สวนที่ 3
แนวทางการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
1. แนวทางการเขียนรายงานการวิจัยสวนนํา
1.1 ปกนอกและปกใน ให พิ ม พ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ชื่ อ เรื่ อ งวิ จั ย ชื่ อ ผู วิ จั ย ชื่ อ หน ว ยงาน หรื อ
สถาบั น การศึ ก ษาของผู วิ จั ย และป ที่ ทํ า การวิ จั ย สํ า เร็ จ โดยจั ด ข อ ความไว ใ นแนวกึ่ ง กลางของหน า กระดาษ
แบ ง ข อ ความออกเป น 3 ส ว น ให ส ว นบนเป น ชื่ อ เรื่ อ งวิ จั ย ส ว นกลางเป น ชื่ อ ผู วิ จั ย และส ว นล า งเป น ชื่ อ
สถาบันการศึกษาหรือหนวยงานที่ทําการวิจัย และปที่ทําการวิจัยสําเร็จ
1.2 บทคั ด ย อ เป น ส ว นที่ ก ล า วถึ ง กระบวนการวิ จั ย และผลการวิ จัย อยา งสั้น ๆ และยอ ที่ สุด โดยให
ครอบคลุมถึงวัตถุประสงคของการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัยซึ่งประกอบดวย รูปแบบของการวิจัย ประชากรและกลุม
ตัวอยางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และผลการวิจัย มีความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษพิมพ
โดยทั่วไปมักเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
1.3 กิตติกรรมประกาศ หรือประกาศคุณูปการ เปนสวนที่นักวิจัยเขียนแสดงความขอบคุณแกผูใหความ
ชวยเหลือสนับสนุนจนทําใหการวิจัยเรื่องนั้นสําเร็จ เชน หนวยงาน หรือแหลงที่ใหเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ผูให
คําปรึกษาหนวยงาน หรือบุคคลที่เปนแหลงขอมูล ผูใหความชวยเหลือในการพิมพ จัดทํารูปเลมรายงานการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล เปนตน
1.4 สารบัญ เปนสวนที่บอกโครงสรางหรือหัวขอเรื่องของรายงานการวิจัยทั้งหมด เพื่อชวยใหผูอานคนหา
แตละหัวขอไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเขียนรายการหัวขอเรื่องแยกเปนบท ๆ และเรียงลําดับหัวขอตาม
เนื้อหาพรอมทั้งระบุเลขหนากํากับไวดวย
1.5 สารบัญตาราง เปนสวนที่แสดงรายการตารางที่มีทั้งหมดในรายงานการวิจัย โดยบอกเลขที่ตาราง
ชื่อตาราง และเลขหนากํากับไวเพื่อความสะดวกในการคนหา
1.6 สารบัญภาพหรือสารบัญภาพประกอบ เปนสวนที่แสดงรายการภาพประกอบที่มีทั้งหมดในรายงาน
การวิจัย ไดแก รูปภาพ แผนภูมิ แผนผัง แผนภาพทางสถิติตางๆ ที่ปรากฏในรายงานการวิจัย วิธีการเขียนก็ทํา
เชนเดียวกับสารบัญตาราง คือ บอกเลขที่ภาพ ชื่อภาพ และบอกเลขหนากํากับดวย
2. แนวทางการเขียนรายงานการวิจัยสวนเนื้อเรื่อง
สวนเนื้อเรื่องเปนสวนที่สําคัญที่สุดของรายงานการวิจัย เพราะประกอบดวยรายละเอียดที่เกี่ยวของกับ
งานวิจัยทั้งหมด โดยทั่วไปจะแบงเนื้อหาออกเปน 5 บท ซึ่งแตละบทมีสาระสําคัญ และหลักการเขียน ดังนี้
2.1 แนวทางการเขียนรายงานการวิจัยบทที่ 1 บทนํา (introduction)
เป น การนํ า เข า สู เ รื่ อ งที่ ทํ าการวิ จั ย เพื่ อให ผู อา นเข าใจ และเห็ น ความสํ าคั ญ ของป ญหาที่ ทํ า
การวิจัย ซึ่งมีหัวขอและรายละเอียดคลายกับที่เขียนไวในโครงการวิจัยตางกันที่โครงการวิจัยเปนแผนการทําวิจัยที่
ยังไมไดดําเนินการ แตรายงานการวิจัยเปนการนําเสนอสาระเกี่ยวกับการวิจัยที่ไดดําเนินการเสร็จแลว ภาษาที่ใช
จึงเปนประโยคอดีตกาล และในบางหัวขอมีการขยายความ หรือรายละเอียดเพิ่มขึ้น หัวขอสําคัญที่ควรระบุไวใน
บทนํา มีดังนี้
2.1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหาวิจัย เปนการเขียนถึงภูมิหลัง (background)
ที่มาของปญหาที่จะทําการวิจัย โดยมุงตอบคําถามวาทําไมจึงตองทําการวิจัยเรื่องนี้ มีเหตุผลและความจําเปน
อยางไร และเมื่อทําการวิจัยแลวคาดวาจะไดประโยชนอะไร การเขียนจะเริ่มตนดวยการนําเขาสูปญหาการวิจัย
อธิบายที่มาของปญหาวิจัย ระบุปญหาวิจัย และสรุปดวยความสําคัญของปญหาวิจัย รูปแบบการเขียนจะนําเสนอ
เปนภาพกวางสูภาพเล็ก ในลักษระรูปสามเหลี่ยมคว่ําดังภาพที่ 2
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การนําเขาสูปญหาวิจัย
ที่มาของปญหาวิจัย
ปญหาวิจัย
ความสําคัญของ
ปญหาวิจัย

