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คำนำ
การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการวิจัย เป็นขั้นตอนการเผยแพร่
ผลการวิจัยไปให้ผู้อื่นได้รับทราบ รายงานการวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพ จะทาให้ผู้อ่านอ่านแล้วเข้าใจอย่าง
ถูกต้อง ตามลาดับขั้นตอนวิธีของงานวิจัยอย่างมีระเบียบแบบแผน รวมทั้งรูปแบบการเขียนเนื้อหาและการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักการ
คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน เป็นเอกสารที่จัดทาขึ้นเพื่อ ให้ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางใน
การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ให้ถูกต้อง ชัดเจนและสมบูรณ์ ประกอบด้วยเอกสาร จานวน 4 เล่ม
ดังนี้
เล่มที่ 1 ความรู้พื้นฐานการวิจัยในชั้นเรียน
เล่มที่ 2 การเขียนส่วนนา
เล่มที่ 3 การเขียนส่วนเนื้อหา
เล่มที่ 4 การเขียนส่วนอ้างอิง
รายละเอียด เล่มที่ 3 การเขียนส่วนเนื้อหา กล่าวถึง ความรู้เกี่ยวกับการเขียนบทที่ 1–5 พร้อมทั้ง
นาเสนอข้อบกพร่องและแนวทางปรับปรุงในแต่ละหัวข้อไว้อย่างชัดเจน และตอนท้ายของแต่ละบท มีกิจกรรม
ให้ฝึกปฏิบัติ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจตามเอกสารที่นาเสนอไว้ ส่วนกรณีศึกษาที่นามาเป็นตัวอย่างในเล่มนี้
จะใช้นามสมมติเพื่อรักษาสิทธิของผู้ให้ข้อมูล
ผู้ เ ขี ย นหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า คู่ มื อ ฯเล่ ม นี้ จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ครู ผู้ ส อน ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ศึกษานิเทศก์ และผู้สนใจใช้เป็นแนวทางในการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนได้ถูกต้อง ชัดเจนและสมบูรณ์
เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
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คำชี้แจง
คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน จัดทาขึ้นเพื่อนาไปใช้เป็นสื่อนิเทศในการพัฒนา
ครูผู้สอนทีน่ ากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเป็นคู่มือในการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้สอนและผู้สนใจ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
และมีทักษะในการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
2. เพื่อเป็นคู่มือในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งเป็น
ขั้นตอนสุดท้ายในการทาวิจัยในชั้นเรียน
3. เพื่อเป็นคู่มือในการนิเทศด้านการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน สาหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ศึกษานิเทศก์ และผู้สนใจ
คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ประกอบด้วยเอกสาร จานวน 4 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1 ความรู้พื้นฐานการวิจัยในชั้นเรียน
การเขียนส่วนเนื้อหา นาเสนอความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย
ในชั้นเรียน ตั้งแต่ ความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์ของการวิจัยในชั้นเรียน
การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ กระบวนการวิเคราะห์หลักสูตร นวัตกรรมทาง
การศึกษา ความหมาย ความสาคัญ หลักการเขียน และรูปแบบการเขียน
รายงานการวิจัยในชั้นเรีย น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ อ่านมีความรู้ ความเข้าใจ
และมีทัศนคติที่ดีต่อการวิจัยในชั้นเรียน
เล่มที่ 2 การเขียนส่วนนา
การเขียนส่วนนา นาเสนอความรู้เกี่ยวกับการเขียนส่วนนา ตั้งแต่
ปกหน้า ใบรองปก ปกใน บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ/ประกาศคุณูปการ
สารบัญ สารบัญตาราง และสารบัญภาพ พร้อมทั้งนาเสนอข้อบกพร่องและ
แนวทางปรับปรุงในแต่ละหัวข้อไว้อย่างชัดเจน และท้ายเล่มมีกิจกรรมให้ฝึก
ปฏิบัติ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจตามเอกสารที่นาเสนอไว้

เล่มที่ 3 การเขียนส่วนเนื้อหา

การเขียนส่วนเนื้อหา นาเสนอความรู้เกี่ยวกับการเขียน
บทที่ 1–5 พร้อ มทั้ ง น าเสนอข้ อ บกพร่ องและแนวทางปรั บ ปรุ ง ใน
แต่ละหัวข้อไว้อย่างชัดเจน และตอนท้ายของแต่ละบท มีกิจกรรมให้
ฝึกปฏิบัติ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจตามเอกสารที่นาเสนอไว้
เล่มที่ 4 การเขียนส่วนอ้างอิง

การเขี ย นส่ ว นอ้ า งอิ ง น าเสนอความรู้ เ กี่ ย วกั บ การเขี ย น
ส่วนอ้างอิง ตั้งแต่บรรณานุ กรม ภาคผนวก และประวัติผู้ วิจัย พร้อมทั้ง
นาเสนอข้อบกพร่องและแนวทางปรับปรุงในแต่ละหัวข้อไว้อย่างชัดเจน
ทาให้ผู้อ่านจัดทาส่วนอ้างอิงได้ถูกต้อง สมบูรณ์

กระบวนการเรียนรู้จากคู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
การศึกษาคู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนทั้ง 4 เล่ม ควรศึกษาเอกสารตามลาดับ ดังนี้
1. ศึกษาเล่มที่ 1 ความรู้พื้นฐานการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการทาวิจัยในชั้นเรียน
เป็นเบื้องต้น
2. ศึกษาเล่มที่ 3 การเขียนส่วนเนื้อหา ประกอบด้วยบทที่ 1-5 ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการวิจัยในชั้นเรียน
อ่านอย่างพิจารณาเพื่อให้เข้าใจ ฝึกปฏิบัติตามกิจกรรม และนาไปประยุกต์ใช้กับผลงานวิจัยในชั้นเรียนของ
ตนเอง
3. ศึกษาเล่มที่ 4 การเขียนส่วนอ้างอิง ประกอบด้วย บรรณานุกรม ภาคผนวก และประวัติผู้วิจัย
ซึ่งเป็นส่วนท้ายของรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ช่วยให้รายงานมีความน่าเชื่อถือ และสมบูรณ์ ขอให้อ่าน
อย่างพิจารณา เพื่อให้เข้าใจ ฝึกปฏิบัติตามกิจกรรม และนาไปประยุกต์ใช้กับผลงานวิจัยในชั้นเรียนของ
ตนเอง
4. ศึกษาเล่มที่ 2 การเขียนส่วนนา ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
อ่านอย่างพิจารณา ใช้ตรวจสอบ ปกหน้า ปกใน บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ และสารบัญ ซึ่งจะทาให้
วิจัยในชั้นเรียนมีความสมบูรณ์ และถูกต้องตามรูปแบบ

วิธีใช้คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
1. ใช้เป็นคู่มือในการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้สอนและผู้สนใจ
2. ใช้เป็นคู่มือในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
3. ใช้เป็นคู่มือในการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้สนใจ
แนวการเขียน คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน เล่มที่ 3 การเขียนส่วนเนื้อหา
คู่มือ เล่มนี้ ผู้เขียนนาเสนอหลักเกณฑ์การเขียนที่จาเป็นต้องรู้ไว้ในส่วนต้นของหัวข้อหลัก โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ เป็นเบื้องต้น และนาเสนอข้อบกพร่องเรียง
เป็นข้อ ๆ พร้อมแนวทางปรับปรุง ตัวอย่างข้อบกพร่องที่อยู่ในกรอบมีทั้งรวมข้อบกพร่องหลายประเด็นใน
กรอบเดียว บางกรอบมีข้อบกพร่องประเด็นเดียว ซึ่งในกรอบที่เป็นตัวอย่างจะมีเครื่องหมายแสดงไว้ โดย
กาหนด เครื่องหมาย  หมายถึง เป็นการเขียนที่ผิด เครื่องหมาย ? หมายถึง ไม่สมบูรณ์ และ
เครื่องหมาย  หมายถึง เขียนได้ถูกต้องหรือดีขึ้น การกาหนดเครื่องหมายในเอกสารเล่มนี้ เพื่อสื่อสาร
ให้อ่านได้อย่างราบรื่น
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การเขียนส่วนเนื้อหา



บทที่ 1 บทนา



บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง



บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย



บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล



บทที่ 5 สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ
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สํวนเนื้อหาเป็นสํวนประกอบชํวงกลางของรายงานการวิจัย เป็นสํวนที่มีความสําคัญเป็นอยํางมาก เพราะมี
เนื้อหาที่แบํงเป็นบท ๆ ตามรูปแบบ บุคคลทั่วไปจะศึกษาสาระสําคัญในเนื้อหาด๎วยการทําความเข๎าใจในความรู๎หรือ
ข๎อเสนอแนะตําง ๆ ที่ผู๎วจิ ัยนําเสนอไว๎อยํางเป็นระบบระเบียบ ฉะนัน้ ผู๎วิจัยควรทําความเข๎าใจในรูปแบบของรายงานการ
วิจัย โดยทั่วไปการเขียนสํวนเนื้อหานี้ จะแบํงเนื้อหาออกเป็น 5 บท ดังแสดงในภาพที่ 1 ซึ่งมีแนวทางในการเขียนแตํละ
บทในลําดับถัดไป

บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูล
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและข๎อเสนอแนะ

ภาพที่ 1 สํวนประกอบของสํวนเนื้อหา

บทที่ 1 บทนา
การเขียน “บทที่ 1 บทนํา” เป็นการนําเสนอเนื้อหาที่นําเข๎าสูํเรื่องที่จะทําวิจัยเพื่อให๎ผู๎อํานเข๎าใจ
และเห็นความสําคัญของเรื่องที่จะทําวิจัย ในบทนํานี้ประกอบด๎วยหัวข๎อ คือ ความเป็นมาและความสําคัญ
ของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐานในการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ
ประโยชน์ที่ได๎คาดวําจะได๎รับ และกรอบแนวคิดในการวิจัย

~3~

1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
.
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา (ภูมิหลัง) เป็นข๎อความที่กลําวถึงความเป็นมาของปัญหา
ที่จะดําเนินการวิจัย สาเหตุหรือความจําเป็นที่จะต๎องศึกษาวิจัยปัญหานั้น และการระบุถึงปัญหาการวิจัย
ในการเรียบเรียงความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ควรเขียนให๎กระชับ สั้น ๆ และตรงประเด็น
หลักเกณฑ์การเขียนความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
1. เขียนเป็นความเรียงให๎ได๎หน๎าละประมาณ 3 ยํอหน๎า หรือไมํควรเกิน 5 ยํอหน๎า ยํอหน๎า
ละ 1 ประเด็น โดยขึ้นยํอหน๎าใหมํ ซึ่งอาจใช๎คําเชื่อมจากข๎อความด๎านบน ได๎แกํ “นอกจากนี้” “สําหรับ”
“เกี่ยวกับ” และ “ในการ” เป็นต๎น เพื่อแยกประเด็นให๎ชัดเจน
2. ควรใช๎สรรพนามแทนตัวเองวํา “ผู๎วิจัย”
3. อ๎างอิงงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องไมํเกิน 5 ปี และอ๎างอิงเอกสารที่เกี่ยวข๎องไมํเกิน 10 ปี ถ๎ายก
บทความ งานวิจัย จากสํวนใดมาประกอบต๎องมีการอ๎างอิงของแตํละยํอหน๎า ซึ่งในการอ๎างอิงมีข๎อควร
คํานึง ดังนี้
3.1 กรณีจําเป็นและยังไมํมีของใหมํหรือของใหมํไมํมีคุณภาพเทําของเดิมก็ควรระบุไว๎
ควรอ๎างอิงบุคคลที่มีชื่อเสียง เชํน ผู๎ดํารงตําแหนํงทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ หรือผู๎มีผลงานในเรื่อง
นั้น ๆ อยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎มีความนําเชื่อถือมากขึ้น เชํน สมหวัง พิธยานุวัฒน์ ประเวศ วะสี ปุระชัย
เปี่ยมสมบูรณ์ บันลือ พฤกษะวัน กําชัย ทองหลํอ ฯลฯ
3.2 ไมํอ๎างอิงนักวิชาการคนเดียวหลายแหํงใน 1 หน๎า
3.3 ไมํควรอ๎างอิง โดยใช๎คําวํา “อ๎างถึง” หรือ “อ๎างใน” หลายแหํงใน 1 หน๎า
3.4 ควรมีแหลํงอ๎างอิงตํางประเทศด๎วย เนื่องจากศาสตร์ตําง ๆ เกือบทั้งหมดมีแหลํงกําเนิดจาก
ตํางประเทศ ยกเว๎นเรื่องเกี่ยวกับภูมิปัญญาท๎องถิ่นหรือเรื่องที่เกี่ยวกับพื้นบ๎าน พื้นเมือง ถ๎ามีปัญหา
ในการแปลก็ อ าจใช๎ เ นื้ อ หาสั้ น ๆ จากฐานข๎ อ มู ล ERIC หรื อ ฐานข๎ อ มู ล อื่ น ๆ หรื อ ให๎ ผู๎ ที่ มี ค วามรู๎
ภาษาตํางประเทศชํวยเหลือ หรืออยํางน๎อยที่สุดก็อาจใช๎วิธีอ๎างอิงเอกสารชั้นรองตํอจากผู๎อื่นที่แปลไว๎ แล๎ว
เพื่อให๎เนื้อหามีความครอบคลุมและสมบูรณ์มากขึ้น
3.5 ควรอ๎างอิงตามที่ค๎นคว๎ามาจริง หากเป็นการอ๎างอิงจากแหลํงทุติยภูมิ ให๎ใช๎คําวํา
“อ๎างถึง” หรือ “อ๎างใน” เพื่อเป็นการให๎เกียรติทางด๎านวิชาการแกํแหลํงทุติยภูมิที่นํามาอ๎างอิง เชํน
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กรณีการใช๎ “อ๎างถึง” เป็นการอ๎างอิงผู๎เขียนที่นําผลงานผู๎อื่นมาอ๎างอิง เชํน อารี สัณหฉวี เขียน
ตําราในปี พ.ศ. 2554 ได๎อ๎างอิง Caine and Caine (1997 : 104–187) ให๎ระบุชื่อผู๎แตํง ปีที่พิมพ์และเลข
หน๎าของเอกสารอันดับรอง ตามด๎วยคําวํา “อ๎างถึง” แล๎วระบุชื่อผู๎แตํง ปีที่พิมพ์ และเลขหน๎าของเอกสาร
อันดับแรก ดังตัวอยําง
อารี สัณหฉวี (2554: 67 อ๎างถึง Caine and Caine, 1997: 104–187) ได๎เสนอให๎ครู
จัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ของสมอง ดังนี้
1. มีบรรยากาศที่สร๎างความรู๎สึกตื่นตัว และผํอนคลาย (Relaxed Alertness) กลําวคือใน
โรงเรียนและห๎องเรียนมีบรรยากาศของความเป็นมิตร การให๎เกียรติซึ่งกันและกัน มีระเบียบวินัยที่ครู
และนักเรียนชํวยกันจัด สภาพโรงเรียนห๎องเรียนสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร๎อย
2. มีกระบวนการเรียนการสอนที่ให๎ประสบการณ์หลายอยําง ทําให๎เกิดการซึมซับในการเรียนรู๎
(Orchestrated Immersion in Complex Experience) เชํน นักเรียนเรียนจากการทํางานกลุํม ทํา
โครงงานแสดงละคร ค๎นคว๎าด๎วยตนเอง และการเรียนแบบบูรณาการ
3. มีกระบวนการจัดกระทําโดยตรงกับประสบการณ์ (Active processing of experience)
วิธีนี้จะชํวยให๎นักเรียนได๎เข๎าใจความหมายของประสบการณ์ ทําให๎สามารถสร๎างรูปแบบ (pattern)
และการจัดหมวด หมูํ หรือประเภท หรือได๎สร๎างความรู๎ วิธีการจัดกระทํากับประสบการณ์นี้ ครูและ
นักเรียนจะต๎องคิดรํวมกัน ครูต๎องให๎โอกาสและเวลา ให๎นักเรียนได๎คิดไตรํตรองและทดลองสํารวจ เพื่อ
สรุปหาความหมายและความเข๎าใจ
กรณีการใช๎ “อ๎างใน” เป็นการอ๎างอิงโดยระบุชื่อผู๎แตํงต๎นฉบับ (original) ที่ผู๎อื่นนํามาอ๎างอิงตํอ
จากหนังสือของ อารี สัณหฉวี (2554: 67) ให๎ระบุชื่อผู๎แตํงและปีที่พิมพ์ของเอกสารต๎นฉบับ ตามด๎วยคําวํา
“อ๎างใน” แล๎วระบุชื่อผู๎แตํง ปีที่พิมพ์ และเลขหน๎าของเอกสาร อันดับรอง ดังตัวอยําง
เคนและเคน (Caine and Caine, 1997: 104–187 อ๎างใน อารี สัณหฉวี, 2554: 67) ได๎เสนอ
ให๎ครูจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ของสมอง ดังนี้
1. มีบรรยากาศที่สร๎างความรู๎สึกตื่นตัว และผํอนคลาย (Relaxed Alertness) กลําวคือใน
โรงเรียนและห๎องเรียนมีบรรยากาศของความเป็นมิตร การให๎เกียรติซึ่งกันและกัน มีระเบียบวินัยที่ครู
และนักเรียนชํวยกันจัด สภาพโรงเรียนห๎องเรียนสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร๎อย
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2. มีกระบวนการเรียนการสอนที่ให๎ประสบการณ์หลายอยําง ทําให๎เกิดการซึมซับในการเรียนรู๎
(Orchestrated Immersion in Complex Experience) เชํน นักเรียนเรียนจากการทํางานกลุํม ทํา
โครงงานแสดงละคร ค๎นคว๎าด๎วยตนเอง และการเรียนแบบบูรณาการ
3. มีกระบวนการจัดกระทําโดยตรงกับประสบการณ์ (Active processing of experience)
วิธีนี้จะชํวยให๎นักเรียนได๎เข๎าใจความหมายของประสบการณ์ ทําให๎สามารถสร๎างรูปแบบ (pattern)
และการจัดหมวด หมูํ หรือประเภท หรือได๎สร๎างความรู๎ วิธีการจัดกระทํากับประสบการณ์นี้ ครูและ
นักเรียนจะต๎องคิดรํวมกัน ครูต๎องให๎โอกาสและเวลา ให๎นักเรียนได๎คิดไตรํตรองและทดลองสํารวจ เพื่อ
สรุปหาความหมายและความเข๎าใจ

3.6 ควรอ๎างอิงโดยมี ปี พ.ศ. เลขหน๎า ทุกแหํง ยกเว๎น กรณีอ๎างอิงตํอจากเอกสารชั้นรอง
ซึ่งหาแหลํงเดิมไมํได๎และแหลํงที่ค๎นคว๎าไมํได๎ใสํเลขหน๎าของแหลํงเดิมไว๎
3.7 ควรเลือกอ๎างอิงกํอนข๎อความหรือท๎ายข๎อความอยํางใดอยํางหนึ่งให๎เป็นรูปแบบเดียวกัน
ตลอดเลํม
การอ้างอิงก่อนข้อความ

การจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
มุํงพัฒนาผู๎เรียนในลักษณะองค์รวม มีความสมดุลทั้งด๎านจิตใจ รํางกาย ปัญญา และสังคม ในด๎านปัญญา
มุํงปลูกฝังและพัฒนาการคิดของผู๎เรียนให๎มีคุณภาพหรือมีความคิดในระดับสูง ดังที่ สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์
(2542: 26) กลําววํา “คนที่มีคุณภาพการคิดที่ดี จะมีสมรรถภาพสมองที่ดี หรือผู๎ที่มีสมรรถภาพสมองที่ดี
จะมีผลผลิตของการคิดที่ดี” พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว (2540: 374) กลําวถึง
ความสําคัญของการคิดวํา
. . .ความคิดนั้นสําคัญมาก ถือได๎วําเป็นแมํบทใหญํของคําพูดและการกระทําทั้งปวง. กลําวคือ
ถ๎าคนเราคิดดี คิดถูกต๎อง ทั้งตามหลักวิชาและคุณธรรม คําพูดและการกระทําก็เป็นไปใน
ทางที่ดีที่เจริญ. แตํถ๎าคิดไมํดี ไมํถูกต๎อง คําพูดและการกระทําก็อาจกํอให๎เกิดความเสื่อม
เสียหาย ทั้งแกํสํวนรวมและตนเองได๎. . .
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การอ้างอิงท้ายข้อความ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได๎กําหนดให๎ภาษาไทยเป็นกลุํม
สาระหนึ่งใน 8 กลุํมสาระ เพื่อใช๎เป็นเป็นเครื่องมือในการติดตํอสื่อสารเพื่อสร๎า งความเข๎าใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน ทําให๎สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และการดํารงชีวิตรํวมกันในสังคม
ประชาธิป ไตยได๎อยํ างสั น ติสุ ข และเป็น เครื่องมื อในการแสวงหาความรู๎ ประสบการณ์ จากข๎อมู ล
สารสนเทศตําง ๆ เพื่อพัฒนาความรู๎ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร๎างสรรค์ให๎ทันตํอความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใช๎ในการพัฒนา
อาชี พ ให๎ มี ค วามมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ นอกจากนี้ ยั ง เป็ น สื่ อ แสดงภู มิ ปั ญ ญาของบรรพบุ รุ ษ ด๎ า น
วัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ําคําควรแกํการเรียนรู๎ อนุ รักษ์และสืบสานให๎คงอยูํคูํ
ชาติไทยตลอดไป (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552: 1)

3.8 ควรระวังการใช๎เครื่องหมายวรรคตอน และระยะการเว๎นวรรคให๎เหมือนกันตลอดเลํม ซึง่
เกิดขึ้นเมื่อจัดริมขวาเสมอกัน ทําให๎การเว๎นวรรคผิดหลักการ
3.9 อ๎างอิงแบบคัดลอกข๎อความไมํเกิน 3 บรรทัด ให๎พิมพ์ตํอไปในเนื้อความ โดยไมํต๎องขึ้น
บรรทัดใหมํ แตํให๎ใสํข๎อความนั้นไว๎ในเครื่องหมายอัญประกาศ ( “..” ) สํวนข๎อความที่คัดลอกเกินกวํา 3
บรรทัด ไมํต๎องใสํเครื่องหมายอัญประกาศกํา กับ ให๎ขึ้นบรรทัดใหมํ พิมพ์ยํอหน๎าเข๎ามาโดยเว๎น 1 tab
(อัตโนมัติ) และถ๎ามียํอหน๎าในข๎อความที่คัดลอกมา ก็ให๎เพิ่มยํอหน๎าเข๎ามาอีก 3 ตัวอักษร จากยํอหน๎าเดิม
ของข๎อความที่คัดลอก (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549: 36-38)
ถ๎าต๎องการเว๎นข๎อความที่ คัดลอกมาบางสํวน ให๎พิมพ์เครื่องหมายจุดสามครั้ง โดยพิมพ์เว๎น
ระยะหํางกัน 1 ตัวอักษร (. . .)
ข๎อความที่ควรคัดลอก ได๎แกํ กฎ ระเบียบ คําอธิบาย คําจํากัดความ สุภาษิต คําคม คํากลําว
ของบุคคลสําคัญ เรื่องสําคัญที่หากไมํคัดลอกข๎อความเดิมอาจมีความผิดพลาด ข๎อความที่เขียนอยํางดี
กะทัดรัด ถ๎าสรุปความอาจไมํดีเทําของเดิมหรือทําให๎ความหมายเปลี่ยนไป
3.10 อ๎างอิงโดยการสรุปเป็นสํานวนภาษาของตนเองที่มีเค๎ามูลของข๎อความเดิมไมํต๎อง
ใสํเครื่องหมายคําพูด ใช๎คําวํา “สรุปได๎วํา”
4. การเว๎นวรรคเล็ก ใช๎วรรคระหวํางคํา ใช๎วรรคกํอนและหลังคําบางคํา เชํน คือ ได๎แกํ อาทิ
และวรรคกํอน หลัง เครื่องหมายวรรคตอน วงเล็บ ( ) ไม๎ยมก ๆ ไปยาลใหญํ ฯลฯ เทํากับ =
อัญประกาศ “......”
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ตัวอย่างการเขียนอ้างอิง

การจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 มุํง
พัฒนาผู๎เรียนในลักษณะองค์รวม มีความสมดุลทั้งด๎านจิตใจ รํางกาย ปัญญา และ
สังคม ในด๎านปัญญามุํงปลูกฝั งและพัฒนาการคิดของผู๎เรียนให๎มีคุณภาพหรือมี
ความคิดในระดับสูง ดังที่ สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ (2542: 26) กลําววํา “คนที่
มีคุณภาพการคิดที่ดี จะมีสมรรถภาพสมองที่ดี หรือผู๎ที่มีสมรรถภาพสมองที่ดีจะ
มีผลผลิตของการคิดที่ดี ” พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
(2540: 374) กลําวถึงความสําคัญของการคิดวํา
. . .ความคิดนั้นสําคัญมาก ถือได๎วําเป็นแมํบทใหญํของคําพูดและการกระทํา
ทั้งปวง. กลําวคือ ถ๎าคนเราคิดดี คิดถูกต๎อง ทั้งตามหลักวิชาและคุณธรรม
คําพูดและการกระทําก็เป็นไปในทางที่ดีที่เจริญ. แตํถ๎าคิดไมํดี ไมํถูกต๎อง
คําพูดและการกระทําก็อาจกํอให๎เกิดความเสื่อมเสียหาย ทั้งแกํสํวนรวม
และตนเองได๎. . .
จะเห็นได๎วําบุคคลที่มีการคิดอยํางมีเหตุผลจะมีความสุขในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน สอดคล๎องกับ เวสต์เลอร์ (Wechsler. อ๎างใน ณรงค์ มั่นเศรษฐวิทย์,
2540: 26) กลําวสรุปได๎วํา บุคคลที่ทํากิจกรรมตําง ๆ โดยมีจุดมุํงหมายที่แนํนอน
โดยคิดอยํางมีเหตุผล จะสามารถดํารงตนอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข สังคมใด
ที่ฝึกเยาวชนให๎มีกระบวนการคิด สังคมนั้นจะมีความมั่นคง

