
 

 
 
 

ปฏิทินการปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียน 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

วัน  เดือน  ปี รายการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๑ มิถุนายน – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ ๑. เลือกหัวข้อปัญหาที่จะศึกษาวิจัย  
๒. ศึกษาค้นคว้ารวบรวมแนวคิดและทฤษฎี  
   งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
๓. ก าหนดขอบเขตของปัญหา ค าถาม และ 
   วัตถุประสงค์การวิจัย  
๔. ค้นหาและก าหนดสมมติฐานของการวิจัย  
๕. น าแนวคิดและทฤษฎีมาสร้างปัจจัยหรือตัวแปร 
   ที่ส่งผลต่องานวิจัย 
๖. สร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลทั้ง 
   คุณภาพและเชิงปริมาณ  
๗. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล 
๘. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ทางสถิต ิ
๙. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาบทสรุปของงานวิจัย 
๑๐. การสรุปผลและการอภิปรายผล 
๑๑. การจัดท ารายงานวิจัยและรูปเล่มวิจัย 

ครูผู้สอนทุกคน 

๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๑. ส่งรูปเล่มรายงานวิจัยในชัน้เรียนฉบับสมบูรณ์ 
ของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พร้อมแนบ
บทคัดย่อตามฟอร์มของโรงเรียนลงในเล่มวิจัย 
๒. ตอบแบบสอบถามงานวิจัยใน Google Forms  
ที่ก าหนดให้ พร้อมแนบไฟล์บทคัดย่อ (File Word) 

ครูผู้สอนทุกคน 
 

๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้รวบรวมรูปเล่มรายงาน
วิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์ ของภาคเรียนที่  ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ส่งที่กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 

หัวหน้า 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 



 

วัน  เดือน  ปี รายการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการงานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตรวจสอบความถูกต้องของรูปเล่มรายงานวิจัยใน 
ชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์  ดังนี้ 
๑. บทคัดย่อฉบับภาษาไทย  
๒. เนื้อหาวิจัยในชั้นเรียน บทที่ ๑-๕ (เต็มรูปแบบ) 
๓. รูปแบบ / อักขรวิธี  
(กรณีมีการแก้ไข ส่งคืนให้กับเจ้าของผลงานวิจัย  
เพ่ือด าเนินการแก้ไข แล้วส่งกลับมาใหม่ 
ที่กลุ่มบริหารวิชาการ 

คณะกรรมการงานวิจัย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รวบรวมรูปเล่มรายงานวิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์
ที่ผ่ านการตรวจเรียบร้อยแล้ว และรายงานผล 
การด าเนินงาน เสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการงานวิจัย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดเอกสารบทคัดย่อตามฟอร์มของโรงเรียนได้ที่เว็บไซต์กลุ่มบริหารวิชาการ 
              โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  ดังลิงก์เว็บไซต์ ต่อไปนี้ 
              http://www.satriwit3.ac.th/?usid=1107091010005121 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.satriwit3.ac.th/?usid=1107091010005121


 

 
 

กระบวนการท าวิจัยในชั้นเรียน 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 
 

ล ำดับที่ ขั้นตอน / กระบวนกำรวิจัย ค ำอธิบำย 
๑. การก าหนดปัญหาการวิจัย  

 
การวิ เคราะห์ ปัญ หาที่ เกิ ดขึ้ น เพ่ื อศึกษาหาค าตอบ  
หรือแนวทางในการการแก้ ไข โดยที่ ผู้ วิจั ยจะต้องมี 
ความชัดเจนในปัญหานั้น ๆ ว่ามีที่มาและสภาพปัญหาเป็น
อย่างไร มีอะไรเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหา และ
คาดการณ์ว่าน่าจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร แล้วจึงน ามา 
ก าหนดเป็นประเด็นปัญหา/ค าถามการวิจัยที่ต้องการ
ศึกษาให้ชัดเจน ดังนั้น ผู้วิจัยจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
แหล่งที่ มาของปัญหา กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา  
การคัดเลือกและก าหนดปัญหาที่ดี รวมทั้งการก าหนด 
ชื่อปัญหาของการวิจัยที่ศึกษาอย่างถูกต้อง ชัดเจน 

