
สวนที่ 2  
รูปแบบรายงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

  
การเขียนรายงานการวิจัยเปนข้ันตอนสําคัญของกระบวนการวิจัย ซ่ึงนักวิจัยจะตองนําเสนอขอมูล  

รายละเอียดท้ังหมดของการดําเนินการวิจัยไวเปนหลักฐาน โดยบอกเลาถึงสิ่งท่ีไดดําเนินการไปแลวใหผูสนใจได
ทราบถึงเหตุผลในการดําเนินการวิจัย ท่ีมาของปญหาการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย และ
ผลลัพธหรือขอคนพบท่ีไดจากการวิจัย รายงานการวิจัยจึงเปนเอกสารท่ีนักวิจัยไดเรียบเรียงข้ึนหลังจากท่ีได
ดําเนินการวิจัยเสร็จส้ินแลว เพ่ือบอกเลาส่ิงท่ีไดดําเนินการไปแลวและผลลัพธหรือขอคนพบท่ีไดจากการวิจัย 
และใชเปนสื่อกลางสรางความรูความเขาใจระหวางผูวิจัยกับผูใชผลการวิจัย รายงานการวิจัยจึงเปนแหลงขององค
ความรูและนวัตกรรมตางๆ ท่ีจะเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพงานและพัฒนาศาสตรสาขาวิชาชีพตางๆ  
ใหมีความเจริญกาวหนาและมีความเขมแข็งมากข้ึน การเขียนรายงานการวิจัยจึงถือวาเปนภารกิจและหนาท่ีสําคัญ
ของนักวิจัยท่ีจะตองดําเนินการใหมีคุณภาพ เพ่ือใหเกิดคุณคาและเปนประโยชนตอวงวิชาการและวิชาชีพ 
1. จุดมุงหมายของการเขียนรายงานการวิจัย 
 การเขียนรายงานการวิจัยมีจุดมุงหมายท่ีสําคัญๆ ดังนี้ 
 1.1 เพ่ือเปนหลักฐานแสดงความมีคุณคา หรือประโยชนของงานวิจัยท่ีทําและศักยภาพของนักวิจัย 

1.2 เพ่ือเปนสะพานเชื่อมโยงความรู ความจริงท่ีเปนผลงานวิจัยท้ังในอดีต ปจจุบัน และอนาคตซ่ึงจะเปน
การเพ่ิมพูน บูรณาการและสังเคราะหองคความรูใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 1.3 เพ่ือเผยแพรผลงานการวิจัย และสงเสริมสนับสนุนการใชประโยชนจากผลงานวิจัยใหคุม 
 1.4 เพ่ือเปนแหลงขอมูลสารสนเทศใหกับองคกร สถาบัน ชุมชน ผูบริหาร นักวิจัย และสาธารณชน
นําไปใชเพ่ือการกําหนดนโยบาย การวางแผนแกปญหาและพัฒนางาน รวมท้ังเสริมสรางและพัฒนาองคความรูของ
ศาสตรสาขาตางๆ 
2. ความสําคัญของรายงานการวิจัย 
 รายงานการวิจัยมีความสําคัญหรือคุณคาในหลายลักษณะท่ีสําคัญๆ สรุปไดดังนี้ 
 2.1 รายงานการวิจัยเปนเอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวกับการศึกษาคนควาของ
นักวิจัยและขอคนพบท่ีไดจากการวิจัย 
 2.2 รายงานการวิจัย เปนสื่อกลางสรางความเขาใจกอใหเกิดการเรียนรูรวมกันระหวางนักวิจัย และผูใช
ประโยชนจากงานวิจัย ทําใหไดทราบกรอบแนวคิด แนวทาง วิธีดําเนินการวิจัย และผลการวิจัย ทําใหไมเกิดการ
วิจัยซํ้าซอน และไดมีโอกาสเรียนรูและพัฒนาวิธีการวิจัยหรือรูปแบบในการวิจัยหลากหลายมากข้ึน 
 2.3 รายงานการวิจัยกอใหเกิดการสั่งสมและขยายพรมแดนขององคความรูในศาสตรสาขาตางๆ ทําให
ศาสตรเหลานั้นมีความกระจางและมีความเขมแข็งมากข้ึน 