คัดลอกข๎อความ

คัดลอกข๎อความ
เกิน 3 บรรทัด

อ๎างอิงตํอจากผู๎อื่น
สํานวนตนเอง

5. การเขียนความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา มีแนวทางในการเขียนเพื่อให๎ผู๎อํานเห็น
ความสําคัญของเรื่องที่จะทําวิจัย ดังนี้
5.1 กลําวถึงสภาพที่พึงปรารถนาหรือสภาพที่คาดหวัง เชํน งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเอกสาร
ประกอบการเรี ย น หนํ ว ยการเรี ย นรู๎ ที่ 1 เรื่ อ ง การดํ า รงพั น ธุ์ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ในสํว นที่ 1 นี้ ผู๎วิจัยต๎องเรียบเรียงความรู๎เกี่ยวกับความสําคัญของวิทยาศาสตร์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลําวถึงการเรียนวิทยาศาสตร์เป็นอยํางไร
พร๎อมอ๎างอิงหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องไมํเกิน 10 ปี
5.2 กลําวถึงสภาพปัญหาที่ประสบอยูํ เขียนจากกว๎างไปหาแคบหรือเป็นรูปพีระมิดหัวกลับ
เพื่อให๎เห็นภาพจุดที่จะทําวิจัยได๎ชัดเจนขึ้น เชํน ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ปัญหา
ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับโรงเรียน และชั้นเรียน) และถ๎ามีข๎อมูลเป็นตัวเลขประกอบให๎นํามา
ระบุไว๎ด๎วย
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ในการเขียนสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นเรียน เป็นการบอก
อาการของปัญหาที่พบจากการบันทึกหลังสอน ผู๎วิจัยควรบอกอาการของปัญหาในประเด็นนั้นให๎ละเอียด
ครบถ๎วนเพื่อให๎นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นแก๎ปัญหาได๎ตรงประเด็น และไมํซ้ําซ๎อนกับผู๎ที่เคยทํา เรื่องนี้มาแล๎ว
แล๎วนํามาจัดกลุํมของปัญหา เพื่อนําไปออกแบบนวัตกรรมในบทที่ 3
อนึ่ ง เพื่ อ ให๎ เ ห็ น สภาพปั ญ หาการจั ด การเรี ย นการสอนในห๎ อ งเรี ย นอยํ า งชั ด เจน จึ ง ขอ
ยกตัวอยํางปัญหาการเขียนเรียงความ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังแสดงในภาพที่ 2
ปัญหา การเขียนเรียงความไม่ได้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาการ/ลักษณะ
1. ไมํมีคํานํา เนื้อเรื่อง ปิดเรื่อง
2. ไมํมีองค์ประกอบอยํางใดอยํางหนึ่ง
3. มี 3 ยํอหน๎า
4. ไมํมียํอหน๎า
5. ปิดเรื่องไมํสอดคล๎องกับชื่อเรื่อง
6. สํานวนภาษากํากวม
7. ประโยคไมํชัดเจน
8. มีหัวข๎อยํอย
9. ใช๎เครื่องหมายยัติภังค์
10. มีหัวข๎อเรื่อง
11. เขียนคําผิด
12. คัดลอกเรื่องนํามาวางตํอกัน

กลุ่มปัญหา
 รูปแบบการเขียนเรียงความ
ไมํมียํอหน๎า
มี 3 ยํอหน๎า
ไมํมีคํานํา เนื้อเรื่อง ปิดเรื่อง
ไมํมีองค์ประกอบอยํางใดอยํางหนึ่ง
มีหัวข๎อยํอย
ปิดเรื่องไมํสอดคล๎องกับชื่อเรื่อง
 การใช้ภาษา
สํานวนภาษากํากวม
ประโยคไมํชัดเจน
เขียนคําผิด
ใช๎เครื่องหมายยัติภังค์
มีหัวข๎อเรื่อง
 ขั้นตอนการเขียนเรียงความ
การเรียบเรียงเรื่อง

ภาพที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหาการเขียนเรียงความ

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ เรื่อง การเขียนเรียงความ ผู๎วิจัยตรวจเรียงความของนักเรียนพบ
ปัญหาการเขียนเรียงความไมํได๎ จํานวน 12 ประเด็น ตํอมาผู๎วิจัยจัดกลุํมปัญหาดังกลําวเป็นกลุํมยํอยได๎ 3 กลุํม
คือ กลุํมที่ 1 ด๎านรูปแบบการเขียนเรียงความ กลุํมที่ 2 ด๎านการใช๎ภาษา กลุํมที่ 3 ด๎านขั้นตอนการเขียน
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เรียงความ จากการค๎นพบปัญหาที่ชัดเจน จะให๎ผู๎วิจัยออกแบบนวัตกรรมแก๎ปัญหาได๎ตรงประเด็น และไมํ
ซ้ําซ๎อนกับผู๎อื่น ดังรายละเอียดในข๎อ 4
3. ผลที่ตามมา หรือปัญหาที่เกิดจากความแตกตํางของสภาพที่พึงปรารถนา (ข๎อ 1) กับสภาพ
ปัญหาที่ประสบ (ข๎อ 2) ในขั้นตอนนี้ ผู๎วิจัยต๎องเขียนรายงานให๎เห็นวํา เมื่อนักเรียนมีปัญหาในเรื่องที่ทํา
วิจัย เกิดผลอยํางไรบ๎าง ซึ่งสํวนใหญํก็จะกลําวถึงผลเสียตํอนักเรียน โรงเรียน สังคม และประเทศชาติ
พร๎อมกับการอ๎างอิงข๎อมูล สถิติ ไมํเกิน 10 ปี
4. ประเด็นที่ต๎องการทําวิจัยเพื่อหาแนวทางในการแก๎ไขปัญหา คือ นวัตกรรมที่คิดวําจะสามารถ
แก๎ไขปัญหาได๎
5. สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับหลังจากได๎แนวทางในการแก๎ไขปัญหา
ตัวอย่างการเขียนความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา รูปพีระมิดหัวกลับ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกแบบสถานีเสริมสร๎างทักษะกีฬาบาสเกตบอลและสมรรถภาพทางกาย
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สภาพที่คาดหวัง
1. คุณคําของกีฬาบาสเกตบอล
2. กระทรวงศึกษาธิการกําหนดเป็นหลักสูตรในชั้นใดบ๎าง
3. ความนิยมของกีฬาบาสเกตบอลทีม่ ีในระดับโลก ระดับอาเซียน ระดับประเทศ ระดับจังหวัด
ระดับโรงเรียน
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนกีฬาบาสเกตบอล ระดับประเทศ
ระดับจังหวัด
โรงเรีบโรงเรี
ยน ยน
ระดั

แนวทางจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง อาจใช้นวัตกรรม วิธีการสอน
แบบฝึกแบบสถานีเสริมสร๎างทักษะกีฬาบาสเกตบอลและสมรรถภาพทางกาย
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สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากได้แนวทางในการแก้ไขปัญหา
เพื่อใช๎เป็นนวัตกรรมในการเรียน การฝึกซ๎อม และวัดความก๎าวหน๎าของนักเรียนและนักกีฬา
ภายในทีม เพื่อจําแนกระดับความสามารถของนักเรียนและนักกีฬา และเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง
สํงเสริมมาตรฐานในการฝึ กซ๎อ มและการแขํงขันกีฬาบาสเกตบอลของประเทศไทยให๎สูงขึ้น และที่
สําคัญอยํางยิ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพด๎านการเลํนกีฬาบาสเกตบอลของนักเรียนตามขีดความสามารถ

6. ยํอหน๎าสุดท๎ายสรุปเหตุผลที่จะทํา โดยนําสาระในสํวนต๎นมาสรุปให๎กระชับอีกครั้งเพื่อ
เพิ่มความเชื่อมั่นและเห็นความสําคัญรวมทั้งความเป็นไปได๎ ดังตัวอยําง
ชื่อเรื่อง การพัฒนาคูํมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง รูปสามเหลี่ยม โดยใช๎โปรแกรม
จีโอมิเตอร์ สเก็ตชแพด สําหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
ละสมรรถภาพทางกาย
ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร๎างคูํมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช๎โปรแกรม GSP
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สําหรับครูผู๎สอนวิชาคณิตศาสตร์ขึ้น โดยเริ่มที่ครูระดับชั้นประถมศึกษากํอน เพราะจะทําให๎ผู๎เรียนมี
พื้นฐานทางเรขาคณิตที่ดี ซึ่งจากการสัมภาษณ์ครูพบวําระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เหมาะสมมากที่สุด
เนื่องจากนักเรียนในระดับชั้นดังกลําวมีพื้นฐานและทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์อยูํในเกณฑ์ดี ซึ่งจะ
สามารถเรียนรู๎และเข๎าใจทักษะพื้นฐานการใช๎โปรแกรม GSP ได๎ นอกจากนี้ การสร๎างรูปสามเหลี่ยม
และเนื้อหาของรูปสามเหลี่ยมยังสามารถนําไปเชื่อมโยงกับเรื่องรูปสี่เหลี่ยมและรูปเรขาคณิตอื่นได๎งําย
และผู๎เรียนสร๎างได๎เร็วกวํารูปเรขาคณิตอื่น และจะเป็นพื้นฐานสําหรับการเรียนเรขาคณิตในระดับชั้น
ตํอไปได๎เป็นอยํางดี
จากเหตุผลที่กลําวมาข๎างต๎น ผู๎วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาคูํมือการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เรื่องรูปสามเหลี่ยมโดยใช๎โปรแกรม GSP สําหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญ
ลําปางขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการนําโปรแกรมดังกลําวไปใช๎ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนได๎
อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับผู๎เรียน สามารถทําให๎ผู๎สอนมีความมั่นใจในการนําโปรแกรม
GSP ไปใช๎ในการสอนมากขึ้น ลดเวลาในการสอนและการเตรียมสื่อและได๎กิจกรรมที่ชํวยให๎ผู๎เรียน
มีโอกาสเรียนคณิตศาสตร์โดยการสร๎างองค์ความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง
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ตํอไปนี้เป็นตัวอยํางการเขียนความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา เพื่อแสดงถึงหลักการ
5 ประเด็น ดังนี้
1. การกลําวถึงสภาพที่พึงปรารถนาหรือสภาพที่คาดหวัง
2. การกลําวถึงสภาพปัญหาที่ประสบอยูํโดยเขียนจากกว๎างไปหาแคบหรือรูปพีระมิดหัว
กลับ จากปัญหาระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับโรงเรียน และชั้นเรียน พร๎อมข๎อมูลเป็นตัวเลข
ประกอบ
3. การกลําวถึงผลที่ตามมา หรือปัญหาที่เกิดจากสภาพปัญหาที่ประสบ
4. การกลําวถึงแนวทางในการแก๎ไขปัญหา
5. การกลําวถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับหลังจากได๎แนวทางในการแก๎ไขปัญหา
ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสือนิทานประกอบคําถามเพื่อเสริมสร๎างพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ในการเก็บของเข๎าที่สําหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เยาวชนเมื่อเติบโตเป็นผู๎ใหญํจะเป็นกําลังสําคัญของประเทศ หากได๎รับการอบรมบํม
นิสัย ปลูกฝังให๎มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดีมาตั้งแตํเริ่มแรก อยูํในสภาพแวดล๎อมที่ดี มี
ความสมบู ร ณ์ ทั้ ง รํ า งกายและจิ ต ใจ ก็ จ ะเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ดั ง พระบรมราโชวาทใน
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวที่พระราชทานแกํคณะกรรมการสภายุวพุทธิกสมาคมแหํงชาติ
(2552: 106) วํา
. . . เราสั่งสอนให๎มีเหตุผลตลอด ขึ้นมาก็จะมีเหตุผล ถ๎าไมํได๎สั่งสอนหรือบอกวํา
ยังเด็กเกินไปแล๎วก็นํารัก ปลํอยมันตามเรื่องตามราวหรือตามใจของพํอแมํหรือ
ตามใจของผู๎ใหญํ เด็กนั้นก็จะเสีย ซึ่งปรากฏมาแล๎ววําเด็กเสียเพราะวําตามใจ
ต๎องอบรมตั้งแตํอายุยังน๎อย ยิ่งน๎อยยิ่งดี ด๎วยเหตุผลที่นึกวําเขาไมํเข๎าใจ แตํเขา
เข๎าใจ เพราะเขาเป็นมนุษย์ เราก็คํอย ๆ อบรมฝึกฝน อาจแปลกใจวําเดี๋ยวนี้
ความคิดมีอยูํวําต๎องอบรมเด็กตั้งแตํอายุยังน๎อยเป็นเด็กยังไมํรู๎เรื่อง กํอนที่เข๎า
ไปในโรงเรียนอนุบาลด๎วยซ้ํา ก็เข๎าไปสามขวบสี่ขวบแล๎ว ก็ตอนที่อยูํในโรงเรียน
อนุบาลนี้ที่สําคัญจะต๎องทําอะไร ให๎มีเหตุผล ไมํใชํอยํางที่เขาทําปัจจุบันนี้ คือ
ต๎องให๎มีความคิดริเริ่มอยูํเสมอ เพราะวํามันมีความคิดริเริ่มไมํได๎ มันไมํรู๎เรื่อง
เพราะยังไมํได๎อบรม ก็ต๎องอบรมให๎รู๎ มีเหตุผลแล๎ว แล๎วอบรมเหตุผลนี้ตลอดขึ้นมา
เด็กก็จะมีความคิดริเริ่มเอง จะมีความคิดที่ดีเอง ได๎ ก็แล๎วแตํปัญญาเขาด๎วย แตํวํามี
หวังที่จะดี เป็นเด็กดี เป็นคนดีตํอไป . . .

สภาพที่
คาดหวัง
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หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2542 (2548: 9) กําหนดจุดหมายการจัดการศึกษา
ที่ที่สอดคล๎องกับคุณธรรม จริยธรรมวํา “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุํงให๎เด็กมีพัฒนาการที่
เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกตํางระหวํางบุคคลทั้งทางด๎านรํางกาย อารมณ์
จิตใจ สังคมและสติปัญญา” และในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในข๎อที่ 4 เมื่อจบการศึกษา
ระดับปฐมวัย เด็กต๎องมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจที่ดีงาม
ในโลกยุคปัจจุบันทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว เป็นโลกที่ไร๎พรมแดน มีการสื่อสาร
ความรู๎ข๎อมูลขําวสารอยํางไร๎ขีดจํากัด การแขํงขันกันพัฒนาทางด๎านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี รวมทั้งการแขํงขันทางการค๎า มีคํานิยมทางวัตถุสูงมาก เกิดการเอารัดเอาเปรียบ
ซึ่งกัน และกัน มุํงแสวงหาผลประโยชน์ ให๎กับตนเองและพรรคพวกมากกวํา ดังที่ ประเทิน
มหาขันธ์ (2537: 1) ได๎ให๎ความเห็น วํา “สังคมไทยปัจจุบันนี้ ปัญหาเยาวชนเป็นปัญหาที่
กํา ลังทวีความรุน แรงมากขึ้น ทุก ขณะ ดังที่มักจะได๎ทราบจากสื่อมวลชน หรือการบอกเลํา
ของพํอแมํ ผู๎ปกครองตลอดจนครูบาอาจารย์วําเด็กปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมลง
เชํน มีพฤติกรรมก๎าวร๎าว ไมํเคารพเชื่อฟังผู๎ใหญํ ไมํตั้งใจเรียน เป็นต๎น ” ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น
ในสังคมเหลํานี้เป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจาก การที่สมาชิกขาดความรับผิดชอบตํอตนเองและ
สังคมนั่นเอง ปัญหาในระดับโรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก็พบวํา นักเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จํานวน 25 คน ขาดความรับผิดชอบในการเก็บของเข๎าที่ ให๎เป็นระเบียบ
ได๎แกํ 1) การเก็บรองเท๎าวางไว๎บนชั้นวางที่เตรียมไว๎ให๎ นักเรียนจะวางรองเท๎าไว๎หลายที่ วาง
ตามขั้นบันได หน๎าระเบียง หน๎าห๎องเรียนใกล๎เคียง หน๎าห๎องเรียนของตนเอง ข๎างชั้นวาง
รองเท๎า ทําให๎หน๎าห๎องเรียนไมํเป็นระเบียบเรียบร๎อย ไมํสวยงาม 2) การเก็บกระเป๋า นักเรียน
จะวางกระเป๋าไว๎บนโต๏ะ บนเก๎าอี้ บนพื้นห๎อง กองไว๎ตรงมุมห๎อง เป็นอุปสรรคในการจัด
กิจกรรมตําง ๆ 3) การเก็บของเลํนตามมุม ในมุมหนังสือ หลังจากนักเรียนดูหนังสือเสร็จ
แล๎ว นั กเรียนจะวางหนังสือไว๎ที่พื้น วางไว๎ที่มุมอื่น ๆ เชํน มุมบล็ อก มุมบ๎าน มุมเกม
การศึกษา มุมบทบาทสมมติ มุมดนตรี หนังสือวางไว๎ทุกมุม ทําให๎ห๎องเรียนไมํเป็นระเบียบ
เรียบร๎อย ไมํสวยงาม 4) การเก็บไม๎กวาด เมื่อนักเรียนทําความสะอาดเสร็จแล๎ว นักเรียนจะ
วางไม๎กวาดไว๎นอกห๎องเรียน บนพื้นห๎อง บนโต๏ะ บนเก๎าอี้ ทําให๎ไมํสะดวกในการใช๎งานและ
ดูแลรักษา ซึ่งหากละเลยการอบรมจริยธรรมในระดับปฐมวัย จะทําให๎เด็กติดนิสั ยที่ไมํดีไปจนโต
และเป็นปัญหาตํอสังคมในภาพรวม

สภาพ
ปัญหา
และผลที่
ตามมา
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จริยธรรมด๎านความรับผิดชอบ จึงเป็นสิ่งที่ควรสร๎างเสริมให๎กับเด็กปฐมวัยเป็นอยํางยิ่ง
ดังที่ วราภรณ์ รักวิจัย (2540: 1) กลําววํา “เด็กวัย 0 - 6 ปี เป็นวัยทองของชีวิต เป็นวัยที่
เริ่มต๎นของการพัฒนาการทุก ๆ ด๎าน การอบรมที่ถูกต๎องเป็นสิ่งจําเป็นอยํางยิ่งที่ควรสํงเสริม
ให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎” ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของ สุนีย์ นัยเจริญ (2539: 1) ที่กลําววํา
. . .แม๎ประสบการณ์ตําง ๆ ที่บุคคลได๎รับในวัยที่เจริญแล๎วจะมีเพิ่มขึ้นอีกมากจาก
วัยทารกและเด็กแล๎วก็ตาม แตํประสบการณ์เหลํานี้ก็หาได๎มีอิทธิพลลึกซึ้งไปกวํา
ประสบการณ์เดิมอันเป็นรากฐาน ที่ได๎รับการสั่งสมกันมาแตํเยาว์วัย โดยเฉพาะชํวง
ในวัย 3–6 ปี ซึ่งเป็นระยะที่มีการเจริญเติบโต และมีการพัฒนาการทุก ๆ ด๎าน
เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว ประสบการณ์ที่ได๎รับในชํวงนี้จะเป็นการพัฒนาทักษะ
พื้นฐานที่สําคัญสําหรับการเรียนรู๎และการดํารงชีวิตในอนาคต จึงสมควรอยํางยิ่งที่จะ
ปลูกฝังจริยธรรมความรับผิดชอบให๎เด็กตั้งแตํระยะปฐมวัย. . .
สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหํงชาติ (2537: 17) กลําววํา “การพัฒนาพลเมืองของ
ชาติให๎มีคุณภาพนั้น ชํวงอายุที่จะปูพื้นฐานดีที่สุด คือ วัยต่ํากวํา 6 ขวบ การจะเตรียมเด็กให๎
เป็นผู๎ใหญํที่ดี พร๎อมที่จะเป็นพลเมืองที่ชาติต๎องการมาแก๎ปัญหาของชาติบ๎านเมืองได๎นั้น การจัด
การศึกษาในชํวงนี้เป็นตัวบํงชี้วําอนาคตจะเป็นอยํางไร”
การอบรมจริยธรรมในชํวงปฐมวัยควรเริ่มที่การปลูกฝังความรับผิด ชอบ ซึ่งเป็นสํวนหนึ่ง
ของการเป็นผู๎มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาให๎นักเรียนมีความรับผิดชอบตํอตนเอง ผู๎อื่น
และสังคม อีกทั้งให๎ เกิดการเรี ยนรู๎อยํางมีความสุ ข คํอยๆ ซึมซับจนเกิดเป็นนิสัยติดตัวใน
อนาคต อันจะสํงผลให๎ เ ติ บ โตเป็ น ผู๎ ใ หญํ ที่ มี คุ ณ ธรรมเป็ น ที่ ย อมรั บ และเป็ น สมาชิ ก ที่
ดี ข องสั ง คมตํ อ ไป ผู๎วิจัยได๎แนวคิดในการนําวิธีการเลํานิทานพัฒนาความรั บผิดชอบในการเก็บ
ของเข๎าที่ของเด็กปฐมวัย ดังที่ สมศักดิ์ ปริปุรณะ (2542: 61-62) กลําววํา
. . .การเลํานิทานเป็นวิธีการอยํางหนึ่งที่เด็กให๎ความสนใจ เกิดการเรียนรู๎ สามารถ
จดจํา กล๎าแสดงออก และมีแรงจูงใจที่จะเปิดรับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เนื้อหา
สาระในนิทานจะเป็นตัวชี้แนะพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ ซึ่งเด็กอาจเลียนแบบ
พฤติกรรมนั้น เพื่อทดสอบการยอมรับและจะนําพฤติกรรมที่สังคมยอมรับมาใช๎
รวมทั้งชํวยปรุงแตํงบุคลิกภาพ แก๎ไขปรับปรุงพฤติกรรมของเด็กให๎เป็นไปตาม
แบบของตัวละครในนิทานที่เด็กชอบ โน๎มน๎าวให๎เด็กเปิดใจยอมรับพฤติกรรม
ตํางๆ ที่เป็นตัวแบบในการหลํอหลอมพฤติกรรมและบุคลิกภาพ. . .

แนวทาง
แก้ปัญหา

~ 14 ~

สอดคล๎องกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2548: 9) ที่กลําวสนับสนุนวิธีการเลํานิทาน โดยเฉพาะ
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จะชํวยให๎เด็ กเข๎าใจได๎ดีวํา “การเลํานิทานเป็นการเลําเรื่องตําง ๆ
สํวนมากจะเป็นเรื่องที่เน๎นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วิธีการนี้จะชํวยให๎เด็กเข๎าใจได๎ดีขึ้น ”
ภัททิยา กฤษณะพันธ์ (2540: 12) สนับสนุนการอบรมคุณธรรม จริยธรรมด๎วยการเลํานิทานวํา
“เด็กๆ จะชอบฟังนิทานเมื่อครูสามารถเลําเรื่องที่เร๎าความสนใจได๎อยํางสนุกสนาน เป็นการฝึก
ทักษะการฟัง การคิด คํานิยม รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม จะเกิดขึ้นในผู๎เรียนโดยผํานนิทาน”
ผลงานวิจัยของ หรรษา แดงบุญเรือง (2548: 69–70) พบวํา การเลํานิทานโดยใช๎สื่อการสอน
ได๎แกํ หนังสือนิทาน กระดานสําหรับเป็นฉากและ ภาพตัดตัวละคร กระดานภาพพลิก
กระดานภาพเลื่อน หมวกตัวละคร หุํนมือ และสื่อที่เป็นของจริง ชํวยพัฒนาจริยธรรมของเด็ก
อนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตรเกษตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ด๎านความมี ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผํ และความซื่อสัตย์สูงกวํากํอนทดลอง และผลงานวิจัยของ สมควร ผาวงษา
(2553: 85) พบวํา การเลํานิทานโดยใช๎ภาพประกอบและการเลําซ้ํา 3 รอบ ชํวยพัฒนาจริยธรรม
ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนหัวช๎างโคกมํวง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม
เขต 2 ด๎านความสะอาด ความซื่อสัตย์ ความสามัคคีและความประหยัดสูงกวํากํอนทดลอง
จากเหตุ ผ ลดั ง กลํ า ว ผู ๎ ว ิ จ ั ย จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะพั ฒ นาหนั ง สื อ นิ ท านประกอบ
คํา ถามเพื ่ อ เสริ ม สร๎ า งพฤติ ก รรมความรั บ ผิ ด ชอบในการเก็ บ ของเข๎ า ที ่ สํ า หรั บ เด็ ก
ปฐมวั ย โรงเรี ย นวั ด ชั ย ธารามประดิษฐ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
เพื่ อ พัฒนาทักษะพื้นฐานที่สําคัญสําหรับการเรียนรู๎และการดํารงชีวิตให๎เกิดเป็นนิสัยติดตัวใน
อนาคต อันจะสํงผลให๎เด็กปฐมวัยเติ บ โตเป็ น ผู๎ ใ หญํ ที่ มี คุ ณ ธรรมเป็ น ที่ ย อมรั บ และเป็ น
สมาชิ ก ที่ ดี ข องสั ง คมตํ อ ไป และเป็นแนวทางให๎ครูผู๎สอนปฐมวัยสร๎างนิทานประกอบคําถาม
เพื่อใช๎ในการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนในด๎านตําง ๆ เชํน ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์
ความมีวินัย ความสะอาด ความสามัคคี และความมีน้ําใจ เป็นต๎น โดยมีเปูาหมายสําคัญใน
การพัฒ นาคุณลั กษณะด๎านอารมณ์ และสั งคมให๎ บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546

ประโยชน์
ที่คาดวํา
จะได๎รับ
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ข้อบกพร่องและแนวทางปรับปรุงการเขียนความเป็นมาและ
ความสาคัญของปัญหา
การเขียนความสําคัญและความเป็นมาของปัญหา พบข๎อบกพรํองหลายประการ ตั้งแตํมีเนื้อหา
น๎อยเกินหรือมากเกินไป เขียนไมํเป็นกรวย บางยํอหน๎ามีเนื้อหามากเกินไป ไมํกลําวหรือไมํเน๎นจุดที่จะทํา
วิจัยหรือใช๎ความรู๎สึกแทนการอ๎างอิงในจุดที่จะทําวิจัย ไมํแสดงเหตุผลที่จะทําวิจัยในยํอหน๎าสุดท๎าย และ
บางครั้งพบวําใช๎สรรพนามอื่น ๆ แทนที่จะใช๎คําวํา “ผู๎วิจัย” ซึง่ ข๎อบกพรํองดังกลําว ได๎เสนอแนวทาง
ปรับปรุงแตํละหัวข๎อ ดังนี้
ข้อบกพร่องที่ 1 : เกริ่นนํากว๎าง และเยิ่นเย๎อ ทําให๎ไมํจูงใจให๎ผู๎อํานเห็นความสําคัญของ
วิจัย
แนวทางปรับปรุง : นําเข๎าสูํประเด็นของการวิจัย โดยกลําวถึงสภาพที่พึงปรารถนาหรือสิ่งที่
พึงประสงค์ที่มุํงหวังจะให๎เกิดขึ้น พร๎อมกับอ๎างอิงข๎อมูลจากหนํวยงาน
ทางการศึกษาหรือนักวิชาการ ที่นําเสนอในหนังสือ ตํารา ฯลฯ ไมํเกิน
10 ปี
ข้อบกพร่องที่ 2 : อ๎างอิงจากเอกสารที่ล๎าสมัย เชํน กรมวิชาการ ซึ่งปัจจุบันไมํมีหนํวยงาน
นี้แล๎ว
แนวทางปรับปรุง : ควรค๎นคว๎าจากเอกสารที่ทันสมัย เชํน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อบกพร่องที่ 3 : อ๎างอิงปี พ.ศ. ที่จัดพิมพ์ไมํทันสมัย
แนวทางปรับปรุง : อ๎างอิงปี พ.ศ. ที่จัดพิมพ์ไมํเกิน 10 ปี ดังตัวอยําง
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ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสือสํงเสริมการอําน ชุด สํานวนไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ตัวอย่าง

?

