
 MR 393(s)  265 

 

 

 
 

 

 ก่อนลงมอืทําวจิยัผูว้จิยัจะตอ้งเขยีนเคา้โครงหรอืออกแบบวจิยัก่อนแลว้จงึจะลง

มอืทาํวจิยั  เมือ่ทาํวจิยัเสรจ็แลว้ผูว้จิยัจะตอ้งเขยีนรายงานการวจิยั ซึง่เป็นขัน้ตอนสดุทา้ย

ของการทําวจิยั เพื่อทีจ่ะไดเ้ผยแพรผ่ลการวจิยัทีค่น้พบใหป้ระชาชนหรอืคนอื่นๆไดท้ราบ  

ซึง่ในการเขยีนรายงานการวจิยัแต่ละหน่วยงานหรอืสถาบนัจะมรีูปแบบในการเขยีนของ

แต่ละหน่วยงานไม่เหมอืนกนั  รายงานการวจิยัทางด้านสงัคมศาสตร์จะนิยมเขยีนเป็น     

5 บท เน้ือหาในรายงานจะเรยีงเป็นลาํดบัตามกระบวนการวจิยั 
 

โครงรา่งเน้ือหา 

9.1  การเขยีนเคา้โครงการวจิยั 

9.2  การเขยีนรายงานการวจิยั 
 

สาระสาํคญั 

1. การเขยีนเคา้โครงการวจิยั เป็นการเตรยีมการทีจ่ะทําวจิยัก่อนทีจ่ะลงมอืทํา

วจิยั  รปูแบบการเขยีนของแต่ละสถาบนัหรอืหน่วยงานจะแตกต่างกนั  ถา้เป็นการทาํวจิยั

ของนิสติ นกัศกึษา จะนิยมเขยีนเป็นบทๆม ี 3 บท แต่ถา้เป็นการทาํวจิยัของหน่วยงาน

ต่างๆจะนิยมเขยีนเป็นขอ้ๆตามทีห่น่วยนัน้ๆกาํหนด   

2. การเขยีนรายงานการวจิยั เป็นขัน้ตอนสุดท้ายของการทําวจิยั เป็นการ

รายงานให ้บุคคลทัว่ไปไดร้บัรูห้รอืเป็นการเผยแพร ่ถา้เขยีนเตม็รปูแบบทีนิ่ยมจะม ี5 บท 

ซึง่เน้ือหาจะเรยีงลาํดบัตามกระบวนการวจิยั 
 

จดุประสงคก์ารเรียนรู ้  เมือ่ศกึษาบทน้ีจบแลว้นกัศกึษาจะสามารถ 

1.  อธบิายแนวการเขยีนเคา้โครงการวจิยัได ้ 

2.  อธบิายแนวทางการเขยีนรายงานการวจิยัในแต่ละหวัขอ้ได ้

3.  เขยีนรายงานการวจิยัได ้

บทท่ี 9 

การเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจยั 
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   เน้ือหา 9.1                                                               การเขียนเค้าโครงการวิจยั  

  

            เคา้โครงการวจิยัเป็นงานทีผู่ว้จิยัทําหลงัจากทีไ่ดก้ําหนดปญัหาการวจิยัการวจิยั  

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งหรอืแนวคิด ทฤษฎี  และได้ออกแบบวจิยัแล้วว่าจะทํา

อยา่งไร  โดยโครงการวจิยัจะทาํหน้าทีด่งัน้ี 

1. เป็นแผนการดาํเนินงาน  ในเคา้โครงการวจิยัจะกาํหนดลาํดบัการดาํเนินงาน 

พรอ้มระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

2. เป็นการนําเสนอรายละเอยีดการดาํเนินงานในแต่ละขัน้ตอนของการวจิยั 

3. เป็นขอ้เสนอสาํหรบัการขออนุมตังิบประมาณ หรอืเงนิทุนในการทาํวจิยั 

การเขยีนเคา้โครงการการวจิยั แต่ละสถาบนัหรอืหน่วยงานจะมรีปูแบบการเขยีน

หรอืกําหนดหวัขอ้ให้เขยีนคล้ายๆกนั  ถ้าเป็นการทําวจิยัของนิสติ นักศกึษา ที่เรยีนใน

ระดบัปรญิญาโท ปรญิญาเอก มหาวทิยาลยัสว่นมากจะกําหนดใหเ้ขยีนเคา้โครงเป็นๆ ม ี 

3 บท  แต่ถา้เป็นการวจิยัของหน่วยงานต่างๆจะกําหนดใหผู้ว้จิยัเขยีนเป็นขอ้ๆตามแบบที่

กาํหนด 

          ต่อไปน้ีจะกล่าวถงึการเขยีนเคา้โครงการวจิยัทีก่ําหนดเป็นหวัขอ้ใหเ้ขยีน ส่วน

การเขยีนเคา้โครงแบบ 3 บทจะกลา่วรวมในหวัขอ้การเขยีนรายงานการวจิยัแบบ 5 บท 

           การเขยีนเคา้โครงการวจิยั  มแีนวในการเขยีนแต่ละหวัขอ้ดงัน้ี 

           1.  ชื่อโครงการ หรอืชือ่เรื่อง หรอืหวัขอ้วจิยั ซึง่หวัขอ้น้ีจะเป็นปญัหาการวจิยั

ลกัษณะกวา้งๆของผูว้จิยั เชน่    

                ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ของนกัเรยีนในระดบั

การศกึษาขัน้พืน้ฐานในภาคกลาง 

           2.  ผูว้จิยัหรอืคณะผูว้จิยั  การเขยีนในหวัขอ้น้ีจะระบุชื่อผูท้าํวจิยัทุกคน พรอ้ม

ด้วยวุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ในการทํางาน และผลงานที่ทําหรอืผลงานทางวชิาการ  

การบรรยายรายละเอยีดหวัขอ้น้ี กเ็พื่อสรา้งความมัน่ใจในการทําวจิยัใหก้บัผูท้ีม่หีน้าทีใ่น

การพจิารณาอนุมตังิบประมาณวา่จะใหห้รอืไมใ่หง้บประมาณในการทาํวจิยัเรือ่งน้ี 

           3.  ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหาการวจิยั  การเขยีนหวัขอ้น้ีเพือ่ใหผู้ม้ ี