๒. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาแนวคิด หลักการ
และทฤษฎีที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหาและการศึกษา
ผลการวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ว่าปัญหาการวิจัยในลักษณะ
เดียวกันนี้ได้มีการวิจัยแล้ว โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีอะไร  
มีรายละเอียดอะไร ในลักษณะใด และผลการวิจัยเป็น
อย่างไร เพ่ือน ามาก าหนดจุดมุ่งหมายและสมมุติฐานที่
ชัด เจน หรือศึกษาแนวทางการวิจัย เพ่ือหลีกเลี่ ยง 
ความซ้ าซ้อน หรือน าผลวิจัยไปอ้างอิงความสอดคล้องหรือ
ขัดแย้ง ดังนั้น ผู้วิจัยจ าเป็นจะต้องมีความสามารถใน
การศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ คัดเลือกเอกสาร อ่านและการจดบันทึก 
รวมทั้งสรุปประเด็นจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน
ลักษณะของการสังเคราะห์ประเด็นที่น ามาใช้อ้างอิงเพ่ือ 
น าเสนอให้ผู้ที่ศึกษามีแนวคิดในภาพรวม 



 

ล ำดับที่ ขั้นตอน / กระบวนกำรวิจัย ค ำอธิบำย 
๓. การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย น าปัญหาที่ก าหนดไว้ ประเด็นสาระหรือทฤษฎี แนวคิด 

หลักการต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องมาสังเคราะห์เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย
ของตนเองว่าจะมีการด าเนินการอย่างไร โดยแสดงใน
ลั ก ษ ณ ะ ข อ งก ร อ บ แ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี (Theoretical 
Framework) ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาการวิจัย 
และทฤษฎีที่ท าให้ได้ตัวแปรที่จะศึกษาและควบคุม และ
กรอบความคิดรวบยอด  (Conceptual Framework)  
ที่แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาและ
ตัวแปรสอดแทรก จะได้รับทราบข้อดี-ข้อบกพร่องของ 
การวางแผนแบบการวิจัยที่จะน ามาใช้ประโยชน์ ใน
งานวิจัยของตนเอง รวมทั้งการได้สมมุติฐานการวิจัยที่
สมเหตุสมผลที่สอดคล้องกับค าถามการวิจัยที่สามารถ
ตรวจสอบได้ และมีอ านาจในการใช้พยากรณ์สูง ดังนั้น
ผู้วิจัยจะต้องมีความสามารถในการสังเคราะห์เพ่ือเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแล้วน ามาเขียนรูปแบบหรือ
แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

๔. การก าหนดสมมุติฐาน การคาดคะเนผลการวิจัยที่จะเกิดขึ้นในการหาค าตอบของ
การวิจัยหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาว่าจะเป็นอย่างไร 
โดยใช้ประเด็นสาระที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ผู้วิจัยจะต้องมีความสามารถใน
การก าหนด  สมมุติ ฐาน ลักษณ ะของสมมุติฐานที่ ดี 
เพ่ือที่จะน ามาก าหนดสมมุติฐานในการวิจัยได้อย่างถูกต้อง 
และชัดเจน 

๕. การออกแบบการวิจัย การวางแผน หรือก าหนดแนวทางในการด าเนินการวิจัย 
เพ่ือให้ ได้มาซึ่ งค าตอบหรือแนวทางการแก้ไขปัญหา 
การวิจัยที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือได้ โดยค านึงถึงหลักการ
ของการออกแบบการวิจั ย  โดยที่ ส ามารถจ าแนก 
การออกแบบการวิจัยเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้  
(1) การออกแบบการสุ่ มตั วอย่ าง เป็ นขั้นตอนของ
การศึกษาลักษณะของประชากรที่ศึกษา และเลือกใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างที่ถูกต้อง เพ่ือน ามาใช้ในการก าหนด 
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีและได้จ านวนที่มากเพียงพอ 
ที่จะได้ค าตอบของการวิจัยที่จะสามารถสรุปผลการวิจัยได้
อย่างเที่ยงตรงและมีความเชื่อมั่น และสามารถใช้ผลสรุป



 