ความสาคัญและความเป็นมาของปัญหา
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันกํอให๎เกิดความเป็น
เอกภาพและเสริมสร๎างบุคลิกภาพของคนในชาติให๎มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือใน
การติดตํอสื่อสารเพื่อสร๎างความเข๎าใจและความสั มพันธ์ที่ดีตํอกัน ทําให๎ สามารถ
ประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวิตรํวมกันในสังคมประชาธิปไตยได๎อยํางสันติสุข
และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู๎ ประสบการณ์จากแหลํงข๎อมูลสารสนเทศตํางๆ
เพื่อพัฒนาความรู๎ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร๎างสรรค์ให๎ทันตํอ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจน
นําไปใช๎ในการพัฒนาอาชีพให๎มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดง
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด๎านวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ํา
คํา ควรแกํ ก ารเรี ย นรู๎ อนุ รั ก ษ์ และสื บ สานให๎ ค งอยูํ คูํ ช าติ ไ ทยตลอดไป (กรม
วิชาการ, 2544: 3)



ในสั งคมแหํ งการเรี ยนรู๎ การอํานเป็ น ทั กษะการอํ านเป็นทั กษะที่ สํ าคั ญและ
จํ าเป็ นอยํ างยิ่ ง ความรู๎ ตําง ๆ เกิ ดขึ้ นตลอดเวลา ทั้งในรูปของสื่ อสิ่ งพิ มพ์ และสื่ อ
มัลติมีเดีย ผู๎ที่มีทักษะในการอํานสามารถเข๎าถึงความรู๎เหลํานี้ได๎สะดวก รวดเร็ว ดัง
บทพระราชนิ พนธ์ ในสมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี (สํ านั ก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง: 2555) ที่ทรงพระราชนิพนธ์ เมื่อพระชนมายุ
12 พรรษา ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นความสําคัญของการอํานวํา
หนังสือนี้มีมากมายหลายชนิด
ให๎ความรู๎สําเริงบันเทิงใจ
มีวิชาหลายอยํางตํางจําพวก
วิชาการสรรมาสารพัน

นําดวงจิตเริงรื่นชื่นสดใส
ฉันจึงใฝุใจสมานอํานทุกวัน
ล๎วนสะดวกค๎นได๎ ให๎สุขสันต์
ชั่วชีวันฉันอํานได๎ไมํเบื่อเลย

สมพร จารุนัฎ (2553: คําชี้แจงของผู๎แตํง) สนับสนุนความสําคัญของการอํานตํอ
ทุกคน ซึ่งชํวยพัฒนาทั้งตนเองและพัฒนางานวํา “นักเรียน นักศึกษา ผู๎ที่มีหน๎าที่ศึกษา
เลําเรียน ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่จําเป็นจะต๎องศึกษาหาความรู๎อยํางตํอเนื่องเพื่อพัฒนา
ตนและพัฒนางาน ยํอมต๎องอาศัยการอํานเป็นพื้นฐานในการบรรลุเปูาหมายสําคัญของ
ชีวิต ถนอมวงศ์ ล้ํายอดมรรคผล (2544 : 46) ได๎กลําวถึงความสําคัญของการอํานโดยเฉพาะ
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เด็กวัยเรี ยนสรุ ปได๎วํา การอํานเกํงจะทําให๎ ประสบความสํ าเร็จในการเรียนทุกวิชา
แม๎แตํวิชาที่ไมํชอบ เนื่องจากความรู๎จากทุกวิชา ทุกเรื่องราวสามารถเชื่อมโยง เสริม
ความรู๎ซึ่งกันและกันโดยอัตโนมัติ และชํวยให๎เห็นหนทางที่จะนําความรู๎ไปประยุกต์ใช๎
ในโอกาสตําง ๆ ได๎ชัดเจนขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552:
1-4) ได๎เล็งเห็นความสําคัญของการอํานเชํนกัน จึงได๎กําหนดให๎ครูผู๎สอนต๎องฝึกทักษะ
การอํานออกเสียงคํา ประโยค การอํานบทร๎อยแก๎ว คําประพันธ์ชนิดตําง ๆ การอํานในใจ
เพื่อสร๎างความเข๎าใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู๎จากสิ่งที่อําน เพื่อนําไป
ปรับใช๎ในชีวิตประจําวัน โดยกําหนดมาตรฐานการเรี ยนรู๎ในมาตรฐาน ท 1.1 ให๎
ครูผู๎สอนจัดกิจกรรมการอํานเพื่อให๎ผู๎เรียน “ใช๎กระบวนการอํานสร๎างความรู๎และ
ความคิดเพื่อนําไปใช๎ตัดสินใจ แก๎ปัญหาในการดําเนินชีวิตและมี นิสัยรักการอําน”
รวมทั้งกําหนดคุณภาพของผู๎เรียนในภาพรวมของชํวงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ
คุณภาพเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วํา “อํานออกเสียงร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรอง
เป็นทํานองเสนาะได๎ถูกต๎อง อธิบายความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยของ
คํา ประโยค ข๎อความ สํานวนโวหาร จากเรื่องที่อําน เข๎าใจคําแนะนํา คําอธิบายใน
คูํมือตําง ๆ แยกแยะข๎อคิดเห็นและข๎อเท็จจริง รวมทั้งจับใจความสําคัญของเรื่องที่
อํานและนําความรู๎ความคิดจากเรื่องที่อํานไปตัดสินใจแก๎ปัญหาในการดําเนินชีวิตได๎
มีมารยาทและมีนิสัยรักการอําน และเห็นคุณคําสิ่งที่อําน
ข้อบกพร่องที่ 5 : เขียนสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นทั่ว ๆ ไป ไมํได๎เจาะประเด็นยํอย เชํน
นักเรียนจดจําคําศัพท์ที่เรียนไปแล๎วไมํได๎ คือ เขียนและสะกดไมํได๎
ทําให๎ดูเลื่อนลอย ไมํเร๎าใจให๎เห็นความสําคัญของการทําวิจัย
แนวทางปรับปรุง : เขียนเจาะประเด็นยํอยให๎ชัดเจน เชํน เรื่องที่ 1 Alphabets คําศัพท์
จํานวน 26 คํา นักเรียนจําคําศัพท์อะไรไมํได๎ และคําใดที่นักเรียน
ร๎อยละ 50 จําไมํได๎ เป็นต๎น ทําให๎เห็นการสร๎างนวัตกรรมที่มีคุณคํา
แก๎ปัญหาได๎ตรงประเด็น
ข้อบกพร่องที่ 6 : ยํอหน๎ายาวเกินไป ทําให๎แยกประเด็นได๎ยาก และอํานแล๎วรู๎สึก
เหนื่อย
แนวทางปรับปรุง : เขียนให๎ได๎ห น๎าละประมาณ 3 ยํอหน๎า หรือไมํควรเกิน 5 ยํอหน๎า
โดยขึ้นยํอหน๎าใหมํ ซึ่งอาจใช๎คําขึ้นต๎นวํา “นอกจากนี้ ” “สําหรับ”
“เกี่ ยวกั บ ” และ “ในการ” เป็ น ต๎ น เพื่อ แยกประเด็ นให๎ ชัด เจน
ดังตัวอยําง
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ตัวอย่าง

?

จากการจั ด การเรี ย นการสอนและเก็ บ รวบรวมคะแนนผลการเรี ย นวิ ช า
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคําศั พท์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ของกลุํ มสาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พบวํา นักเรียนจดจําคําศัพท์ที่เรียนไปแล๎วไมํได๎ คือ
เขียนและสะกดไมํได๎ นอกจากนี้ยังพบวํา เมื่อให๎นักเรียนทําใบงานเกี่ยวกับคําศัพท์
และความหมายของคําศัพท์ นักเรียนสํวนใหญํ คิดเป็นร๎อยละ 50 ทําได๎ ร๎อยละ 30
ทํา ได๎บ๎ าง และร๎ อยละ 20 ทําไมํได๎เลย ซึ่ งแสดงให๎ เห็ นวํา มีนักเรียนจํานวนเพียง
ครึ่ งหนึ่ งของทั้งหมดที่มี ความรู๎ ความเข๎าใจและสามารถทําใบงานเกี่ยวกับคําศัพท์
ภาษาอังกฤษได๎ นอกจากนี้ ผู๎วิจัยได๎สํารวจผลการสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิชาภาษาอังกฤษของผู๎เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนเทศบาลวัดใหมํ
ภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2552 จํ า นวน 2 ห๎ อ ง พบวํ า นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นวิ ช า
ภาษาอั ง กฤษมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นผํ า นเกณฑ์ ร๎ อ ยละ 61.51 และ 60.00
ตามลําดับ (งานวัดผลประเมินผล โรงเรียนเทศบาลวัดใหมํ, 2552 : 2) แสดงให๎เห็นวํา
นักเรียนที่ผํานเกณฑ์ในการสอบวิชาภาษาอังกฤษมีระดับคะแนนอยูํในระดับที่พอผําน
เกณฑ์ทั้งสิ้น ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนจะมีปัญหา
เกี่ยวกับการเรียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มีเป็นจํานวนมากและบางเรื่องก็มี คําศัพท์ที่
ยากเกินไป นักเรียนไมํสามารถจําคําศัพท์ได๎หมด ในการเรียนการสอนครูก็มักจะให๎
นักเรียนทํองคําศัพท์แบบวิธีเดิม ๆ และสื่อการเรียนการสอนที่ครูนํามาใช๎ เชํน บัตรคํา
บัตรภาพ หรือแถบประโยคไมํนําสนใจ ไมํสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนและสื่อ
บัตรคําหรือบัตรภาพ ก็มีไมํเพียงพอตํอนักเรียนที่มีจํานวนมาก นอกจากนี้สื่อสําเร็จรูป
ซึ่งบริษัทตําง ๆ ได๎ผลิตและนํามาเสนอขายให๎กับทางโรงเรียน ซึ่งครูได๎นําสื่อสําเร็จรูป
ดังกลําวมาใช๎เพื่อสอนเสริมให๎กับนักเรียนนั้น แตํสื่อสําเร็จรูปสํวนใหญํก็มักเป็นสื่อที่มี
เนื้อหายากเกินไปสําหรับนักเรียนในระดับชั้นนี้ ในแงํของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครู สํ ว นใหญํก็ จ ะเป็น การสอนแบบบรรยายและไมํไ ด๎คํ า นึง ถึง ความแตกตํ า ง
ระหวํางบุคคลของนักเรียน ซึ่งการสอนแบบบรรยายของครูนั้นเป็นการสอนเพื่อให๎
ความรู๎เกี่ยวกับเนื้อหาให๎แกํนักเรียน สํวนนักเรียนเป็นผู๎รับ ความรู๎จากครู และการที่
นักเรียนจะรับรู๎ได๎มากหรือน๎อยนั้นขึ้นอยูํกับตัวนักเรียนเองวํามีความสามารถในการรับรู๎
มากน๎ อ ยแคํ ไ หน เนื่ อ งจากนั ก เรี ย นแตํ ล ะคนมี ค วามแตกตํ า งกั น ระหวํ า งบุ ค คล
โดยเฉพาะอยํ า งยิ่ ง นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นอํ อ นอยูํ แ ล๎ ว จะทํ า ให๎ เ กิ ด ความยากลํ า บากใน
การเรียนรู๎มากยิ่งขึ้น ทําให๎นักเรียนไมํสนใจเรียน ไมํตั้งใจเรียน และเมื่อไมํสามารถ
จดจําคําศัพท์ที่เรียนไปแล๎วได๎ จึงทําให๎นักเรียนเบื่อหนํายตํอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ทําให๎นักเรียนไมํได๎รับการเรียนรู๎อยํางเต็มที่ ประกอบกับในการเรียนการสอนนั้นก็
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ไมํได๎ให๎นักเรียนทําการฝึกฝนอยํางตํอเนื่อง ซึ่งก็มีผลทําให๎นักเรียนลืมได๎งํายและขาด
ความรู๎ ตลอดจนไมํสามารถเรียนรู๎ให๎ผํานจุดประสงค์การเรียนรู๎ที่ตั้งไว๎ได๎



จากผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2552 จํานวน 2 ห๎อง พบวํา นักเรียนที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผํานเกณฑ์ ร๎อยละ 61.51 และ 60.00 ตามลําดับ (งานวัดผลประเมินผล
โรงเรียนเทศบาลวัดใหมํ, 2552 : 2) แสดงให๎เห็นวํา นักเรียนที่ผํานเกณฑ์ในการสอบ
วิชาภาษาอังกฤษมีระดับคะแนนอยูํในระดับที่พอผํานเกณฑ์ทั้ งสิ้น เนื่องจากคําศัพท์
ภาษาอังกฤษมีเป็นจํานวนมากและบางเรื่องมีคําศัพท์ยากเกินไปเมื่อ นักเรียนจําคําศัพท์
ที่เรียนไปแล๎วไมํได๎ สํงผลให๎เขียนไมํได๎ และแปลความไมํได๎ตามมา
ผู๎วิจัยได๎เก็บข๎อมูล คําศัพท์ที่นักเรียนร๎อยละ 50 จําไมํได๎ จากการทดสอบท๎าย
หนํวยการเรียนรู๎ จํานวน 4 เรื่อง พบวํา เรื่องที่ 1 Alphabets จํานวน 26 คํา นักเรียน
จําคําศัพท์ไมํได๎ 10 คํา เรื่องที่ 2 My Body จํานวน 20 คํา นักเรียน จําคําศัพท์ไมํได๎
10 คํา เรื่องที่ 3 Things in the classroom จํานวน 20 คํา นักเรียน จําคําศัพท์ไมํได๎
8 คํา และเรื่องที่ 4 Fruits จํานวน 20 คํา นักเรียนจําคําศัพท์ไมํได๎ 12 คํา
นอกจากนี้ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนของครู ก็ สํ ง ผลให๎ ผ ลสั ม ฤทธิ์
กลุํมสาระการเรียนรู๎ ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมํเป็นไปตามเปูาหมายของ
โรงเรียน คือ ร๎อยละ 70 ซึ่งวิธีสอนของครูก็เป็นวิธีเดิม ๆ เชํ น การสอนแบบบรรยาย
ไมํได๎คํานึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล ทําให๎นักเรียนที่เรียนอํอนอยูํแล๎ว เรียนรู๎ได๎
ช๎าลง รวมทั้งครู ให๎นักเรียนทํองคําศัพท์ โดยออกเสียงพร๎อมกันทั้งห๎องก็เป็ นวิธีเดิม ๆ
ทําให๎นักเรียนจําคําศัพท์ได๎เพียงไมํนาน ดังที่ นันทนา ทองอินคํา (2548: 4) ได๎กลําววํา
“ในการเรียนคําศัพท์ ถ๎าเราเรียนด๎วยความเข๎าใจแล๎วเราจะจําไปจนวันตาย แตํการทํองจํา
เมื่อเวลาผํานไป ไมํนานเราก็จะลืมได๎”

ข้อบกพร่องที่ 7 : ใช๎สรรพนามแทนตัวเองวํา ผู๎รายงาน ในยํอหน๎าสุดท๎าย ทําให๎ไมํ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์
แนวทางปรับปรุง : ใช๎สรรพนามแทนตัวเองวํา ผู๎วิจัย ตามหลักเกณฑ์สากล
ข้อบกพร่องที่ 8 : เขียนยํอหน๎าสุดท๎ายวกวน ทําให๎ผู๎อํานสับสน
แนวทางปรับปรุง : ยํอหน๎าสุดท๎ายกลําวถึงเหตุผลในการทําวิจัยอีกครั้ง เพื่อให๎ผู๎อํานเกิด
ความเชื่อมั่นและเห็นความสําคัญรวมทั้งความเป็นไปได๎ที่จะทําวิจัย
โดยไมํต๎องมีการอ๎างอิง ดังตัวอยําง
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ตัวอย่าง

?

จากปัญหาและสาเหตุดังกลําวข๎างต๎นโดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการอํานจับใจความของ
นักเรีย นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยูํในระดับที่ยังไมํนําพอใจนั้นสาเหตุที่สํ าคัญที่สุ ด
เนื่องจากไมํมีวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมและไมํมีประสิทธิภาพเพียงพอสําหรับ
การฝึ ก ทั ก ษะการอํ า น ปั ญ หาดั ง กลํ า วหากไมํ ไ ด๎ รั บ การปรั บ ปรุ ง แก๎ ไ ขจะทํ า ให๎
ผลสั ม ฤทธิ์ ภ าษาไทยต่ํ า และยั ง สํ ง ผลให๎ ก ลุํ ม สาระการเรี ย นรู๎ อื่ น ๆ ต่ํ า ไปด๎ ว ย
ดังนั้น วิธีที่จะชํวยสํงเสริมให๎เกิดทักษะการอํานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ วิธีการหนึ่งคือ
การทําแบบฝึ กหั ดที่ สร๎างขึ้นตรงกับปัญหา มีจุดมุํงหมายที่ชัดเจน แบบฝึ กจึงเป็น
เครื่ องมือที่จํ าเป็น ตํอการฝึ กทางภาษา การฝึ กแตํล ะทักษะนั้นมีการฝึ กหลายแบบ
ที่สร๎างความสนใจทําให๎นักเรียนกระตือรือร๎นและได๎ฝึกฝนปฏิบัติตามขั้นตอนของการฝึก
ทําให๎นักเรียนเกิดทักษะ ดังที่ อ๎อมน๎อย เจริญธรรม และกาญจนา จิตสํารวย (2533,
2552 ) กลําวไว๎วํา แบบฝึกเป็นกิจกรรมที่นําสนใจ แปลกใหมํ ทําให๎นักเรียนอยาก
เรี ยนรู๎ สนใจ ฝึ กฝนปฏิ บัติส อดคล๎องกับผลการค๎นพบของพธู ทั่งแดง และครรชิต
มนูญผล (2534, 2544 ) ได๎ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอํานจับใจความสําคัญใน
ระดับ ชั้น ซึ่งพบวํา หลั งการใช๎แบบฝึ กทั กษะการอํ านจับใจความสํ าคัญ นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ในการอํานจับใจความสําคัญมีความแตกตํางกันอยํางมีนัย สําคัญที่ระดับ .05
(2549 : บทคัดยํอ) นอกจากนี้ ปรียาพันธุ์ ปานเพ็ง (2548 : บทคัดยํอ) ได๎สร๎างแบบฝึก
ทักษะความเข๎าใจในการอําน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบวํา คะแนนหลัง
ใช๎แบบฝึกสูงกวํากํอนใช๎แบบฝึกอยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 กฤษณา แก๎วประไพ
(2550) ดัง นั้ น จึ ง สรุ ป ได๎ วํา การใช๎ แบบฝึ ก มาพัฒ นาทั กษะการอํ านทํ าให๎ นัก เรี ยนมี
ผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ย นสู งขึ้น ผู้ร ายงานจึ งมีค วามสนใจที่จะสร๎ างแบบฝึ กทั กษะ
การอํานจับใจความสําคัญ โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ 5 ขั้น เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มี
ทักษะการอํานจับใจความที่มีประสิ ทธิภาพและเป็นแนวทางในการพัฒนาการสอนอําน
จับใจความให๎มีคุณภาพตํอไป



จากความสําคัญของทักษะการอํานจับใจความสําคัญ ซึ่งมีผลกระทบตํอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกับกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยโดยตรง และกลุํมสาระการเรี ยนรู๎อื่น ๆ
โดยอ๎อม จึงจําเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องเรํงแก๎ไขโดยดํวนด๎วยวิธีการใช๎ แบบฝึกทักษะการอําน
จับใจความสําคัญ ผํานกระบวนการเรียนรู๎ 5 ขั้น ซึ่งเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
และนักเรียนโรงเรียนวัดทําน๎อยมากกวําวิธีอื่น ๆ ที่ผํานมา ดังนั้นผู๎วิจัยจึงวิจัยเรื่อง
การพัฒนาแบบฝึกพัฒนาทักษะการอํานจับใจความสําคัญโดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ 5 ขั้น
เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะการอํานจับใจความ อันเป็นประโยชน์ในการศึกษาค๎นคว๎า
ในระดับสูงตํอไป
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นการเขียนบํงชี้วําผู๎วิจัยจะทําอะไร วัดอะไร หาอะไร โดยเขียนให๎
สอดคล๎องกับชื่อเรื่องที่จะทํา วัตถุประสงค์ของการวิจัยมาจากชื่อเรื่อง มาจากสิ่งที่ต๎องการศึกษา เขียนเป็น
ประโยคบอกเลําแยกเป็นข๎อ ๆ และวัตถุประสงค์แตํละข๎อจะระบุปัญหาที่ศึกษาเพียงประเด็นเดียว
หลักเกณฑ์การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ใช๎คําวํา “วัตถุประสงค์ของการวิจัย”
2. การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัยในแตํละข๎อจะขึ้นต๎นด๎วย “เพื่อ” แล๎วตามด๎วยลักษณะ
3 ประการ ดังนี้
2.1 ลักษณะของการศึกษา เป็นการบํงบอกวําจะศึกษาในลักษณะใด เชํน การเปรียบเทียบ
การทดลอง การสํารวจ การหาความสัมพันธ์ การสร๎าง/การพัฒนา (นวัตกรรม)
2.2 ตัวแปรต๎น (นวัตกรรม) ผู๎วิจัยจะต๎องกําหนดวําจะศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรต๎น (นวัตกรรม)
อะไร เชํน แบบฝึก ชุดการสอน บทเรียนสําเร็จรูป เอกสารประกอบการเรียน
เอกสารประกอบการสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน เกม หนังสืออํานเพิ่มเติม ฯลฯ
2.3 กลุํมตัวอยํางหรือกลุํมเปูาหมาย ควรระบุวํากลุํมตัวอยํางหรือกลุํมเปูาหมายเป็นใคร
ดังตัวอยําง
ลักษณะของ
ตัวแปรต้น
การศึกษา
การพัฒนา
สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง
โจทย์ปัญหา

การพัฒนา

กลุ่มตัวอย่าง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียน............
นักเรียนชุมนุม ICT
โรงเรียน
.......................

เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง โจทย์
ปัญหา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียน............
เพื่อพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง
การเขียนโปรแกรมควบคุมหุํนยนต์
สําหรับนักเรียนชุมนุม ICT
โรงเรียน............
เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน
เรียงความ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน............

บทเรียนสําเร็จรูป
เรื่อง การเขียน
โปรแกรมควบคุม
หุํนยนต์
แบบฝึกทักษะ
นักเรียนชั้น
การเขียนเรียงความ ประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียน............
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ลักษณะของ
ตัวแปรต้น
กลุ่มตัวอย่าง
การศึกษา
การใช๎
นิทานภาพ
นักเรียนปฐมวัย
Pop-up พัฒนา
โรงเรียน
ความคิดสร๎างสรรค์ ........................

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลการใช๎นิทานภาพ Pop-up
พัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ สําหรับ
นักเรียนปฐมวัย โรงเรียน.....................