หน้าทีอ่นุมตัใิหท้ําวจิยัได้รูท้ ีม่าของการทําวจิยัเรื่อง และความสําคญัของปญัหาการวจิยั

เรือ่งน้ี  มแีนวการเขยีนดงัน้ี 



 MR 393(s)  267 

ตอนแรก บรรยายถึงแนวนโยบาย แผนงาน หรอืความต้องการของหน่วยงาน 

(ถา้ม)ี เชน่ 

- นโยบายของ สพฐ. หรือของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการส่งเสริม

คุณธรรม จรยิธรรมใหก้บันกัเรยีน 

- แผนงานของหน่วยงานเกี่ยวกบัการพฒันา หรอืส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม 

นกัเรยีน   

ตอนทีส่อง  อาจจะบรรยายถงึสภาพคุณธรรม จรยิธรรม ของนกัเรยีน  ซึง่อาจจะ

อา้งองิมาจากรายงานการวจิยัของนักวจิยัหลายๆคน แลว้สรุปใหเ้หน็ว่ารายงานการวจิยั

นัน้ผลการวจิยัเป็นในทาํนองเดยีวกนัหรอืไม ่  

ตอนต่อมา  กอ็าจจะบรรยายถงึวธิกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ของหน่วยงาน

ต่างๆหรอืของโรงเรยีน  พรอ้มทัง้วเิคราะหใ์หเ้หน็วา่การพฒันาทีท่าํกนันัน้ทาํตามทีเ่คยทาํ

กนัมา โดยไมม่เีหตุผลหรอืไม่มงีานวจิยัสนบัสนุนทีช่ีใ้หเ้หน็วา่ มคีวามจาํเป็นทีต่อ้งพฒันา

ปจัจยันัน้ปจัจยัน้ี หรอืควรจะเน้นการพฒันาปจัจยัตวันัน้ตวัน้ีเพราะส่งผลหรอืมอีทิธพิล

มากทีส่ดุ  ซึง่งานวจิยัในลกัษณะอยา่งน้ียงัไมม่ใีครทาํ 

ตอนสุดทา้ย  ผูว้จิยัควรจะสรุปวา่ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจจะทาํวจิยัเรื่อง   ปจัจยัที่

มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรมของนกัเรยีนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ในภาคกลาง  การวจิยัเรือ่งน้ีจะทาํใหเ้รารูว้า่ปจัจยัใดมอีทิธพิล หรอืไมม่อีทิธพิล มากน้อย

แค่ไหน ซึง่จะนําไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ของนกัเรยีนในระดบั

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

4.  วตัถุประสงคข์องการวจิยั หรอืประเดน็ปญัหาการวจิยั  ซึง่อาจจะมขีอ้เดยีว

หรอืหลายขอ้ก็ได้ไม่มขีอ้จํากดั แต่ก็ต้องสอดคล้องกบัเรื่องการวจิยัหรอืหวัขอ้การวจิยั  

จากตวัอยา่งชือ่เรือ่งการวจิยัทีก่ลา่วมาในหวัขอ้ 1 เขยีนวตัถุประสงคข์องการวจิยัไดด้งัน้ี 

-  เพือ่ศกึษาลกัษณะของปจัจยัทีม่ผีลต่อคุณธรรม จรยิธรรม ของนกัเรยีนใน

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในภาคกลาง 

-  เพื่อศกึษาลําดบัความสาํคญัของปจัจยัทีม่ผีลต่อคุณธรรม จรยิธรรม ของ

นกัเรยีนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในภาคกลาง 

5.  สมมุตฐิานการวจิยั  เป็นการคาดเดาคาํตอบ หรอืผลการวจิยัไวล้่วงหน้า โดย

อาศยัแนวคดิ ทฤษฎ ีหรอืจากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง  จากวตัถุประสงคข์อง
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การวจิยัในขอ้ 4 วตัถุประสงค์ขอ้แรกไม่ต้องเขยีน เพราะเราไม่ต้องใช้สถิตทิดสอบ

สมมุติฐาน ส่วนวตัถุประสงค์ข้อสองสามารถเขยีนสมมุติฐานการวจิยัได้เพราะต้องใช้

วธิกีารทางสถติทิดสอบ ดงัตวัอยา่ง 

ปจัจยัทีม่คีวามสาํคญัเรยีงลําดบั จากมากไปน้อยน่าจะเป็นดงัน้ี  การอบรมเลีย้ง

ดูของผู้ปกครอง  สภาพสงัคมที่บ้าน  การครบเพื่อน  พฤตกิรรมการสอนของครูในชัน้

เรยีน  การอบรมของครหูน้าเสาธง  การอบรมของครูทีป่รกึษา  การนําเสนอขา่วสารของ

สือ่มวลชน 

จากสมมุติฐานการวจิยัดงักล่าวผู้วจิยัได้ศกึษา แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัที่

เกีย่วขอ้ง สรปุไดว้า่  

ปจัจยัด้านการอบรมเลี้ยงดูที่แตกต่างกนัจะทําให้พฤติกรรมทางด้านคุณธรรม 

จรยิธรรมของเดก็แตกต่างกนั และยงัมคีวามสมัพนัธก์นัสงูกบัพฤตกิรรมดว้ย สภาพสงัคม

ที่บ้านที่มพีี่ มน้ีอง และญาติอยู่รวมกนั สภาพความสมัพนัธ์ที่มต่ีอกนั ก็จะส่งผลไปยงั

พฤตกิรรมของนกัเรยีนแตกต่างกนัดว้ย.............................................. 

6.  ขอบเขตของการวจิยั  เป็นการเขยีนบรรยายบอกกวา้งๆวา่ประชากรเป็นใคร 

มีจํานวนเท่าไร อยู่ที่ไหน ในปีอะไร ตัวแปรการวิจัยหรือเน้ือหาที่วิจ ัยมีอะไรบ้าง          

ดงัตวัอยา่ง 

-  ประชากรการวจิยั ไดแ้ก่นกัเรยีนทีเ่รยีนอยู่ในระดบัประถมศกึษาถงึระดบั

มธัยมศึกษาสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ในภูมิภาคจํานวน

.................คน ในปีการศกึษา.................  