ล ำดับที่ ขั้นตอน / กระบวนกำรวิจัย ค ำอธิบำย 
ในการอ้างอิงข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างไปสู่ประชากรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
(2) การออกแบบวัดตัวแปร เป็นขั้นตอนของการศึกษา
ลักษณะของตัวแปรที่จะต้องเก็บรวบรวมข้อมู ลว่ามี
อะไรบ้ าง เพ่ื อที่ จะ ได้ น าม าก าหนด เครื่ อ งมื อที่ ใช้ 
การวางแผนในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่มีคุณภาพ
ตามลักษณะของเครื่องมือและเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากตัวแปรที่ต้องการศึกษา
อย่างถูกต้อง สมบูรณ์และชัดเจน  
(3) การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นขั้นตอนของ 
การวางแผนว่ามีข้อมูลอะไรที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพ่ือที่ผู้วิจัยจะได้น ามาพิจารณาก าหนดวิธีการวิเคราะห์ 
หรือเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมในการใช้วิเคราะห์ข้อมูลและ
เลือกโปรแกรมส าเร็จรูปที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือให้ ได้ค าตอบของ 
การวิจัยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยใน 
ครั้งนั้น ๆ อย่างแท้จริง 

๖. การเก็บรวบรวมข้อมูล การปฏิบัติการตามแบบแผนการวิจัยที่ก าหนดไว้ในการน า
เครื่องมือที่สร้างและพัฒนาขึ้นไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างที่ได้ก าหนดไว้แล้วอย่างครบถ้วนด้วยวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมา
จัดกระท าและวิเคราะห์เพื่อตอบปัญหาของการวิจัย 

๗. การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล การจัดกระท าข้อมูลที่ เก็บรวบรวมได้มา โดยผู้วิจัยจะ 
ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ชัดเจน ก่อนที่เข้าสู่
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการและหาค่าสถิติที่
เหมาะสมตามที่ก าหนดไว้ หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้จาก 
การวิเคราะห์ข้อมูลมาสรุปผลและแปลความหมายของผล
การวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสมมุติฐาน
ของการวิจัยที่ก าหนดว่าเป็นอย่างไร 

๘. การสรุปผลและการเขียนรายงานการวิจัย การสรุปผลการด า เนิ นการวิจัยอย่ างย่อ เพ่ื อแสดง
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและผลการวิจัยที่ได้รับว่าเป็น
อย่างไรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ รวมทั้งมีการน า
ผลการวิจัยที่ ได้มาอภิปรายผลว่าสาเหตุของความ
สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องว่าเป็นเพราะเหตุใด โดยใช้
หลักการจากทฤษฎี แนวคิด หลักการ และผลการวิจัย 



 

ล ำดับที่ ขั้นตอน / กระบวนกำรวิจัย ค ำอธิบำย 
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องมาใช้ แล้วจึงเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ตามรูปแบบการเขียนรายงานแต่ละประเภท โดยเน้น 
การใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้อง ชัดเจน และสามารถอ่านแล้ว 
ท าความเข้าใจได้ง่าย 

๙. การเผยแพร่ผลงานการวิจัย ผู้วิจัยได้น าผลการวิจัยที่ได้รับเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั้งใน
ลักษณะของเอกสารรายงานการวิจัย หรือการน าเสนอ
ผลการวิจัยต่อที่ประชุมต่าง ๆ เพ่ือก่อให้เกิดกระบวนการ
วิพากษ์วิจารณ์ที่เป็นกระบวนการที่ใช้ในการกลั่นกรอง  
ที่อาจจะก่อให้เกิดค าถามการวิจัยใหม่ ๆ ในการน าไป 
ก าหนดประเด็นการศึกษาต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภำพที่ ๑ กระบวนกำรวิจัย 

 



 

 
 
 

การเขียนรายงานการวิจัย  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 
_____________________ 

 
การเขียนรายงานการวิจัย คือการรายงานผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ มีการก าหนดรูปแบบทาง 

การเขียนรายงานไวเป็นสากล เพ่ือให้มีความง่าย ชัดเจนและเป็นระบบ ในการน าเสนอของผู้วิจัย จึงมี 
จุดมุ่งหมายในการบอกใหผู้ศึกษางานวิจัยได้ทราบถึงปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหาโดยน าเสนอเป็น 
รายงานต่าง ๆ ดังนี้  