2.4 รายงานการวิจัยกอใหเกิดการยกระดับหรือพัฒนาวิชาชีพตางๆ เนื่องจากการวิจัยท่ีตอเนื่องสืบทอด
ระหวางนักวิจัยแตละรุน ทําใหมีการพัฒนาผลงานวิจัยสาขาวิชาชีพตางๆ มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
3. ลักษณะสําคัญของรายงานการวิจัย 
 รายงานการวิจัย มีลักษณะท่ีสําคัญๆ ดังนี้ 
 3.1 รายงานการวิจัยเปนเอกสารท่ีนักวิจัยเรียบเรียงข้ึน หลังจากท่ีไดดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแลว  
เพ่ือนําเสนอรายละเอียดเก่ียวกับการวิจัยใหผูสนใจไดทราบเหตุผล และท่ีมาของปญหา กรอบแนวคิดในการวิจัย 
วิธีดําเนินการวิจัย และผลการวจิัย 
 3.2 มุงนําเสนอสารสนเทศเชิงคุณคาท่ีไดจากการวิจัย เพ่ือการเผยแพรและการนําไปใชประโยชนตอการ
เรียนรู เสริมสรางปญญา การแกปญหาและพัฒนางาน 
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 3.3 สาระของรายงานการวิจัยในแตละหัวขอ หรือแตละบทจะมีลักษณะเฉพาะท่ีมีความเปนเอกภาพ  
และแตกตางกัน แตมีความสัมพันธสอดคลองกัน 
 3.4 ประโยคภาษาท่ีปรากฏในรายงานการวิจัยเปนประโยคอดีตกาล 
4. การประเมินคุณภาพของรายงานการวิจัย 
 การประเมินคุณภาพของรายงานการวิจัย ถือเปนขอกําหนดท่ีบงชี้ถึงคุณลักษณะของรายงานการวิจัยท่ีมี
คุณภาพ และใชสําหรับพิจารณาตัดสินคุณภาพของรายงานการวิจัย ซ่ึงมีเกณฑการประเมินท่ีสําคัญๆ ดังตอไปนี้ 
 4.1 ความเปนระบบ (systematic) รูปแบบวิธีการเขียน วิธีการอางอิงและการพิมพ จะตองเปนไปตาม
กรอบโครงสรางหรือสวนประกอบของรายงานท่ีกําหนดไว โดยนําเสนอสาระใหสอดคลองตามบทหรือหัวขอ 
ท่ีกําหนดไว 
 4.2 ความถูกตอง (correctness หรือ accuracy) เนื้อหาสาระทุกรายการท่ีเขียน รวบรวม หรือนํามา
เรียบเรียงไวในรายงานการวิจัย จะตองมีความถูกตองตามหลักวิชา หลักการใชภาษา ระบบการอางอิงและรูปแบบ
ของรายงานการวิจัยท่ีกําหนดไว 
 4.3 ความสมบูรณครบถวน (completeness) เนื้อหาสาระในรายงานการวิจัยตองมีความสมบูรณ
ครบถวนทุกหัวขอ ตามข้ันตอนของกระบวนการวิจัยหรือตามกรอบโครงสราง หรือสวนประกอบของรายงานท่ีควร
จะเปนหรือตามรูปแบบท่ีกําหนดไว โดยเฉพาะอยางยิ่งตองนําเสนอผลการวิจัยใหครบถวนตามวัตถุประสงคของ
การวิจัย 
 4.4 ความสัมพันธสอดคลองเช่ือมโยง (correspondence) เนื้อหาสาระระหวางบท ระหวางตอนจะตอง
มีการจัดระเบียบ เรียบเรียงใหมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันโดยตลอด เปนเหตุเปนผลสอดรับกันอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะ
ชวยทําใหผูอานทราบแนวความคิดของนักวิจัยไดอยางตอเนื่องเชื่อมโยงกัน 
 4.5 ความคงเสนคงวาหรือความสมํ่าเสมอ (consistency) การใชถอยคําหรือขอความในรายงานการ
วิจัยจะตองมีความคงเสนคงวาหรือความคงท่ีในการใช เพ่ือมิใหผูอานเกิดความสับสน เชน การใชขอความ  
"การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การเรียนการสอนท่ีผูเรียน
สําคัญท่ีสุด การเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ” เปนการใชขอความท่ีไมสมํ่าเสมอ 
 4.6 ความกระจางชัด (clarity) ขอความหรือภาษาท่ีใชในรายงานการวิจัยตองมีความชัดเจน ไมกํากวม
หรือคลุมเครือ ผูอานตองสามารถเขาใจไดงายโดยไมตองตีความขอความเหลานั้น 
 4.7 ความตรงประเด็น (pertinent) เนื้อหาสาระท่ีนําเสนอตองมุงตอบคําถามวิจัย (research question) 
หรือวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีกําหนดไวเปนหลักหลีกเลี่ยงการเขียนวกวน หรือยืดยาวท่ีมีสาระไมตรงประเด็น 
 4.8 ความเปนเอกภาพ (unity) เนื้อหาสาระในแตละบท แตละตอนหรือแตละเรื่องจะตองมีความเปน
เอกภาพหรือเปนเรื่องเดียวกัน 
 4.9 ความเปนประโยชน (utility) รายงานการวิจัยท่ีดีจะตองนําเสนอสารสนเทศท่ีไดจากกการวิจัยท่ีมี
คุณคา และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนท้ังทางวิชาการ กอใหเกิดองคความรูใหมและเปนประโยชนในการ
ปฏิบัติ หรือพัฒนางาน องคกร ชุมชนและสังคม 
5. องคประกอบของรายงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
 องคประกอบของรายงานการวิจัยข้ึนอยูกับมาตรฐานท่ีหนวยงานหรือสถาบันการศึกษาแตละแหงกําหนด
ไว ซ่ึงอาจมีการกําหนดสวนประกอบหัวขอยอยแตกตางกันไปบาง แตสวนใหญจะมีลักษณะคลายคลึงกัน สําหรับ
องคประกอบของรายงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดใหมีองคประกอบท่ีสําคัญ 3 สวน ไดแก สวนนํา (preliminary section) 
สวนเนื้อเรื่อง (body of report) และสวนอางอิง (referenced materials) โดยมีสาระสําคัญของแตละสวน 
แสดงดังภาพท่ี 2.1 
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ภาพท่ี 2.1 แสดงองคประกอบของรายงานการิวิจัย 