-  ตวัแปรการวจิยั ประกอบดว้ย 

1.)  ตวัแปรอสิระไดแ้ก่ การอบรมเลีย้งดูของผูป้กครอง สภาพสงัคมที่

บา้น  การครบเพื่อน  พฤตกิรรมการสอนของครูในชัน้เรยีน  การอบรมของครหูน้าเสาธง  

การอบรมของครทูีป่รกึษา  และการนําเสนอขา่วสารของสือ่มวลชน 

2.)  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่พฤตกิรรมทางดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 

7.  วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง  จากตวัอย่างชื่อเรื่องทีก่ล่าวมา แนวการเขยีน

วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งควรนําเสนอดงัน้ี  

ตอนแรกๆ ควรนําเสนอความหมายของตวัแปรหรอืปจัจยัแต่ละตวั พรอ้มทัง้

แนวคิด ทฤษฎี ที่ตัวแปรมีความสมัพันธ์หรือมีผลต่อตัวแปรตามจนครบทุกตัวแปร     
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ตอนต่อมาจะเป็นรายงานการวจิยัที่เกี่ยวข้องทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และตอน

สุดท้ายกอ็าจจะมกีรอบแนวคดิทีแ่สดงเป็นความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระกบัตวัแปร

ตาม 

8.  วธิดีาํเนินการวจิยั  ควรเขยีนบรรยายเป็นขอ้ดงัน้ี 

                    8.1. ประชากร บรรยายรายละเอยีดของประชากรดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ 

                    8.2. การสุ่มตวัอย่าง บรรยายขัน้ตอนการสุม่ตามเทคนิคการสุม่ทีผู่ว้จิยั

เลอืกใชใ้นการสุม่กลุม่ตวัอยา่งครัง้น้ีใหช้ดัเจน 

                    8.3. เครือ่งมอืวจิยั การวจิยัเรือ่งน้ีใชเ้ครือ่งวจิยัอะไร ถา้เป็นแบบสอบถาม

มกีี่ตอนอะไรบ้าง  มขี ัน้ตอนการสร้างอย่างไร แสดงคุณภาพอะไรบ้างทัง้รายขอ้และทัง้

ฉบบั     

                    8.3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล  เก็บรวบรวมขอ้มูลอย่างไร  ผูว้จิยัเก็บ

รวบรวมเองหรอืมผีูช้ว่ยวจิยัดว้ย หรอืสง่ไปทางไปรษณยีโ์ดยกาํหนดใหส้ง่กลบัมาอยา่งไร 

                   8.4. การวเิคราะหข์อ้มลู  ถา้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณจะใชว้ธิกีารทางสถติิ

อะไรบา้ง จากตวัอยา่งทีก่ลา่วมาวธิกีารทางสถติทิีใ่ชม้ดีงัน้ี 

                         - ขอ้มูลเกี่ยวกบัสถานภาพส่วนตวัของกลุ่มตวัอย่างใชส้ถติกิารแจก

แจงความถี ่และหาคา่รอ้ยละ    

                         - ขอ้มูลเกี่ยวกบัปจัจยัทางดา้นต่างๆทีเ่ป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดบั หาค่าเฉลีย่ ( Χ  ) ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายกบั

เกณฑด์งัน้ี 

                                             4.50-5.00                     มากทีส่ดุ 

                                             3.50-4.49                     มาก 

                                             2.50-3.49                     ปานกลาง 

                                             1.50-2.49                     น้อย 

                                             1.00-1.49                     น้อยทีส่ดุ   

                          - การทดสอบสมมุตฐิานการวจิยั ใชส้ถติ ิMultiple regression เพื่อ

หาคา่สมัประสทิธก์ารถดถอยมาตรฐาน สาํหรบันํามาจดัลาํดบัความสาํคญัของปจัจยัทีม่ผีล

ต่อพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรมของนกัเรยีนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 



 270  MR 393(s) 

 9.  ประโยชน์ทีค่าดจะไดร้บั  เป็นการเขยีนบอกว่าผลการวจิยัทีจ่ะไดต้าม

วตัถุประสงคข์องการวจิยันัน้สามารถนําไปใชท้าํอะไรไดบ้า้ง เชน่ 

- เป็นข้อมูลในการตดัสนิใจสําหรบัจดัสรรงบประมาณในการพฒันาหรือ

สง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรมใหก้บันกัเรยีน 

- เป็นขอ้มลูในการจดัทาํโครงการพฒันาคุณธรรม จรยิธรรมใหก้บันกัเรยีน 

10.  ระยะเวลาการทาํวจิยัและแผนการดาํเนินงาน  เป็นการเขยีนบอกวา่ในแต่ละ

ขัน้ตอนของการดําเนินการทําวจิยันัน้จะทําเมื่อใด ใชเ้วลาในการทํากี่วนั กี่เดอืน ซึ่งการ

เขยีนตรงน้ีอาจจะทาํเป็นแผนภมูปิระกอบดว้ยกไ็ด ้

11.  งบประมาณในการทาํวจิยั  ผูท้าํวจิยัทีจ่ะของบประมาณหรอืขอทุนอุดหนุน

การวจิยัตอ้งเขยีนรายละเอยีดการของบประมาณตามรูปแบบของหน่วยงานทีจ่ะขอ บาง

หน่วยงานกําหนดให้เขยีนแยกเป็นหมวดๆเช่น หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวสัดุ หมวด

คา่ตอบแทน เป็นตน้ 

12.  บรรณานุกรม  เขยีนตามรปูแบบของหน่วยงานทีผู่ว้จิยัเสนอของบประมาณ 

              

การเขยีนเค้าโครงการวิจยัสําหรบันักศึกษา ที่ต้องทําวิทยานิพนธ์หรือดุษฎี

นิพนธน์ัน้ทางสถาบนัการศกึษาทีน่กัศกึษาเรยีนอยู่มกัจะกําหนดใหเ้ขยีนเป็น 3 บท เมื่อ

