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การอบรม 
เชิงปฏิบัติการ : 

การพัฒนางานวิจัยครู 
สู่คุณภาพผู้เรียน  
: 22-23 มีนาคม 2554 

 
 
จัดโดย : 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 
 

การน าเอกสารไปใช้ 
กับผู้เรียน 
และการเขียนรายงาน 
การใช้ 

งานวิจัยครู (ของครู) 
เกี่ยวกับ : 
 
 การจัดท าเอกสาร 

ประกอบการสอน 
 
 

  
ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
การจัดท ารายงานการใช้ 
เอกสารประกอบการสอน 
: 22-23 มีนาคม 2554 

แนะน าโปรแกรมการอบรม 
และกิจกรรมต่าง ๆ 

ชุดท่ี 01 

การอบรม 
เชิงปฏิบัติการ : 

1. รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน
ที่สมบูรณ์ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเป็นเครื่องมือ
ในการวางแผน ด าเนินการ วิเคราะห์และ
สรุปผลข้อมูล 

2. รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน
ที่มีคุณภาพ มีสาระส าคัญตามกรอบท่ี 
สอศ. ก าหนด สามารถใช้ประกอบเพือ่ขอ
เลื่อนวิทยฐานะ คศ. 3. ได้ 

เป้าหมายการอบรม 

การจัดท ารายงานการใช้ 
เอกสารประกอบการสอน 
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1. เพื่อทบทวนความรู้ความเขา้ใจ เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการวิจัย วิธีเขียนรายงาน
การวิจัย  (หรือรายงานการใชเ้อกสาร
ประกอบการสอน) 

2. เพื่อประยุกต์ความรู้ความเข้าใจใชใ้นการ 
 วิเคราะห์ เพื่อเขียนรายละเอียดต่าง ๆ 
 เป็นตัวอย่างในการจัดท ารายงานการใช้
เอกสารประกอบการสอนต่อไป 

วัตถุประสงค์การอบรม 

การจัดท ารายงานการใช้ 
เอกสารประกอบการสอน 

 
1. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีด าเนนิการวิจัย 
และการเชื่อมโยงไปจัดท ารายงานการใช ้       
: โดยวิทยากร 

2. วิเคราะห์และจัดท ารายละเอียดตัวอย่าง
เอกสารรายงานการใชใ้นวิชาท่ีตนสอน 

  : โดยผู้เข้ารับการอบรม 

กิจกรรมในการอบรม 

 มีวิทยากรพี่เล้ียงเป็นท่ีปรึกษา 

การจัดท ารายงานการใช้ 
เอกสารประกอบการสอน 

 
1. หนังสือ ต ารา หรือเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
 หลักการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยทาง
การศึกษา การเขียนรายงานวิจัย ฯลฯ 

2. รายงานวิจัย เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนาวิธีสอน นวัตกรรมใน
การเรียนการสอน ฯลฯ 

3. หนังสือ ต ารา หรือเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
   สถิติพื้นฐาน สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ฯลฯ 

เอกสารประกอบ 

การจัดท ารายงานการใช้ 
เอกสารประกอบการสอน 

 
1. หลักสูตร 
2. การจัดการเรียนรู ้
3. การเรียนการสอน 
4. การเรียนรู้ 
5. สมรรถนะ 
6. ความรู/้ทักษะ 

นิยามศัพท์ 

 
7.  ลักษณะส่วนตน 
8.  ประสบการณ์ 
9.  การพัฒนา 
10. นวัตกรรม 
11.  เอกสารประกอบการสอน 
12. การวิจัย 

การจัดท ารายงานการใช้ 
เอกสารประกอบการสอน 
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 หลักสูตร* 
 
โครงการในการจัดการศึกษาเพื่อพฒันา 
ผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะตามจุดประสงค ์
ท่ีวางไว ้

นิยามศัพท์ 

*การอบรมครั้งนี้ จะกล่าวถึงเฉพาะระดับรายวิชาเท่านั้น 

การจัดท ารายงานการใช้ 
เอกสารประกอบการสอน 

 การจัดการเรียนรู้ 
 
กระบวนการในการน าหลักสตูรสู่การปฏบิัติ 
เพื่อพัฒนาผูเ้รียนให้มสีมรรถนะและ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์ตามท่ีก าหนดไว้ 
ในหลักสูตร 

การจัดท ารายงานการใช้ 
เอกสารประกอบการสอน 

นิยามศัพท์ 

 การเรียนการสอน 
 
เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์ 
ท่ีเหมาะสม  ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ ตาม 
ขั้นตอนและวิธีการของรูปแบบนัน้ ๆ 
 

การจัดท ารายงานการใช้ 
เอกสารประกอบการสอน 

นิยามศัพท์ 

 การเรียนรู้ 
 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวร 
ของผู้เรียน (จากท่ีท าไม่ได้เป็นท าได้ คิดไม่เป็น 
เป็นคิดเป็น) เนื่องจากการได้มีประสบการณ์ 
ในสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น 

การจัดท ารายงานการใช้ 
เอกสารประกอบการสอน 

นิยามศัพท์ 
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 สมรรถนะ 
 
ความสามารถในการประยุกต์ใชค้วามรู้ ทักษะ 
และลักษณะส่วนตนท ากิจกรรมนั้นๆ ให้ส าเร็จ 
ผลเป็นไปตามเงื่อนไข หรือมาตรฐานก าหนด 
ซึ่งเป็นท่ียอมรับในวงการนัน้ 

การจัดท ารายงานการใช้ 
เอกสารประกอบการสอน 

นิยามศัพท์ 

 ความรู้ 
 
ข้อมูลที่สั่งสมอยู่ในตัวบุคคล ซึ่งอาจได้มาจาก
การศึกษา การฝึกอบรม หรือจากการศึกษา
ด้วยตนเอง (ความรู้อยู่ในตัวได้เพราะบคุคลนั้น 
จดจ าและ/หรือเข้าใจ) 

การจัดท ารายงานการใช้ 
เอกสารประกอบการสอน 

นิยามศัพท์ 

 ทักษะ 
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีต้องการให้ 
ส าเร็จลุล่วงลงไป เป็นสิ่งท่ีต้องท าการฝึกฝน 
หรือพัฒนาใหเ้กิดขึน้ โดยใช้เวลา และจ านวน 
ครั้งในการฝึกหัด 

การจัดท ารายงานการใช้ 
เอกสารประกอบการสอน 

นิยามศัพท์ 

 ลักษณะส่วนตน 
 
เป็นคุณสมบัติเฉพาะของบุคคล ซึ่งแสดงออก 
ด้วยอุปนิสัย ความต้องการ ความรู้สึกนึกคิด 
หรือแรงจูงใจ เป็นสิ่งที่ติดตัวผูน้ั้น 

การจัดท ารายงานการใช้ 
เอกสารประกอบการสอน 

นิยามศัพท์ 
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 ประสบการณ์ 
 
ความจัดเจนท่ีเกิดจากการกระท าหรือได้ 
พบได้เห็นมา ผ่านภาวการณ์รับรู้ ได้เห็น 
ได้ฟัง ปฏิบัติด้วยตนเองมาแล้ว และสะสม 
เป็นความรู้หรือทักษะ 

การจัดท ารายงานการใช้ 
เอกสารประกอบการสอน 

นิยามศัพท์ 

 การพัฒนา 
 
1. ท าของเก่าที่มีอยู่แล้วให้ดขีึ้น สมบูรณ์มากขึ้น 
   มีคุณภาพมากขึ้น 
2. สร้างขึ้นมาใหม่ โดยไม่มีของเก่าหรือของเดิม 
   ปรากฏอยู่  

การจัดท ารายงานการใช้ 
เอกสารประกอบการสอน 

นิยามศัพท์ 

 นวัตกรรม 
 
สิ่งของ (เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ 

 เครื่องจักร ฯลฯ) 
รูปแบบ/วิธีการ (เช่น รูปแบบการจัดกิจกรรม 
  วิธีการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ) 
ที่คิดขึ้นหรือท าขึ้นมาใหม ่!! 

การจัดท ารายงานการใช้ 
เอกสารประกอบการสอน 

นิยามศัพท์ 

 เอกสารประกอบการสอน 
 
เอกสารหรือสื่อท่ีใช้ประกอบการสอนวิชาใด 
วิชาหนึ่งตามหลกัสูตรของสถานศึกษา ท่ี 
สะท้อนให้เห็นสาระการเรียนรู้และวิธีการใน 
การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

การจัดท ารายงานการใช้ 
เอกสารประกอบการสอน 

นิยามศัพท์ 



18/03/54 

6 

 การวิจัย 
 
เป็นการศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดถ่ีถ้วน 
น่าเชื่อถือตามหลักวิชาการ เพื่อท่ีจะให้ได้ 
ข้อมูล ค าตอบหรือข้อสรุปท่ีถูกต้องน าไป 
ใช้แก้ปัญหาหรือเพือ่การพัฒนา 

การจัดท ารายงานการใช้ 
เอกสารประกอบการสอน 

นิยามศัพท์ กระบวนการในการอบรมนี้ 

1. การบรรยายเนื้อหา จะแบ่งออกเป็นตอนๆ   
ช่วงสั้นๆ ตอนละประมาณ 20-30 นาท ี

  หลังจากนั้นจะใหท้ าแบบฝึกหดั 
2.  หากมีข้อสงสัยระหว่างการท าแบบฝกึหัด   
  ให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากพี่เลี้ยงประจ า 
  ในแต่ละกลุ่มได้ทันท ี
3.  ตรวจสอบผลการท าแบบฝกึหัดกับพีเ่ลี้ยง 

การจัดท ารายงานการใช้ 
เอกสารประกอบการสอน 

1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการ 
 วิจัย วิธีด าเนินการวิจัย และวิธีการเขียน
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน  

2. น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก 
 การอบรม  ไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดท า 
 รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน
จากผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

การจัดท ารายงานการใช้ 
เอกสารประกอบการสอน 

ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ 
e-mail : sprkmutnb@hotmail.com 
โทรศัพท์  : 02-913-2500 ต่อ 3229  

 
ติดต่อ 
วิทยากร : 

การจัดท ารายงานการใช้ 
เอกสารประกอบการสอน 
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เขียนความหมายของค าตอ่ไปนี้ 
1. การจัดการเรียนรู้ 
2. การเรียนการสอน 
3. การเรียนรู้ 
4. ความรู้ 
5. ทักษะ 
6. ลักษณะส่วนตน 
7. การพัฒนา 
8. นวัตกรรม 
9. เอกสารประกอบการสอน 

แนะน าโปรแกรมและกิจกรรม 

01 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 15 นาที 
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ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
การจัดท ารายงานการใช ้
เอกสารประกอบการสอน 
: 22-23 มีนาคม 2554 

ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ 
เอกสารประกอบการสอน 

ชุดที่ 02 

การอบรม 
เชิงปฏิบัติการ : 

ส่วนประกอบพื้นฐานของ 
เอกสารประกอบการสอน 

 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการสอน 
วิชา ........................................... 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545  
(ปรับปรุง 2546) 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 

เรียบเรียงโดย 
 

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

วิทยาลัย...................................... 
พ.ศ. 2553 

 

 
เอกสาร 
ประกอบการสอน 

คือ อะไร? 
  
 

เอกสารประกอบการสอน* 
เป็นเอกสาร หรือสื่ออื่น ๆ ที่ใช้ประกอบการสอน 
วิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและการจัดการเรียน 
การสอนอย่างเป็นระบบ โดยที่เอกสารหรือสื่อ 
ดังกล่าวนั้น จะต้องเกี่ยวข้องกับวิชาที่ตนสอน 

 
* แยกชุดใส่แฟ้ม เรียงล าดับไว้อย่างเรียบร้อย หรือจะ 
  เย็บเข้าเล่มก็ได้ 
  
 

เอกสารประกอบการสอน 

ส่วนประกอบพื้นฐานของ 
เอกสารประกอบการสอน 

ส่วนประกอบหลัก 

เอกสารประกอบการสอน 

ส่วนประกอบพื้นฐานของ 
เอกสารประกอบการสอน 
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ก. ส่วนน า/ส่วนหน้า ประกอบด้วย 
1. ปกนอก/ปกใน 
2. ค าน า 
3. สารบัญ 
4. สิ่งที่ก าหนดให้ในรายวิชา 
5. โครงการสอนตลอดภาคเรียน 
6. การวัดและประเมินผลรายวิชา 
7. ค าแนะน าในการใช้เอกสาร  

 
ส่วนประกอบพื้นฐานของ 
เอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน 

ส่วนประกอบพื้นฐานของ 
เอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน 

: ปกนอก/ปกใน 

ส่วนประกอบพื้นฐานของ 
เอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน 

: ค าน า 

ส่วนประกอบพื้นฐานของ 
เอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน 

: สารบัญ 
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ส่วนประกอบพื้นฐานของ 
เอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน 

: สิ่งก าหนดให้ในรายวิชา 

ส่วนประกอบพื้นฐานของ 
เอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน 

: โครงการสอน 

ส่วนประกอบพื้นฐานของ 
เอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน 

: การวัดและประเมินผล 

ส่วนประกอบพื้นฐานของ 
เอกสารประกอบการสอน 

ผู้อื่นอ่านแล้วเข้าใจและ 
ด าเนินการตามได้ 

เอกสารประกอบการสอน 

: ค าแนะน าการใช้เอกสาร 
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ข. ส่วนเนื้อหา แต่ละแผนการสอนประกอบด้วย  
1. ชื่อเรื่อง/งาน/หน่วย ของแผนนั้น 
2. วัตถุประสงค์การสอน 
3. ใบเนื้อหา/ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
5. สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน 
6. แบบฝึกหัด/ใบสั่งงาน/ใบประเมินผล 
7. แบบทดสอบท้ายบทเรียน (ถ้ามี) 
8. เอกสารอ้างอิง (ในแต่ละหัวข้อเรื่อง/งาน)  

ส่วนประกอบพื้นฐานของ 
เอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน 

ส่วนประกอบพื้นฐานของ 
เอกสารประกอบการสอน 

: แผนการสอน (แต่ละคร้ัง) 
เอกสารประกอบการสอน 

 
แผ่นใส 1-8 

  
แบบทดสอบท้ายบทเรียน 

 
  
 
  

 
แบบฝึกหัดที่ 1-2 

  
ใบเน้ือหาที่ 1-3 

  
แผนการสอน 

 
  วิชา .................................................... ระดับ ............ 
  เรื่อง ................................................... เวลา ......นาที 
  
 
  

เอกสารประกอบ 
การสอน 
 
: แผนการสอน 
  (แต่ละครั้ง) 

ส่วนประกอบพื้นฐานของ 
เอกสารประกอบการสอน 

: แผนการสอน (แต่ละคร้ัง) 
เอกสารประกอบการสอน 
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แผ่นใส 1-8 

  
แบบทดสอบท้ายบทเรียน 

 
  
 
  

 
แบบฝึกหัดที่ 1-2 

  
ใบเน้ือหาที่ 1-3 

  
แผนการสอน 

 
  วิชา .................................................... ระดับ ............ 
  เรื่อง ................................................... เวลา ......นาที 
  
 
  

เอกสารประกอบ 
การสอน 
 
: แผนการสอน 
  (แต่ละครั้ง) 

ค. ส่วนหลัง/ส่วนท้าย ประกอบด้วย 
1. บรรณานุกรม 
2. ภาคผนวก 
 - รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ 
 - แบบประเมินคุณภาพเอกสาร  
 - ตัวอย่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
 - ตารางประกอบ/มาตรฐานต่างๆ 
 - อื่น ๆ (ถ้ามี) 

 

ส่วนประกอบพื้นฐานของ 
เอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน 

ส่วนประกอบพื้นฐานของ 
เอกสารประกอบการสอน 

: บรรณานุกรม 
เอกสารประกอบการสอน 

ส่วนประกอบพื้นฐานของ 
เอกสารประกอบการสอน 

: บรรณานุกรม 
เอกสารประกอบการสอน 
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ส่วนประกอบพื้นฐานของ 
เอกสารประกอบการสอน 

: ภาคผนวก 
เอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน 
 
ส่วนหน้า   ส่วนเนื้อหา  ส่วนหลัง 
มีหัวข้อดังนี้  มีหัวข้อดังนี้  มีหัวข้อดังนี้ 
1. ………..…… 1. ……..………  1. ………..…… 
2. ……..……… 2. ……….……  2. ……..……… 
3. ……..……… 3. .…………… 3. ……….…… 
4. …..………… 4. ………….… 4. ……….…… 

ส่วนประกอบเอกสารประกอบการสอน 

02 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 10 นาที 
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การจัดท ารายงานการใช ้
เอกสารประกอบการสอน 
: 22-23 มีนาคม 2554 

  
ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

เอกสารประกอบการสอน 
และการด าเนินการวิจัย 

ชุดที่ 03 

การอบรม 
เชิงปฏิบัติการ : 

ผลงานทางวิชาการเพื่อ 
ขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ 

เอกสารหรือหลักฐานที่จัดท าขึ้นจากความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของ 
ผู้จัดท า โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์  
สังเคราะห์ วิจัย และได้น าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
หรือพัฒนางานในหน้าที่ จนเกิดผลดีต่อการ 
พัฒนาการจัดการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อ 
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 
หมายถึง : 

ผลงานทางวิชาการเพื่อ 
ขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ 

ก. เอกสารหรือหลักฐานที่จัดท าขึ้นจากความรู้ 
 ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของ 
 ผู้จัดท า  
ข. โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
 วิจัย  
ค. ได้น าไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานใน 
 หน้าที่ จนเกิดผลดีต่อการพัฒนาการจัด 
 การศึกษา และ 
ง. เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 
หมายถึง : 

ผลงานทางวิชาการเพื่อ 
ขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ 
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เอกสารประกอบ 
การสอน 

เอกสารประกอบการสอน 
และการด าเนินการวิจัย 

 
ผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับ 
การเรียนการสอน 

ใช้จริงในการเรียน 
การสอน 

รายงานการใช้ 
เอกสารประกอบฯ 

 
เอกสารประกอบการสอน 

วิชา 
............................................... 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 

โดย 
 

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

วิทยาลัย...................................... 
พ.ศ. 2553 

 

 
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน 

วิชา 
............................................... 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 

โดย 
 

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

วิทยาลัย...................................... 
พ.ศ. 2553 

 

เอกสารประกอบการสอน 
และการด าเนินการวิจัย 

เอกสารประกอบการสอน 
ท่ีสร้างขึ้น 

 
 
 
 
  
 

 ดีหรือไม่ ? 
      

  

เอกสารประกอบการสอน 
และการด าเนินการวิจัย 

 
เอกสารประกอบการสอน 

วิชา 
............................................... 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 

โดย 
 

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

วิทยาลัย...................................... 
พ.ศ. 2553 

 

เอกสารประกอบการสอน 
และการด าเนินการวิจัย 

 
เอกสารประกอบการสอน 
ดีหรือไม่ ? 

 เฉลี่ยร้อยละ 82  เฉลี่ยร้อยละ 12 
 เกณฑ์ร้อยละ 80 

 เกณฑ์ร้อยละ 80 

 
ใช้เอกสาร 
ในการสอน 

 
คะแนนจาก 
การฝึกหัด 

 
วัดผลหลัง 
การสอน 

 
วัดผลก่อน 
การสอน 

 เฉลี่ยร้อยละ 86 

 
เอกสาร 

ประกอบการสอน 



18/03/54 

3 

เอกสารประกอบการสอน 
และการด าเนินการวิจัย 

 
ประสิทธิภาพการสอน 
เพิ่มข้ึนหรือไม่ ? 

 
ใช้เอกสาร 
ในการสอน 

 
คะแนนจาก 
การฝึกหัด 

 
วัดผลหลัง 
การสอน 

 
วัดผลก่อน 
การสอน 

 เฉลี่ยร้อยละ 86 

 เฉลี่ยร้อยละ 82  เฉล่ียร้อยละ 12 

ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

การส่งเสริม 
การเรียนรู้ 

ความก้าวหน้า 
ในการเรียน 

เอกสารประกอบการสอน 
และการด าเนินการวิจัย 

 
ใช้เอกสาร 
ในการสอน 

 
จัดการสอน 
แบบปกติ 

 เฉลี่ยร้อยละ 82 

 เฉลี่ยร้อยละ 64 
 

ผลการเรียน 
หลังการสอน 

 
ผลการเรียน 
หลังการสอน 

 
นักศึกษา (1) 
กลุ่มทดลอง 

 
นักศึกษา (2) 
กลุ่มควบคุม 

 
ประสิทธิภาพการสอน 
เพิ่มข้ึนหรือไม่ ? 

เอกสารประกอบการสอน 
และการด าเนินการวิจัย 

 ค่าเฉลี่ย 4.5 

 ค่าเฉลี่ย 3.2 

 เกณฑ์เฉลี่ย 3.5 
 

สอบถาม 
หลังการสอน 

 
สอบถาม 

หลังการสอน 

 
ประสิทธิภาพการสอน 
เพิ่มข้ึนหรือไม่ ? 

 
ใช้เอกสาร 
ในการสอน 

 
จัดการสอน 
แบบปกติ 

 
นักศึกษา (1) 
กลุ่มทดลอง 

 
นักศึกษา (2) 
กลุ่มควบคุม 

เอกสารประกอบการสอน 
และการด าเนินการวิจัย 

 ค่าเฉลี่ย 4.5 
 

สอบถาม 
หลังการสอน 

 
ใช้เอกสาร 
ในการสอน 

 ค่าเฉลี่ย 3.2 
 

ผลการเรียน 
หลังการสอน 

 
สอบถาม 

หลังการสอน 

 
จัดการสอน 
แบบปกติ 

 เฉลี่ยร้อยละ 82 

 เฉลี่ยร้อยละ 64 

 
คุณภาพของเอกสาร 
เป็นอย่างไร ? 

