทีด่ งั นี้
1. เป็ นแผนการดําเนินงาน ในเค้าโครงการวิจยั จะกําหนดลําดับการดําเนินงาน
พร้อมระยะเวลาในการดําเนินงาน
2. เป็ นการนําเสนอรายละเอียดการดําเนินงานในแต่ละขัน้ ตอนของการวิจยั
3. เป็ นข้อเสนอสําหรับการขออนุมตั งิ บประมาณ หรือเงินทุนในการทําวิจยั
การเขียนเค้าโครงการการวิจยั แต่ละสถาบันหรือหน่วยงานจะมีรปู แบบการเขียน
หรือกําหนดหัวข้อให้เขียนคล้ายๆกัน ถ้าเป็ นการทําวิจยั ของนิสติ นักศึกษา ที่เรียนใน
ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยส่วนมากจะกําหนดให้เขียนเค้าโครงเป็ นๆ มี
3 บท แต่ถา้ เป็ นการวิจยั ของหน่วยงานต่างๆจะกําหนดให้ผวู้ จิ ยั เขียนเป็ นข้อๆตามแบบที่
กําหนด
ต่อไปนี้จะกล่าวถึงการเขียนเค้าโครงการวิจยั ทีก่ ําหนดเป็ นหัวข้อให้เขียน ส่วน
การเขียนเค้าโครงแบบ 3 บทจะกล่าวรวมในหัวข้อการเขียนรายงานการวิจยั แบบ 5 บท
การเขียนเค้าโครงการวิจยั มีแนวในการเขียนแต่ละหัวข้อดังนี้
1. ชื่อโครงการ หรือชือ่ เรื่อง หรือหัวข้อวิจยั ซึง่ หัวข้อนี้จะเป็ นปญั หาการวิจยั
ลักษณะกว้างๆของผูว้ จิ ยั เช่น
ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนในระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในภาคกลาง
2. ผูว้ จิ ยั หรือคณะผูว้ จิ ยั การเขียนในหัวข้อนี้จะระบุช่อื ผูท้ าํ วิจยั ทุกคน พร้อม
ด้วยวุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน และผลงานที่ทําหรือผลงานทางวิชาการ
การบรรยายรายละเอียดหัวข้อนี้ ก็เพื่อสร้างความมันใจในการทํ
่
าวิจยั ให้กบั ผูท้ ม่ี หี น้าทีใ่ น
การพิจารณาอนุมตั งิ บประมาณว่าจะให้หรือไม่ให้งบประมาณในการทําวิจยั เรือ่ งนี้
3. ความเป็ นมาและความสําคัญของปญั หาการวิจยั การเขียนหัวข้อนี้เพือ่ ให้ผมู้ ี
หน้าทีอ่ นุ มตั ใิ ห้ทําวิจยั ได้รูท้ ม่ี าของการทําวิจยั เรื่อง และความสําคัญของปญั หาการวิจยั
เรือ่ งนี้ มีแนวการเขียนดังนี้
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ตอนแรก บรรยายถึงแนวนโยบาย แผนงาน หรือความต้องการของหน่ วยงาน
(ถ้ามี) เช่น
- นโยบายของ สพฐ. หรือ ของกระทรวงศึก ษาธิก ารเกี่ย วกับ การส่ ง เสริม
คุณธรรม จริยธรรมให้กบั นักเรียน
- แผนงานของหน่ วยงานเกี่ยวกับการพัฒนา หรือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน
ตอนทีส่ อง อาจจะบรรยายถึงสภาพคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน ซึง่ อาจจะ
อ้างอิงมาจากรายงานการวิจยั ของนักวิจยั หลายๆคน แล้วสรุปให้เห็นว่ารายงานการวิจยั
นัน้ ผลการวิจยั เป็ นในทํานองเดียวกันหรือไม่
ตอนต่อมา ก็อาจจะบรรยายถึงวิธกี ารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของหน่ วยงาน
ต่างๆหรือของโรงเรียน พร้อมทัง้ วิเคราะห์ให้เห็นว่าการพัฒนาทีท่ าํ กันนัน้ ทําตามทีเ่ คยทํา
กันมา โดยไม่มเี หตุผลหรือไม่มงี านวิจยั สนับสนุ นทีช่ ใ้ี ห้เห็นว่า มีความจําเป็ นทีต่ อ้ งพัฒนา
ปจั จัยนัน้ ปจั จัยนี้ หรือควรจะเน้ นการพัฒนาปจั จัยตัวนัน้ ตัวนี้เพราะส่งผลหรือมีอทิ ธิพล
มากทีส่ ดุ ซึง่ งานวิจยั ในลักษณะอย่างนี้ยงั ไม่มใี ครทํา
ตอนสุดท้าย ผูว้ จิ ยั ควรจะสรุปว่า ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจจะทําวิจยั เรื่อง ปจั จัยที่
มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ในภาคกลาง การวิจยั เรือ่ งนี้จะทําให้เรารูว้ า่ ปจั จัยใดมีอทิ ธิพล หรือไม่มอี ทิ ธิพล มากน้อย
แค่ไหน ซึง่ จะนําไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนในระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
4. วัตถุประสงค์ของการวิจยั หรือประเด็นปญั หาการวิจยั ซึง่ อาจจะมีขอ้ เดียว
หรือหลายข้อก็ได้ไม่มขี อ้ จํากัด แต่ก็ต้องสอดคล้องกับเรื่องการวิจยั หรือหัวข้อการวิจยั
จากตัวอย่างชือ่ เรือ่ งการวิจยั ทีก่ ล่าวมาในหัวข้อ 1 เขียนวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ดงั นี้
- เพือ่ ศึกษาลักษณะของปจั จัยทีม่ ผี ลต่อคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนใน
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในภาคกลาง
- เพื่อศึกษาลําดับความสําคัญของปจั จัยทีม่ ผี ลต่อคุณธรรม จริยธรรม ของ
นักเรียนในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในภาคกลาง
5. สมมุตฐิ านการวิจยั เป็ นการคาดเดาคําตอบ หรือผลการวิจยั ไว้ล่วงหน้า โดย
อาศัยแนวคิด ทฤษฎี หรือจากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง จากวัตถุประสงค์ของ