ทําเสรจ็แลว้นักศกึษากเ็ขยีนต่ออกี 2 บท เป็น 5 บท กจ็ะเป็นรายงานการวจิยัทีเ่สรจ็

สมบรูณ์  ในการเขยีนเคา้โครงการวจิยัแบบ 3 บทในแต่ละบทมหีวัขอ้ต่างๆดงัน้ี 

บทที ่1  ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี 

- หลกัการและเหตุผล หรอืความเป็นมาและความสําคญัของปญัหา

การวจิยั 

- วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

- สมมตุฐิานการวจิยั 

- ขอบเขตของการวจิยั 

- คาํนิยามศพัทเ์ฉพาะ 

- ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั 
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บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

ประกอบดว้ยรายละเอยีดของหวัขอ้ต่างๆทีเ่ป็นแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยั 

บทที ่3   วธิดีาํเนินการวจิยั  ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

- ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

- เครือ่งมอืวจิยั 

- การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

- การวเิคราะหข์อ้มลู 

บรรณานุกรม  เขยีนตามรปูแบบทีม่หาวทิยาลยักาํหนด 

                             

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 9.1 

                จงกาํหนดชือ่เรือ่งวจิยัหรอืหวัขอ้วจิยัทีท่า่นสนใจมา 1 เรือ่ง แลว้เขยีน

เคา้โครงการวจิยัตามหวัขอ้ต่างๆในเน้ือหา 9.1        



 272  MR 393(s) 

 

 

 

การเขยีนรายงานการวจิยัหรอืวทิยานิพนธ์ที่นิยมกนัส่วนมากจะมรีูปแบบของ 

รายงานคลา้ยๆ กนั ซึง่จะมสีว่นประกอบต่างๆ ดงัน้ี 

1.   สว่นหน้า ประกอบดว้ย 

1.1 ปกนอก 

1.2 ปกใน 

1.3 บทคดัยอ่ อาจจะมทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

1.4 กติตกิรรมประกาศ 

1.5 สารบญั 

1.6 สารบญัตาราง (ถา้ม)ี 

1.7 สารบญัภาพ (ถา้ม)ี 

2. สว่นเน้ือหา จะประกอบดว้ยเน้ือหาเป็นบทๆ 5 บท ดงัน้ี 

บทที ่1 บทนํา มหีวัขอ้ทีเ่ขยีนดงัน้ี 

- ความสาํคญัของปญัหา 

- วตัถุประสงคข์องการวจิยัหรอืจุดมุง่หมายของการวจิยั 

- สมมตุฐิานการวจิยั (ถา้ม)ี 

- ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 

- ขอบเขตของการวจิยั  

- ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ (ถา้ม)ี 

- คาํนิยามตวัแปร หรอืคาํนิยามศพัทเ์ฉพาะ 

- ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั 

บทที ่2 เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

- เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง จะมบีทความต่างๆ 

- งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง มทีัง้งานวจิยัในประเทศและต่างประเทศ 

 

 

 

เน้ือหา 9.2                    การเขียนรายงานการวิจยั 
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บทที ่3  วธิดีาํเนินการวจิยั มหีวัขอ้ทีเ่ขยีนดงัน้ี 

- ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

- เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

- การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

- การวเิคราะหข์อ้มลู 

บทที ่4 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 

บทที ่5 สรปุ อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

3. สว่นทา้ย ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี 

3.1 บรรณานุกรม มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

3.2 ภาคผนวก 

3.3 ประวตันิกัวจิยั 

 

              วิธีเขียนรายงานการวิจยั  จะนําเสนอตวัอย่างของการเขยีนรายงานการวจิยั

เรื่อง การพฒันารปูแบบการเรียนการสอนแบบคลินิคกลุ่มสาระการเรียนรู้............

จะเสนอแนวทางในการเขยีนรายงานเฉพาะส่วนเน้ือหา ซึ่งเป็นส่วนทีส่ําคญัของรายงาน

การวจิยัในแต่ละบทและแต่ละหวัขอ้ต่างๆ มวีธิกีารเขยีนดงัน้ี 

 

บทท่ี 1   

บทนํา 

 

ความสาํคญัของปัญหา 

 ในสว่นน้ีบางทา่นกเ็ขยีนเป็นหวัขอ้วา่ หลกัการและเหตผุล หรอื ความเป็นมา

ของปัญหา ตรงน้ีเราตอ้งเขยีนเพือ่ตอบคาํถามวา่ ทาํไมจงึตอ้งทาํวจิยัเรือ่งน้ี 

 การกําหนดปญัหาให้ชดัเจน นับว่าเป็นสิง่ทีจ่ําเป็นหรอืเป็นเสาหลกัของการวจิยั 

ดงันัน้ การเขยีนตรงหวัขอ้ความสําคญัของปญัหา ผูเ้ขยีนจะต้องตัง้คําถามกบัตวัเองว่า 

ทําไมเราจงึทําการวจิยัเรื่องน้ี ซึ่งนอกจากเราจะตอบคําถามให้กบัตวัเองไดแ้ลว้ ผูว้จิยัก็

จะต้องเขยีนให้ผู้อื่น เช่น ผู้บงัคบับญัชาหรอืผู้อ่านทัว่ ๆ ไป อ่านแล้วเกิดความรู้สกึว่า 



 274  MR 393(s) 

ปญัหาน้ีมคีวามสาํคญัและมคีวามจําเป็นมาก ทีค่วรจะไดร้บัการแก้ไขหรอืพฒันาใหด้ขี ึน้ 

เช่น ทําวจิยัเรื่องเกี่ยวกบัการพฒันานวตักรรมในการเรียนการสอน เรื่อง การพฒันา

รปูแบบการเรยีนการสอนแบบคลนิิกกลุ่มสาระการเรยีนรู…้.............. มแีนวในการเขยีน

ดงัน้ี 

 ในช่วงแรก ๆ เราควรเขยีนบรรยายปรชัญาการจดัการศกึษา จุดมุ่งหมายของ

หลกัสตูรสภาพสงัคม เศรษฐกจิ ความเจรญิทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีต่อดว้ยสภาพ