ความพึงพอใจ 
ในการเรียน 

ความแตกต่าง 
ผลการเรียน 

 
ผลการเรียน 
หลังการสอน 
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เอกสารประกอบการสอน 
ที่สร้างขึ้น  

 
  ประสิทธิภาพ 

> ส่งเสริมการเรียนรู้ได้ด ี
> ความก้าวหน้าในการเรยีนดี 
> ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

เอกสารประกอบการสอน 
และการด าเนินการวิจัย 

คุณภาพ 
> ความพึงพอใจของผู้เรียนใน      
   การเรียนด้วยเอกสารฯ สูง    
> ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับเอกสาร 
   ประกอบการสอนในระดับสูง 

 
เอกสารประกอบการสอน 

วิชา 
............................................... 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 

โดย 
 

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

วิทยาลัย...................................... 
พ.ศ. 2553 

 

 
  Re   = ซ้ า  
  Search = ค้น 
  
 เป็นการศึกษาค้นคว้า หาข้อมูลอย่างละเอียด 
  ถ่ีถ้วนและน่าชื่อถือตามหลักวิชาการ เพื่อให้ได้ 
 ค าตอบหรือข้อสรุป น ามาใช้แก้ปัญหาหรือเพื่อ 
      การพัฒนา 
 

เอกสารประกอบการสอน 
และการด าเนินการวิจัย 

 
ความหมาย : การวิจัย 
(Research) 

 

สร้างเอกสาร 
ประกอบ 
การสอน 

 

เขียนรายงาน 
การใช้ 

(การวิจัย) 

 

น าไปใช้จริงใน 
การเรียน 
การสอน 

 

 
จากเอกสารประกอบการสอน 
สู่รายงานการใช้ 

เอกสารประกอบการสอน 
และการด าเนินการวิจัย 

 
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน 

วิชา 
วัสดุช่าง 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 

โดย 
 

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

วิทยาลัย...................................... 
พ.ศ. 2553 

 

 
รายงานการวิจัย 

เรื่อง 
การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสาร 

ประกอบการสอน วิชาวัสดุช่าง หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545  

 (ปรับปรุง 2546) 
 
 
 

โดย 
 

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

วิทยาลัย...................................... 
พ.ศ. 2553 

 

เอกสารประกอบการสอน 
และการด าเนินการวิจัย 

 = 
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ส่ิงที่ควรอธิบายในรายงาน 
การใช้เอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน 
และการด าเนินการวิจัย 

 
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
ในเรื่องราวต่าง ๆ ดังนี้ 
 

๏ คุณภาพของเอกสารประกอบการสอน 
๏ ประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ 
๏ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
๏ ความก้าวหน้าในการเรียน 
๏ ความพึงพอใจของผู้เรียนในการเรียน 
๏ ผลการเรียนเมื่อเทียบกับการสอนปกติ 
๏ ฯลฯ 

 
ศึกษาข้อมูล  

/เขียนโครงการ 
 

 
เขียนรายงาน

การวิจัย 
 

ด าเนินการ
วิจัย

ภาคสนาม 

๑ ๒ ๓ 

กิจกรรมในการวิจัย 
เอกสารประกอบการสอน 
และการด าเนินการวิจัย 

 
ศึกษาข้อมูล  

/เขียนโครงการ 
 

 
เขียนรายงาน

การวิจัย 
 

ด าเนินการ
วิจัย

ภาคสนาม 

๑ ๒ ๓ 

กิจกรรมในการวิจัย 
เอกสารประกอบการสอน 
และการด าเนินการวิจัย 

ค. ประสิทธิภาพ การใช้เอกสารประกอบการสอน พิจารณาจาก : 
 1.  ……………………….……….……….…………….………………………….. 
 2.  …………………….…………………..………………….…………….………. 
 3. …………………………………………………………….…………………….. 
 4. …………………………………………………………….…………………….. 

ข. คุณภาพ ของเอกสารประกอบการสอน พิจารณาจาก : 
 1.  ……………………….……….……….…………….………………………….. 
 2.  …………………….…………………..………………….…………….………. 

เอกสารรายงานการวิจัย 

03 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 15 นาที 
ก. ผลงานทางวิชาการ หมายถึง : 
  ……………………….……….……….………………...………………………….. 
  …………………….…………………..……………..……….…………….………. 
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ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
การจัดท ารายงานการใช ้
เอกสารประกอบการสอน 
: 22-23 มีนาคม 2554 

ส่วนประกอบพื้นฐานของ 
เอกสารรายงานการวิจยั 

ชุดที่ 04 

การอบรม 
เชิงปฏิบัติการ : 

 
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน 

วิชา 
............................................... 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

โดย 
 

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

วิทยาลัย...................................... 
พ.ศ. 2553 

 

 
รายงานการวิจัย 

เรื่อง 
การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสาร 

ประกอบการสอน วิชาวัสดุช่าง หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 

(ปรับปรุง 2546) 
 
 

โดย 
 

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

วิทยาลัย...................................... 
พ.ศ. 2553 

 

ส่วนประกอบพ้ืนฐานของ 
เอกสารรายงานการวิจัย 

 
เป็นเอกสารท่ีผู้วิจัยจัดท าขึ้น เพื่อใช้อธิบาย 
รายละเอียดในการด าเนินงานและผลที่ได้รับ 
จากการด าเนินงานทั้งหมด 

   หลักการ : 

ลักษณะของเอกสาร 
รายงานการวิจัย 

ส่วนประกอบพ้ืนฐานของ 
เอกสารรายงานการวิจัย 

รายงาน 
การวิจัย 

   หลักการ : 

การเขียนรายงาน 
การวิจัย 

1. ส่วนหน้า/ส่วนน า 
2. ส่วนเนื้องาน 
3. ส่วนหลัง/ส่วนท้าย 
 

รายงานการวิจัย
แบ่งออกเป็น 
3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนประกอบพ้ืนฐานของ 
เอกสารรายงานการวิจัย 
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1. ปกนอกและปกใน (เหมือนกัน) 
2. บทคัดย่อ 
3. กิตติกรรมประกาศ 
4. สารบัญ (เนื้อหา) 
5. สารบัญตาราง (ถ้ามี) 
6. สารบัญภาพ (ถ้ามี) 

ประกอบ 
ด้วย..... 

   : ส่วนหน้า/ส่วนน า 

การเขียนรายงาน 
การวิจัย 

ส่วนประกอบพ้ืนฐานของ 
เอกสารรายงานการวิจัย 

 
 

 
 

รายงานการวจิยั 
เรือ่ง 

………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

 
 
 
 

โดย 
 

………………………………………………. 
 

วิทยาลยั .................................................. 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

พ.ศ. 2553 

 
 
 

 
 
 

รายงานการวิจัย 
 
 

: ปกนอกและปกใน 

 
หลักการ 
1. สร้างตามรูปแบบที่
หน่วยงานรับผลงาน 

 ก าหนดไว้ 
2. มีชื่อเรื่อง ชื่อผู้จัดท า  
   (หรือผู้วิจัย) 
 สถานที่ท างาน   
 (หรือสังกัด) 
3. ระบุปี พ.ศ. ที่จัดท า 

 

 
 

งานวจิยัเรือ่ง ......................................................................... 
                ......................................................................... 
จัดท าโดย     ......................................................................... 
               วิทยาลยั........................................................... 
ปี พ.ศ.        .............. 
 

บทคดัยอ่ 
       การศกึษา............................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
  ผลการวจิยัพบวา่................................................ 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
 

 
 
 

รายงานการวิจัย 
 
 

: บทคัดย่อ 
 
หลักการ 
1. ย่อรายงานการวิจัยทั้ง
ฉบับให้อ่านรู้เรื่องเข้าใจ
ได้ชัดในเวลาอันรวดเร็ว 
(สั้นกะทัดรัด ชัดเจน) 

2. ส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ 
วิธีด าเนินการวิจัย และ
ผลการวิจัยแบบย่อ (ไม่
ควรเกิน 2 หน้า) 

 
ก 

 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
 

 งานวจิยัเรือ่ง.......................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 

 ขอขอบคณุ .............................................................. 
............................................................................................... 
............................................................................................... 

 

................................ 
ผู้วิจัย 

 
 
 

รายงานการวิจัย 
 
 

: กิตติกรรมประกาศ 

 
หลักการ 
1. เป็นการกล่าวขอบคุณ 
   ผู้มีอุปการคุณ เช่น ผู้ที่ 
   สนับสนุนทุนการวิจัย 
   ผู้ที่ได้ให้ความร่วมมือใน 
   การวิจัย เป็นต้น 
2. เป็นข้อความที่ถูกต้อง 
   ตามหลักภาษา สุภาพ     
    ไม่ยกยอจนเกินไป 
 

ค 
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สารบัญ 
 

            หน้า 
บทคัดย่อ ......................................................................    ก 
กิตติกรรมประกาศ......................................................    ค 
สารบัญ..........................................................................    จ 
บทท่ี 1 บทน า...............................................................     1 
 ความเป็นมา .....................................................     1 
 วัตถุประสงค.์..................................................... 
 สมมติฐาน.......................................................... 
 ขอบเขตการวิจัย............................................... 
 นิยามศัพท.์......................................................... 
 ประโยชน์ของผลการวิจัย.............................. 
บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ...............      21 
 ............................................................................... 
 ............................................................................... 
 
บรรณานุกรม................................................................    210 
ภาคผนวก ก ................................................................     212 
 
 
 
 

 
 
 

รายงานการวิจัย 
 
 

: สารบัญ 

 
หลักการ 
1. ก่อนบทที่ 1 ใช้ตัวอักษร 
หรือเลขโรมัน เช่น ก ข 
ค จ หรือ I  II  III 
เป็นต้น เป็นเลขหน้า 

2. สารบัญต้องจัดแยกเป็น
หมวดหมู่ตามข้อก าหนด 

 ของหน่วยงานที่จะส่ง
รายงานการวิจัย 

 จ 

บทท่ี 1 บทน า  
บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
บทท่ี 3 วิธีด าเนินการวิจัย 
บทท่ี 4 ผลการวิจัย 
บทท่ี 5 สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
บรรณานุกรม 

ส่วนเนื้องานประกอบด้วย 
   : ส่วนเนื้องาน 

การเขียนรายงาน 
การวิจัย 

ส่วนประกอบพ้ืนฐานของ 
เอกสารรายงานการวิจัย 

 
 
 
 

บทที่ 1 
บทน า 

  
1.  ความเป็นมาของปัญหา 
 เป็นที่ยอมรับกันโดย.....................................................    
................................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................ 
 ด้วยประเด็นนี้………......................................................    
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
............................................................................... 
 จากปัญหาดังกล่าว.................................................. 
.................................................................................................. 
........................................................………………….. 

 
 
 

รายงานการวิจัย 
 
 

: ชื่อบทต่างๆ 
 
หลักการ 
1. อ่านคู่มือจัดท ารายงาน 
 การวิจัยให้เข้าใจก่อนลง 
 มือพิมพ์รายงาน 
2. การพิมพ์เอกสารจะต้อง 
 ยึดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
 เท่านั้น 
3. ระวังการพิมพ์ ในเรื่อง 
 สะกดค า การเว้นวรรค 
 เว้นระยะ ฯลฯ  
 

 ภาคผนวก ก. ตัวอย่างบทเรียน (1 ชุด)  
    ข. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
    ค. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    …. …………………………. 

    ช. ประวัติผู้วิจัย 
    …. …………………………. 

   : ส่วนหลัง/ส่วนท้าย 

การเขียนรายงาน 
การวิจัย 

ส่วนประกอบพ้ืนฐานของ 
เอกสารรายงานการวิจัย 
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ภาคผนวก ค. 
 

คะแนนสอบก่อนเรียนภาคทฤษฎี 
  

 
 
 

รายงานการวิจัย 
 
 

: ภาคผนวกต่างๆ 

 
หลักการ 
1. จัดแบ่งเอกสาร/ข้อมูล 
 ที่จะเสนอไว้เป็นกลุ่ม ๆ 
2. เรียงล าดับกลุ่มเอกสาร
และข้อมูลตามการเสนอ
ในรายงานส่วนเนื้อหา 

3. ชื่อของแต่ละภาคผนวก
ควรสะท้อนให้เห็นข้อมูล 

 ของภาคผนวกนั้นๆ 
 

 
 
ส่วนประกอบ 
รายงานการวิจัย 
 
 

   โดยสรุป : 

การเขียนรายงาน 
การวิจัย 

1. ส่วนหน้า/ส่วนน า 
2. ส่วนเนื้องาน 
3. ส่วนหลัง/ส่วนท้าย 
 

รายงานการวิจัย แบ่งออก 
เป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนประกอบพ้ืนฐานของ 
เอกสารรายงานการวิจัย 

 
รายงานการวิจัย 
ส่วนหน้า ประกอบด้วย 
1. ……………..…………….. 
2. …………….…….………. 
3. …………………………… 
4. …………….…………….. 
5. …………….…….………. 
6. …………………………… 
7. …………….…………….. 
 

 
รายงานการวิจัย 
ส่วนเนื้องาน ประกอบด้วย 
1. …………….…………….. 
2. ………………….………. 
3. ………………………….. 
4. ………………………….. 
5. ………………….………. 
6. ………………………….. 
7. ………………………….. 
 

 
รายงานการวิจัย 
ส่วนหลัง ประกอบด้วย 
1. ……………………….….. 
2. …………………….……. 
3. ……………………….… 
4. …………………..…….. 
5. ……………….…..……. 
6. ……………………….… 
7. ……………………..….. 
 

เอกสารรายงานการวิจัย 

04 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 10 นาที 
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ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
การจัดท ารายงานการใช ้
เอกสารประกอบการสอน 
: 22-23 มีนาคม 2554 

ส่วนหน้า/ส่วนน า 
: การก าหนดชื่อเรื่องงานวิจยั 

ชุดที่ 05 

การอบรม 
เชิงปฏิบัติการ : 

 

ปกรายงาน 
การวิจัย 

 
 
 

 

รายงานการวิจัย 
 

เรื่อง 
 

การหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างเอกสารประกอบการสอนส าหรับ
ข้าราชการครูผู้ขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ

ช านาญการพิเศษ 
 
 

โดย 
 
 

สุราษฎร์ พรมจันทร์ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
พ.ศ. 2553 

 

แนวทางในการก าหนด 
ช่ือหัวข้อเรื่องงานวิจัย 

ชื่อเรื่องงานวิจัย 

 
“การพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบ  
 การสอน วิชาเขียนแบบเทคนิค  
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1” 

 
“การสร้างและหาประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
 โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาเขียนแบบเทคนิค 
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1” 
 

 
ชื่อเรื่อง 
งานวิจัย 

แนวทางในการก าหนด 
ช่ือหัวข้อเรื่องงานวิจัย 

1. มองเห็นผลลัพธ์ชัดเจนว่า เป็นอะไร? 
2. มองเห็นตัวแปรในการวิจัย 
3. มองเห็นแหล่งที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. มองเห็นระเบียบวิธีวิจัยว่าเป็นแบบใด 

หลักการ 
ก าหนด 

 
ชื่อเรื่อง 
งานวิจัย 

แนวทางในการก าหนด 
ช่ือหัวข้อเรื่องงานวิจัย 
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สิ่งที่เหลือหรือคงอยู่ หลังจากท า 
การวิจัยเสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว  
และสามารถที่จะขยายผลต่อไปได้ 

ผลลัพธ ์
งานวิจัย 

 
ชื่อเรื่อง 
งานวิจัย 

แนวทางในการก าหนด 
ช่ือหัวข้อเรื่องงานวิจัย 

 
เช่น เอกสารประกอบการสอน 
     ชุดการสอน ชุดการเรียน 
     บทเรียนคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

ลักษณะ (หรือคุณสมบัติท่ีสนใจ) 
ซึ่งเป็นต้นเหตุ หรือเป็นผลที่ 
สามารถจะเปลี่ยนแปลงค่าได้ 

 
ชื่อเรื่อง 
งานวิจัย 

แนวทางในการก าหนด 
ช่ือหัวข้อเรื่องงานวิจัย 

ตัวแปร 
งานวิจัย 

 
เช่น การใช้เอกสารประกอบการสอน 
     ความก้าวหน้าในการเรียน 
     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯลฯ 

ตัวแปรที่เป็นเหตุหรือเป็นต้นตอ 
ที่ส่งผลไปยังตัวแปรอื่น ๆ เช่น 
วิธีสอน ชุดการสอน ฯลฯ  

เป็นตัวแปรท่ีเปลี่ยนแปลงค่าได้ 
เนื่องจากอิทธิพลของตัวแปรต้น 
เช่น ผลการเรียน ความพึงพอใจ 
ในการเรียน ฯลฯ 

ตัวแปรต้น 

ตัวแปรตาม 

 
ชื่อเรื่อง 
งานวิจัย 

แนวทางในการก าหนด 
ช่ือหัวข้อเรื่องงานวิจัย 

ตัวแทนส่วนหนึ่งของประชากร  
 
(ประชากร คือ ผู้ที่ถูกกล่าวถึงทั้งหมด
ซึ่งจะใช้ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อ 
การแก้ปัญหาหรือการพัฒนา) 
 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

 
ชื่อเรื่อง 
งานวิจัย 

แนวทางในการก าหนด 
ช่ือหัวข้อเรื่องงานวิจัย 
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•วิจัยเชิงส ารวจ 
•วิจัยเชิงทดลอง 
•วิจัยเชิงประวัติศาสตร์ 
•ฯลฯ 
 

รูปแบบ 
กระบวนการวิจัย 

แนวทางในการก าหนด 
ช่ือหัวข้อเรื่องงานวิจัย 

 
ชื่อเรื่อง 
งานวิจัย 

การสร้างและหาประสทิธิภาพการเรยีนการสอน  
โดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาเขียนแบบเทคนคิ  
ระดับประกาศนียบตัรวิชาชพี ชั้นปีที่ 1 

ผลลัพธ์ เอกสารประกอบการสอน วิชาเขียนแบบเทคนคิ 

แนวทางในการก าหนด 
ช่ือหัวข้อเรื่องงานวิจัย 

 
ชื่อเรื่อง 
งานวิจัย 

ตัวแปร (ต้น) การสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
  (ตาม) ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
แหล่งข้อมูล นักศึกษา ระดับประกาศนียบตัรวิชาชพี  
  ชั้นปีที่ 1 
วิธีวิจัย เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 

INPUT OUTPUT PROCESS 

N=10 N=10 

N=10 N=7 

Carbon 

Colour 

E2 

พัฒนาการ
เรียนรู ้

ของผูเ้รยีน 

ผลสัมฤทธิ ์
ครู 

ผู้เรียน 
หลักสตูร 

จัดการเรยีน 
การสอน 

A B C N 

INPUT OUTPUT PROCESS 

E1 

คุณภาพ 

ประสิทธภิาพ 

ชุดการเรยีน 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเครื่องยนต์ 
แก๊สโซลีน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ระหว่าง 
การสอนโดยใช้แผนการสอนรปูแบบ MIAP กับการสอนปกติ 

ผลลัพธ ์ เอกสารประกอบการสอน ในวิชาเครื่องยนต์ 
  แก๊สโซลีน (ใช้แผนและวิธีสอนรปูแบบ MIAP) 

แนวทางในการก าหนด 
ช่ือหัวข้อเรื่องงานวิจัย 

 
ชื่อเรื่อง 
งานวิจัย 

ตัวแปร (ต้น) การสอนโดยใช้แผนการสอนรปูแบบ MIAP 
  และการสอนปกติ (ตาม) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แหล่งข้อมูล นักศึกษา ระดับประกาศนียบตัรวิชาชพี  
  ชั้นปีที่ 1 
วิธีวิจัย เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 

คนเราจะเรียนรู้ได้ ถ้า... 
 
- มีความสนใจอยากรู้ 
- ได้ข้อมูลที่เพียงพอ 
- ได้ฝึกหัดท า/ฝึกปฏิบัติ 
- ทราบผลการฝึกหัดนั้น 

กระบวนการเรียนรู้ 

กระบวนการเรียนรู้และ 
การสอนรูปแบบ MAIP 

 
ผู้เรียน จะต้อง... 
 
- มีความสนใจอยากรู้ 
- ได้ข้อมูลที่พียงพอ  
- ได้ฝึกหัดท า/ฝึกปฏิบัต ิ
- ทราบผลการฝึกหัดนั้น 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 

 
ครูผู้สอน จะต้อง... 
 
- สร้างความสนใจ  
- ให้ข้อมูลที่พียงพอ  
- เตรียมแบบฝึกหัด 
- เฉลยผลการฝึกหัด  

กระบวนการเรียนรู้และ 
การสอนรูปแบบ MAIP 

 
ขั้นตอนการสอน 
 
- Motivation  
- Information 
- Application 
- Progress  

กระบวนการเรียนรู้ 

 
ชื่อเรียกขั้นตอน 
 
- ขั้นสนใจปัญหา  
- ขั้นศึกษาข้อมูล  
- ขั้นพยายาม 
- ขั้นส าเร็จผล  

กระบวนการเรียนรู้และ 
การสอนรูปแบบ MAIP 



18/03/54 

5 

กระบวนการเรียนรู้ 

 
 
 
 MIAP 

 
ขั้นตอนการสอน 
 
- Motivation  
- Information 
- Application 
- Progress  

กระบวนการเรียนรู้และ 
การสอนรูปแบบ MAIP 

มองเห็นหรือพิจารณาได้ว่า... 
1.  ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย คือ อะไร 
2. ตัวแปรในการวิจัย คือ อะไร 
3. จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากใครท่ีไหน 
4. ใช้ระเบียบวิธีวิจัย แบบใด 

หลักการ 
โดยสรุป 

 
ชื่อเรื่อง 
งานวิจัย 

แนวทางในการก าหนด 
ช่ือหัวข้อเรื่องงานวิจัย 

 

ชื่อเรื่อง  ………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………… 
 
๏ ผลลัพธ ์  ……………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………… 
๏ ตัวแปร  (ต้น)……………………………………………………………………… 
          (ตาม)…………………………………………………………………… 
๏ แหล่งข้อมูล ……………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………… 
๏ วิธีการวิจัย ……………………………………………………………………………… 
    

เอกสารรายงานการวิจัย 

05 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 15 นาที 
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ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
การจัดท ารายงานการใช ้
เอกสารประกอบการสอน 
: 22-23 มีนาคม 2554 

บทท่ี 1 บทน า 
: ความเป็นมาของปัญหา 

ชุดที่ 06 

การอบรม 
เชิงปฏิบัติการ : 

 
1. ปกนอกและปกใน (เหมือนกัน) 
2. บทคัดย่อ 
3. กิตติกรรมประกาศ 
4. สารบัญ (เนื้อหา) 
5. สารบัญตาราง (ถ้ามี) 
6. สารบัญภาพ (ถ้ามี) 

ประกอบ 
ด้วย..... 

   : ส่วนหน้า/ส่วนน า 

การเขียนรายงาน 
การวิจัย 

ส่วนประกอบพ้ืนฐานของ 
เอกสารรายงานการวิจัย 

เขียนทีหลัง 

ประกอบด้วย : 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
5. นิยามศัพท์ (ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย) 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ประโยชน์ของผลการวิจัย) 
 

ส่วนประกอบส าคัญ 
ของบทที่ 1 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ของปัญหา 

ข้อสรุปหรือค าตอบใช้เพื่อ.. 

 

1. แก้ปัญหา 
2. การพัฒนา  

จุดประสงคส์ าคัญ 
ของการวิจัย 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ของปัญหา 
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ประกอบด้วย : 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ปัญหา คือ อะไร? 

