สวนที่ 2
รูปแบบรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
การเขี ย นรายงานการวิ จั ย เป น ขั้ น ตอนสําคั ญ ของกระบวนการวิจัย ซึ่ง นักวิ จัย จะตองนําเสนอขอมู ล
รายละเอียดทั้งหมดของการดําเนินการวิจัยไวเปนหลักฐาน โดยบอกเลาถึงสิ่งที่ไดดําเนินการไปแลวใหผูสนใจได
ทราบถึงเหตุผลในการดําเนินการวิจัย ที่มาของปญหาการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย และ
ผลลัพธหรือขอคนพบที่ไดจากการวิจัย รายงานการวิจัยจึงเปนเอกสารที่นักวิจัยไดเรียบเรียงขึ้นหลังจากที่ได
ดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแลว เพื่อบอกเลาสิ่งที่ไดดําเนินการไปแลวและผลลัพธหรือขอคนพบที่ไดจากการวิจัย
และใชเปนสื่อกลางสรางความรูความเขาใจระหวางผูวิจัยกับผูใชผลการวิจัย รายงานการวิจัยจึงเปนแหลงขององค
ความรูและนวัตกรรมตางๆ ที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพงานและพัฒนาศาสตรสาขาวิชาชีพตางๆ
ใหมีความเจริญกาวหนาและมีความเขมแข็งมากขึ้น การเขียนรายงานการวิจัยจึงถือวาเปนภารกิจและหนาที่สําคัญ
ของนักวิจัยที่จะตองดําเนินการใหมีคุณภาพ เพื่อใหเกิดคุณคาและเปนประโยชนตอวงวิชาการและวิชาชีพ
1. จุดมุงหมายของการเขียนรายงานการวิจัย
การเขียนรายงานการวิจัยมีจุดมุงหมายที่สําคัญๆ ดังนี้
1.1 เพื่อเปนหลักฐานแสดงความมีคุณคา หรือประโยชนของงานวิจัยที่ทําและศักยภาพของนักวิจัย
1.2 เพื่อเปนสะพานเชื่อมโยงความรู ความจริงที่เปนผลงานวิจัยทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคตซึ่งจะเปน
การเพิ่มพูน บูรณาการและสังเคราะหองคความรูใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาอยางตอเนื่อง
1.3 เพื่อเผยแพรผลงานการวิจัย และสงเสริมสนับสนุนการใชประโยชนจากผลงานวิจัยใหคุม
1.4 เพื่อเป นแหลงข อมูล สารสนเทศใหกับ องคกร สถาบัน ชุมชน ผูบริห าร นักวิจัย และสาธารณชน
นําไปใชเพื่อการกําหนดนโยบาย การวางแผนแกปญหาและพัฒนางาน รวมทั้งเสริมสรางและพัฒนาองคความรูของ
ศาสตรสาขาตางๆ
2. ความสําคัญของรายงานการวิจัย
รายงานการวิจัยมีความสําคัญหรือคุณคาในหลายลักษณะที่สําคัญๆ สรุปไดดังนี้
2.1 รายงานการวิจัยเปนเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการศึกษาคนควาของ
นักวิจัยและขอคนพบที่ไดจากการวิจัย
2.2 รายงานการวิจัย เปนสื่อกลางสรางความเขาใจกอใหเกิดการเรียนรูรวมกันระหวางนักวิจัย และผูใช
ประโยชนจากงานวิจัย ทําใหไดทราบกรอบแนวคิด แนวทาง วิธีดําเนินการวิจัย และผลการวิจัย ทําใหไมเกิดการ
วิจัยซ้ําซอน และไดมีโอกาสเรียนรูและพัฒนาวิธีการวิจัยหรือรูปแบบในการวิจัยหลากหลายมากขึ้น
2.3 รายงานการวิจัยกอใหเกิดการสั่งสมและขยายพรมแดนขององคความรูในศาสตรสาขาตางๆ ทําให
ศาสตรเหลานั้นมีความกระจางและมีความเขมแข็งมากขึ้น
2.4 รายงานการวิจัยกอใหเกิดการยกระดับหรือพัฒนาวิชาชีพตางๆ เนื่องจากการวิจัยที่ตอเนื่องสืบทอด
ระหวางนักวิจัยแตละรุน ทําใหมีการพัฒนาผลงานวิจัยสาขาวิชาชีพตางๆ มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
3. ลักษณะสําคัญของรายงานการวิจัย
รายงานการวิจัย มีลักษณะที่สําคัญๆ ดังนี้
3.1 รายงานการวิ จั ยเป นเอกสารที่นักวิจัย เรีย บเรีย งขึ้น หลังจากที่ได ดําเนิน การวิจั ย เสร็จ สิ้ นแลว
เพื่อนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัยใหผูสนใจไดทราบเหตุผล และที่มาของปญหา กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย และผลการวิจัย
3.2 มุงนําเสนอสารสนเทศเชิงคุณคาที่ไดจากการวิจัย เพื่อการเผยแพรและการนําไปใชประโยชนตอการ
เรียนรู เสริมสรางปญญา การแกปญหาและพัฒนางาน
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3.3 สาระของรายงานการวิจัยในแตละหัวขอ หรื อแตละบทจะมีลักษณะเฉพาะที่มีความเปนเอกภาพ