ปจัจุบนัของปจัจยัต่างๆ เป็นอย่างไร ได้แก่ พฤตกิรรมการสอนของครูในโรงเรยีนเป็น

อย่างไร และเดก็นักเรยีนเรยีนคุณภาพเป็นอย่างไร การทีเ่ราจะบรรยายในประเดน็ตรงน้ี

ใหผู้อ้ื่นเชื่อถอืไดแ้ละเหน็ดว้ย เรากจ็ําเป็นจะตอ้งอา้งผลการวจิยัหรอืขอ้มูลประกอบดว้ย 

จะยิง่ด ีดงัตวัอยา่ง 

 การเรยีนการสอนในปจัจุบนัน้ีจะพบว่าวสัดุอุปกรณ์ หนังสอืเรยีนกลุ่มสาระการ

เรยีนรู…้……..มปีรมิาณมากเพยีงพอต่อนักเรยีน แต่พบว่าพฤตกิรรมการสอนของครูไม่

เปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ (อ้างองิ) ครูยงัสอนโดยใชว้ธิกีารบรรยายหน้าชัน้ ถงึแมว้่า

หลกัสตูรจะเปลีย่นแปลงไปจากเดมิแลว้กต็าม และอกีประเดน็หน่ึง การสอนของครกูไ็มไ่ด้

คํานึงถึงความแตกต่างของนักเรยีนแต่ละคนในชัน้ เวลาครูสอนก็จะใช้วธิกีารสอนแบบ

เดียวกับนักเรียนทุกคน โดยใช้เวลาการสอนเท่ากันในแต่ละจุดประสงค์หรือเน้ือหา

เดยีวกนั 

 ตอนต่อมา เราควรจะพดูถงึสภาพทีค่วรจะเป็นพรอ้มดว้ยแนวคดิหรอืทฤษฎรีองรบั

สิง่ทีเ่ป็นตวัอยา่ง 

 จากสภาพการสอนดังกล่าวน้ี ผู้วิจ ัยคิดว่าไม่อาจจะทําให้ผลการเรียนของ

นักเรยีนดขีึน้เลย นักเรยีนทีอ่่อนกย็งัอ่อนเหมอืนเดมิ เก่งกเ็ก่งเหมอืนเดมิ แต่ถ้าครูไดใ้ช้

วธิกีารสอนโดยคาํนึงถงึความแตกต่างของนกัเรยีนแต่ละคนเป็นหลกั และใหเ้วลาเรยีนกบั

นกัเรยีนทีเ่หมาะสมตามความสามารถแลว้ ผลการเรยีนของนักเรยีนกน่็าจะดขีึน้กว่าเดมิ 

ซึง่หลกัการน้ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบรอบรู ้(Mastery Learning) ซึง่สรุปไดว้า่

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีน นอกจากขึน้อยู่กบัความสามารถทางการเรยีนของ

นักเรียนแล้วยงัขึ้นอยู่กบัเวลาที่นักเรียนต้องการเรียนในเรื่องนัน้ๆ ด้วย จากแนวคิด

ดงักล่าวน้ีเองผูว้จิยัจงึไดต้ัง้หวัขอ้การวจิยัดงัน้ี “การพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนแบบ

คลนิิกกลุม่สาระการเรยีนรู…้…......................... 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 ตอ้งเขยีนใหส้อดคลอ้งกบัปญัหาทีก่ล่าวมา บางท่านเรยีกหวัขอ้น้ีว่า ปญัหาการ

วจิยัตรงน้ีผูว้จิยัตอ้งตัง้คําถามถามตวัเองว่า เราตอ้งการคําตอบหรอืตวับ่งชีเ้รื่องอะไรบา้ง 

เพื่อมายนืยนัว่า  รูปแบบการสอนของเราด ีสามารถแก้ปญัหาได้ การเขยีนถ้ามหีลาย

คาํถามจะเขยีนเป็นขอ้ๆ 

 ปญัหาที่กําหนดขึน้ดงัตวัอย่างน้ี ยงัไม่ค่อยจะชดัเจน ดงันัน้ เราควรจะกําหนด

เป็นปญัหาเฉพาะลงไปว่า ต้องการจะศกึษาอะไรบ้าง ตรงน้ีจะกําหนดออกมาในรูปของ

วตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัตวัอยา่ง 

 1. เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรู.้..........ระหวา่ง

การเรยีนการสอนแบบคลนิิกกบัคะแนนเกณฑ ์

 2. เพื่อเปรยีบเทยีบสดัส่วนของนักเรยีนทีไ่ดร้ะดบัผลการเรยีนกลุ่มสาระการ

เรยีนรู.้........ต่างๆ ระหวา่งการเรยีนการสอนแบบคลนิิกกบัสดัสว่นทีเ่ป็นเกณฑ ์

 3.  ศกึษาความคดิเหน็ของนกัเรยีนเกีย่วกบัการเรยีนการสอนแบบคลนิิก 

 

สมมติุฐานการวิจยั 

 ต้องเขียนให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการวิจยั เขียนเป็นลักษณะของ

คําตอบทีค่าดหวงัไวก้่อนที่จะทําวจิยั เป็นคําตอบที่เราสามารถจะทดสอบได้ด้วยวธิกีาร

ทางสถติ ิถ้าถามว่าทําไมจงึคาดเดาว่าคําตอบจะออกมาอย่างน้ี การที่นักวจิยัจะตอบได้

แสดงว่าจะต้องมแีนวคดิ ทฤษฎ ีหรอืกฎ  อะไรสกัอย่างอยู่เบื้องหลงัรูปแบบทีพ่ฒันาขึน้ 

ดงัตวัอยา่ง 

 1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรู…้……..ของการเรยีนการสอน

แบบคลนิิกสงูกวา่คะแนนเกณฑท์ีก่าํหนด 

 2. สดัสว่นของนกัเรยีนทีไ่ดร้ะดบัผลการเรยีน 4 และ 3 ของการเรยีนการสอน

แบบคลนิิกสงูกวา่สดัสว่นทีก่าํหนด 

 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

 แนวทางการเขียนตรงน้ีเขียนต่อจากสมมุติฐานเพื่ออธิบายว่าทําไมจึงตัง้

สมมตุฐิานอยา่งน้ี ซึง่อาจเขยีนไดด้งัน้ี 
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 ในการพฒันารูปแบบการเรยีนการสอนแบบคลนิิกไดพ้ฒันาตามแนวของทฤษฎี

การเรยีนแบบรอบรู ้(Mastery Learning) ซึง่มใีจความสรุปไดว้า่…………………………..