ส่วนประกอบส าคัญ 
ของบทที่ 1 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ของปัญหา 

ปัญหา 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ของปัญหา 

สิ่งที่ปล่อยไว้จะเกิดผลเสียแก่วงการ 
หน่วยงาน บุคคล สิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
จ าเป็นต้องหาทางแก้ไข (ผลลัพธ)์ 
เพื่อที่จะขจัดให้หมดไปหรือทุเลาลง 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ของปัญหา 

ผลเสีย 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ของปัญหา 

ได้แก่ เสียเวลา เสียเงิน-งบประมาณ 
เสียโอกาส ผลไม่เป็นไปตามนโยบาย
สอบตก  พื้นความรู้ต่ าเรียนต่อไม่ได้ 
ไม่สามารถท างานจริงได้ ฯลฯ 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ของปัญหา 

การเรียน 
การสอน 

เช่น 
 1. พื้นความรู้ไม่เพียงพอที่จะเรียนต่อวิชาอื่น 
 2. ลงทะเบียนวิชาต่อเนื่องไม่ได้ท าให้เสยีเวลา 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ าท าให้สอบตก 
 4. ผู้ใช้ติติงเรื่องสมรรถนะในการท างาน 
 5. ฯลฯ 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ของปัญหา 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ของปัญหา 

ปัญหา 
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1. เกริ่นกว้างๆ ให้เห็นสภาพทั่วไป 
   ของการจัดการเรียนการสอน 
   ในรายวิชานี้ 
2. ชี้หรือหยิบยกประเด็นปัญหาหรือ 
   ข้อจ ากัดที่เกิดขึ้น ในการจัดการ 
   เรียนการสอนวิชาดังกล่าว 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ของปัญหา 

การเขียน 
ปัญหา 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ของปัญหา  

3. เสนอข้อมูลและวิธีการแก้ปัญหา 
   ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันหรือที่เคยมีมา 
4. สรุปเหตุผลและความจ าเป็นใน 
   การพัฒนาวิชานี้ (หรืออื่นๆหาก 
   ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน) 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ของปัญหา 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ของปัญหา 

การเขียน 
ปัญหา 

1. ผลงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ... 
 + วิทยานิพนธ์ 
 + บทความวิจัย 
 + เอกสารทางวิชาการ 
 + หรือสารสนเทศอื่น ๆ 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ของปัญหา 

ข้อมูลหรือวิธีการ 
ในการแก้ปัญหา 
ศึกษาได้จาก... 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ของปัญหา 

2. การน าเอาทฤษฎี หลักการ 
   หรือนโยบายมาประยุกต์ใช้ 
 + การบูรณาการ เพื่อการ  
     จัดการเรียนรู้ 
 + ยุทธศาสตร์ปรับวิธีเรียน  
     เปลี่ยนวิธีสอน ฯลฯ 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ของปัญหา 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ของปัญหา 

ข้อมูลหรือวิธีการ 
ในการแก้ปัญหา 
ศึกษาได้จาก... 
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ในการเรียนการสอนรายวิชา 
”คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1”  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 
(ข้อมูลสมมุติในการอบรมเท่านั้น) 

ประเด็น 
ปัญหา 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ของปัญหา 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ของปัญหา 

ใช้กระบวนการสอนรูปแบบ  
MIAP ซึ่งประกอบด้วย 
 M  : Motivation   
 I   : Information  

 A   : Application  

 P   : Progress   

การแก ้
ปัญหา 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ของปัญหา 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ของปัญหา 

  
“การสร้างและหาประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดย  
ใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1  
ระดับ ปวช. ช้ันปีที่ 1 ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ 
MIAP” 

*แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการสอน และแผนบทเรียน เป็นส่วน   
 ประกอบ (ที่มีลักษณะเหมือนกัน) ของเอกสารประกอบการสอน 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ของปัญหา 

ชื่อเรื่องงานวิจัย 

[1] แหล่งที่มาของข้อมูลที่อ้างถึงในส่วนนี ้

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ของปัญหา 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ส าคัญรายวิชาหนึง่ซึ่งเปน็รากฐาน 
ของวิทยาการหลายสาขา  มีบทบาทส าคัญต่อความเจริญ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นวิชาที่เนน้กระบวน 
การคิดวิเคราะห์ โดยอาศัยเงื่อนไขของ นิยาม กฎเกณฑ์และ
เนื้อหาทฤษฎีชว่ยในการฝึกฝนกระบวนการคิด ฝึกให้มีความ
ละเอียดรอบคอบ รู้จักวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรคแ์ละ 
มีเหตุผล [1] 
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[2] แหล่งที่มาของข้อมูลที่อ้างถึงในส่วนนี ้

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ของปัญหา 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ไม่สามารถใช้วิธีการท่องจ าได้  
แต่การจดจ า นิยาม กฎเกณฑ์ วิธีการ และการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีต่าง ๆ จะต้องมีการปฏิบัติ ฝึกฝนตนเองด้วยการท า
แบบฝึกหัดหรือกิจกรรมให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาได้อย่างแท้จรงิ [2] 

ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ของนักศึกษาระดับ 
ปวช. ปี 1 ระหว่างปีการศึกษา 2548-2551 ของวิทยาลัย 
เทคนิค........พบว่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบัค่อนข้างต่ า [3] 

[3] แหล่งที่มาของข้อมูลที่อา้งถึงในส่วนนี ้

ร้อยละ 100 
 
 

50 
 
 

00 
2548  2549  2550  2551 ปีการศึกษา 

เขียนแบบเทคนิค 1 

คณิตศาสตร์ 
ประยุกต์ 1 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ของปัญหา 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การสอนรูปแบบ MIAP เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
รูปแบบหนึ่งที่ชว่ยให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสทิธิภาพ 
ต้ังแต่อยู่ในช่วงเวลาเรยีน โดยจัดแบ่งเนือ้หาออก เป็นช่วงสั้น ๆ 
ให้ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูล และปฏิบัติการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ   
การสอนรูปแบบ MIAP แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ [4] 
 ขั้นที่ 1 เป็นการน าเข้าสู่บทเรียน 
 ขั้นที่ 2 เป็นขั้นศึกษาข้อมูล 
 ขั้นที่ 3 เป็นขั้นพยายาม และ 
 ขั้นที่ 4 เป็นขั้นส าเร็จผล 

[4] แหล่งที่มาของข้อมูลที่อ้างถึงในส่วนนี้ 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ของปัญหา 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

คณิตศาสตร์เป็นรายวิชาที่มีความยากในการเรียนรู้ จึงต้อง
วางแผนและจัดเตรียมบทเรยีนที่ดเีอาไว้ล่วงหนา้ โดยเริ่มจาก
การแยกย่อย และจัดล าดับเนือ้หาอย่างเหมาะสม จัดกิจกรรม
การเรียนรู้เป็นช่วง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้ได้งา่ยและ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความเหมาะสมของกระบวนการสอน
รูปแบบ MIAP เป็นวิธีการสอนหนึง่ทีจ่ะชว่ยพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนในรายวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 
 ให้สูงขึ้นได้ 

อย่าลืม !! แหล่งข้อมูลที่น ามาอ้างอิงเพือ่ให้เกิดความน่าเชื่อถือ 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ของปัญหา 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
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1. เกริ่นกว้าง ๆ ให้เห็นสภาพทั่วไป 
2. ชี้ปัญหาหรือข้อจ ากัดที่เกิดขึน้ 
3. เสนอข้อมูลหรือวิธีการแก้ปัญหา 
4. สรุปเหตุผลที่ส าคัญในการวิจัย 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ของปัญหา 

สรุป 
การเขียน 
ปัญหา 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ของปัญหา 

 
ชื่อเรื่อง  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
   
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
๏ เกริ่นน า ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
๏ ชี้ประเด็นปญัหา…………………………………………..………………………… 
        ……………………………………..………………………………………. 
๏ เสนอวิธีการแก้ไข……………..……………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
๏ สรุปเหตุผลในการวิจัย ............…..…………..……………………………… 
  ……………………………………..………………………………………. 

เอกสารรายงานการวิจัย 

06 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 25 นาที 
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ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
การจัดท ารายงานการใช ้
เอกสารประกอบการสอน 
: 22-23 มีนาคม 2554 

บทท่ี 1 บทน า 
: วัตถุประสงค์การวิจัย 

ชุดที่ 07 

การอบรม 
เชิงปฏิบัติการ : 

ประกอบด้วย : 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
5. นิยามศัพท์ (ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย) 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ประโยชน์ของผลการวิจัย) 
 

ส่วนประกอบส าคัญ 
ของบทที่ 1 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เป็นการระบุอย่างชัดเจนว่า 
ในงานวิจัยเร่ืองนี้ (ครั้งนี้) 

ผู้วิจัยจะท าอะไร ? 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ส่วนประกอบส าคัญ 
ของบทที่ 1 

วัตถุประสงค์
ของการวิจัย 

 
เช่น  
-จะสร้างหรือจะพัฒนาอะไร 
-จะหาคุณภาพของอะไร 
-จะหาประสิทธิภาพของอะไร 
-จะประเมินผลอะไร 
-จะศึกษาความพึงพอใจของใคร 
  ต่ออะไร 
-ฯลฯ 

วัตถุประสงค์
ของการวิจัย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ส่วนประกอบส าคัญ 
ของบทที่ 1 
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ช่ือเรื่อง 

การสร้างและหาประสิทธิภาพใน 
การเรียนการสอน โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์ 1 ระดับ ปวช. ชั้นปีท่ี 1 
ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 “ 

 
“ 

ส่วนประกอบส าคัญ 
ของบทที่ 1 

1. สร้างเอกสารประกอบการสอน
วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ    
ชั้นปีท่ี 1 ด้วยกระบวนการสอน
รูปแบบ MIAP 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

วัตถุประสงค์
ของการวิจัย 

ส่วนประกอบส าคัญ 
ของบทที่ 1 

2. หาประสิทธิภาพในการเรียนการ 
   สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 
ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

วัตถุประสงค์
ของการวิจัย 

ส่วนประกอบส าคัญ 
ของบทที่ 1 

3. ศึกษาความก้าวหน้าในการเรียน 
   โดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
   วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 
ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

วัตถุประสงค์
ของการวิจัย 

ส่วนประกอบส าคัญ 
ของบทที่ 1 
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4. ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนตอ่
การจัดการเรียนการสอน โดยใช้
เอกสารประกอบการสอน วิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 
ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

วัตถุประสงค์
ของการวิจัย 

ส่วนประกอบส าคัญ 
ของบทที่ 1 

5. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 
ระหว่างการจัดเรียนการสอนโดย 

 ใช้เอกสารประกอบการสอน ด้วย
กระบวนการสอนรูปแบบ MIAP กับ
การสอนปกติ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

วัตถุประสงค์
ของการวิจัย 

ส่วนประกอบส าคัญ 
ของบทที่ 1 

ข้อสังเกตในการเขียน 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. มีผลลัพธ์ (นวัตกรรม) ที่จะน าไปแก้ปัญหาในข้อ 
 แรก ๆ (ข้อที่ 1) 
2. ต้องการค าตอบเกี่ยวกับคุณภาพ/ประสิทธิภาพ 
 เพื่อยืนยันว่าผลลัพธ์นั้นได้ผลดี (ข้อถัดไป) 
3. (อาจ) ศึกษาความเห็น ความพึงพอใจของผู้ใช้ 

เพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์จะขยายผลต่อไปได้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ส่วนประกอบส าคัญ 
ของบทที่ 1 

1. ผลลัพธ์ (นวัตกรรม) 
 : เอกสารประกอบการสอน โดยกระบวน 
   การสอนรูปแบบ MIAP  
2. สิ่งที่ยืนยันว่าผลลัพธ์ดี 
 : ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน  
3. ความมั่นใจที่ว่าผลลัพธ์สามารถขยายผลได้ 
 : ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนในวิชานี้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

จากตัวอย่าง : 

ส่วนประกอบส าคัญ 
ของบทที่ 1 
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1. ข้อความชัดเจน อ่านเข้าใจ ไม่ต้องตีความ 
 (เริ่มต้นด้วยค ากริยา)  
2. มองเห็นแนวทางที่จะด าเนินการให้บรรลุผล 
 ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้  
3. มีจ านวนข้อมากพอที่จะอธิบายถึงผลลัพธ์ 

คุณภาพ ประสิทธิภาพหรือความพึงพอใจ 
เพื่อที่จะขยายผลต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย การตรวจสอบ 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

พิจารณาจาก : 
 
ชื่อเรื่อง  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
   
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
 2. ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
 3. ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
 4. ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 

เอกสารรายงานการวิจัย 

07 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 20 นาที 
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ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
การจัดท ารายงานการใช ้
เอกสารประกอบการสอน 
: 22-23 มีนาคม 2554 

บทท่ี 1 บทน า 
: สมมติฐานของการวิจัย 

ชุดที่ 08 

การอบรม 
เชิงปฏิบัติการ : 

ประกอบด้วย : 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
5. นิยามศัพท์ (ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย) 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ประโยชน์ของผลการวิจัย) 
 

ส่วนประกอบส าคัญ 
ของบทที่ 1 

สมมติฐานของการวิจัย 

  
“ค าตอบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
 ล่วงหน้า” 
 (ก่อนที่จะท าการทดลอง) 

ความหมาย 
สมมติฐาน 

สมมติฐานของการวิจัย ส่วนประกอบส าคัญ 
ของบทที่ 1 

  
เป็นการคาดเดาหรือคาดหวัง
ค าตอบล่วงหน้า 
ว่าจะเกิดขึ้นหรือเป็นไปเช่นนั้น 

หลักการ
ของ 

สมมติฐาน 

สมมติฐานของการวิจัย ส่วนประกอบส าคัญ 
ของบทที่ 1 
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ส่วนใหญ่จะก าหนดหรือเขียนว่าจะ
ได้ผลในเชิงบวก เช่น  
๏ ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ 
   การเรียนไม่ต่ ากว่าระดับสูง 
๏ ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยต่อคุณภาพ 
   เอกสารฯไม่ต่ ากว่าระดับมาก  
๏ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า 
   การสอนแบบปกติ 

การก าหนด 
สมมติฐาน 

สมมติฐานของการวิจัย ส่วนประกอบส าคัญ 
ของบทที่ 1 

1. สมมติฐานการวิจัย 
2. สมมติฐานทางสถิติ 

รูปแบบ 
ของ 

สมมติฐาน 

สมมติฐานของการวิจัย ส่วนประกอบส าคัญ 
ของบทที่ 1 

ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียน
การสอน โดยใช้เอกสารประกอบ 
การสอนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
1 ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ 
MIAP ที่สร้างขึ้นไม่ต่ ากว่าระดับสูง 

สมมติฐานของการวิจัย ส่วนประกอบส าคัญ 
ของบทที่ 1 

สมมติฐาน 
การวิจัย 

Ho :  ≤ 3.5  
H1  :  › 3.5 
ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ( = 0.05) 

ค่าเฉลี่ย >3.5 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามหรอืให้ข้อมูล 
มีความพึงพอใจในเรื่องราวดงักล่าวไม่ต่ ากว่าในระดบัสูง 
ตามเกณฑ์ของ BEST  

สมมติฐานของการวิจัย 

สมมติฐาน 
ทางสถิติ 

ส่วนประกอบส าคัญ 
ของบทที่ 1 
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การเขียนสมมติฐานการวิจัย 
1. พิจารณาวัตถุประสงค์การวิจัย แล้วจึง

เขียนสมมติฐานการวิจัยเพื่อทดสอบ 
2. วัตถุประสงค์แต่ละข้ออาจเขียนสมมติฐาน

มากกว่า  1 ข้อก็ได้ 
3. ขณะท่ีเขียนสมมติฐาน ให้พิจารณาว่าจะ 

ใช้เคร่ืองมืออะไรเก็บข้อมูลเพื่อมาทดสอบ 

สมมติฐานของการวิจัย ส่วนประกอบส าคัญ 
ของบทที่ 1 

วัตถุประสงค์ 
1. สร้างเอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์

ประยุกต์ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 ช้ันปีที่ 1 ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP 
 
๏ ไม่ต้องตั้งสมมติฐาน เพราะต้องด าเนินการสร้าง 
 ให้เป็นไปตามขอบเขตการวิจัย แต่ต้องหาคุณภาพ 

ก่อนน าไปใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือการวิจัย !! 

สมมติฐานของการวิจัย 

การเขียนสมมติฐานการวิจัย 

ส่วนประกอบส าคัญ 
ของบทที่ 1 

วัตถุประสงค์ 
1. สร้างเอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์

ประยุกต์ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 1 
 ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP 
 
๏ ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับคุณภาพของเอกสาร 
 ประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ท่ี

สร้างขึ้น ไม่ต่ ากว่าระดับสูง 

สมมติฐานของการวิจัย 

การเขียนสมมติฐานการวิจัย 

ส่วนประกอบส าคัญ 
ของบทที่ 1 

เกณฑ์คุณภาพของ BEST 
 คะแนนเฉลีย่  ระดับคณุภาพ 
 4.50-5.00  ดีที่สุด-สงูที่สดุ 
 3.50-4.49  ด-ีสูง 
 2.50 -3.49  ปานกลาง 
 1.50 -2.49  น้อย-ต่า่ 
 1.00 -1.49  น้อยที่สดุ-ต่่าที่สดุ 

สมมติฐานของการวิจัย คะแนนเฉล่ียและระดับ 
ความเห็น/ความพึงพอใจ 
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วัตถุประสงค์ 
2. หาประสิทธิภาพในการเรียนการสอน โดยใช้เอกสาร

ประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1  
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 1 ด้วย
 กระบวนการสอนรูปแบบ MIAP 
  
สมมติฐาน  
๏ การเรียนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการสอน
 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ระดับประกาศนียบัตร 
  วิชาชีพช้ันปีที่ 1 ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP

 มีประสิทธิภาพ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80/80 

สมมติฐานของการวิจัย ส่วนประกอบส าคัญ 
ของบทที่ 1 

เกณฑ์เฉลี่ย 
ร้อยละ 80 

เกณฑ์เฉลี่ย 
ร้อยละ 80 

สอนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน 

แบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ 

นักศึกษา 
(ตัวอย่าง) 

จากกิจกรรมของ 
ทุกแผนการสอน 

ได้ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 90 

ได้ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 85 

E1 
E2 

Efficiency ในการเรียนการสอน 
E1:E2 

สมมติฐานของการวิจัย 

เกณฑ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (E2) ร้อยละ 80 
 
สมมติฐาน 
Ho :  E2 ≤ 80  
H1  :  E2 › 80 ที่  = 0.05 
 
 
ที่  = 0.05 
 
หมายถึง การสรุปว่าค าตอบท่ีได้เป็นเช่นนั้น อาจมี 
โอกาสผิดพลาดได้ แต่ไม่เกิน 5 คร้ังใน 100 คร้ัง 

สมมติฐาน 
ทางสถิติ 

สมมติฐานของการวิจัย 

 
Ho :  E2 ≤ 80  
H1  :  E2 › 80  ที่  = 0.05 
 
ตัวอย่าง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียร้อยละ 81.5 
Ho  :  81.5 ≤ 80  
H1  :  81.5 › 80  ที่  = 0.05 
 
P-value = 0.04 (ค านวณด้วยโปรแกรม) 
P< จึงปฏิเสธ (Reject) Ho ยอมรับ (Accept) H1 

สมมติฐาน 
ทางสถิติ 

สมมติฐานของการวิจัย 

แสดงว่า   ค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.5 นั้น มากกว่าเกณฑ์ 
            เฉลี่ยร้อยละ  80 ท่ีก าหนดไว้จริง  
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วัตถุประสงค์ 
3.   ศึกษาความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียน โดยใช้

เอกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 1 ด้วย
กระบวนการสอนรูปแบบ MIAP  

สมมติฐาน  
๏ ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน โดยใช้เอกสาร
 ประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 1 ด้วย
 กระบวนการสอนรูปแบบ MIAP เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
  ร้อยละ 50 

สมมติฐานของการวิจัย ส่วนประกอบส าคัญ 
ของบทที่ 1 

E2 

T2 T1 
สอนด้วย
เอกสารฯ 

การทดสอบ 
หลังเรียน 

นักศึกษา 
(ตัวอย่าง) 

 
 

 

 

 
 

การทดสอบ 
ก่อนเรียน 

ได้ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 15 

ได้ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 85 

ความก้าวหน้าในการเรยีน 
T2 เพิ่มจาก T1 เฉลี่ย > ร้อยละ 50 

E1 

สมมติฐานของการวิจัย 

ได้ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 88 

ความก้าวหน้า 
ในการเรียน 

วัตถุประสงค์ 
4. ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนการสอน 

โดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 1 
ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP  

สมมติฐาน  
๏ ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนการสอน โดยใช้

เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 1 ด้วย
กระบวนการสอนรูปแบบ MIAP ไม่ต่ ากว่าระดับสูง 

สมมติฐานของการวิจัย ส่วนประกอบส าคัญ 
ของบทที่ 1 

เกณฑ์คุณภาพของ BEST 
 คะแนนเฉลีย่  ระดับคณุภาพ 
 4.50-5.00  ดีที่สุด-สงูที่สดุ 
 3.50-4.49  ด-ีสูง 
 2.50 -3.49  ปานกลาง 
 1.50 -2.49  น้อย-ต่า่ 
 1.00 -1.49  น้อยที่สดุ-ต่่าที่สดุ 

สมมติฐานของการวิจัย คะแนนเฉล่ียและระดับ 
ความเห็น/ความพึงพอใจ 
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คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจในการเรยีน 
  
 
 
 
 คะแนนเฉลีย่ = 4.54 
 คะแนนเฉลีย่ = 2.56 
 คะแนนเฉลีย่ = 3.51 
 
 
   

สมมติฐานของการวิจัย คะแนนเฉล่ียและระดับ 
ความเห็น/ความพึงพอใจ 

 
Ho :   ≤ 3.5  
H1  :   › 3.5  ที่  = 0.05 
 
ตัวอย่าง 
Ho  :  3.51 ≤ 3.5  
H1  :  3.51 › 3.5  ท่ี  = 0.05 
 
P-value = 0.002 
P< Reject Ho and Accept H1 

สมมติฐาน 
ทางสถิติ 

สมมติฐานของการวิจัย 

แสดงว่า   ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ (3.51) ของผู้เรียน  
            อยู่ในเกณฑ์ระดับสูง (>3.5) ท่ีก าหนดไว้   

แนวทาง : 
1. พิจารณาวัตถุประสงค์การวิจัย แล้วจึง

เขียนสมมติฐานการวิจัยเพื่อทดสอบ 
2. วัตถุประสงค์แต่ละข้ออาจเขียนสมมติฐาน

มากกว่า  1 ข้อก็ได้ 
3. ขณะท่ีเขียนสมมติฐาน ให้พิจารณาว่าจะ 

ใช้เคร่ืองมืออะไรเก็บข้อมูลเพื่อมาทดสอบ 

สมมติฐานของการวิจัย สรุปการเขียน 
สมมติฐานการวิจัย 

 
ชื่อเรื่อง  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
   
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
สมมติฐานการวิจัย 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..……………………………………….  

เอกสารรายงานการวิจัย 

08 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 20 นาที 
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ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
การจัดท ารายงานการใช ้
เอกสารประกอบการสอน 
: 22-23 มีนาคม 2554 

บทท่ี 1 บทน า 
: ขอบเขตของการวิจยั 

ชุดที่ 09 

การอบรม 
เชิงปฏิบัติการ : 

ประกอบด้วย : 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
5. นิยามศัพท์ (ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย) 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ประโยชน์ของผลการวิจัย) 
 

ส่วนประกอบส าคัญ 
ของบทที่ 1 

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย 
  
 เนื่องจากการวิจัยแต่ละครั้ง... 
 อาจไม่สามารถศึกษาให้ครอบคลุมแง่มุมหรือ  
 ประเด็นต่าง ๆ ได้ ดังนั้นการก าหนดขอบเขต 
 ท าให้มีกรอบที่ชัดเจน สามารถจะด าเนินการ 
 วิจัยให้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

ขอบเขตของการวิจัย ส่วนประกอบส าคัญ 
ของบทที่ 1 

“ “ 

ขอบเขตของ 
การวิจัย   

1. กรอบของสิ่งที่ผู้วิจัย
สร้างหรือพัฒนาขึ้นมา 

 (โครงสร้าง ส่วนประกอบ 
ปริมาณเนื้อหา ฯลฯ)  

ขอบเขตของการวิจัย ส่วนประกอบส าคัญ 
ของบทที่ 1 



18/03/54 

2 

  
2. ประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่าง 
 (ขนาด หรือจ านวน  
 และวิธีการที่ได้มา)  

ขอบเขตของการวิจัย ส่วนประกอบส าคัญ 
ของบทที่ 1 

ขอบเขตของ 
การวิจัย   

3. ตัวแปรที่ท าการศึกษา 
 (ตัวแปรต้น/ตัวแปรตาม)  

ขอบเขตของการวิจัย ส่วนประกอบส าคัญ 
ของบทที่ 1 

ขอบเขตของ 
การวิจัย 

  
4. ระยะเวลาในการ

ด าเนินงานวิจัย 
 (เริ่มและสิ้นสุดเมื่อใด 
 ให้ระบุเดือน พ.ศ.)  