ภาพที่ 2 แสดงรูปแบบการเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหาวิจัย
แนวทางการเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหาวิจัย มีหลักการเขียนดังนี้
1) ความตรงประเด็น ตองเขียนใหตรงประเด็น โดยชี้ใหเห็นวาปญหาที่จะศึกษานั้นคืออะไร เรื่องที่จะ
ศึกษามีความสําคัญอยางไร หลีกเลี่ยงการเสนอรายละเอียดตางๆ ที่ไมเกี่ยวของ
2) ความมีเหตุผล ตองเขียนใหมีเหตุผลโดยมีการนําทฤษฎี แนวคิดของบุคคลที่เชื่อถือได เปนที่ยอมรับมา
กลาวเปนขอมูลสนับสนุนเรื่องที่จะทําการวิจัยพรอมทั้งมีหลักฐานอางอิงเพื่อความเชื่อถือได
3) ความสัมพันธเชื่อมโยง ตองเขียนใหสาระระหวางประเด็น หรือแตละตอนมีความตอเนื่องสัมพันธ
เชื่อมโยงกัน อยาใหเนื้อหาสาระขาดตอนเปนทอนๆ
4) ความกระชั บ รั ด กุ ม ต อ งเขี ย นแต ล ะประเด็ น ให มี ส าระที่ ก ระชั ย รั ด กุ ม ไม ยื ด ยาวจนผู อ า นเกิ ด
ความเบื่อหนาย
5) เขาใจไดงาย สาระที่นําเสนอตองทําใหเกิดความเขาใจไดงายเสนอประเด็นตางๆ เปนลําดับขั้นตอน
โดยใชภาษางายๆ
6) การลงสรุป ในสวนตอนทายตองเขียนขมวดทาย หรือสรุปใหมีสวนเชื่อมโยงหรือสงตอกับวัตถุประสงค
ของการวิจัยและความสําคัญของการวิจัยตอไปไมใชเขียนสรุปจบประโยคหวนๆ
ตัวอยางที่ 1 การเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูเพื่อเสริมสรางลักษณะนิสัยรักการอานของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่........แผนกวิชา……………………….วิทยาลัย…………………แนวทางการเขียน
อาจกําหนดกรอบโครงรางประเด็นที่ควรเขียนไดดังนี้
1) ระบุความสําคัญ ความมุงหวังและเปาหมายของการพัฒนานิสัยรักการอาน
2) ระบุสภาพที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือนิสัยรักการอานของนักเรียน
3) ระบุสภาพปญหาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยรักการอาน (ความแตกตางกันระหวางสภาพที่
มุงหวังและสภาพที่เปนจริง) และสาเหตุที่นักเรียนไมรักการอาน
4) ระบุผลกระทบของปญหาที่นักเรียนไมรักการอาน
5) แสวงหาทางเลือกเพื่อการแกปญหาหรืพัฒนานิสัยรักการอาน โดยเลือกใชกิจกรรม
ตามลาหาความรู พรอมอธิบายเหตุผล
6) สรุปเหตุผลเพื่อการศึกษาวิจัยและความคาดหวังที่จะไดรับจากการวิจัย
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ตัวอยางที่ 2 การเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การวิจัยเรื่อง การแกปญหาความรับผิดชอบและการรูจักคน ควาดวยตนเอง จากศูนยการเรียนรูดว ย
ตนเอง รายวิชา………………..ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่........แผนกวิชา…………………โดยการ
เสริมแรงและการใชแบบฟอรม Self – Access Learning Report แนวทางการเขียนอาจกําหนดกรอบโครงราง
ประเด็นที่ควรเขียนไดดังนี้
1) ระบุความสําคัญ ความมุงหวังและเปาหมายของการแกปญหาความรับผิดชอบและ
การรูจักคนควาดวยตนเอง
2) ระบุสภาพที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมดานความรับผิดชอบและการรูจักคนควาดวยตนเอง
3) ระบุสภาพปญหาเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมดานความรับผิดชอบและการรูจักคนควา
ด ว ยตนเอง (ความแตกต า งกั น ระหว า งสภาพที่ มุง หวัง และสภาพที่ เปน จริ ง) และสาเหตุ ที่นัก เรี ย นไมมีค วาม
รับผิดชอบและรูจักคนควาดวยตนเอง
4) ระบุผลกระทบของปญหาที่นักเรียนไมมีความรับผิดชอบและรูจักคนควาดวยตนเอง
5) แสวงหาทางเลือกเพื่อการแกปญ หาความรับ ผิดชอบและรูจักคน ควาดว ยตนเอง
โดยเลือกใชกิจกรรมเสริมแรงและการใชแบบฟอรม Self – Access Learning Report พรอมอธิบายเหตุผล
6) สรุปเหตุผลเพื่อการศึกษาวิจัยและความคาดหวังที่จะไดรับจากการวิจัย
ตัวอยางที่ 3 การเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบชิ้นงานยานยนต เรื่อง การสรางชิ้นงาน 3 มิติ
วิ ช า…………….ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ชั้ น ป ที่ …..สาขาวิ ช า………โดยใช วิ ธี คิ ด อย า ง
เปนระบบแนวทางการเขียนอาจกําหนดกรอบโครงรางประเด็นที่ควรเขียนไดดังนี้
1) ระบุความสําคัญ ความมุงหวังและเปาหมายของการพัฒนาความคิดสรางสรรคในการ
ออกแบบชิ้นงานยานยนต
2) ระบุสภาพที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักศึกษาในการออกแบบชิ้นงานยานยนต
3) ระบุสภาพปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักศึกษาในการออกแบบชิ้นงานยานยนต
(ความแตกตางกัน ระหวางสภาพที่มุงหวังและสภาพที่เ ปนจริง) และสาเหตุที่นักศึกษาไมมีความคิดสรางสรรค
ในการออกแบบชิ้นงานยานยนต
4) ระบุผลกระทบของปญหาที่นักศึกษาไมมี ความคิดสรางสรรคในการออกแบบชิ้นงาน
ยานยนต
5) แสวงหาทางเลือกเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบชิ้นงานยานยนต
โดยเลือกใชกิจกรรมคิดอยางเปนระบบ พรอมอธิบายเหตุผล
6) สรุปเหตุผลเพื่อการศึกษาวิจัยและความคาดหวังที่จะไดรับจากการวิจัย
2.1.2 วัตถุประสงค ของการวิจัย (research objective) หรือจุดมุงหมายของการวิจั ย
(research purposes) เปนขอความที่แสดงถึงความตองการ หรือเปาหมายของนักวิจัยที่จะดําเนินการวิจัยให
บรรลุผลในแตละครั้ง การเขียนวัตถุประสงคของการวิจัยจึงเปนการกําหนดเปาหมายของการวิจัยวาตองการศึกษา
ค น คว า หาคํ า ตอบในเรื่ อ งอะไร ส ว นใหญ นิ ย มเขี ย นในรู ป ประโยคบอกเล า ที่ เ ป น เป า หมายรวม และเขี ย น
วัตถุประสงคยอยตามปญหาวิจัย แยกเปนปญหายอๆ ออกไปอีก โดยมีหลักการเขียน ดังนี้
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1) ตองเขียนสิ่งที่เปนเปาหมายในการศึกษาคนควาหาคําตอบ มิใชเขียนสิ่งที่เปนวิธีการ
ดําเนินงานวิจัย สิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้น หรือประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย เชน
“เพื่อใหนักเรียนมีทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยดีขึ้น” การเขียนลักษณะนี้เปนการเขียนสิ่งที่
ตองการใหเกิดขึ้นซึ่งเปนวัตถุประสงคของการแกปญหาหรือพัฒนา
“เพื่อใหไดแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร” การเขียนลักษณะนี้เปนการเขียน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
2) เขียนใหสอดคลองหรืออยูในขอบขายและครอบคลุมประเด็นปญหาวิจัย
3) เขียนใหชัดเจน ใชภาษาที่เขาใจงาย สั้น กะทัดรัด ชี้เฉพาะเจาะจงวาตองการจะทํา
อะไร ตองการศึกษาคนหาคําตอบอะไร ซึ่งจะสะทอนถึงตัวแปรที่ศึกษา
4) เขียนเรียงลําดับตามความสําคัญของการวิจัย หรือตามขั้นตอนของการวิจัยโดยขอแรกๆ
ควรเปนวัตถุประสงคที่ตรงหรือสอดคลองกับชื่อเรื่อง หรือหัวขอวิจัย ขอตอๆ ไปจึงควรเปนวัตถุประสงคที่ตองการ
ศึกษารองลงมา
5) วัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดขึ้นจะตองมีความเปนไปไดมีขอบเขตที่พอเหมาะ
และสามารถหาขอมูลเพื่อตอบคําถามหรือทดสอบได
6) วัตถุประสงคของการวิจัย ควรเขียนขึ้นตนดวยคําสําคัญตอไปนี้ เพื่อบรรยาย(describe)
เพื่ อการศึ กษา (study) เพื่ อสํารวจ (explore) เพื่อเปรีย บเทีย บ (compare) เพื่ อศึกษาความสั มพัน ธ
(assodiation หรือ correlation) เพื่อวิเคราะห (analyze) เพื่อสังเคราะห (synthesize) เพื่อประเมิน/ตรวจสอบ
(evaluate) เพื่อสราง (construct) เพื่อพัฒนา (develop) เพื่อตรวจสอบความตรง (validate) (นงลักษณ วิรัชชัย,
2543 : 405)
ตัวอยาง การเขียนวัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาความสามารถในการแกปญหาสิ่งแวดลอมของนักเรียนระดับ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น ป ที่ . .......แผนกวิ ช า………………… ที่ เ รี ย นวิ ช า…………………….โดยใช วิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตร
2) เพื่อพัฒนาพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบชิ้นงานยานยนต เรื่อง การสราง
ชิ้นงาน 3 มิติ วิชา…………….ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่…..สาขาวิชา………โดยใชวิธีคิด
อยางเปนระบบ
3) เพื่อแกปญหาความรับผิดชอบและการรูจักคนควาดวยตนเอง จากศูนยการเรียนรู
ดวยตนเอง รายวิชา………………..ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่........แผนกวิชา…………………
โดยการเสริมแรงและการใชแบบฟอรม Self – Access Learning Report
จากการวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูเพื่อเสริมสรางลักษณะนิสัยรักการอานของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่........แผนกวิชา……………………….วิทยาลัย………………….............................
อาจกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย ไดดังนี้
1) เพื่ อ การศึ ก ษา (หรื อ ประเมิ น ) ลั ก ษณะนิ สั ย รั ก การอ า นของนั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ
การเสริมสรางจากการจัดกิจกรรมตามลาหาความรู หรือเพื่อเปรียบเทียบลักษณะนิสัยรักการอานของนักเรียนกอน
และหลังที่ไดรับการเสริมสรางจากการจัดกิจกรรมตามลาหาความรู
2) เพื่อศึกษาเจตคติตอการอานของนักเรียนที่ไดรับการเสริมสรางจากการจัดกิจกรรม
ตามลาหาความรู
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูของนักเรียนและผูป กครอง
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2.1.3 สมมติฐานการวิจัย (research hypothesis) เปนขอความที่คาดคะเนคําตอบของ
ปญหาวิจัยไวลวงหนาอยางมีเหตุผล โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีแลเงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนฐานความคิดในการ
ตั้งสมมุติฐานรองรับ โดยมีหลักการเขียนดังนี้
1) ควรเขียนสมมติฐานการวิจัยอยางมีเหตุผล โดยเขียนขึ้นภายหลังจากที่ไดมีการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขออยางละเอียดแลว
2) เขี ย นสมมติ ฐ านการวิ จั ย ให ส อดคล อ ง สั ม พั น ธ กั บ ป ญ หาวิ จั ย และวั ต ถุ ป ระสงค
ของการวิจัย
3) เขียนใหมีความชัดเจนเฉพาะเจาะจง โดยระบุทิศทางของการคาดคะเนคําตอบของ
ปญหาวิจัยวาจะเกิดสิ่งใดมากกวาสิ่งใด หลีกเลี่ยงคําที่มีความหมายกวางซึ่งจะตีความไดยาก
4) เขียนเปนประโยคบอกเลาที่แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร อาจระบุทิศทางของ
ความสัมพันธหรือบอกถึงความแตกตางระหวางตัวแปรก็ได
5) สมมติฐานการวิจัยเปนสิ่งที่สามารถทดสอบหาคําตอบไดดวยขอมูลหรือหลักฐานตางๆ
หากไมสามารถทดสอบได ก็ไมสามารถหาคําตอบปญหาวิจัยได
6) เขียนใหเขาใจงาย ไมใชขอความที่สลับซับซอน ยืดยาว และควรเขียนแยกเปนขอๆ
ตัวอยางการเขียนสมมติฐานการวิจัย
จากงานวิจัยเรื่อง ผลการใชวิธีวงจรการเรียนรูในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่มีตอสัมฤทธิ์ผลและ
พฤติกรรมการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน…………………………………………….. ผูวิจัยกําหนดสมมติฐานดังนี้
1) นั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ การสอนด ว ยวิ ธี ว งจรการเรีย นรู มี ม โนทั ศ น เ กี่ย วกั บ เนื้ อ หาวิ ช า
วิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่ไดรับการ
สอนดวยวิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบปกติ
2) นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตรสูง ที่ไดรับการสอนดวยวิธี
วงจรการเรียนรู มีมโนทัศนเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และการให
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตรสูง ที่ไดรับการสอนดวย
วิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบปกติ
2.1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในงานวิ จั ย เรื่ อ งหนึ่ ง สามารถศึ ก ษาได ห ลายแบบ หลายแง มุ ม เนื่ อ งจากนั ก วิ จั ย มอง
ปญหาเรื่องเดียวกันในลักษณะที่แตกตางกัน เพราะใชทฤษฎีหรือแนวคิดในการมองปญหาแตกตางกัน นักวิจัย
จําเปนตองเลือกแนวคิดหรือทฤษฎีมาเปนฐานในการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัยของตนเองซึ่งมีหลักในการเลือก
ดังนี้
1) เลือกทฤษฎีที่มีสาระตรงกับหัวขอวิจัยมากที่สุด กลาวคือ มีความตรงประเด็นในดาน
เนื้อหาสาระโดยเฉพาะตัวแปรที่ศึกษาทั้งตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม รวมทั้งระเบียบวิธีวิจัยที่ใชในการศึกษา
2) พิจารณาจากความงายและไมซับซอน โดยเลือกกรอบแนวคิดที่สรางแลวมองเห็น
ความสัมพันธ ระหวางตัวแปรไดชัดเจน งายตอการเขาใจ และไมยุงยากซับซอน
3) พิจารณาจากความมีประโยชน กรอบแนวคิดที่เลือกใชควรมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
ตัวแปร หรือ ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่สอดคลองกับความสนใจของนักวิจัยและสามารถอธิบายความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรตาง ๆ ไดสอดคลองกับเรื่องที่กําลังศึกษา
4) พิจารณาจากภาพรวมของงานวิจัย กรอบแนวคิดที่ดีตองชี้ใหเห็นภาพรวมของเรื่องที่
จะทําการวิจัย โดยชี้ใหเห็นโครงสรางความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งหมดที่ใชในการวิจัย
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ตัวอยาง การเขียนกรอบแนวคิด
การนํ า เสนอกรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย สามารถทํ า ได ห ลายวิ ธี เช น การเขี ย นแบบบรรยาย
การเขียนแบบแผนภาพ การเขียนแบบจําลองหรือฟงกชั่นทางคณิตศาสตรและการเขียนแบบผสมผสาน ในที่นี้จะ
นําเสนอเฉพาะการเขียนแบบบรรยายและการเขียนแบบแผนภาพ จากกรณีรายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาความคิด
วิเคราะหเกี่ยวกับอัตลักษณแหงตนวิชาเพศศึกษาของนักเรียนชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาชางกลโรงงาน กลุม 5,6
ภาคเรียนที่ 1/2559 โดยใชผังความคิดวิเคราะหตนเอง ดังนี้
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาความคิดวิเคราะหเกี่ยวกับอัตลักษณแหงตนวิชาเพศศึกษาของนักเรียน
ชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาชางกลโรงงาน กลุม 5,6 ภาคเรียนที่ 1/2559 โดยใชผังความคิดวิเคราะหตนเอง ผูวิจัยได
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี การคิด วิเคราะหของ สุวิทย มูลคํ า ซึ่งเปนแนวคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับความสามารถในการ
จําแนก แยกแยะองคประกอบตาง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจเปนวัตถุ สิ่งของ เรื่องราว หรือเหตุการณและการหา
ความสั มพั นธ เชิ งเหตุ ผล ระหว างองคป ระกอบเหลานั้น เพื่อคน หาสภาพความเปน จริงหรือสิ่งสําคัญของสิ่งที่
กําหนดใหของบุคคล จากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดนําไปกําหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัยดังนี้
ตัวแปรอิสระ Independent Variable

ตัวแปรตาม dependent variable

วิธีการจัดการเรียนรู

การพัฒนาความคิดวิเคราะหตนเอง

- จัดการเรียนรูโดยใชผังความคิด

- ความสามารถในการคิดวิเคราะหตนเอง
- ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู

ภาพที่ 3.2 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัยเรื่องการพัฒนาความคิดวิเคราะหเกี่ยวกับอัตลักษณแหงตน
วิชาเพศศึกษาของนักเรียน ชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาชางกลโรงงาน กลุม 5,6 ภาคเรียนที่ 1/2559
โดยใชผังความคิด วิเคราะหตนเอง
2.1.5 ขอบเขตของการวิจัย (scope and limitation) เปนการกําหนดกรอบของเรื่องที่จะ
ศึกษาว า จะใหกว าง แคบ หรื อครอบคลุ มถึ งเรื่องอะไรเพื่อใหเปน ไปตามวัตถุป ระสงคของการวิจัย โดยทั่ว ไป
ขอบเขตของการวิจัยจะกําหนดใหครอบคลุมเรื่องประชากร ตัวแปรที่ศึกษา ระยะเวลาที่ทําการวิจัย นอกจากนี้
งานวิจัยบางประเภทยังกําหนดขอบเขตของเนื้อหา และพื้นที่ที่ทําการวิจัยไวดวยขอบเขตของแตละเรื่องควรระบุ
สาระสําคัญๆ ดังนี้
1) ประชากร ใหร ะบุวาประชากรในการวิจัยคืออะไร มี ลักษณะอย างไรมี ขนาดหรื อ
จํานวนเทาไร
2) ตั วแปรที่ ศึ กษา ใหร ะบุตัว แปรที่ศึกษาทั้งหมดโดยแยกตัว แปรแตล ะประเภทให
ชัดเจน เชนตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม ประกอบดวยอะไรบาง
3) ระยะเวลาที่ทําการวิจัย ใหระบุชวงระยะเวลาในการศึกษาวิจัยตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จ
สิ้นการวิจัย พรอมระบุปที่ทําการวิจัยไวดวย
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4) เนื้อหาในการวิจัย งานวิจยั บางประเภท เชน การวิจัยเชิงทดลองหรือการวิจัยเชิงพัฒนา
ที่ตองพัฒนาสื่อหรือนวัตกรรมทางการศึกษา จําเปนตองมีเนื้อหาสาระในการสรางสื่อหรือนวัตกรรม จึงตองระบุ
ขอบเขตของเนื้อหาที่ใชในการวิจัยไวดวยวาประกอบดวยเนื้อหาเรื่องอะไรบาง
5) พื้นที่ที่ทําการวิจัย ในงานวิจัยบางประเภท เชน การวิจัยทางการเกษตร การวิจัย
ทางวัฒนธรรมการวิจัยทองถิ่น การวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในพื้นที่ดําเนินการวิจัย จําเปนตองระบุ
สถานที่ที่ไปทําการวิจัยใหครอบคลุมและชัดเจน เชน ระบุชุมชน หมูบาน ตําบล อําเภอ หรือ จังหวัด
ตัวอยาง การเขียนขอบเขตของการวิจัย
จากงานวิจัยเรื่อง ผลการใชวิธีวงจรการเรียนรูในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่มีตอสัมฤทธิ์ผลและ
พฤติกรรมการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน…………………………………………….. ผูวิจัยกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1) ประชากรในการวิ จั ย คื อ นั ก เรี ย นระดั บ ประกาศนี ย บั ต ร ชั้ น ป ที่ ……..แผนกวิ ช า……………….
วิทยาลัย……….จํานวน………คน
2) ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
2.1) ตั ว แปรอิ ส ระ คื อ การเรีย นการสอนวิ ทยาศาสตร ซึ่งประกอบด ว ย การเรี ย นการสอน
วิทยาศาสตรที่ใชวิธีวงจรการเรียนรู และการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบปกติ
2.2) ตัวแปรตาม มี 4 ตัว ไดแก
2.2.1) พฤติกรรมการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน
2.2.2) มโนทัศนเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร
2.2.3) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
2.2.4) การใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร
2.3) ตัวแปรควบคุม คือ ตัวแปรที่ผูวิจัยควบคุมใหเหมือนกันทั้งในกลุมทดลองและกลุมควบคุม
มีดังนี้
2.3.1) ระดับความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตร
2.3.2) เนื้อหาวิชาและจํานวนเรื่องที่ใชสอนในกลุมทดลองและกลุมควบคุมเปนเนื้อหา
เดียวกันและมีจํานวนเรื่องเทากันตลอดการทดลอง
2.3.3) ครูผูสอน ผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนดวยตนเอง ทั้งในกลุมทดลองและกลุมควบคุม
2.3.4) ระยะเวลาที่สอน จํานวนคาบที่ใชในการสอน เนื้อหาแตละเรื่องเทากันทั้งกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม
3) ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง ในการทดลองครั้งนี้ใชระยะเวลาในการทดลองเทากันทุกกลุม ทั้งในกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม คือ 10 สัปดาห สัปดาหละ 3 ชั่วโมงตอหองเรียน เปนเวลาที่ใชในการทดลองทั้งหมด 30
ชั่วโมงตอหองเรียน รวมเวลาทดลองทั้งหมดเทากับ 180 ชั่วโมง (3ชัน้ x 2 หอง x 30 ชั่วโมง) โดยทําการทดลองใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561
จากการวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูเพื่อเสริมสรางลักษณะนิสัยรักการอานของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่........แผนกวิชา……………………….วิทยาลัย………………… สามารถเขียน
ขอบเขตของการวิจัยไดดังนี้
1) ประชากร ซึ่งเปนกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาลักษณะนิสัยรักการอาน ไดแก นักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่........แผนกวิชา……………………….วิทยาลัย………………… จํานวน 50 คน
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2) ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย
2.1) ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดกิจกรรมตามลาหาความรู
2.2) ตัวแปรตาม ไดแก ลักษณะนิสัยรักการอาน เจตคติตอการอาน และความ
พึงพอใจตอการจัดกิจกรรมตามลาหาความรู
2.1.6) ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย (significance of the study) เปนการอธิบายถึง
ความสําคัญ หรือประโยชนที่ไดรับหลังจากดําเนินการวิจัยเรื่องนั้นเสร็จแลว โดยระบุวาผลการวิจัยนั้นจะเปน
ประโยชนตอใครและเปนประโยชนอยางไร ทั้งในเชิงวิชาการ การสรางเสริมองคความรูใหมและเชิงปฏิบัติที่ชวย
แก ป ญ หาหรื อ พั ฒ นางาน การเขี ย นประโยชน ที่ ไ ด รั บ จากการวิ จั ย จะช ว ยชี้ ใ ห เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของการวิ จั ย
และคุณคาของผลการวิจัยเรื่องนั้น โดยมีหลักการเขียนดังนี้
1) ควรเขียนเปนขอๆ เรียงลําดับความสําคัญ โดยเริ่มจากขอที่เปนประโยชนโดยตรงมาก
ที่สุดไปสูขอที่เปนประโยชนนอยที่สุด
2) เขียนใหสอดคลองเชื่อมโยงกับวัตถุประสงคของการวิจัย โดยระบุวาเมื่อไดผลตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยแลว จะนําผลนั้นไปใชประโยชนกับใคร หนวยงานใด และใชอยางไร
3) ไมควรเขียนขึ้นตนประโยคดวยคําวา “เพื่อ....” เพราะจะทําใหเกิดความสับสนกับ
วัตถุประสงคของการวิจัย ควรเขียนในลักษณะที่นักวิจัยเห็นวาหรือคาดวาจะไดอะไรจากการวิจัย
ตัวอยาง การเขียนประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
จากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยการใช
การสอนตนเองกับการเรียนการสอนแบบรายบุคคลและแบบกลุมสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ระบุประโยชนที่คาดวาจะไดรับไวมีดังนี้
1) ไดรูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรโดยการ
ใชการสอนตนเองกั บการเรีย นการสอนแบบรายบุคคล และแบบกลุม ซึ่งสามารถนํามาใชในการจัดการเรีย น
การสอนคณิตศาสตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
2) ไดแผนการสอนกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร ในเรื่องการนําเสนอ
ขอมูล การแจกแจงความถี่ขอมูล กฎการใชเครื่องหมายแทนการรวมอัตราสวน สัดสวน และเปอรเซ็นต เปอรเซนไทล
เดไซลควอไทล คาเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม การวัดการกระจาย คะแนนมาตรฐาน ซึ่งผูสอนสามารถ
นําไปใชได
3) เปนแนวทางสําหรับการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรแก
นักศึกษาที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4) เปนแนวทางในการฝกกระบวนการแกปญหาเพื่อพัฒนาความรู ทักษะและ
เจตคติเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร
5) เป นแนวทางในการพั ฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนคณิตศาสตร สําหรั บ
ผูสอนและผูที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรในระดับการศึกษาตางๆ
จากการวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูเพื่อเสริมสรางลักษณะนิสัยรักการอานของนักเรียน
............ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่........แผนกวิชา……………………….วิทยาลัย………………… สามารถเขียน
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย ไดดังนี้
1) นักเรียนที่ผานการเขารวมกิจกรรมตามลาหาความรูมีลักษณะนิสัย
รักการอาน การศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองดีขึ้น และมีเจตคติที่ดีตอการอาน
2) นักเรียนที่ผานการเขารวมกิจกรรมตามลาหาความรู อานหนังสือดวยตนเอง
และมีลักษณะนิสัยใฝเรียนรูมากขึ้น
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3) ไดแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสัยรักการอานของนักเรียน และ
การพัฒนานักเรียนในคุณลักษณะดานอื่นๆ ตอไป
2.1.7 คํ า นิยามศั พท เ ฉพาะ หรื อ คําจํากัดความของคําที่ใชใ นการวิจัย (definition of terms)
เปนการใหความหมายของคํา กลุมคํา ขอความ หรือตัวแปรที่ศึกษาเฉพาะงานวิจัยแตละเรื่อง เพื่อสื่อความหมาย
ใหเกิดความเขาใจตรงกันระหวางนักวิจัยกับผูอานงานวิจัย การเขียนคํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัยจะตองให
มีความหมายตรงกับความหมายตามหลักวิชา แตมีลักษณะเฉพาะเจาะจงสําหรับงานวิจัยแตละเรื่อง มีความชัดเจน
และอยูในรูปของนิยมเชิงปฏิบัติการที่สามารถวัดหรือสังเกตได
ตัวอยางการเขียนคํานิยามศัพทเฉพาะ
จากงานวิจัยเรื่อง ผลการใชวิธีวงจรการเรียนรูในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่มีตอสัมฤทธิผล และ
พฤติกรรมการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน……………………. เขียนนิยามศัพทเฉพาะไวดังนี้
วงจรการเรียนรู หมายถึง วิธีการที่นักเรียนใชในการเรียนรู อยางเปนขั้นเปนตอนที่มี
ลํ า ดั บ ต อเนื่ อ งกั น จนครบ โดยประกอบด ว ยกัน 3 ขั้น ตอน ได แก ขั้น การศึกษาสํารวจ นั กเรี ย นลงมื อปฏิบั ติ
ทํ า การศึ กษาสํ า รวจเพ อค น พบแบบแผนของปรากฏการณต างๆ ขั้ น การสร างมโนทั ศน นั กเรี ย นนํ าผลที่ ไ ด
จากการศึกษาสํารวจมาสรุปสรางเปนมโนทัศน และขั้นการนํามโนทัศนไปใช นักเรียนนํามโนทัศนที่ไดเรียนรูไปใช
ศึกษาปรากฏการณอื่นเพิ่มเติม เพื่อขยายความรูความเขาใจเกี่ยวกับมโนทัศนนั้น ซึ่งผลการเรียนรูที่ไดจากการนํา
มโนทัศนดังกลาวนําไปสูการศึกษาสํารวจการสรางมโนทัศน และการนํามโนทัศนไปใชในวงจรการเรียนรูใหมตอไป
สัมฤทธิผล หมายถึง ผลการเรียนรูของนักเรียนที่เกิดขึ้นจากการใชวิธีวงจรการเรียนรูใน
การเรีย นการสอนวิทยาศาสตร และจากการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบปกติ ซึ่งประกอบดว ย มโนทัศน
เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร
จากการวิ จั ยเรื่ อ ง ผลการจั ด กิ จ กรรมตามล า หาความรู เ พื่ อ เสริ ม สร างลั กษณะนิ สั ย รั กการอ า นของ
นักเรียน.....................นิยามคําศัพทตอไปนี้
การจัดกิจกรรมตามลาหาความรู หมายถึง กิจกรรมกําหนดขึ้นสําหรับเสริมสราง และ
พัฒนานิสัยรักการอานของนักเรียน โดยการจัดกลุมใหนักเรียนรวมกันศึกษาคนควาดวยการอานและเรียนรูจาก
ศูนยการเรียนรูภายในวิทยาลัยฯ จํานวน 10 ศูนย และแหลงการเรียนรูอื่นๆ นอกวิทยาลัยฯ แลวบันทึกสาระ
ความรูและประสบการณที่ไดรวมทั้งการนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันโดยมีครูที่ปรึกษา และครูผูสอนเปน
ผูสรางพลังกระตุนจูงใจใหความชวยเหลือ เอื้ออํานวยความสะดวก สงเสริมสนันบสนุนและประเมินผลการเขารวม
กิจกรรมตามลาหาความรู
ลักษณะนิสัยรักการอาน หมายถึง พฤติกรรมหรือการปฏิบัติตนของนักเรียนที่แสดงออก
ถึงความสนใจ ความกระตือรือรน และความมุงมั่นตอการอาน การศึกษาคนควาอยางสม่ําเสมอ ซึ่งวัดไดจากการ
สังเกตพฤติกรรมการอานของนักเรียนโดยผูปกครองและครู การสอบถามนักเรียน รวมทั้งการใชขอมูลจากเอกสาร
หลักฐานการใชหองสมุดของนักเรียน
เจตคติตอการอาน หมายถึง ความรูสึก หรือความคิดของนักเรียนที่สะทอนถึงการอาน
ในลักษณะที่ชอบหรือไมชอบ สนับสนุนหรือไมสนับสนุนตอการอานและการศึกษาคนควา ซึ่งวัดไดจากแบบวัดเจต
คติที่ผูวิจัยสรางขึ้นและจากการสนทนากลุมนักเรียนที่เขารวมากิจกรรมตามลาหาความรู
ความพึ งพอใจตอการจัดกิจกรรมตามลาหาความรู หมายถึง ความรูสึ กนึกคิดของ
นักเรียนและผูปกครองในลักษณะเห็นดวย ยอมรับ หรือใหการสนับสนุนตอการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูที่ได
จัดขึ้น เพื่อเสริมสรางลักษณะนิสัยรักการอานของนักเรียน ซึ่งวัดไดจากแบบวัดความพึงพอใจที่ผูวิจัยสรางขึ้น
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2.2 แนวทางการเขียนรายงานการวิจัย บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (review of related
literature)
เป น การนํ า เสนอแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ย วข อ งกั บ เรื่ อ งที่ ทํ าการวิ จั ย โดยเขี ย นในลั กษณะ
สังเคราะหเ นื้ อหาให มีความสั มพั นธ เ ชื่ อมโยงตอเนื่องกันระหวางตอนหรือระหวางหัวขอ พรอมทั้งสรุปแตล ะ
ประเด็นที่นําเสนอตามแนวคิดของผูวิจัย และสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย แนวทางการเขียน การนําเสนอผล
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีหลักการนําเสนอดังนี้
2.2.1 เลือกศึกษาและนําเสนอสาระเฉพาะเอกสารและงานวิจัยที่มีความเกี่ยวขอสอดคลองกับ
ปญหาวิจัย หรือหัวขอที่จะทําการวิจัย
2.2.2 จัดลําดับเนื้อหาที่จะนําเสนอโดยเริ่มจากภาพรวมกวางๆ แลวคอยๆ นําเขาสูปญหาวิจัย
หรือหัวขอวิจัย อาจแบงเนื้อหาเปนหัวขอตามความเหมาะสม แลวนําเสนอสาระตามความรูที่ไดจากการศึกษา
คนควา
2.2.3 นํ า เสนอเนื้ อ หาแต ล ะหั ว ข อให มี ความสั มพั น ธ ส อดคล องกั น และอภิ ป รายให เ ชื่อ มโยง
เนื้อหาแตละหัวขอ และใหเห็นความเกี่ยวของกับปญหาวิจัยหรือหัวขอวิจัยอยางชัดเจน รวมทั้งมีการสรุปแตละ
หัวขอและการสรุปรวม สาระสําคัญของการสรุปควรนําไปสูการกําหนดตัวแปรที่ศึกษาในหัวขอวิจัย
2.2.4 พยายามนําเสนอใหเห็นวา งานวิจัยที่ศึกษามาแลวทั้งหมดยังไมสมบูรณและมีประเด็นที
ควรศึกษาเพิ่มเติมโดยเชื่อมโยงเขาสูปญหาวิจัย หรือหัวขอที่กําลังจะทําวิจัย เพื่อใหเห็นความสําคัญและจําเปนใน
การศึกษาวิจัยเรื่องนั้น
2.2.5 ตองมี รูป แบบการนํ าเสนอถูกตองตามหลักการเขียนเอกสารวิชาการ โดยมีการอางอิง
แหลงที่มาของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของใหถูกตอง เปนระบบและเชื่อถือได
2.2.6 การนําเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของควรประกอบดวยเนื้อหาสาระที่สําคัญ 2 สวน
ไดแก
1) ส ว นแรก เป น แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เรื่ อ งวิ จั ย ประกอบด ว ย นิ ย าม
หรือ ความหมายของตัวแปรหรือสิ่งที่จะศึกษาวิจัย และแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสิ่งที่จะศึกษาวิจัย
2) สวนที่สอง เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องวิจัยซึ่งประกอบดวยงานวิจัยทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
ตัวอยาง การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการวิ จั ย เรื่ อ ง ผลการจั ด กรรมตามล า หาความรู เ พื่ อ เสริ ม สร า งลั ก ษณะนิ สั ย รั ก การอ า นของ
นักเรียน...........การศึกษาและนําเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของควรมีหัวขอเรื่อง ดังนี้
ตอนที่ 1 สภาพปญหา และพฤติกรรมการอานของนักเรียน
1.1 สภาพปญหาเกี่ยวกับการอาน
1.2 พฤติกรรมการอานของนักเรียน
ตอนที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาลักษณะนิสัยรักการอานของนักเรียน
2.1 ความหมายและความสําคัญของการพัฒนาลักษณะนิสัยรักการอาน
2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาลักษณะนิสัยรักการอาน
ตอนที่ 3 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมที่เสริมสรางนิสัยรักการอาน
3.1 ความหมายและความสําคัญของนวัตกรรม
3.2 ประเภทของนวัตกรรม
3.3 ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม
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ตอนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนานิสัยรักการอาน
ภายหลังจากนักวิจัยไดกําหนดประเด็นที่จะศึกษา และไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แลวงานขั้นตอไป คือ การสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย (conceptual framework) กรอบแนวคิดในการวิจัย
หมายถึงแนวคิดหรือแบบจําลองที่แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยใชทฤษฎี ขอสรุปเชิง