3. เขียนผลผลิต (Output) ที่ได๎จริง ๆ วําจะได๎ผลอะไรจากการทํานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์
ที่คิดขึ้น และผลจากการทดลองใช๎นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่คิดขึ้น หากเขียนวัตถุประสงค์ 2 ข๎อ ให๎
เรียงลําดับจากวัตถุประสงค์หลักไปหาวัตถุประสงค์ยํอย หากมีข๎อที่ 3 เป็นการศึกษาความพึงพอใจหรือ
เจตคติในการใช๎ของนวัตกรรม ก็ให๎เรียงไว๎เป็นลําดับถัดไป ดังตัวอยําง
การเรียงลาดับวัตถุประสงค์การวิจัย
ข้อที่ 1 เป็นการรายงานผลการพัฒนานวัตกรรม
หรือสิ่งประดิษฐ์
ข้อที่ 2 เป็นการรายงานผลการใช๎และตรวจสอบ
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์

ข้อที่ 3 เป็นการศึกษาความพึงพอใจหรือเจตคติ
ในการใช๎ของนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกพัฒนาทักษะการอําน
จับใจความสําคัญ สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกพัฒนาทักษะ
การอํานจับใจความสําคัญ สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให๎มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอน
และหลังการใช๎แบบฝึกทักษะการอําน
จับใจความสําคัญ สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอ
แบบฝึกทักษะการอํานจับใจความสําคัญ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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4. จํานวนข๎อของวัตถุประสงค์ของการวิจัยมากน๎อยเพียงไรขึ้นอยูํกับขอบเขต โดยหลักการแล๎ว
ไมํควรตั้งวัตถุประสงค์ยํอยมากเกินไป เพราะอาจจะมีปัญหาเรื่อง ระยะเวลาในการวิจัย การเก็บรวบรวม
ข๎อมูล ฯลฯ ควรตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยประมาณ 2–5 หัวข๎อใหญํ เพื่อให๎ดําเนินการได๎ทั้งหมด ดัง
ตัวอยําง
ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนอํานครบวงจร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร๎างชุดการสอนอํานครบวงจร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให๎มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอํานจับใจความสําคัญกํอนและหลังการสอนด๎วยชุดการสอนอําน
ครบวงจร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
5. ถ๎าวัตถุประสงค์ในการศึกษาผล/ตรวจสอบหลายรายการ ควรแยกเป็นข๎อยํอยในวัตถุประสงค์
หลักแทนการแยกออกมาตํางหาก เพื่อให๎มีความกระชับและเป็นหมวดหมูํก็ได๎ ดังตัวอยําง
ชื่อเรื่อง การคูํมือเรียนรู๎ด๎วยตนเอง เรื่อง การทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สําหรับนักเรียนชํวงชั้นที่ 3 :
กรณีศึกษาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พัฒนาชุดการสอนอํานครบวงจร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1. เพื่อสร๎างคูํมือเรียนรู๎ด๎วยตนเอง เรื่อง การทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สําหรับนักเรียนชํวงชั้นที่ 3 :
กรณีศึกษาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
2. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู๎ของนักเรียน ดังนี้
2.1 ความรู๎เกี่ยวกับฐานการเรียนรู๎กํอนและหลังชมโดยใช๎คูํมือเรียนรู๎ด๎วยตนเอง เรื่อง การทํองเที่ยว
เชิงอนุรักษ์
2.2 ความรู๎สึกเกี่ยวกับฐานการเรียนรู๎กํอนและหลังชมโดยใช๎คูํมือเรียนรู๎ด๎วยตนเอง
เรื่อง การทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
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ข้อบกพร่องและแนวทางปรับปรุงการเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจยั
วัตถุประสงค์การวิจัยเป็นหัวข๎อสําคัญ เพราะเป็นสิ่งกําหนดการวิเคราะห์ข๎อมูล สรุป และ
อภิปราย โดยทั่วไปพบข๎อบกพรํองไมํมากนัก ซึง่ มีแนวทางปรับปรุงแตํละหัวข๎อ ดังนี้
ข้อบกพร่องที่ 1 : ใช๎หัวข๎อ “วัตถุประสงค์ของการศึกษา”
แนวทางปรับปรุง : ปรับเป็นหัวข๎อ “วัตถุประสงค์ของการวิจัย” ซึง่ เป็นหัวข๎อของรายงาน
การวิจัยที่เป็นสากลทั่วไป
ข้อบกพร่องที่ 2 : นําวิธกี ารศึกษาผล/ตรวจสอบนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งมีหลายวิธี
แยกเป็นข๎อ ๆ ตํางหาก ทําให๎ดูเหมือนวํานําสิ่งเดียวกันมาขยายเพิ่ม
แนวทางปรับปรุง : ถ๎ามีวัตถุประสงค์ในการศึกษาผล/ตรวจสอบหลายประการ ควรแยก
เป็นข๎อยํอยในวัตถุประสงค์หลักแทนที่จะแยกออกมาตํางหาก เพื่อให๎
มีความกระชับเป็นหมวดหมูํ ดังตัวอยําง
ชื่อเรื่อง การใช๎แบบฝึกทักษะศิลปศึกษา ชุด วาดภาพสร๎างความรู๎นําสูํการระบายสี ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ตัวอย่าง

?

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะศิลปศึกษา ชุด วาดภาพสร๎างความรู๎นําสูํการระบายสี
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให๎มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให๎ได๎มาตรฐานโรงเรียนร๎อยละ 80 ขึ้นไป
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีตํอแบบฝึกทักษะ
ศิลปศึกษา ชุด วาดภาพสร๎างความรู๎นําสูํการระบายสี

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะศิลปศึกษา ชุด วาดภาพสร๎างความรู๎นําสูํการระบายสี
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให๎มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อศึกษาผลการใช๎ของนักเรียน ดังนี้
2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนและหลังใช๎แบบฝึกทักษะศิลปศึกษา
ชุด วาดภาพสร๎างความรู๎นําสูํการระบายสีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2.2 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีตํอแบบฝึกทักษะ
ศิลปศึกษา ชุด วาดภาพสร๎างความรู๎นําสูํการระบายสี
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ชื่อเรื่อง การใช๎หนังสือสํงเสริมการอําน ชุด เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ตัวอย่าง

?

1. เพื่อสร๎างและพัฒนาหนังสือสํงเสริมการอําน ชุด เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิต
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให๎มีประสิทธิภาพ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนและหลังใช๎หนังสือสํงเสริมการอําน
ชุด เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
3. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนและหลังใช๎
หนังสือสํงเสริมการอําน ชุด เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิต ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีตํอหนังสือสํงเสริม
การอําน ชุด เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิต

 1. เพื่อสร๎างและพัฒนาหนังสือสํงเสริมการอําน ชุด เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิต
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให๎มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อศึกษาผลการใช๎ของนักเรียน ดังนี้
2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนและหลังใช๎หนังสือสํงเสริมการอําน
ชุด เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2.2 ศึกษาดัชนีประสิทธิผลการใช๎หนังสือสํงเสริมการอําน ชุด เศรษฐกิจพอเพียง
เลี้ยงชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2.4 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีตํอหนังสือสํงเสริม
การอําน ชุด เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิต
ข้อบกพร่องที่ 3 : เขียนวัตถุประสงค์ใช๎คําฟุุมเฟือยเกินความจําเป็น เชํน “สร๎างและ
พัฒนา” “ศึกษาเปรียบเทียบ”
แนวทางปรับปรุง : ถ๎าตัดออกไมํเสียความก็ควรตัดออก เลือกใช๎ 1 คํา ดังตัวอยําง
ตัวอย่าง

?

เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสือสํงเสริมการอําน ชุด เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิต ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 เพื่อพัฒนาหนังสือสํงเสริมการอําน ชุด เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิต ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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?

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนและหลังใช๎แบบฝึกเสริมทักษะ
การเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด

 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนและหลังใช๎แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน
สะกดคําตามมาตราตัวสะกด
ข้อบกพร่องที่ 4 : เกริ่นนําเยิ่นเย๎อ และเขียนวัตถุประสงค์ใช๎คําฟุุมเฟือย ทําให๎
วัตถุประสงค์ยาวเกินความจําเป็น
แนวทางปรับปรุง : ประเด็น การเกริ่นนํา สํวนใหญํจะไมํพบการเกริ่นนํา และถ๎ามีการเกริน่ นํา
จะใช๎ข๎อความสั้น ๆ วํา “ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ดังนี้” สํวนประเด็น หัวข๎อวัตถุประสงค์การวิจัยต๎องเขียนให๎เนื้อความ
สั้น กะทัดรัด ถ๎าตัดออกไมํเสียความก็ควรตัดออก
ข้อบกพร่องที่ 5 : เลขหัวข๎อใสํเครื่องหมายวงเล็บ ทําให๎ข๎อความเป็นหัวข๎อยํอย
แนวทางปรับปรุง : ไมํต๎องใสํเครื่องหมายวงเล็บ เนื่องจากเป็นหัวข๎อหลักของ วัตถุประสงค์
ของการวิจัย ดังตัวอยําง
ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนทักษะการอํานเพื่อความเข๎าใจ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ตัวอย่าง

?

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การศึกษา เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนทักษะการอํานเพื่อความเข๎าใจ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ๎านบางรัก อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ปีการศึกษา
2554 มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพชุดการเรียนทักษะการอํานเพื่อความเข๎าใจ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ๎านบางรัก อําเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 4 ปีการศึกษา 2554 ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 80/80
2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
บ๎านบางรัก อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ปีการศึกษา 2554 โดยวัดจากการเปรียบเทียบ
การทดสอบระหวํางคะแนนกํอนเรียนกับคะแนนหลังเรียน
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3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ๎านบางรัก
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ปีการศึกษา 2554 ที่มีตํอการเรียนการสอนด๎วย
ชุดการเรียนทักษะการอํานเพื่อความเข๎าใจ ที่สร๎างขึ้น
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพชุดการเรียนทักษะการอํานเพื่อความเข๎าใจ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนและหลังใช๎ชุดการเรียนทักษะ
การอํานเพื่อความเข๎าใจ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีตํอชุดการเรียน
ทักษะการอํานเพื่อความเข๎าใจ
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดการเรียนทักษะการอํานเพื่อความเข๎าใจ สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให๎มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อศึกษาผลการใช๎ของนักเรียน ดังนี้
2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนและหลังใช๎ชุดการเรียนทักษะ
การอํานเพื่อความเข๎าใจ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2.2 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีตํอการเรียน
ชุดการเรียนทักษะการอํานเพื่อความเข๎าใจ
ข้อบกพร่องที่ 6 : เขียนวัตถุประสงค์ใหญํเกินความจําเป็น ทําให๎ไมํนําเชื่อวําจะให๎คําตอบ
ตามที่กําหนดได๎
แนวทางปรับปรุง : เขียนวัตถุประสงค์ไมํกว๎าง มีความเฉพาะเจาะจง สามารถดําเนินการได๎
สําเร็จ ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได๎ ดังตัวอยําง
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ชื่อเรื่อง การใช๎แบบฝึกทักษะศิลปศึกษา ชุด วาดภาพสร๎างความรู๎นําสูํการระบายสี ของ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ตัวอย่าง

 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ให๎ได๎มาตรฐานโรงเรียนร๎อยละ 80 ขึ้นไป
 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนและหลังใช๎แบบฝึกทักษะศิลปศึกษา
ชุด วาดภาพสร๎างความรู๎นําสูํการระบายสี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

3. สมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐาน เป็ นการตั้งคําตอบลํวงหน๎า คาดการณ์ลํวงหน๎า อยํางมีเหตุผล โดยแสดงถึง
ความสัมพันธ์ที่คาดวําจะเป็นไปได๎ระหวํางตัวแปร 2 ตัวหรือมากกวํา ซึ่งการตั้งสมมติฐานต๎องมาจาก
การศึกษาทฤษฏี หลักการ เหตุผล งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องอยํางครบถ๎วน และสามารถตรวจสอบได๎ และต๎อง
นํามาตอบคําถามในบทที่ 4 และบทที่ 5 วําผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานหรือไมํ
หลักเกณฑ์การเขียนสมมติฐานการวิจัย
1. ตรวจสอบสมมติฐานของการวิจัยแตํละข๎อกํอน วําเป็นวัตถุประสงค์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์
ระหวํางตัวแปร 2 ตัวขึ้นไปหรือไมํ ถ๎าแสดงถึงความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรจะเขียนในลักษณะ เพื่อ
เปรียบเทียบ หรือ เพื่อหาความสัมพันธ์ ซึ่งวัตถุประสงค์ในลักษณะนี้สามารถเขียนสมมติฐาน และ
ทดสอบด๎วยวิธีการทางสถิติ
2. ควรเขียนสมมติฐานแบบมีทิศทางวํา นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น ใช๎คําวํา “สูงกว่า” ถ๎าเป็นสิ่งที่
พึงประสงค์ และ คําวํา “ต่ากว่า” ถ๎าเป็นสิ่งที่ไมํพึงประสงค์
3. เขียนสมมติฐาน ไมํให๎มีคําที่แสดงความคาดหวังวํา “น่าจะ” หรือ “อาจจะ” เนื่องจากการตั้ง
สมมติฐานต๎องมีเหตุผลมารองรับจากการศึกษาทฤษฏี หลักการ เหตุผล งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องอยํางครบถ๎วนแล๎ว
4. สมมติฐานอาจเรียงไว๎ในบทที่ 1 หรือ บทที่ 2 ก็ได๎ ซึ่งขึ้นอยูํกับความต๎องการของผู๎วิจัยหรือ
รูปแบบของหนํวยงานที่กําหนด ลักษณะที่อยูํในบทที่ 1 ผู๎วิจัยต๎องการให๎ผู๎อํานทราบถึงทิศทางที่ต๎องการ
พิสูจน์ในงานวิจัยนั้นด๎วยข๎อมูลเชิงประจักษ์ สํวนลักษณะทีอ่ ยูํในตอนท๎ายของบทที่ 2 ซึ่งเป็นการทบทวน
เกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข๎อง วัตถุประสงค์ของการเขียนแบบนี้ ผู๎วิจัยต๎องการแสดงให๎เห็ นถึงผลการค๎นคว๎า
เอกสารจนสามารถคาดคะเนคําตอบของการวิจัย
5. เขียนสมมติฐานให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ ดังตัวอยําง
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กํอนและหลังใช๎เอกสารประกอบการเรียน
หนํวยการเรียนรู๎ เรื่อง การดํารงพันธุ์
ของสิ่งมีชีวิต

สมมติฐานของการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หลังใช๎เอกสารประกอบการเรียน
หนํวยการเรียนรู๎ เรื่อง
การดํารงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
สูงกวํากํอนใช๎

ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ข้อบกพร่องและแนวทางปรับปรุงการเขียนสมมติฐานของการวิจัย
ข๎อบกพรํองในการเขียนสมมติฐาน นอกจากจะไมํระบุหัวข๎อนี้ไว๎แล๎ว ยังพบข๎อบกพรํองอื่น ๆ ได๎
อีก 4 ประการ ซึ่งมีแนวทางปรับปรุงแตํละหัวข๎อ ดังนี้
ข้อบกพร่องที่ 1 : ใช๎หัวข๎อ “สมมติฐานของการศึกษา” หรือ “คําถามในการศึกษา”
แนวทางปรับปรุง : ปรับเป็นหัวข๎อ “สมมติฐานของการวิจัย” ซึ่งเป็นหัวข๎อของรายงาน
การวิจัยที่เป็นสากลทั่วไป
ข้อบกพร่องที่ 2 : ตั้งสมมติฐานจากวัตถุประสงค์ที่ไมํได๎แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร
(ตัวอยํางข๎อ 1 และ ข๎อ 3)
แนวทางปรับปรุง : ตัดสมมติฐานข๎อนั้นออก เพื่อให๎ถูกต๎องตามหลักเกณฑ์ เนื่องจากการตั้ง
สมมติฐาน เมื่อได๎ผลแล๎วต๎องมีการทดสอบเพื่อยืนยันผลการวิจัยด๎วยคํา
สถิติ เชํน คํา t – test ดังตัวอยําง
ตัวอย่าง

?

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะศิลปศึกษา ชุด วาดภาพสร๎างความรู๎นําสูํการระบายสี
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให๎มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนและหลังใช๎แบบฝึกทักษะ
ศิลปศึกษา ชุด วาดภาพสร๎างความรู๎นําสูํการระบายสี ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีตํอแบบฝึก
ทักษะศิลปศึกษา ชุด วาดภาพสร๎างความรู๎นําสูํการระบายสี
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สมมติฐานของการศึกษา
1. แบบฝึกทักษะศิลปศึกษา ชุด วาดภาพสร๎างความรู๎นําสูํการระบายสี ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด๎วย
แบบฝึกทักษะศิลปศึกษา หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจตํอแบบฝึกทักษะศิลปศึกษา
ชุด วาดภาพสร๎างความรู๎นําสูํการระบายสี อยูํในระดับ มาก
 สมมติฐานของการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังใช๎แบบฝึก
ทักษะศิลปศึกษา ชุด วาดภาพสร๎างความรู๎นําสูํการระบายสี สูงกวํากํอนใช๎
ข้อบกพร่องที่ 3 : ตั้งสมมติฐานเป็นประโยคคําถาม
แนวทางปรับปรุง : ปรับสมมติฐานให๎เป็นประโยคบอกเลําที่ระบุความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปร
ดังตัวอยําง
ตัวอย่าง

?

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหนังสืออํานเพิ่มเติม ชุด เรียนรู๎แนวทางแก๎ไข ใสํใจรักษ์สิ่งแวดล๎อม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให๎มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กํอนและหลังเรียนด๎วยหนังสืออํานเพิ่มเติม ชุด เรียนรู๎แนวทางแก๎ไข ใสํใจ
รักษ์สิ่งแวดล๎อม
คาถามในการศึกษา
1. ประสิทธิภาพของหนังสืออํานเพิ่มเติม ชุด เรียนรู๎แนวทางแก๎ไข ใสํใจรักษ์
สิ่งแวดล๎อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นจะเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 หรือไมํ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนเทศบาลวัดเพชร ที่เรียนด๎วยหนังสืออํานเพิ่มเติม ชุด เรียนรู๎
แนวทางแก๎ไขใสํใจรักษ์สิ่งแวดล๎อม จะแตกตํางกันอยํางไร
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 สมมติฐานของการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนด๎วย
หนังสืออํานเพิ่มเติม ชุด เรียนรู๎แนวทางแก๎ไขใสํใจรักษ์สิ่งแวดล๎อม สูงกวํากํอนเรียน
ข้อบกพร่องที่ 4 : เขียนสมมติฐานเป็นประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ
แนวทางปรับปรุง : ปรับสมมติฐานให๎เป็นประโยคบอกเลําที่ระบุความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปร
ดังตัวอยําง
ตัวอย่าง

?

สมมติฐานของการวิจัย
1. ได๎หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาการอํานการเขียน เรื่อง ตัวสะกดไมํตรง
ตามมาตรา กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ให๎มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ใช๎ในการจัดการเรียน
การสอนอยํางมีประสิทธิภาพ
2. เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการนําเอาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาใช๎ในการสร๎างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ในวิชาภาษาไทยและเนื้อหาวิชาอื่นให๎มีประสิทธิภาพ
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนหลังเรียนด๎วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่
พัฒนาขึ้นสูงกวํากํอนเรียน

 สมมติฐานของการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนด๎วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ตัวสะกดไมํตรงตามมาตรา สูงกวํากํอนเรียน

~ 32 ~

4. ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย เป็นการกําหนดกรอบของการวิจัยที่จะทําเพื่อจํากัด และเพื่อให๎เข๎าใจ ความชัดเจน
ในการทําวิจัย ซึ่งประกอบด๎วย ประชากรและกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย เนื้อหา (ระบุรายละเอียดยํอย
ของเนื้อหาสาระที่ต๎องการพัฒนาตามหลักสูตรที่กําหนด มิใชํเลือกเนื้อหามาพัฒนาทั้งรายวิชา) ตัวแปรต๎น
(นวัตกรรม) ตัวแปรตาม (ผลสัมฤทธิ์จากการใช๎นวัตกรรม) และ ระยะเวลาทดลองใช๎นวัตกรรม ดังแสดงใน
ภาพที่ 3

ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง

เนื้อหาใน
การวิจัย
ขอบเขตของ
การวิจัย

ระยะเวลา
ทดลอง

ตัวแปรใน
การวิจัย

ภาพที่ 3 สํวนประกอบของขอบเขตการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร (Population) หมายถึง กลุํมของสิ่งตําง ๆ ทั้งหมดที่ผู๎วิจัยสนใจ ซึ่งอาจเป็นกลุํมของ
สิ่งของ คน หรือเหตุการณ์ตําง ๆ ซึ่งสมาชิกในกลุํมแตํละหนํวยมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติบางอยําง
รํวมกัน ตามที่ผู๎วิจัยกําหนดจะศึกษา เชํน การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอํานจับใจความ
สํ าหรั บ นั กเรี ย นชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนบ๎ านหนับเภา” จากหั ว ข๎อวิจัยเรื่องนี้ ประชากร คื อ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ๎านหนับเภาทุกคน ผลการวิจัยเรื่องนี้ จะเป็นผลเฉพาะ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ๎านหนับเภาเทํานั้น ไมํรวมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนอื่น
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กลุ่มตัวอย่าง (Sample) หมายถึง สํ วนหนึ่งของประชากรที่ผู๎วิจัยสนใจ กลุํมตัวอยํางที่ดี
หมายถึง กลุํมตัวอยํางที่มีลักษณะตําง ๆ ที่สํา คัญครบถ๎วนเหมือนกับกลุํมประชากร เป็นตัวแทนที่ดีของ
กลุํมประชากรได๎
การเขียนประชากรและกลุํมตัวอยําง มีแนวทางการเขียน ดังนี้
1. การเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive sampling) ผู๎วิจัยควรบอกเหตุผลในการเลือก
เชํน ผู้วิจัยเป็นครูที่ปรึกษา หรือ ผู้วิจัยรับผิดชอบการเรียนการสอนและต้องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น
เฉพาะนักเรียนที่อ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง อ่านตะกุกตะกัก หรือ นักเรียนได้คะแนนสอบ เรื่อง การแก้
โจทย์ปัญหา ไม่ถึงร้อยละ 50
2. ใช๎ประชากรเป็นกลุํมตัวอยําง ใช๎คําวํา “ประชากรและกลุํมตัวอยําง”
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุํมตัวอยําง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนวัดนากุน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 1 ห๎องเรียน
จํานวน 20 คน โดยใช๎วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เนื่องจากผู๎วิจัยเป็นครูประจําชัน้
และสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
3. ใช๎ประชากรในการทดลองหาประสิทธิภาพนวัตกรรม ใช๎กลุํมตัวอยํางในการใช๎นวัตกรรม เขียน
หัวข๎อแยก “ประชากร” “กลุํมตัวอยําง”
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ๎านบางฉาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 54 คน
2. กลุํมตัวอยําง
กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ๎านบางฉาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 13 คน โดยใช๎วิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เฉพาะนักเรียนที่ทดสอบการบอกคําและหรือความหมายคําศัพท์ภาษาอังกฤษ
ไมํได๎ ร๎อยละ 60
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นอกจากนี้ การกําหนดขนาดของกลุํมตัวอยํางเกี่ยวข๎องกับคําความเชื่อมั่น โดยเฉพาะการวิจัยใน
ชั้นเรียน มักพบวํา ผู๎วิจัยตั้งคําความเชื่อมั่น 99% กับกลุํมตัวอยํางไมํเกิน 50 คน ซึ่ง เครจซี่และมอร์แกน
(Krejecie & Morgan, 1970: 608) ยามาเน (Yamana, 1960: 1088-1089) โคเฮน และ มอร์ริสสัน
(Cohen, Marion & Morrission. 2000: 95) นําเสนอสรุปได๎วํา ขนาดกลุํมตัวอยํางต่ํากวํา 50 คน
ผลการวิจัยต๎องเลือกใช๎ความเชื่อมั่น 95%

ข้อบกพร่องและแนวทางปรับปรุงการเขียนสมมติฐานของการวิจัย
การเขียนประชากรและกลุํมตัวอยําง มีข๎อบกพรํอง 6 ประการ ซึ่งมีแนวทางปรับปรุงแตํละหัวข๎อ
ดังนี้
ข้อบกพร่องที่ 1 : ใช๎หัวข๎อ “ขอบเขตของการศึกษา”
แนวทางปรับปรุง : ปรับเป็นหัวข๎อ “ขอบเขตของการวิจัย” ซึ่งเป็นหัวข๎อของรายงาน
การวิจัยที่เป็นสากลทั่วไป
ข้อบกพร่องที่ 2 : ใช๎ข๎อความ “ขอบเขตประชากร” ซ้ํากับหัวข๎อ “ขอบเขตของการวิจัย”
เชํน ขอบเขตประชากร ขอบเขตเนื้อหา ขอบเขตตัวแปรที่ศึกษา
แนวทางปรับปรุง : ตัดข๎อความ “ขอบเขต” เพื่อไมํให๎ซ้ําซ๎อน
ข้อบกพร่องที่ 3 : ไมํได๎ระบุเหตุผลการเลือกกลุํมตัวอยําง
แนวทางปรับปรุง : เพิ่มเหตุผลในการเลือกกลุํมตัวอยําง ซึ่งในการเลือกแบบเจาะจง เป็น
การเลือกกลุํมตัวอยํางตามดุลยพินิจของนักวิจัย ดังนั้นจึงต๎องบอก
เหตุผลในเลือกวิธีการได๎กลุํมตัวอยําง
ข้อบกพร่องที่ 4 : ไมํได๎ระบุกลุํมตัวอยํางยํอยให๎ชัดเจนวํา เป็นภาคเรียนใด ทําให๎เข๎าใจผิด
แนวทางปรับปรุง : ระบุให๎ครบถ๎วนตามหลักเกณฑ์
ข้อบกพร่องที่ 5 : ใช๎ประชากรเป็นกลุํมตัวอยําง เขียน “ประชากร” อยํางเดียว
แนวทางปรับปรุง : ใช๎ประชากรเป็นกลุํมตัวอยําง ใช๎คําวํา “ประชากรและกลุํมตัวอยําง”
เพราะนักเรียนมี 1 ห๎อง เป็นทั้งประชากรในการหาคุณภาพของ
เครื่องมือ และเป็นกลุํมตัวอยํางในการทดลองใช๎เครื่องมือ
ข้อบกพร่องที่ 6 : ระบุประชากรและกลุํมตัวอยําง จํานวน 20 คน ในโรงเรียนที่ผู๎วิจัย
ปฏิบตั ิงาน ซึ่งไมํเพียงพอในการทดลองหาประสิทธิภาพเครื่องมือกับ
กลุํมเล็ก จํานวน 10 คน กลุํมใหญํ จํานวน 30 คนขึ้นไป
แนวทางปรับปรุง : ควรใช๎ประชากรในโรงเรียนอื่นที่มีบริบทเดียวกันกับกลุํมตัวอยําง เพื่อ
ทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ดังตัวอยําง
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ตัวอย่าง

?

ขอบเขตของการศึกษา
1) ขอบเขตประชากร
ประชากรในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ๎านบางรัก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ปีการศึกษา
2554 จํานวน 49 คน

 ขอบเขตของการศึกษา
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ๎านบางรัก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2554 จํานวน 49 คน

?