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การวิจยั ในข้อ 4 วัตถุประสงค์ขอ้ แรกไม่ต้องเขียน เพราะเราไม่ต้องใช้สถิตทิ ดสอบ
สมมุติฐาน ส่วนวัตถุ ป ระสงค์ข้อสองสามารถเขีย นสมมุติฐ านการวิจยั ได้เ พราะต้อ งใช้
วิธกี ารทางสถิตทิ ดสอบ ดังตัวอย่าง
ปจั จัยทีม่ คี วามสําคัญเรียงลําดับ จากมากไปน้อยน่ าจะเป็ นดังนี้ การอบรมเลีย้ ง
ดูของผู้ปกครอง สภาพสังคมที่บ้าน การครบเพื่อน พฤติกรรมการสอนของครูในชัน้
เรียน การอบรมของครูหน้าเสาธง การอบรมของครูทป่ี รึกษา การนํ าเสนอข่าวสารของ
สือ่ มวลชน
จากสมมุติฐานการวิจยั ดังกล่าวผู้วจิ ยั ได้ศกึ ษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้อง สรุปได้วา่
ปจั จัยด้านการอบรมเลี้ยงดูท่แี ตกต่างกันจะทําให้พฤติกรรมทางด้านคุณธรรม
จริยธรรมของเด็กแตกต่างกัน และยังมีความสัมพันธ์กนั สูงกับพฤติกรรมด้วย สภาพสังคม
ที่บ้า นที่มพี ่ี มีน้อง และญาติอยู่รวมกัน สภาพความสัมพันธ์ท่มี ตี ่อกัน ก็จะส่งผลไปยัง
พฤติกรรมของนักเรียนแตกต่างกันด้วย..............................................
6. ขอบเขตของการวิจยั เป็ นการเขียนบรรยายบอกกว้างๆว่าประชากรเป็ นใคร
มีจํ า นวนเท่ า ไร อยู่ ท่ีไ หน ในปี อ ะไร ตัว แปรการวิจ ัย หรือ เนื้ อ หาที่ว ิจ ัย มีอ ะไรบ้ า ง
ดังตัวอย่าง
- ประชากรการวิจยั ได้แก่นกั เรียนทีเ่ รียนอยู่ในระดับประถมศึกษาถึงระดับ
มัธ ยมศึก ษาสัง กัด สํา นั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน ในภู ม ิภ าคจํ า นวน
.................คน ในปีการศึกษา.................
- ตัวแปรการวิจยั ประกอบด้วย
1.) ตัวแปรอิสระได้แก่ การอบรมเลีย้ งดูของผูป้ กครอง สภาพสังคมที่
บ้าน การครบเพื่อน พฤติกรรมการสอนของครูในชัน้ เรียน การอบรมของครูหน้าเสาธง
การอบรมของครูทป่ี รึกษา และการนําเสนอข่าวสารของสือ่ มวลชน
2.) ตัวแปรตาม ได้แก่พฤติกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
7.
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง จากตัวอย่างชื่อเรื่องทีก่ ล่าวมา แนวการเขียน
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องควรนําเสนอดังนี้
ตอนแรกๆ ควรนําเสนอความหมายของตัวแปรหรือปจั จัยแต่ละตัว พร้อมทัง้
แนวคิด ทฤษฎี ที่ต ัว แปรมีค วามสัม พัน ธ์ ห รือ มีผ ลต่ อ ตัว แปรตามจนครบทุ ก ตัว แปร
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ตอนต่อมาจะเป็ นรายงานการวิจยั ที่เกี่ยวข้องทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และตอน
สุดท้ายก็อาจจะมีกรอบแนวคิดทีแ่ สดงเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปร
ตาม
8. วิธดี าํ เนินการวิจยั ควรเขียนบรรยายเป็ นข้อดังนี้
8.1. ประชากร บรรยายรายละเอียดของประชากรดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว
8.2. การสุ่มตัวอย่าง บรรยายขัน้ ตอนการสุม่ ตามเทคนิคการสุม่ ทีผ่ วู้ จิ ยั
เลือกใช้ในการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างครัง้ นี้ให้ชดั เจน
8.3. เครือ่ งมือวิจยั การวิจยั เรือ่ งนี้ใช้เครือ่ งวิจยั อะไร ถ้าเป็ นแบบสอบถาม
มีก่ตี อนอะไรบ้าง มีขนั ้ ตอนการสร้างอย่างไร แสดงคุณภาพอะไรบ้างทัง้ รายข้อและทัง้
ฉบับ
8.3. การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร ผูว้ จิ ยั เก็บ
รวบรวมเองหรือมีผชู้ ว่ ยวิจยั ด้วย หรือส่งไปทางไปรษณียโ์ ดยกําหนดให้สง่ กลับมาอย่างไร
8.4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ถ้าเป็ นการวิจยั เชิงปริมาณจะใช้วธิ กี ารทางสถิติ
อะไรบ้าง จากตัวอย่างทีก่ ล่าวมาวิธกี ารทางสถิตทิ ใ่ี ช้มดี งั นี้
- ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างใช้สถิตกิ ารแจก
แจงความถี่ และหาค่าร้อยละ
- ข้อมูลเกี่ยวกับปจั จัยทางด้านต่างๆทีเ่ ป็ นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ หาค่าเฉลีย่ ( Χ ) ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายกับ
เกณฑ์ดงั นี้
4.50-5.00
มากทีส่ ดุ
3.50-4.49
มาก
2.50-3.49
ปานกลาง
1.50-2.49
น้อย
1.00-1.49
น้อยทีส่ ดุ
- การทดสอบสมมุตฐิ านการวิจยั ใช้สถิติ Multiple regression เพื่อ
หาค่าสัมประสิทธ์การถดถอยมาตรฐาน สําหรับนํามาจัดลําดับความสําคัญของปจั จัยทีม่ ผี ล
ต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
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9.