ขอบเขตของการวิจัย ส่วนประกอบส าคัญ 
ของบทที่ 1 

ขอบเขตของ 
การวิจัย 

  
“การสร้างและหาประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดย  
ใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1  
ระดับ ปวช. ช้ันปีที่ 1 ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ 
MIAP” 

*แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการสอน และแผนบทเรียน เป็นส่วน   
 ประกอบ (ที่มีลักษณะเหมือนกัน) ของเอกสารประกอบการสอน 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ของปัญหา 

ชื่อเรื่องงานวิจัย 
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1. เอกสารประกอบการสอน ในวิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์ 1 ที่สร้างขึ้น มีเนื้อหาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง 
2546) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขา 

 วิชาเคร่ืองกล ของส านักงานคณะกรรมการ 
 การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตของ 
การวิจัย 

ส่วนประกอบส าคัญ 
ของบทที่ 1 

2. เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
1 จัดสร้างตามกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP แต่
ละชุดประกอบด้วย... 
ก. ใบแผนการสอน 
ข. วัตถุประสงค์ฯ 
ค. เนื้อหาวิชา 
ง. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตของ 
การวิจัย 

จ. สื่อการเรียนการสอน 
ฉ. แบบฝึกหัด 
ช. แบบทดสอบท้ายบทเรียน 

ส่วนประกอบส าคัญ 
ของบทที่ 1 

3. ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขา 

 วิชาเคร่ืองกล ของวิทยาลัยเทคนิค.................. ซ่ึง 
 ลงทะเบียนเรียนวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ใน 
 ภาคเรียนที่ 1/2552 จ านวน 180 คน โดยการ

ทดสอบพื้นฐาน แล้วคัดเลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการวิจัยจ านวน 30 คน 

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตของ 
การวิจัย 

ส่วนประกอบส าคัญ 
ของบทที่ 1 

4. ตัวแปรในการวิจัย 
 ตัวแปรต้น  คือ การเรียนการสอน โดยใช้เอกสาร 
       ประกอบการสอนที่สร้างขึ้น 
 ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของบทเรียน 
      ความก้าวหน้าในการเรียน และ 
      ความพึงพอใจในการเรียนของ 

     ผู้เรียน 

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตของ 
การวิจัย 

ส่วนประกอบส าคัญ 
ของบทที่ 1 
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5. การวิจัย ได้ด าเนินการในช่วงภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2552 เริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
2552 ถึงเดือนตุลาคม 2552 รวม 6 เดือน 

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตของ 
การวิจัย 

ส่วนประกอบส าคัญ 
ของบทที่ 1 

สรุป 
ขอบเขตของ 

การวิจัย 
1. กรอบสิ่งที่สร้างหรือพัฒนา 
2. ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 
3. ตัวแปรในการศึกษา 
4. ระยะเวลาในการด าเนินการ

  

ขอบเขตของการวิจัย ส่วนประกอบส าคัญ 
ของบทที่ 1 

 
ชื่อเรื่อง  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
   
ขอบเขตของการวิจัย 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..……………………………………….  
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..……………………………………….  

เอกสารรายงานการวิจัย 

09 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 15 นาที 
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ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
การจัดท ารายงานการใช ้
เอกสารประกอบการสอน 
: 22-23 มีนาคม 2554 

บทท่ี 1 บทน า 
: นิยามศัพท์-ค าจ ากัดความ 

ชุดที่ 10 

การอบรม 
เชิงปฏิบัติการ : 

ประกอบด้วย : 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
5. นิยามศัพท์ (ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย) 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ประโยชน์ของผลการวิจัย) 
 

ส่วนประกอบส าคัญ 
ของบทที่ 1 

นิยามศัพท์/ค าจ ากัดความ 
ที่ใช้ในการวิจัย 

นิยามศัพท์/ค าจ ากัดความ 
ที่ใช้ในการวิจัย ส่วนประกอบส าคัญ 

ของบทที่ 1 

นิยามศัพท์ 
เขียนเมื่อ...  
1. บางค าเป็นค าใหม่ที่เพิ่งจะน ามาใช้ เป็นค า

เฉพาะ ไม่เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย  
2. ไม่มั่นใจว่าผู้อ่านจะแปลความได้ตรงตามท่ี

ผู้วิจัยคาดหวังไว้หรือไม่ 

นิยามศัพท์ 
หลักการ  
1. ต้องอธิบายด้วยข้อความหรือค าที่เข้าใจได้
ง่ายและถูกต้องตามหลักภาษา  

2. จะต้องเรียงล าดับก่อนหลังอย่างเหมาะสม 
 (บางค าต้องอ้างอิงความหมายจากค าอื่น) 

นิยามศัพท์/ค าจ ากัดความ 
ที่ใช้ในการวิจัย ส่วนประกอบส าคัญ 

ของบทที่ 1 



18/03/54 

2 

 
1. ชื่อเรื่องงานวิจัย 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
3.สมมติฐานการวิจัย 
4.ขอบเขตของการวิจัย 
5.ที่อ่ืน ๆ (ในรายงาน) 

(ผลลัพธ์ ตัวแปร กลุ่มตัวอย่าง วิธีวิจัย ฯ) 

นิยามศัพท์/ค าจ ากัดความ 
ที่ใช้ในการวิจัย 

นิยามศัพท์ 
ดูจาก..  

ส่วนประกอบส าคัญ 
ของบทที่ 1 

 
1. แผนการสอน (แผนบทเรียน หรือแผนการจัด 
   การเรียนรู้) หมายถึง ขั้นตอนและวิธีการใน

รายละเอียดที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์ 

 การสอนของเรื่องนั้น ๆ 

นิยามศัพท์ 

นิยามศัพท์/ค าจ ากัดความ 
ที่ใช้ในการวิจัย ส่วนประกอบส าคัญ 

ของบทที่ 1 

 
2. กระบวนการสอนรูปแบบ MIAP หมายถึง การ

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียนใน 4 
ขั้นตอน เริ่มด้วยการสร้างความสนใจ การให้
เนื้อหาที่เพียงพอ การน าความรู้ท่ีได้รับไปฝึกหัด
แก้ปัญหาและการตรวจสอบผลในการแก้ปัญหา
ดังกล่าว ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ผู้เรียนจะเกิด
การเรียนรู้   

นิยามศัพท์/ค าจ ากัดความ 
ที่ใช้ในการวิจัย ส่วนประกอบส าคัญ 

ของบทที่ 1 

นิยามศัพท์ 
 
3. ประสิทธิภาพ 
 E1 หมายถึง ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่ม 
   ตัวอย่าง ที่ได้จากการท าแบบฝึกหัด  

  ระหว่างการเรียนทั้งหมด ตามแผน 
   การสอนซึ่งใช้กระบวนการสอนด้วย 
   รูปแบบ MIAP 
   

นิยามศัพท์/ค าจ ากัดความ 
ที่ใช้ในการวิจัย ส่วนประกอบส าคัญ 

ของบทที่ 1 

นิยามศัพท์ 
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3. ประสิทธิภาพ 
 E2 หมายถึง ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่ม 
   ตัวอย่าง ที่ได้จากการท าแบบทดสอบ 
   วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจาก 
    ศึกษารายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 
   จบลงแล้ว   

นิยามศัพท์/ค าจ ากัดความ 
ที่ใช้ในการวิจัย ส่วนประกอบส าคัญ 

ของบทที่ 1 

นิยามศัพท์ 
 
4. ความก้าวหน้าในการเรียน หมายถึง ผลต่างของ

ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้จาก
การทดสอบก่อนและหลังเรียน วิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์ 1 ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  

นิยามศัพท์/ค าจ ากัดความ 
ที่ใช้ในการวิจัย ส่วนประกอบส าคัญ 

ของบทที่ 1 

นิยามศัพท์ 

 
5. ความพึงพอใจในการเรียน หมายถึง ผลสะท้อนถึง

ความรู้สึกในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์ 1 ซึ่งจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวน 
การสอนรูปแบบ MIAP พิจารณาจากค่าเฉลี่ยการ
ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง   

นิยามศัพท์/ค าจ ากัดความ 
ที่ใช้ในการวิจัย ส่วนประกอบส าคัญ 

ของบทที่ 1 

นิยามศัพท์ 

นิยามศัพท์/ค าจ ากัดความ 
ที่ใช้ในการวิจัย ข้อสรุปในการเขียน 

นิยามศัพท ์

นิยามศัพท์ 
1. ค าใหม่ท่ีเพ่ิงจะน ามาใช้ เป็นค าเฉพาะไม่เป็นที่รู้จัก

อย่างแพร่หลาย 
2. ไม่ม่ันใจว่าผู้อ่านจะแปลความได้ตรงตามท่ีผู้วิจัย

คาดหวังไว้หรือไม ่
3. ต้องอธิบายด้วยข้อความหรือค าท่ีเข้าใจได้ง่ายและ    
    ถูกต้องตามหลักภาษา 
4. จะต้องจัดเรียงล าดับก่อนหลังอย่างเหมาะสม 
 (เพราะบางค าต้องอ้างอิงความหมายจากค าอ่ืน) 
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ชื่อเรื่อง  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
   
นิยามศัพท์ (ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย) 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..……………………………………….  
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..……………………………………….  

เอกสารรายงานการวิจัย 

10 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 15 นาที 
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ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
การจัดท ารายงานการใช ้
เอกสารประกอบการสอน 
: 22-23 มีนาคม 2554 

บทท่ี 1 บทน า 
: ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ชุดที่ 11  

การอบรม 
เชิงปฏิบัติการ : 

ประกอบด้วย : 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
5. นิยามศัพท์ (ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย) 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ประโยชน์ของผลการวิจัย) 
 

ส่วนประกอบส าคัญ 
ของบทที่ 1 

ผลที่คาดว่าจะได้รับหรือ 
ประโยชน์ของผลการวิจัย 

ผลคาดว่าจะได้รับ หรือ 
ประโยชน์ของผลการวิจัย 
: หลักการ 
  
“หากผลการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ 
 สมมติฐานแล้ว จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ใคร 
 ที่ไหน อย่างไร”  

ผลที่คาดว่าจะได้รับหรือ 
ประโยชน์ของผลการวิจัย ส่วนประกอบส าคัญ 

ของบทที่ 1 

ประโยชน์ของผลการวิจัย 
: วิธีการ  

1. แยกย่อยเป็นส่วนๆ ว่า ใครได้ประโยชน์บ้าง 
 เช่น นักศึกษา ครูผู้สอน วิทยาลัย ฯลฯ  
2. อธิบายให้เห็นภาพพจน์ว่า ได้ประโยชน์
อย่างไร โดยไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมอีก 

ผลที่คาดว่าจะได้รับหรือ 
ประโยชน์ของผลการวิจัย ส่วนประกอบส าคัญ 

ของบทที่ 1 
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ผลการวิจัย 
หากการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ท่ีสร้างขึ้น ได้ผลดังนี้  

1. เอกสารประกอบการสอนมีคุณภาพเฉลี่ยในระดับดี 
2. ประสิทธิภาพ (E1/E2) สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนด้วย

เอกสารประกอบการสอนรูปแบบ MIAP ในระดับสูง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับหรือ 
ประโยชน์ของผลการวิจัย ส่วนประกอบส าคัญ 

ของบทที่ 1 

 
1. การเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 จะช่วยให้ผู้เรียนมีผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีพื้นความรู้เพียงพอ 

   ในการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ต่อเนื่อง 
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตรก าหนด 
ช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการศึกษา 

ประโยชน์ของผลการวิจัย 

ผลที่คาดว่าจะได้รับหรือ 
ประโยชน์ของผลการวิจัย ส่วนประกอบส าคัญ 

ของบทที่ 1 

 
2. ช่วยให้ครูผู้สอน ได้แนวทางในการจัดท าเอกสาร 
 ประกอบการสอนที่มีคุณภาพ สนับสนุนการจัด 
 การเรียนการสอน ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ผู้เรียน  ทั้งสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 
 การจัดท าเอกสารประกอบการสอนวิชาอืน่ ๆ  ที ่
   รับผิดชอบ ให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นต่อไป 

ประโยชน์ของผลการวิจัย 

ผลที่คาดว่าจะได้รับหรือ 
ประโยชน์ของผลการวิจัย ส่วนประกอบส าคัญ 

ของบทที่ 1 

 
3. การเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน

วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ส่งผลให้ผู้เรียนมีผล 
 สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น การติดค้างหรือต้อง

เรียนวิชาซ้ าน้อยลง การจัดโปรแกรมการเรียนใน
ภาพรวมท าได้ง่าย เป็นผลดีในด้านภาพลักษณ์ใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาอีกด้วย 

ผลที่คาดว่าจะได้รับหรือ 
ประโยชน์ของผลการวิจัย ส่วนประกอบส าคัญ 

ของบทที่ 1 

ประโยชน์ของผลการวิจัย 
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ชื่อเรื่อง  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
   
ประโยชน์ของผลการวิจัย (ผลที่คาดว่าจะได้รับ) 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..……………………………………….  
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..……………………………………….  

เอกสารรายงานการวิจัย 

11 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 15 นาที 
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ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
การจัดท ารายงานการใช ้
เอกสารประกอบการสอน 
: 22-23 มีนาคม 2554 

บทท่ี 2 เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 
: สารสนเทศในการวิจัย 

ชุดที่ 12 

การอบรม 
เชิงปฏิบัติการ : 

 
โครงการวจิัย  

เอกสารและ 
งานวจิัย 
ที่เกีย่วข้อง 

 

 

 

 

เอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง 

 
ด าเนนิการวจิัย 

 
รายงานการวจิัย 

1. มีหลักการ แนวคิดหรือทฤษฎีอะไรบ้างที่จะใช้
เป็นแนวทางในการ ก าหนดรูปแบบการวิจัย
พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย หรืออื่น ๆ 

2. มีใครเคยได้ท าวิจัยในเรื่องท านองนี้เอาไว้บ้าง 
ท าให้ทราบวิธีการศึกษา เพื่อน ามาปรับใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ศึกษาเพื่อให้ทราบว่า : 

เอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง 

3. ปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากัดที่เคยเกิดขึน้  
    ในการวิจัยก่อนหน้านั้นมีอะไรบ้าง เพื่อจะ    
    ได้เตรียมการรองรับเอาไว้ล่วงหน้า 
4. ผลที่ได้จากการวิจัยก่อนหน้านั้นเป็นอยา่งไร  
    ใช้เทียบเคียง เพื่ออภิปรายผลกับการวิจัยใน 
   ครั้งนี้ว่าต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ศึกษาเพื่อให้ทราบว่า : 

เอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง เอกสารและงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้อง 
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1. หนังสือ/ต ารา 
2. วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย 
3. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 
4. วารสารทางวิชาการ 
5. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและน่าเชื่อถือ 
6. ข้อมูลการสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ศึกษาจาก : 

เอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง เอกสารและงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้อง 

 
1.  ความหมายของค า หรือข้อความที่ส าคัญ 
   เคยใช้ในงานวิจัยเรื่องนั้น 
2. ส่วนประกอบ องค์ประกอบ หรือลักษณะที่ 
   ส าคัญซึ่งได้ก าหนดไว้ 
3. วิธีการ ขั้นตอนและรายละเอียดในการพัฒนา 
4. ผลจากการวิจัยที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยนี ้

เอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง ควรท่ีจะศึกษา.... 

เอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. คัดลอกข้อความ  
2. ย่อความ  
3. สรุปใจความ 
4. ถอดความโดยตัวผู้วิจัย 

การเสนอข้อมูลจากเอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง..... 

เอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง เอกสารและงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้อง 

 อัปสร เสถียรทิพย์ (2521, 58) ได้สรุปคุณสมบัติของ 
   สื่อมวลชนไว้ดังนี้ คือ สามารถ... 

 1. เผยแพร่ข่าวสารสู่ผู้รับจ านวนมากในเวลารวดเร็ว 
 2. ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงเจตคติท่ีฝังลึกได้ 
 3. เพ่ิมความรู้ให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 4. สร้างบรรยากาศท่ีท าให้เกิดการพัฒนา 
 5. ขยายโลกทัศน์ของประชาชนให้กว้างขวางยิง่ขึ้น 

เอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง 

: คัดจากหนังสือ 

เอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง 
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ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง  
สอศ. กับ สจพ. ฉบับท่ี 2 ระหว่างปี 2548-2552 มี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ [4] 

(1) เพ่ือพัฒนาบุคลากร สังกัด สอศ. ให้มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

(2) เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการท างานวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 

เอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง 

: คัดลอกจากเอกสาร 

เอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง 

1.  ความทันสมัยของเนื้อหาหรือเรื่องราวที่เขยีนไว้ 
2. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหาหรือข้อมูล 
3. ความน่าเชื่อถือของเอกสาร/สิ่งพิมพ์ดงักล่าว 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง : 

เอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง เอกสารและงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้อง 

1. จัดสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม 
2. สร้างเคร่ืองมือต่างๆที่ใช้ในการวิจัย  
3. วางแผน ก าหนดรูปแบบในการวิจัย  
4. เปรียบเทียบและอภิปรายผลการวิจัย 
5. ฯลฯ 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
น าไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการ..... 

เอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง เอกสารและงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้อง 

1. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น 
2. เป็นเรื่องที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ 
3. แบ่งประเภท/จัดกลุ่ม ให้เป็นหมวดหมู่ 
4. จัดเรียงล าดับหัวข้อต่าง ๆ เหมาะสม 
5. เป็นเรื่องราวจากสารสนเทศฉบับล่าสุด 

เอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ควรท่ีจะ..... 

เอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง 
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เอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
(ตัวอย่าง : ส าหรับการฝึกอบรมครั้งนี้เท่านั้น)   

เอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง 

การสรา้งและหาประสทิธภิาพในการเรยีนการสอน 
โดยใชเ้อกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์
ประยกุต ์1 ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี ชั้นปีที่ 1 
ด้วยกระบวนการสอนรปูแบบ MIAP 

 “ 

 
“ 

หัวข้อหลัก 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. กระบวนการสอนรูปแบบ MIAP 
3. การหาคุณภาพและประสิทธิภาพ 
4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  

เอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง เอกสารและงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
(ตัวอย่าง : ส าหรับการฝึกอบรมครั้งนี้เท่านั้น)   

    1.1 นิยามหรือความหมาย 
  1.2 ส่วนประกอบท่ีส าคัญ 
  1.3 ขั้นตอนในการสร้าง 
  1.4 การตรวจสอบคุณภาพ 
  1.5 การใช้งานให้ได้คุณภาพ 
  1.6 ข้อดีและข้อจ ากัดต่าง ๆ 
  1.7 ฯลฯ 

เอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง 

หัวข้อหลักและรายละเอียดปลีกย่อย 
1. เอกสารประกอบการสอน  

เอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง 

หัวข้อหลักและรายละเอียดปลีกย่อย 
2. กระบวนการสอนรูปแบบ MIAP  

    2.1 นิยามหรือความหมาย 
  2.2 องค์ประกอบของรูปแบบ MIAP 
  2.3 ขั้นตอนในการด าเนินการ 
  2.4 กิจกรรมครูและผู้เรียน 
  2.5 ความเหมาะสมและข้อจ ากัด 
  2.6 ฯลฯ 
 

เอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง 
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เอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง 

หัวข้อหลักและรายละเอียดปลีกย่อย 
3. การหาคุณภาพและประสิทธิภาพ 

    3.1 นิยามหรือความหมาย 
  3.2 ขั้นตอนในการด าเนินการ 
  3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ด าเนินการ 
  3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.5 เกณฑ์และการสรุปผล 
  3.6 ฯลฯ 
 

เอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง 

หัวข้อหลักและรายละเอียดปลีกย่อย 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

    4.1 งานวิจัยในประเทศ 
  4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
   
 
 
 
 

เอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. ชื่อผู้วิจัย 
2. ชื่อหัวข้อเรื่องงานวิจัย 
3. วัตถุประสงค์การวิจัย 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
5. ผลการวิจัย 
6. ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

เอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนส าคัญจากงานวิจัยต่าง ๆ ที่ได้ศึกษา 
และน ามากล่าวถึงในบทที่ 2 (แบบกระชับ) 

เอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง 

 วณิชย์ อ่วมศรี (2549) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา 
การเรียนการสอนอาชีวะแบบบรูณาการ เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนอาชีวะรูปแบบใหม่ ให้นักศึกษาได้ศึกษาภาคปฏิบัติจาก
สถานการณ์จริง เพื่อให้มีความพร้อมที่จะออกไปสู่โลกอาชพีได้
อย่างแท้จริง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูผู้สอนและนักศึกษา 
ผลการวิจัยในภาพรวมพบว่า ครูผู้สอนและผู้เรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ทั้งในด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การศึกษาภาคปฏิบัติจาก
สถานการณ์จริง การวัดและประเมินผล ทั้งมีความพร้อมที่จะ
ออกไปสู่โลกอาชีพสูงกวา่การจัดการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีน 
พร้อมกันนี้ ได้เสนอแนะให้มีการติดตามผลการมีงานท าของ
นักศึกษาที่ผ่านการเรียนการสอนแบบนี ้เพื่อให้ได้ข้อมูลทางลึก
อีกส่วนหนึ่ง [10] 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
: งานวิจัย 
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ชื่อเรื่อง  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
   
หัวข้อที่ศึกษาส าหรับ บทที่ 2 
(ระบุหัวข้อหลัก/หัวข้อรอง) 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..……………………………………….  
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..……………………………………….  

เอกสารรายงานการวิจัย 

12 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 15 นาที 
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ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
การจัดท ารายงานการใช ้
เอกสารประกอบการสอน 
: 22-23 มีนาคม 2554 

บทท่ี 3 วิธีด าเนินการวิจัย 
: การพัฒนานวัตกรรม 

ชุดที่ 13 

การอบรม 
เชิงปฏิบัติการ : 

หัวข้อหลัก : 
 

1. การสร้าง/พัฒนานวัตกรรม 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4.การใช้และเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 

วิธีด าเนินการวิจัย 
บทท่ี 3 

กระบวนการสร้างหรือ 
พัฒนานวัตกรรม 

ผลสัมฤทธิ ์

กระบวนการสร้างหรือ 
พัฒนานวัตกรรม 

รายวิชา 
A 

B 

B 

X+ 

X 

การสร้างหรือพัฒนา 
นวัตกรรม 

นวัตกรรม 
B 

นวัตกรรม (INNOVATION) 

สิ่งของที่สร้างขึ้น (เคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือ
สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ)  

รูปแบบ/วิธีการ (แผนจัดการเรียนรู้ รูปแบบ 
 การสอน ชุดการสอน ฯลฯ)  
ที่ส่วนใหญ่คิดขึ้นหรือท าขึ้นมาใหม่ !! 