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (ในกรณีนักเรียนมีมาก)
1.1 ประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเคียงข๎าว สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2554 จํานวน 20 คน
1.2 กลุํมตัวอยําง ในการศึกษาครั้งนี้ (วิจัยศึกษาจากประชากรทั้งหมด ไมํมี
การสุํมกลุํมตัวอยําง)

 ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุํมตัวอยําง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเคียงข๎าว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2554 จํานวน 20 คน
 ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุํมตัวอยําง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเคียงข๎าว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2554 จํานวน 20 คน
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1.2 กลุํมตัวอยําง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเคียงข๎าว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2554 จํานวน 10 คน ซึ่งไมํผํานเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด ท 1.1
ป.3/1, ป.3/2, และ ท 2.1 ป.3/1 ร๎อยละ 60
ข้อบกพร่องที่ 7 : ระบุประชากรจากหลายโรงเรียน ทําให๎ประชากรมีบริบทที่แตกตํางกัน
แนวทางปรับปรุง : กําหนดประชากรในโรงเรียนเดียวกันกับกลุํมตัวอยําง เพราะการเลือก
กลุํมตัวอยํางจะต๎องมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัตติ ําง ๆ เหมือนกับประชากร
เพื่อให๎งานวิจัยนําเชื่อถือ มีคุณภาพ การนําเครื่องมือไปหาประสิทธิภาพ
กับกลุมํ ทดลองในโรงเรียนอื่น ให๎เขียนบรรยายในบทที่ 3 ไมํต๎องนํามา
เขียนเป็น กลุํมประชากร ดังตัวอยําง

?

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2554 จํานวน 50 คน จากโรงเรียนวัดนากุน จํานวน 16 คน โรงเรียนบ๎านอินทนิน จํานวน 19
คน โรงเรียนบ๎านหนับเภา จํานวน 15 คน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
1.2 กลุํมตัวอยําง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเคียงข๎าว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2554 จํานวน 20 คน

 ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเคียงข๎าว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2554 จํานวน 20 คน
1.2 กลุํมตัวอยําง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเคียงข๎าว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2554 จํานวน 9 คน ซึง่ ได๎คะแนนสอบ เรื่อง มาตราตัวสะกดไมํตรง
มาตรา ไมํถึงร๎อยละ 60
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ข้อบกพร่องที่ 8 : ระบุวิธีได๎กลุํมตัวอยํางไมํถูกต๎อง ทําให๎เข๎าใจผิด
แนวทางปรับปรุง : ระบุวิธีการให๎ถูกต๎องตามหลักวิชา เนื่องจากเป็นการสุํมโดยการจับสลาก
ดังตัวอยําง
ตัวอย่าง

?

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสามัคคี ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2553 จํานวน 2 ห๎องเรียน นักเรียน 61 คน
2. กลุํมตัวอยําง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วัดสามัคคี ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2553 จํานวน 31 คน ซึ่งได๎มาโดยการสุํมแบบกลุํม (Cluster sampling)
โดยกําหนดหนํวยเป็นห๎องเรียน แล๎วจับสลากมา 1 ห๎องเรียน จากประชากรจํานวน
2 ห๎องเรียน

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสามัคคี ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2553 จํานวน 2 ห๎องเรียน นักเรียน 61 คน
2. กลุํมตัวอยําง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสามัคคี ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2553 จํานวน 31 คน ซึ่งได๎มาโดยการสุํมแบบงําย (Sample
random sampling) จับสลากเลือก 1 ห๎องเรียน จากประชากรจํานวน 2 ห๎องเรียน
เนื้อหาในการวิจัย
ผู๎วิจัยต๎องกําหนดขอบเขตของเนื้อหาที่ใช๎ในการวิจัย เพื่อให๎เห็นกรอบของการศึกษา ซึ่งต๎องเขียน
ให๎ชัดเจน ดังตัวอยําง
เนื้อหาในการวิจัย
เนื้อหาที่ใช๎ในการสร๎างเอกสารประกอบการสอน เรื่อง เมืองยาว : เวียงโบราณแหํงหุบเขา
ประกอบด๎วย ประวัติความเป็นมาของชุมชน ภูมิศาสตร์และทรัพยากรท๎องถิ่น เศรษฐศาสตร์ ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน
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ข้อบกพร่องและแนวทางปรับปรุงการเขียนเนือ้ หาในการวิจัย
การเขียนเนื้อหาในการวิจัย มีข๎อบกพรํอง 2 ประการ ซึ่งมีแนวทางปรับปรุงแตํละหัวข๎อ ดังนี้
ข้อบกพร่องที่ 1 : ไมํมีหัวข๎อ “เนื้อหาในการวิจัย”
แนวทางปรับปรุง : เพิ่มหัวข๎อ “เนื้อหาในการวิจัย” ให๎ครบถ๎วน
ข้อบกพร่องที่ 2 : เขียนเนื้อหา คือ นวัตกรรม ทําให๎ผู๎อํานสับสน
แนวทางปรับปรุง : เขียนเป็น สาระการเรียนรู๎ เป็นเนื้อหายํอย ๆ ที่นํามาพัฒนาเป็น
นวัตกรรม ดังตัวอยําง
ตัวอย่าง

?

เนื้อหาที่ใช๎ในการศึกษา สาระทัศนศิลป์ หนํวยการเรียนรู๎ที่ 1 การวาดภาพ
ระบายสี กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คือ แบบฝึกทักษะศิลปศึกษา ชุด วาดภาพ
ระบายสี กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 5 เลํม



เนื้อหาที่ใช๎ในการวิจัย เป็นสาระการเรียนรู๎ในสาระทัศนศิลป์ เรื่อง เทคนิคของ
แสงเงา น้ําหนัก และวรรณะสีที่ใช๎ในการวาดภาพ

ตัวแปรในการวิจัย
ตัวแปรในการวิจัยเป็นสิ่งตําง ๆ หรือลักษณะตําง ๆ ที่ผู๎วิจัยต๎องการศึกษา ซึ่งสามารถแปรคําตาม
คุณลักษณะที่ผู๎วิจัยสนใจได๎มากกวํา 1 คํา หรือมากกวํา 1 คุณลักษณะ เชํน
เพศ เป็นตัวแปร 1 ตัว โดยแปรคําได๎เป็น ชาย และ หญิง (2 ลักษณะ)
วิธีเล่านิทาน เป็นตัวแปร 1 ตัว โดยแปรคําได๎เป็น 2 คํา คือ 1) วิธีเลําให๎ฟัง 2) วิธีอํานให๎ฟัง
การให้แรงเสริม เป็นตัวแปร 1 ตัว โดยแปรคําได๎เป็น 2 คํา คือ 1) การให๎แรงเสริมทางบวก 2)
การให๎แรงเสริมทางลบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นตัวแปร 1 ตัว โดยแปรคําได๎เป็นหลายคํา ตั้งแตํ 0-100 คะแนน
(ถ๎าคะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ตัวแปรในการวิจัย ประกอบด๎วย ตัวแปรต๎นหรือตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม
ตัวแปรต๎น เป็นตัวแปรที่ทําให๎ตัวแปรตามเปลี่ยนหรือเป็นสาเหตุให๎เกิดผล
ตัวแปรตาม เป็นตัวแปรที่เปลี่ยนผล เนื่องจากตัวแปรต๎น
การเขียนตัวแปรตาม ขึ้นอยูํกับวัตถุประสงค์การวิจัย หากวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจใน
การใช๎นวัตกรรม ผู๎วิจัยก็ต๎องเขียน “ความพึงพอใจ” เป็นตัวแปรตามด๎วย ดังตัวอยําง
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ชื่อเรื่อง
ตัวแปรต๎น
ตัวแปรตาม

ผลของน้ําผึ้งในการรักษาแผลเบาหวาน
น้ําผึ้ง
การหายของแผล

ชื่อเรื่อง

การใช๎แบบฝึกเสริมทักษะการอํานและเขียนคําไมํตรงมาตรา สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2
แบบฝึกเสริมทักษะการอํานและเขียนคําไมํตรงมาตรา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตัวแปรต๎น
ตัวแปรตาม
ชื่อเรื่อง
ตัวแปรต๎น
ตัวแปรตาม

การพัฒนาหนังสือสํงเสริมการอําน ชุดเมืองนครศรีธรรมราช สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หนังสือสํงเสริมการอําน ชุด เมืองนครศรีธรรมราช
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ความพึงพอใจของนักเรียน

ข้อบกพร่องและแนวทางปรับปรุงการเขียนตัวแปรในการวิจัย
การเขียนตัวแปรในการวิจัย มีข๎อบกพรํอง 3 ประการ ซึ่งมีแนวทางปรับปรุงแตํละหัวข๎อ ดังนี้
ข้อบกพร่องที่ 1 : ไมํมีหัวข๎อ “ตัวแปรในการวิจัย”
แนวทางปรับปรุง : เพิ่มหัวข๎อ “ตัวแปรในการวิจัย” ให๎ครบถ๎วน
ข้อบกพร่องที่ 2 : เขียน “ประสิทธิภาพของนวัตกรรม” เป็นตัวแปรตาม
แนวทางปรับปรุง : ตัดข๎อความ “ประสิทธิภาพของนวัตกรรม” เพราะเป็นคุณภาพของ
ตัวแปรต๎น
ข้อบกพร่องที่ 3 : ใช๎ข๎อความที่เยิ่นเย๎อ ไมํกระชับ เชํน กลุํมสาระการเรียนรู๎ ชั้น
แนวทางปรับปรุง : ตัดออกถ๎าไมํทําให๎เสียความ เพื่อความกระชับของข๎อมูล ดังตัวอยําง

~ 40 ~

ตัวอย่าง



ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด๎วย
1. ตัวแปรต๎น ได๎แกํ แบบฝึกการเขียนสะกดคําโดยใช๎ข๎อมูลท๎องถิ่น กลุํมสาระ
การเรียนรู๎ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2. ตัวแปรตาม ได๎แกํ
2.1 ประสิทธิภาพของแบบฝึกการเขียนสะกดคําโดยใช๎ข๎อมูลท๎องถิ่น
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกํอนและหลังเรียนด๎วยแบบฝึก
การเขียนสะกดคําโดยใช๎ข๎อมูลท๎องถิ่น กลุํมสาระการเรียนรูภ๎ าษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2.3 ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกการเขียนสะกดคําโดยใช๎ข๎อมูลท๎องถิ่น
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2.4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอแบบฝึกการเขียนสะกดคําโดยใช๎ข๎อมูล
ท๎องถิ่น กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 ตัวแปรในการวิจัย ประกอบด๎วย
1. ตัวแปรต๎น ได๎แกํ แบบฝึกการเขียนสะกดคําโดยใช๎ข๎อมูลท๎องถิ่น
2. ตัวแปรตาม ได๎แกํ
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2 ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกการเขียนสะกดคําโดยใช๎ข๎อมูลท๎องถิ่น
2.3 ความพึงพอใจของนักเรียน


ตัวแปรที่ใช๎ในการศึกษา ประกอบด๎วย
1. ตัวแปรต๎น ได๎แกํ แบบฝึกทักษะศิลปศึกษา ชุด วาดภาพสร๎างความรู๎นําสูํ
การระบายสี กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู๎รายงานสร๎างขึ้น
2. ตัวแปรตาม ได๎แกํ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทีเ่ รียนโดยใช๎แบบฝึกทักษะศิลปศึกษา ชุด วาดภาพสร๎าง
ความรู๎นําสูํการระบายสี กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 ตัวแปรในการวิจัย ประกอบด๎วย
1. ตัวแปรต๎น ได๎แกํ แบบฝึกทักษะศิลปศึกษา ชุด วาดภาพสร๎างความรู๎นําสูํ
การระบายสี
2. ตัวแปรตาม ได๎แกํ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียน
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ระยะเวลาทดลอง
ระยะเวลาในการทดลองเป็นการจํากัดขอบขํายการทดลองให๎เป็นไปตามเวลาที่กําหนด โดยผู๎วิจัย
ต๎องระบุให๎ชัดเจน ดังนี้
1. กรณีระบุวันที่ เดือน ปี เริ่ม และสิ้นสุดการทดลอง จํานวนชั่วโมงที่ใช๎ในการทดลอง ทดลอง
นอกเวลาเรียนหรือในเวลาเรียน ภาคเรียนใด ปีการศึกษาใด ดังตัวอยําง
ระยะเวลาทดลอง
ผู๎วิจัยใช๎เวลาในการทดลอง ระหวํางวันที่ 6 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
จํานวน 20 ชั่วโมง โดยใช๎ในเวลาเรียน 11 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

2. กรณีระบุภาคเรียน ปีการศึกษา จํานวนชั่วโมงที่ใช๎ในการทดลอง ทดลองนอกเวลาเรียนหรือใน
เวลาเรียน โดยไมํบอกเวลาเริ่มและสิ้นสุดการทดลอง ดังตัวอยําง

ระยะเวลาทดลอง
ผู๎วิจัยใช๎เวลาทดลองในเวลาเรียน จํานวน 20 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

นอกจากนี้ ในการเขียนระยะเวลาในการทดลองจะต๎องมีความคงที่ของตัวเลข จํานวนชั่วโมง
ภาคเรียน และปีการศึกษา
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ตัวอย่างการเขียนขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชน
บ๎านน๎อย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 50 คน
ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
1.2 กลุํมตัวอยําง
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียน
ชุมชนบ๎านน๎อย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ที่กําลังศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จํานวน ทั้งหมด 23 คน ใช๎วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
เนื่ องจากเป็ น นั กเรี ย นที่ผู๎ วิจั ย รั บ ผิ ด ชอบการเรีย นการสอนและต๎อ งการพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท าง
การเรียนให๎สูงขึ้น
2. ตัวแปรในการวิจัย
2.1 ตัวแปรต๎น คือ เอกสารประกอบการเรียน
2.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. เนื้อหาการวิจัย
การดํารงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
3.1 สัตว์ที่มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบไมํอาศัยเพศ
3.2 พืชดอกที่มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบไมํอาศัยเพศ
4. ระยะเวลาทดลอง
ผู๎วิจัยใช๎เวลาในการทดลอง 20 ชั่วโมง โดยใช๎เวลา 5 สัปดาห์ ๆ ละ 3 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2554
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5. นิยามศัพท์เฉพาะ
การนิยามศัพท์เฉพาะเป็นการอธิบายความหมายของคํา กลุํมคํา ข๎อความหรือตัวแปรที่ศึกษาที่
ต๎องการสื่อความหมายให๎ผู๎อํานเข๎าใจตรงกันกับผู๎วิจัย ผู๎วิจัยควรนิยามเชิงปฏิบัติการที่สามารถวัดหรือสังเกต
ได๎ โดยพิจารณาตั้งแตํชื่อเรื่องของการวิจัย นิยามทั้งตัวแปรต๎น ตัวแปรตาม รวมทั้งมีคําศัพท์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข๎องในงานวิจัย เชํน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรม
การเรียนรู๎ ประสิทธิภาพของนวัตกรรม เป็นต๎น
หลักการนิยามศัพท์เฉพาะ ผู๎วิจัยควรเขียนขึ้นเองโดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
เฉพาะคําที่ต๎องการสื่อความหมายให๎เข๎าใจตรงกันเทํานั้น ไมํยาวเกินไป ไมํจําเป็นต๎องนิยามคําศัพท์ทุกคํา
โดยเฉพาะคําทั่วไปที่เป็นทีเ่ ข๎าใจกันอยูํแล๎ว เชํน เพศ เป็นต๎น
ในการนิยามศัพท์เฉพาะถ๎าเป็นตัวแปรตาม ต๎องนิยามให๎สามารถวัดได๎ หรือเชื่อมโยงกับเรื่องที่ทํา
เพื่อให๎เข๎าใจตรงกันและสร๎างข๎อคําถามได๎ครอบคลุมขึ้น สํวนตัวแปรต๎นก็ต๎องละเอียดเฉพาะงานวิจัยที่
จัดทํา ดังตัวอยําง
ชื่อเรื่อง การสร๎างแบบฝึกซํอมเสริมวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การแก๎โจทย์ปัญหาร๎อยละ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ใช๎แบบฝึกทักษะศิลปศึกษา ชุด วาดภาพสร๎างความรู๎นําสูํการระบายสี ของ
นิยามศัพท์เฉพาะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. แบบฝึกซํอมเสริม หมายถึง แบบฝึกวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก๎โจทย์ปัญหา
ร๎อยละ ที่นักเรียนได๎เคยเรียนแล๎วสอบไมํผํานในชั้นเรียนปกติ โดยแบบฝึกซํอมเสริมวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก๎โจทย์ปัญหาร๎อยละ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มี
จํานวน 3 ชุด ประกอบด๎วย คูํมือการใช๎แบบฝึก เอกสารสาระการเรียนรู๎ และแบบฝึก
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง คะแนนที่ได๎จากการทํา
แบบทดสอบปรนัย จํานวน 50 ข๎อ หลังสิ้นสุดการทดลองด๎วยแบบฝึกซํอมเสริมวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก๎โจทย์ปัญหาร๎อยละ ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น

ตัวแปรต๎น

ตัวแปรตาม
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3. เกณฑ์ หมายถึง ร๎อยละ 50 ขึ้นไปของคะแนน 50 คะแนน กลําวคือ ถ๎านักเรียน
ได๎คะแนนในการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแตํร๎อยละ 50 ขึ้นไปของ
คะแนน 50 คะแนน ถือวําผู๎นั้นสอบผํานเกณฑ์
4. ประสิทธิภาพของแบบฝึก หมายถึง ผลการใช๎แบบฝึกที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นแล๎วนําไป
ฝึกกับนักเรียนกลุํมตัวอยํางจนเกิดความรู๎ โดยกําหนดเป็นเกณฑ์ 80/80
80 ตัวแรก (E1) ประสิทธิภาพกระบวนการ หมายถึง คําเฉลี่ยร๎อยละ 80
ของคะแนนที่นักเรียนทําได๎จากการทํา แบบฝึกหัดระหวํางเรียนของนักเรียนที่เรียนด๎วย
แบบฝึกซํอมเสริม เรื่อง การแก๎โจทย์ปัญหาร๎อยละ
80 ตัวหลัง (E2) ประสิทธิภาพผลลัพธ์ หมายถึง คําเฉลี่ยร๎อยละ 80 ของ
คะแนนทีน่ ักเรียนทําได๎จากการทํา แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ห ลั งการใช๎แบบฝึก
ซํอมเสริม เรื่อง การแก๎โจทย์ปัญหาร๎อยละ

คําศัพท์ที่
เกี่ยวข๎อง

ข้อบกพร่องและแนวทางปรับปรุงการเขียนนิยามศัพท์เฉพาะ
การเขียนนิยามศัพท์เฉพาะ มีข๎อบกพรํองที่พบ 2 ประการ ซึ่งมีแนวทางปรับปรุงแตํละหัวข๎อ
ดังนี้
ข้อบกพร่องที่ 1 : นิยามชื่อเรื่อง ทําให๎ผิดหลักเกณฑ์
แนวทางปรับปรุง : ต๎องนิยามตัวแปรต๎น ตัวแปรตาม และนิยามคําศัพท์อื่น ๆ ที่จําเป็น
ในงานวิจัย กรณีนี้ปรับเป็นนิยามตัวแปรต๎น ดังตัวอยําง
ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนทักษะการอํานเพื่อความเข๎าใจ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ตัวอย่าง



ผลการพัฒนาชุดการเรียนทักษะการอํานเพื่อความเข๎าใจ หมายถึง ผลการพัฒนา
ทางการเรียนรู๎ด๎านการอํานภาษาไทยเพื่อความเข๎าใจที่สร๎างเสริมนิสัยรักการอํานของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ๎างบางรัก อําเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ปีการศึกษา
2554 ได๎แกํ
1) ผลประสิทธิภาพชุดการเรียนทักษะการอํานเพื่อความเข๎าใจ ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนด 80/80
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2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการวัดจาก
การเปรียบเทียบการทดสอบระหวํางคะแนนกํอนเรียนกับคะแนนหลังเรียน
3) ผลความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีตํอการเรียนการสอน


ชุดการเรียนทักษะการอํานเพื่อความเข๎าใจ หมายถึง สื่อการเรียนรู๎สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อฝึกทักษะการอํานเพื่อความเข๎าใจ จากเนื้อหา
ประเภท นิทานชาดก ขําว บทความ เรื่องเลําจากประสบการณ์ เรื่องสั้น ๆ และสารคดี
ซึ่งในแตํละชุดประกอบด๎วยกิจกรรมการอํานจับใจความ กิจกรรมแยกข๎อเท็จจริงจาก
ข๎อคิดเห็น กิจกรรมคาดคะเนเหตุการณ์ กิจกรรมสรุปความรู๎ และกิจกรรมสรุปข๎อคิด
จากเรื่องที่อําน

ข้อบกพร่องที่ 2 : นิยามตัวแปรตาม ยังไมํชัดเจน และเยิ่นเย๎อ
แนวทางปรับปรุง : นิยามตัวแปรตามให๎ชัดเจน วัดได๎ ทําให๎เห็นความชัดเจนของผู๎วิจัย
ดังตัวอยําง
ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ตัวสะกดไมํตรงมาตรา สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ตัวอย่าง



แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอํานและการเขียนตัวสะกด
ไมํตรงมาตรา กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หมายถึง แบบทดสอบที่ผู๎รายงานสร๎างขึ้นและนํามาหาคุณภาพแล๎ว จํานวน 30 ข๎อ



แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข๎อ ทีม่ ีเนื้อหาเกี่ยวกับการอํานและการเขียนตัวสะกด
ไมํตรงมาตรา ซึ่งผู๎วิจัยสร๎างขึ้นนํามาหาคุณภาพแล๎ว โดยมีคําความยากงําย ( p )
ตั้งแตํ 0.21-0.80 และคําอํานาจจําแนก ( r ) ตั้งแตํ 0.24-0.99 มีคําความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับ เทํากับ 0.70
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7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ ที่ คาดวํ าจะได๎รั บหรือความสํ าคัญของการวิจั ย เป็ นการอธิ บายถึ งความสํ าคั ญ หรื อ
ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับหลังจากดําเนินวิจัยเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว ผู๎วิจัยควรเขียนเป็นข๎อ ๆ โดยเรียงจาก
ประโยชน์ทสี่ ําคัญมากและมีประโยชน์โดยตรงจากการค๎นพบหรือคําตอบที่คาดวําจะได๎รับจากการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย กํอน แล๎วจึงเรียงลําดับความสําคัญรองโดยกลําวถึงประโยชน์โดยอ๎อม หรือ
ประโยชน์สืบเนื่องที่จะเกิดตามมาเมื่อมีการนําผลการวิจัยไปใช๎ และควรระบุด๎วยวําใครหรือหนํวยงานใดจะ
นําผลงานวิจัยนี้ไปใช๎ประโยชน์ได๎อยํางไร
ในการเขียนประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับหรือความสําคัญของการวิจัย ผู๎วิจัยต๎องเลือกใช๎แบบที่ 1
หรือ แบบที่ 2 อยํางใดอยํางหนึ่ง ซึ่งหัวข๎อ “ความสําคัญของการวิจัย” และ “ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ”
เป็นหัวข๎อเดียวกัน ถ๎าเลือกใช๎ “ความสําคัญของการวิจัย” จะเรียงลําดับไว๎หลังหัวข๎อ “วัตถุประสงค์ของการ
วิจัย” ถ๎าเลือกใช๎ “ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ” จะเรียงลําดับสุดท๎ายของบทที่ 1 และมีข๎อสังเกตเพิ่มเติม
จากกรรมการตรวจผลงานวํา ควรเลือกใช๎ “ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ” ดังภาพที่ 4
บทที่ 1 รูปแบบที่ 1

บทที่ 1 รูปแบบที่ 2

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

สมมุติฐานในการวิจัย

ความสําคัญของการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย

สมมติฐานในการวิจัย

นิยามศัพท์เฉพาะ

ขอบเขตของการวิจัย

ประโยชน์ที่ได๎คาดวําจะได๎รับ

นิยามศัพท์เฉพาะ

กรอบแนวคิดในการวิจัย

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 4 ตําแหนํงประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ/ความสําคัญของการวิจัย
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ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับจะต๎องอยูํในกรอบของข๎อค๎นพบที่ได๎จากการศึกษาครั้งนี้ อยําเขียน
ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับไว๎สูงเลอเลิศ เกินความเป็นจริง เชํน
ชื่อเรื่อง การใช๎กิจกรรม Math – Kids- League พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู๎เรียนมีเจตคติที่ดีตํอวิชาคณิตศาสตร์
ไมํเขียนประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับเลียนวัตถุประสงค์ เชํน วัตถุประสงค์กําหนดไว๎วํา “เพื่อศึกษา
ปัญหาการอํานหนังสือไมํออก...” ไมํควรเขียนวํา “ทําให๎ทราบปัญหาการอํานหนังสือไมํออก...” แล๎วหยุด
ไว๎เทํานั้น การเขียนประโยชน์ที่คาดวําจะรับให๎ถูกต๎องในประเด็นนี้ ผู๎วิจัยจะต๎องขยายความตํอให๎ชัดเจน
วํา เมื่อได๎ทราบปัญหาการอํานหนังสือไมํออกแล๎วจะได๎ประโยชน์อะไรตามมา เชํน เป็นแนวทางในการจัด
พัฒนานวัตกรรมแก๎ปัญหาการอํานไมํออก
ตัวอย่างการเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกแบบสถานีเพื่อเสริมสร้างทักษะกีฬาบาสเกตบอลและสมรรถภาพทางกาย
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร๎างแบบฝึกแบบสถานีเพื่อเสริมสร๎างทักษะกีฬาบาสเกตบอลและสมรรถภาพทางกาย
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักกีฬาบาสเกตบอล
2. เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลง ดังนี้
2.1 ด๎านทักษะกีฬาบาสเกตบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักกีฬาบาสเกตบอล
2.2 ด๎านสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักกีฬาบาสเกตบอล
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (เขียนให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยข๎างต๎น)
1. ได๎แบบฝึกแบบสถานีเพื่อเสริมสร๎างทักษะกีฬาบาสเกตบอลและสมรรถภาพ
ทางกาย สําหรับนักเรียนระดับชํวงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)
2. นักเรียนที่เรียนโดยใช๎แบบฝึกแบบสถานีมีทักษะพื้นฐานและทักษะ
สํ า คั ญ ในการเลํ น กี ฬ าบาสเกตบอล และมี ส มรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐานของการทดสอบทางกายมาตรฐานระหวํางประเทศ
3. เป็นแนวทางให๎ครูผู๎สอนนําไปใช๎ในการวัดและประเมินผลการเรียน
วิ ช าบาสเกตบอล และเป็ น แนวทางให๎ ผู๎ ฝึ ก สอนนํ า ไปใช๎ พั ฒ นานั ก กี ฬ า
บาสเกตบอลให๎ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
4. เป็นข๎อมูลและแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎ และเป็นทักษะพื้นฐานในการคัดเลือกนักกีฬาบาสเกตบอล

ประโยชน์โดยตรง

ประโยชน์โดยอ๎อม

ข้อบกพร่องและแนวทางปรับปรุงการเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การเขียนประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ มีข๎อบกพรํอง 3 ประการ ซึ่งมีแนวทางปรับปรุงแตํละหัวข๎อ
ดังนี้
ข้อบกพร่องที่ 1 : ไมํได๎เรียงประโยชน์ที่สําคัญมากไปหาประโยชน์ที่สําคัญน๎อย
แนวทางปรับปรุง : เรียงประโยชน์โดยตรง ซึ่งเป็นประโยชน์สําคัญมากกํอนประโยชน์โดย
อ๎อม ซึ่งต๎องสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
ข้อบกพร่องที่ 2 : ใช๎ข๎อความที่เยิ่นเย๎อ ไมํกระชับ
แนวทางปรับปรุง : ถ๎าตัดข๎อความออกแล๎วไมํเสียความ ก็ควรตัดออก เพื่อความกระชับ
ดังตัวอยําง
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ชื่อเรื่อง การใช๎หนังสือสํงเสริมการอําน ชุด เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิต ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหนังสือสํงเสริมการอําน ชุด เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ให๎มีประสิทธิภาพ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนและหลังใช๎หนังสือสํงเสริมการอําน ชุด เศรษฐกิจ
พอเพียงเลี้ยงชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
3. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนและหลังใช๎หนังสือ
สํงเสริมการอําน ชุด เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีตํอหนังสือสํงเสริมการอําน
ชุด เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิต
ตัวอย่าง

?