ประโยชน์ทค่ี าดจะได้รบั เป็ นการเขียนบอกว่าผลการวิจยั ทีจ่ ะได้ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั นัน้ สามารถนําไปใช้ทาํ อะไรได้บา้ ง เช่น
- เป็ น ข้อ มูล ในการตัด สิน ใจสํา หรับ จัด สรรงบประมาณในการพัฒ นาหรือ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กบั นักเรียน
- เป็ นข้อมูลในการจัดทําโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กบั นักเรียน
10. ระยะเวลาการทําวิจยั และแผนการดําเนินงาน เป็ นการเขียนบอกว่าในแต่ละ
ขัน้ ตอนของการดําเนินการทําวิจยั นัน้ จะทําเมื่อใด ใช้เวลาในการทํากี่วนั กี่เดือน ซึ่งการ
เขียนตรงนี้อาจจะทําเป็ นแผนภูมปิ ระกอบด้วยก็ได้
11. งบประมาณในการทําวิจยั ผูท้ าํ วิจยั ทีจ่ ะของบประมาณหรือขอทุนอุดหนุ น
การวิจยั ต้องเขียนรายละเอียดการของบประมาณตามรูปแบบของหน่ วยงานทีจ่ ะขอ บาง
หน่ วยงานกําหนดให้เขียนแยกเป็ นหมวดๆเช่น หมวดค่า ใช้สอย หมวดค่า วัสดุ หมวด
ค่าตอบแทน เป็ นต้น
12. บรรณานุกรม เขียนตามรูปแบบของหน่วยงานทีผ่ วู้ จิ ยั เสนอของบประมาณ
การเขีย นเค้า โครงการวิจ ยั สํา หรับ นัก ศึก ษา ที่ต้อ งทํา วิท ยานิ พ นธ์ห รือ ดุ ษ ฎี
นิพนธ์นนั ้ ทางสถาบันการศึกษาทีน่ กั ศึกษาเรียนอยู่มกั จะกําหนดให้เขียนเป็ น 3 บท เมื่อ
ทําเสร็จแล้วนักศึกษาก็เขียนต่ออีก 2 บท เป็ น 5 บท ก็จะเป็ นรายงานการวิจยั ทีเ่ สร็จ
สมบูรณ์ ในการเขียนเค้าโครงการวิจยั แบบ 3 บทในแต่ละบทมีหวั ข้อต่างๆดังนี้
บทที่ 1 ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
- หลักการและเหตุผล หรือความเป็ นมาและความสําคัญของปญั หา
การวิจยั
- วัตถุประสงค์ของการวิจยั
- สมมุตฐิ านการวิจยั
- ขอบเขตของการวิจยั
- คํานิยามศัพท์เฉพาะ
- ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เ กี่ย วข้อ ง หรือ เอกสารและงานวิจ ยั ที่เ กี่ย วข้อ ง
ประกอบด้วยรายละเอียดของหัวข้อต่างๆทีเ่ ป็ นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั
บทที่ 3 วิธดี าํ เนินการวิจยั ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้
- ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
- เครือ่ งมือวิจยั
- การเก็บรวบรวมข้อมูล
- การวิเคราะห์ขอ้ มูล
บรรณานุกรม เขียนตามรูปแบบทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด

กิ จกรรม 9.1
จงกําหนดชือ่ เรือ่ งวิจยั หรือหัวข้อวิจยั ทีท่ า่ นสนใจมา 1 เรือ่ ง แล้วเขียน
เค้าโครงการวิจยั ตามหัวข้อต่างๆในเนื้อหา 9.1
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เนื้ อหา 9.2

การเขียนรายงานการวิจยั

การเขียนรายงานการวิจยั หรือวิทยานิพนธ์ท่นี ิยมกันส่วนมากจะมีรูปแบบของ
รายงานคล้ายๆ กัน ซึง่ จะมีสว่ นประกอบต่างๆ ดังนี้
1. ส่วนหน้า ประกอบด้วย
1.1 ปกนอก
1.2 ปกใน
1.3 บทคัดย่อ อาจจะมีทงั ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.4 กิตติกรรมประกาศ
1.5 สารบัญ
1.6 สารบัญตาราง (ถ้ามี)
1.7 สารบัญภาพ (ถ้ามี)
2. ส่วนเนื้อหา จะประกอบด้วยเนื้อหาเป็ นบทๆ 5 บท ดังนี้
บทที่ 1 บทนํา มีหวั ข้อทีเ่ ขียนดังนี้
- ความสําคัญของปญั หา
- วัตถุประสงค์ของการวิจยั หรือจุดมุง่ หมายของการวิจยั
- สมมุตฐิ านการวิจยั (ถ้ามี)
- ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง
- ขอบเขตของการวิจยั
- ข้อตกลงเบือ้ งต้น (ถ้ามี)
- คํานิยามตัวแปร หรือคํานิยามศัพท์เฉพาะ
- ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
- เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง จะมีบทความต่างๆ
- งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง มีทงั ้ งานวิจยั ในประเทศและต่างประเทศ
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บทที่ 3 วิธดี าํ เนินการวิจยั มีหวั ข้อทีเ่ ขียนดังนี้
- ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
- เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
- การเก็บรวบรวมข้อมูล
- การวิเคราะห์ขอ้ มูล
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
3. ส่วนท้าย ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
3.1 บรรณานุกรม มีทงั ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.2 ภาคผนวก
3.3 ประวัตนิ กั วิจยั
วิ ธีเขียนรายงานการวิ จยั จะนํ าเสนอตัวอย่างของการเขียนรายงานการวิจยั
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบคลิ นิคกลุ่มสาระการเรียนรู้............