ดงันัน้ ผลการเรยีนของนักเรยีนที่สอนด้วยวธิทีี่พฒันาขึน้ จงึน่าจะมผีลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนกลุม่สาระการเรยีนรู.้..........สงูกวา่เกณฑท์ีก่าํหนด 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 การกําหนดขอบเขตของการวิจัย เราอาจจะกําหนดขอบเขตของประชากร 

เน้ือหา ระยะเวลา ดงัตวัอยา่ง 

 1.   ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นนกัเรยีนชัน้…….ภาคเรยีนที…่…………  

ปีการศกึษา…..……. 

 2. เน้ือหาที่วจิยัเป็นกลุ่มสาระการเรยีนรู้…………….……..…………….

เรือ่ง…………………………. 

 3. ระยะเวลาวจิยัใชเ้วลา…………………………………………………… 

 

ข้อตกลงเบือ้งต้น 

 เป็นขอ้ตกลงหรอืตวัแปรที่ผูว้จิยัไม่สามารถจะควบคุมได้ ซึ่งผู้วจิยัและผู้อ่านก็

ตอ้งยอมรบัดงัตวัอยา่ง 

1. การทาํขอ้สอบทุกขอ้ผูต้อบตอบตามความสามารถปราศจากการเดา 

2. ผูส้อนปราศจากอคตใินการสอนนกัเรยีนทัง้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคุม 

 

คาํนิยามศพัทเ์ฉพาะ 

ตวัแปรที่จะนํามานิยามได้มาจากวตัถุประสงค์ของการวจิยัหรอืสมมุตฐิานการ

วจิยั จากตวัอยา่ง ตวัแปรทีต่อ้งนิยามมดีงัน้ี 

1.  การเรยีนการสอนแบบคลนิิก 

2.  คะแนนเกณฑ ์

3. สดัสว่นทีเ่ป็นเกณฑ ์

4. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุม่สาระการเรยีนรู.้.......... 

5. สดัสว่นของนกัเรยีนทีไ่ดร้ะดบัผลการเรยีน 4 และ 3 
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6. ความคดิเหน็ของนกัเรยีน 

จะเหน็วา่ ตวัแปรทีต่อ้งนิยามม ี5 ตวั การนิยามตวัแปรทุกตวัตอ้งนิยามเป็นเชงิ

ปฏบิตักิาร (Operational definition)  

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 ตรงน้ี ผู้วิจ ัยต้องตอบคําถามให้ได้ว่า เมื่อทําวิจัยเสร็จแล้วเราจะนําไปใช้

ประโยชน์อะไรบา้ง ซึง่กต็อ้งสอดคลอ้งกบัหวัขอ้ของความเป็นมาของปญัหาตอนตน้ 

 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

 ในบทน้ี ผูว้จิยัจะเขยีนเป็นตอนๆ เริม่ตน้ทฤษฎ ีต่อมาเป็นเรื่องเกีย่วกบัตวัแปร

ต่าง ๆทีเ่ราศกึษา แต่ละตอนทีเ่สนอมหีลกัการในการเลอืกเรือ่งทีจ่ะเขยีน ดงัน้ี 

1. ตอ้งเป็นเรือ่งทีค่ลา้ยๆ กนั กบัเรือ่งทีเ่ราจะทาํวจิยั เชน่ หวัขอ้วจิยัเหมอืนกนั 

2. ตวัแปรทดลองเหมอืนกนั แต่ใหผ้ลต่างกนัหรอืตวัแปรตามต่างกนั 

3. เป็นงานวจิยัที่ใชท้ฤษฎีหรอืกฎเดยีวกนัในการนําไปใชพ้ฒันารูปแบบการ

เรยีนการสอน 

4. ลกัษณะของปญัหาเหมอืนกนั และวิธีการแก้ปญัหาต่างกนั เป็นต้น การ

เขยีนในบทน้ี เพือ่แสดงใหเ้หน็วา่ ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารเกีย่วกบัเรือ่งทีท่ํามามากน้อยแค่

ไหน และยงัแสดงว่าการวจิยัของเราไม่ไดท้ําซํ้ากบัของใคร เน้ือหาบทน้ีเรายงันําไปใชใ้น

การอภปิรายผลในบทที ่5 ดว้ย 
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บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 

 การเขยีนควรเขยีนเป็นขัน้ตอนตามหลกัการของการวจิยั โดยเริม่จาก 

 ประชากร ตอ้งเขยีนขอบเขตของประชากรใหช้ดัเจนพรอ้มจํานวน จากตวัอย่าง

ต อ น ต้ น อ า จ เ ขี ย น ไ ด้ ดั ง น้ี  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

เรยีนรู้…….............................ในแผนการเรยีน…………...ชัน้  ม.4 ที่เรยีนใน

โรงเรยีน……………………………ในปีการศกึษา…………จาํนวน………คน 

 กลุ่มตวัอย่าง  เขยีนแสดงให้เหน็ว่า กลุ่มตวัอย่างได้มาอย่างไรจากประชากร 

อาจเขยีนเป็นขัน้ตอนของการสุม่ พรอ้มบอกจาํนวนของตวัอยา่งดว้ย 

 วิธีการทดลอง  ตรงน้ีอาจจะเขยีนออกเป็นสองตอน คอื 

  ขัน้เตรียมการ   อาจจะเขยีนวา่ผูว้จิยัมกีารเตรยีมการหรอืทําอะไรไปบา้ง

ก่อนจะลงมอืทดลอง เช่น การพฒันารูปแบบการเรยีนการสอน  การสร้างขอ้สอบหรอื

เครือ่งมอืวดัต่างๆ การสรา้งสือ่การเรยีน เป็นตน้ 

  ขัน้ของการทดลอง  เขยีนเป็นขัน้ตอนตัง้แต่การจดักลุ่มตวัอย่างเขา้กลุ่ม

ทดลองและกลุม่ควบคุม แต่ละกลุม่ดาํเนินการสอนอยา่งไร  

 เครื่องมือในการวิจยั  เครื่องมอืที่ใชเ้กบ็ขอ้มูล เช่น เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยั 

ไดแ้ก่ แบบทดสอบ และแบบสอบถามความคดิเหน็ ซึง่แต่ละชนิดมวีธิกีารสรา้งดงัน้ี 

 แบบทดสอบซึง่เป็นแบบทดสอบตอบ 4 ตวัเลอืก มขี ัน้ตอนในการสรา้งดงัน้ี 

  1…………………………………………………….. 