การสร้างหรือพัฒนา 
นวัตกรรม 

กระบวนการสร้างหรือ 
พัฒนานวัตกรรม 
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การสร้าง/พัฒนานวัตกรรม 

1. อธิบายลักษณะของนวัตกรรมที่น า 
   มาใช้ ในโครงการวิจัยครั้งนี้ 
2. อธิบายขั้นตอนและรายละเอียดต่าง ๆ 
    ในการสร้างนวัตกรรมนั้นๆ 
3. อธิบายวิธีการหาคุณภาพในขั้นต้น 
   ก่อนที่จะน านวัตกรรมไปใช้จริง 

หลักการ 

กระบวนการสร้างหรือ 
พัฒนานวัตกรรม 

การสร้างหรือพัฒนา 
นวัตกรรม 

การสร้างแผนการสอนรูปแบบ MIAP 
แผนการสอนแต่ละชุดประกอบด้วย 
ก. ใบแผนการสอนรูปแบบ MIAP 
ข. วัตถุประสงค์การสอน 
ค. เนื้อหาวิชา 
ง. การจัดกิจกรรมการสอน 
จ. สื่อการสอน 
ฉ. แบบฝึกหัด/ใบสั่งงาน 
ช. แบบทดสอบท้ายบทเรียน 

1. 
ส่วนประกอบ 

กระบวนการสร้างหรือ 
พัฒนานวัตกรรม 

การสร้างหรือพัฒนา 
นวัตกรรม 

ขั้นตอนการสร้าง 
ก. วิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาที่ 
 จะท าการสอน 
ข. ออกแบบและจัดท ารายละเอียด

แผนการสอนรูปแบบ MIAP 
ค. ทบทวนในขั้นต้นและปรับปรุง

แก้ไขส่วนบกพร่องต่าง ๆ 

2. 
วิธีการสร้าง 

กระบวนการสร้างหรือ 
พัฒนานวัตกรรม 

การสร้างหรือพัฒนา 
นวัตกรรม 

การสร้างแผนการสอนรูปแบบ MIAP 
ขั้นตอนการตรวจคุณภาพ 
ก. ติดต่อ/เสนอวิทยาลัยแต่งตั้ง

เป็นผู้เชี่ยวชาญ 
ข. เสนอรายละเอียด จากนั้นให้

ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ 
ค. ปรับปรุงแก้ไขในส่วนต่าง ๆ 
   ตามข้อเสนอของผู้เชี่ยวชาญ 

3. 
การตรวจ
คุณภาพ 

กระบวนการสร้างหรือ 
พัฒนานวัตกรรม 

การสร้างหรือพัฒนา 
นวัตกรรม 

การสร้างแผนการสอนรูปแบบ MIAP 
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แผนภูมิ/ผังงาน 

กระบวนการสร้างหรือ 
พัฒนานวัตกรรม 

A B 
C E 

D 

การสร้างหรือพัฒนา 
นวัตกรรม 

การเขียนแผนภูมิ/ผังงาน 

1. กรอบล่างสุดหรือขวาสุดเปน็ผล 
   ของแผนภูมิ/ผังงานนั้นๆ 
2. ต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเชื่อม 
 กันตลอด ไม่มีส่วนลอยเฉยๆ 
3. มีค าอธิบายที่เข้าใจง่ายใต้แผนภูมิ 

หลักการ 

กระบวนการสร้างหรือ 
พัฒนานวัตกรรม 

การสร้างหรือพัฒนา 
นวัตกรรม 

ขั้นตอนการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 
 
วิเคราะห์
รายวิชา 
 
วัตถุประสงค์ 
มาตรฐานฯ 
ค าอธิบายฯ 
 

 
จัดท า
โครงการสอน 
 
การสอนตลอด 
ภาคเรียน 
(18 สัปดาห์) 
 

 
เขียน
วัตถุประสงค์ 
 
ส าหรับ 
การสอนใน 
แต่ละสัปดาห์ 
 

กระบวนการสร้างหรือ 
พัฒนานวัตกรรม 

ตัวอย่าง 

การสร้างหรือพัฒนา 
นวัตกรรม 

การวิเคราะห์
เพื่อออกแบบ 
และจัดสร้าง 
แผนการสอน 
รูปแบบ MIAP Method 

Objectives 

Information 

Media 

Assessment 

Topic 

Topic A 

Time 

กระบวนการสร้างหรือ 
พัฒนานวัตกรรม 

ตัวอย่าง 
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 การประเมินคุณภาพของ 
 เอกสารประกอบการสอน 
 โดยผู้เชี่ยวชาญ 

 
เอกสารฯ 
ที่ตรวจสอบ
เบื้องต้นแล้ว 
 

 
 
ประเมินโดย 
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
 

แต่งตั้ง 
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
 

ปรับปรุง 
เอกสารฯ 

ฉบับสมบูรณ ์
 

สร้างเครื่องมือ 
ประเมินผล 

กระบวนการสร้างหรือ 
พัฒนานวัตกรรม 

ตัวอย่าง 

การสร้างหรือพัฒนา 
นวัตกรรม 

การสร้าง/พัฒนานวัตกรรม 

1. อธิบายลักษณะของนวัตกรรมที่น า 
   มาใช้ ในโครงการวิจัยครั้งนี้ 
2. อธิบายขั้นตอนและรายละเอียดต่าง ๆ 
    ในการสร้างนวัตกรรมนั้นๆ 
3. อธิบายวิธีการหาคุณภาพในขั้นต้น 
   ก่อนที่จะน านวัตกรรมไปใช้จริง 

จะต้อง !! 

กระบวนการสร้างหรือ 
พัฒนานวัตกรรม 

สรุปการสร้างหรือพัฒนา 
นวัตกรรม 

   การเช็คและ เติมลมยาง   
จงเขียนภาพเพื่ออธิบายวิธีการเช็คและ
เติมลมยางรถยนต์นั่ง (1 ล้อ) 
โดยใช้ปั๊มลมแบบใช้เท้าเหยียบ 

กระบวนการสร้างหรือ 
พัฒนานวัตกรรม 

เริ่มจากการเปิดจุ๊บ และวัดลมด้วยเกจวัด หากพบว่า 
ลมมีความดัน 30 PSI แสดงว่าใช้ได้ หากลมเกินกว่า 
30 PSI ต้องปล่อยลมออกจนกว่าจะพอดี ถ้าหาก
ว่าลมน้อยกว่า 30 PSI จะต้องต่อสูบและสูบจนกว่า 
ความดันลมได้ตามก าหนด จึงปิดจุ๊บเป็นอันเสร็จสิ้น 
การตรวจเช็คและเติมลมยาง 

วิธีการ 

การเช็คและเติมลมยาง กระบวนการสร้างหรือ 
พัฒนานวัตกรรม 



18/03/54 

5 

เร่ิม 

เปิดจุ๊บเติมลม 

  เช็คลม =30PSI น้อยไป 

ต่อเครื่อง/สูบ 

ถอดเครื่องสูบ 

จบ 

พอดี 
ปล่อยลม 

เกิน 

ปิดจุ๊บเติมลม 

   การเช็คและ เติมลมยาง   
กระบวนการสร้างหรือ 

พัฒนานวัตกรรม 

เปิดจุ๊บ 
เติมลม 

น้อยไป 

สูบด้วยเครื่อง 

พอดี 

ปล่อยลมออก 

เกิน ปิดจุ๊บ 
เติมลม 

   การเช็คและ เติมลมยาง   
 วัดความดนัลม =30PSI 

กระบวนการสร้างหรือ 
พัฒนานวัตกรรม 

การเตรียมกาแฟร้อน 

 
A 
 

  Process 
 
B 
 

  Input Output 

P 
 
Q 
 

 
R 
 

 
X 
 

› กาแฟ 1 ซอง 
› กาต้มและน้ า 
› ถ้วยและช้อน 

› ต้มน้ า 
› ใส่กาแฟในถ้วย 
› เติมน้ าร้อน 
› คนให้เข้ากัน 

กาแฟร้อน 
(1 ถ้วย) 

กระบวนการสร้างหรือ 
พัฒนานวัตกรรม 

 
ชื่อเรื่อง  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
   
การพัฒนาเอกสาร 
ประกอบการสอน 
1. ลักษณะ/ส่วนประกอบ…………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
2. ขั้นตอนการสร้าง………………………………………………………………….  
  ……………………………………..……………………………………….  
3. วิธีการหาคุณภาพ….……………………………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 

เอกสารรายงานการวิจัย 

13 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 15 นาที 
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ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
การจัดท ารายงานการใช ้
เอกสารประกอบการสอน 
: 22-23 มีนาคม 2554 

บทท่ี 3 วิธีด าเนินการวิจัย 
: ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ชุดที่ 14 

การอบรม 
เชิงปฏิบัติการ : 

หัวข้อหลัก : 
 

1. การสร้าง/พัฒนานวัตกรรม 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4.การใช้และเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 

วิธีด าเนินการวิจัย 
บทท่ี 3 

การก าหนดประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

ประชากร (Population) หมายถึง .... 
 
   สมาชิกท้ังหมด รายการท้ังหมด 
    หรือสิ่งที่จะศึกษาทั้งหมด ซึ่งอยู่ 
   ในช่วงเวลาที่จะท าการวิจัย 

การก าหนดประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

ประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ในการวิจัย.... 
 
 ก. สามารถนับจ านวนที่แน่นอนได้  
    (Finite Population) 

  ข. ไม่สามารถนับจ านวนได้  
        (Infinite Population) 

การก าหนดประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

ประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่าง 
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กลุ่มตัวอย่าง (Sample) หมายถึง .... 
 
    หน่วยหรือองค์ประกอบบางส่วน 
    ที่ถูกเลือกมาศึกษาจากประชากร 
    ทั้งหมด  

การก าหนดประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

ประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัย.... 
 
 ก. มีขนาดเหมาะสมกับประชากร 
    (Sample Size) 

  ข. วิธีเลือกเหมาะสม เป็นตัวแทนที่ดี 
        (Sampling Technique) 

การก าหนดประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

ประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่าง 

1. จากการค านวณ (Taro Yamane) 
 
   สูตร n = N/(1+Ne2) 
 n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอยา่ง 
 N แทน ขนาดของประชากร 
 e แทน ความคลาดเคล่ือนของการสุ่ม 

 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

การก าหนดประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

ประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีศึกษา 650 คน ก าหนด 
ความเชื่อมั่นท่ี 95% (e=0.05) 
 
สูตร  n = N/(1+Ne2)      n = 650/1+650x(0.05)2      n = 247.619       n = 248 คน   

ตัวอย่าง 

การก าหนดประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

ประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่าง 
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2. ใช้ตารางส าเร็จรูป  
   ก. ประชากรน้อย  
   ใช้ตารางของ R.V. Krejcie & D.W. Morgan 

 ข. ประชากรมาก 
   ใช้ตารางของ Taro Yamane 

 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

การก าหนดประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

ประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่าง 

R.V. Krejcie & D.W. Morgan 

Taro Yamane 

3. ใช้เกณฑ์ประมาณการจากประชากร 
 
 - หลักร้อย 15-30% 
 - หลักพัน  10-15% 
 - หลักหมื่น  5-10% 
 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

การก าหนดประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

ประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่าง 
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1. ไม่อาศัยความน่าจะเป็น 
      (Non-Probability Sampling) 
 
2. อาศัยความน่าจะเป็น 
    (Probability Sampling) 

วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

การก าหนดประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

ประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่าง 

1. บังเอิญ [Accidental Sampling] 
2. สัดส่วน [Quota Sampling]  
3. เจาะจง [Purposive Sampling] 
4. บอกต่อ [Snowball Sampling] 
5. ฯลฯ 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
แบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น 
 

การก าหนดประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

ประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่าง 

1. สุ่มแบบง่าย [Simple Random Sampling] 
2. สุ่มแบบมีระบบ [Systematic Sampling]  
3. สุ่มแบบแบ่งชั้น [Stratified Random Sampling] 
4. สุ่มแบบเป็นกลุ่ม [Cluster Sampling] 
5. ฯลฯ 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
แบบอาศัยความน่าจะเป็น  
 

การก าหนดประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

ประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่าง 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
สุ่มแบบง่าย [Simple Random Sampling] 
 

ประชากร 
ตัวอย่าง 

การก าหนดประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

ประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่าง 
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การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
สุ่มแบบมีระบบ [Systematic Sampling]  
 

ประชากร 
ตัวอย่าง 

1 2 3 
4 5 6 
7 8 9 

1 3 
5 7 9 

การก าหนดประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

ประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่าง 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
สุ่มแบบแบ่งชั้น [Stratified Random Sampling] 
 

ถ้ากลุ่มมีขนาดไม่เท่ากันใช ้
Quota Sampling 

ประชากร ตัวอย่าง 

การก าหนดประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

ประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่าง 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
สุ่มแบบเป็นกลุ่ม [Cluster Sampling] 
 

ประชากร ตัวอย่าง 
A 

B 
C 

D 
B 

การก าหนดประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

ประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่าง 

       ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาเคร่ืองกล  
ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ใน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ของวิทยาลัยเทคนิค
สุราษฎร์ธานี 5 กลุ่ม จ านวน 170 คน 

ประชากร 

การก าหนดประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

ประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่าง 
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  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพช้ันปีที่ 1 สาขางานยานยนต์ ที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2552 ท าการทดสอบความรู้พื้นฐาน แล้วเลือกแบบเป็น
กลุ่ม (1 กลุ่ม) จ านวน 32 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง 

การก าหนดประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

ประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่าง 

ประชา ก ร 
 
 
 
 
 
 

(1) 
ถ้า หา ก  (1)=(2)=(3) แ ล้ว 
ก ลุ่มตัวอย่าง จะเป็น (1) หรือ 
(2) หรือ (3) ก ็ได้ 

(2) 

(3) 
ก ลุ่มตัวอย่าง 

 
 
 
 
 
 

(3) 

ประชา ก รแ ละก ลุ่มตัวอย่าง 
หลักก า ร 

ถ้า ส ุ่มจาก ทั้ง (1) (2) (3)  
มาเป ็นกลุ่มตัวอย่า ง  (E)  
ก ็จะเป็นตัวแ ทนที่ดีมา ก ข ึ้น 

ประชา ก ร 
 
 
 
 
 
 

(1) 

(2) 

(3) 

ประชา ก รแ ละก ลุ่มตัวอย่าง 
หลักก า ร 

ก ลุ่มตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 

(E) 

ประชา ก ร 
 
 
 
 
 
 

(1) 

(2) 

(3) 
ก ลุ่มควบคุม 

 
 
 
 
 
 

(3) 

ก ลุ่มทดลอง 
 
 
 
 
 
 

(1) 
หา ก  (1)=(2)=(3)  

ประชา ก รแ ละก ลุ่มตัวอย่าง 
ก ลุ่มทดลองแ ละก ลุ่มควบคุม 
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 กลุ่ม A (30 คน) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(20 คน) 

 กลุ่ม B (25 คน) 

 98 88 83 82 82 
 80 80 79 76 75 
 74 72 72 70 70 
 68 67 65 62 60 
    58 57 55 54 54 
 52 50 48 44 40 

 82 80 79 76 75 
 74 74 73 72 72 

70 68 67 65 62 
60 58 57 55 50 
48 44 33 27 25  

 

การก าหนดประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

 กลุ่ม A (30 คน)  กลุ่ม B (25 คน) 

 98 88 83 82 82 
 80 80 79 76 75 
 74 72 72 70 70 
 68 67 65 62 60 
    58 57 55 54 54 
 52 50 48 44 40 

 82 80 79 76 75 
 74 74 73 72 72 

70 68 67 65 62 
60 58 57 55 50 
48 44 33 27 25  

 

กลุ่มตัวอย่าง 
(20 คน) 

การก าหนดประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

ประชา ก รนิยาม 
 
 
 
 
 
 

ประชา ก รที่จะใช ้ 
ผลจาก ก า รวิจัย 

 
 
 

เมื่อมีนัก ศึก ษา จ านวนน้อยใน 
วิทยา ลัย แ ละมีข้อจ า ก ัดเรื่อง 
ส ถา นที่และเวลา ในกา รวิจัย 

นศ.ในวิทยา ลัย 
 
 
 
 
 
 

ก ลุ่มตัวอย่าง 

ประชา ก รแ ละก ลุ่มตัวอย่าง 
หลักก า ร 

 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 สาขาเคร่ืองกล 
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 (ฉบับ
ปรับปรุง 2546) ของส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ประชากร 

การก าหนดประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

ประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่าง 



18/03/54 

8 

  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เป็นนักศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชางาน 
ยานยนต์ ของวิทยาลัยเทคนิค.....ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2552 เลือกแบบเฉพาะเจาะจงเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 22 คน  

กลุ่มตัวอย่าง 

การก าหนดประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

ประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่าง 

 
ชื่อเรื่อง  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
   
ก. ประชากร ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..……………………………………….   
ข. กลุ่มตัวอย่าง…………………………………..………………………………………  
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 

เอกสารรายงานการวิจัย 

14 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 20 นาที 
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ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
การจัดท ารายงานการใช ้
เอกสารประกอบการสอน 
: 22-23 มีนาคม 2554 

บทท่ี 3 วิธีด าเนินการวิจัย 
: เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ชุดที่ 15 

การอบรม 
เชิงปฏิบัติการ : 

หัวข้อหลัก : 
 

1. การสร้าง/พัฒนานวัตกรรม 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4.การใช้และเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 

วิธีด าเนินการวิจัย 
บทท่ี 3 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

 
ความหมาย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย หมายถึง สิ่งที่ผู้วิจัยใช้เก็บ 
รวบรวมข้อมูลที่ต้องการจากกลุ่มตัวอยา่งหรือผู้ให้ 
ข้อมูล เพื่อน าข้อมูลที่ได้มานั้น มาท าการวิเคราะห์ 
และสรุปผลต่อไป 

เคร่ืองมือที่ใช ้
ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

! 
1.  แบบทดสอบ (Test Items) 
2. แบบสอบถาม (Questionnaire) 
3. แบบประเมินผล (Evaluation Form) 
4. แบบบันทึกข้อมูล (Data Sheet) 
5. อื่นๆ เช่น แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตการณ์ ฯ 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยท่ัว ๆ ไป 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช ้

ในการวิจัย 
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เครื่องมือที่ใช้ 
ในการวิจัย 
 
: แบบทดสอบ 

 

 

แบบทดสอบ 
(100 นาที) 

 

จงท าเครื่องหมายวงกลม  ลงบน 
ค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. G21 คือ การก าหนดหน่วยการ  
   ท างานเป็น... 
 ก. ฟุต   ข. นิ้ว   
 ค. มม.   ง. เมตร 
2. G91 คือ การก าหนดโหมดการ 
   ท างานแบบ... 
 ก. สัมบูรณ์  ข. ต่อเนื่อง  
 ค. เส้นตรง  ง. เส้นโค้ง 

แบบสอบถาม  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รายการ  
 5 4 3 2 1 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

 
 ระดับ 

 
1. ด้านการจัดกิจกรรมการสอน 
 1) ส่งเสริมการเรียนรู้ดี  
 2) สนุกน่าติดตามบทเรียน 
 3) ใช้เวลาเหมาะสมดีแล้ว 
2. ด้านการประเมินผลการสอน 
 1) ........................................ 
 2) ........................................ 

 
 

 

แบบประเมินผล  

 
1. ด้านการจัดท าโครงการสอน 
   1.  หัวข้อเร่ืองตามหลักสูตร 
     เกณฑ์ 2.  ทฤษฎี/ปฏิบัติเหมาะสม  
   3.  เรียงล าดับหัวข้อเหมาะสม 
2. ด้านการสร้างใบเนื้อหา 
   1. ........................................ 
 เกณฑ์  2. ........................................ 
   3. ........................................ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รายการ  
 5 4 3 2 1 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

 
 ระดับ 

 

 

แบบสังเกตการณ์  

 
1. กิจกรรมท่ี 1 ความร่วมมือ 
 1) ร่วมท างานกับทุกคนดี  
 2) ให้ความส าคัญกับทุกคน 

3)ช่วยเหลือทุกคนไม่เลือก 
2. กิจกรรมท่ี 2 ความมีน้ าใจ  
 1) เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพ่ือทุกคน 
 2)ช่วยเหลือทุกคนที่พบเห็น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รายการ YES  NO 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบบันทึกข้อมูล  

ครั้งที่ จ านวนข้าวในถัง ตักด้วยเครื่อง ตักด้วยคน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

1 จาน จาน จาน 
2 จาน จาน จาน 
3 จาน จาน จาน 
4 จาน จาน จาน 
5 จาน จาน จาน 

เฉลี่ย จาน จาน จาน 

ตารางที่ ...... จ านวนจานที่ตักด้วยเครื่องและตักด้วยคน 

1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 
2. ออกแบบ/สร้างเครื่องมือฉบับร่าง 
3. ทบทวนความครบถ้วนขั้นต้น 
4. ตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์ 
5. ปรับปรุงแก้ไข/สร้างฉบับสมบูรณ์  

ขั้นตอนในการ 
สร้างเครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช ้

ในการวิจัย 

 
การสร้างแบบทดสอบ    
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สร้างแบบทดสอบ 
ฉบับร่าง 

เริ่ม 

ทดลองใช้กับกลุ่ม 
ทดลองเครื่องมือ 

 
 

พิจารณา
ตามเกณฑ์ 

สร้างแบบทดสอบ 
ฉบับสมบูรณ์ 

 

ปรับปรุง 
แก้ไข 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

สิ้นสุด 

1. มีความเที่ยงตรง 
2. มีความเชื่อถือได้ 
3. มีความสะดวกในการใช้ 
4. มีคุณภาพอื่น ๆ ตามหลักวิชาการ 

คุณลักษณะของ 
เครื่องมือที่ดี 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช ้

ในการวิจัย 
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1. ประเมินโดย

ผู้เชี่ยวชาญ 
 

 
2. ทดลองใช้และ

วิเคราะห์ผล 
 

การตรวจสอบคุณภาพ 
ของเครื่องมือวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช ้

ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย....  ไม่ว่าจะเป็น
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน 

 แบบบันทึกข้อมูล หรืออ่ืน ๆ ที่ใช้เพื่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถ 

 ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพได้ 
 

การตรวจสอบคุณภาพ 
ของเครื่องมือวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช ้

ในการวิจัย 

1.  พิจารณาจากวัตถุประสงค์การวิจัย 
2. พิจารณาจากสมมติฐานการวิจัย 

จะใช้เครื่องมืออะไร 
ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช ้

ในการวิจัย 

1. สร้างเอกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 
ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
และเครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

แบบประเมินผล 
(คุณภาพ) 
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2. หาประสิทธิภาพในการเรียนการสอน โดยใช้
เอกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

   ชั้นปีท่ี 1 ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
(แบบฝึกหัดในเอกสารประกอบการสอน) 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
และเครื่องมือ 

3. ศึกษาความก้าวหน้าในการเรียนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1  ด้วย
กระบวนการสอนรูปแบบ MIAP 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (ท้ังวิชา) 
แบบทดสอบท้ายบทเรียน (รายคร้ัง) 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
และเครื่องมือ 

4. ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนตอ่การจัดการเรียน
การสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันปีที่ 1 ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
และเครื่องมือ 

 
ศึกษา 

เอกสารที่ 
เกี่ยวข้อง 

 
พิจารณา 
เอกสาร 
ประกอบ 
การสอน 

 

 
ร่าง 

แบบประเมิน 
คุณภาพ 

 
ปรึกษา 
นักวิจัย 

 
ตรวจสอบ 

โดย 
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
ปรับปรุงแก้ไข 
จุดบกพร่อง 

 
จัดท า 

แบบประเมิน 
ฉบับสมบูรณ์ 

 
การสร้างแบบประเมินคุณภาพ 
เอกสารประกอบการสอน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ชื่อเรื่อง  ุุุุุุุุุุุุุุ..ุุุุุุุุุุุุุุุ. 
  ุุุุุุุุุุุุุุ..ุุุุุุุุุุุุุุุ. 
   
เครื่องมือที่ใช้ (โครงสร้าง การสร้าง และการหาคุณภาพ) 
ในการวิจัย ุุุุุุุุุุุุุุ..ุุุุุุุุุุุุุุุ. 
  ุุุุุุุุุุุุุุ..ุุุุุุุุุุุุุุุ. 
  ุุุุุุุุุุุุุุ..ุุุุุุุุุุุุุุุ. 
  ุุุุุุุุุุุุุุ..ุุุุุุุุุุุุุุุ.  
  ุุุุุุุุุุุุุุ..ุุุุุุุุุุุุุุุ. 
  ุุุุุุุุุุุุุุ..ุุุุุุุุุุุุุุุ. 
  ุุุุุุุุุุุุุุ..ุุุุุุุุุุุุุุุ. 