และแตกตางกัน แตมีความสัมพันธสอดคลองกัน
3.4 ประโยคภาษาที่ปรากฏในรายงานการวิจัยเปนประโยคอดีตกาล
4. การประเมินคุณภาพของรายงานการวิจัย
การประเมินคุณภาพของรายงานการวิจัย ถือเปนขอกําหนดที่บงชี้ถึงคุณลักษณะของรายงานการวิจัยที่มี
คุณภาพ และใชสําหรับพิจารณาตัดสินคุณภาพของรายงานการวิจัย ซึ่งมีเกณฑการประเมินที่สําคัญๆ ดังตอไปนี้
4.1 ความเปนระบบ (systematic) รูปแบบวิธีการเขียน วิธีการอางอิงและการพิมพ จะตองเปนไปตาม
กรอบโครงสรา งหรือสว นประกอบของรายงานที่กําหนดไว โดยนําเสนอสาระใหสอดคลองตามบทหรือหัวขอ
ที่กําหนดไว
4.2 ความถูกตอง (correctness หรือ accuracy) เนื้อหาสาระทุกรายการที่เขียน รวบรวม หรือนํามา
เรียบเรียงไวในรายงานการวิจัย จะตองมีความถูกตองตามหลักวิชา หลักการใชภาษา ระบบการอางอิงและรูปแบบ
ของรายงานการวิจัยที่กําหนดไว
4.3 ความสมบูรณครบถวน (completeness) เนื้อหาสาระในรายงานการวิจัยตองมีความสมบูรณ
ครบถวนทุกหัวขอ ตามขั้นตอนของกระบวนการวิจัยหรือตามกรอบโครงสราง หรือสวนประกอบของรายงานที่ควร
จะเปนหรือตามรูปแบบที่กําหนดไว โดยเฉพาะอยางยิ่งตองนําเสนอผลการวิจัยใหครบถวนตามวัตถุประสงคของ
การวิจัย
4.4 ความสัมพันธสอดคลองเชื่อมโยง (correspondence) เนื้อหาสาระระหวางบท ระหวางตอนจะตอง
มีการจัดระเบียบ เรียบเรียงใหมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันโดยตลอด เปนเหตุเปนผลสอดรับกันอยางตอเนื่อง ซึ่งจะ
ชวยทําใหผูอานทราบแนวความคิดของนักวิจัยไดอยางตอเนื่องเชื่อมโยงกัน
4.5 ความคงเสนคงวาหรือความสม่ําเสมอ (consistency) การใชถอยคําหรือขอความในรายงานการ
วิ จั ย จะต องมี ค วามคงเส น คงวาหรื อความคงที่ในการใช เพื่อ มิใหผูอ านเกิด ความสับ สน เชน การใชข อความ
"การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การเรียนการสอนที่ผูเรียน
สําคัญที่สุด การเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ” เปนการใชขอความที่ไมสม่ําเสมอ
4.6 ความกระจางชัด (clarity) ขอความหรือภาษาที่ใชในรายงานการวิจัยตองมีความชัดเจน ไมกํากวม
หรือคลุมเครือ ผูอานตองสามารถเขาใจไดงายโดยไมตองตีความขอความเหลานั้น
4.7 ความตรงประเด็น (pertinent) เนื้อหาสาระที่นําเสนอตองมุงตอบคําถามวิจัย (research question)
หรือวัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดไวเปนหลักหลีกเลี่ยงการเขียนวกวน หรือยืดยาวที่มีสาระไมตรงประเด็น
4.8 ความเปนเอกภาพ (unity) เนื้อหาสาระในแตละบท แตละตอนหรือแตละเรื่องจะตองมีความเปน
เอกภาพหรือเปนเรื่องเดียวกัน
4.9 ความเปนประโยชน (utility) รายงานการวิจัยที่ดีจะตองนําเสนอสารสนเทศที่ไดจากกการวิจัยที่มี
คุณคา และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนทั้งทางวิชาการ กอใหเกิดองคความรูใหมและเปนประโยชนในการ
ปฏิบัติ หรือพัฒนางาน องคกร ชุมชนและสังคม
5. องคประกอบของรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
องคประกอบของรายงานการวิจัยขึ้นอยูกับมาตรฐานที่หนวยงานหรือสถาบันการศึกษาแตละแหงกําหนด
ไว ซึ่งอาจมีการกําหนดสวนประกอบหัวขอยอยแตกตางกันไปบาง แตสวนใหญจะมีลักษณะคลายคลึงกัน สําหรับ
องค ป ระกอบของรายงานการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอนอาชี ว ศึ ก ษา สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดใหมีองคประกอบที่สําคัญ 3 สวน ไดแก สวนนํา (preliminary section)
สวนเนื้อเรื่อง (body of report) และสวนอางอิง (referenced materials) โดยมีสาระสําคัญของแตละสวน
แสดงดังภาพที่ 2.1
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องค์ประกอบของรายงานการวิจยั
ส่ วนนํา
ประกอบดวย
- ปกนอก
- ปกใน
- บทคัดยอ
- กิตติกรรมประกาศ
- สารบัญ
- สารบัญตาราง
- สารบัญภาพ