 
ภาพท่ี 2.1 แสดงองคประกอบของรายงานการวิจัย 

 
6. รูปแบบรายงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 จากองคประกอบขางตน สามารถนํามากําหนดเปนรูปแบบรายงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคป์ระกอบของรายงานการวจิยั 

    ส่วนนาํ            ส่วนเน้ือเร่ือง       ส่วนอา้งอิง 

ประกอบดวย 
 - ปกนอก 
 - ปกใน 
 - บทคัดยอ 
 - กิตติกรรมประกาศ 
 - สารบัญ 
 - สารบัญตาราง 
 - สารบัญภาพ 
 

 

ประกอบดวยเน้ือหา 5 บท 
บทท่ี 1 บทนํา 
  -  ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย 
  - วัตถุประสงคของการวิจัย 
  - สมมติฐานของการวิจัย 
  - กรอบแนวคิดการวิจัย 
  - ขอบเขตของการวิจยั 
  - ประโยชนท่ีไดรบัจากการวิจยั 
  - คํานิยามศัพทเฉพาะ 
บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย 
บทท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมลู 
บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

ประกอบดวย 
- บรรณานุกรม 
- ภาคผนวก 
   - ตัวอยางเครื่องมือ 
   - เก็บรวบรวมขอมลู 
   - ตัวอยางการวิเคราะห  
     ขอมูล 
   - รายนาม 
     ผูทรงคุณวุฒิท่ีตรวจ 
     สอบคุณภาพ 
     เครื่องมือวิจัย ฯลฯ 
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รายงานการวิจัย 

เรื่อง 
 ………………………………………………………………………………………………      

 
      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย   
นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………. 

  ตําแหนง ……………………………………… 
                    แผนกวิชา ……………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
ช่ือเรื่อง      :  ……………………………………………………. 

ปกนอก ปกใน เปนปกเดียวกัน 
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ช่ือผูวิจัย    :   …………………………………………………….. 
ปท่ีวิจัย      :  ………………………………………………….. 

 
บทคัดยอ 

                           
การวิจัยเรื่อง……………………………………………..มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือ…………………………………………………………….. 
(2) เพ่ือ……………………………… (3)เพ่ือ………………………………(ระบุวิธีดําเนินการวิจัย ซ่ึงประกอบดวย รูปแบบของ
การวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล)……………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
ผลการวิจัยพบวา  (ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคแตละขอ) 
           1. ………(ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอท่ี 1)……………………. 
                    2. ………(ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอท่ี 2)……………………. 
                    3. ………(ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอท่ี 3)……………………. 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิตติกรรมประกาศ 



21 
 

 

รายงานการวิจัย เรื่อง ………………………………….………………………………………ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวย
ความกรุณาและการใหคําแนะนําเก่ียวกับเปนอยางดีอยางดียิ่งจาก (ระบุ บุคคล/หนวยงาน หรือแหลงท่ีใหเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัย ผูใหคําปรึกษา หนวยงานหรือบุคคลท่ีเปนแหลงขอมูล ผูใหความชวยเหลือในการพิมพ จัดทํา
รูปเลมรายงานการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล เปนตน)………………………………………................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

สุดทายผูวิจัยขอขอบคุณ….(ระบุเปนใคร บุคคล/หนวยงาน : ซ่ึงไมซํ้ากับบุคคล/หนวยงานท่ีกลาวไวขางตน 
)ท่ีใหความชวยเหลือ สนับสนุนและใหกําลังใจ กระท่ังรายงานการวิจัยฉบับนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ บรรลุผลตาม
วัตถุประสงคดวยความเรียบรอย มา ณ โอกาสนี้  

 
 

……………..…………ชื่อผูวิจัย………… 
วันท่ี……เดือน….…..…พ.ศ. …………..  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 

  กิตติกรรมประกาศ เปนสวนท่ีนักวิจัยเขียนแสดงความขอบคุณแกผูใหความชวยเหลือ 
   สนับสนุนจนทําใหการวิจัยเรื่องนั้นสําเร็จ  
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           หนา 
บทคัดยอ………………..............................................................................................................................................ก 
กิตติกรรมประกาศ.................................................................................................................................................ข 
สารบัญ..................................................................................................................................................................ค 
สารบัญตาราง........................................................................................................................................................จ 
สารบัญภาพ...........................................................................................................................................................จ 
บทท่ี  1   บทนํา...................................................................................................................................................1 
 ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย..................................................................................... 

วัตถุประสงคของการวิจัย......................................................................................................................... 
สมมติฐานของการวิจัย............................................................................................................................. 
กรอบแนวคิดการวิจัย.............................................................................................................................. 
ขอบเขตของการวิจัย............................................................................................................................... 
ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย.................................................................................................................. 
คํานิยามศัพทเฉพาะ................................................................................................................................ 