จะเสนอแนวทางในการเขียนรายงานเฉพาะส่วนเนื้อหา ซึ่งเป็ นส่วนทีส่ ําคัญของรายงาน
การวิจยั ในแต่ละบทและแต่ละหัวข้อต่างๆ มีวธิ กี ารเขียนดังนี้
บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญของปัญหา
ในส่วนนี้บางท่านก็เขียนเป็ นหัวข้อว่า หลักการและเหตุผล หรือ ความเป็ นมา
ของปัญหา ตรงนี้เราต้องเขียนเพือ่ ตอบคําถามว่า ทําไมจึงต้องทําวิจยั เรือ่ งนี้
การกําหนดปญั หาให้ชดั เจน นับว่าเป็ นสิง่ ทีจ่ ําเป็ นหรือเป็ นเสาหลักของการวิจยั
ดังนัน้ การเขียนตรงหัวข้อความสําคัญของปญั หา ผูเ้ ขียนจะต้องตัง้ คําถามกับตัวเองว่า
ทําไมเราจึงทําการวิจยั เรื่องนี้ ซึ่งนอกจากเราจะตอบคําถามให้กบั ตัวเองได้แล้ว ผูว้ จิ ยั ก็
จะต้องเขียนให้ผู้อ่นื เช่น ผู้บงั คับบัญชาหรือผู้อ่านทัว่ ๆ ไป อ่านแล้วเกิดความรู้สกึ ว่า
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ปญั หานี้มคี วามสําคัญและมีความจําเป็ นมาก ทีค่ วรจะได้รบั การแก้ไขหรือพัฒนาให้ดขี น้ึ
เช่น ทํา วิจ ยั เรื่องเกี่ยวกับ การพัฒ นานวัตกรรมในการเรีย นการสอน เรื่อง การพัฒ นา
รูปแบบการเรียนการสอนแบบคลินิกกลุ่มสาระการเรียนรู…
้ .............. มีแนวในการเขียน
ดังนี้
ในช่วงแรก ๆ เราควรเขียนบรรยายปรัชญาการจัดการศึกษา จุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรสภาพสังคม เศรษฐกิจ ความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อด้วยสภาพ
ปจั จุบนั ของปจั จัยต่างๆ เป็ นอย่างไร ได้แก่ พฤติกรรมการสอนของครูในโรงเรียนเป็ น
อย่างไร และเด็กนักเรียนเรียนคุณภาพเป็ นอย่างไร การทีเ่ ราจะบรรยายในประเด็นตรงนี้
ให้ผูอ้ ่นื เชื่อถือได้และเห็นด้วย เราก็จําเป็ นจะต้องอ้างผลการวิจยั หรือข้อมูลประกอบด้วย
จะยิง่ ดี ดังตัวอย่าง
การเรียนการสอนในปจั จุบนั นี้จะพบว่าวัสดุอุปกรณ์ หนังสือเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู…
้ ……..มีปริมาณมากเพียงพอต่อนักเรียน แต่พบว่าพฤติกรรมการสอนของครูไม่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (อ้างอิง) ครูยงั สอนโดยใช้วธิ กี ารบรรยายหน้าชัน้ ถึงแม้ว่า
หลักสูตรจะเปลีย่ นแปลงไปจากเดิมแล้วก็ตาม และอีกประเด็นหนึ่ง การสอนของครูกไ็ ม่ได้
คํานึงถึงความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนในชัน้ เวลาครูสอนก็จะใช้วธิ กี ารสอนแบบ
เดีย วกับ นัก เรีย นทุ ก คน โดยใช้เ วลาการสอนเท่ า กัน ในแต่ ล ะจุ ด ประสงค์ห รือ เนื้ อ หา
เดียวกัน
ตอนต่อมา เราควรจะพูดถึงสภาพทีค่ วรจะเป็ นพร้อมด้วยแนวคิดหรือทฤษฎีรองรับ
สิง่ ทีเ่ ป็ นตัวอย่าง
จากสภาพการสอนดัง กล่ า วนี้ ผู้ว ิจ ัย คิด ว่ า ไม่ อ าจจะทํ า ให้ผ ลการเรีย นของ
นักเรียนดีขน้ึ เลย นักเรียนทีอ่ ่อนก็ยงั อ่อนเหมือนเดิม เก่งก็เก่งเหมือนเดิม แต่ถ้าครูได้ใช้
วิธกี ารสอนโดยคํานึงถึงความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนเป็ นหลัก และให้เวลาเรียนกับ
นักเรียนทีเ่ หมาะสมตามความสามารถแล้ว ผลการเรียนของนักเรียนก็น่าจะดีขน้ึ กว่าเดิม
ซึง่ หลักการนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรูแ้ บบรอบรู้ (Mastery Learning) ซึง่ สรุปได้วา่
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักเรียน นอกจากขึน้ อยู่กบั ความสามารถทางการเรียนของ
์
นัก เรีย นแล้ว ยังขึ้น อยู่ก บั เวลาที่นัก เรีย นต้อ งการเรีย นในเรื่อ งนัน้ ๆ ด้ว ย จากแนวคิด
ดังกล่าวนี้เองผูว้ จิ ยั จึงได้ตงั ้ หัวข้อการวิจยั ดังนี้ “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
คลินิกกลุม่ สาระการเรียนรู…
้ ….........................