ส่วนเนื้อเรื่ อง
ประกอบดวยเนื้อหา 5 บท

บทที่ 1 บทนํา
- ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย
- วัตถุประสงคของการวิจัย
- สมมติฐานของการวิจัย
- กรอบแนวคิดการวิจัย
- ขอบเขตของการวิจยั
- ประโยชนที่ไดรบั จากการวิจยั
- คํานิยามศัพทเฉพาะ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

ส่วนอ้างอิง
ประกอบดวย
- บรรณานุกรม
- ภาคผนวก
- ตัวอยางเครื่องมือ
- เก็บรวบรวมขอมูล
- ตัวอยางการวิเคราะห
ขอมูล
- รายนาม
ผูทรงคุณวุฒิที่ตรวจ
สอบคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย ฯลฯ

ภาพที่ 2.1 แสดงองคประกอบของรายงานการิวิจัย
ภาพที่ 2.1 แสดงองคประกอบของรายงานการวิจัย
6. รูปแบบรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
จากองคประกอบขางตน สามารถนํามากําหนดเปนรูปแบบรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังตอไปนี้
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รายงานการวิจัย
เรื่อง
………………………………………………………………………………………………

ปกนอก ปกใน เปนปกเดียวกัน

โดย
นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………….
ตําแหนง ………………………………………
แผนกวิชา …………………………………….

วิทยาลัย………………………………………..
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อเรื่อง

: …………………………………………………….
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ชื่อผูวิจัย : ……………………………………………………..
ปที่วิจัย : …………………………………………………..
บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง……………………………………………..มีวัตถุประสงค (1) เพื่อ……………………………………………………………..
(2) เพื่อ……………………………… (3)เพื่อ………………………………(ระบุวิธีดําเนินการวิจัย ซึ่งประกอบดวย รูปแบบของ
การวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล)……………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการวิจัยพบวา (ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคแตละขอ)
1. ………(ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 1)…………………….
2. ………(ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 2)…………………….
3. ………(ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 3)…………………….

กิตติกรรมประกาศ
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รายงานการวิจัย เรื่อง ………………………………….………………………………………ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวย
ความกรุณาและการใหคําแนะนําเกี่ยวกับเปนอยางดีอยางดียิ่งจาก (ระบุ บุคคล/หนวยงาน หรือแหลงที่ใหเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัย ผูใหคําปรึกษา หนวยงานหรือบุคคลที่เปนแหลงขอมูล ผูใหความชวยเหลือในการพิมพ จัดทํา
รูปเลมรายงานการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล เปนตน)………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สุดทายผูวิจัยขอขอบคุณ….(ระบุเปนใคร บุคคล/หนวยงาน : ซึ่งไมซ้ํากับบุคคล/หนวยงานที่กลาวไวขางตน
)ที่ ใหความชว ยเหลื อ สนั บ สนุน และให กํา ลังใจ กระทั่งรายงานการวิจัยฉบับ นี้เสร็จสิ้น สมบูร ณ บรรลุผ ลตาม
วัตถุประสงคดวยความเรียบรอย มา ณ โอกาสนี้
……………..…………ชื่อผูวิจัย…………
วันที่……เดือน….…..…พ.ศ. …………..

กิตติกรรมประกาศ เปนสวนที่นักวิจัยเขียนแสดงความขอบคุณแกผูใหความชวยเหลือ
สนับสนุนจนทําใหการวิจัยเรื่องนั้นสําเร็จ

สารบัญ

22

หนา
บทคัดยอ………………..............................................................................................................................................ก
กิตติกรรมประกาศ.................................................................................................................................................ข
สารบัญ..................................................................................................................................................................ค
สารบัญตาราง........................................................................................................................................................จ
สารบัญภาพ...........................................................................................................................................................จ
บทที่ 1 บทนํา...................................................................................................................................................1
ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย.....................................................................................
วัตถุประสงคของการวิจัย.........................................................................................................................
สมมติฐานของการวิจัย.............................................................................................................................
กรอบแนวคิดการวิจัย..............................................................................................................................
ขอบเขตของการวิจัย...............................................................................................................................
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย..................................................................................................................
คํานิยามศัพทเฉพาะ................................................................................................................................
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ............................................................................................................
(ระบุหัวขอเรื่องที่ศึกษา)..........................................................................................................................
(ระบุหัวขอเรื่องที่ศึกษา)..........................................................................................................................
(ระบุหัวขอเรื่องที่ศึกษา)..........................................................................................................................
(ระบุหัวขอเรื่องที่ศึกษา)..........................................................................................................................
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย..................................................................................................................................
ประชากรและกลุมตัวอยาง......................................................................................................................
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย...........................................................................................................
การรวบรวมขอมูล………….......................................................................................................................
การวิเคราะหขอมูล..................................................................................................................................
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล................................................................................................................
บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล...........................................................................................................................
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ.....................................................................................
สรุปผลการวิจัย.......................................................................................................................................
อภิปรายผล..............................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ............................................................................................................................................
บรรณานุกรม.........................................................................................................................................................
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก …..(ระบุประเด็น)…….. …………………………………………………………………………………..........
ภาคผนวก ข …..(ระบุประเด็น)…….. …………………………………………………………………………………..........
ประวัตินักวิจัย……………………………………………………………………………………………………………………………….........
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สารบัญตาราง

หนา
ตารางที่ 4.1 …..(ระบุชื่อตาราง)..............................................................................................
ตารางที่ 4.2 …..(ระบุชื่อตาราง)..............................................................................................