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีทักษะในการอํานและสํงเสริมให๎นักเรียนมีนิสัยรักการอํานเพิ่มขึ้น
2. ได๎หนังสือสํงเสริมการอํานที่มีคุณภาพ สอดคล๎องกับความสนใจของนักเรียน
ทําให๎นักเรียนมีความสนุกสนานในการอําน เห็นคุณคําและความสําคัญของ
การอําน มีเจตคติที่ดีตํอการอําน และรู๎จักศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองมากขึ้น
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนบ๎านสวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 สูงขึ้น
4. เป็นแนวทางสําหรับครูผู๎สอนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
และผู๎เกี่ยวข๎องอื่น ๆ ในการพัฒนาทักษะด๎านการอําน โดยใช๎หนังสือสํงเสริม
การอํานกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยในเนื้อหาระดับชั้นอื่นตํอไป

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได๎หนังสือสํงเสริมการอํานชุด เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวติ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เพื่อให๎นักเรียนรักการอํานและใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์
2. นักเรียนที่เรียนโดยใช๎หนังสือสํงเสริมการอํานชุด เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยง
ชีวิต มีความรู๎ ความเข๎าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
นําไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
3. เป็นแนวทางสําหรับครูผู๎สอนในการพัฒนาหนังสือสํงเสริมการอําน เพื่อ
นําไปใช๎ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ของนักเรียน
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ข้อบกพร่องที่ 3 : แยกประโยชน์เป็นด๎าน ๆ และเขียนประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับเกิน
ความเป็นจริง
แนวทางปรับปรุง : เขียนรวมเป็นข๎อ ๆ ไมํต๎องแยกด๎าน และเป็นประโยชนที่ผู๎วิจัยตระหนัก
วํามีความเป็นไปได๎ จะเป็นประโยชน์ตํอใคร แล๎วจะสามารถนําไปใช๎ใน
เรื่องใด โดยใช๎ภาษาสั้น ๆ กะทัดรัด ถ๎าตัดข๎อความออกแล๎วไมํเสียความ
ก็ควรตัดออก เพื่อความกระชับ ดังตัวอยําง
ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสือสํงเสริมการอําน ชุด สํานวนไทย ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร๎างและพัฒนาหนังสือสํงเสริมการอําน ชุด สํานวนไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ให๎มีประสิทธิภาพ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนและหลังใช๎หนังสือสํงเสริมการอําน ชุด สํานวนไทย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
3. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนและหลังใช๎หนังสือสํงเสริม
การอําน ชุด สํานวนไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีตํอหนังสือสํงเสริมการอําน
ชุด สํานวนไทย
ตัวอย่าง

?

ประโยชน์ต่อนักเรียน
1. เป็นแนวทางในการปลูกฝังให๎นักเรียนมีนิสัยรักการอําน รู๎จักใช๎ทักษะการอําน
ในการแสวงหาความรู๎
2. เด็กได๎อํานหนังสือที่เหมาะกับวัยของตน ชํวยให๎เด็กเพลิดเพลิน รู๎จักใช๎
เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์
3. เป็นการเสริมสร๎างเจตคติที่ดีตํอการเรียนภาษาไทยให๎แกํนักเรียน
4. มีเจตคติที่ดี ภาคภูมิใจในภาษาไทยและภาษาถิ่นของตนเอง
5. นําความรู๎เกี่ยวกับสํานวนไทยไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง
6. ใช๎ภาษาไทยถูกต๎องเหมาะสม
ประโยชน์ต่อครู
1. ได๎หนังสือสํงเสริมการอําน ชุด สํานวนไทย สําหรับนําไปใช๎ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน เรื่อง สํานวนไทย ให๎มีคุณภาพที่ตั้งไว๎
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2. เป็นแนวทางสําหรับครูผู๎สอนในการสร๎างและพัฒนาหนังสือสํงเสริมการอําน
เพื่อนําไปใช๎ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในเรื่องอื่น ๆ ตํอไป
ประโยชน์ต่อโรงเรียน
1. เป็นแนวทางสําหรับครูทํานอื่น ๆ ในการผลิตหนังสือสํงเสริมการอําน เพื่อ
นําไปใช๎จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2. ใช๎เป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ภาษาไทยให๎สูงขึ้น
3. ได๎หนังสือสํงเสริมการอํานที่เหมาะกับวัยของผู๎เรียน
4. เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยไว๎ไมํให๎สูญหาย


1. ได๎หนังสือสํงเสริมการอํานชุด สํานวนไทย ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เพื่อให๎นักเรียนรักการอําน ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์
2. นักเรียนที่เรียนโดยใช๎หนังสือสํงเสริมการอํานชุด สํานวนไทย มีความรู๎
ความเข๎าใจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช๎ในทักษะการเขียนและการพูด
3. เป็นแนวทางสําหรับครูผู๎สอนในการพัฒนาหนังสือสํงเสริมการอําน เพื่อ
นําไปใช๎ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ของนักเรียน

6. กรอบแนวคิดของการวิจัย
กรอบแนวคิดของการวิจัยเป็นเสมือนภาพสรุปสุดท๎ายของการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข๎อง เป็น
ผลรวมความคิดของนักวิจัยเข๎ากับเรื่องราวทางทฤษฎีตําง ๆ ในขณะเดียวกันก็เป็นแนวความคิดของผู๎วิจัย
ที่ต๎องการหลักฐานเชิงประจักษ์มาพิสูจน์ความถูกต๎อง
ผู๎วิจัยควรเขียนเป็นภาพแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต๎นและตัวแปรตาม และอาจมีสํวนที่เกี่ยวข๎อง
เพิ่มเติมด๎วยก็ได๎ เพื่อให๎ผู๎อํานพิจารณาได๎วํา ถูกต๎อง ครบถ๎วน และสอดคล๎องกับหัวข๎ออื่น ๆ หรือไมํเพียงใด
นอกจากนี้ การเขียนกรอบแนวคิดไมํเขียนเป็นภาพขั้นตอนการวิจัย
ด๎านลํางของกรอบแนวคิด ควรเขียนตัวเลขกํากับตามลําดับที่ในรายงานการวิจัย เชํน ภาพที่ 1
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังตัวอยําง
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ชื่อเรื่อง การสร๎างแบบฝึกเสริมทักษะบทร๎อยกรองทํานองเพลงพื้นบ๎านโนรา ชุด รู๎รักษ์หลัก
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กรอบแนวคิดในการวิจัย
แบบฝึกเสริมทักษะบทร้อยกรอง
ทานองเพลงพื้นบ้านโนรา
ชุด รู้รักษ์...หลักภาษาไทย
1. ชนิดของคํา 7 ชนิด
1.1 คํานาม
1.2 คําสรรพนาม
1.3 คํากริยา
1.4 คําวิเศษณ์
1.5 คําบุพบท
1.6 คําสันธาน
1.7 คําอุทาน
2. เพลงพื้นบ๎านโนรา
2.1 เพลงคํานาม ใช๎กลอนสี่
2.2 เพลงคําสรรพนาม ใช๎กลอนหก
2.3 เพลงคํากริยา ใช๎กลอนหก
2.4 เพลงคําวิเศษณ์ ใช๎กลอนแปด
2.5 เพลงคําบุพบท ใช๎กลอนแปด
2.6 เพลงคําสันธาน ใช๎กลอนแปด
2.7 เพลงคําอุทาน ใช๎กลอนทอย
ตัวแปรต้น
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง ชนิดของคํา
2. ความพึงพอใจ
ตัวแปรตาม
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ข้อบกพร่องและแนวทางปรับปรุงการเขียนกรอบแนวคิดของการวิจัย
การเขียนกรอบแนวคิดของการวิจัย มีข๎อบกพรํองเล็กน๎อยเพียง 2 ประการ ซึ่งมีแนวทาง
ปรับปรุงแตํละหัวข๎อ ดังนี้
ข้อบกพร่องที่ 1 : ไมํมีกรอบแนวคิดของการวิจัย ทําให๎รายงานการวิจัยขาดความชัดเจน
แนวทางปรับปรุง : นําเสนอกรอบแนวคิดของการวิจัยท๎ายบทที่ 1 หรือ ท๎ายบทที่ 2
ข้อบกพร่องที่ 2 : ใช๎ข๎อความที่เยิ่นเย๎อ ไมํกระชับ
แนวทางปรับปรุง : ถ๎าตัดข๎อความออกแล๎วไมํเสียความ ก็ควรตัดออก เพื่อความกระชับ
ข้อบกพร่องที่ 2 : เขียนตัวแปรต๎น และตัวแปรตามไมํสอดคล๎องกัน เชํน รายงานการวิจัย
เป็นการพัฒนาหนังสือสํงเสริมการอําน ตัวแปรตามสอดคล๎องกับ
หนังสือสํงเสริมการอําน แตํเขียนตัวแปรต๎นเป็น “การจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎โดยใช๎หนังสือสํงเสริมการอําน”
แนวทางปรับปรุง : เขียนตัวแปรต๎นและตัวแปรตามให๎สอดคล๎องกัน
ข้อบกพร่องที่ 2 : นําวัตถุประสงค์มาเขียนเป็นตัวแปรตาม โดยตัดคํา “เพื่อ” ออก
แนวทางปรับปรุง : เขียนตัวแปร เป็นผลจากการใช๎ตัวแปรต๎น ดังตัวอยําง
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ชื่อเรื่อง การสร๎างหนังสืออํานเพิ่มเติม ชุด ร๎อยแก๎วคํากลอนเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช
เพื่อพัฒนาทักษะการอํานและการเขียนสะกดคํามาตราตัวสะกดไทย สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ๎านทรัพย์
ตัวอย่าง

?

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา การสร๎างหนังสืออํานเพิ่มเติม ชุด ร๎อยแก๎ว
คํากลอนเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาทักษะการอํานและการเขียนสะกด
คํามาตราตัวสะกดไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ๎านทรัพย์
มีดังนี้
ตัวแปรต๎น

การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎
หนังสืออํานเพิ่มเติม ชุด ร๎อยแก๎ว
คํากลอนเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ตัวแปรตาม

1. ประสิทธิภาพของหนังสืออําน
เพิ่มเติม ชุด ร๎อยแก๎วคํากลอน
เที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช
กลุํมสาระการเรียนรูภ๎ าษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนจากการเรียนโดยใช๎
หนังสืออํานเพิ่มเติม ชุด
ร๎อยแก๎วคํากลอนเที่ยวเมือง
นครศรีธรรมราช กลุํมสาระ
การเรียนรู๎ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ตํอการเรียนโดยใช๎หนังสืออําน
เพิ่มเติม ชุด ร๎อยแก๎วคํากลอน
เที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช
กลุํมสาระการเรียนรูภ๎ าษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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 กรอบแนวคิดของการวิจัย
ตัวแปรต๎น

ตัวแปรตาม

หนังสืออํานเพิ่มเติม ชุด ร๎อยแก๎วคํากลอน
เที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช
เลํมที่ 1 แหลมตะลุมพุก
เลํมที่ 2 ศาลหลักเมืองจังหวัด
นครศรีธรรมราช
เลํมที่ 3 โรงไฟฟูาขนอม
เลํมที่ 4 เขาขุนพนม
เลํมที่ 5 บํอน้ําจืดกลางทะเลอําวขนอม
เลํมที่ 6 คีรีวงชุมชนแหํงการเรียนรู๎วิถี
ธรรมชาติ
เลํมที่ 7 สระล๎างดาบศรีปราชญ์
เลํมที่ 8 พระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน
2. ความพึงพอใจของนักเรียน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

สรุป
การเขียนบทที่ 1 บทนํา เป็นการนําเสนอเนื้อหาที่นําเข๎าสูํเรื่องที่จะทําวิจัยเพื่อให๎ผู๎อํานเข๎าใจและ
เห็นความสําคัญของเรื่องที่ทําวิจัย บทนําประกอบด๎วยหัวข๎อสําคัญ คือ ความเป็นมาและความสําคัญของ
ปั ญ หา วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย สมมติ ฐ านของการวิ จั ย ขอบเขตของการวิ จั ย นิ ย ามศั พ ท์ เ ฉพาะ
ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ และกรอบแนวคิดในการวิจัย
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา การเขียนความสําคัญของปัญหาต๎องระบุให๎ชัดเจนวํา
ทําไมต๎องทําวิจัยเรื่องนี้ มีเหตุผลหรือหลักการตําง ๆ สนับสนุนจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เพื่อ
กลําวถึงความจําเป็นที่จะต๎อ งทําวิจัยเรื่องนี้ โดยเขียนบรรยายความเรียงให๎ตํอเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน มี
ลักษณะเป็นรูปกรวยจากใหญํไปหาเล็ก กลําวถึงสภาพที่คาดหวัง สภาพปัญหา ผลที่ตามมา แนวทางใน
การแก๎ปัญหา และประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับหลังจากได๎แนวทางแก๎ปัญหา การเขียนความเป็นมาและ
ความสํ าคัญของปัญหาพบข๎อบกพรํอง คือ เขียนเนื้อหาน๎อยหรือมากเกินไป ปรับปรุงได๎โดยเพิ่มกรณี
เนื้อหาน๎อย หรือตัดออกในกรณีเนื้อหามาก เขียนไมํเป็นกรวยจากใหญํไปสูํเล็ก ปรับปรุงได๎โดยดูความกว๎าง
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ของสาระและจัดเรียงตามลําดับ การอ๎างอิงเอกสารเกําเกิน 10 ปี ปรับปรุงโดยค๎นคว๎าเอกสารที่ทันสมัย
ในยํอหน๎าสุดท๎ายสรุปเหตุผลที่จะวิจัยไมํหนักแนํน ปรับปรุงได๎โดยนําสาระในสํวนต๎นมาสรุปย้ําอีกครั้ง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการเขียนถึงเปูาหมายที่ผู๎วิจัยต๎องการศึกษาหาคําตอบโดยใช๎
กระบวนการวิจัย ผู๎วิจัยต๎องเขียนให๎สอดคล๎องกับปัญหาการวิจัย ใช๎ภาษาที่กะทัดรัด เขียนในรูปประโยค
บอกเลํา และขึ้นต๎นด๎วยคําวํา “เพื่อ” ข๎อบกพรํองที่พบ คือ เขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัยกว๎างเกินไป
ข๎อความยาว เยิ่นเย๎อ ปรับปรุงโดยเขียนให๎มีความเฉพาะเจาะจง และตัดคําที่ไมํจําเป็นเขียนแยกข๎อใน
ประเด็นผลการใช๎นวัตกรรม ปรับปรุงได๎โดยเขียนเป็นข๎อยํอยในวัตถุประสงค์หลัก
สมมติฐานของการวิจัย เป็นข๎อความที่คาดคะเนคําตอบของปัญหาการวิจัยไว๎ลํวงหน๎าอยํางมี
เหตุผล โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เพื่อใช๎เป็นฐานความคิดในการตั้งสมมติฐานการวิจัย
และต๎อ งเขี ย นให๎ ส อดคล๎ อ งกั บ วัต ถุ ป ระสงค์ ของการวิ จัย นอกจากนี้ก ารเขี ยนสมมติ ฐ านได๎ ต๎ องเป็ น
การแสดงความสั มพัน ธ์ร ะหวํ างตั ว แปร 2 ตัว หั ว ข๎ อสมมติฐ านที่ พบวํ าบกพรํ องบํ อย ได๎แกํ การเขียน
สมมติฐานที่ทดสอบไมํได๎ ตั้งเป็นประโยคคําถาม สามารถปรับปรุงได๎งําย ๆ โดยตัดออกและเขียนให๎เป็น
ประโยคบอกเลํา
ขอบเขตของการวิจั ย เป็น การกําหนดกรอบของการวิจัยครอบคลุมเรื่องประชากรและกลุํ ม
ตัวอยําง เนื้อหาในการวิจัย ตัวแปรในการวิจัย ระยะเวลาทดลอง ในหัวข๎อประชากรและกลุํมตัวอยํางนั้น
มักไมํระบุคุณลักษณะ/จํานวน/วิธีได๎กลุํมตัวอยําง ซึ่งต๎องระบุให๎ครบ ไมํมีหัวข๎อเนื้อหาของการวิจัย เขียน
เนื้อหา คือ นวัตกรรม ปรับปรุงโดยเพิ่มเนื้อหาสาระที่นํามาใช๎เป็นกรอบของการศึกษาให๎ชัดเจน เกี่ยวกับ
ตัวแปร จะระบุประสิทธิผลของนวัตกรรมเป็นตัวแปรตาม ปรับปรุงโดยตัดประสิทธิผลของนวัตกรรม
นิยามศัพท์เฉพาะ เป็นการให๎ความหมายของคําหรือตัวแปรของการวิจัย เพื่อสื่อความหมายให๎
เกิดความเข๎าใจตรงกันระหวํางผู๎วิจัยกับผู๎อําน ซึ่งจะต๎องเขียนให๎มีความหมายตามหลักวิชา มีความเฉพาะ
เจาะจง มีความชัดเจน และวัดหรือสังเกตได๎ การเขียนนิยามศัพท์เฉพาะมีข๎อบกพรํองที่พบ คือ นิยามชื่อ
เรื่อง ปรั บปรุ งโดยเลือกนิ ยามตัว แปรต๎ น นิยามตัวแปรตามไมํชัดเจน เยิ่นเย๎อ ปรับปรุงโดยนิยามให๎
ละเอียด ลักษณะนิยามเชิงปฏิบัติการ เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการนําไปสร๎างเครื่องมือวัดได๎
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการเขียนอธิบายถึงความสําคัญหรือประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ
หลังจากเสร็จสิ้นการวิจัย โดยเขียนเป็นข๎อ ๆ เรียงลําดับความสําคัญจากประโยชน์โดยตรงมากที่สุดลงไป
หาประโยชน์น๎อยที่สุดและเขียนให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย การเขียนประโยชน์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ ข๎อบกพรํองที่พบ คือ ไมํเรียงประโยชน์ที่สําคัญมากไปหาประโยชน์ที่สําคัญน๎อย แยกเขียนเป็นด๎าน ๆ
เยิ่นเย๎อ และเกินจากวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว๎ ปรับปรุงโดยเรียงตามลําดับความสําคัญซึ่งต๎องสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย

~ 57 ~

กรอบแนวคิดในการวิจัย เป็นแบบจําลอง หรือแผนภาพแสดงโครงสร๎างความสัมพันธ์ระหวําง
ตัวแปรทั้งหมดที่ใช๎ในการวิจัย ซึ่งผู๎วิจัยสร๎างขึ้นโดยอาศัยทฤษฎีและผลการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย มี
ข๎อบกพรํองโดยมักไมํเขียนเป็นภาพ หรือเขียนเป็นภาพแตํขาดตัวแปร ปรับปรุงได๎โดยเขียนภาพที่แสดง
ความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรต๎นและตัวแปรตาม
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กิจกรรมที่ 1 : การเขียนบทที่ 1
คาชี้แจง ให๎ทํานเขียนองค์ประกอบของบทที่ 1 ดังนี้
1. เขียนโครงรํางความเป็นมาและความสําคัญของปัญหารูปพีระมิดหัวกลับ แล๎วจึงเขียนขยาย
เนื้อความตามโครงรํางที่กําหนด
2. องค์ประกอบอื่น ๆ เขียนตามชํองวํางที่กําหนด
ชื่อเรื่อง ..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................
สภาพที่คาดหวัง
1. ............................................................................................................................. .........
2. .................................................................................................................... ..................
3. ............................................................................................................................. .........

สภาพปัญหา.................................................................. ระดับประเทศ
ระดับเขตพื้นที่
ระดับโรงเรียน

แนวทางจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง อาจใช้นวัตกรรม วิธีการสอน
............................................................................................................................. ....................................
สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากได้แนวทางในการแก้ไขปัญหา
............................................................................................................................. ........................
..................................................................................................................................................... ..............
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา (อ้างรัฐธรรมนูญ พรบ. พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
คากล่าวบุคคลสาคัญ นโยบายหน่วยงาน ประสบการณ์ผู้วิจัย ฯลฯ โดยเรียงลาดับจากเนื้อความใหญ่สู่
เนื้อความเล็ก)
สภาพที่คาดหวัง
…………………………………………………………………………………………...………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………....……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………...…………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………................................................………..................................................................................................
สภาพปัญหา
…………………………………………………………………………………………...………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….....………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………...……………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….....……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….....……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….................................................................................
……………………………………………………………………………………...……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
แนวทางจะแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรม
…………………………………………………………………………………………...………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….....………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………...……………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….....……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………...……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………...……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………...……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากได้แนวทางในการแก้ไขปัญหา
……………………............................................................................................................................. ..............
...………………………………………………………………………………………………………………...………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………...……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………...……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนา …………………………………………………………………………………………............................
………………………………………………………………………………………………………...................................................
2. เพื่อ………………………………………………………………………………………………….................................
………………………………………………………………………………………………………..................................................
3. เพื่อ........................................................................................................................ ....................
………………………………………………………………………………………………………..................................................
สมมติฐานการวิจัย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………...................................................................................................................................
ขอบเขตของการวิจัย
.
ประชากรและกลุํมตัวอยําง
ประชากร เป็น ........................................................................................................................ .......
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
กลุํมตัวอยําง เป็น .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
เนื้อหาที่ใช๎ในการวิจัย
มีรายละเอียดเนื้อหา ดังนี้…………………………………………………………………………............................
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………...............................................................
............................................................................................................................................. ..........................
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ตัวแปรในการวิจัย
ตัวแปรต๎น ได๎แกํ ……………………………………………………………………………...................................
………………………………………………………………………………………………………...............................................
ตัวแปรตาม ได๎แกํ …………………………………………………………………………….................................
………………………………………………………………………………………………………...............................................
ระยะเวลาในการทําวิจัย…………………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………………………………………………...............................................
นิยามศัพท์เฉพาะ
…………………………………………………………………………………………...…………………………………………………….…
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………….….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………….………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………….…………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……….………………………………………………………………………………………………………………...……………………...…
…………………………………………………………………………………………………………….………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………
………………………………………….……………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...…………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………...………………………………………
…………………………………………………….....……………………………………………...…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………..……………….………..……………………………………………………
………………………………………….………………………………………………..………………………………………...................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

~ 64 ~

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ……………………………………………………………………...………………………………...............................
.........................................……………….………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………….………………..................................
……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..………....................................................................................................
3. ………………………………………………………………………………………..……………..................................
………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………......................................................................................................
กรอบแนวคิดการวิจัย
...................................................................................

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

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………...…………….………………………………………..
…………………………………………………………………
………………………...………………………………………
…………………………………………………….....……….
.……………………………………...………………………..
.………………………………………………………………..
………………………………………………………...………
………………………….……………………………………..
…………………………………………………………………
……..………………………………………………………….
………………………………………………………….…….
……………………..………………………………………….
…………………………………………………………………
………..……………….………..……………………………
…………………………………………………………………
ตัวแปรต้น
.………………………………………………..………………
………………………................................................
..........................

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………...…………….………………………………………..
…………………………………………………………………
………………………...………………………………………
…………………………………………………….....……….
.……………………………………...………………………..
.………………………………………………………………..
………………………………………………………...………
………………………….……………………………………..
…………………………………………………………………
……..………………………………………………………….
………………………………………………………….…….
……………………..………………………………………….
…………………………………………………………………
………..……………….………..……………………………
…………………………………………………………………
ตัวแปรตาม
.………………………………………………..………………
………………………................................................
..........................