เอกสารรายงานการวิจัย 

15 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 15 นาที 

 
วิเคราะห์ 

วัตถุประสงค์ 

 
จัดท า 

แบบประเมินผล 
(IOC) 

 
การสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

 
ร่างข้อสอบตาม 
วัตถุประสงค์ 

 
ก าหนดและแต่งต้ัง 

ผู้เชี่ยวชาญ 

 
ให้ผู้เชี่ยวชาญ 

ประเมิน 

 
ปรับปรุงแก้ไข 

และ 
จัดท าเป็น    
แบบทดสอบ 
ฉบับสมบูรณ์ 
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ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
การจัดท ารายงานการใช้ 
เอกสารประกอบการสอน 
: 22-23 มีนาคม 2554 

บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย 
: การใช้และเก็บรวบรวมข้อมูล 

ชุดท่ี 16 

การอบรม 
เชิงปฏิบัติการ : 

หัวข้อหลัก : 
 

1. การสร้าง/พัฒนานวัตกรรม 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4.การใช้และเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 

วิธีด าเนินการวจิัย 
บทที่ 3 

รูปแบบการวิจัยและ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ลักษณะส าคัญของการวิจัย 
เชิงทดลอง 

ลักษณะที่ส าคัญในการวิจัยเชงิทดลอง คือ  
การควบคุม เพื่อ :  
1. ให้เกิดผลสูงสุดจากตัวแปรที่ท าการทดลอง 
2. ขจัดความคลาดเคลื่อนจากการทดลอง 

การใช้และเก็บ 
รวบรวมข้อมูล 

รูปแบบการวิจัยและ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ตัวแปรต้น/ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 
   ตัวแปรที่เป็นเหตุ หรือเป็นตัวท าให้เกิดผล 
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
   ตัวแปรที่เป็นผล หรือเปล่ียนแปลงเนื่องจาก 
        ตัวแปรอ่ืน (ตัวแปรต้น) 

รูปแบบการวิจัยและ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้และเก็บ 

รวบรวมข้อมูล 

ตัวแปรในการ 
วิจัย 
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1. ความแตกต่างระหว่างที่ผู้ถกูทดลอง 
 (ท าให้กลุ่มทดลองกับควบคุมเท่าเทียมกัน) 
2. สถานการณ์ต่าง ๆ ในการทดลอง 
  (สภาพความเหมือน ๆ กัน ในการทดลอง) 

สิ่งที่จะต้องควบคุม  
ในการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยและ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้และเก็บ 

รวบรวมข้อมูล 

X        = Experiment or Treatment 
T1  = Pre-Test 
T2 = Post-Test 
R  = Random Sampling Assignment 
C  = Control Group 
E  = Experimental Group 

สัญลักษณ์และความหมาย  
แบบแผนการทดลอง 

รูปแบบการวิจัยและ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้และเก็บ 

รวบรวมข้อมูล 

Treatment Post-Test 
 
X 
 

 
T2 
 

ดี  : ท ำได้ง่ำย รวดเร็ว 
ไม่ดี : ไม่มี Pre-Test เทียบเคียง 
       ไม่ทรำบว่ำดีกว่ำปกติหรือไม่ 

รูปแบบการวิจัยและ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. One Short Case Study 

Treatment Post-Test 
 
X 
 

 
T2 
 

Pre-Test 
 
T1 
 

ดี  : มองเห็นคะแนนท่ีเพิ่มเนื่องจำก X 
ไม่ดี : T1 อำจส่งผลต่อ T2 
     T2 อำจเปลี่ยนแปลงเนื่องจำกเวลำนำน 

รูปแบบการวิจัยและ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

2. One Group Pre-Test/Post-Test Design 
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Treatment Post-Test 
 
X 
- 
 

 
T2 
T4 
 

Pre-Test 
 
T1 
T3 
 

Sample 
 
E 
C 
 

ดี  : ท ำได้ง่ำย ไม่ยุ่งยำก 
ไม่ดี : E กับ C เท่ำกันจริงหรือไม่ 

รูปแบบการวิจัยและ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3. Non Randomized Control Group        
   Pre-Test/Post-Test Design 

รูปแบบการวิจัยและ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

4. Randomized Control Group        
   Pre-Test/Post-Test Design 

Treatment Post-Test 
 
X 
- 
 

 
T2 
T4 
 

Pre-Test 
 
T1 
T3 
 

Sample 
 
ER 
CR 
 

ดี  : ผลที่ได้มีควำมเชื่อมั่นมำกขึน้ 
ไม่ดี : ยำกในกำรจัดกลุ่มทดลอง 

รูปแบบการวิจัยและ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

5. Randomized Control Group        
   Post-Test Only Design 

Treatment Post-Test 
 
X 
- 
 

 
T2 
T4 
 

Pre-Test 
 
- 
- 
 

Sample 
 
ER 
CR 
 

ดี  : ท ำได้ง่ำย 
ไม่ดี : กลุ่มตัวอย่ำงจัดยำกและไม่ทรำบค่ำต้ังต้น 

Treat Post-T 
X 
- 
X 
- 

T2 
T4 
T6 
T8 

Pre-T 
T1 
T3 
- 
- 

Sample 
1R 
2R 
3R 
4R 

Pos 
10 
5 
9 
3 

Pre 
3 
4 
- 
- 

รูปแบบการวิจัยและ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

+7 
+1 
+9 
+3 

D 

6. Randomized Solomon        
   Four-Group Design 

ดี  : มีควำมเที่ยงตรงดี 
ไม่ดี : ทดลองจริงๆท ำได้ยำก 
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รูปแบบการวิจัยและ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

6. Randomized Solomon        
   Four-Group Design 

Treat Post-T 
X 
- 
X 
- 

T2 
T4 
T6 
T8 

Pre-T 
T1 
T3 
- 
- 

Sample 
1R 
2R 
3R 
4R 

Pos 
10 
5 
9 
3 

Pre 
3 
4 
- 
- 

+7 
+4 
+5 
+3 

D 

ดี  : มีควำมเที่ยงตรงดี 
ไม่ดี : ทดลองจริงๆท ำได้ยำก 

 แบบแผนการวิจัยอยู่อีกมากมาย กรุณา 
 ดูหนังสือ “ระเบียบวิธีวิจัย” เพิ่มเติม 

การด าเนินการวิจัย 
ยังมี.... 

รูปแบบการวิจัยและ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้และเก็บ 

รวบรวมข้อมูล 

 
 

ปฐมนิเทศ 
ผู้เรียน 

 

 
 

ทดสอบ 
ก่อนเรียน 

 
 

 
 

สอนด้วย 
เอกสาร 
ประกอบ 
การสอน 

 
 

ทดสอบ 
หลังเรียน 

 

E2 E1 
Efficiency 

 

Progressive 
 

รูปแบบการวิจัยและ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

T2 T1 

 
 

สอบถาม 
ผู้เรียน 

 
 

S 

การใช้และเก็บ 
รวบรวมข้อมูล 

บทเรียนที่ 10 
 
 
 
 

 
 
 

ทดสอบ 
ก่อนเรียน 

 

 
 MIAP 
1 

(A1) 
 
 
 

 
 MIAP 
2 

(A2) 

 
 
 

ทดสอบ 
หลังเรียน 

 

 
การจัดการเรียนการสอน 
ในแต่ละแผนการสอน 

E1 

T2 T1 

รูปแบบการวิจัยและ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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T1  : คะแนนพื้นฐานความรู้ก่อนเรียน 

ข้อมูลที่จะต้องรวบรวม  
ในการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยและ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้และเก็บ 

รวบรวมข้อมูล 

E1  : คะแนนการส่งเสริมการเรียนรู ้
T2  : คะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังการเรยีน 
E2  : คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
S  : ความพึงพอใจในการเรียนของผู้เรียน 

 
ชื่อเร่ือง  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
   
วิธีการใช้นวัตกรรมและ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..……………………………………….  
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 

เอกสารรายงานการวิจัย 

16 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 15 นาท ี
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ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
การจัดท ารายงานการใช ้
เอกสารประกอบการสอน 
: 22-23 มีนาคม 2554 

บทท่ี 3 วิธีด าเนินการวิจัย 
: การวิเคราะหข์้อมูลและสรุปผล 

ชุดที่ 17 

การอบรม 
เชิงปฏิบัติการ : 

หัวข้อหลัก : 
 

1. การสร้าง/พัฒนานวัตกรรม 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4.การใช้และเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 

วิธีด าเนินการวิจัย 
บทท่ี 3 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
และสรุปผล 

1. แยกการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
 ออกเป็นด้านๆ  
 

2. แต่ละด้านหรือแต่ละส่วนใช้สถิติอะไร 
 ท าการวิเคราะห์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
และสรุปผล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
และสรุปผล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
และสรุปผล 

ให้เรียงล าดับการวิเคราะห์ข้อมูล 
และสรุปผล 
1. ตามวัตถุประสงค์การวิจัย และ 
2. ตามสมมติฐานการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
และสรุปผล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
และสรุปผล การวิเคราะห์ข้อมูล 

และสรุปผล 
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1. คะแนนเฉลี่ย จากกิจกรรมต่าง ๆ ในการวิจัย 
   เช่น จากการสอบ ความพึงพอใจในการเรียน ฯลฯ  

X เป็นคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มผู้เรียน 
X เป็นคะแนนของผู้เรียนแต่ละคน 
K เป็นคะแนนเต็มจากกิจกรรมนั้น ๆ 

 
  X  = 

ΣX 
K 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
และสรุปผล การวิเคราะห์ข้อมูล 

และสรุปผล 

เมื่อ 

2. ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน โดยใช้ 
   เอกสารประกอบการสอน ใช้ค่าสถิติ E๑:E๒ 

E๑  เป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละจากการท าแบบฝึกหัด 
A  เป็นคะแนนจากการท าแบบฝึกหัดทั้งหมด 
P เป็นคะแนนเต็มแบบฝึกหัดทุกแผนน ามารวมกัน 

 
 E๑ = (A/P)x100 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
และสรุปผล การวิเคราะห์ข้อมูล 

และสรุปผล 

E๒ เป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละจากการท าแบบทดสอบ 
B เป็นคะแนนจากการท าแบบทดสอบทั้งหมด 
Q เป็นคะแนนเต็มแบบทดสอบทั้งหมดรวมกัน 

 
 E๒ = (B/Q)x100 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
และสรุปผล การวิเคราะห์ข้อมูล 

และสรุปผล 

2. ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน โดยใช้ 
   เอกสารประกอบการสอน ใช้ค่าสถิติ E๑:E๒ 

3. ความก้าวหน้าในการเรียน เป็นความแตกต่างของ 
   ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระหว่าง T2-T1 

T2 เป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละจากการสอบหลังเรียน 
M เป็นคะแนนการท าแบบทดสอบหลังเรียนทั้งหมด 
X เป็นคะแนนเต็มแบบทดสอบหลังเรียนของทุกคน 

 
 T2 = (M/X)x100 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
และสรุปผล การวิเคราะห์ข้อมูล 

และสรุปผล 
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T1  เป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละจากการสอบก่อนเรียน 
N เป็นคะแนนการท าแบบทดสอบก่อนเรียนทั้งหมด 
Y เป็นคะแนนเต็มแบบทดสอบก่อนเรียนของทุกคน 

 
 T1 = (N/Y)x100 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
และสรุปผล การวิเคราะห์ข้อมูล 

และสรุปผล 

3. ความก้าวหน้าในการเรียน เป็นความแตกต่างของ 
   ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระหว่าง T2-T1 

4. ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง 
   กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 

 เมื่อ  t  เป็นค่า t-test        เป็นค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
   S  เป็นค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   n    เป็นจ านวนข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง 

t = 

1X 2X

1 2

2 2
2 1

2 1

X X
S S
n n





การวิเคราะห์ข้อมูล 
และสรุปผล การวิเคราะห์ข้อมูล 

และสรุปผล 

5. ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
 ของกลุ่มตัวอย่างกบัระดับที่ก าหนด 

X - a
S/ n

เมื่อ   X เป็นค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่าง 
   a เป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งที่ก าหนด 
   s ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    n   เป็นจ านวนข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง 

t = 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
และสรุปผล การวิเคราะห์ข้อมูล 

และสรุปผล 

1. แยกการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
 ออกเป็นด้านๆ 
2. เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์และ 
   สมมติฐานการวิจัย  
3. ระบุว่าแต่ละด้าน หรือแต่ละส่วนใช้
สถิติอะไรท าการวิเคราะห์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
และสรุปผล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
และสรุปผล 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
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เอกสารรายงานการวิจัย 

17 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 15 นาที 
 
ชื่อเรื่อง  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
   
การวิเคราะห์ข้อมูล 
และสรุปผล (สรุปอะไร แบ่งเป็นกี่ตอน แต่ละตอนใช้สถิติอะไร) 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..……………………………………….  
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
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ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
การจัดท ารายงานการใช ้
เอกสารประกอบการสอน 
: 22-23 มีนาคม 2554 

เอกสารรายงานการวิจยั 
: การวิเคราะหข์้อมูล 

ชุดที่ 18 

การอบรม 
เชิงปฏิบัติการ : 

เอกสารป ระกอบ 
การสอน 

 
 
 
 
 
 

การเรียนการสอน 
(1 ภ าคเรียน) 

 
T1 

 
T2 & E2 

 
E1 

ทดสอบ 
หล ังเรียน 

ทดสอบ 
ก่อนเรียน 

สอบถาม 
ความ พึงพอใ จ 

 
S 

Entry 
Behavior 
 
 
 
 
 
 

Exit Behavior       

ก า รวิเครา ะห์ข ้อมูล 
 
 
 
 
 
 

One Group Pre-Test/Post-Test Design 

ก า รวิเครา ะห์ข ้อมูล 
 
 
 
 
 
 

ผล หรือค าตอบท่ีต้องการจากการวิจัย 

1. ก า รส ่ง เส ริมกา รเรียนรู้    (E1) 
2. ผ ลส ัมฤทธ์ิทา ง ก า รเรียน 
   (E2) 
3. ควา มก้า วหน้าในกา รเรียน 
       (T2-T1) 
 

4. ควา มแตก ต่า ง ของผลส ัมฤทธ์ิ 
   ทาง ก า รเรียน 
   (E2e-E2c) 
 
5. ควา มพึงพอใจในกา รเรียน 
       (S) 
 

กา รส่งเสริมกา รเรียนรู้ หมา ยถึง ศักยภาพ 
หรือข ีดความ สา มา รถข องบทเรียนที่จะช ่วย 
ให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ตา มวัตถุประส งค์ของ 
หัวข ้อเรื่องนั้น ๅ 

วัดก ารส่งเสริม ก ารเ รียนรู้ในขณ ะจัดก ารเ รยีนก ารสอน จากแบ บ ฝึก หัด 
ของบ ทเ รียนน้ัน ๅ (หรือจ าก ใ บ ส่ังงานในภาคปฏิบ ัติ ) 
 
 

ก า รวิเครา ะห์ข ้อมูล 
 
 
 
 
 
 

1. การส่งเสริมการเรียนรู้ (E1) 
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I 

Motivation Application (E1) 

 

A 
 

M 
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Progress 

Entry 
Behavior 
 
 
 
 
 
 

Exit 
Behavior 
 
 
 
 
 
 

60 min 

Information 

ก า รวิเครา ะห์ข ้อมูล 
 
 
 
 
 
 

 การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ MIAP 

 

I1 

Application (E1) 

 

A1 
 

M1 
 

P1 

MIAP1 (60 min) 

 

I2 
 

A2 
 

M2 
 

P2 

MIAP2 (60 min) 

Application (E1) 

2 MIAP (120 min) 

ก า รวิเครา ะห์ข ้อมูล 
 
 
 
 
 
 

 การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ MIAP 

Student 
No. 

Topic A Topic B Subject K 
All (51) WS1 (12) WS2 (15) WS1 (10) WS2 (14) 

1 10 14 10 12 

2 12 15 8 13 

3 12 14 8 14 

4 10 12 9 12 

5 11 10 10 11 

6 10 12 10 10 

7 10 12 9 10 

8 10 12 10 11 

9 11 13 10 10 

10 12 15 9 10 

Average 

Percentage 

ก า รวิเครา ะห์ข ้อมูล 
 
 
 
 
 
 

1. การส่งเสริมการเรียนรู้ (E1) 
Student 

No. 
Topic A Topic B Subject K 

All (51) WS1 (12) WS2 (15) WS1 (10) WS2 (14) 

1 10 14 10 12 46 

2 12 15 8 13 48 

3 12 14 8 14 48 

4 10 12 9 12 43 

5 11 10 10 11 42 

6 10 12 10 10 42 

7 10 12 9 10 41 

8 10 12 10 11 43 

9 11 13 10 10 44 

10 12 15 9 10 46 

Average 10.8 12.9 9.3 11.3 11.1 

Percentage 90.0 86.0 93.0 80.7 86.9 

ก า รวิเครา ะห์ข ้อมูล 
 
 
 
 
 
 

1. การส่งเสริมการเรียนรู้ (E1) 
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ผล สัม ฤทธิ์ทา งกา รเรียน  หมา ยถึง  ปริมา ณ 
ควา มส า มา รถข องผู้เรียนทั้งมวล ในกา รเรียนวิชา
หนึ่ง ๅ วัดหลังจากได้ศึกษา เนื้อหาวิชา ทั้งหมด 
จบลงแล ้ว 

วัดผลหลังจาก ที่ผู้เรียนได ้เร ียนจบคร บทั้งรายวิชานั้น ๅ แล้ว 
ด้วยแบ บ ทด สอบ วัดผลสัมฤ ทธิ์ท างการเ รยีน 
 
 

ก า รวิเครา ะห์ข ้อมูล 
 
 
 
 
 
 

2. ผล สัมฤทธ์ิทางการเรียน (E2) 
Student 

No 
Subject X 

F1 
(เต็ม 50) 

Subject X 
F2 

(เต็ม 50) 
Subject X 

all 
(เต็ม 100) 

1 45 44 
2 38 46 
3 47 43 
4 46 48 
5 47 46 
6 42 47 
7 48 43 
8 42 45 
9 43 47 
10 44 45 

Mean 
Sum 
Total 
เฉล่ียร้อยละ 

ก า รวิเครา ะห์ข ้อมูล 
 
 
 
 
 
 

2. ผล สัมฤทธ์ิทางการเรียน (E2) 

Student 
No 

Subject X 
F1 

(เต็ม 50) 
Subject X 

F2 
(เต็ม 50) 

Subject X 
all 

(เต็ม 100) 
1 45 44 89 
2 38 46 84 
3 47 43 90 
4 46 48 94 
5 47 46 93 
6 42 47 89 
7 48 43 91 
8 42 45 87 
9 43 47 90 
10 44 45 89 

Mean 44.2 45.4 89.6 
Sum 442 454 896 
Total 500 500 1000 
เฉล่ียร้อยละ 88.4 90.8 89.6 

ก า รวิเครา ะห์ข ้อมูล 
 
 
 
 
 
 

2. ผล สัมฤทธ์ิทางการเรียน (E2) 

ควา มก้าวหน้าในกา รเรียน หมายถ ึง ปริมา ณ 
ผล ต่างระหว่างคะ แนนการสอบหลังเรียนเทียบ 
กับก่อนเรียนในหัวข้อเรื่องหรือวิชานั้น ๅ 

วัดก ่อนและหลังการเ รียนการสอนใ นหัวข้อเร ื่องหรอืวิชานั้น ๅ 
จากแบ บ ทด สอบ กอ่นเรียนและหลังเร ียน 
 
 

ก า รวิเครา ะห์ข ้อมูล 
 
 
 
 
 
 

3. ความ ก้าวหน้าในการเรียน (T2-T1) 
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เอกสารป ระกอบ 
การสอน 

 
 
 
 
 
 

การเรียนการสอน 
(1 ภ าคเรียน) 

 
T1 

 
T2 & E2 

 
E1 

ทดสอบ 
หล ังเรียน 

ทดสอบ 
ก่อนเรียน 

สอบถาม 
ความ พึงพอใ จ 

 
S 

Entry 
Behavior 
 
 
 
 
 
 

Exit Behavior       

ก า รวิเครา ะห์ข ้อมูล 
 
 
 
 
 
 

One Group Pre-Test/Post-Test Design 
เอกสารป ระกอบ 

การสอน 
 
 
 
 
 
 

การเรียนการสอน 
(1 หัวข้อเรื่อง) 

 
T1 

 
T2 

 
E1 

ทดสอบ 
หล ังเรียน 

ทดสอบ 
ก่อนเรียน 

Entry 
Behavior 
 
 
 
 
 
 

Exit Behavior       

ก า รวิเครา ะห์ข ้อมูล 
 
 
 
 
 
 

การวัดความก้าวหน้าในแต่ละเรื่อง  

 
T1 

ทดสอบ 
ก่อน เรียน 

Entry 
Behavior 
 
 
 
 
 
 

 
สัปดาห์ที่ 1 

 
 
 
 
 

 
สัปดาห์ที่ 2 

 
 
 
 
 

 

I 
 

A 
 

M 
 

P 

Learning Progress (P) = T2-T1 ( คิด เป็นร้อย ละ ) 

Entry 
Behavior 
 
 
 
 
 
 

Exit 
Behavior 
 
 
 
 
 
 

Topic A (60 min) 

 

T1 
 

T2 

ก า รวิเครา ะห์ข ้อมูล 
 
 
 
 
 
 

การสอนรูปแบบ MIAP ในแต่ละ เรื่อง  
Student 

No 
Topic A Topic B 

รายวิชา T1 
(เต็ม 15) 

T2 
(เต็ม 15) Da ร้อยละ T1 

(เต็ม 10) 
T2 

(เต็ม 10) Db ร้อยละ 

1 2 14 2 10 
2 4 15 3 10 
3 5 14 4 8 
4 4 12 2 9 
5 3 10 3 10 
6 3 12 3 9 
7 4 12 4 10 
8 6 14 2 10 
9 5 14 1 9 
10 4 15 4 10 

Mean 
Sum 
Total 
เฉลี่ยร้อยละ 

ก า รวิเครา ะห์ข ้อมูล 
 
 
 
 
 
 

3. ความ ก้าวหน้าในการเรียน (T2-T1) 
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Student 
No 

Topic A Topic B 
รายวิชา T1 

(เต็ม 15) 
T2 

(เต็ม 15) Da ร้อยละ T1 
(เต็ม 10) 

T2 
(เต็ม 10) Db ร้อยละ 

1 2 14 12 80 2 10 8 80 80 
2 4 15 11 73 3 10 7 70 72 
3 5 14 9 60 4 8 4 40 50 
4 4 12 8 53 2 9 7 70 62 
5 3 10 7 47 3 10 7 70 58 
6 3 12 9 60 3 9 6 60 60 
7 4 12 8 53 4 10 6 60 57 
8 6 14 8 53 2 10 8 80 67 
9 5 14 9 60 1 9 8 80 70 
10 4 15 11 73 4 10 6 60 67 

Mean 4.0 13.2 9.2 2.8 9.5 6.7 
Sum 40 132 28 95 
Total 150 150 100 100 
เฉลี่ยร้อยละ 26.7 88.0 61.3 61.3 28.0 95.0 67.0 67.0 64.2 

P all 

ก า รวิเครา ะห์ข ้อมูล 
 
 
 
 
 
 