เปนสวนที่แสดงรายการตารางที่มีทั้งหมดในรายงานการวิจัย นักวิจัยตองระบุเลขที่ตาราง
ชื่อตาราง และเลขหนากํากับไวเพื่อความสะดวกในการคนหา

.

สารบัญภาพ
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หนา
ภาพที่ 2.1 …..(ระบุชื่อภาพ)....................................................................................................
ภาพที่ 2.2 …..(ระบุชื่อภาพ)....................................................................................................

เปนสวนที่แสดงรายการภาพประกอบที่มีทั้งหมดในรายงานการวิจัย ไดแก รูปภาพ แผนภูมิ แผนผัง
แผนภาพทางสถิติตางๆ ที่ปรากฏในรายงานการวิจัย วิธีการเขียนนักวิจัยก็ทําเชนเดียวกับสารบัญ
ตาราง คือ บอกเลขที่ภาพ ชื่อภาพ และบอกเลขหนากํากับดวย

บทที่ 1
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บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
……………………………………..………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….
แนวทางการเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การนําเขาสูปญหาวิจัย
ที่มาของปญหาวิจัย
ปญหาวิจัย
ความสําคัญของ
ปญหาวิจัย

ในสวนสรุปนักวิจัยตองเขียนขมวดทาย หรือสรุปใหมีสวนเชื่อมโยงหรือสงตอกับวัตถุประสงคของการวิจัย
และความสําคัญของการวิจัย ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดการเขียนไดในสวนที่ 3 ขอที่ 2.1.1 การเขียนความ
เปนมาและความสําคัญของปญหาวิจัย
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหโดยใชผังความคิด วิเคราะหตนเอง วิชาเพศศึกษาของนักเรียนชั้น
ปวช.1 แผนกวิ ช าชางกลโรงงาน กลุมที่ 5,6 ภาคเรีย นที่ 1 ปการศึกษา 2560 โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒ นา
ความสามารถในการคิดวิเคราะหตนเอง เกี่ยวกับอัตลักษณแหงตนเชื่อมโยงกับตนไมของนักเรียนใหมีคะแนนผาน
เกณฑ รอยละ 80 ทุกคน
2.1 เพื่ อ แก ป ญ หานั กเรี ย นขาดคุณธรรมและจริย ธรรม 5 ประการ ในรายวิ ช ามารยาทและ
การสมาคมของนักเรียนชั้น ปวช. 1 แผนกวิชา การบัญชี โดยใชแบบบันทึกพฤติกรรมรายบุคคล ประกอบดวย
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ความสนใจใฝรู ความรับผิดชอบ การแตงกายถูกตองตามระเบียบของสถานศึกษา การมีความซื่อสัตยและตรงตอ
เวลา โดยมีเปาหมายใหนักเรียนทุกคนมีคะแนนคุณธรรมและจริยธรรมไม นอยกวารอยละ 70 ทุกคน
2.2 เพื่อศึกษา………………………………………………………………………………………………….…………………...
2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ การเรียนการสอนโดยใช…………….…….………….……
รายวิชา………………….. รหัสวิชา …………………………………………………..........................................
3. สมมติฐานของการวิจัย (ถามี)
3.1 …………………………………………………………………………………………………………………………............
3.2 …………………………………………………………………………………..………………………...........................
สามารถศึกษารายละเอียดการเขียนไดในสวนที่ 3 ขอที่ 2.1.3 การเขียนสมมติการวิจัยพรอมตัวอยาง