ประจักษ ขอมูลจากสมมติฐาน และผลงานวิจัยในอดีต นํามาสังเคราะหเพื่อที่ใหไดภาพรวมของงานวิจัยเรื่องนั้น
เพื่ อแทนความเกี่ ยวข องสั มพั น ธ กัน ระหว า งปรากฎการณที่เกิดขึ้น จริงในเรื่องที่ศึกษานั้นวามีแนวคิดที่สําคัญ
อะไรบาง ในปรากฎการณนั้น ตัวแปรหรือปรากฎการณเชื่อมโยงเกี่ยวกันอยางไร เพื่อจะนําความสัมพันธที่คิดขึ้นนี้
ไปตรวจสอบกับขอมูลเชิงประจักษตอไปวามีความสอดคลองกันหรือไม การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เปนสิ่งที่ชวยใหได “เบาะแส” ของตัวแปรที่นักวิจัยจะเลือกสรรอยางมีเหตุผล และมีหลักฐานรองรอยนาเชื่อถือวา
เปนตัวแปรที่สําคัญจําเปนในการวิจัยเพื่อกําหนดไวในกรอบแนวคิดในการวิจัย
2.2.7 การอางอิงในรายงานการวิจัย เปนสวนที่ผูวิจัยไดศึกษา หยิบยก ตัดตอแนวคิด หรือ
ขอสรุปจากเอกสาร ตํารา ของผูอื่น มาเรียบเรียงเปนสวนหนึ่ง หรือนํามาเปนกรอบความคิดในการดําเนินการวิจัย
เพื่อเสนอแกผูอานใหเขาใจความตรงตามที่ผูวิจัยเขาใจ และเพื่อเปนการใหเกียรติแกเจาของหลักฐาน รวมทั้งแสดง
วาผูเขียนมิไดละเมิดลิขสิทธิ์ของเจาของสิ่งพิมพ ซึ่งมีกฎหมายคุมครองอยู ผูวิจัยควรระบุแหลงที่มาของขอมูลและ
สิ่งพิมพอื่น ๆ นอกเหนือไปจากขอเขียนของผูวิจัยเอง โดยใชการอางอิงในรูปแบบและขอความที่ชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบที่มาของขอมูลได ทั้งนี้การเขียนรายการอางอิง เปนขั้นตอนที่ดําเนินการไปพรอมกับการเรียบเรีย ง
เนื้อหา โดยการเขียนรายการอางอิงสามารถทําไดหลายวิธี แตในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะการเขียนรายการอางอิง
แบบนาม – ป (Author – Date)
1) วิธีการเขียนรายการอางอิง แบบนาม – ป (Author – Date) เปนการเขียนอางอิง
ไวในวงเล็บตอเนื่องกับขอความที่ยกมา ปจจุบันนิยมใชวิธีนี้เพราะเขียนไดงายกวาวิธีอื่น
การเขียนอางอิงแบบนาม – ป นี้ มีลักษณะการอางอิงแทรกในเนื้อหา ซึ่งทําได 3 รูปแบบคือ
1.1) การอางอิงโดยเนนที่ผูแตง
1.2) การอางอิงโดยเนนเนื้อหาสาระที่ตองการอางอิง
1.3) การอางอิงโดยใชเอกสารอันดับรอง
ตัวอยาง การอางอิงโดยเนนที่ผูแตง
วัฒนา กอนเชื้อรัตน (2536 : 56) ไดแนะนําวิธีการปองกัน...........................
อัปสร บุญประดับ (2533 : 56) ไดแนะนําวิธีการปองกัน.............................
....ฮอรโมนสังเคราะหพวกเอสโตรเจนในยาคุมกําเนิด เปนสาเหตุทําใหเกิดความดันเลือดสูง
แตเคย (Kay, 1977 : 1-24) พบวา................................
....จากบทความ “อันตราย : ปดตลาดแรงงานสิงคโปร คําเตือน จาก
สภาที่
ปรึกษา” (2533 : 3) ไดระบุถึง..............................................................
. . . . จ า ก ร า ย ง า น ข อ ง วี ร ะ ศั ก ดิ์ จ ง สู วิ วั ฒ น ว ง ศ ( 2 5 2 6 ) ร ะ บุ ว า ใ น ร อ บ
30 ป มานี้......................................................................................................
....ศิ ล าจารึ กอั ก ษรขอมโบราณ ภาษาขอมอายุป ระมาณ พ.ศ. 800-1000 ประสาร บุ ญ
ประกอบ (สัมภาษณ, 7 กันยายน 2541) ใหขอมูลวา..............
ตัวอยาง การอางอิงโดยเนนเนื้อหาสาระ
....ผลการวิ จั ย เรื่ อง ระบบการบริห ารงานวิชาการที่สัมพัน ธกับ พฤติกรรม การสอนของครู
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อาชีวศึกษา (วัฒนา กอนเชื้อรัตน,2533 : 16 – 18) พบวา....................................
.... สวมเสื้อกาวน ขณะทํางานอยูเสมอเพื่อการปองกันตัวเอง อีกทั้งควรเปลี่ยนถุงมือสําหรับใช
กับผูปวยทุกคน เพื่อสุขภาพของสวนรวม (อัปสร บุญประดับ,2533 : 56)
.... โอกาสที่สมองจะไดรับอันตรายมี รูปแบบคือ แบบฉับพลัน และ แบบเรื้อรัง (Lampert,
1984 : 2676 –2697) ใบแบบแรกนั้นมีกลไกการเกิด....
...... สามารถยกระดับการกินอยูของประเทศตนได เชน สวีสเซอรแลนด เบลเยี่ยม และญี่ปุน
เปนตน (ยุทธศาสตรการแขงขันธุรกิจและการแขงขันเศรษฐกิจระหวางชาติ,2529 : 58)
......ตามคําสันนิษฐานของศาสตราจารยยอรช เซเดส จารึกนี้ไดจาก เพนียด อําเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี (ประสาร บุญประกอบ(สัมภาษณ),7 กันยายน 2514) ปจจุบันเก็บรักษาไวที่
หอพระสมุดวชิราวุธ
ตัวอยาง การอางอิงโดยใชเอกสารอันดับรอง
......(ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช,2511 : 14, อางถึงใน ไชยยศเหมะรัชตะ,2520 : 40-41)
.......(Bradford,quoted in Deutsh, 1943 : 43)
......(ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2520 :40-41, อางจาก ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช, 2511 :14)
.......(Deutsh, 1943 : 43, quoting Bradford)
ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช ไดกลาวถึงลักษณะหนังสือตองหามมิใหมีกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายคือ
..........( 2511 :14, อางถึงใน ไชยยศ เหมะรัชตะ,2520 : 40-41
2.3 แนวทางการเขียนรายงานการวิจัย บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย (research methodology)
เป น การเขี ย นอธิ บ ายรายละเอีย ดเกี่ย วกับ ระเบีย บวิธีวิจัย วา ในการดําเนิน การวิจัย เรื่องนั้น
มีขั้นตอนและวิธีดําเนินการอยางไร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย โดยทั่วไปจะมีหัวขอสําคัญ ดังนี้
2.3.1 รูปแบบของการวิจัย เปนการกลาวถึงวิธีการ หรือรูปแบบของการวิจัยที่นํามาใช เชน การ
วิจยั เชิงบรรยาย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงพัฒนาหรือการวิจัยเชิงทดลอง ถาเปนการวิจัยเชิงทดลองก็ให
ระบุแบบแผนการวิจัย หรือแบบแผนการทดลองใหชัดเจนดวย
2.3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง ใหระบุวา ประชากรคืออะไร หรือคือใคร มีลักษณะอยางไร มี
จํานวนเทาไร การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาจากประชากรทั้งหมดหรือศึกษาจากกลุมตัวอยาง ถาศึกษาจากกลุมตัวอยาง
ใหระบุวิธีการเลือกกลุมตัวอยางใชชัดเจนวาเลือกดวยวิธีใด มี่ขั้นตอนการดําเนินการอยางไร
2.3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ในกรณีที่เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เชน
แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบวัดตาง ๆ ฯลฯ ใหระบุประเภทลักษณะของเครื่องมือ จํานวนขอ
วิธีการสรางหรือพัฒนาเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ และขอมูลแสดงถึงคุณภาพของเครื่องมือใน
กรณี ที่ เ ป น เครื่ อ งมื อ วิ จั ย ที่ ใ ช ใ นการทดลอง เช น เป น นวั ต กรรม ชุ ด การสอน บทเรี ย นโปรแกรมบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน ฯลฯ ใหระบุลักษณะของนวัตกรรม เนื้อหาสาระ สวนประกอบ กระบวนการสราง การ
ตรวจสอบคุณภาพ และวิธีการใช
2.3.4 การเก็บรวบรวมข อมูล เปนการอธิบายถึงวิธีการที่ใชในการเก็ บรวบรวมขอมูลว าจะ
ดําเนินการอยางไร ในชวงเวลาใด เชน สงทางไปรษณียหรือนําไปใหกลุมตัวอยางเอง โดยวิธีการสอบถาม ทดสอบ
สัมภาษณ หรือสังเกตในกรณีที่เปนการวิจัยเชิงทดลอง จะตองกลาวถึงขั้นตอนในการดําเนินการทดลองพรอมระบุ
การเก็บรวบรวมขอมูลใหสอดคลองกันตลอดการทดลอง
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2.3.5 การวิเคราะหขอมูล เปนการอธิบายถึงขั้นตอนและวิธีจัดกระทํากับขอมูล ใหระบุสถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล
ตัวอยาง การเขียนวิธีดําเนินการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูเพื่อเสริมสรางลักษณะนิสัยรักการอานของนักเรียน
สามารถเขียนวิธีดําเนินการวิจัย ไดดังนี้
1) เลือกรูปแบบการวิจัยหรือแบบแผนการทดลอง แบบกลุมเดียว ทดสอบเฉพาะหลัง
การทดลอง (one group posttest only design)
2) ประชากร ที่เปนกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาลักษณะนิสัยรักการอาน คือ นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตร ชั้นปที่………..แผนกวิชา………………วิทยาลัย……………… จํานวน 120 คน แหลงขอมูลหรือผูให
ขอมูลเกี่ยวกับผลการพัฒนาลักษณะนิสัยรักการอาน ประกอบดวย ครูผูสอน จํานวน 10 คน ครูประจําชั้น 3 คน
และผูปกครองนักเรียน จํานวน 120 คน รวมทั้งแหลงขอมูลที่เปนเอกสารบันทึก หรือหลักฐานการใชหองสมุดของ
นักเรียน
3) ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ควนนําเสนอสาระตามหัวขอตอไปนี้
3.1) วิเคราะหปญหาและสาเหตุที่นักเรียนไมรักการอาน
3.2) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสรางและพัฒนาลักษณะนิสัยรักการอาน
3.3) เลือกกิจกรรมตามลาหาความรูเพื่อเสริมสรางลักษณะนิสัยรักการอาน
3.4) ออกแบบกิจกรรมตามลาหาความรูเพื่อเสริมสรางลักษณะนิสัยรักการอาน
3.5) ตรวจสอบกิจกรรมตามลาหาความรูเพื่อเสริมสรางลักษณะนิสัยรักการอาน
3.6) จัดทําแนวทางการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูเพื่อเสริมสรางลักษณะ
นิสัยรักการอาน
3.7) จัดกิจกรรมตามลาหาความรูเพื่อเสริมสรางลักษณะนิสัยรักการอาน
4) การเก็บรวบรวมขอมูลและเครื่องมือที่ใช อาจกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ดังตอไปนี้
4.1) การสังเกต โดยใชแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการอานของนักเรียน
4.2) การสัมภาษณ โดยใชแบบสัมภาษณหรือแนวคําถาม / เครื่องมือบันทึกขอมูล
จากการสัมภาษณนักเรียนเปนรายบุคคลเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก
4.3) การสอบถาม โดยใชแบบสอบถามความคิด เห็นหรื อแบบวัดเจตคเพื่ อ
เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการอานหรือเจตคติตอการอานของนักเรียน
4.4) การสนทนากลุ ม โดยการจั ด ประชุ ม สนทนากลุ ม กั บ นั ก เรี ย นกลุ ม ล ะ
12-15 คน และมีแนวคําถามที่ใชในการสนทนากลุม และเครื่องบันทึกขอมูลจากการสนทนากลุม
4.5) การใชขอมูลเอก โดยใชแบบบันทึกขอมูลจากเอกสาร หลักฐานหรือสถิติ
การใชหองสมุดของนักเรียน
5) การวิเคราะหขอมูล นําเสนอการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
5.1) ขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใชวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
5.2) ขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชสถิติวิเคราะหขอมูล เชน การหา คารอยละ
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.4 แนวทางการเขียนรายงานการวิจัย บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล (analysis of data )
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เปนการนําเสนอผลการวิจัย (results) หรือขอคนพบที่ไดจากการวิจัย สาระสําคัญในบทนี้จะ
นํ า เสนอ 2 ส ว น ได แ ก ส ว นที่ 1 เป น ผลการวิ เ คาระห ข อ มู ล หรื อ ผลการวิ จั ย ซึ่ ง อาจนํ า เสนอเป น บทความ
หรือการบรรยายเสนอเปนแบบบรรยายกึ่งตารางเสนอในรูปแบบของตาราง และเสนอดวยรูปภาพ แผนภูมิหรือ
กราฟต า ง ๆ และส ว นที่ 2 คื อ การแปลผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ซึ่ ง เป น การชี้ ใ ห ผู อ า นทราบว า การวิ จั ย นั้ น
ไดขอคนพบหรือขอเท็จจริงอะไรบาง แนวทางการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลหรือผลการวิจัยที่สําคัญ ๆ ดังนี้
2.4.1 นํ า เสนอเรี ย งผลการวิ จั ย ลํ า ดั บ ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องการวิ จั ย ให ค รบถ ว น นํ า เสนอ
ผลการวิจัยภายใตขอบเขตที่คนพบเทานั้น ไมนําความเห็นสวนตัวกับขอเท็จจริงมาปนกัน
2.4.2 นํา เสนอผลการวิ จั ยในลักษณะที่สื่อความหมายใหผูอานเขาใจงายอาจเสนอในรูปของ
ตารางแผนภูมิภาพ หรือกราฟประกอบคําบรรยายโดยใชภาษาที่งาย กรณีที่นําเสนอในรูปของตาราง ใหแปลผล
จากตารางโดยแปลผลในระดับการแปลความ (translation) กลาวคือ แปลความเชิงสถิติเปนหลักไมควรตีความ
(interpretation) หรือขยายความ (extrapolation) เพิ่มเติม
2.4.3 ควรนําเสนอใหเห็นภาพรวมของบทเปนตอนๆ ตามวัตถุประสงคของการวิจัยกอนจึงคอย
นําเสนอรายละเอียดของแตละตอนตอไป ดังตัวอยางการนําเสนอในงานวิจัยของ จันทรพร พรหมมาศ (2541:128)
ดังนี้
ตัวอยาง การเขียนผลการวิเคราะหขอมูล
จากงานวิจัยเรื่อง ผลการใชวิธีวงจรการเรียนรูในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ที่มีตอสัมฤทธิผลและ
พฤติ ก รรมการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร ข องนั ก เรี ย นระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น ป ที่ ……..แผนกวิ ช า…….
วิทยาลัย………นั้นผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเรีย นวิทยาศาสตรของนักเรีย นชั้น ป ที่……..
แผนกวิ ช า…….……ที่ ไ ด รั บ การสอนด ว ยวิ ธี ว งจรการเรี ย นรู จํ า แนกตามระดั บ ความสามารถทางการเรี ย น
วิทยาศาสตร
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบมโนทัศนเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนระหวางกลุมที่ไดรับการสอนดวยวิธีวงจรการเรียนรู
กับกลุมที่ไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบปกติ
ตอนที่ 3 ผลการเปรี ย บเที ย บมโนทั ศ น เ กี่ ย วกั บ เนื้ อ หาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร และการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียน
วิทยาศาสตรสูง ปานกลาง และต่ํา ระหวางกลุมที่ไดรับการสอนดวยวิธีวงจรการเรียนรู กับกลุมที่ไดรับการสอน
ด ว ยวิ ธี การเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร แ บบปกติ จ ากการวิ จั ย เรื่ อง ผลการจั ดกิ จ กรรมตามล า หาความรู เ พื่ อ
เสริมสรางลักษณะนิสัยรักการอานของนักเรียนชั้นปที่……..แผนกวิชา……........................นําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูล (บทที่ 4) โดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการเสริมสรางนิสัยรักการอานของนักเรียน
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาเจตคติตอการอานของนักเรียน
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพีงพอใจตอการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูของนักเรียน
และผูปกครอง รายละเอียดของแตละตอน มีดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการเสริมสรางนิสัยรักการอานของนักเรียน
จากผลการวิ เ คราะห ขอ มู ล ที่ ครูไ ดสัมภาษณ นักเรีย นและการสั งเกตพฤติกรรมการอา นของ
นักเรียนที่สถานศึกษาและการสัมภาษณผูปกครองของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเสริมสรางนิสัยรักการอาน พบวา
ทั้งครูและผูปกครองมีความเห็นสอดคลองกันวา นักเรียนมีลักษณะนิสัยรักการอานหรือมีพฤติกรรมการอานดีขึ้น
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โดยอานหนังสื อมากขึ้น เข าไปศึกษาคนควาในหองสมุ ดมากขึ้น เวลาวางชอบอานหนังสือดังเสี ยงสะทอนของ
นักเรียนและผูปกครองสวนหนึ่ง วา..“...ทุกวันนี้หนูจะอานหนังสือทุกครั้งที่วางและอานหนังสือลวงหนากอนเรียน
เสมอคะ....”(ชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาการบัญชี) “…..เดี่ยวนี้ลูกเปลี่ยนไปมาก ชอบอานหนังสือมากขึ้น เวลาไป
หางสรรพสินคา มักจะชวนเขารานหนังสือกอนไปซื้อของทุกครั้งเลย ขอเงินซื้อหนังสือบอยมาก.......”(ผูปกครอง
นักเรียน ชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาการบัญชี)
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาเจตคติตอการอานของนักเรียน
จากผลการวิ เคราะหขอมู ล ที่ไดจ ากการสนทนากลุมกับ นักเรีย นที่เขารว มกิจ กรรมตามลาหา
ความรูพบวา นักเรียนมีเจตคติตอการอานดีขึ้น เห็นคุณคาของการอานที่ทําใหมีความรูมากขึ้น เขาใจบทเรียนไดดี
ขึ้นและสนใจติดตามขาวตางๆ อยูเสนอทซึ่ง นักเรียนไดสะทอนความรูสึกวา”….ผมเพิ่งรูวาการอานนี่ ทําใหเรียน
เขาใจไดเร็ว...” (นักเรียนชาย ชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาการบัญชี) “...ผมรูสึกวาตัวผมรูอะไรมากขึ้น ก็เพราะจากการ
ที่ผมไดอานบอยนี่เองครับ...” (นักเรียนชาย ชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) “...ทุกวันนี้หนูจะอาน
หนังสือทุกครั้ งที่วางและอ านหนังสือล วงหนากอนเรียนเสมอคะ... ” (นักเรียนหญิง ชั้น ปวช. 2 แผนกวิช า
การตลาด)
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูของนักเรียนและผูปกครอง
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูของนักเรียน
รายการ
1. วิธีการจัดกิจกรรมของครู
2. การมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรม
3.ความหลากหลายของกิจกรรม
4.การสงเสริมสนับสนุนสื่อ/หนังสือ
5.การใหความรวมมือจากเพื่อน
6.ทักษะในการอานของนักเรียนดีขึ้น
7.ประโยชนตอการพัฒนานิสัยรักการอาน