3. ความ ก้าวหน้าในการเรียน (T2-T1) 

ควา มพ ึงพอใจในกา รเรียน หมายถ ึง ควา มรู้สึกของ
ผู้เรียนที่ชอบหรือไม่ชอบ ต่อกระบวนกา รจัดกา รเรียน
กา รสอนในวิชา หนึ่ง ๅ  โดยใช้เอกสา รประกอบกา ร
สอนวิชานั้น ๅ 

วัดจาก ก ารสอบ ถามค วามค ิดเห็นจาก ผู้เร ียน ที่ผ่านการเร ียนก ารสอน 
โ ดยใ ช้เอก สารประก อบ การสอนรายวิชานั้น ๅ 
 
 

ก า รวิเครา ะห์ข ้อมูล 
 
 
 
 
 
 

4. ความ พึงพอใจในการเรียน (S) 

ข้อที่ ระดับความพึงพอใจ รวม ค่าเฉลี่ย SD 5 4 3 2 1 
1 8 2 0 0 0 
2 4 6 0 0 0 
3 1 8 1 0 0 
4 5 5 0 0 0 
5 5 5 0 0 0 
6 4 5 1 0 0 

รวม/เฉล่ีย 

ก า รวิเครา ะห์ข ้อมูล 
 
 
 
 
 
 

4. ความ พึงพอใจในการเรียน (S) 

ข้อที่ ระดับความพึงพอใจ รวม ค่าเฉลี่ย SD 5 4 3 2 1 
1 8 2 0 0 0 10 4.80 0.40 
2 4 6 0 0 0 10 4.40 0.49 
3 1 8 1 0 0 10 4.00 0.45 
4 5 5 0 0 0 10 4.50 0.50 
5 5 5 0 0 0 10 4.50 0.50 
6 4 5 1 0 0 10 4.30 0.64 

รวม/เฉล่ีย 27 31 2 0 0 60 4.42 0.56 

ก า รวิเครา ะห์ข ้อมูล 
 
 
 
 
 
 

4. ความ พึงพอใจในการเรียน (S) 
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ก ิจก รรม : จ าลองแ ละวิเครา ะห์ข ้อมูล 
กลุ่มทดลอง (เต็ม 50) 
คนที่      คะแนนที่ได้ 
 1  45 
 2  41 
 3  38 
 4  46 
 5  45 
 6  40 
 7  39 
 8  48 
 9  50 
10   44 

กลุ่มควบคุม (เต็ม 50) 
คนที่      คะแนนที่ได้ 
 1  34 
 2  31 
 3  32 
 4  28 
 5  25 
 6  30 
 7  31 
 8  42 
 9  35 
10   24 

หาค่าสถิติ 
 
๏ ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่า 
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ของทั้งสองกลุ่ม 
๏ ทดสอบความแตกต่าง 
ของค่าคะแนนเฉลี่ยของ 
ทั้งสองกลุ่ม 
๏ อธิบายผลการทดสอบ 
 

เอกสารรายงานการวิจัย 

18 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 15 นาที 
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ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
การจัดท ารายงานการใช ้
เอกสารประกอบการสอน 
: 22-23 มีนาคม 2554 

บทท่ี 4 ผลการวิจัย 
: การน าเสนอผลการวิจัย 

ชุดที่ 19 

การอบรม 
เชิงปฏิบัติการ : 

การน าเสนอผลการวิจยั ในบทที่ 4 
ประกอบด้วย 

1. ภาพหรือตารางแสดงผลจาก 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
2. ค าอธิบายผลสรุปอย่างกระชับ 
  ใต้ภาพหรือตาราง 
   

 บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 
 

การน าเสนอผล 
การวิจัย 

ตารางที่ 4 จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามภูมิภาคต่างๆ 
 
ภาค        จ านวน ร้อยละ  
เหนือ        14  12.96  
ตะวันออกเฉียงเหนือ          34   31.48  
กลาง        28   25.93  
ใต ้          14    12.96  
ตะวันออก       18   16.67 
 
รวม            108  100.00 

การน าเสนอผล 
ด้วยตาราง 

การน าเสนอผล 
การวิจัย 

ภาพที่ 4 จ านวนตัวอย่างจ าแนกตามภูมิภาคต่างๆ 

การน าเสนอผล 
การวิจัย การน าเสนอผล 

ด้วยแผนภูมิ 
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ภาพที่ 2 จ านวนตัวอย่างจ าแนกตามภูมิภาคต่างๆ 

การน าเสนอผล 
การวิจัย การน าเสนอผล 

ด้วยแผนภูมิ 

คน 0 20 40 60 80

South

West

East

North East

North West

North

23 

65 

25 

75 

65 

34 

การน าเสนอผล 
การวิจัย การน าเสนอผล 

ด้วยแผนภูมิ 

การอธิบายผล 
(ดูจากภาพหรือตาราง) 
 
 อธิบายเฉพาะประเด็นหลัก ๆ ที่น่าสนใจ  
 โดยไม่ต้องกล่าวถึงข้อมูลที่แสดงในภาพ 
 หรือตารางทุกรายการ 

   

ภาพที่ 2 จ านวนตัวอย่าง
จ าแนกตามภูมิภาคต่าง ๆ 

การน าเสนอผล 
การวิจัย การน าเสนอผล 

ด้วยแผนภูมิ 

คน 0 50 100

South

West

East

North East

North West

North

23 

65 

25 

75 

65 

34  จากภาพที่ 2 แสดงให้
เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมาจาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาก
ที่สุด รองลงมาเป็นกลุ่มที่มา
จากภาคตะวันตกและตะวันตก
เฉียงเหนือมีจ านวนที่เท่ากัน 
ในขณะที่กลุ่มจากภาคใต้มี
จ านวนน้อยที่สุด 

ภาพที่ 4 ราคาน้ ามันเบนซิน 91 ในช่วง 4 เดือน (2553) 

การน าเสนอผล 
การวิจัย การน าเสนอผล 

ด้วยแผนภูมิ 
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ภาพท่ี 2 ร้อยละของจ านวนคร้ังที่พบแมลงวัน ในรัศม ี
       2 ม. หลังจากเปิดเคร่ืองไล่แมลงวัน 10 วินาท ี
  
 

ค่าเกณฑ์ 
 ครั้ง ที่ 1 
 ครั้งที่ 2 
  ครั้งที่ 3 
 ค่าเฉลี่ย  

 

             20.00 
         5.00  
             10.00 
          15.00 
             10.00 
 ร้อยละ 

 
๐               1๐          2๐ 
 

 
ผลการวิจัย 
ประสิทธิภาพของเคร่ืองไล่แมลงวัน 

การน าเสนอผล 
การวิจัย 

ภาพท่ี 3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของแม่ค้าข้าวแกง ท่ีมีต่อ 
      เคร่ืองไล่แมลงวัน ในด้านต่างๆ 
   
  
 

การออกแบบ 
 การใช้งาน 
 บ ารุงรักษา 
  ค่าใช้จ่าย 
 เฉลี่ยทุกด้าน  

 

4.๐๐ 
        4.50  
       4.30 
           4.60                  
       4.40 
 ค่าเฉลี่ย 

 
๐            4            5 
 

 
ผลการวิจัย 
คุณภาพของเคร่ืองไล่แมลงวัน 

การน าเสนอผล 
การวิจัย 

ประสิทธิภาพในการจัดการเรยีนการสอน 
โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 

ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยใช้เอกสาร   
              ประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 
 ชุดที ่ เร่ือง     E1 E2  หมายเหต ุ
 1 A………………………………….   86    2  B………………………………….   85        
3  C………………………………….   88           สูงสุด 
     
   
4  D………………………………….   85    
      ..     

 เฉลี่ยร้อยละ                  86   85 

 
17  Q………………………………….   87    

ภาพที่ 3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อการเรียน 
      การสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนในดา้นต่างๆ 
   
  
 

การให้เนื้อหา 
 การจัดกิจกรรม 

 การใช้สื่อ 
  การประเมินผล 

 เฉลี่ยทุกด้าน  
 

4.00 
     4.50 
      4.30 
           4.60                  
       4.40 
 ค่าเฉลี่ย 

 
0             4            5  
 

คุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
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5. จ านวนครูผู้สอนวิชาโครงการจ าแนกตามผลงานที่ท าการประเมินผล 

 

 
 

ภาพที ่4-2 จ านวนครูผู้สอนวิชาโครงการจ าแนกตามผลงานที่ท าการประเมินผล  
จากภาพที่ 4-2 แสดงให้เห็นว่าครูผู้สอนซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 25 คน อยู่

ในกลุ่มประเมินผลผลงานเครื่องก าเนิดไฟฟ้า DC มากที่สุด (9 คน) รองลงมาอยู่ในกลุ่ม
ประเมินผลผลงานอุปกรณ์ป้องกันหญ้าพันเครื่อง (8 คน) และอยู่ในกลุ่มประเมินผลผลงาน
ซองยางใส่โทรศัพท์มือถือและเครื่องปั่นแยกเมล็ดนุ่น จ านวนเท่ากันกลุ่มละ 4 คน 

เครื่องปั่นแยกเมล็ดนุ่น 
16.00% (4 คน) 

ซองยางใส่โทรศัพท์มือถือ 
16.00% (4 คน) 

อุปกรณ์ป้องกันหญ้าพัน 
32.00% (8 คน)  

เครื่องก าเนิดไฟฟ้า DC 
36.00% (9 คน) 

การน าเสนอข้อมูล/ 
ผลการวิจัย  

การน าเสนอผล 
การวิจัย 

การน าเสนอผลการวิจยั ในบทที่ 4 
ประกอบด้วย 

1. ภาพหรือตารางแสดงผลจาก 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
2. ค าอธิบายผลสรุปอย่างกระชับ 
  ใต้ภาพหรือตาราง 
   

การน าเสนอผลการวจิัย 
บทที่ 4 

 
 
 

การน าเสนอผล 
การวิจัย 

 
ให้แสดงผลด้วยภาพหรือตาราง  
พร้อมอธิบายสรุปผลแต่ละข้อ 
   
1. กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษา ปวส. ชั้นปีที่ 2 จากแผนกวิชา 
   ก. ช่างยนต์ 30 คน  ข. ช่างเชื่อม 20 คน 
      ค. ช่างไฟฟ้า 25 คน  ง. ช่างกล   36 คน 
2. ความพึงพอใจในการเรียนด้วยชดุการสอนวิชา ภาษาไทย 
   ก. ช่างยนต์  3.25  ข. ช่างเชื่อม 2.65 
      ค. ช่างไฟฟ้า 3.52   ง. ช่างกล   3.63 

เอกสารรายงานการวิจัย 

19 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 15 นาที 
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ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
การจัดท ารายงานการใช ้
เอกสารประกอบการสอน 
: 22-23 มีนาคม 2554 

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
: สรุปผล อภิปราย ข้อเสนอแนะ 

ชุดที่ 20 

การอบรม 
เชิงปฏิบัติการ : 

 หัวข้อเร่ืองในบทท่ี 5  
-สรุปผลการวิจัย 
-อภิปรายผล 
-ข้อเสนอแนะ 

 › จากผลการวิจัย 
 › เพื่อการวิจัยต่อไป 

สรุปผล อภิปรายผล 
และข้อเสนอแนะ ส่วนประกอบของ 

บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย 
 
  การสรุปผลการวิจัย จะต้องกะทัดรัดชัดเจน 
 เฉพาะเจาะจง ในสาระส าคัญจากการวิจัย 
 เท่านั้น  ส่วนใหญ่ก็จะสรุปตามวัตถุประสงค์ 
 การวิจัยและสมมติฐานการวิจัยว่า “การวิจัย 
 ได้ผลอย่างไร เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 
 หรือไม่เพียงใด” 

ส่วนประกอบของ 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล 

และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
 
 เอกสารประกอบการสอนที่สร้างขึ้นผู้เชี่ยวชาญ 
 เห็นว่ามีคุณภาพในระดับดีมาก เมื่อน าไปใช้ใน 
 การเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ 86/84 สูง 
 กว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนด แสดงว่า เอกสาร 
 ประกอบการสอนดังกล่าว สามารถที่จะน าไป 
 ใช้ในการเรียนการสอนจริงได้เป็นอย่างดี 
  
 

สรุปผล อภิปรายผล 
และข้อเสนอแนะ ส่วนประกอบของ 

บทที่ 5 
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 จากการสอบถามความเห็นของผู้เรียนต่อการ 
 จัดการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบ 
 การสอนที่สร้างข้ึน พบว่า ผู้เรียนมีความพึง 
 พอใจในระดับสูงท่ีสุด ในด้านการจัดกิจกรรม 
 การสอนและในด้านส่ือการสอน อย่างไรก็ดี ใน 
 ภาพรวมเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง 

สรุปผล อภิปรายผล 
และข้อเสนอแนะ ส่วนประกอบของ 

บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล 
 
 การอภิปรายผลการวิจัย เป็นการหยิบยกผล 
 การวิจัยบางประเด็นมาอภิปราย เช่น สิ่งที่ดี 
 ข้อด้อย ความเห็นที่แตกต่างกันมาก หรือสิ่งที่ 
 เสียงส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็น 
 ด้วยก็ตาม อาจเทียบเคียงผลกับงานวิจัยอื่นๆ  
 ที่ใกล้เคียงกันด้วยก็ได ้

สรุปผล อภิปรายผล 
และข้อเสนอแนะ ส่วนประกอบของ 

บทที่ 5 

อภิปรายผล 
 
 จากผลความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียน 
 ชุดที่ 5 พบว่าผู้เรียนมีผลการเรียนที่ต่ ากว่าใน 
 ชุดอื่น ๆ ทั้งนี้หากจะพิจารณาในรายละเอียด 
 จะพบว่าเนื้อหาในชุดนี้มีมากและมีความยากสูง 
 แต่ระยะเวลาที่ใช้ในการสอนมีน้อยและกิจกรรม 
 ส่งเสริมการเรียนรู้ก็ยังท าได้ไม่ทั่วถึง  

สรุปผล อภิปรายผล 
และข้อเสนอแนะ ส่วนประกอบของ 

บทที่ 5 

 
 ในส่วนความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดย 
 ใช้เอกสารประกอบการสอนที่สร้างขึ้น แม้จะ 
 เห็นด้วยระดับสูงมากในด้านการจัดกิจกรรม 
 การสอน แต่ก็ยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในการ 
 ขยายเวลาจัดการเรียนการสอนส าหรับชุดที่ 5 
 และควรเพิ่มแบบฝึกหัดที่หลากหลายให้มากขึ้น 

สรุปผล อภิปรายผล 
และข้อเสนอแนะ ส่วนประกอบของ 

บทที่ 5 

อภิปรายผล 
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ข้อเสนอแนะ 
 
ก. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
 เป็นการแนะน า ผู้ที่จะน านวัตกรรมจาก 
 การวิจัยนี้ไปใช้ว่า จะต้องจัดเตรียมอะไร 
 อย่างไร จึงจะท าให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี หรือดี 
 กว่างานวิจัยนี้ที่ได้ด าเนินการมาแล้ว 

สรุปผล อภิปรายผล 
และข้อเสนอแนะ ส่วนประกอบของ 

บทที่ 5 

 
 ก. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
  เน่ืองจากชุดที่ 5 เน้ือหามีระดับความยาก 

 ค่อนข้างสูง และมีปริมาณมาก จึงควรปรับ 
 ปรุงเนื้อหาใหม่ โดยย้ายเน้ือหาส่วนหลังของ 
 ชุดที่ 5 ไปไว้ในชุดที่ 6 ซึ่งมีเนื้อหาที่น้อย และ 
 ง่ายกว่า พร้อมกับเพิ่มแบบฝึกหัดให้มากขึ้น   

สรุปผล อภิปรายผล 
และข้อเสนอแนะ ส่วนประกอบของ 

บทที่ 5 

ข้อเสนอแนะ 

 
ข. ข้อเสนอเพื่อการวิจัยต่อไป  
 เป็นการแนะน าให้ผู้ที่จะท าวิจัยเพื่อพัฒนา 
 นวัตกรรมต่อจากการวิจัยนี้ว่า ควรที่จะ 
 จัดเตรียมอะไร อย่างไร หรือจะปรับปรุง 
 งานวิจัยนี้ที่ส่วนไหนจึงจะท าให้ได้ผลลัพธ์ 
 ที่ดีกว่างานวิจัยนี ้

สรุปผล อภิปรายผล 
และข้อเสนอแนะ ส่วนประกอบของ 

บทที่ 5 

ข้อเสนอแนะ 
 
ข. ข้อเสนอเพื่อการวิจัยต่อไป  
 ควรพัฒนาครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ฯ 1 

ก่อนที่จะใช้แผนการสอนรูปแบบ MAIP เพื่อ 
เปรียบเทียบผลการเรียนรู้กับผลการวิจัยใน 
ครั้งนี้ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง ว่าสามารถ 
ที่จะขยายผลได้เท่าเทียมกันหรือไม่ เพียงใด   

สรุปผล อภิปรายผล 
และข้อเสนอแนะ ส่วนประกอบของ 

บทที่ 5 

ข้อเสนอแนะ 
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หลักการ 
- สรุปผลการวิจัย สั้นกะทัดรัด ตามวัตถุประสงค์ 
   และสมมติฐานการวิจัย 
- อภิปรายผล พิจารณาที่ผลเด่น ด้อย หรือส่วน 
   ใหญ่มีแนวโน้มไปทางนั้น  
- ข้อเสนอแนะ ท าอย่างไรได้ผลดีเท่าการวิจัยนี้และ 
   ท าอย่างไรจึงจะได้ผลดีกว่า และได้องค์ความรู้ 
   เพิ่มเติมต่อยอดขึ้นไปอีก 

สรุปผล อภิปรายผล 
และข้อเสนอแนะ ส่วนประกอบของ 

บทที่ 5 
 

อธิบายหลักการเขียน 
  …………………………………………………………………………………………… 
๏ สรุปผล …………………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………………… 
๏ อภิปรายผล………………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………………… 
๏ ข้อเสนอแนะ 
  > จากผลการวิจัย………………………………..…………………… 
  > เพื่อการวิจัยต่อไป…………………………………………………… 
  

เอกสารรายงานการวิจัย 

20 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 25 นาที 
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ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
การจัดท ารายงานการใช ้
เอกสารประกอบการสอน 
: 22-23 มีนาคม 2554 

เอกสารรายงานการวิจยั 
: การอ้างอิงและบรรณานุกรม 

ชุดที่ 21 

การอบรม 
เชิงปฏิบัติการ : 

1. หนังสือ/ต ารา 
2. วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย 
2. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 
3. วารสารทางวิชาการ 
5. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและน่าเชื่อถือ 
6. ข้อมูลการสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ศึกษาจาก : 

เอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง 

การอ้างอิงสารสนเทศ 
และบรรณานุกรม 

1. คัดลอกข้อความ  
2. ย่อความ  
3. สรุปใจความ 
4. ถอดความโดยตัวผู้วิจัย 

การเสนอข้อมูลจากเอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง..... 

เอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง 

การอ้างอิงสารสนเทศ 
และบรรณานุกรม 

  
 > เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่น ามาใช้นั้น 
   มีความน่าเชื่อถือ  
 > เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่กล่าวถึงสามารถ 
   ยืนยันหรือพิสูจน์ได้ 
 

การอ้างอิงสารสนเทศ 
และบรรณานุกรม เอกสารและงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้อง 

การอ้างอิง (Reference) 
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การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา   
 1. ระบบ นาม-ปี (Author-Date) 
 2. ระบบ ตัวเลข (Number System) 
 

การอ้างอิง (Reference) 
 เป็นการบอกแหล่งที่มาของข้อความ 
 หรือเนื้อหาที่น ามาใช้ในการวิจัยนี้ 

การอ้างอิงสารสนเทศ 
และบรรณานุกรม เอกสารและงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้อง 

 อัปสร เสถียรทิพย์ (2521, 58) ได้สรุปคุณสมบัติของ 
สื่อมวลชนไว้ดังนี้ คือ สามารถ... 

 1. เผยแพร่ข่าวสารสู่ผู้รับจ านวนมากในเวลารวดเร็ว 
 2. ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงเจตคติท่ีฝังลึกได้ 
 3. เพ่ิมความรู้ให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 4. สร้างบรรยากาศท่ีท าให้เกิดการพัฒนา 
 5. ขยายโลกทัศน์ของประชาชนให้กว้างขวางยิง่ขึ้น 

: เนื้อหาจากหนังสือ 

การอ้างอิงในเนื้อหา 
(รูปแบบนาม-ป)ี 

การอ้างอิงสารสนเทศ 
และบรรณานุกรม 

การอ้างอิงในเนื้อหา 
(รูปแบบนาม-ป)ี 

 เบเรลสันและสไตเนอร ์(Beralson & Steiner, 1964: p. 527) 

ให้ความหมายของการสื่อสารว่า “เป็นพฤติกรรมหรือ
กระบวนการในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร ความคิด 
อารมณ์ความรู้สึก ทักษะ ฯลฯ  โดยการใช้สัญลักษณ์
ซึ่งอาจเป็นค าพูด ภาพ หรือตัวเลข” 

การอ้างอิงสารสนเทศ 
และบรรณานุกรม 

: เนื้อหาจากหนังสือ 

 การวิจัย สามารถแบ่งประเภทตามจุดมุ่งหมาย 
ในการท าวิจัย ได้เป็น 3 ประเภท  ได้แก่ การวิจัยเพื่อ
ค้นหา การวิจัยเชิงพัฒนาและการวิจัยเชิงสังเคราะห์  
(เทียนฉาย กีระนันท์, 2541 หน้า 18) 

การอ้างอิงสารสนเทศ 
และบรรณานุกรม การอ้างอิงในเนื้อหา 

(รูปแบบนาม-ป)ี 

: เนื้อหาจากหนังสือ 
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 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการนั้น หมายถึง 
กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามความ
สนใจ ความสามารถ ฯ โดยการเชื่อมโยงเนื้อหาสาระ
ของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน ให้ผู้เรียน
สามารถน าความรู ้ทักษะ และเจตคติ ไปสร้างงาน 
แก้ปัญหา หรือใช้ในชีวิตประจ าวันได้ด้วยตนเอง [7] 

การอ้างอิงสารสนเทศ 
และบรรณานุกรม การอ้างอิงในเนื้อหา 

(รูปแบบตัวเลข) 

: เนื้อหาจากหนังสือ 
    ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 
สอศ. กับ สจพ. ฉบับท่ี 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2548-52  
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ [4] 

(1) เพ่ือพัฒนาบุคลากร สังกัด สอศ. ให้มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

(2) เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการท างานวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 

: เนื้อหาจากเอกสาร 

การอ้างอิงสารสนเทศ 
และบรรณานุกรม การอ้างอิงในเนื้อหา 

(รูปแบบตัวเลข) 

[1] ปรีชา ทิชินพงศ์. การเขียนทางวิชาการ.     
    กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์. 2533.  
[2] Mann, T. (1987). A Guide to Library Research       

    Methods.  New York : Oxford University Press. 

การอ้างอิงสารสนเทศ 
และบรรณานุกรม 

เอกสารอ้างอิง 
ท้ายบทความวิจัย 

[3] ………………………………………………………………. 