  2…………………………………………………….. 

 แบบสอบถามความคดิเหน็ ลกัษณะเหมอืนแบบของลเิครทิมขี ัน้ตอนในการสรา้ง 

ดงัน้ี 

  1……………………………………………………. 

  2……………………………………………………. 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล  เครื่องมอืแต่ละชนิดเก็บรวบรวมขอ้มูลอย่างไร เช่น 

แบบทดสอบผู้วิจ ัยร่วมกับผู้สอนช่วยกันดํา เ นินการสอบโดยมีการดํา เ นินการ

ดงัน้ี………………………………………………………………………… 

 การวิเคราะห์ข้อมูล  ต้องเขยีนให้สอดคล้องกบัสมมุตฐิานการวจิยั การเลอืก

สถิติต้องสอดคล้องกับสมมุติฐาน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  ลักษณะของข้อมูลที่ว ัด

ลกัษณะ  การเขยีนอาจเขยีนเป็นขอ้ๆ ตามสมมุตฐิานการวจิยั  จะเขยีนสูตรหรอืไม่ต้อง

เขยีนกไ็ดโ้ดยบอกเฉพาะชือ่สตูรทีใ่ช ้

 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 

 ในบทน้ีจะแสดงผลการวเิคราะหข์อ้มลูในรปูของตาราง หลกัการเขยีนมดีงัน้ี 

 1. เสนอเป็นตอนๆ ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั หรอืสมมุตฐิานการวจิยั สว่นขอ้มลู

พืน้ฐานอื่นๆ เสนอไวใ้นภาคผนวก 

 2. เสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูในรปูของตาราง สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์าร

วจิยัหรอืสมมตุฐิานการวจิยั 

 3. แปลผลจากตารางตามขอ้มลูทีป่รากฏ โดยไมม่กีารแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ 

 4. เขยีนหวัตารางใหช้ดัเจน คอื จะต้องบอกวธิกีารในการวเิคราะห์ ซึ่งมกัจะอยู่

ขา้งหน้า เช่น เปรยีบเทยีบ………………... หรอืความสมัพนัธ…์……………..……….หรอื

รอ้ยละ…………………………. และบอกตวัแปรทีศ่กึษาดว้ย 

ตวัอย่างการเขียนหวัตาราง 

  ตาราง…… ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรู้

ระหวา่งการเรยีนการสอนแบบคลนิิกกบัคะแนนเกณฑ ์

  ตาราง…… ผลการเปรียบเทียบสดัส่วนของนักเรียนที่ได้ระดบัผลการเรียน

ต่างๆ ระหวา่งการเรยีนการสอนแบบคลนิิกกบัสดัสว่นทีเ่ป็นเกณฑ ์

  ตาราง......    ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานและระดบัความคดิเหน็ของนกัเรยีน

ทีม่ต่ีอการสอนแบบคลนิิคกลุม่สาระการเรยีนรู.้....................... 
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ตวัอย่างการแปลผลตาราง 

 ตาราง…… ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรู้

   ........ของนกัเรยีนทีส่อบแบบคลนิิคกบัคะแนนเกณฑ ์

วธิสีอน N Χ  S.D. t 

สอนแบบคลนิิค 

คะแนนเกณฑ ์

45 

 

60 

50 

2.88 23.31* 

            

              *  P < .05 

 

 จากตารางพบวา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุม่สาระการเรยีนรู.้......ของนกัเรยีนที่

สอนแบบคลนิิคกบัคะแนนเกณฑแ์ตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 นัน่คอื 

นกัเรยีนทีเ่รยีนแบบคลนิิคมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรส์งูกวา่คะแนนเกณฑ ์

 

ตาราง… ผลการเปรยีบเทยีบสดัสว่นของนกัเรยีนทีไ่ดร้ะดบัผลการเรยีน 4 และ 3 กลุ่ม

สาระการเรยีนรู.้.....ของนกัเรยีนทีส่อนแบบคลนิิคกบัสดัสว่นทีเ่ป็นเกณฑ ์

วธิสีอน N P Z 

สอนแบบคลนิิค 

 

เกณฑ ์

45 

 

- 

0.75 

 

0.50 

 

3.52 * 

                      

                    * P < .05 

 

 จากตารางพบวา่ สดัสว่นของนกัเรยีนทีไ่ดร้ะดบัผลการเรยีน 4 และ 3 กลุ่มสาระ

การเรยีนรู.้.......ของนักเรยีนทีส่อนแบบคลนิิค กบัเกณฑท์ีก่ําหนดแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 นัน่คอืสดัสว่นของนกัเรยีนทีไ่ดร้ะดบัผลการเรยีน 4 และ 3 

กลุม่สาระการเรยีนรู.้......ทีส่อนแบบคลนิิค สงูกวา่สดัสว่นของเกณฑท์ีก่าํหนด 
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ตาราง…… ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ต่ีอ

การสอนแบบคลนิิคกลุม่สาระการเรยีนรู.้............... 

การสอนแบบคลนิิค Χ  S.D. ระดบัความคดิเหน็ 

1. เป็นการเรยีนทีส่นุกสนานไมเ่บือ่ 

2. ทาํใหเ้ขา้ใจเน้ือหาไดด้ ี 

3. เสยีเวลาในการเรยีน 

4. ทาํใหม้คีวามสนใจการเรยีนมากขึน้ 

 5. .......................................... 

 6. โดยภาพรวม 

3.40 

3.46 

2.37 

3.54 

........ 

........ 

3.45 

1.46 

1.55 

1.67 

1.78 

....... 

........ 

1.58 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

น้อย 

มาก 

....... 

....... 