X
3.62
3.50
3.53
3.61
3.55
3.68
3.76

SD.
0.78
0.64
0.70
0.62
0.85
0.71
0.83

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูอยูในระดับ
มากทุกรายการ โดยมีรายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ประโยชนตอการพัฒนานิสัยรักการอาน
ทั กษะในการอ า นของนั กเรี ย นดี ขึ้น และวิ ธีการจัด กิจ กรรมของครู (ค าเฉลี่ย 3.76 3.68 และ 3.62
ตามลําดับ)

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูของผูปกครองนักเรียน
รายการ
1. การประชาสัมพันธกิจกรรม
2. การมีสวนรวมในกิจกรรม

x
3.24
3.38

SD.
0.98
0.94

ระดับความ
พึงพอใจ
ปานกลาง
ปานกลาง
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3. ความหลากหลายของกิจกรรม
4. การสงเสริมสนับสนุนสื่อ/หนังสือ
5. การประสานงานกับผูปกครอง
6. พฤติกรรมการอานของนักเรียน
7. ประโยชนตอการพัฒนานิสัยรักการอาน

3.22
3.59
3.61
3.70
3.56

0.83
0.85
0.75
0.52
0.73

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบวา ผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูอยู
ในระดับมาก 4 รายการ คือ พฤติกรรมการอานของนักเรียนการประสานงานกับผูปกครองการสงเสริม
สนั บสนุน สื่อ/หนั งสื อ และประโยชนตอการพัฒนานิสัยรักการอาน (คาเฉลี่ย 3.70 3.61 3.59 3.56
ตามลําดับ) นอกนั้นมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
2.5 แนวทางการเขียนรายงานการวิจัย บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ (summary and
discussion)
เปนการกลาวสรุปการทําวิจัยทั้งหมดตั้งแตตนจนจบ พรอมทั้งอภิปราย วิจารณ ผลการวิจัยที่ได
และการใหขอเสนอแนะ สวนแรกใหนําเสนอสรุปวิธีดําเนินการวิจัยโดยสังเขป และนําเสนอสาระสําคัญ 3 สวน คือ
สรุปผลการวิจัย การอภิปรายรายผลและขอเสนอแนะ ซึ่งมีรายละเอียดการนําเสนอดังนี้
2.5.1 สรุปผลการวิจัย เปนการสรุปผลการวิจัยสั้นๆ ใหกระชับและสอดคลองหรือเรียงลําดับ
ตามวัต ถุประสงคของการวิจัย หรือเปนการนําเสนอผลการวิจัย ในระดั บตีความ (interpretation) ดังตัวอยาง
การสรุปผลการวิจัยในงานวิจัยเรื่อง ผลการใชวิธีวงจรการเรียนรูในการเรียนรูในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่มี
ตอสัมฤทธิผลและพฤติกรรมการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน……………………… ดังนี้
1) นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตรสูง ปานกลาง และต่ําที่
ไดรับการสอนดวยวิธีวงจรการเรียนรู มีพฤติกรรมที่สงเสริมการเรียนวิทยาศาสตรในขั้นการสรางมโนทัศนอยูใน
ระดับที่ดีกวาในขั้นการศึกษาสํารวจและขั้นการนํามโนทัศนไปใชและนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียน
วิทยาศาสตรสูง มีพฤติกรรมที่สงเสริมการเรียนวิทยาศาสตรอยูในระดับที่ดีกวา นักเรียนที่มีระดับความสามารถ
ทางการเรียนวิทยาศาสตรปานกลางและต่ําในทุกขั้นตอนการเรียนการสอน
2) นักเรีย นที่ ไดรั บการสอนดวยวิธี วงจรการเรีย นรู มีคะแนนเฉลี่ยมโนทัศนเกี่ย วกับ
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่
ไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบปกติในทุกระดับชั้น เมื่อทดสอบนัยสําคัญพบวา นักเรียน
ที่ไดรับการสอนดวยวิธีวงจรการเรียนรู มีคะแนนเฉลี่ยในแตละดาน ทั้ง 3 ดาน สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนดวย
วิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกระดับชั้น
2.5.2 การอภิ ป รายผล เป น การแปลผลในระดั บ การขยายความ (extrapolation) โดยมุ ง
วิพากษวิจารณเกี่ยวกับผลการวิจัยที่ได วามีความสอดคลองที่ขัดแยงกับสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไวหรือไม เพราะ
เหตุใด และอภิปรายเชื่อมโยงระหวางผลการวิจัยที่ไดกับผลการวิจัยในอดีต และแนวคิดทฤษฎีที่ใชเปนกรอบในการ
วิจัยวามีความสอดคลองหรือขัดแยงกันอยางไร การอภิปรายผลการวิจัยไมจําเปนตองอภิปรายผลทุกรายการตาม
ขอสรุปผลการวิจัย อาจยกเพียงประเด็นที่นาสังเกตโดดเดน หรือไดขอสรุปที่เปน หรือไมเปนไปตามสมมุติฐานการ
วิจัย ดังตัวอยางการเขียนอภิปรายผลการวิจัยเรื่องผลการใชวิธีวงจรการเรียนรูในการเรียนรูในการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตรที่มีตอสัมฤทธิผลและพฤติกรรมการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน……………………… ดังนี้
1) จากผลการวิจัย พบวา ในดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการ
เรี ย นวิ ท ยาศาสตร สู ง ปานกลาง และต่ํ า ที่ ไ ด รั บ การสอนด ว ยวิ ธี ว งจรการเรี ย นรู นั้ น มี ค ะแนนเฉลี่ ย ทั ก ษะ
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กระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบปกติในทุก
ระดับชั้น เมื่อทดสอบนัยสําคัญพบวา นักเรียนชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาการบัญชี นักเรียนชั้น ปวช. 2 แผนกวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ และนักเรียนชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาการตลาด ที่มีระดับความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตร
สูง และปานกลาง ที่ไดรับการสอนดวยวิธีวงจรการเรียนรู มีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูง
กวานักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ที่เปนเชนนี้นาจะเปนเพราะวาในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรตามขั้นตอนวิธีวงจรการเรียนรูนั้น นักเรียนไดทํา
การสํารวจกําหนดสมมติฐาน ออกแบบวิธีการทดสอบสมมติฐาน ทําการทดสอบตามวิธีการดังกลาวตลอดจนได
ฝกหัดซ้ําและมีการปฏิบัติเพิ่มเติมในขั้นการนํามโนทัศนไปใช ดังนั้นนักเรียนจึงมีโอกาสใชทักษะกระบวนการทางง
วิทยาศาสตรอยูตลอดเวลา นอกจากนี้นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงและปานกลาง
สามารถเรียนรูดวยตนเองได การใชวิธีวงจรการเรียนรูในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรจึงชวยสงเสริมนักเรียนที่มี
ระดับความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงและปานกลางใหมีการพัฒนาทางดานทักษะกระบวนการทาง
วิ ทยาศาสตร นอกจากนี้ ยั งพบว า นั กเรี ย นชั้น ปวช. 2 แผนกวิช าการบัญ ชี นัก เรีย นชั้น ปวช. 2 แผนกวิช า
คอมพิวเตอรธุรกิจ และนักเรียนชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาการตลาด ที่มีระดับความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตร
ต่ําที่ไดรับการสอนดวยวิธีวงจรการเรียนรูนั้นมีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่
ไดรับการสอนดวยวิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เปนเชนนี้
นาจะเปนเพราะวา ในระหวางทํากิจกรรมการเรียนการสอน วิทยาศาสตร ตามวิธีวงจรการเรียนรูในขั้นการศึกษา
สํารวจและขั้นการนํามโนทัศนไปใช นักเรียนมีโอกาสใชและฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง ซึ่งเจอรมานนและคณะ (Germann et al, 1996) ไดอธิบายไววา ในการฝกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร นักเรียนจะไดรับความรูและประสบการณ สามารถกําหนดปญหาไดถูกตอง จําแนกตัวแปร และ
กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการไดสรางสมมติฐานและออกแบบทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานนั้นได นอกจากนี้นักเรียน
เหลานี้ไดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในระดับหนึ่งแลวระหวางการเรียนวิทยาศาสตรในชั้นเรียนที่ผาน
มา เมื่อนักเรียนชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาการบัญชี นักเรียนชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และนักเรียนชั้น
ปวช. 2 แผนกวิชาการตลาด ที่มีระดับความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตรต่ําไดรับการสอนดวยวิธีวงจรการ
เรียนรูจึงมีโอกาสพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดดีขึ้น
2.5.3 ข อ เสนอแนะ การเขี ย นข อ เสนอแนะทํ า ได 2 ลั ก ษณะ คื อ ข อ เสนอแนะในการนํ า
ผลการวิจัยไปใชเพื่อแกปญหา หรือพัฒนางาน และขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ซึ่งมีหลักการเขียน
ดังนี้
1) การเขียนขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1) ขอเสนอแนะจะตองอยูบนฐานขอมูลสารสนเทศที่ไดจากการวิจัยเทานั้น มิใชเขียน
จากความคิกเห็น หรือสามัญสํานึกของผูวิจัยโดยที่ไมตองทําวิจัยเรื่องนั้นกเสนอแนะได
1.2) มุงเนนใหแนวทางในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในแงของการปฏิบัติและ/
หรือเพิ่มพูนองคความรูที่มีอยูเดิม
1.3) เสนอแนะใหชัดเจนวาใคร หรือหนวยงานใดควรทําอะไร และทําอยางไร
1.4) เสนอแนะใหมที างเลือกที่หลากหลาย และมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
2) การเขียนขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป
2.1) มุงเนนใหแนวทางในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองและปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การดําเนินการวิจัย
2.2) ชี้แนวทางที่เปนไปไดสําหรับการวิจัยในปญหาเดียวกันแกนักวิจัยคนอื่นที่สนใจ
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ไดในทางปฏิบัติ