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในงานวิ จั ยเรื่ องหนึ่ งนั กวิจั ย สามารถศึกษาไดห ลายแบบ หลายแงมุม เนื่องจากนักวิจัยมองปญ หาเรื่อง
เดียวกันในลักษณะที่แตกตางกัน ใชทฤษฎีหรือแนวคิ ดในการมองปญหาแตกตางกัน นั กวิจัย จําเป นตองเลือก
แนวคิดหรือทฤษฎีมาเปนฐานในการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัยของตนเอง ซึ่งกรอบแนวคิดที่ดีตองชี้ใหเห็น
ภาพรวมของเรื่องที่จะทําการวิจัย โดยชี้ใหเห็นโครงสรางความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งหมดที่ใชในการวิจัย
สามารถศึกษารายละเอียดการเขียนไดในสวนที่ 3 ขอที่ 2.1.4 การเขียนกรอบแนวคิดการวิจัย
พรอมตัวอยาง
5. ขอบเขตของการวิจัย
5.1 ขอบเขตดานโครงสราง/เนื้อหา
5.1.1……(นวัตกรรม)………………รายวิชา…………………..…….. รหัสวิชา ………………………..
ดําเนินการสรางขึ้นตามหลักเกณฑ จุดมุงหมายและเกณฑการใชหลักสูตร…………….. พุทธศักราช……………………...
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5.1.2…(นวัตกรรม)……เนื้อหาครอบคลุมคําอธิบาย จุดประสงค รายวิชา…………..............
รหัสวิชา.............. ใชสําหรับการเรียนการสอน ระดับ……..……….. ชั้นปที่………..สาขางาน…..………………….............
สาขาวิชา……………………...วิทยาลัย………………. สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอบเขตดานเนื้อหามีในงานวิจัยบางประเภทเทานั้น เชน การวิจัยเชิงทดลองหรือการวิจัยเชิงพัฒนาที่
ตองการพัฒนาสื่อหรือนวัตกรรมทางการศึกษา จําเปนตองมีเนื้อหาสาระในการสรางสื่อหรือนวัตกรรม จึง
ตองระบุขอบเขตของเนื้อหาที่ใชในการวิจัยไวดวยวาประกอบดวยเนื้อหาเรื่องอะไรบาง
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5.2 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
5.2.1 ประชากร คือ (นักเรียน/นักศึกษา) ระดับ…………………………………….............
ชั้นปที่……..สาขางาน…………………….. สาขาวิชา……………………...วิทยาลัย……….. .............................................
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5.2.2 กลุมตัวอยาง คือ (นักเรียน/นักศึกษา) ระดับ……………………......... ชั้นปที่……..
หองที่……………..สาขางาน…………………….. สาขาวิชา……………………...วิทยาลัย………….......................................
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน……………..…คน โดย สุม/เลือก แบบ……………………………….
ทั้งนี้ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
นักวิจัยสามารถกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง โดยการระบุกลุมเปาหมายในการวิจัยเปนประชากรและกลุม
ตัวอยางก็ได เชน
5.2.1 กลุมเปาหมาย
นักเรียน ระดับ ปวช. 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา เพศศึกษา ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2560 แผนกวิชา ชางกลโรงงาน กลุม 5,6 จํานวน 38 คน
5.3 ขอบเขตดานตัวแปร
5.3.1 ตัวแปรตน คือ ……………………………………………………………………………….
5.3.2 ตัวแปรตาม คือ………………………………………………………………………………
5.4 ขอบเขตดานระยะเวลา
ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย เริ่มตั้งแต เดือน……..พ.ศ. ………. ถึง เดือน………..พ.ศ. ……….
รวมระยะเวลา …………. เดือน/ป
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ตัวอยา ง จากการวิ จัย เรื่อง ผลการจัดกิจ กรรมตามลาหาความรูเพื่อเสริมสรางลักษณะนิสัย
รักการอานของนักเรียน............ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่........แผนกวิชา………………………...............
วิทยาลัย………………… สามารถเขียนประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย ไดดังนี้
6.1 นักเรียนที่ผานการเขารวมกิจกรรมตามลาหาความรูมีลักษณะนิสัยรักการอาน
การศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองดีขึ้น และมีเจตคติที่ดีตอการอาน
6.2 นักเรี ย นที่ ผานการเขารว มกิจ กรรมตามลาหาความรู อานหนังสือดวยตนเอง
และมีลักษณะนิสัยใฝเรียนรูมากขึ้น
6.3 ไดแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสัยรักการอานของนักเรียน และการ
พัฒนานักเรียนในคุณลักษณะดานอื่นๆ ตอไป
สามารถศึกษารายละเอียดการเขียนไดในสวนที่ 3 ขอที่ 2.1.6 การเขียนประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
พรอมตัวอยาง
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7. นิยามศัพท
ตัวอยาง
การวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูเพื่อเสริมสรางลักษณะนิสัยรักการอานของนักเรียน
............ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่........แผนกวิชา……………………….วิทยาลัย…………………......................
ผูวิจัยไดกําหนดนิยามคําศัพทสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้
7.1 การจั ด กิ จ กรรมตามลา หาความรู หมายถึง กิจ กรรมกําหนดขึ้น สํ าหรับ เสริ มสรา ง
และพัฒนานิสัยรักการอานของนักเรียน โดยการจัดกลุมใหนักเรียนรวมกันศึกษาคนควาดวยการอานและเรียนรู
จากศูนยการเรียนรูภายในวิทยาลัยฯ จํานวน 10 ศูนย และแหลงการเรียนรูอื่นๆ นอกวิทยาลัยฯ แลวบันทึกสาระ
ความรู และประสบการณ ที่ไ ด ร วมทั้ งการนํ าเสนอแลกเปลี่ย นเรีย นรูร ว มกัน โดยมีค รูที่ ป รึก ษา และครูผู ส อน
เป น ผู ส ร างพลั ง กระตุ น จู ง ใจให ค วามช ว ยเหลื อ เอื้ อ อํ า นวยความสะดวก ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และประเมิ น ผล
การเขารวมกิจกรรมตามลาหาความรู
7.2 ลักษณะนิสัยรักการอาน หมายถึง พฤติกรรมหรือการปฏิบัติตนของนักเรียนที่แสดงออกถึง
ความสนใจ ความกระตือรือรน และความมุงมั่นตอการอาน การศึกษาคนควาอยางสม่ําเสมอ ซึ่งวัดไดจากการ
สังเกตพฤติกรรมการอานของนักเรียนโดยผูปกครองและครู การสอบถามนักเรียน รวมทั้งการใชขอมูลจากเอกสาร
หลักฐานการใชหองสมุดของนักเรียน
7.3 เจตคติตอการอาน หมายถึง ความรูสึก หรือความคิดของนักเรียนที่สะทอนถึงการอานใน
ลักษณะที่ชอบหรือไมชอบ สนับสนุนหรือไมสนับสนุนตอการอานและการศึกษาคนควา ซึ่งวัดไดจากแบบวัดเจตคติ
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นและจากการสนทนากลุมนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมตามลาหาความรู
7.4 ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมตามลาหาความรู หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของนักเรียน
และผูปกครองในลักษณะเห็นดวย ยอมรับ หรือใหการสนับสนุนตอการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูที่ไดจัดขึ้น
เพื่อเสริมสรางลักษณะนิสัยรักการอานของนักเรียน ซึ่งวัดไดจากแบบวัดความพึงพอใจที่ผูวิจัยสรางขึ้น