บทท่ี  2  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ............................................................................................................                
(ระบุหัวขอเรื่องท่ีศึกษา)..........................................................................................................................   
(ระบุหัวขอเรื่องท่ีศึกษา).......................................................................................................................... 
(ระบุหัวขอเรื่องท่ีศึกษา).......................................................................................................................... 
(ระบุหัวขอเรื่องท่ีศึกษา).......................................................................................................................... 

บทท่ี  3  วิธีดําเนินการวิจัย..................................................................................................................................            
ประชากรและกลุมตัวอยาง......................................................................................................................          
การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย........................................................................................................... 
การรวบรวมขอมูล…………....................................................................................................................... 
การวิเคราะหขอมูล.................................................................................................................................. 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล................................................................................................................ 

บทท่ี  4  ผลการวิเคราะหขอมูล........................................................................................................................... 
บทท่ี  5  สรปุผลการวิจัย  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ.....................................................................................           

สรุปผลการวิจัย....................................................................................................................................... 
อภิปรายผล.............................................................................................................................................. 
ขอเสนอแนะ............................................................................................................................................ 

บรรณานุกรม......................................................................................................................................................... 
ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก …..(ระบุประเด็น)…….. ………………………………………………………………………………….......... 

ภาคผนวก ข …..(ระบุประเด็น)…….. ………………………………………………………………………………….......... 
ประวัตินักวิจัย………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
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สารบัญตาราง 
          หนา 

ตารางท่ี  4.1  …..(ระบุชื่อตาราง).............................................................................................. 
ตารางท่ี  4.2  …..(ระบุชื่อตาราง).............................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.   
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญภาพ 

เปนสวนท่ีแสดงรายการตารางท่ีมีท้ังหมดในรายงานการวิจัย นักวิจัยตองระบุเลขท่ีตาราง  
ช่ือตาราง และเลขหนากํากับไวเพ่ือความสะดวกในการคนหา 
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          หนา 
ภาพท่ี  2.1  …..(ระบุชื่อภาพ).................................................................................................... 
ภาพท่ี  2.2  …..(ระบุชื่อภาพ).................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บทท่ี  1  

เปนสวนท่ีแสดงรายการภาพประกอบท่ีมีท้ังหมดในรายงานการวิจัย ไดแก รูปภาพ แผนภูมิ แผนผัง 
แผนภาพทางสถิติตางๆ ท่ีปรากฏในรายงานการวิจัย วิธีการเขียนนักวิจัยก็ทําเชนเดียวกับสารบัญ 
ตาราง คือ บอกเลขท่ีภาพ ช่ือภาพ และบอกเลขหนากํากับดวย 
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บทนํา 
 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
   ……………………………………..……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 

แนวทางการเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ในสวนสรุปนักวิจัยตองเขียนขมวดทาย หรือสรุปใหมีสวนเชื่อมโยงหรือสงตอกับวัตถุประสงคของการวิจัย
และความสําคัญของการวิจัย ท้ังนี้สามารถศึกษารายละเอียดการเขียนไดในสวนท่ี 3 ขอท่ี 2.1.1 การเขียนความ
เปนมาและความสําคัญของปญหาวิจัย 
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 
   
2. วัตถุประสงคของการวิจัย  
  2.1 เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะหโดยใชผังความคิด วิเคราะหตนเอง วิชาเพศศึกษาของนักเรียนชั้น 
ปวช.1 แผนกวิชาชางกลโรงงาน กลุมท่ี 5,6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะหตนเอง เก่ียวกับอัตลักษณแหงตนเชื่อมโยงกับตนไมของนักเรียนใหมีคะแนนผาน
เกณฑ รอยละ 80 ทุกคน  
  2.1 เพ่ือแกปญหานักเรียนขาดคุณธรรมและจริยธรรม 5 ประการ ในรายวิชามารยาทและ 
การสมาคมของนักเรียนชั้น ปวช. 1 แผนกวิชา การบัญชี โดยใชแบบบันทึกพฤติกรรมรายบุคคล ประกอบดวย  

การนําเขาสูปญหาวิจัย 

ท่ีมาของปญหาวิจัย 

ปญหาวิจัย 

ความสําคัญของ 
ปญหาวิจัย 
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ความสนใจใฝรู ความรับผิดชอบ การแตงกายถูกตองตามระเบียบของสถานศึกษา  การมีความซ่ือสัตยและตรงตอ
เวลา โดยมีเปาหมายใหนักเรียนทุกคนมีคะแนนคุณธรรมและจริยธรรมไม นอยกวารอยละ 70 ทุกคน 

2.2 เพ่ือศึกษา………………………………………………………………………………………………….…………………... 
2.3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอ การเรียนการสอนโดยใช…………….…….………….……

รายวิชา………………….. รหัสวชิา ………………………………………………….......................................... 
 

3. สมมติฐานของการวิจัย (ถามี) 
 3.1 …………………………………………………………………………………………………………………………............ 
 3.2 …………………………………………………………………………………..………………………........................... 
 