    ……………………………………………………………… 

เอกสารอ้างอิง 
ท้ายบทความวิจัย 

บรรณานุกรม (BIBLIOGRAPHY) 

> รายการของทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด 
   ที่น ามาประกอบการเขียนรายงานการวิจัย 
> จัดเรียงรายการตามล าดบัของตัวอกัษรและ 
   ตามด้วยวรรณยุกต์ 
> แสดงไว้หลังบทที่ 5 ของรายงานการวิจัย 
    

การอ้างอิงสารสนเทศ 
และบรรณานุกรม เอกสารและงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้อง 
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การอ้างอิงสารสนเทศ 
และบรรณานุกรม 

บรรณานุกรม 
ปรีชา ทิชินพงศ์. การเขียนทางวิชาการ.     
    กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์. 2533.  
Mann, T. A Guide to Library Research Methods.  

 New York : Oxford University Press. 1987.  
Goetsch, L. David. Effective Supervision.  

 New Jersey : Prentice Hall, 2002. 

บรรณานุกรม 
ท้ายรายงานวิจัย 

บุญชม ศรีสะอาด. การวจิยัส าหรบัคร.ู กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 
 2546.  
วิฑูรย์ สิมะโชคดี. คุณภาพคอืการเรียนรู้. พิมพ์คร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ 

: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2543.  
สุวิมล ว่องวานิช และนงลักษณ์ วิรัชชัย.  รายงานการประเมนิ 
 การปฏริูปการเรยีนรูร้ะดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน :  
 พหุกรณศีกึษา. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 
 คุรุสภาลาดพร้าว, 2548. 

บรรณานุกรม  

การอ้างอิงสารสนเทศ 
และบรรณานุกรม บรรณานุกรม 

ท้ายรายงานวิจัย 

Goetsch, L. David. Effective Supervision.   New Jersey : Prentice Hall, 2002.  Lowe, Geoff. Improvement through Inspection.  Paper presented at the British Educational  Research Association Annual Conference.  (September 11-14, 1997) : p 35-44.  Senge, M. Peter. The Fifth Discipline : The  Art Practice of the learning  Organization. New York : Doubleday, 1990. 
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การอ้างอิงสารสนเทศ 
และบรรณานุกรม บรรณานุกรม 

ท้ายรายงานวิจัย 

1. จะต้องพิมพ์รายละเอียดต่าง ๆ ในบรรณานุกรม 
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2.  จะต้องเพิ่มรายการสารสนเทศในบรรณานุกรม 
    ทันทีหากพบว่า ยังไม่มีชื่อสารสนเทศนั้นปรากฏ 
    อยู่ในบรรณานุกรม 
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การอ้างอิงสารสนเทศ 
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ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
การจัดท ารายงานการใช ้
เอกสารประกอบการสอน 
: 22-23 มีนาคม 2554 

เอกสารรายงานการวิจยั 
ส่วนหลัง : ภาคผนวก 

ชุดที่ 22 

การอบรม 
เชิงปฏิบัติการ : 

ภาคผนวก  
มีไว้ส าหรับขยายเนื้อหาที่ไม่สามารถ 
บรรจุลงในเนื้อหาหลัก ทั้ง 5 บทได้ 
เนื่องจากจะท าให้ขาดความต่อเนื่อง 
หรือลักษณะของข้อมูลนั้นไม่สามารถ 
จัดให้อยู่ในรูปแบบการเขียนได้ 
 

องค์ประกอบของ  
ส่วนหลัง 

ภาคผนวก 

 
- ตัวอย่างของแผนการสอน 
- ตารางข้อมูลที่เก็บจากตัวอย่าง 
- เอกสารค าสั่ง จดหมาย ฯลฯ 
- รายชื่อผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประเมิน 
- เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัย 
- แบบงานนวัตกรรมในงานวิจัยนี้ 
- ฯลฯ 
  
 

สิ่งต่างๆใน
ภาคผนวก 

ภาคผนวก องค์ประกอบของ  
ส่วนหลัง 

ภาคผนวก 
 
จะต้อง 
 - แยกย่อยออกเป็นส่วนๆ  
 - เรียงล าดับด้วยตัวอักษรไปเร่ือยๆ 
       (เริ่มจาก ก. ข. ค. .........) 
 - สุดท้าย อาจเขียนประวัติผู้วิจัย 

ภาคผนวก องค์ประกอบของ  
ส่วนหลัง 
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ภาคผนวก ก.  
 
เป็นภาคผนวก ล าดับที่ 1 ให้วางไว้ 
ต่อจากบรรณานุกรม 
  

ภาคผนวก 

ภาคผนวก 

องค์ประกอบของ  
ส่วนหลัง 

องค์ประกอบของ  
ส่วนหลัง 

 
 
 

ภาคผนวก ก. 
 

ตัวอย่าง 
แผนการสอน 

  
  

องค์ประกอบของ  
ส่วนหลัง 

 
 
 

ภาคผนวก ข. 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 

  
  

องค์ประกอบของ  
ส่วนหลัง 

 
 
 

ภาคผนวก ค. 
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
ตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
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องค์ประกอบของ  
ส่วนหลัง 

 
 
 

ภาคผนวก ง. 
 

ผลการสอบก่อนเรียน 
และ 

ผลการสอบหลังเรียน 
  

  

องค์ประกอบของ  
ส่วนหลัง 

 
 
 

ภาคผนวก จ. 
 

คะแนนระหว่าง 
การเรียนการสอน 

  
  

องค์ประกอบของ  
ส่วนหลัง 

 
 
 

ภาคผนวก ช. 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 

  
  

องค์ประกอบของ  
ส่วนหลัง 

 
ประวัติผู้วิจัย 

 
ช่ือผู้วิจัย ………………………………… 
ต าแหน่ง ………………………………… 
   ………………………………… 
การศึกษา ………………………………… 
   ………………………………… 
   ………………………………… 
ท่ีท างาน ………………………………… 
   ………………………………… 
   ………………………………… 
   ………………………………… 
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การเขียน 
ภาคผนวก  

1. แยกเอกสารภาคผนวกออกเป็นชุด ๆ 
2. แต่ละชุดมีเนื้อหาเรื่องราวเดียวกัน 
3. เรียงล าดับก่อนหลังตามการใช้งาน 
4. ภาคผนวกสุดท้ายเป็นประวัติผู้วิจัย 
 

ข้อสรุปของ  
ภาคผนวก 

ภาคผนวก 

 

ชื่อเรื่องงานวจิัย 
  …………………………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………………………………………………….. 
   
รายการภาคผนวก 
  …………………………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………………………………………………….. 
 

เอกสารรายงานการวิจัย 

22 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 15 นาที 
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 ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื 

จรรยาบรรณนกัวจิยั 
และแนวทางปฏบิัติ 

 
การจัดท ารายงานการใช ้
เอกสารประกอบการสอน 
: 22-23 มีนาคม 2554 

ชุดที่ 23 

การอบรม 
เชิงปฏิบัติการ : 

โดย : 
สภาวิจัย
แห่งชาติ 

  
 
 
 

สภาวิจัยแห่งชาติ 

โดย 

จรรยาบรรณนักวิจัย 
และแนวทางปฏิบัติ  

โดย : 
สภาวิจัย
แห่งชาติ 

  
นักวิจัย หมายถึง ผู้ที่ด าเนินการค้นคว้าหาความรู้ 
อย่างเป็นระบบเพื่อตอบประเด็นที่สงสัยโดยมีระเบียบ 
วิธีอันเป็นที่ยอมรับ ในแต่ละศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่ง 
ครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน์และวิธีการที่ใช้ในการ 
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

นิยาม 

จรรยาบรรณนักวิจัย 
นิยาม  

โดย : 
สภาวิจัย
แห่งชาติ 

  
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติท่ีเหมาะ 
สมถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาอาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก 
เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นยึดถือปฏิบัติ เพื่อ 
รักษาชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชา 
ชีพของตน 

นิยาม 

จรรยาบรรณนักวิจัย 
นิยาม  
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โดย : 
สภาวิจัย
แห่งชาติ 

  
จรรยาบรรณนักวิจัย  

หมายถึง  หลักเกณฑ์ควรปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไปเพื่อ 
 ให้การด าเนินงานวิจัย ตั้งอยู่บนพื้นฐานจริยธรรม 
และหลักวิชาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกัน 
มาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่าง 
สมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย 

นิยาม 

จรรยาบรรณนักวิจัย 
นิยาม  

โดย : 
สภาวิจัย
แห่งชาติ 

  
๑.๑ นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง 
  และผู้อื่น 
๑.๒ นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหา 
  ทุนวิจัย 
๑.๓ นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับ 
  ผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย  

ข้อ ๑ นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรม 
   ในทางวิชาการและการจัดการ 

จรรยาบรรณนักวิจัย 
แนวทางปฏิบัต ิ 

โดย : 
สภาวิจัย
แห่งชาติ 

  
๒.๑ นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณี 
 ในการท างานวิจัย 
๒.๒ นักวิจัยต้องอุทิศเวลาท างานวิจัย 
 (เต็มความสามารถ) 
๒.๓ นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบใน 
 การท างานวิจัย  

ข้อ ๒ นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีใน 
   การท าวิจัยต่อหน่วยงานที่สนับสนุน 

จรรยาบรรณนักวิจัย 
แนวทางปฏิบัต ิ 

โดย : 
สภาวิจัย
แห่งชาติ 

  
๓.๑  นักวิจัยต้องมีพื้นความรู้ความช านาญ 
  ในเรื่องที่ท าวิจัยอย่างเพียงพอ เพื่อน า 
  ไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ 
๓.๒  นักวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณ- 
  ภาพของงานวิจัย เพื่อจะป้องกันความ 
  เสียหายต่อวงการวิชาการ 

ข้อ ๓ นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขา 
   วิชาที่ท าวิจัย 

จรรยาบรรณนักวิจัย 
แนวทางปฏิบัต ิ 
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โดย : 
สภาวิจัย
แห่งชาติ 

  
๔.๑  การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่าง ต้อง 
  ท าในกรณีท่ีไม่มีทางเลือกอื่นเท่านั้น 
๔.๒  นักวิจัยต้องมีจิตส านึกที่ไม่ก่อให้เกิด 
  ความเสียหายต่อทรัพยากรต่างๆ 
๔.๓  นักวิจัยต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิด 
  แก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างและสังคม 

ข้อ ๔ นักวิจัยต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษา 
   วิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่ 

จรรยาบรรณนักวิจัย 
แนวทางปฏิบัต ิ 

โดย : 
สภาวิจัย
แห่งชาติ 

  
๕.๑  เคารพต่อสิทธิของมนุษย์ โดยต้องได้ 
  รับความยินยอมก่อนท าการวิจัย 
๕.๒ ปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ทดลองด้วย 
  เมตตาไม่เห็นแต่ประโยชน์จนเสียหาย 
๕.๓ ต้องดูแล ปกป้องสิทธิประโยชน์และ 
  รักษาความลับของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อ ๕ นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิ 
   ของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 

จรรยาบรรณนักวิจัย 
แนวทางปฏิบัต ิ 

โดย : 
สภาวิจัย
แห่งชาติ 

  
๖.๑   ต้องมีอิสระทางความคิดและไม่ท างาน 
  ด้วยความเกรงใจ 
๖.๒  ปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็น 
  เกณฑ์และไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง 
๖.๓   เสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่หวัง 
  ประโยชน์ส่วนตนหรือให้ผู้อื่นเสียหาย  

ข้อ ๖ นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดย 
   ปราศจากอคติในทุกขั้นตอนการวิจัย 

จรรยาบรรณนักวิจัย 
แนวทางปฏิบัต ิ 

โดย : 
สภาวิจัย
แห่งชาติ 

  
๗.๑ ต้องมีความรับผิดชอบและรอบคอบ 
  ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
๗.๒ ค านึงถึงประโยชน์ทางวิชาการ และ 
  สังคม ไม่หวังประโยชน์ส่วนตน 
๗.๓  เสนอผลวิจัยตามความเป็นจริงและไม่ 
  ขยายผลโดยปราศจากการตรวจสอบ 

ข้อ ๗ นักวิจัยจะต้องน าผลงานวิจัยไปใช้ 
   ประโยชน์ในทางที่ชอบ 

จรรยาบรรณนักวิจัย 
แนวทางปฏิบัต ิ 
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โดย : 
สภาวิจัย
แห่งชาติ 

  
๘.๑ พึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี แลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจ 
  กับเพื่อร่วมงานและนักวิชาการอื่นๆ 
๘.๒ ยอมรับฟัง แก้ไขการท าวิจัยและการ 
  เสนอผลงานวิจัยตามขอ้แนะน าที่ดี 
  เพื่อความถูกต้องและใช้ประโยชน์ได้ 

ข้อ ๘ นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทาง 
    วิชาการของผู้อื่น 

จรรยาบรรณนักวิจัย 
แนวทางปฏิบัต ิ 

โดย : 
สภาวิจัย
แห่งชาติ 

  
๙.๑  พึงไตร่ตรองหาหัวข้ออย่างรอบคอบ 
  ท าการวิจัยด้วยจิตส านึก เต็มก าลัง 
๙.๒     สร้างผลงานเพื่อความเจริญตอ่สังคม 
  ไม่ขัดกฎหมาย ความสงบ ศิลธรรม 
๙.๓  พัฒนาบทบาทให้เกิดประโยชน์ อุทิศ 
  เวลาในการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 

ข้อ ๙ นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อ 
    สังคมทุกระดับ 

จรรยาบรรณนักวิจัย 
แนวทางปฏิบัต ิ 

โดย : 
สภาวิจัย
แห่งชาติ ลักษณะของ 

นักวิจัยที่ดี  

มีลักษณะดังนี้  
๑. อ้างอิงแหล่งที่มาของความรู้นั้นๆ 
๒. วิเคราะห์และรายงานผลได้ตรง 
๓. ตรงไปตรงมา ไม่บิดบังซ่อนเร้น 
๔. ขออนุญาตและเก็บข้อมูลหลังอนุมัติ 
๕. ไม่กระท าการใดๆที่จะบังคับหรือฝืน 
๖. รายงานผลในลักษณะภาพรวม 

 
 

นักวิจัยท่ี มีดีลักษณะดังนี้ 
1. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. 
2. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. 
3. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. 
4. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. 
5. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. 
6. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. 
 

 
 

เอกสารรายงานการวิจัย 

23 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 10 นาที 
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 ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
จากความตั้งใจและความพยายาม 
ขอให้ทุกท่าน... 
ประสบความส าเร็จในการขอให้ม ี
และเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
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การจัดท ารายงานการใช้ 
เอกสารประกอบการสอน 
: 22-23 มีนาคม 2554 

  
ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

เอกสารรายงานการใช้ 
แบบฝึกหัดและกิจกรรม 

ชุดท่ี 30 

การอบรม 
เชิงปฏิบัติการ : 

เขียนความหมายของค าตอ่ไปนี้ 
1. การจัดการเรียนรู้ 
2. การเรียนการสอน 
3. การเรียนรู้ 
4. ความรู้ 
5. ทักษะ 
6. ลักษณะส่วนตน 
7. การพัฒนา 
8. นวัตกรรม 
9. เอกสารประกอบการสอน 

แนะน าโปรแกรมและกิจกรรม 

01 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 15 นาท ี

เอกสารประกอบการสอน 
 
ส่วนหน้า   ส่วนเนื้อหา  ส่วนหลัง 
มหัีวข้อดังน้ี  มหัีวข้อดังน้ี  มีหัวข้อดังน้ี 
1. ………..…… 1. ……..………  1. ………..…… 
2. ……..……… 2. ……….……  2. ……..……… 
3. ……..……… 3. .…………… 3. ……….…… 
4. …..………… 4. ………….… 4. ……….…… 

ส่วนประกอบเอกสารประกอบการสอน 

02 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 10 นาท ี

ค. ประสิทธิภาพ การใช้เอกสารประกอบการสอน พิจารณาจาก : 
 1.  ……………………….……….……….…………….………………………….. 
 2.  …………………….…………………..………………….…………….………. 
 3. …………………………………………………………….…………………….. 
 4. …………………………………………………………….…………………….. 

ข. คุณภาพ ของเอกสารประกอบการสอน พิจารณาจาก : 
 1.  ……………………….……….……….…………….………………………….. 
 2.  …………………….…………………..………………….…………….………. 

เอกสารรายงานการวิจัย 

03 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 15 นาท ี
ก. ผลงานทางวิชาการ หมายถึง : 
  ……………………….……….……….………………...………………………….. 
  …………………….…………………..……………..……….…………….………. 
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รายงานการวิจัย 
ส่วนหน้า ประกอบด้วย 
1. ……………..…………….. 
2. …………….…….………. 
3. …………………………… 
4. …………….…………….. 
5. …………….…….………. 
6. …………………………… 
7. …………….…………….. 
 

 
รายงานการวิจัย 
ส่วนเนื้องาน ประกอบด้วย 
1. …………….…………….. 
2. ………………….………. 
3. ………………………….. 
4. ………………………….. 
5. ………………….………. 
6. ………………………….. 
7. ………………………….. 
 

 
รายงานการวิจัย 
ส่วนหลัง ประกอบด้วย 
1. ……………………….….. 
2. …………………….……. 
3. ……………………….… 
4. …………………..…….. 
5. ……………….…..……. 
6. ……………………….… 
7. ……………………..….. 
 

เอกสารรายงานการวิจัย 

04 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 10 นาท ี

 

ชื่อเร่ือง  ………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………… 
 
๏ ผลลัพธ์  ……………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………… 
๏ ตัวแปร  (ต้น)……………………………………………………………………… 
          (ตาม)…………………………………………………………………… 
๏ แหล่งข้อมูล ……………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………… 
๏ วิธีการวิจัย ……………………………………………………………………………… 
    

เอกสารรายงานการวิจัย 

05 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 15 นาท ี

 
ชื่อเร่ือง  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
   
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
๏ เกริ่นน า ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
๏ ชี้ประเด็นปัญหา…………………………………………..………………………… 
        ……………………………………..………………………………………. 
๏ เสนอวิธีการแก้ไข……………..……………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
๏ สรุปเหตุผลในการวิจัย ............…..…………..……………………………… 
  ……………………………………..………………………………………. 

เอกสารรายงานการวิจัย 

06 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 25 นาท ี

 
ชื่อเร่ือง  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
   
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
 2. ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
 3. ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
 4. ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 

เอกสารรายงานการวิจัย 

07 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 20 นาท ี
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ชื่อเร่ือง  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
   
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
สมมติฐานการวิจัย 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..……………………………………….  

เอกสารรายงานการวิจัย 

08 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 20 นาท ี

 
ชื่อเร่ือง  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
   
ขอบเขตของการวิจัย 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..……………………………………….  
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..……………………………………….  

เอกสารรายงานการวิจัย 

09 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 15 นาท ี

 
ชื่อเร่ือง  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
   
นิยามศัพท์ (ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย) 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..……………………………………….  
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..……………………………………….  

เอกสารรายงานการวิจัย 

10 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 15 นาที 

 
ชื่อเร่ือง  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
   
ประโยชน์ของผลการวิจัย (ผลที่คาดว่าจะได้รับ) 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..……………………………………….  
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..……………………………………….  

เอกสารรายงานการวิจัย 

11 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 15 นาท ี
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ชื่อเร่ือง  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
   
หัวข้อที่ศึกษาส าหรับ บทที่ 2 
(ระบุหัวข้อหลัก/หัวข้อรอง) 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..……………………………………….  
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..……………………………………….  

เอกสารรายงานการวิจัย 

12 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 15 นาที 

 
ชื่อเร่ือง  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
   
การพัฒนาเอกสาร 
ประกอบการสอน 
1. ลักษณะ/ส่วนประกอบ…………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
2. ขั้นตอนการสร้าง………………………………………………………………….  
  ……………………………………..……………………………………….  
3. วิธีการหาคุณภาพ….……………………………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 

เอกสารรายงานการวิจัย 

13 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 15 นาท ี

 
ชื่อเร่ือง  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
   
ก. ประชากร ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..……………………………………….   
ข. กลุ่มตัวอย่าง…………………………………..………………………………………  
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 

เอกสารรายงานการวิจัย 

14 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 20 นาท ี

 
ชื่อเร่ือง  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
   
เครื่องมือที่ใช้ (โครงสร้าง การสร้าง และการหาคุณภาพ) 
ในการวิจัย ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..……………………………………….  
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 

เอกสารรายงานการวิจัย 

15 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 15 นาท ี
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ชื่อเร่ือง  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
   
วิธีการใช้นวัตกรรมและ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..……………………………………….  
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 

เอกสารรายงานการวิจัย 

16 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 15 นาที 

เอกสารรายงานการวิจัย 

17 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 15 นาท ี
 
ชื่อเร่ือง  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
   
การวิเคราะห์ข้อมูล 
และสรุปผล (สรุปอะไร แบ่งเป็นกี่ตอน แต่ละตอนใช้สถิติอะไร) 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..……………………………………….  
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 

กิจกรร ม : จ ำลองและวิเค รำะห์ข้อมูล 
กลุ่มทดลอง (เต็ม 50) 
คนท่ี      คะแนนท่ีได ้
 1  45 
 2  41 
 3  38 
 4  46 
 5  45 
 6  40 
 7  39 
 8  48 
 9  50 
10   44 

กลุ่มควบคุม (เต็ม 50) 
คนท่ี      คะแนนท่ีได ้
 1  34 
 2  31 
 3  32 
 4  28 
 5  25 
 6  30 
 7  31 
 8  42 
 9  35 
10   24 

หาค่าสถิติ 
 
๏ ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่า 
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ของทั้งสองกลุ่ม 
๏ ทดสอบความแตกต่าง 
ของค่าคะแนนเฉลี่ยของ 
ท้ังสองกลุ่ม 
๏ อธิบายผลการทดสอบ 
 

เอกสารรายงานการวิจัย 

18 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 15 นาที 

 
ให้แสดงผลด้วยภาพหรือตาราง  
พร้อมอธิบายสรุปผลแต่ละข้อ 
   
1. กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษา ปวส. ชั้นปีที่ 2 จากแผนกวิชา 
   ก. ช่างยนต์ 30 คน  ข. ช่างเชื่อม 20 คน 
      ค. ช่างไฟฟ้า 25 คน  ง. ช่างกล   36 คน 
2. ความพึงพอใจในการเรียนด้วยชุดการสอนวิชา ภาษาไทย 
   ก. ช่างยนต์  3.25  ข. ช่างเชื่อม 2.65 
      ค. ช่างไฟฟ้า 3.52   ง. ช่างกล   3.63 

เอกสารรายงานการวิจัย 

19 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 15 นาท ี
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อธิบายหลักการเขียน 
  …………………………………………………………………………………………… 
๏ สรุปผล …………………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………………… 
๏ อภิปรายผล………………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………………… 
๏ ข้อเสนอแนะ 
  > จากผลการวิจัย………………………………..…………………… 
  > เพื่อการวิจัยต่อไป…………………………………………………… 
  

เอกสารรายงานการวิจัย 

20 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 25 นาท ี

เอกสารรายงานการวิจัย 

21 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 15 นาท ี
 
ชื่อเร่ือง  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
   
    บรรณานุกรม 

1. ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..………………………………………. 
2. ……………………………………..………………………………………. 

  ……………………………………..……………………………………….  
3.  ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..……………………………………….   
4. ……………………………………..………………………………………. 
  ……………………………………..……………………………………….  

 

ชื่อเร่ืองงานวิจัย 
  …………………………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………………………………………………….. 
   
รายการภาคผนวก 
  …………………………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………………………………………………….. 
 

เอกสารรายงานการวิจัย 

22 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 15 นาที 

นักวิจัยที่ดี มีลักษณะดังนี้ 

1. ………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………………………. 
4. ………………………………………………………………………. 
5. ………………………………………………………………………. 
6. ………………………………………………………………………. 
 

 
 

เอกสารรายงานการวิจัย 

23 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 10 นาท ี