สามารถศึกษารายละเอียดการเขียนไดในสวนที่ 3 ขอที่ 2.1.7 การเขียนนิยามศัพทพรอมตัวอยาง
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัย เรื่อง ………………………………………มีวัตถุประสงคเพื่อ…(นําวัตถุประสงคมาเขียนเปนความเรียง)……
โดยผูวิจัยไดศึกษา แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. ชื่อหัวขอสําคัญลําดับที่ 1
2. ชื่อหัวขอสําคัญลําดับที่ 2
3. ชื่อหัวขอสําคัญลําดับที่ 3
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. ชื่อหัวขอสําคัญลําดับที่ 1
…..(ขอความ)……………………………………………………………………………………..................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.1 ..หัวขอใหญ……
…….(ขอความ)…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.1.1 .……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.1.2 ………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.1.2.1 ………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.1.2.2 ….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1) ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2)…………………………………………………………………………………………………………..
2. ชื่อหัวขอสําคัญลําดับที่ 2
…..(ขอความ)……………………………………………………………………………………..................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.1 ..หัวขอใหญ……
…….(ขอความ)…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.1.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..
2.1.2 ……….……………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..
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2.1.2.1 ………………………………………………….………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..
2.1.2.2 ………………………………………………………………………………..……………………………
1) ………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..
3. ชื่อหัวขอสําคัญลําดับที่ 3
…..(ขอความ)……………………………………………………………………………………...................................................
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
3.1 ..หัวขอใหญ……
…….(ขอความ)…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..
3.1.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.1.2 ……………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.1.2.1 ………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.1.2.2 ….…………………………………………………………………………………………………………
1) .……………………………………………………………………………………………………….
2)…………………………………………………………………………………………………………
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
…..(ขอความ)…………………………….………………………………………………………...…………………………………………..
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
งานที่เกี่ยวของเรื่องที่ 1……(งานวิจัยของใคร …เรื่อง……..ผลการศึกษาเปนอยางไร)……….…………………………
งานที่เกี่ยวของเรื่องที่ 2……(งานวิจัยของใคร …เรื่อง……..ผลการศึกษาเปนอยางไร)……………….…………………
……..(ขอความสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวของ)………………………………………………………………………………….……………
สามารถศึกษารายละเอียดการเขียนไดในสวนที่ 3 ขอที่ 2.2 การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
พรอมตัวอยาง
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการคิดวิเคราะหเกี่ยวกับอัตลักษณแหงตน วิชาเพศศึกษา ของนักเรียนชั้น
ปวช. 1 แผนกวิชาชางกลโรงงาน กลุมที่ 5,6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โดยใชผังความคิด วิเคราะหตนเอง
มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหโดยใชผังความคิด วิเคราะหตนเอง วิชาเพศศึกษาของนักเรียนชั้น ปวช.1
แผนกวิชาชางกลโรงงาน กลุมที่ 5,6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การคิ ด วิ เ คราะห ต นเอง เกี่ ย วกั บ อั ต ลั ก ษณ แ ห ง ตนเชื่ อ มโยงกั บ ต น ไม ข องนั ก เรี ย นให มี ค ะแนน
ผานเกณฑ รอยละ 80 ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. ประชากร
ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายในการพัฒนาและเปนแหลงขอมูลเกี่ยวกับผลการพัฒนาพัฒนาการ
คิดวิเคราะหเกี่ยวกับอัตลักษณแหงตน วิชาเพศศึกษา ของนักเรียนชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาชางกลโรงงาน กลุมที่ 5,6
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โดยใชผังความคิด วิเคราะหตนเอง จํานวน 38 คน
2. เครื่องมือและการสรางเครื่องมือในการวิจัย
2.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1.1 ใบงานการวิเคราะห ตนเอง เกี่ยวอัตลักษณแหงตนเชื่อมโยงกับตนไม