การเขียนรายงานการวิจัย แบ่งออกเป็น ๓  ส่วน ไดแก ส่วนน า ส่วนเนื้อหา และส่วนทาย  
มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ส่วนน ำ ประกอบด้วย 
- ปกนอก ประกอบด้วย  ชื่ อเรื่องวิจัย ชื่อผู้ วิจัย ต าแหน่ ง ภาคเรียน ปีการศึกษา  

ชื่อสถานศึกษา สังกัดหน่วยงาน (เขตพ้ืนที่) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
- ปกใน จะมีรายละเอียดเหมือนปกนอก  
- บทคัดย่อ (Abstract) เป็นการสรุปงานวิจัย เพ่ือให้ผู้ศึกษางานวิจัยสามารถเข้าใจงานวิจัย

ได้อย่างชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์  กระบวนการวิจัย เครื่องมือ และผลการวิจัย โดยน าเสนอ
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (หากมี) ความยาวประมาณ ๒๐๐-๒๕๐ ค า (ยึดตามแบบฟอร์มของสถานศึกษา) 

- กิตติกรรมประกาศ เป็นส่วนผู้วิจัยที่จะแสดงความคิดเห็น ขอบคุณผู้ใหความช่วยเหลือ 
แรงจูงใจการท าวิจัย ปัญหาอุปสรรค ซึ่งสามารถเขียนได้อย่างอิสระ 

- สารบัญ  เป็นส่วนการแสดงหัวข้อโดยน าเสนอเป็ นบท และมี เลขหน้าก ากับเพ่ือ 
ความชัดเจนและสะดวกในการศึกษา และควรมีสารบัญตาราง สารบัญแผนภูมิ สารบัญภาพ ประกอบด้วย  
เชนเดียวกัน (หากมี) 

๒. ส่วนเนื้อหำ โดยทั่วไปมักจะมีการน าเสนอเป็น ๕ บท ดังนี้  
บทที่ ๑ บทน ำ  
- ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย (อธิบายถึงที่มาของการวิจัย เช่น นโยบาย ปัญหา  

แนวทางการแกปัญหา ขอสรุปในการท าวิจัย)  
- วัตถุประสงค์การวิจัย (ก าหนดสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา มีลักษณะเป็นรายข้อ)  
- ค าถามการวิจัย (หากมี) เป็นการตั้งค าถามเพ่ือเตือนผู้วิจัยในการศึกษา โดยมีความสัมพันธ์

กับวัตถุประสงคก์ารวิจัย อาจมีมากกว่าวัตถุประสงค์ก็เปน็ไปได ้
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- สมมติฐานการวิจัย (การก าหนดแนวทางการตอบวัตถุประสงค์หรือผลการที่คาดการไว ้

ล่วงหน้า โดยมักสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย)  
- ขอบเขตของงานวิจัย (ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ข้อจ ากัดการวิจัย นิยามศัพทที่เกี่ยวข้อง)  

                     - กรอบแนวคิดทางการวิจัย (ทฤษฎี ตัวแปรที่ต้องการศึกษาและมีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยง
และมีเหตุมีผลสัมพันธ์ต่อกัน น าเสนอในรูปแบบแผนภูมิที่ง่ายต่อความเข้าใจ)  

- ประโยชน์ของการวิจัย 
 

บทที่ ๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวของ  
เป็นการน าทฤษฎีมาสนับสนุนการวิจัยเพ่ือให้มีความน่าเชื่อถือ โดยแสดงแนวคิดต่าง ๆ ที่มี

ความเชื่อมโยงกับงานวิจัย ทั้งนี้  ผู้วิจัยควรมีการเรียบเรียง อ้างอิง และสรุปเอกสารให้มีความชัดเจนตาม
หลักการอย่างเหมาะสม น าเสนอเป็นหัวข้อย่อย ประกอบด้วย 

- แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร บทความ  
- งานวิจัยที่เก่ียวของ (ในประเทศและต่างประเทศ) 

 
บทที่ ๓ วิธีด ำเนินกำรวิจัย  
- ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย (มีลักษณะเป็นหัวขอย่อยอธิบายถึงแผนการด าเนินการวิจัย 