 
 
 
 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในงานวิจัยเรื่องหนึ่งนักวิจัยสามารถศึกษาไดหลายแบบ หลายแงมุม เนื่องจากนักวิจัยมองปญหาเรื่อง 
เดียวกันในลักษณะท่ีแตกตางกัน ใชทฤษฎีหรือแนวคิดในการมองปญหาแตกตางกัน นักวิจัยจําเปนตองเลือก
แนวคิดหรือทฤษฎีมาเปนฐานในการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัยของตนเอง ซ่ึงกรอบแนวคิดท่ีดีตองชี้ใหเห็น
ภาพรวมของเรื่องท่ีจะทําการวิจัย โดยชี้ใหเห็นโครงสรางความสัมพันธระหวางตัวแปรท้ังหมดท่ีใชในการวิจัย 
 
       
 
 
 
 
5. ขอบเขตของการวิจัย 

5.1 ขอบเขตดานโครงสราง/เนื้อหา 
  5.1.1……(นวัตกรรม)………………รายวิชา…………………..…….. รหัสวิชา ……………………….. 
ดําเนินการสรางข้ึนตามหลักเกณฑ จุดมุงหมายและเกณฑการใชหลักสูตร…………….. พุทธศักราช……………………...
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  5.1.2…(นวัตกรรม)……เนื้อหาครอบคลุมคําอธิบาย จุดประสงค รายวิชา………….............. 
รหัสวิชา.............. ใชสําหรับการเรียนการสอน ระดับ……..……….. ชั้นปท่ี………..สาขางาน…..………………….............
สาขาวิชา……………………...วิทยาลัย………………. สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 

 

สามารถศึกษารายละเอียดการเขียนไดในสวนท่ี 3 ขอท่ี 2.1.3 การเขียนสมมติการวิจัยพรอมตัวอยาง 

สามารถศึกษารายละเอียดการเขียนไดในสวนท่ี 3 ขอท่ี 2.1.4 การเขียนกรอบแนวคิดการวิจัย 
     พรอมตัวอยาง 

ขอบเขตดานเนื้อหามีในงานวิจัยบางประเภทเทานั้น เชน การวิจัยเชิงทดลองหรือการวิจัยเชิงพัฒนาท่ี
ตองการพัฒนาส่ือหรือนวัตกรรมทางการศึกษา จําเปนตองมีเนื้อหาสาระในการสรางส่ือหรือนวัตกรรม จึง