2.1.2 แบบประเมินการคิดวิเคราะห
2.1.3 แบบสัมภาษณความพึงพอใจตอการสอนโดยใชผังความคิดวิเคราะหตนเอง
2.2 การสรางเครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้ เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง โดยการประยุกตเทคนิคการคิด
วิเคราะหโดยใชผังความคิดของ สุวิทย มูลคํา มาใชสรางใบงานและแบบประเมินการคิดวิเคราะห
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดพัฒนาการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาชางกลโรงงาน กลุมที่ 5,6 ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2560 โดยการใชกิจกรรมเทคนิคการคิดวิเคราะห โดยใชผังความคิดของ สุวิทย มูลคํา วิเคราะหตนเอง
เกี่ยวกับอัตลักษณแหงตนเชื่อมโยงกับตนไม เก็บรวบรวมขอมูล โดยปฏิบัติการสอนเปนระยะเวลา 1 สัปดาห ตาม
ขั้นตอนดังนี้
3.1 ขั้นเตรียมการ ผูวิจัยสนทนากับนักเรียนกลุมเปาหมาย ใหความรูเกี่ยวกับความแตกตางของ
ตนไมแตละชนิด ถึงรูปราง การเจริญเติบโต การดูแล จํานวน 3 ตัวอยาง
3.2 ขั้นปฏิบัติ ผูวิจัยใหนักเรียนสํารวจพฤติกรรมของตนเองวาเหมือนหรือคลายกับตนไมชนิดใด
โดยใหระบุสิ่งที่นักเรียนวิเคราะหบันทึกลงในใบงานโดยให เวลา 20 นาที หลังจากนั้นใหแตละคนนําเสนอผลการ
วิเคราะหของตนเองหนาชั้นเรียน
3.3 ขั้นสรุป หลังจากทุกคนนําเสนอ ผูวิจัยนํานักเรียนทุกคนชวยกันสรุปถึงความแตกตางและ
คุณคาของแตละคน
3.4 ขั้นการวัดและประเมินผล ผูวิจัยวัดและประเมินผล โดยใชแบบประเมินการคิดวิเคราะห
เทคนิคการคิดวิเคราะหโดยใชผังความคิดที่ผูวิจัยสรางคิด
3.5 สัมภาษณความพึงพอใจของนักเรียนเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชผังความคิดวิเคราะหตนเอง
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4. การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการคิดวิเคราะหเกี่ยวกับอัตลักษณแหงตน วิชาเพศศึกษา ของนักเรียนชั้น
ปวช. 1 แผนกวิชาชางกลโรงงาน กลุมที่ 5,6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โดยใชผังความคิด วิเคราะหตนเอง
ครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะห ดังนี้
4.1 ประเมินผลจากแบบประเมินการคิดวิเคราะห และนําคะแนนที่ไดจากการประเมินมาเทียบ
กับเกณฑการประเมินที่กําหนดไว
4.2 ประเมินความพึงพอใจจากการสัมภาษณ โดยการวิเคราะห สังเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis)
5. สถิติในการวิจัย
สถิติในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก คาความถี่ และคารอยละ
จากที่กลาวมาขางตน เปนกรณีตัวอยางการเขียนรายงานวิธีการดําเนินการวิจัย ซึ่งมีรูปแบบวิธีการเขียน
ที่หลากหลายนักวิจัยสามารถปรับรูปแบบวิธีการเขียนใหสอดคลองกับวิธีการดําเนินการวิจัยของตนเองได
แตตองยังคงสาระสําคัญของวิธีดําเนินการวิจัยไวใหครบถวน ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดใน
สวนที่ 3 หัวขอที่ 2.3 การเขียนวิธีดําเนินการวิจัยพรอมตัวอยาง
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการคิดวิเคราะหเกี่ยวกับอัตลักษณแหงตน วิชาเพศศึกษา ของนักเรียนชั้น ปวช. 1
แผนกวิชาชางกลโรงงาน กลุมที่ 5,6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โดยใชผังความคิดวิเคราะหตนเอง ผูวิจัย
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ตามลําดับ ดังนี้
1. ผลการประเมินจากแบบประเมินการคิดวิเคราะห โดยใชผังความคิดวิเคราะหตนเอง
ผูวิจัยไดวิเคราะหผลจากแบบประเมินการคิดวิเคราะห โดยใชผังความคิดวิเคราะหตนเอง จากการ
จัดการเรียนการสอน วิชาเพศศึกษา ของนักเรียนชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาชางกลโรงงาน กลุมที่ 5,6 ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึ ก ษา 2560 และนํ า คะแนนที่ ไ ด จ ากการประเมิ น มาเที ย บกั บ เกณฑ ก ารผ า นที่ ร อ ยละ 80 ปรากฏผล
การประเมิน ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ผลการประเมินจากแบบประเมินการคิดวิเคราะห โดยใชผังความคิดวิเคราะหตนเอง จากการจัด
การเรียนการสอน วิชาเพศศึกษา ของนักเรียนชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาชางกลโรงงาน กลุมที่ 5,6 ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2560
ผลการประเมินจากแบบประเมินการคิดวิเคราะห (20 คะแนน)
ผลการประเมิน
ตามเกณฑการผาน
คะแนนที่ไดจากการประเมิน
ความถี่ (คน)
รอยละของคะแนนที่ไดรับ
20
10
100
ผานเกณฑ
19
5
95
ผานเกณฑ
18
11
90
ผานเกณฑ
17
6
85
ผานเกณฑ
16
4
80
ผานเกณฑ
คะแนนเฉลี่ย 18.38
รวม 38 คน
เฉลี่ย รอยละ 91.90
ผานเกณฑ รอยละ 100
จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะหการคิดวิเคราะหตนเอง โดยใชผังความคิดวิเคราะหตนเอง เกี่ยวกับ
อัตลักษณแหงตนเชื่อมโยงกับตนไม พบวา ………………(อธิบายผลจากตารางเทานั้นโดยไมตองมีความคิดเห็นใด ๆ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….....................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….....................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….....................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชผังความคิด วิเคราะหตนเอง
ผูวิจัยไดวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชผังความคิด วิเคราะหตนเอง
จากการจัดการเรียนการสอน วิชาเพศศึกษา ของนักเรียนชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาชางกลโรงงาน กลุมที่ 5,6 ภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โดยการสัมภาษณนักเรียนเปนรายบุคล และนําขอมูลจากการสัมภาษณมาวิเคราะห
สังเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) พบวา…................(เสนอเฉพาะขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ โดยไมตอง
แสดงความคิดเห็นใด ๆ สวนใหญนิยมนําเสนอขอมูลที่ไดเปนขอ ๆ ทั้งนี้นักวิจัยสามารถออกแบบการนําเสนอ
ขอมูลไดอยางอิสระ)……………………………………………………........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….....................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จากที่กลาวมาขางตน เปนกรณีตัวอยางการเขียนรายงานผลการวิเคราะหขอมูลหรือผลการวิจัย ซึ่งมี
รู ป แบบวิ ธี ก ารเขี ย นที่ ห ลากหลาย นั ก วิ จั ย สามารถปรั บรู ป แบบวิ ธี ก ารเขี ย นให ส อดคล องกั บ วิธี ก าร
ดําเนินการวิจัย และวัตถุประสงคการวิจัยของตนเองได แตตองยังคงสาระสําคัญของการเขียนรายงานผล
การวิเคราะหขอมูลหรือผลการวิจัย ไวใหครบถวน ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดในสวนที่ 3
หัวขอที่ 2.4 การเขียนรายงานผลการวิเคราะหขอมูลพรอมตัวอยาง
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การพั ฒ นาการคิ ด วิ เ คราะห เ กี่ ย วกั บ อั ต ลั ก ษณ แ ห ง ตน วิ ช าเพศศึ ก ษา ของนั ก เรี ย นชั้ น ปวช. 1
แผนกวิ ช าช า งกลโรงงาน กลุ ม ที่ 5,6 ภาคเรี ย นที่ 1 ป ก ารศึ ก ษา 2560 โดยใช ผั ง ความคิ ด วิ เ คราะห ต นเอง
เพื่อพัฒนาการจั ดการเรี ยนรูของครู และพัฒนาการคิด วิเคราะหของนั กเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทชางอุตสาหกรรม ผูวิจัย สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. สรุปผลการวิจัย
..................................(เป น การสรุปผลการวิจัยสั้น ๆ ใหกระชับ และสอดคลองหรือเรีย งลําดับ ตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย หรือเปนการนําเสนอผลการวิจัยในระดับตีความ (interpretation)……………..……….........
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
2. การอภิปรายผล
……….(เป น การแปลผลในระดั บ การขยายความ (extrapolation) โดยมุ งวิ พากษ วิ จ ารณเ กี่ ย วกั บ
ผลการวิจัยที่ได วามีความสอดคลองที่ขัดแยงกับสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไวหรือไม เพราะเหตุใด และอภิปราย
เชื่อมโยงระหวางผลการวิจัยที่ไดกับผลการวิจัยในอดีต และแนวคิดทฤษฎีที่ใชเปนกรอบในการวิจัยวามีความ
สอดคลองหรือขัดแยงกันอยางไร)……….......................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
3. ขอเสนอแนะ
3.1 ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช
3.1.1.............................................................................................................................................
3.1.2.............................................................................................................................................
3.2 ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาในครั้งตอไป
3.2.1.............................................................................................................................................
3.2.2.............................................................................................................................................
จากที่กลาวมาขางตน เปนกรณีตัวอยางการเขียนรายงานการสรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดในสวนที่ 3 หัวขอที่ 2.4 การเขียนรายงานการสรุปผล
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ พรอมตัวอยาง
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