ปานกลาง 

 

จากตารางพบวา่  นกัเรยีนมคีวามคดิเหน็ต่อการสอนแบบคลนิิคโดยภาพรวมอยู่

ในระดบัปานกลาง (X=3.45) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่การสอนแบบน้ีทาํใหน้กัเรยีนมี

ความสนใจการเรยีนอยู่ในระดบัมาก (X=3.54) สว่นขอ้อื่นๆนกัเรยีนเหน็ดว้ยอยู่ในระดบั

ปานกลาง 

 

บทท่ี 5 

สรปุผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

 ก่อนถึงตอนสรุปผลการวิจัย ควรเขียนสรุปวัตถุประสงค์ของการวิจัย และ

วธิดีาํเนินการในบทที ่3 ก่อน ต่อมาจงึเขยีนสรปุผล 

 สรุปผล เขยีนเป็นความเรยีงเป็นขอ้ๆตามวตัถุประสงค์ของการวจิยั หรอืตาม

สมมตุฐิานการวจิยั ไมม่ตีารางแสดงคา่สถติขิองตามบทที ่4 อยูด่ว้ย 

 อภปิรายผล ตรงน้ีเขยีนเพื่ออธบิายว่าทําไมผลการวจิยัจงึเป็นอย่างน้ีและเขยีน

เพื่อชี้ให้เหน็ว่าผลการวจิยัของเราที่ได้สอดคล้องหรอืขดัแย้งกบัผลการวจิยัของท่านอื่น

อย่างไรตามทีนํ่ามาเขยีนไวใ้นบทที ่2 ถา้สอดคลอ้งกจ็ะทําใหผ้ลการวจิยัของเรามคีวาม

เชื่อถือได้มากขึ้น แต่ถ้าขัดแย้งเราจะต้องหาสาเหตุหรือเหตุผลมาอธิบายที่ทําให้

ผลการวจิยัออกมาอยา่งน้ีจากเอกสารต่างๆ หรอืเหตุผลของผูว้จิยัเอง 
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 ขอ้เสนอแนะ การเขยีนตรงน้ีจะม ี2 ตอน คอื ขอ้เสนอแนะในการนําไปใช้

ประโยชน์ก็ต้องเขยีนให้สอดคล้องกบัประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบัในบทที่ 1 และ

ขอ้เสนอแนะในการทําวจิยัซึง่เป็นขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัตวัแปรต่างๆ ทีผู่ว้จิยัมคีวามสงสยั

อยากจะรูแ้ต่ในการทาํวจิยัครัง้น้ีไมไ่ดศ้กึษา 

 

ภาคผนวก 

 

 ในภาคผนวก ผูว้จิยัอาจจะใสเ่ครือ่งมอืวดัต่างๆ  ตวัแปรทดลอง รายละเอยีดของ

การคาํนวณคา่สถติหิรอือาจจะแนบผลการประมวลดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์(Print out) 

ดว้ยกไ็ด…้……………………………………………………………………………………                                                              

 

ประวติัของผูวิ้จยั 

 

 เขยีนชือ่ วนั  เดอืน  ปี  เกดิ  วฒุทิางการศกึษา  ประวตักิารทาํงาน  และผลงาน

ทางวชิาการ เป็นตน้ 

 

บรรณานุกรม 

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

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

กิจกรรม 9.2 

           จะทาํวจิยัเรือ่ง “การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาไทย

ระหวา่งการสอนแบบอภปิรายกบัการสอนแบบปกตนิกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1”    

จงเขยีนรายละเอยีดตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

2. สมมุตฐิานการวจิยั 

3. ตวัแปรในการวจิยัพรอ้มคาํนิยาม 

4. วธิดีาํเนินการวจิยั 
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                                                         สรปุบทท่ี 9 

 

เน้ือหา 9.1  การเขยีนเคา้โครงการวจิยั   

การเขยีนเคา้โครงการวจิยัเป็นงานทีผู่ว้จิยัทําหลงัจากทีผู่ว้จิยั ไดก้ําหนดปญัหา

การวจิยัไดแ้ลว้  ซึง่ในเคา้โครงจะประกอบดว้ยหวัขอ้ต่อไปน้ี 

- ชือ่เรือ่ง 

- ชือ่ผูว้จิยัหรอืคณะผูว้จิยั 

- ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหาการวจิยั 

- วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

- สมมตุฐิานการวจิยั 

- ขอบเขตของการวจิยั 

- วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

- วธิดีาํเนินการวจิยั 

- ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั 

- ระยะเวลาการทาํวจิยัและแผนการดาํเนินงาน 

- งบประมาณในการวจิยั 

- บรรณานุกรม 

 

เน้ือหา 9.2 การเขยีนรายงานการวจิยั   

ทีนิ่ยมเขยีนกนัจะเขยีนเป็น 5 บท ซึง่แต่ละบทมชีือ่ดงัน้ี 

บทที ่ 1 บทนํา  ซึง่เป็นบททีบ่รรยายถงึสภาพปญัหาการวจิยัอย่างละเอยีด โดย

จะมหีวัขอ้ต่างๆใหเ้ขยีนหลายขอ้ดว้ยกนั 

บทที ่ 2 วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ในบทน้ี

จะประกอบดว้ยแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยั ทีผู่ว้จิยันํามาใชใ้นการวจิยั 

บทที ่3 วธิดีาํเนินการวจิยั  เป็นการบรรยายขัน้ตอนในการหาคาํตอบของปญัหา

การวจิยัทีก่าํหนดไวใ้นบทที ่1 
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บทที ่4 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู  เป็นการเสนอผลการวจิยัอย่างละเอยีด ถา้เป็น

การวจิยัเชงิปรมิาณในบทน้ีจะมตีารางแสดงคา่สถติหิลายตาราง 

บทที ่5 สรปุผล อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกหดับทท่ี 9 

1.  กําหนดชื่อเรื่องวจิยัดงัน้ี  เจตคตต่ิอการปฏริูปการศกึษาของครสูงักดั

สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  จงเขยีนเคา้โครงการวจิยัมาเป็นขอ้ๆ

ใหเ้ขา้ใจ 

2.  ถา้จะเสนอผลการวจิยัในบทที ่4. ควรจะมตีารางแสดงค่าสถติอิะไรบา้ง

ทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
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