~ 65 ~

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ความสําคัญของรายงานการวิจัยบทนี้คือ ทฤษฎีหรือแนวคิด องค์ความรู๎อะไรบ๎างที่เกี่ยวข๎อง
กับงานวิจัยที่กําลังทํา ในสํวนนี้ คําถามแรกที่เกิดขึ้นมักจะถามวํา ต้องทบทวนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง
และคําถามตํอมาก็จะถามวํา วรรณกรรมหรือเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อย่างไรจึงเรียกว่าเกี่ยวข้อง
คําตอบคําถามแรก คือ ทบทวนเอกสารเกี่ยวกับตัวแปรต้น ตัวแปรตามจากหัวข้อวิจัยที่กาหนดไว้
รวมทั้งรายงานการวิจัย บทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ที่ศึกษาตัว แปรเหมือนกัน หรือโจทย์วิจัย
คล้ายกัน อ้างทฤษฎีและทดสอบทฤษฎีที่ใช้สนับสนุนเช่นเดียวกัน
คําตอบที่ 2 คือ เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการทาวิจัยทั้งก่อนทาและระหว่างทาวิ จัยตั้งแต่การ
กาหนดขอบเขตการวิจัย สร้างกรอบแนวคิดการวิจัย เลือกวิธีศึกษาและวัดตัว แปร รู้วิธีการและแนวการ
วิเคราะห์ข้อมูล ช่วยแปลผลการวิจัยและเป็นแนวทางการเขียนรายงานการวิจัย ช่วยชี้นาแนวทาง
การเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
โดยทั่วไปบทที่วําด๎วยเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง นิยมแบํงหัวข๎อเป็น 3 สํวน ดังนี้
1. สํวนที่เป็นแนวคิด ทฤษฎี หรือแนวคิดที่เกี่ยวข๎องกับเรื่อง และตัวแปรที่ศึกษา ได๎แกํ
ตัวแปรต๎น ตัวแปรตาม
2. สํวนที่เป็นรายงานการวิจัยในประเทศ
3. สํวนที่เป็นรายงานการวิจัยในตํางประเทศ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. เกริ่นนําหัวข๎อตัวแปรต๎น ตัวแปรตามให๎ครบเพื่อความเข๎าใจและเอื้อตํอการวิจัยในขั้นตอน
อื่น ๆ รวมทั้งมีหัวข๎อหลัก หัวข๎อรองเพื่อให๎เห็นสาระทั้งหมดที่เมื่อเขียนและอํานแล๎วเกิดความราบรื่น
2. เพิ่มหัวข๎อ “แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์” “ความพึงพอใจ” ในกรณีที่ศึกษาผลการใช๎
นวัตกรรมด๎านวัดผลสัมฤทธิ์และวัดเจตคติ นั่นก็คือ ตัวแปรตาม
3. ตรวจสอบความสอดคล๎องของหัวข๎อในหน๎าบทที่ 2 และเนื้อหา บางหัวข๎อมีหน๎าบทที่ 2 แตํไมํ
มีในเนื้อหา บางหัวข๎อไมํมีในหน๎าบทที่ 2 แตํมีในเนื้อหา
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ตัวอย่างการเขียนอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรณีไม่มีหัวข้อรอง

ชื่อเรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะของผู๎เรียนยุคใหมํเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
ด๎วยการบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู๎ด๎วยโครงการ
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ประกอบด๎วย
1. หลักการและทฤษฎีการเรียนรู๎
2. คุณลักษณะของผู๎เรียนยุคใหมํ
3. การจัดการศึกษาในทศวรรษที่ 21
4. การใช๎ไอซีทีในการจัดการเรียนรู๎
5. การจัดการเรียนรู๎ด๎วยโครงการ
ตัวอย่างการเขียนอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรณีมีหัวข้อหลัก หัวข้อรอง

ชื่อเรื่อง การสร๎างแบบฝึกซํอมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก๎โจทย์ปัญหาร๎อยละ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การวิจัย เรื่อง การสร๎างแบบฝึกซํอมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก๎โจทย์ปัญหาร๎อยละ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู๎วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
1.1 เปูาหมายและความคาดหวังการเรียนคณิตศาสตร์
1.2 คุณภาพผู๎เรียน จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1.3 การวิเคราะห์สาระการเรียนรู๎ด๎านการแก๎โจทย์ปัญหา
2. แบบฝึก
2.1 ความหมายของแบบฝึก
2.2 ลักษณะของแบบฝึกที่ดี
2.3 หลักการทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข๎องกับการสร๎างแบบฝึก
2.4 การสร๎างแบบฝึก
2.5 ประโยชน์ของแบบฝึก
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3. การสอนซํอมเสริม
3.1 ความหมายของการสอนซํอมเสริม
3.2 ความสําคัญของการสอนซํอมเสริม
3.3 หลักการและวิธีการสอนซํอมเสริม
3.4 การประเมินผลการสอนซํอมเสริม
4. โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
4.1 ความหมายของโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
4.2 ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์
4.3 ความหมายของการแก๎ปัญหาทางคณิตศาสตร์
4.4 ปัจจัยที่สํงผลตํอการแก๎โจทย์ปัญหา
4.5 วิธีสอนการแก๎โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
5.1 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
5.2 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
5.3 การสร๎างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
5.4 การวัดผลและประเมินผลกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
6.1 งานวิจัยในประเทศ
6.2 งานวิจัยตํางประเทศ

4. ควรสรุปเฉพาะสาระสําคัญเป็นความรู๎ความเข๎าใจเป็นของตนเองที่เกี่ยวข๎องกับเรื่อง
ที่ทําวิจัย ดังตัวอยําง
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ประเภทของคู่มือครู
บันลือ พฤกษะวัน และดํารง ศิริเจริญ (2532: 28–29) แบํงคูํมือครูเป็น 3 ประเภท ได๎แกํ
1. คูํมือรายวิชา เป็นตําราที่เสนอแนะเทคนิคการสอนแตํละวิชา และแตํละระดับ เชํน คูํมือ
ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา คูํมือครูสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา หรืออื่น ๆ
2. ครูสอนรายวิชาและรายชั้น เป็นตําราที่เสนอแนะการสอนรายวิชาในระดับชั้นนั้น ๆ เชํน
คูํมือครูสอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 คูํมือครูสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นต๎น
ตําราประเภทนี้จัดทําขึ้นเพื่อชํวยให๎ครูผู๎ปฏิบัติการสอนสามารถดําเนินการสอนเป็นรายบทเรียน
ควบคูไํ ปกับแบบเรียนที่นักเรียนใช๎อยูํ
3. คูํมือครูสอนรายชั้นเรียน เป็นตําราที่เสนอแนะการสอนในระดับชั้นนั้น ซึ่งครอบคลุมทุก
กลุํมวิชา หรือรายวิชา เชํน แนวการสอนสําเร็จรูป คูํมือครูสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ตํารา
ประเภทนี้จัดทําขึ้น เพื่ออํานวยความสะดวกแกํครูผู๎สอนในระดับชั้นนั้น ๆ ที่ประกอบด๎วยจุดประสงค์
เนื้อหา กิจกรรม และการตรวจสอบผลการเรียนในระดับชั้นนั้น ๆ
ศักรินทร์ สุวรรณโรจน์ และคนอื่น ๆ (2535: 77) แบํงคูํมือครูเป็น 3 ประเภท ได๎แกํ
1. คูํมือการสอนหรือคูํมือการจัดกิจกรรม เป็นคูํมือที่ให๎ความรู๎และข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับ
หลักสูตรการสอน วิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียน ซึ่งอาจจัดเป็นกลุํมประสบการณ์ เป็นชั้น
หรือเป็นการสอนในเรื่องทั่วไป เชํน คูํมือการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน คูํมือปฏิบัติ
กิจกรรมสร๎างนิสัยสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา คูํมือการเตรียมความพร๎อมนักเรียนกํอนระดับ
ประถมศึกษา คูํมือการอบรมนักเรียนหน๎าเสาธง คูํมือการจัดกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรมในโรงเรียน
เป็นต๎น
2. คูํมือหนังสือเรียน เป็นคูํมือที่จัดทําขึ้นควบคูํกับหนังสือเรียนที่เราต๎องการอธิบายให๎ใช๎
หนังสือนั้นให๎ถูกต๎องและมีประสิทธิภาพ ดําเนินการจัดกิจกรรมตํ าง ๆ ให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาใน
หนังสือเรียน จึงมีลักษณะกึ่งแผนการสอนกึ่งคูํมือหนังสือเรียน เชํน นักเรียนมีหนังสือเรียนวรรณคดี
มรดก วิชาภาษาไทย ท 033 ครูผู๎สอนก็อาจจัดทําคูํมือครูภาษาไทย ท 033 วรรณคดีมรดก เป็นต๎น
3. คูํมือการใช๎สื่อหรือนวัตกรรม การที่ครูได๎ทําหรือผลิตสื่อและนวัตกรรมขึ้นในโรงเรียน
แล๎ว เพื่อเป็นการเผยแพรํผลงานแสดงความรู๎ความสามารถของผู๎ทําผลงานและผู๎อื่นสามารถนําไปใช๎
ได๎ ถู ก ต๎ อ ง ก็ อ าจจั ด ทํ า คูํ มื อ ครู ขึ้ น เชํ น จั ด ทํ า ชุ ด การสอนกลุํ ม สร๎ า งเสริ ม ประสบการณ์ ชี วิ ต
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก็ควรจัดทําคูํมือครูประกอบการใช๎ชุดการสอนสร๎างเสริมประสบการณ์ชีวิต
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด๎วย
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ปรีชา ช๎างขวัญยืน (2552: 165–171) อธิบายวํา โดยทั่ว ๆ ไป หนังสือคูํมือ มี 3 ประเภท
ใหญํ ๆ ได๎แกํ
1. คูํมือครู (Teacher’s Manual or Handbook) เป็นหนังสือที่ให๎แนวทางและคําแนะนํา
แกํครูเกี่ยวกับสาระ วิธีการ กิจกรรม สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และแหลํงข๎อมูลอ๎างอิงตําง ๆ ปกติมักใช๎ควบคูํ
กับตําราเรียนหรือหนังสือเรียน เชํน คูํมือจัดกิจกรรมบูรณาการสําหรับเด็กปฐมวัย คูํมือปฏิบัติการนิเวศ
วิทยา เป็นต๎น
2. คูํมือผู๎เรียน : แบบฝึกปฏิบัติ (Student’s Manual or Workbook) คือ หนังสือที่ผู๎เรียน
ใช๎ควบคูํไปกับตําราที่เรียนปกติจะประกอบไปด๎วยสาระ คําสั่ง แบบฝึกหัด ปัญหาหรือคําถาม ที่วําง
สําหรับเขียนคําตอบและการทดสอบ ปัจจุบันคูํมือผู๎เรียนไมํเพียงแตํจัดทําขึ้นเพื่อใช๎ควบคูํกับหนังสือ
ตําราเทํานั้น แตํอาจจะใช๎เป็นคูํมือสําหรับการศึกษาควบคูํไปกับสื่ออื่น ๆ ที่ทําหน๎าที่แทนครูหรือตํารา
เชํน บทเรียนวีดิทัศน์ บทเรียนทางไกล ภาพยนตร์ หรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน เป็นต๎น
3. คูํมือทั่วไป เป็นหนังสือที่ให๎ข๎อความรู๎เกี่ยวกับการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแกํผู๎อําน โดยมุํงหวังให๎
ผู๎อํานหรือผู๎ใช๎มีความเข๎าใจ และสามารถดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ ด๎วยตนเองได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม
จากแนวความคิดดังกลําวข๎างต๎น สรุปได๎วํา คูํมือครู แบํงเป็น 2 ประเภท ได๎แกํ
1. คูํมือครูที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร เป็นคูํมือที่เสนอแนะแนวทางหรือเทคนิค
วิธีการสอน การใช๎สื่ อหรื อนวัตกรรมที่สั มพันธ์กับรายวิชาใดวิช าหนึ่งหรือระดับชั้นเรียนตําง ๆ ที่
กําหนดไว๎ในหลักสู ตรนั้น ๆ เชํน คูํมือครูรายวิชา คูํมือครูรายระดับชั้นเรียน คูํมือการใช๎สื่อหรือ
นวัตกรรมการเรียนการสอน คูํมือที่ใช๎ควบคูํกับหนังสือแบบเรียน เป็นต๎น
2. คูํมือการจั ดกิจกรรมการเรียนการสอนทั่วไป เป็นคูํมือที่เสนอแนะแนวทางหรือเทคนิค
วิธีการสอนหรือการดําเนินกิจกรรมตําง ๆ เพื่อสํงเสริมให๎การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร บรรลุ
จุดประสงค์ที่กําหนดไว๎ และเป็นคูํมือที่มิได๎เกี่ยวข๎องสัมพันธ์กับเนื้อหา หรือคําอธิบายของรายวิชาใด
รายวิชาหนึ่งโดยตรง เชํน คูํมือการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน คูํมือปฏิบัติกิจกรรมสร๎าง
นิสัยสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา คูํมือการเตรียมความพร๎อมนักเรียนกํอนระดับประถมศึกษา คูํมือ
การอบรมนักเรียนหน๎าเสาธง คูํมือการจัดกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรมในโรงเรียน เป็นต๎น
สําหรับคูํมือครู แนวทางการจัดการเรียนรู๎ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ที่ผู๎วจิ ัยสร๎างขึ้นนี้จัดเป็นคูํมือการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนทั่วไป

สรุปเชื่อมโยง
งานวิจัยที่
ดําเนินการ
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5. ควรให๎เนื้อหามีปริมาณใกล๎เคียงกันหรือตํางกันไมํเกินเทําตัว เชํน หัวข๎อรองข๎อหนึ่งมีเนื้อหา 2
หน๎า หัวข๎อรองอื่น ๆ ก็ควรมีเนื้อหาไมํน๎อยกวํา 1 หน๎า และไมํเกิน 4 หน๎า ถ๎าตํางจากนี้ก็ต๎องลดในหัวข๎อ
เนื้อหามากและเพิ่มในหัวข๎อที่เนื้อหาน๎อย เพื่อให๎เนื้อหาในระดับเดียวกันมีความสมดุลกันมากขึ้น
6. หัวข๎อหลักควรมีหัวข๎อรอง ถ๎าเนื้อหาน๎อยหาหัวข๎อรองไมํได๎ ควรนําไปเป็นหัวข๎อรองของ
หัวข๎อหลักอื่นที่มีเนื้อหาเป็นกลุํมเดียวกัน เพื่อให๎มีความสม่ําเสมอ สมดุลกัน
7. ชื่อหัวข๎อหลักต๎องไมํซ้ํากับชื่อบท ดังรูปแบบที่ 2
รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

(เกริ่นนํา)......................................................
.........................................................................
1. เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
2. เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับแบบฝึก

(เกริ่นนํา)......................................................
.........................................................................
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์
1.1 เปูาหมายและความคาดหวังการเรียน
คณิตศาสตร์
1.2 คุณภาพผู๎เรียน จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1.3 การวิเคราะห์สาระการเรียนรู๎ด๎าน
การแก๎โจทย์ปัญหา

จากรูปแบบการเขียนหน๎าแรกของบทที่ 2 รูปแบบที่ 1 ใช๎คําวํา “เอกสารที่เกี่ยวข๎อง” ซึง่
คําดังกลําวมีในชื่อบทแล๎ว ทําให๎สิ้นเปลืองเนื้อที่โดยไมํได๎ความหมายเพิ่มเติม จึงควรใช๎รูปแบบที่ 2
8. พิมพ์หัวข๎อรองเยื้องทางขวามือเพื่อแสดงสถานะวําเป็นหัวข๎อรอง และชํวยให๎ผู๎อํานเข๎าใจงําย
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
ความหมายของโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

หัวข้อหลัก ตัวดา ขนาด 16 p (points)
หัวข้อรอง ตัวดา ขนาด 16 p (points)
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9. ไมํใช๎เครื่องหมายยัติภังค์ในการเขียนข๎อยํอย (รูปแบบที่ 1) ให๎ใสํเลขข๎อ ดังรูปแบบที่ 2
รูปแบบที่ 1

ด้านหนังสือ เอกสาร สื่อที่ใช้
สํวนมากไมํมีหนังสืออํานเพิ่มเติม ร๎อยละ
87 และหนังสือที่มีอยูํร๎อยละ 13 มีสภาพไมํ
เหมาะสม ดังนี้
- หนังสือมีไมํครบ

รูปแบบที่ 2

ด้านหนังสือ เอกสาร สื่อที่ใช้
สํวนมากไมํมีหนังสืออํานเพิ่มเติม ร๎อยละ
87 และหนังสือที่มีอยูํร๎อยละ 13 มีสภาพไมํ
เหมาะสม ดังนี้
1. หนังสือมีไมํครบ

- หนังสือไมํมีภาพประกอบ

2. หนังสือไมํมีภาพประกอบ

- ภาพประกอบไมํเหมาะสม ไมํดึงดูด

3. ภาพประกอบไมํเหมาะสม ไมํดึงดูด

ความสนใจผู๎เรียน

ความสนใจผู๎เรียน

- เนื้อหาไมํสอดคล๎องกับหลักสูตร

4. เนื้อหาไมํสอดคล๎องกับหลักสูตร

- รูปเลํมหนังสือไมํดึงดูดใจผู๎เรียน

5. รูปเลํมหนังสือไมํดึงดูดใจผู๎เรียน

10. อธิบายภาพ ให๎เว๎นหํางจากภาพ 1 ชํวงบรรทัดการพิมพ์ ชื่อภาพประกอบให๎วางไว๎ใต๎ภาพ
ตรงแนวซ๎ายสุดของภาพ โดยมีคําวํา “ภาพที่ ” พิมพ์ตัวดํา ตามด๎วยหมายเลขประจําภาพตามลําดับ มีคํา
บรรยายตํอจากเลขหมายประจําภาพ โดยเว๎น 2 ตัวอักษร หากชื่อภาพยาวเกิน 1 บรรทัด ให๎ขึ้นบรรทัด
ใหมํ และพิมพ์ตรงกับตัวอักษรแรกของชื่อภาพ
11. กรณีอธิบายแหลํงที่มาของภาพหรือตาราง บรรทัดแรกให๎มีหมายเลขประจําภาพตาม
ลําดับหลังคําภาพที่ โดยใสํไว๎ด๎านลํางของภาพ มีคําบรรยายตํ อจากเลขหมายประจําภาพ โดยเว๎น 2
ตัวอักษร บรรทัดที่ 2 ใสํ ดังนี้ ที่มา : ชื่อผู๎แตํง (ปี พ.ศ.: เลขหน๎า) ดังตัวอยําง
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วางแผน
(P)
ปฏิบัติ
(D)

ปรับปรุง
(A)

ตรวจสอบ
(C)

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหวํางแนวคิดระบบประกันคุณภาพและแนวคิดตามหลักบริหาร
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ (2543: 10)

12. เมื่อใช๎คํายํอครั้งแรกต๎องบอกคําเต็มกํอน ตํอไปเมื่อกลําวถึงอีกใช๎คํายํอได๎ เชํน
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ครั้งตํอไปใช๎ “สมศ.”
13. เมื่อใสํวงเล็บภาษาอังกฤษครั้งแรกแล๎ว ไมํต๎องใสํครั้งตํอไปอีก เชํน บลูม (Bloom)
14. จัดเนื้อหาตามความเกี่ยวข๎องหรือจากยํอยไปใหญํ เพื่อให๎เกิดความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกัน
15. หัวข๎อรองควรอ๎างอิง 3-5 คน เรียงตามปี พ.ศ. และเรียงผู๎แตํงคนไทยกํอนชาวตํางประเทศ
16. การสรุปเนื้อหาต๎องสรุปทุกหัวข๎อ โดยสรุปหัวข๎อรองประมาณ 6–10 บรรทัด และสรุป
ทั้งบท ประมาณ 15 บรรทัด เพื่อแสดงถึงความเข๎าใจและชํวยให๎ผู๎อํานทราบแนวคิดของผู๎วิจัย
17. สรุปเนื้อหาในแตํละประเด็นให๎ครบถ๎วน โดยพิจารณาประเด็นที่เหมือนไว๎ประเด็นเดียว
ประเด็นที่ตํางหลอมรวมให๎สละสลวย และครอบคลุม
18. การสรุป ไมํใช๎คํา “พอสรุปได๎วํา” “อาจสรุปได๎วํา” “นําสรุปได๎วํา” “ควรสรุปได๎วํา”
“สามารถสรุปได๎วํา” ให๎ใช๎คําวํา “สรุปได๎วํา” หรือ “กลําวโดยสรุป”
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ตัวอย่างการเขียนสรุปเนื้อหา

ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักการศึกษาได๎ให๎ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว๎ ดังนี้
สมสุข ศรีสุก (2542: 64) ให๎ความหมายของคําวํา “ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หมายถึง ความสําเร็จที่ได๎รับจากความรู๎ ความสามารถ หรือ
ทักษะ หรือความหมายถึงผลการเรียนการสอนหรือผลงานที่เด็กได๎จากการประกอบ
กิจกรรมสํวนนั้น ๆ ก็ได๎”
ไพศาล หวังพานิช (2543: 137) สรุปไว๎วํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน
เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรู๎ที่เกิดขึ้นจากการฝึก
อบรม หรือจากการสอบ การวัดผลสัมฤทธิ์จึงเป็นการตรวจสอบความสามารถ
หรือความสัมฤทธิ์ผลของบุคคลวําเรียนรู๎แล๎วเทําไร
วราภรณ์ บรรติ (2543: 60) สรุปไว๎วํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หมายถึง การวัดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรู๎ใน
เนื้อหาสาระที่เรียนมาแล๎ว
นาฏยา ชมวิชา (2547: 9) สรุปไว๎วํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หมายถึง ความสําเร็จที่เกิดจากการเรียนรู๎ในเรื่องใด ๆ ซึ่งเกิดจากการเรียนรู๎
ทางด๎านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย สามารถวัดได๎ด๎วยเครื่องมือวัด
ทางด๎านจิตวิทยา หรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
อําไพ อ๎อสุวรรณ (2551: 52) ให๎ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนวํา “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู๎ ความเข๎าใจ
ความสามารถหรือประสบการณ์ตําง ๆ ซึ่งแสดงให๎เห็นจากคะแนนที่ได๎จาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือรายงานทั้งการเขียนและการพูด”
กลําวโดยสรุป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู๎ ความเข๎าใจ
ความสามารถ ประสบการณ์การเรียนรู๎ตําง ๆ คุณลักษณะอันเกิดจากการเรียน
การสอนในเนื้อหาสาระที่เรียนมาแล๎ว ซึ่งแสดงให๎เห็นจากคะแนนจาก
เครื่องมือวัดทางด๎านจิตวิทยา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือ
รายงานทั้ง การเขียนและการพูด การวัดผลสัมฤทธิ์จึงเป็นการตรวจสอบ
ความสามารถหรือความสัมฤทธิ์ผลของบุคคลวําเรียนรู๎แล๎วเทําไร

การอ๎างอิง
3 - 5 คน
เรียงอ๎างอิง
ตามปี พ.ศ.

กลําวโดยสรุป
อําไพ อ๎อสุวรรณ
สมสุข ศรีสุก
วราภรณ์ บรรติ
นาฎยา ชมวิชา
ไพศาล หวังพานิช
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ข้อบกพร่องและแนวทางปรับปรุงการเขียนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การเขียนเอกสารที่เกี่ยวข๎อง พบข๎อบกพรํอง 11 ประการ ซึ่งได๎เสนอแนวทางปรับปรุงแตํละ
หัวข๎อ ดังนี้
ข้อบกพร่องที่ 1 : ค๎นคว๎าเอกสารที่เกี่ยวข๎อง หรือคําสําคัญในการค๎นเอกสารเกิน
ความจําเป็น ทําให๎เสียเวลาในการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข๎อง
แนวทางปรับปรุง : ศึกษาค๎นคว๎าจากเอกสารอ๎างอิง หรือคําสําคัญจากหัวข๎อวิจัยและ
ตัวแปรตาม และหัวข๎ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องจริง ๆ
ข้อบกพร่องที่ 2 : ยํอหน๎าไมํคงที่ ทําให๎เห็นวําผู๎วิจัยไมํมีความรอบอคอบ
แนวทางปรับปรุง : ตรวจสอบระบบการพิมพ์ เพื่อให๎ผู๎อํานไมํสับสน
ข้อบกพร่องที่ 3 : แยกหัวข๎อยํอย เป็น เอกสารที่เกี่ยวข๎อง และ งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
ทําให๎ซ้ําซ๎อน
แนวทางปรับปรุง : ตัดข๎อความที่ซ้ําซ๎อนออก ถ๎าไมํเสียความ เพื่อความกระชับ ดังตัวอยําง
ตัวอย่าง

?