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วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
ต้องเขียนให้สอดคล้องกับปญั หาทีก่ ล่าวมา บางท่านเรียกหัวข้อนี้ว่า ปญั หาการ
วิจยั ตรงนี้ผวู้ จิ ยั ต้องตัง้ คําถามถามตัวเองว่า เราต้องการคําตอบหรือตัวบ่งชีเ้ รื่องอะไรบ้าง
เพื่อมายืนยันว่า รูปแบบการสอนของเราดี สามารถแก้ปญั หาได้ การเขียนถ้ามีหลาย
คําถามจะเขียนเป็ นข้อๆ
ปญั หาที่กําหนดขึน้ ดังตัวอย่างนี้ ยังไม่ค่อยจะชัดเจน ดังนัน้ เราควรจะกําหนด
เป็ นปญั หาเฉพาะลงไปว่า ต้องการจะศึกษาอะไรบ้าง ตรงนี้จะกําหนดออกมาในรูปของ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังตัวอย่าง
1. เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนกลุ่มสาระการเรียนรู.้ ..........ระหว่าง
์
การเรียนการสอนแบบคลินิกกับคะแนนเกณฑ์
2. เพื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของนักเรียนทีไ่ ด้ระดับผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู.้ ........ต่างๆ ระหว่างการเรียนการสอนแบบคลินิกกับสัดส่วนทีเ่ ป็ นเกณฑ์
3. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเกีย่ วกับการเรียนการสอนแบบคลินิก
สมมุติฐานการวิ จยั
ต้อ งเขีย นให้ส อดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิจ ยั เขีย นเป็ น ลัก ษณะของ
คําตอบทีค่ าดหวังไว้ก่อนที่จะทําวิจยั เป็ นคําตอบที่เราสามารถจะทดสอบได้ด้วยวิธกี าร
ทางสถิติ ถ้าถามว่าทําไมจึงคาดเดาว่าคําตอบจะออกมาอย่างนี้ การที่นักวิจยั จะตอบได้
แสดงว่าจะต้องมีแนวคิด ทฤษฎี หรือกฎ อะไรสักอย่างอยู่เบื้องหลังรูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
ดังตัวอย่าง
1. ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนกลุ่มสาระการเรียนรู…
้ ……..ของการเรียนการสอน
์
แบบคลินิกสูงกว่าคะแนนเกณฑ์ทก่ี าํ หนด
2. สัดส่วนของนักเรียนทีไ่ ด้ระดับผลการเรียน 4 และ 3 ของการเรียนการสอน
แบบคลินิกสูงกว่าสัดส่วนทีก่ าํ หนด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการเขีย นตรงนี้ เ ขีย นต่ อ จากสมมุ ติฐ านเพื่อ อธิบ ายว่ า ทํ า ไมจึง ตัง้
สมมุตฐิ านอย่างนี้ ซึง่ อาจเขียนได้ดงั นี้
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ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบคลินิกได้พฒ
ั นาตามแนวของทฤษฎี
การเรียนแบบรอบรู้ (Mastery Learning) ซึง่ มีใจความสรุปได้วา่ …………………………..
ดังนัน้ ผลการเรียนของนักเรียนที่สอนด้วยวิธที ่พี ฒ
ั นาขึน้ จึงน่ าจะมีผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนกลุม่ สาระการเรียนรู.้ ..........สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าํ หนด
ขอบเขตของการวิ จยั
การกํ า หนดขอบเขตของการวิจ ัย เราอาจจะกํ า หนดขอบเขตของประชากร
เนื้อหา ระยะเวลา ดังตัวอย่าง
1. ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นนักเรียนชัน้ …….ภาคเรียนที…
่ …………
ปีการศึกษา…..…….
2.
เนื้อหาที่วจิ ยั เป็ นกลุ่มสาระการเรีย นรู้…………….……..…………….
เรือ่ ง………………………….