ตองระบุขอบเขตของเนื้อหาท่ีใชในการวิจัยไวดวยวาประกอบดวยเนื้อหาเรื่องอะไรบาง 
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5.2 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
    5.2.1 ประชากร  คือ (นักเรียน/นักศึกษา)  ระดับ…………………………………….............  
ชั้นปท่ี……..สาขางาน…………………….. สาขาวิชา……………………...วิทยาลัย……….. .............................................
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
    5.2.2 กลุมตัวอยาง คือ (นักเรียน/นักศึกษา)  ระดับ……………………......... ชั้นปท่ี……..
หองท่ี……………..สาขางาน…………………….. สาขาวิชา……………………...วิทยาลัย………….......................................  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน……………..…คน โดย  สุม/เลือก แบบ………………………………. 
    ท้ังนี้ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
นักวิจัยสามารถกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง โดยการระบุกลุมเปาหมายในการวิจัยเปนประชากรและกลุม
ตัวอยางก็ได เชน 
    5.2.1 กลุมเปาหมาย  
     นักเรียน ระดบั ปวช. 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา เพศศึกษา ภาคเรียนท่ี 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. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
   ตัวอยาง จากการวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูเพ่ือเสริมสรางลักษณะนิสัย 
รักการอานของนักเรียน............ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี........แผนกวิชา………………………...............
วิทยาลัย………………… สามารถเขียนประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย ไดดังนี้ 
    6.1 นักเรียนท่ีผานการเขารวมกิจกรรมตามลาหาความรูมีลักษณะนิสัยรักการอาน 
การศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองดีข้ึน และมีเจตคติท่ีดีตอการอาน 
    6.2 นักเรียนท่ีผานการเขารวมกิจกรรมตามลาหาความรู อานหนังสือดวยตนเอง  
และมีลักษณะนิสัยใฝเรียนรูมากข้ึน 
    6.3 ไดแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสัยรักการอานของนักเรียน และการ
พัฒนานักเรียนในคุณลักษณะดานอ่ืนๆ ตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สามารถศึกษารายละเอียดการเขียนไดในสวนท่ี 3 ขอท่ี 2.1.6 การเขียนประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย  
 พรอมตัวอยาง 
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7. นิยามศัพท 
 ตัวอยาง 
  การวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูเพ่ือเสริมสรางลักษณะนิสัยรักการอานของนักเรียน
............ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี........แผนกวิชา……………………….วิทยาลัย…………………......................
ผูวิจัยไดกําหนดนิยามคําศัพทสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ 
   7.1 การจัดกิจกรรมตามลาหาความรู หมายถึง กิจกรรมกําหนดข้ึนสําหรับเสริมสราง  
และพัฒนานิสัยรักการอานของนักเรียน โดยการจัดกลุมใหนักเรียนรวมกันศึกษาคนควาดวยการอานและเรียนรู
จากศูนยการเรียนรูภายในวิทยาลัยฯ จํานวน 10 ศูนย และแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ นอกวิทยาลัยฯ แลวบันทึกสาระ
ความรูและประสบการณท่ีไดรวมท้ังการนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันโดยมีครูท่ีปรึกษา และครูผูสอน 
เปนผูสรางพลังกระตุนจูงใจใหความชวยเหลือ เอ้ืออํานวยความสะดวก สงเสริมสนับสนุนและประเมินผล 
การเขารวมกิจกรรมตามลาหาความรู 
   7.2 ลักษณะนิสัยรักการอาน หมายถึง พฤติกรรมหรือการปฏิบัติตนของนักเรียนท่ีแสดงออกถึง
ความสนใจ ความกระตือรือรน และความมุงม่ันตอการอาน การศึกษาคนควาอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงวัดไดจากการ
สังเกตพฤติกรรมการอานของนักเรียนโดยผูปกครองและครู การสอบถามนักเรียน รวมท้ังการใชขอมูลจากเอกสาร
หลักฐานการใชหองสมุดของนักเรียน 
   7.3 เจตคติตอการอาน หมายถึง ความรูสึก หรือความคิดของนักเรียนท่ีสะทอนถึงการอานใน
ลักษณะท่ีชอบหรือไมชอบ สนับสนุนหรือไมสนับสนุนตอการอานและการศึกษาคนควา ซ่ึงวัดไดจากแบบวัดเจตคติ
ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนและจากการสนทนากลุมนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมตามลาหาความรู 
   7.4 ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมตามลาหาความรู หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของนักเรียน
และผูปกครองในลักษณะเห็นดวย ยอมรับ หรือใหการสนับสนุนตอการจัดกิจกรรมตามลาหาความรูท่ีไดจัดข้ึน  
เพ่ือเสริมสรางลักษณะนิสัยรักการอานของนักเรียน ซ่ึงวัดไดจากแบบวัดความพึงพอใจท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สามารถศึกษารายละเอียดการเขียนไดในสวนท่ี 3 ขอท่ี 2.1.7 การเขียนนิยามศัพทพรอมตัวอยาง 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 การวิจัย เรื่อง ………………………………………มีวัตถุประสงคเพ่ือ…(นําวัตถุประสงคมาเขียนเปนความเรียง)…… 
โดยผูวิจัยไดศึกษา แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
 1. ชื่อหัวขอสําคัญลําดับท่ี 1 
 2. ชื่อหัวขอสําคัญลําดับท่ี 2 
 3. ชื่อหัวขอสําคัญลําดับท่ี 3 
 4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
1. ช่ือหัวขอสําคัญลําดับท่ี 1 
          …..(ขอความ)…………………………………………………………………………………….................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 1.1 ..หัวขอใหญ…… 
                     …….(ขอความ)………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     1.1.1 .…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     1.1.2 ………………………………………………………………………………………………….………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   1.1.2.1 ………………………………………………………………………………….………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   1.1.2.2 ….………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    1) …………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    2)………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ช่ือหัวขอสําคัญลําดับท่ี 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. ช่ือหัวขอสําคัญลําดับท่ี 3 
          …..(ขอความ)……………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………  
 3.1 ..หัวขอใหญ…… 
                     …….(ขอความ)………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
       3.1.1 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       3.1.2 ……………………………………………………………………….…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   3.1.2.1 ………………………………………………………………………………….………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   3.1.2.2 ….………………………………………………………………………………………………………… 
    1) .………………………………………………………………………………………………………. 
             2)………………………………………………………………………………………………………… 
4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
 …..(ขอความ)…………………………….………………………………………………………...………………………………………….. 
    ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 งานท่ีเก่ียวของเรื่องท่ี 1……(งานวิจัยของใคร …เรื่อง……..ผลการศึกษาเปนอยางไร)……….………………………… 
 งานท่ีเก่ียวของเรื่องท่ี 2……(งานวิจัยของใคร …เรื่อง……..ผลการศึกษาเปนอยางไร)……………….………………… 
  ……..(ขอความสรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวของ)………………………………………………………………………………….……………               
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สามารถศึกษารายละเอียดการเขียนไดในสวนท่ี 3 ขอท่ี 2.2 การเขียนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
พรอมตัวอยาง 
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บทท่ี  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการคิดวิเคราะหเก่ียวกับอัตลักษณแหงตน วิชาเพศศึกษา ของนักเรียนชั้น 
ปวช. 1 แผนกวิชาชางกลโรงงาน กลุมท่ี 5,6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 โดยใชผังความคิด วิเคราะหตนเอง 
มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะหโดยใชผังความคิด วิเคราะหตนเอง วิชาเพศศึกษาของนักเรียนชั้น ปวช.1 
แผนกวิชาชางกลโรงงาน กลุมท่ี 5,6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การ คิดวิ เ คร าะห ตน เอง  เ ก่ี ย ว กับ อัตลั กษณ แห งตน เชื่ อม โย ง กับตน ไม ขอ งนั ก เ รี ยน ให มี คะแนน 
ผานเกณฑ รอยละ 80 ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
 

1. ประชากร 
     ประชากรท่ีเปนกลุมเปาหมายในการพัฒนาและเปนแหลงขอมูลเก่ียวกับผลการพัฒนาพัฒนาการ 