ตั้งแต่ตน้จนจบผลงาน)  
- เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา (แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน แบบสอบถาม แบบสังเกต 

แบบทดสอบ ฯลฯ)  
- การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ (ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของเครื่องมือ  โดยมี

การใช้สถิติเพ่ือก าหนดคุณภาพตามระเบียบการวิจัย) 
- ขั้นการด าเนินการทดลอง หรือการเก็บรวบรวมขอมูล (แสดงให้เห็นถึงการได้มาของ 

การวิจัยที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ โดยคุณภาพจะประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ประสิทธิภาพประเมิน 
จากกลุมตัวอยาง)  

- การเก็บรวบรวมข้อมูล (อธิบายการได้มาของข้อมูลน าเสนอเป็นรายข้อ) การวิเคราะห ์
ข้อมูล (พิจารณาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์) 

 
บทที่ ๔ ผลกำรวิเครำะหข้อมูล  
- เป็นการน าผลของการวิเคราะหข้อมูล และตีความหมายโดยน าเสนอเป็นตอน ๆ  

ตามวัตถุประสงค ์โดยใชตาราง แผนภูมิ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายและชัดเจน  
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บทที่ ๕ สรุปผล อภิปรำยผล และขอเสนอแนะ  
เป็นการสรุปภาพรวมการวิจัยโดยย่อ ประกอบด้วย  
- วัตถุประสงค์การวิจัย การด าเนินการวิจัย วิธีการด าเนินการวิจัย  
- สรุปผลของการวิจัย (น าเสนอเป็นรายข้อ)  
- อภิปรายผลการวิจัย (การค้นพบจากการวิจัย สอดคลองกับทฤษฎี และงานวิจัยอื่น ๆ  

อย่างไร)  
- เสนอแนะ ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะทั่วไป คือ การเสนอแนะในสวนที่เกี่ยวข้องกับ 

ข้อค้นพบในการวิจัย และเสนอแนะหัวข้อหรือประเด็นสมควรที่จะมีการท าวิจัยต่อไป 
 

๓. ส่วนท้ำย  
- บรรณานุกรม เป็นการรวบรวมรายเจ้าของผลงาน บทความ ต ารา หนังสือ เอกสาร งานวิจัย 

ที่ผู้วิจัยอ้างอิง ทั้ งงานของประเทศไทยและต่างประเทศ โดยน าเสนอในรูปแบบที่เป็ นมาตรฐานสากล  
เป็นต้น  

- ภาคผนวก ซึ่งได้แก รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ตัวอย่างแบบสอบถาม แบบประเมินผล แบบทดสอบ 
การวิเคราะหเ์ครื่องมือ ตัวอย่างเครื่องมือ จดหมายติดต่อ หรือส าเนาเอกสารที่ส าคัญและเกี่ยวของอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

- ประวัติผู้วิจัย เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสังเขปของผู้วิจัย (หากมี) 
 

สรุปได้ว่า การวิจัยคือการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะน าเสนอตามวัตถุ วัตถุประสงค์ที่ผูวจิัย
ได้ก าหนด ซึ่งเป็นประโยชน์การศึกษาค้นคว้าของตนเอง หรือองค์กร เป็นการตอบปรากฏการณ์ สภาพ 
การแก้ปัญหา หรือการประเมิน ซึ่งมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยที่สามารถอ้างอิงได้ โดยใช้เครื่องมือ
ในการประเมินอย่างมีคุณภาพ วิ เคราะห์ ข้อมูลที่ ใช้หลักการ ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ผ่าน 
การตีความหมายอยางถูกต้องและเกิดความเข้าใจ ตลอดจนน าเสนอในรูปแบบรายงานที่มีรูปแบบอย่าง 
สมบูรณ์และเป็นสากล ซึ่งมีส่วนส าคัญประกอบด้วย ความส าคัญและปัญหาของการวิจัย วรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีการด าเนินการวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ เป็นสิ่งที่
ส าคัญจะช่วยให้นักวิจัยได้ทราบถึงสภาพปัญหาปัจจุบัน ความต้องการ แนวทางการพัฒนาที่จะช่วยให้
การศึกษามีความสมบูรณ์ขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรตอ่ไป 
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