3. ระยะเวลาวิจยั ใช้เวลา……………………………………………………
ข้อตกลงเบือ้ งต้น
เป็ นข้อตกลงหรือตัวแปรที่ผูว้ จิ ยั ไม่สามารถจะควบคุมได้ ซึ่งผู้วจิ ยั และผู้อ่านก็
ต้องยอมรับดังตัวอย่าง
1. การทําข้อสอบทุกข้อผูต้ อบตอบตามความสามารถปราศจากการเดา
2. ผูส้ อนปราศจากอคติในการสอนนักเรียนทัง้ กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
คํานิ ยามศัพท์เฉพาะ
ตัวแปรที่จะนํ ามานิยามได้มาจากวัตถุประสงค์ของการวิจยั หรือสมมุตฐิ านการ
วิจยั จากตัวอย่าง ตัวแปรทีต่ อ้ งนิยามมีดงั นี้
1. การเรียนการสอนแบบคลินิก
2. คะแนนเกณฑ์
3. สัดส่วนทีเ่ ป็ นเกณฑ์
4. ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนกลุม่ สาระการเรียนรู.้ ..........
์
5. สัดส่วนของนักเรียนทีไ่ ด้ระดับผลการเรียน 4 และ 3
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6. ความคิดเห็นของนักเรียน
จะเห็นว่า ตัวแปรทีต่ อ้ งนิยามมี 5 ตัว การนิยามตัวแปรทุกตัวต้องนิยามเป็ นเชิง
ปฏิบตั กิ าร (Operational definition)
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
ตรงนี้ ผู้ว ิจ ัย ต้ อ งตอบคํ า ถามให้ ไ ด้ ว่ า เมื่อ ทํ า วิจ ัย เสร็จ แล้ ว เราจะนํ า ไปใช้
ประโยชน์อะไรบ้าง ซึง่ ก็ตอ้ งสอดคล้องกับหัวข้อของความเป็ นมาของปญั หาตอนต้น
บทที่ 2
เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ในบทนี้ ผูว้ จิ ยั จะเขียนเป็ นตอนๆ เริม่ ต้นทฤษฎี ต่อมาเป็ นเรื่องเกีย่ วกับตัวแปร
ต่าง ๆทีเ่ ราศึกษา แต่ละตอนทีเ่ สนอมีหลักการในการเลือกเรือ่ งทีจ่ ะเขียน ดังนี้
1. ต้องเป็ นเรือ่ งทีค่ ล้ายๆ กัน กับเรือ่ งทีเ่ ราจะทําวิจยั เช่น หัวข้อวิจยั เหมือนกัน
2. ตัวแปรทดลองเหมือนกัน แต่ให้ผลต่างกันหรือตัวแปรตามต่างกัน
3. เป็ นงานวิจยั ที่ใช้ทฤษฎีหรือกฎเดียวกันในการนํ าไปใช้พฒ
ั นารูปแบบการ
เรียนการสอน
4. ลักษณะของปญั หาเหมือ นกัน และวิธีการแก้ป ญั หาต่ า งกัน เป็ นต้น การ
เขียนในบทนี้ เพือ่ แสดงให้เห็นว่า ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสารเกีย่ วกับเรือ่ งทีท่ ํามามากน้อยแค่
ไหน และยังแสดงว่าการวิจยั ของเราไม่ได้ทําซํ้ากับของใคร เนื้อหาบทนี้เรายังนํ าไปใช้ใน
การอภิปรายผลในบทที่ 5 ด้วย
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บทที่ 3
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การเขียนควรเขียนเป็ นขัน้ ตอนตามหลักการของการวิจยั โดยเริม่ จาก
ประชากร ต้องเขียนขอบเขตของประชากรให้ชดั เจนพร้อมจํานวน จากตัวอย่าง
ต อ น ต้ น อ า จ เ ขี ย น ไ ด้ ดั ง นี้ ป ร ะ ช า ก ร เ ป็ น นั ก เ รี ย น ที่ เ รี ย น ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร
เรียนรู้…….............................ในแผนการเรีย น…………...ชัน้ ม.4
ที่เรีย นใน
โรงเรียน……………………………ในปีการศึกษา…………จํานวน………คน
กลุ่มตัวอย่าง เขียนแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างได้มาอย่างไรจากประชากร
อาจเขียนเป็ นขัน้ ตอนของการสุม่ พร้อมบอกจํานวนของตัวอย่างด้วย
วิ ธีการทดลอง ตรงนี้อาจจะเขียนออกเป็ นสองตอน คือ
ขัน้ เตรียมการ อาจจะเขียนว่าผูว้ จิ ยั มีการเตรียมการหรือทําอะไรไปบ้าง
ก่อนจะลงมือทดลอง เช่น การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การสร้างข้อสอบหรือ
เครือ่ งมือวัดต่างๆ การสร้างสือ่ การเรียน เป็ นต้น
ขัน้ ของการทดลอง เขียนเป็ นขัน้ ตอนตัง้ แต่การจัดกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่ม
ทดลองและกลุม่ ควบคุม แต่ละกลุม่ ดําเนินการสอนอย่างไร
เครื่องมือในการวิ จยั เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล เช่น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
ได้แก่ แบบทดสอบ และแบบสอบถามความคิดเห็น ซึง่ แต่ละชนิดมีวธิ กี ารสร้างดังนี้
แบบทดสอบซึง่ เป็ นแบบทดสอบตอบ 4 ตัวเลือก มีขนั ้ ตอนในการสร้างดังนี้
1……………………………………………………..
2……………………………………………………..
แบบสอบถามความคิดเห็น ลักษณะเหมือนแบบของลิเคริทมีขนั ้ ตอนในการสร้าง
ดังนี้
1…………………………………………………….
2…………………………………………………….