2.3) ขอเสนอแนะตองตั้งอยูบยฐานขอมูลผลการวิจัยและหลักวิชาการและมีความเปนไป

2.4) ขอเสนอแนะอาจเขียนในลักษณะการขยายหรือปรั บเปลี่ ยนประชากรและกลุ ม
ตัวอยางการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มตัวแปรที่ศึกษา การปรับเปลี่ยนวิธีการศึกษาวิจัย
ตัวอยาง การเขียนขอเสนอแนะ
จากงานวิจัย เรื่องผลการใชวิธีวงจรการเรียนรูในการเรีย นรูในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่มีต อ
สัมฤทธิผลและพฤติกรรมการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน……………………… สามารถเขียนขอเสนอแนะ ไดดังนี้
1) ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1) ครู วิ ท ยาศาสตร ค วรนํ า วิ ธี ว งจรการเรี ย นรู ไ ปใช ใ นการสอนนั ก เรี ย นระดั บ
ประกาศนี ย บั ตรวิ ช าชี พ (ปวช.) ที่ มีร ะดับ ความสามารถทางการเรีย นวิทยาศาสตรสูง และปานกลาง เพื่อให
นักเรียนสามารถสรางมโนทัศนเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
การให เ หตุ ผ ลเชิ ง วิ ท ยาศาสตร ตลอดจนมี พ ฤติ ก รรมที่ ส ง เสริ ม การเรี ย นวิ ท ยาศาสตร ที่ เ หมาะสมกั บ ระดั บ
ความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน
1.2) สําหรับนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตรต่ํานั้นนักเรียนยัง
ไมสามารถเรียนรูดวยตนเองไดดี ดังนั้นครูควรมีการปรับขั้นตอนการเรียนการสอนวิทยาศาสตรตามวิธีวงจรการ
เรียนรูใหเหมาะสมกับนักเรียน โดยปรับเวลาในขั้นที่ครูชวยเหลือ หรือแนะนําใหมากขึ้น นอกจากนี้ครูควรสงเสริม
นักเรียนใหมีพฤติกรรมที่สงเสริมการเรียนวิทยาศาสตรในระดับที่ดียิ่งขึ้นโดยการกระตุนนักเรียนใหแสดงพฤติกรรม
และใหการเสริมแรงเมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่สงเสริมการเรียนวิทยาศาสตร
2) ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1) ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ผลการใช วิ ธี ว งจรการเรี ย นรู ใ นการเรี ย นการสอน
วิทยาศาสตร ที่มีตอการพัฒนามโนทัศนเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาตร และ
การใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ใหนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2.2) ควรมีการนําวิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตรตามวิธีวงจรการเรียนรูไปใชศึกษา
ติดตามผลในระยะยาว เพื่อให เห็นพัฒนาการของนักเรียนในดานการพัฒนามโนมัศนทางวิทยาศาสตร ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร หรือเพื่อศึกษาผลการใชวิธีวงจรการเรียนรูในการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร ที่มีตอพัฒนาการทางดานพุทธิปญญาของนักเรียน
จากการวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูเพื่อเสริมสรางลักษณะนิสัยรักการอานของ
นักเรียน………....นําเสนอสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ (บทที่ 5 ) ไดดังนี้
สรุปผลการวิจัย
1) นักเรียนมีลักษณะนิสัยรักการอานหรือพฤติกรรมการอานดีขึ้น และอานหนังสือทุกครั้งที่วาง
และมีเจตคติที่ดีตอการอาน โดยนักเรียนชอบอาน เห็นคุณคาการอานมากขึ้นเห็นวาการอานทําใหรูกวาง รูมากขึ้น
2) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูอยูในระดับดีมากทุกรายการ โดย
มีความพึงพอใจที่มีกิจกรรรมหลากหลาย นักเรียนมีทักษะการอานดีขึ้นและไดประโยขนตอการพัฒนานิสัยรัก
การอาน
3) ผูปกครองมีความพึงพอใจตอกิจกรรมลาหาความรูอยูในระดับดีมาก 4 รายการ โดยมีความพึง
พอใจพฤติ กรรมการอ านของนั กเรี ย น การประสานงานกับ ผูแกครองการสงเสริ มสนับ สนุ น สื่ อ/หนั งสื อ และ
ประโยชนตอการพัฒนานิสัยรักการอาน
การอภิปรายผล
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1) จากผลการวิจัยที่พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการอานและเจตคติตอการอานดีขึ้นซึ่งสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของ.............ที่พบวา...............ขอคนพบนี้แสดงใหเห็นวากิจกรรมตามลาหาความรูเพื่อเสริมสรางนิสัย
รักการอานอยูในระดับมากทุกรายการโดยเห็นวาเปนกิจกรรมที่เปนประโยชนตอการกระตุนจูงใจและปรับเปลี่ยน
นิสัยรักการอานของนักเรียนมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก……..(หลักการ/เหตุผลที่ไดจากการวิจัยมาสนับสนับสนุน)
2) ผลการวิจัยที่พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูเพื่อ
เสริมสรางนิสัยรักการอาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวากิจกรรมนี้มีความหลากหลายใหเรียนรูรวมกันแบบเปนทีม มีความ
สนุกและตอบสนองความสนใจของนักเรียน ขอคนพบนี้แสดงใหเห็นวา กิจกรรมตามลาหาความรูสามารถสรางพลัง
ความรวมมือรวมใจกันเพื่อการเรียนรูและพัฒนาใหนักเรียนมีนิสัยรักการอานได
3) จากผลการวิจัยพบวา ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูเพื่ม
เสริมสรางนิสัยรักการอานอยูในระดับมากในเรื่องพฤติกรรมการอานของนักเรียน การประสานงานกับผูปกครอง
การสงเสริมสนับสนุนสื่อ/หนังสือ และประโยชนตอการพัฒนานิสัยรักการอาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูปกครองเห็น
วากิจกรรมตามวาหาความรู เปนกิจกรรมที่ทําใหนักเรียนเปลี่ยนนิสัย ขยันอานหนังสือมากขึ้น รูจักใชเวลาวางให
เปนประโยชน มีความรูแ ละผลการเรียนดีขึ้น นอกจากนี้ยังทําใหผูปกครองไดมีโอกาสรับฟงแลกเปลี่ยนความรู และ
ความคิดกิจกรรมนี้จึงมีคุณคาตอการพัฒนานิสัยรักการอานของนักเรียน
ขอเสนอในการนําผลการวิจัยไปใช
1) กิจ กรรมตามลา หาความรูนี้มีคุณคา เปนประโยชนตอการพัฒนาผูเรีย นใหเปนผูมีนิสัย รัก
การอาน มีเจตคติตอการอาน สถานศึกษาหรือครูจึงควรจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ตอไปโดยขยายกลุมเปาหมายใน
ระดับชั้นอื่นๆ
2) สถานศึกษาหรือครูและพัฒนาการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูเพื่อเสริมสรางนิสัยรักการอาน
ใหมากขึ้น โดยคงกิจกรรมที่มีผลตอการพัฒนาที่ดี (Best Practice) และการเพิ่มกิจกรรมเครือขายเสริมสรางนิสัย
รักการอานใหมากขึ้น
3) สถานศึกษาหรือครูควรสงเสริมใหนักเรียนไดสรางเครือขายรักการอานหรือชมรมผูรักการอาน
สูเพื่อนระดับชั้นอื่นๆ และคนในชุมชน
4) สถานศึกษาควรจัดแหลงเรียนรู หรือสื่อการเรียนเพื่อสงเสริมสนับสนุนการอานใหมากขึ้น
5) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมสงเสริมยกยองเชิดชูเกียรติ “นักอานรุนเยาว”
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1) กอนเริ่มการจัดกิจกรรมพัฒนานิสัยรักการอานควรศึกษาสาเหตุที่นักเรียนไมรักการอาน หรือ
ศึกษาปจจัยที่สงเสริมและเปนอุปสรรคตอการพัฒนานิสัยรักการอานเพื่อจะไดวางแผนจัดกิจกรรมใหเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น
2) ควรมีการศึกษาติดตามผลนักเรียนกลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรมพัฒนานิสัยรักการอานถึง
ความคงทนของพฤติกรรม/นิสัยรักการอาน
3) ควรศึกษาติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูเพื่อพัฒนานิสัยรักการอาน