คิดวิเคราะหเก่ียวกับอัตลักษณแหงตน วิชาเพศศึกษา ของนักเรียนชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาชางกลโรงงาน กลุมท่ี 5,6 
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 โดยใชผังความคิด วิเคราะหตนเอง จํานวน 38 คน 
 

2. เครื่องมือและการสรางเครื่องมือในการวิจัย 
  2.1 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
   2.1.1 ใบงานการวิเคราะห ตนเอง เก่ียวอัตลักษณแหงตนเชื่อมโยงกับตนไม 
   2.1.2 แบบประเมินการคิดวิเคราะห 
   2.1.3 แบบสัมภาษณความพึงพอใจตอการสอนโดยใชผังความคิดวิเคราะหตนเอง 
  2.2 การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
   เครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้ เปนเครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเอง โดยการประยุกตเทคนิคการคิด
วิเคราะหโดยใชผังความคิดของ สุวิทย มูลคํา มาใชสรางใบงานและแบบประเมินการคิดวิเคราะห 
 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดพัฒนาการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาชางกลโรงงาน กลุมท่ี 5,6 ภาคเรียนท่ี 1 
ปการศึกษา 2560 โดยการใชกิจกรรมเทคนิคการคิดวิเคราะห โดยใชผังความคิดของ สุวิทย มูลคํา วิเคราะหตนเอง 
เก่ียวกับอัตลักษณแหงตนเชื่อมโยงกับตนไม เก็บรวบรวมขอมูล โดยปฏิบัติการสอนเปนระยะเวลา 1 สัปดาห ตาม
ข้ันตอนดังนี้  
   3.1 ข้ันเตรียมการ ผูวิจัยสนทนากับนักเรียนกลุมเปาหมาย ใหความรูเก่ียวกับความแตกตางของ
ตนไมแตละชนิด ถึงรูปราง การเจริญเติบโต การดูแล จํานวน 3 ตัวอยาง  
   3.2 ข้ันปฏิบัติ ผูวิจัยใหนักเรียนสํารวจพฤติกรรมของตนเองวาเหมือนหรือคลายกับตนไมชนิดใด 
โดยใหระบุสิ่งท่ีนักเรียนวิเคราะหบันทึกลงในใบงานโดยให เวลา 20 นาที หลังจากนั้นใหแตละคนนําเสนอผลการ
วิเคราะหของตนเองหนาชั้นเรียน  
   3.3 ข้ันสรุป หลังจากทุกคนนําเสนอ ผูวิจัยนํานักเรียนทุกคนชวยกันสรุปถึงความแตกตางและ
คุณคาของแตละคน 
   3.4 ข้ันการวัดและประเมินผล ผูวิจัยวัดและประเมินผล โดยใชแบบประเมินการคิดวิเคราะห 
เทคนิคการคิดวิเคราะหโดยใชผังความคิดท่ีผูวิจัยสรางคิด 
   3.5 สัมภาษณความพึงพอใจของนักเรียนเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชผังความคิดวิเคราะหตนเอง 
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4. การวิเคราะหขอมูล  
 ในการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการคิดวิเคราะหเก่ียวกับอัตลักษณแหงตน วิชาเพศศึกษา ของนักเรียนชั้น 
ปวช. 1 แผนกวิชาชางกลโรงงาน กลุมท่ี 5,6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 โดยใชผังความคิด วิเคราะหตนเอง 
ครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะห ดังนี้ 
  4.1 ประเมินผลจากแบบประเมินการคิดวิเคราะห และนําคะแนนท่ีไดจากการประเมินมาเทียบ
กับเกณฑการประเมินท่ีกําหนดไว 
  4.2 ประเมินความพึงพอใจจากการสัมภาษณ โดยการวิเคราะห สังเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis)   
 
5. สถิติในการวิจัย  
 สถิติในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก คาความถ่ี และคารอยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากท่ีกลาวมาขางตน เปนกรณีตัวอยางการเขียนรายงานวิธีการดําเนินการวิจัย ซ่ึงมีรูปแบบวิธีการเขียน
ท่ีหลากหลายนักวิจัยสามารถปรับรูปแบบวิธีการเขียนใหสอดคลองกับวิธีการดําเนินการวิจัยของตนเองได 
แตตองยังคงสาระสําคัญของวิธีดําเนินการวิจัยไวใหครบถวน ซ่ึงสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดใน
สวนท่ี 3 หัวขอท่ี 2.3 การเขียนวิธีดําเนินการวิจัยพรอมตัวอยาง 
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บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการคิดวิเคราะหเก่ียวกับอัตลักษณแหงตน วิชาเพศศึกษา ของนักเรียนชั้น ปวช. 1 
แผนกวิชาชางกลโรงงาน กลุมท่ี 5,6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 โดยใชผังความคิดวิเคราะหตนเอง ผูวิจัย
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ตามลําดับ ดังนี้ 
 