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การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือแต่ละชนิดเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร เช่น
แบบทดสอบผู้ ว ิ จ ั ย ร่ ว มกั บ ผู้ ส อนช่ ว ยกั น ดํ า เนิ น การสอบโดยมี ก ารดํ า เนิ น การ
ดังนี้…………………………………………………………………………
การวิ เคราะห์ข้อมูล ต้องเขียนให้สอดคล้องกับสมมุตฐิ านการวิจยั การเลือก
สถิติต้อ งสอดคล้อ งกับ สมมุ ติฐ าน ขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง ลัก ษณะของข้อ มูล ที่ว ัด
ลักษณะ การเขียนอาจเขียนเป็ นข้อๆ ตามสมมุตฐิ านการวิจยั จะเขียนสูตรหรือไม่ต้อง
เขียนก็ได้โดยบอกเฉพาะชือ่ สูตรทีใ่ ช้
บทที่ 4
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ในบทนี้จะแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในรูปของตาราง หลักการเขียนมีดงั นี้
1. เสนอเป็ นตอนๆ ตามวัตถุประสงค์การวิจยั หรือสมมุตฐิ านการวิจยั ส่วนข้อมูล
พืน้ ฐานอื่นๆ เสนอไว้ในภาคผนวก
2. เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในรูปของตาราง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
วิจยั หรือสมมุตฐิ านการวิจยั
3. แปลผลจากตารางตามข้อมูลทีป่ รากฏ โดยไม่มกี ารแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม
4. เขียนหัวตารางให้ชดั เจน คือ จะต้องบอกวิธกี ารในการวิเคราะห์ ซึ่งมักจะอยู่
ข้างหน้า เช่น เปรียบเทียบ………………... หรือความสัมพันธ์………………..……….หรือ
ร้อยละ…………………………. และบอกตัวแปรทีศ่ กึ ษาด้วย
ตัวอย่างการเขียนหัวตาราง
ตาราง…… ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนกลุ่มสาระการเรียนรู้
์
ระหว่างการเรียนการสอนแบบคลินิกกับคะแนนเกณฑ์
ตาราง…… ผลการเปรีย บเทีย บสัด ส่ว นของนัก เรีย นที่ไ ด้ร ะดับผลการเรีย น
ต่างๆ ระหว่างการเรียนการสอนแบบคลินิกกับสัดส่วนทีเ่ ป็ นเกณฑ์
ตาราง...... ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของนักเรียน
ทีม่ ตี ่อการสอนแบบคลินิคกลุม่ สาระการเรียนรู.้ .......................
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ตัวอย่างการแปลผลตาราง
ตาราง…… ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนกลุ่มสาระการเรียนรู้
์
........ของนักเรียนทีส่ อบแบบคลินิคกับคะแนนเกณฑ์
S.D.
t
วิธสี อน
N
Χ
สอนแบบคลินิค
45
60
2.88
23.31*
คะแนนเกณฑ์
50
* P < .05
จากตารางพบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนกลุม่ สาระการเรียนรู.้ ......ของนักเรียนที่
์
สอนแบบคลินิคกับคะแนนเกณฑ์แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 นันคื
่ อ
นักเรียนทีเ่ รียนแบบคลินิคมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สงู กว่าคะแนนเกณฑ์
ตาราง… ผลการเปรียบเทียบสัดส่วนของนักเรียนทีไ่ ด้ระดับผลการเรียน 4 และ 3 กลุ่ม
สาระการเรียนรู.้ .....ของนักเรียนทีส่ อนแบบคลินิคกับสัดส่วนทีเ่ ป็ นเกณฑ์
วิธสี อน
N
P
Z
สอนแบบคลินิค
45
0.75
3.52 *
เกณฑ์
0.50
* P < .05
จากตารางพบว่า สัดส่วนของนักเรียนทีไ่ ด้ระดับผลการเรียน 4 และ 3 กลุ่มสาระ
การเรียนรู.้ .......ของนักเรียนทีส่ อนแบบคลินิค กับเกณฑ์ทก่ี ําหนดแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 นันคื
่ อสัดส่วนของนักเรียนทีไ่ ด้ระดับผลการเรียน 4 และ 3
กลุม่ สาระการเรียนรู.้ ......ทีส่ อนแบบคลินิค สูงกว่าสัดส่วนของเกณฑ์ทก่ี าํ หนด

280

MR 393(s)

ตาราง……

ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ ตี ่อ
การสอนแบบคลินิคกลุม่ สาระการเรียนรู.้ ...............
การสอนแบบคลินิค
S.D. ระดับความคิดเห็น
Χ
1. เป็ นการเรียนทีส่ นุกสนานไม่เบือ่
3.40
1.46
ปานกลาง
2. ทําให้เข้าใจเนื้อหาได้ดี
3.46
1.55
ปานกลาง
3. เสียเวลาในการเรียน
2.37
1.67
น้อย
4. ทําให้มคี วามสนใจการเรียนมากขึน้
3.54
1.78
มาก
5. ..........................................
........
.......
.......
6. โดยภาพรวม
........
........
.......