3. แนวทางการเขียนบรรณานุกรม (Referenced materials)
3.1 การอางอิงในรายงานการวิจัย เปนสวนที่ผูวิจัยไดศึกษา หยิบยก ตัดตอแนวคิด หรือขอสรุป
ส ว นอ า งอิ ง เป น ส ว นสุ ด ท า ยของรายงานการวิ จั ย ที่ จ ะช ว ยให ร ายงานการวิ จั ย มี ค วามสมบู ร ณ ยิ่ ง ขึ้ น
สวนอางอิงนี้ประกอบดวย บรรณานุกรม (Bibliography) และภาคผนวก (appendix)
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3.2 บรรณานุ ก รม เป น รายชื่ อเอกสารหนั ง สือ สิ่ งพิ มพ และวั ส ดุ อา งอิ งในงานวิ จั ย ของตน เพื่ อ เป น
หลักฐานยืนยันวา การเขียนรายงานการวิจัยเปนการศึกษาคนควาจากแหลงที่เชื่อถือได โดยรวบรวมไวตอนทาย
ของรายงานเพื่ อ เป น ประโยชน สํ า หรั บ ผู ส นใจได ติ ด ตามศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม จากเอกสารเหล า นั้ น หลั ก การเขี ย น
บรรณานุกรมของแตละสถาบัน จะกําหนดหลักการและรายละเอียดตางๆ ของเอกสารในลักษณะที่คลายคลึงกัน
จะแตกตางกันเฉพาะรูปแบบการเขียนเทานั้น ซึ่งถาผูวิจัยเลือกใชรูปแบบการเขียนแบบใด ก็ตองใชรูปแบบนั้นใน
การเขียนรายงานการวิจัยตลอดทั้งฉบับ
3.2.1 รูปแบบการพิมพบรรณานุกรม โดยทั่วไป สําหรับการเวนชองไฟ ดังนี้
ชื่อผูแตง.//ปที่พิมพ.//ชื่อหนังสือ.//ฉบับพิมพ.//ชื่อชุด,//
////////อันดับที่.//สถานที่พิมพ/:/สํานักพิมพ หรือโรงพิมพ.
(กําหนดให / เปนระยะพิมพที่เวน 1 ตัวอักษรพิมพ)
โดยโครงสรางของบรรณานุกรม รายการหนึ่ง ๆ ประกอบดวย ขอมูลหลายสวนเชน ชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง
ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การพิ ม พ ซึ่ ง บางรายการมี โ ครงสร า งที่ แ ตกต า งกั น ไป ตามประเภทของวั ส ดุ ที่ ใ ช อ า งอิ ง ดั ง
รายละเอียดตอไปนี้
1) หนังสื่อทั่วไป
ครรชิต มาลัยวงศ.//2537.//ไอทีกับธุรกิจแนวคิดและแนวทาง.//พิมพครั้งที่2.//
//////// กรุงเทพฯ/:/ศูนยเทคโนโลยีอีเลคทรอนิคส และ คอมพิวเตอรแหงชาติ.
ศรีวรรณกรรม (นามแฝง).//2522.//เสียงแหงสัจจะนักเขียนดลกที่สาม.//
////////กรุงเทพฯ : Pasico.99.
มติชน,//สํานักพิมพ.//2529.//กาดดาฟ ชาตานหรือวีรบุรุษผูจุดชนวนสงคราม
////////โลกครั้งที่ 3.//กรุงเทพฯ.
ศิลปากร.//มหาวิทยาลัย.//หนวยวิจัยสถาบัน.//2530.//สถิติพื้นฐานมหาวิทยาลัย
////////ศิลปากร/ปการศึกษา 2529.//กรุงเทพฯ.
Beane,//James A., et al. //1986.//Curriculum Planning and Development.//
////////Boston/:/Allyn and Bacon.
พลากร จิรโสภณ,//บรรณาธิการ.//2532.//Thailand Company InFormation 1988////////1989.//กรุงเทพฯ/:/แอดวานซรีเสิรซ.
วิชาการ,//กรม.//2523//ข. คูมือใชระบบสารสนเทศ.//กรุงเทพฯ.
วิชาการ,//กรม.//2523//ก. คูมือใชหลักสูตร. //กรุงเทพฯ.
2) หนังสือแปล
คารเนกี้,เดล.//2521.//วิธีชนะทุกขสรางสุข.//แปลจาก How to Stop
////////Worrying and Start living//โดย อาษา ขอจิตตเมตต.//พิมพครั้งที่ 12.//
กรุงเทพฯ/:/รวมสาสน
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3) หนังสือรวมเรื่องหรือรวมผลงาน
วิศิษฐ วังวิญญ.//2526.// “ความตางและความคลายระหวางหมูบานเด็กและซัมเมอร
////////ฮิล”,//ใน ชีวิตจริงที่หมูบานเด็ก,//หนา 51-69.//พิภพ ธงไชย,
บรรณาธิการ.//กรุงเทพฯ/:/มูลนิธิเด็ก.
4) บทความจากวารสาร
แกวใจ ศาสตรประสิทธิ์.//2539.// “ผูนําที่ประสบความสําเร็จ”.//วารสารนักบริหาร.
////////1(มกราคม-มีนาคม2539),/43.
5) บทความจากหนังสือพิมพ
วิทยา สุจริตธนารักษ.//2533.// “อินโดนีเชียกับจีน”,//มติชน.//27 กรกฎาคม 2533,
//////// หนา 9
6) จุลสาร
ชื่อผูแตง.//ปที่จัดพิมพเผยแพร.//ชื่อจุลสาร.//สถานที่พิมพ/:/ผูจัดพิมพเผยแพร.
7) สิทธิบัตร
ผูจดสิทธิบัตร.//ปที่จดสิทธิบัตร.// “ชื่อวิธีหรือสิ่งประดิษฐ”.//ประเทศที่จดสิทธิ
////////บัตร.//ลําดับที่ของสิทธิบัตร//วัน เดือน ป ของสิทธิบัตร.
8) บทความ จากรายงานการประชุมทางวิชาการ
ชื่อผูเขียนบทความ.//ปที่พิมพ.// “ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ”,//ใน ชื่อการประชุม
////////ทางวิชาการ.//เลม,//หนาที่ปรากฏเรื่องหรือบทความ.//ชื่อ บรรณาธิการ
(ถามี).//สถานที่พิมพ/:/ผูจัดพิมพ.
9) บทความจากสารานุกรม
ผูเขียนบทความ.//ปที่พิมพ.// “ชื่อบทความ”, //ชื่อสารานุกรม.//เลมที่,//เลขที่หนา//
////////ที่ปรากฏบทความ.
10) เอกสารราชการที่เปนแผนปลิว
ชื่อหนวยงานที่รับผิดชอบเอกสารนั้น.//ปที่ออกเอกสาร.//เลขที่ของเอกสาร(ถามี)://
////////ชื่อเอกสาร.//วัน เดือน ป ที่ออกเอกสาร
11) เอกสารอัดสําเนา และเอกสารที่ไมไดตีพิมพเผยแพรอื่นๆ
ชื่อผูแตงหรือผูรับผิดชอบเอกสารนั้น.//ปที่จัดทํา.// “ชื่อเรื่อง”.//สถานที่จัดทํา://
////////ผูจัดทํา.//(สําเนา)
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12) วิทยานิพนธ
ชื่อผูเขียนวิทยานิพนธ.//ปที่เสนอวิทยานิพนธ.// “ชื่อวิทยานิพนธ”,//วิทยานิพนธ//
////////ของการศึกษาระดับใด ชื่อสาขาวิชา ชื่อคณะ มหาวิทยาลัย.//(สําเนา)
สมมาตร มานะกลา.//2535.// “การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการศึกษา
////////ของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด ในเขตการศึกษา 2” , //วิทยานิพนธ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร วิทยาเขตปตตานี.// (สําเนา)
13) โสตทัศนวัสดุ
ชื่อผูจัดทําหรือผูรับผิดชอบ.//ปที่จัดทํา.//ชื่อเรื่อง.//(ชนิดของโสตทัศนวัสดุ)//
////////สถานที่จัดทําเผยแพร/:/ผู เผยแพร
14) การสัมภาษณ
ชื่อผูใหสัมภาษณ.//ตําแหนง(ถามี).//ปที่สัมภาษณ.//ผูใหสัมภาษณ,//วัน เดือน ป.
อมเรศ ศิลาออน.//รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย.//2533.ผูใหสัมภาษณ,//14
////////ตุลาคม 2533
15) การบันทึกรายการตาง ๆ ทางวิทยุโทรทัศน หรือ การบรรยายปาฐกถา อภิปราย โตวาที หรือรายการ
อื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน.
ผูพูดหรือผูบรรยาย.//ปที่ออกอากาศหรือนําเสนอ.//ชื่อรายการ.//สถานที่ออก
////////อากาศหรือสถานที่บรรยาย,//วัน เดือน ปทีออกอากาศ หรือ นําเสนอ.
16) การสืบคนจากฐานขอมูลหรือแฟมขอมูลคอมพิวเตอร
ชื่อผูผลิตหรือขัดทําฐาน ขอมูล.//ปที่เผยแพร.//ชื่อของฐานขอมูลหรือแฟมขอมูล.
////////ฉบับพิมพ.//(ลักษณะของฐานของขอมูลหรือแฟมขอมูล).//สถานที่เผยแพร/:/
ผูเผยแพร.
17) การสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต
ชื่อผูแตง.//ปที่เผยแพร.//ชื่อเรื่อง(ออนไลน).//สืบคนไดจาก : http ://……วันที่สืบ
////////คน.//Author.//Year.//Tittle.//Available/:/ http://.......Access data.
กรณีไมมีชื่อผูแตง :
ชื่อเรื่อง.//ปที่เผยแพร (ออนไลน).//สืบคนไดจาก : http ://……วันที่สืบคน
18) การสืบคนวิทยานิพนธ จากฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย.
สมพร บุญวรรณโน.//2536.// “การศึกษาปริมาณสารกําจัดศัตรูพืช”,//วิทยานิพนธ
////////ปริญญาโท สาขาการจัดการสิ่งแวดลอม คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร.//อางถึงใน ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย แผนที่ 2(2540).//
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กรุงเทพฯ/:/ศูนยบริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี
19) เอกสารอางอิงอันดับรอง
อนุมานราชธน,/พระยา.//2497.//แหลมอินโดจีน.//พระนคร/:/คลังวิทยา,/อาง
////////ถึงใน สายจิตต เหมิน.//2507.// “การเสียรัฐใหแกอังกฤษ”,//วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.//(สําเนา)
สายจิตต เหมิน.//2507.// “การเสียรัฐใหแกอังกฤษ”,// วิทยานิพนธ ปริญญา
////////มหาบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.//(สําเนา),//อางจาก พระยานุมานราชธน
//2497.//แหลมอินโดจีน.//พระนคร/:/คลังวิทยา.
3.3 ภาคผนวก เปนรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัยที่ตองการนําเสนอ เพื่อยืนยันและแสดงถึง
การดําเนินการวิจัยอยางเปนระบบ และเพิ่มความนาเชื่อถือของผลงานวิจัย อีกทั้งจะเปนการชวยใหผูอานเขาใจ
รายงานการวิจัยไดดีย่ิงขึ้นและไดเห็นแบบอยางหรือแนวทางการดําเนินงานในบางประการ ภาคผนวกมีหลาย
ลักษณะซึ่งอาจนําเสนอแยกเปนหมวดหมูเปน ภาคผนวก ก - ข หรือ ค ฯลฯ และอาจเรียงลําดับตามขั้นตอนของ
กระบวนการวิจัย ดังตัวอยาง
ภาคผนวก ก เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ภาคผนวก ข รายนามผูทรงคุณวุฒิที่ชวยตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
ภาคผนวก ค ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
ภาคผนวก ง ประวัตินักวิจัย หรือประวัติผูวิจัย
4. ขอบกพรองที่ทําใหการเขียนรายงานการวิจัยไมมีคุณภาพ
จากการสั งเคราะห ขอมู ล สรุ ป ความคิดเห็น ของคณะกรรมการคัดสรรที่มีต อการประเมิน ผลงานวิจั ย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา
ลั ศึ ก ษานิ เ ทศก ) ประจํ า ป 2551 ของสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา จํ า นวน 566 เรื่ อ ง มี ผ ลงานผ า นเกณฑ
การพิจารณาเพียง 132 เรื่อง โดยใชเกณฑการประเมินคุณภาพที่คลอบคลุม องคประกอบและตัวบงชี้ ทั้ง 4 ดาน
ประกอบดวย ปญหาและวัตถุประสงคการวิจัย สรุปขอบกพรองหรือขอผิดพลาดของผลงานวิจัยตามประเด็น
การประเมิน ไดดังนี้
4.1 ดานปญหาและวัตถุประสงคการวิจัย พบวา สวนมากการเขียนชื่อเรื่องวิจัยยังไมชัดเจน กลา;คือ ไม
มีการระบุขอบเขต กลุมเปาหมาย และตัวแปรที่ศึกษา ซื่อเรื่องวิจัยยังไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย
และใชภาษาเขียนไมกระชับ หลักการและความเปนมาของปญหางานวิจัย ไมไดระบุปญหาหรือชี้แจงใหเห็นถึง
ความสําคัญที่ตองทําวิจัย ขาดหลักฐานขอมูลอางอิง และไมมีการระบุที่มาของเอกสารที่ใชอางอิง สําหรับ แนวคิด
หลักการ ทฤษฎี และกรอบแนวคิดการวิจัย การทบทวนแนวคิด หลักการ ทฤษฏี และกรอบแนวคิดการวิจัย