1. ผลการประเมินจากแบบประเมินการคิดวิเคราะห โดยใชผังความคิดวิเคราะหตนเอง 
 ผูวิจัยไดวิเคราะหผลจากแบบประเมินการคิดวิเคราะห โดยใชผังความคิดวิเคราะหตนเอง จากการ
จัดการเรียนการสอน วิชาเพศศึกษา ของนักเรียนชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาชางกลโรงงาน กลุมท่ี 5,6 ภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2560 และนําคะแนนท่ีไดจากการประเมินมาเทียบกับเกณฑการผานท่ีรอยละ 80 ปรากฏผล 
การประเมิน ดังตารางท่ี 4.1 
ตารางท่ี 4.1 ผลการประเมินจากแบบประเมินการคิดวิเคราะห โดยใชผังความคิดวิเคราะหตนเอง จากการจัด 
การเรียนการสอน วิชาเพศศึกษา ของนักเรียนชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาชางกลโรงงาน กลุมท่ี 5,6 ภาคเรียนท่ี 1 
ปการศึกษา 2560 
 

ผลการประเมินจากแบบประเมินการคิดวิเคราะห (20 คะแนน) ผลการประเมิน 
ตามเกณฑการผาน คะแนนท่ีไดจากการประเมิน ความถ่ี (คน) รอยละของคะแนนท่ีไดรับ 

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 
 
 จากตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะหการคิดวิเคราะหตนเอง โดยใชผังความคิดวิเคราะหตนเอง เก่ียวกับ 
อัตลักษณแหงตนเชื่อมโยงกับตนไม พบวา ………………(อธิบายผลจากตารางเทานั้นโดยไมตองมีความคิดเห็นใด ๆ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชผังความคิด วิเคราะหตนเอง 
 ผูวิจัยไดวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชผังความคิด วิเคราะหตนเอง 
จากการจัดการเรียนการสอน วิชาเพศศึกษา ของนักเรียนชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาชางกลโรงงาน กลุมท่ี 5,6 ภาค
เรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 โดยการสัมภาษณนักเรียนเปนรายบุคล และนําขอมูลจากการสัมภาษณมาวิเคราะห 
สังเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) พบวา…................(เสนอเฉพาะขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ โดยไมตอง 
แสดงความคิดเห็นใด ๆ สวนใหญนิยมนําเสนอขอมูลท่ีไดเปนขอ ๆ ท้ังนี้นักวิจัยสามารถออกแบบการนําเสนอ
ขอมูลไดอยางอิสระ)……………………………………………………........................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากท่ีกลาวมาขางตน เปนกรณีตัวอยางการเขียนรายงานผลการวิเคราะหขอมูลหรือผลการวิจัย ซ่ึงมี
รูปแบบวิธีการเขียนท่ีหลากหลาย นักวิจัยสามารถปรับรูปแบบวิธีการเขียนใหสอดคลองกับวิธีการ
ดําเนินการวิจัย และวัตถุประสงคการวิจัยของตนเองได แตตองยังคงสาระสําคัญของการเขียนรายงานผล
การวิเคราะหขอมูลหรือผลการวิจัย ไวใหครบถวน ซ่ึงสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดในสวนท่ี 3 
หัวขอท่ี 2.4 การเขียนรายงานผลการวิเคราะหขอมูลพรอมตัวอยาง 
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บทท่ี  5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 การพัฒนาการคิดวิเคราะหเก่ียวกับอัตลักษณแหงตน วิชาเพศศึกษา ของนักเรียนชั้น ปวช. 1  
แผนกวิชาชางกลโรงงาน กลุมท่ี 5,6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 โดยใชผังความคิดวิเคราะหตนเอง  
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูของครู และพัฒนาการคิดวิเคราะหของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทชางอุตสาหกรรม ผูวิจัย สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
 

1. สรุปผลการวิจัย   
..................................(เปนการสรุปผลการวิจัยสั้นๆ ใหกระชับและสอดคลองหรือเรียงลําดับตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย หรือเปนการนําเสนอผลการวิจัยในระดับตีความ (interpretation)……………..………......... 
.................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 

2. การอภิปรายผล   
……….(เปนการแปลผลในระดับการขยายความ (extrapolation) โดยมุงวิพากษวิจารณเก่ียวกับ

ผลการวิจัยท่ีได วามีความสอดคลองท่ีขัดแยงกับสมมุติฐานการวิจัยท่ีตั้งไวหรือไม เพราะเหตุใด และอภิปราย
เชื่อมโยงระหวางผลการวิจัยท่ีไดกับผลการวิจัยในอดีต และแนวคิดทฤษฎีท่ีใชเปนกรอบในการวิจัยวามีความ
สอดคลองหรือขัดแยงกันอยางไร)………....................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
3. ขอเสนอแนะ 

3.1 ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช 
  3.1.1............................................................................................................................................. 
  3.1.2............................................................................................................................................. 
3.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาในครั้งตอไป 
  3.2.1............................................................................................................................................. 

3.2.2............................................................................................................................................. 
 

 
 
 

 
 

 

จากท่ีกลาวมาขางตน เปนกรณีตัวอยางการเขียนรายงานการสรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
ซ่ึงสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดในสวนท่ี 3 หัวขอท่ี 2.4 การเขียนรายงานการสรุปผล 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ พรอมตัวอยาง 
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