3.45
1.58
ปานกลาง

จากตารางพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการสอนแบบคลินิคโดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (X=3.45) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าการสอนแบบนี้ทาํ ให้นกั เรียนมี
ความสนใจการเรียนอยู่ในระดับมาก (X=3.54) ส่วนข้ออื่นๆนักเรียนเห็นด้วยอยู่ในระดับ
ปานกลาง
บทที่ 5
สรุปผล อภิ ปรายผลและข้อเสนอแนะ
ก่ อ นถึง ตอนสรุ ป ผลการวิจ ัย ควรเขีย นสรุ ป วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิจ ัย และ
วิธดี าํ เนินการในบทที่ 3 ก่อน ต่อมาจึงเขียนสรุปผล
สรุปผล เขียนเป็ นความเรียงเป็ นข้อๆตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั หรือตาม
สมมุตฐิ านการวิจยั ไม่มตี ารางแสดงค่าสถิตขิ องตามบทที่ 4 อยูด่ ว้ ย
อภิปรายผล ตรงนี้เขียนเพื่ออธิบายว่าทําไมผลการวิจยั จึงเป็ นอย่างนี้และเขียน
เพื่อชี้ให้เห็นว่าผลการวิจยั ของเราที่ได้สอดคล้องหรือขัดแย้งกับผลการวิจยั ของท่านอื่น
อย่างไรตามทีน่ ํามาเขียนไว้ในบทที่ 2 ถ้าสอดคล้องก็จะทําให้ผลการวิจยั ของเรามีความ
เชื่อ ถือ ได้ ม ากขึ้น แต่ ถ้ า ขัด แย้ ง เราจะต้ อ งหาสาเหตุ ห รือ เหตุ ผ ลมาอธิบ ายที่ทํ า ให้
ผลการวิจยั ออกมาอย่างนี้จากเอกสารต่างๆ หรือเหตุผลของผูว้ จิ ยั เอง
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ข้อเสนอแนะ การเขียนตรงนี้จะมี 2
ตอน คือ ข้อเสนอแนะในการนํ าไปใช้
ประโยชน์ ก็ต้องเขียนให้สอดคล้องกับประโยชน์ ท่คี าดว่า จะได้รบั ในบทที่ 1
และ
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ซึง่ เป็ นข้อเสนอแนะเกีย่ วกับตัวแปรต่างๆ ทีผ่ วู้ จิ ยั มีความสงสัย
อยากจะรูแ้ ต่ในการทําวิจยั ครัง้ นี้ไม่ได้ศกึ ษา
ภาคผนวก
ในภาคผนวก ผูว้ จิ ยั อาจจะใส่เครือ่ งมือวัดต่างๆ ตัวแปรทดลอง รายละเอียดของ
การคํานวณค่าสถิตหิ รืออาจจะแนบผลการประมวลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Print out)
ด้วยก็ได้………………………………………………………………………………………
ประวัติของผูว้ ิ จยั
เขียนชือ่ วัน เดือน ปี เกิด วุฒทิ างการศึกษา ประวัตกิ ารทํางาน และผลงาน
ทางวิชาการ เป็ นต้น
บรรณานุกรม
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
กิ จกรรม 9.2
จะทําวิจยั เรือ่ ง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนวิชาภาษาไทย
์
ระหว่างการสอนแบบอภิปรายกับการสอนแบบปกตินกั เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1”
จงเขียนรายละเอียดตามหัวข้อต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2. สมมุตฐิ านการวิจยั
3. ตัวแปรในการวิจยั พร้อมคํานิยาม
4. วิธดี าํ เนินการวิจยั
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สรุปบทที่ 9
เนื้ อหา 9.1 การเขียนเค้าโครงการวิจยั
การเขียนเค้าโครงการวิจยั เป็ นงานทีผ่ วู้ จิ ยั ทําหลังจากทีผ่ วู้ จิ ยั ได้กําหนดปญั หา
การวิจยั ได้แล้ว ซึง่ ในเค้าโครงจะประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้
- ชือ่ เรือ่ ง
- ชือ่ ผูว้ จิ ยั หรือคณะผูว้ จิ ยั
- ความเป็ นมาและความสําคัญของปญั หาการวิจยั
- วัตถุประสงค์ของการวิจยั
- สมมุตฐิ านการวิจยั
- ขอบเขตของการวิจยั
- วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
- วิธดี าํ เนินการวิจยั
- ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั
- ระยะเวลาการทําวิจยั และแผนการดําเนินงาน
- งบประมาณในการวิจยั
- บรรณานุกรม
เนื้ อหา 9.2 การเขียนรายงานการวิจยั
ทีน่ ิยมเขียนกันจะเขียนเป็ น 5 บท ซึง่ แต่ละบทมีชอ่ื ดังนี้
บทที่ 1 บทนํา ซึง่ เป็ นบททีบ่ รรยายถึงสภาพปญั หาการวิจยั อย่างละเอียด โดย
จะมีหวั ข้อต่างๆให้เขียนหลายข้อด้วยกัน
บทที่ 2 วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง หรือเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ในบทนี้
จะประกอบด้วยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีผ่ วู้ จิ ยั นํามาใช้ในการวิจยั
บทที่ 3 วิธดี าํ เนินการวิจยั เป็ นการบรรยายขัน้ ตอนในการหาคําตอบของปญั หา
การวิจยั ทีก่ าํ หนดไว้ในบทที่ 1

MR 393(s)

283

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นการเสนอผลการวิจยั อย่างละเอียด ถ้าเป็ น
การวิจยั เชิงปริมาณในบทนี้จะมีตารางแสดงค่าสถิตหิ ลายตาราง
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
แบบฝึ กหัดบทที่ 9
1. กําหนดชื่อเรื่องวิจยั ดังนี้ เจตคติต่อการปฏิรูปการศึกษาของครูสงั กัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จงเขียนเค้าโครงการวิจยั มาเป็ นข้อๆ
ให้เข้าใจ
2. ถ้าจะเสนอผลการวิจยั ในบทที่ 4. ควรจะมีตารางแสดงค่าสถิตอิ ะไรบ้าง
ทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั
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