การทบทวนแนวคิด หลักการ ทฤษฎี ยังไมครอบคลุมกับประเด็นที่ตองการศึกษา การเขียนแบบแนวคิดไมชัดเจน
ไมแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ตองการศึกษา การเขียนกรอบแนวคิดไมชัดเจน ไมแสดงความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรที่ตองการศึกษา วัตถุประสงคการวิจัย เขียนไมชัดเจน ไมสอดคลองกับเรื่องที่ศึกษาและปญหาการวิจัย
4.2 ดานระเบียบวิธีวิจัย พบวา แบบแผนการวิจัย ยังไมเหมาะสมขาดการระบุขอบเขตกลุมเปาหมาย
ตัวแปร ระยะเวลา ประชากร กลุมตัวอยาง กรณีศึกษากลุมเปาหมาย ระบุไดไมชัดเจน การสุมกลุมตัวอยางไมเปน
ตัวแปรที่ดีและบางเรื่องระบุกลุมตัวอยางไมเหมาะสม ตัวแปรที่ศึกษา ไมระบุตัวแปรในงานวิจัยหรือระบุไมชัดเจน
เครื่องมือวิจัย งานวิจัยสวนใหญไมระบุวิธีการสรางเครื่องมือ พัฒนาเครื่องมือ และรายงานคุณภาพของเครื่องมือ
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หากมีการะบุไมชัดเจนหรือไมครบถวน การเก็บรวบรวมขอมูล ยังระบุขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลไมละเอียด
การวิ เคราะห ขอมูล การเลื อกใชสถิ ติไมเ หมาะสมกับการวิจั ย การใชสถิติไมเ ปนไปตามขอตกลงเบื้องตน เช น
การศึกษาจากประชากรไมสามารถใช t-test หรือ f-test ได หรือกลุมตัวอยาง 10 คน ควรใชสถิตินอนพารา
เมตริกซ และการสรปุผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย ไมตรงหรือสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย และไม
ครบถวนตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
4.3 ดานการนําผลการวิจัยไปใช ไมมีการระบุการนําเสนอผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางวิชาการ
และการนําไปใชในการแกปญหา/การพัฒนากลุมเปาหมาย อีกทั้งพบวา การนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในทาง
วิชาการยังมีคอนขางนอย ผลการวิจัยยังไมเกิดองคความรูที่จะนําไปใชตอยอดได ยังไมพบอะไรใหม และงานวิจัย
ของครูบางเลมไมใชงานวิจัยในชั้นเรียน และไมไดพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยตรง
4.4 คุณภาพของรายงานการวิจัย พบวา องคประกอบของรายงานการวิจัยยังมีหัวขอไมครบถวนหลายๆ
เรื่อง ขาดขอมูลบางสวน อาทิ บรรณานุกรม ภาคผนวก สารบัญ เลขหนา ดังนี้ รูปแบบการเขียนรายงานวิจัย
ยังไม เ ปน ระบบสากล ยังพบการเขีย นคํ า ผิด ในหลายที่และมีการใชภ าษาพูดแทนภาษาเขีย น เขีย นไมมีความ
ตอเนื่อง ใชคําไมสอดคลองกันในทุกที่ การเขียนบรรณานุกรมเขียนไมถูกตองตามหลักสากล และระบุไมครบตามที่
ปรากฏในรายงานการวิจัย งานวิจัยที่อางอิงขอคนพบนานเกินกวา 5 ป ขอมูลไมทันสมัย ทันเหตุการณ นอกจากนี้
พบวาการเขียนบทคัดยอไมถูกตอง ขาดสาระสําคัญที่ควรนําเสนอ ทั้งนี้ขอบกพรองหรือขอผิดพลาดที่พบบอยใน
รายงานการวิจัย ซึ่งทําใหรายงานการวิจัยขาดคุณภาพมีหลายกรณี ดังนี้
4.4.1 ขาดความเปนระบบ โดยนักวิจัยเขียนรายงานการวิจัยไมเปนไปตามรูปแบบหรือองคประกอบ
ของรายงานการวิจัย การจัดระบบความคิด การเรียบเรียงสาระในการนําเสนอไมเปนหมวดหมูที่ดี การจัดหัวขอ
หรือรูปแบบการพิมพ และการอางอิงไมเปนรูปแบบเดียวกัน
4.4.2 เสนอผลไมครบตามวัตถุประสงค โดยนักวิจัยนําเสนอสาระไมครบถวนตามหัวขอหรือ
องคประกอบของรายงานการวิจัย และกรณีที่อาจถือวาเปนความผิดพลาดรายแรง ก็คือ นําเสนอผลการวิจัยไม
ครบถวนตามวัตถุประสงคของการวิจัย หรือตอบคําถามวิจัยไมครบถวน เชน กําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย
กําหนดไว 3 ขอ แตนําเสนอผลการวิจัยเพียง 2 ขอ ทําใหขาดความสมบูรณครบถวนในการตอบคําถามวิจัย สาเหตุ
มาจากความไมรู ไมเขาใจตามหลักวิชาของนักวิจัย เริ่มตั้งแตการกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไวมากๆ “แบบ
เพลิดเพลินเจริญใจ” คือ คิดอะไรไดก็ใสไวหมด ทั้งๆที่ไมใชวัตถุประสงคของการวิจัย แตเปนประโยชนหรือเปนสิ่ง
ที่ตองการใหเกิดขึ้น และนักวิจัยก็ไมไดรวบรวมขอมูลหรือไมสามารถเก็บรวมรวมขอมูลได หรืออาจจะไมรูวาตอง
เก็บรวบรวมขอมูลจึงไมมีผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอไวในรายงานการวิจัย ซึ่งจะทําใหนักวิจัยเสียเวลาในการ
ดําเนินการเก็บรวบรวม วิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลการวิจัยเพิ่มเติมอีกครั้งหรืออาจเสียโอกาส ในกรณีนําเสนอ
ผลงานการวิจัยเปนผลงานทางวิชาการผู ประเมินผลงาน (readers) อาจ “ตีกลับ” ใหไปปรับปรุงแกไขผลงานอีก
ครั้งหรือ “ตีตก” ไปเลยเพราะไมเชื่อถือเชื่อมั่นวาจะไปดําเนินการใหมใหเปนไปตามหลักวิชาการและทันเวลาได
4.4.3 ขาดความคงเสนคงวา โดยนักวิจัยเขียนคํา วลี ขอความหรือตัวแปรในรายงานการวิจัยไม
สม่ําเสมอหรือคงเสนคงวา เชน ในบทที่ 1 ใชคําวา นักเรียนเปนศูนยกลาง บทที่ 2 ใชคําวา นักเรียนเปนสําคัญ
แตในบทที่ 3 ใชคําวา นักเรียนสําคัญที่สุด หรือ ใชคําวา แบบฝก ชุดฝก ชุดแบบฝก ชุดกิจกรรม ในรายงานแตละ
สวนไมเหมือนกัน ทําใหผูอานสับสนโดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนตัวแปรที่ศึกษา เชน กําหนดตัวแปรตาม โดยนักวิจัย
ไมคงเสนคงวา เปน ความคิดเห็น ความพึงพอใจ หรือทัศนคติ ก็จะเปนปญหาตั้งแตการออกแบบและการวัดตัว
แปร การแปลผล และสรุ ป ผลการศึ ก ษาว า ที่ จ ริ ง แล ว การศึ ก ษาครั้ ง นี้ นั ก วิจั ย ต องการศึ ก ษาเรื่ อ ง (ตั ว แปร)
อะไรกันแน
4.4.4 ใชภาษาในการเขียนไมดี โดยนักวิจัยใชภาษาในการเขียนไมถูกตองตามหลักการใชภาษา
ใชภาษาไมเหมาะสม ใชภาษาพูดแทนภาษาเขียน เขียนไมชัดเจนและสื่อความไดยาก
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4.4.5 ไมมีหลักวิชาการ โดยนักวิจัยเขียนสาระไมถูกตองตามหลักวิชาการ ซึ่งในการเขียนรายงาน
การวิจัยไดกําหนดหลักการ หรือแนวปฏิบัติในการเขียนไว เชน เขียนวัตถุประสงคของการวิจัยผิดพลาด โดยเขียน
เป น ประโยชน ที่ ค าดว า จะได รั บ หรื อ สิ่ ง ที่ ต อ งการให เ กิ ด ขึ้ น จากการสอนหรื อ การพั ฒ นาหรื อ การแก ป ญ หา
มีการออกแบบการวัดตัวแปรผิดพลาด ตั้งแตการนิยามตัวแปรไมถูกตองชัดเจน การเลือกใชและสรางเครื่องมือวัด
การออกแบบ การสุมตัวอยางมีขอผิดพลาดในวิธีการสุม การออกแบบการวิเคราะหขอมูลมีขอผิดพลาดในการ
เลือกใชสถิติวิเคราะหขอมูล นําเสนอผล และแปลผลการวิเคราะหขอมูลไมถูกตอง รวมทั้งการพิมพก็มีขอผิดพลาดดวย
การไมมีหลักวิชาการทําใหการเขียนรายงานการวิจัยไมถูกตองตามหลักวิชา ซึ่งเปนขอผิดพลาดสําคัญหรือ
“รายแรง” ที่ทําใหผลงานวิจัยไมมีคุณภาพและไมมีคุณคา หรือไมนาเชื่อถือที่จะนําไปใชประโยชนได
4.4.6 หลักฐานอางอิงลาสมัย โดยนักวิจัยใชหลักฐานการอางอิงที่เปนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของเกา ลาสมัย หรือทันสมัยเปนหลักฐานการอางอิงในการศึกษาและประกอบการเขียนรายงานการวิจัย
การใชหลักฐานอางอิงลาสมัยทําใหรายงานการวิจัยดอยคุณภาพ และอาจถูกมองวาเปนผลงานวิจัยที่มี “ฐานกําเนิด”
ไมทันสมัย ไมนาจะชวยใหได “อะไรใหม ๆ”
4.4.7 สาระไมสอดคล องเชื่อมโยง โดยนักวิจัยนําเสนอสาระแตละบท แตละตอนหรือแตล ะ
หัวขอไมสอดคลองสัมพันธเชื่อมโยงกัน เชน เขียนสาระของความปนมาและความสําคัญของปญหาวิจัยไมเชื่อม
สัมพัน ธ ไมเ ป นเหตุ และผลต อกั น คํ าถามวิ จัย และวัตถุป ระสงคของการวิจัยไมสอดคลองสัมพันธกัน เอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของไมสัมพันธเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดในการวิจัย และตัวแปรที่ศึกษา ผลการวิจัยไมตอบคําถาม
วิจัยหรือตอบวัตถุประสงคของการวิจัย สรุปผลการวิจัยไมสัมพันธสอดคลองกับผลการวิจัยการนําเสนอสาระที่ไม
สอดคลองเชื่อมโยงกันนี้จะทําใหสาระในรายงานการวิจัยกระจัดกระจาย อาจเปนคนละเรื่อง ทําใหเกิดความสับสน
ทั้งนักวิจัยและผูอานรายงานการวิจัย
4.4.8 นําเสนอสาระไมตรงประเด็น โดยนักวิจัยนําเสนอสาระไมตรงตามประเด็นที่ศึกษาหรือ
ตองการคนหาคําตอบ รวมทั้งนําเสนอสาระไมเปนเอกภาพในแตละบท แตละตอน หรือแตละหัวขอ เชน นําเสนอ
ผลการวิจัยไมตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย ในหัวขอวัตถุประสงคของการวิจัยเขียนประโยชนของการวิจัยไว
ดวยในหัวขอผลการวิจัย แตนําเสนอการอภิปรายผล หัวขออภิปราย แตนําเสนอผลการวิจัยและบางครั้งมีการให
ขอเสนอแนะดวย นําเสนอสาระไมตรงประเด็น จะทําใหสาระของรายงานขาดความเปนเอกภาพ ทําใหผูอานเกิด
ความสับสน
4.4.9 ขาดความชัดเจนในการเขียน โดยนักวิจัยนําเสนอสาระที่ไมชัดเจนทําใหไมมีความ
กระจางชัด กํากวมหรือคลุมเครือ ผูอานไมสามารถเขาใจไดงายตองตีความขอความเหลานั้น ซึ่งจะทําใหผูอาน
เขาใจผิดหรือเขาใจไมตรงกัน อาจเกิดขอผิดพลาดหรือผลกระทบในกรณีที่นําผลการวิจัยไปใช
กลาวโดยสรุป ขอบกพรองหรือขอผิดพลาดที่พบบอยในการเขียนรายงานการวิจัยก็คือ
1. ขาดความเปนระบบ
2. เสนอผลไมครบตามวัตถุประสงค
3. ขาดความคงเสนคงวา
4. ใชภาษาในการเขียนไมดี
5. ไมมีหลักวิชาการ
6. หลักฐานอางอิงลาสมัย
7. สาระไมสอดคลองเชื่อมโยง
8. นําเสนอสาระไมตรงประเด็น
9. ขาดความชัดเจนในการเขียน
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ดั ง นั้ น ถ า จะเขี ย นรายงานการวิ จั ย ให มี คุ ณ ภาพ ก็ ต อ งแก ไ ขข อ บกพร อ งหรื อ ข อ ผิ ด พลาดดั ง กล า ว
ขางตนโดย
1. ตองเขียนรายงานการวิจัยใหเปนระบบ
2. นําเสนอผลการวิจัยใหครบถวนตามวัตถุประสงค
3. ใชคําหรือวลีใหมีความคงเสนคงวา
4. ใชภาษาใหถูกตองตามหลักเกณฑ
5. เนนความถูกตองตามหลักวิชาการ
6. ใชหลักฐานอางอิงที่ทันสมัย
7. เขียนสาระใหสอดคลองเชื่อมโยง
8. นําเสนอผลใหตรงประเด็นที่ศึกษา
9. เขียนสาระใหครอบคลุมชัดเจน

นักวิจัยตองเรียนรูดูตัวอยางและหาทางแลกเปลี่ยนประสบการณจากผูรู ผูเชี่ยวชาญ
และเพื่อนรวมงานดานการวิจัยก็จะทําใหนักวิจัยมีทักษะการเขียนรายงานการวิจัยมากขึ้น
จนเปนนักวิจัยมืออาชีพได
ดร. พิชิต ฤทธิ์จรูญ