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาหนังสือสํงเสริมการอําน ชุด สํานวนไทย ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ศึกษาค๎นคว๎าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. หลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2. การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา
3. สื่อการสอน
4. การวัดและประเมินผลกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย
5. แผนการจัดการเรียนรู๎
6. สํานวนไทย
7. การอําน
8. หนังสือสํงเสริมการอําน
9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
10. การหาประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผล
11. ความพึงพอใจ
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง


บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาหนังสือสํงเสริมการอําน ชุด สํานวนไทย ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ศึกษาค๎นคว๎าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้
1. หลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2. สํานวนไทย
3. หนังสือสํงเสริมการอําน
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5. ประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผล
6. ความพึงพอใจ
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง

ข้อบกพร่องที่ 4 : หัวข๎อหลักบางหัวข๎อมีหัวข๎อรอง บางหัวข๎อไมํมีหัวข๎อรอง ทําให๎ขาด
ความสอดคล๎องกัน
แนวทางปรับปรุง : บางหัวข๎อหลักควรมีหัวข๎อรอง ถ๎าเนื้อหาน๎อยหาหัวข๎อรองไมํได๎ ควร
นําไปเป็นหัวข๎อรองของหัวข๎อหลักอื่นที่มีเนื้อหากลุํมเดียวกัน เพื่อให๎มี
ความสม่ําเสมอ สมดุลกัน ดังตัวอยําง
ตัวอย่าง  1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย
3. การสอนภาษาไทย
4. จิตวิทยาการสอนภาษาไทย
5. หนังสือสํงเสริมการอําน
5.1 ความหมายของหนังสือสํงเสริมการอําน
5.2 วัตถุประสงค์ของการสร๎างหนังสือสํงเสริมการอําน
5.3 ลักษณะที่ดีของหนังสือสํงเสริมการอําน
5.4 จิตวิทยาในการจัดทําหนังสือสํงเสริมการอําน
5.5 สํวนประกอบของหนังสือสํงเสริมการอําน
5.6 ประเภทของหนังสือสํงเสริมการอําน
5.7 ขั้นตอนการสร๎างหนังสือสํงเสริมการอําน
5.8 ประโยชน์ของหนังสือสํงเสริมการอําน
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5.9 การหาประสิทธิภาพของหนังสือสํงเสริมการอําน
6. ดัชนีประสิทธิผล
7. ความพึงพอใจ
8. เศรษฐกิจพอเพียง
9. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.1 หลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยด๎านการอําน
1.2 ปัญหาด๎านการอําน
1.3 วิธีการสอนอํานภาษาไทย
1.4 จิตวิทยาการอําน
2. หนังสือสํงเสริมการอําน
2.1 ความหมายของหนังสือสํงเสริมการอําน
2.2 ประเภทของหนังสือสํงเสริมการอําน
2.3 ลักษณะที่ดีของหนังสือสํงเสริมการอําน
2.4 สํวนประกอบของหนังสือสํงเสริมการอําน
2.5 ขั้นตอนการสร๎างหนังสือสํงเสริมการอําน
3. ความพึงพอใจ
3.1 ความหมายของความพึงพอใจ
3.2 ความสําคัญของการศึกษาความพึงพอใจ
3.3 ทฤษฎีความพึงพอใจ
3.4 การประเมินความพึงพอใจ
4. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.1 ความหมายของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 ทฤษฎีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.3 ประโยชน์ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
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ข้อบกพร่องที่ 5 : คัดลอกเนื้อความจากเอกสารหลักสูตรทั้งหมด เชํน วิสัยทัศน์ จุดหมาย
หลักการ ทําไมต๎องเรียนวิชาภาษาไทย ฯลฯ โดยไมํได๎วิเคราะห์
ความเกี่ยวข๎องกับการสร๎างนวัตกรรม ทําให๎จํานวนหน๎ามากเกินความจําเป็น
แนวทางปรับปรุง : วิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรที่เกี่ยวข๎องกับการสร๎างนวัตกรรม หากไมํมี
หัวข๎อรองเกิน 3 ข๎อ ก็นําไปแทรกในหัวข๎อรองการสร๎างนวัตกรรม
ดังตัวอยําง
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอํานจับใจความ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตัวอย่าง  1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ทําไมต๎องเรียนวิชาภาษาไทย
เรียนรู๎อะไรในภาษาไทย
1.2 สาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระที่ 1 การอําน
สาระที่ 2 การเขียน
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด
สาระที่ 4 หลักการใช๎ภาษาไทย
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
1.3 การวัดและประเมินผลวิชาภาษาไทย
1.4 การสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
1. มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดสาระการอําน
2. การสอนอํานจับใจความ ระดับประถมศึกษา
3. การวัดและประเมินผลการอํานจับใจความ
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ข้อบกพร่องที่ 6 : ใช๎เอกสารอ๎างอิงไมํทันสมัย ระยะเวลาเกิน 10 ปี จากปีปัจจุบัน (ปีที่ทํา
วิจัย พ.ศ. 2553) ทั้ง 7 เลํม
แนวทางปรับปรุง : ศึกษาค๎นคว๎าจากเอกสารอ๎างอิง ระยะเวลาไมํเกิน 10 ปี เพื่อแสดงให๎
เห็นวําได๎ติดตามความก๎าวหน๎าทางวิชาการและวิชาชีพ
ข้อบกพร่องที่ 7 : อ๎างอิงนักวิชาการเกิน 5 คน ทําให๎เนื้อหาซ้ํา ๆ กัน
แนวทางปรับปรุง : อ๎างอิงนักวิชาการที่มีชื่อเสียงและมีความคิดเห็นอยํางหลากหลาย เชํน
เหมือนกัน คล๎ายกัน หรือตํางกัน จํานวน 3-5 คน
ข้อบกพร่องที่ 8 : ยํอหน๎าสรุป ไมํได๎หลอมรวมของนักวิชาการทุกคน
แนวทางปรับปรุง : ยํอหน๎าสรุป พิจารณาประเด็นที่เหมือนไว๎ประเด็นเดียวแล๎วนําประเด็น
ตํางมาเรียบเรียงให๎สละสลวย ได๎ใจความ
ข้อบกพร่องที่ 9 : ไมํได๎ใสํเครื่องหมายอัญประกาศ “.....” ในข๎อความที่คัดลอกจาก
ต๎นฉบับเดิมทุกประการ
แนวทางปรับปรุง : ใสํเครื่องหมายอัญประกาศ “.....” ในข๎อความที่คัดลอกจาก
ต๎นฉบับเดิมทุกประการ ดังตัวอยําง
ตัวอย่าง 

2.1 ความหมายของชุดการสอน
ชุดการสอนเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ผู๎สอนนํามาใช๎เพื่อชํวยให๎การเรียนการสอน
บรรลุตามจุดมุํงหมาย ชุดการสอนได๎รับความนิยมจากผู๎รับผิดชอบในการจัดการศึกษามา
ช๎านาน มี การสํ งเสริ มให๎ ครูมีค วามรู๎ความสามารถในการผลิ ต ชุ ดการสอนเพื่อ พัฒ นา
นักเรียนอยํางกว๎างขวางมีผู๎ให๎คําจํากัดความของชุดการสอนไว๎ดังนี้
เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ (2539: 113) ให๎ความหมายของชุดการสอนไว๎วํา
หมายถึง ชุดการอบรมสําหรับวิชาหนึ่งๆ ซึ่งมีความยืดหยุํนและจบสมบูรณ์ในตัวของมันเอง
โดยเน๎นวิธีการเชิงระบบ มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีขั้นตอนการดําเนินการสอนทีส่ อดคล๎อง
กับวัตถุประสงค์ที่วางไว๎ให๎บรรลุเปูาหมายในเวลาสั้น ๆ เชํน 2-3 วัน หรือ 4-8 ชั่วโมง
โดยใช๎เทคโนโลยีทางการศึกษามาชํวยในการวางแผนการสอน จะเน๎นการจัดกิจกรรมที่มี
ปฏิสัมพันธ์กับผู๎เรียนภายในกลุํมผู๎สอนมีหน๎าที่เป็นผู๎ดําเนินการสอนและควบคุมกิจกรรมให๎
เป็นไปตามวิธีการที่กําหนด
ศิวรัตน์ หนํายมี (2538: 41) ได๎ให๎ความหมายของชุดการสอนไว๎วํา ชุดการสอน
หมายถึง สื่อประสงค์สําเร็จรูปที่พร๎อมจะให๎ครูนําไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอนได๎ทันที
โดยไมํต๎องยุํงอยากกับการวางแผนการสอนใหมํ เพียงแตํพิจารณาดูวํา จุดมุํงหมายของ
ชุดการสอนตรงกับจุดมุํงหมายที่ตั้งไว๎หรือไมํ เพื่อชํวยให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การเรียนรู๎ตรงตามจุดประสงค์ของหลักสูตร
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บุญชม ศรีสะอาด (2537: 95) กลําววํา ชุดการสอนเป็นสื่อประสมที่มุํงให๎
ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะให๎ผู๎เรียนเรียนเป็นรายบุคคลแล๎ว
ยังสามารถใช๎ประกอบการสอนแบบบรรยาย การเรียนเป็นกลุํมยํอยในรูปแบบศูนย์การเรียน
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2537: 113-114) ให๎ความหมายของชุดการสอนไว๎วํา ชุด
การสอนหรือชุดการเรียนจัดเป็นสื่อประสมประเภทหนึ่ง ซึ่งมีจุดมุํงหมายเฉพาะเรื่องที่จะ
สอน และยังเป็นสื่อประสมที่ได๎จากระบบการผลิต และการนําสื่อการสอนที่สอดคล๎องกับ
วิชา หนํวย หัวเรื่องและวัตถุประสงค์ เพื่อชํวยให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยํางมี
ประสิทธิภาพ
กรองกาญจน์ อรุณรัตน์ (2536: 193) ได๎ให๎ความหมายของชุดการสอนวํา
หมายถึง ชุดสื่อประสมที่สอดคล๎องกับเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการเรียนแตํละหนํวย
หัวเรื่องและวัตถุประสงค์ เพื่อชํวยให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอน
อยํางมีประสิทธิภาพ
บุญเกื้อ ควรหาเวช (2530: 67) กลําววํา ชุดการสอน หมายถึง การใช๎สื่อตั้งแตํ
2 ชนิดขึ้นไปรํวมกันเพื่อให๎ผู๎เรียนได๎รับความรู๎ตามที่ต๎องการ สื่อที่นํามาใช๎นี้จะชํวยเสริม
ประสบการณ์ซึ่งกันและกันตามลําดับขั้นที่กําหนดไว๎
วิชัย วงศ์ใหญํ (2525: 185) กลําววํา ชุดการสอนเป็นการนําสื่อการเรียนหลาย ๆ
อยํางมาสัมพันธ์กัน มีคุณคําสํงเสริมซึ่งกันและกัน สื่อการเรียนอยํางหนึ่งอาจใช๎เพื่อเร๎า
ความสนใจในขณะที่อีกอยํางหนึ่งเพื่ออธิบายข๎อเท็จจริง เนื้อหา และอีกอยํางหนึ่งกํอให๎เกิด
การเสาะแสวงหาอันนําไปสูํความเข๎าใจอยํางลึกซึ้ง สื่อการเรียนเหลํานี้เรียกอีกอยํางวํา “ สื่อประสม”
ความหมายที่กลําวมาสรุปได๎วํา ชุดการสอน หมายถึง สื่อประสมผู๎สอนสร๎างขึ้น
เพื่อสนองจุดมุํงหมายในการเรียนการสอนที่ตั้งไว๎ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให๎สะดวกตํอการใช๎
ในการเรียนการสอนและชํวยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนให๎มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


2.1 ความหมายของชุดการสอน
ชุดการสอนเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ผู๎สอนนํามาใช๎เพื่อชํวยให๎การเรียนการสอน
บรรลุตามจุดมุํงหมาย มีผู๎ให๎คําจํากัดความของชุดการสอนไว๎ ดังนี้
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2537: 113-114) กลําววํา “ชุดการสอนหรือชุดการเรียนจัดเป็น
สื่อประสมประเภทหนึ่ง ซึ่งมีจุดมุํงหมายเฉพาะเรื่องที่จะสอน และยังเป็นสื่อประสมที่ได๎
จากระบบการผลิ ต และการนํ า สื่ อ การสอนที่ ส อดคล๎ อ งกั บ วิ ช า หนํ วย หั วเรื่ องและ
วัตถุประสงค์ เพื่อชํวยให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยํางมีประสิทธิภาพ”
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เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ (2539: 113) ให๎ความหมายของชุดการสอนสรุปได๎วํา ชุดการสอน
เป็นชุดการอบรมสําหรับวิชาหนึ่ง ๆ โดยใช๎เทคโนโลยีทางการศึกษามาชํวยในการวางแผน
การสอน มีวัตถุประสงค์ชัดเจน กําหนดขั้นตอนการสอนที่สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ที่วางไว๎
กิจ กรรมเน๎ น การปฏิ สั มพั นธ์ กั น ภายในกลุํ ม ผู๎ ส อนมี ห น๎ าที่เ ป็น ผู๎ ดํ าเนิน การสอนและ
ควบคุมกิจกรรมให๎เป็นไปตามวิธีการที่กําหนด ใช๎ในเวลาสั้น ๆ เชํน 2-3 วัน หรือ 4-8
ชั่วโมง
ศักดิ์ศรี ปาณะกุล และ นิรมล ศตวุฒิ (2546: 10) กลําววํา “ชุดการสอน หมายถึง
บทเรียนที่ผลิตขึ้นโดยการผสมผสานเนื้อหาความรู๎กับสื่อประสมให๎สอดคล๎องกัน เพื่อเสนอ
เนื้อหาให๎นําสนใจและผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ตามจุดประสงค์”
สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2547: 1) ได๎ให๎ความหมายสรุปวํา ชุดการสอน หรือ ชุดการเรียน
เป็ น สื่ อ ที่ มี จุ ด มุํ ง หมายเฉพาะเรื่ อ งที่ จ ะสอนเทํ า นั้ น โดยใช๎ สื่ อ การสอนแบบประสม
เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู๎เรียนในหนํวยการเรียนรู๎นั้น ๆ ให๎มีประสิทธิภาพ
สมาน จันทะดี (2552: 27) นําเสนอความหมายของชุดการสอน สรุปได๎วํา ชุดการสอน
หมายถึง การนําสื่อการสอนหลาย ๆ ชนิดที่สอดคล๎องกับเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ของ
แตํ ล ะหนํ ว ยมาชํ ว ยในการเปลี่ ย นพฤติ ก รรมการเรี ย นรู๎ ข องเด็ ก ให๎ บ รรลุ จุ ด มุํ ง หมาย
ชุดการสอนนิยมจัดไว๎ในกลํองหรือซอง แบํงเป็นหมวด ๆ บางครั้งเรียกวํา “กลํองการสอน”
หรื อ “กลํ อ งวิ เ ศษ” เพราะหยิ บ มาเพี ย งกลํ อ งเดี ยว ก็ ทํ าให๎ ก ารเรี ย นการสอนเป็ น ไป
อยํางสะดวกสบาย และมีประสิทธิภาพอยํางยิ่ง
ความหมายที่กลํ าวมาสรุปได๎วํา ชุดการสอนหรือชุดการเรียนเป็น บทเรียนที่มี
จุดมุํงหมายเฉพาะเรื่อง สอดคล๎องกับวิชา หนํว ย หัวเรื่องและวัตถุประสงค์ โดยการผสมผสาน
เนื้อหาความรู๎กับสื่อการสอนทางเทคโนโลยีทางการศึกษาหลาย ๆ ชนิด เพื่อเสนอเนื้อหาให๎
นําสนใจ ผู๎เรียนเรียนรู๎โดยมีปฏิสัมพันธ์กันในกลุํม ผู๎สอนมีหน๎าที่เป็นผู๎ดําเนินการสอนและ
ควบคุมกิจกรรมให๎เป็นไปตามวิธีการที่กําหนด ใช๎เวลาสั้น ๆ ในการเรียนรู๎ เชํน 2-3 วัน
หรือ 4-8 ชั่วโมง นอกจากนี้ ชุดการสอนมีความสะดวกในการใช๎ เนื่องจากนิยมจัดไว๎ใน
กลํองหรือซอง แบํงเป็นหมวด ๆ บางครั้งเรียกวํา “กลํองการสอน” หรือ “กลํองวิเศษ”
ข้อบกพร่องที่ 10 : พิมพ์หัวข๎อหลัก หัวข๎อรองไมํคงที่ ทําให๎แยกลําดับชั้นของเนื้อหาได๎ยาก
แนวทางปรับปรุง : จัดหัวข๎อหลักให๎ชิดขอบซ๎าย หัวข๎อรองให๎เยื้องมาทางขวา เพื่อแสดง
สถานะวําเป็นหัวข๎อหลัก หัวข๎อรอง ให๎ชัดเจนและเข๎าใจงําย
ดังตัวอยําง
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ตัวอย่าง  1. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
.......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. แนวคิดและวิธีสอนการเขียนสะกดคา
2.1 ความหมายของการเขียนสะกดคา
.......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.1 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
.......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. แนวคิดและวิธีสอนการเขียนสะกดคา
2.1 ความหมายของการเขียนสะกดคา
.......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ข้อบกพร่องที่ 11 : หัวข๎อหลัก ไมํสอดคล๎องกับสารบัญ เชํน มีเลขข๎อ คําวํา “การ” “ใน”
“ของ” ในบทที่ 2 แตํในสารบัญไมํปรากฏ เลขหน๎าไมํตรงกับสารบัญ
เป็นต๎น ทําให๎ผู๎อํานเห็นวําผู๎วิจัยขาดความรอบคอบ
แนวทางปรับปรุง : ตรวจสอบสาระในบทที่ 2 และสารบัญให๎ครบถ๎วน ตรงกัน เพื่อแสดงถึง
ความรอบคอบของผู๎วิจัย ดังตัวอยําง
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ตัวอย่าง  รายการหน้าสารบัญ

รายการในเนื้อหาสาระของบทที่ 2
1. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
1.1 วิสยั ทัศน์
..........................................................................
.................................................................................
2. สานวนไทย
2.1 ความหมายของสานวนไทย
..........................................................................
.................................................................................

 รายการหน้าสารบัญ

รายการในเนื้อหาสาระของบทที่ 2
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วิสัยทัศน์
...................................................................
.................................................................................
สานวนไทย
ความหมายของสานวนไทย
....................................................................
.................................................................................

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
หลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สํานวนไทย
หนังสือสํงเสริมการอําน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผล
ความพึงพอใจ
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
หลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สํานวนไทย
หนังสือสํงเสริมการอําน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผล
ความพึงพอใจ
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง มีแนวทางการเขียน ดังนี้
1. การอ๎างอิงงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องทั้งในประเทศและตํางประเทศจะต๎องเกี่ยวข๎องโดยตรงกับ
งานวิจัยที่ตนเองจัดทํา เชํน ถ๎าทําวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบฝึก งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องก็ต๎องเป็น “แบบฝึก”
ถ๎าเจาะเปูาหมายแคบไปอีกวําเป็น วิชาภาษาไทย ก็ต๎องเป็น “แบบฝึกวิชาภาษาไทย”
ถ๎าเจาะลึกเรื่อง การเขียน ก็ต๎องเป็น “แบบฝึกวิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียน”
ถ๎าเป็นระดับชั้นประถมศึกษา ก็ต๎องเจาะลึกเป็น “แบบฝึกวิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนระดับชั้น
ประถมศึกษา” รวมทั้งต๎องเป็นงานวิจัยที่ทันสมัย จัดทํามาไมํเกิน 5 ปี
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องควรนํามาเฉพาะที่สอดคล๎องกับบทที่ 5 เพื่อการอภิปรายผล
3. กรณีไมํมีอ๎างอิงงานวิจัยตํางประเทศ ไมํต๎องมีหัวข๎องานวิจัยในประเทศ
4. การสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องทุกเรื่องต๎องสรุปให๎เป็นแนวทางเดียวกัน ใช๎สํานวนภาษาแบบ
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เดียวกัน เพื่อความเป็นเอกภาพของผู๎วิจัย (ชื่อเรื่อง กลุํมตัวอยําง เครื่องมือในการวิจัย ผลการวิจัย)
รวมทั้งควรแสดงให๎เห็นระบบการเรียง เชํน เรียงตามปี พ.ศ. เรียงตามระดับชั้น หรือเรียงตามเนื้อหา
และภายในเนื้อหาเดียวกัน ตํางกันแตํเพียงสถานที่ในการวิจัย อาจะเขียนรวมกันได๎เป็นความเรียง
ไมํต๎องแยกเป็นเลํม ๆ ทําให๎เกิดความซ้ําซ๎อน ดังตัวอยําง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วนิดา สาลี (2550: 86-90) ได๎ทําวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปกลุํมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุํมตัวอยํางใช๎วิธีการสุํมอยํางงําย 1 ห๎องเรียน
จํานวน 30 คน เป็นนักเรียนโรงเรียนบ๎านต๎นจันทน์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
เครื่ องมื อ ในการวิ จั ย ประกอบด๎ว ย แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย น ชนิ ด เลื อ กตอบ 3
ตัว เลื อ ก จํ า นวน 30 ข๎ อ บทเรี ย นสํ า เร็ จ รูป และแบบวั ด ความพึ งพอใจ จํ า นวน 20 ข๎อ พบวํ า
บทเรียนสําเร็จรูปมีประสิทธิภาพ คําเทํากับ 84.07/86.00 นักเรียนที่เรียนด๎วยบทเรียนสําเร็จรูปมีคํา
ประสิทธิผล เทํากับ 0.65 และมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวําร๎อยละ 80
5. ตอนสุดท๎ายของการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ผู๎วิจัยควรสรุปประเด็นตําง ๆ จากผลงาน
วิจัยเหลํานั้นวํามีความสัมพันธ์เกี่ยวข๎องกับงานวิจัยที่กําลังจะทําอยํางไร มีประเด็นใดบ๎างที่เห็นด๎วย และ
ไมํเห็นด๎วย และมีเหตุผลอยํางไร หากมีงานวิจัยตํางประเทศด๎วย ก็ต๎องสรุปงานวิจัยในประเทศกํอน
ตํอมาจึงสรุปงานวิจัยตํางประเทศ ดังตัวอยําง
ตัวอย่างการสรุปงานวิจัยในประเทศ

งานวิจั ย ในประเทศข๎างต๎น เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการใช๎ไอซีทีในการจัดการเรียนรู๎ด๎ว ย
โครงการ ผลการวิจัยที่ได๎สอดคล๎องไปในแนวทางเดี ยวกัน กลําวคือ การจัดการเรียนรู๎ด๎วยโครงการ
ทําให๎ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และยังชํวยพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะ
การแก๎ปัญหา ทักษะการใช๎เทคโนโลยี และทักษะชีวิตให๎แกํผู๎เรียนอีกด๎วย
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ตัวอย่างการสรุปงานวิจัยต่างประเทศ

งานวิจัยตํางประเทศข๎างต๎น เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการใช๎ไอซีทีในการจัดการเรียนรู๎ด๎วย
โครงการ และแนวทางการใช๎ไอซีทีในการสํงเสริมการเรียนรู๎ในโรงเรียน ผลการวิจัยที่ได๎สอดคล๎อง
กับงานวิจัยในประเทศ กลําวคือ การจัดการเรียนรู๎ด๎วยโครงการ สํงเสริมทั้งด๎านความรู๎และทักษะ
หลากหลายด๎านให๎แกํผู๎เรียน เชํน ทักษะการสื่อ สาร ทักษะการแก๎ปัญหา ทักษะการใช๎เทคโนโลยี
และทักษะชีวิตให๎แกํผู๎ เรี ย น และกระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างภายในโรงเรียนเพื่อรองรับ
การบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู๎เป็นไปอยํางซับซ๎อน ซึ่งมีปัจจัยตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง และควร
ได๎รับ พิจ ารณา ได๎แกํ ลักษณะการจัดบรรยากาศชั้นเรียน บทบาทครู บทบาทผู๎ เรียน การเข๎าถึง
อินเทอร์เน็ต การจัดตารางเรียน วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ เป็นต๎น
กด๎วย
สิ่งสําคัญอีกอยํางหนึ่ง ในการเขียนบทที่ 2 คือ การจัดเรียงหัวข๎อ จะต๎องจัดเรียงหัวข๎อให๎เป็น
ระบบ และใช๎ระบบนั้นตลอดไปทั้งเลํม
สํวนมากจะจัดระบบหัวข๎อ เป็นระบบทศนิยม ดังนี้
1. ข๎อความ………………………………………………………………………………………………….....................
..................................................................................................................................................................
1.1 ข๎อความ……………………………………………………...............…………………………………………
..................................................................................................................................................................
1.1.1 ข๎อความ………………………....………………………………………………………………………
...................................................................................................................... ............................................
1) ข๎อความ .........................................................................................................
..................................................................................................................................................................
2) ข๎อความ .........................................................................................................
................................................................................................................................................................ ..
1.1.2 ข๎อความ………………………....………………………………………………………………………
..................................................................................................................................................................
1.2 ข๎อความ……………………………………………………...............…………………………………………
..................................................................................................................................................................
2. ………………………………………………………………………………………..............................……………
..................................................................................................................................................................
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ข้อบกพร่องและแนวทางปรับปรุงการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง มีข๎อบกพรํอง 3 ประการ ซึ่งได๎เสนอแนวทางปรับปรุงแตํละหัวข๎อ
ดังนี้
ข้อบกพร่องที่ 1 : งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องสํวนใหญํหรือทุกเรื่องศึกษาจากบทคัดยํอ
แนวทางปรับปรุง : เรียบเรียงจากงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยศึกษาจากบทที่ 5 ดังตัวอยําง
ตัวอย่าง  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เนตรนภา นิชานนท์ (2549: บทคัดยํอ) การพัฒนาความสามารถในการอําน
จับใจความและเจตคติตํอท๎องถิ่นของนักเรียนที่อยูํในสภาพแวดล๎อมตํางกัน โดยใช๎
หนังสืออํานเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย เรื่อง เลําเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อ ................................................. กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ
...................... ได๎มาโดยวิธีการสุํม ................ ผลการวิจัย พบวํา .............................
ดวงจั น ทร์ โพธิ ส ม (2549: บทคั ด ยํอ ) เรื่ อง การสร๎ างหนัง สื ออํ า นเพิ่ มเติ ม
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องยามเฮือนเฮาเขาสวนกวาง การวิจัยครั้ง
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ................................................. กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย
ครั้งนี้ ได๎แกํ ...................... ได๎มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัย พบวํา
.....................................................................................................................................
นั น ต์ ทา เลิ ศวิ ไ ลนริ ศ (2550: บทคัด ยํ อ ) ศึ กษาเรื่ อ ง ผลการใช๎ ห นั ง สื อ อํ า น
เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ เรื่อง เทศกาลที่นํารู๎ ที่มีตํอผลสัมฤทธิ์ทางการอํานจับใจความ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อ ................................................. กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้
ได๎แ กํ ...................... ได๎ม าโดยวิธี การเลื อกแบบเจาะจง ผลการวิ จัย พบวํ า
......................................................................................................................................
จุฑารัตน์ อํอมแก๎ว, ฉวี มีผึ้ง และ อมรรัตน์ แสงนาค (2551: บทคัดยํอ) ทําวิจัย
เรื่ อง การพัฒ นาหนังสื ออํา นเพิ่ มเติ มด๎ว ยบทร๎อยกรอง เรื่อง “รู๎จั กเมื องพรหม”
สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
................................................. กลุํ ม ตัว อยํางที่ใ ช๎ในการวิจั ยครั้ งนี้ ได๎แ กํ
...................... ได๎มาโดยวิธีการสุํม ................ ผลการวิจัย พบวํา .............................
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จุฑารัตน์ อํอมแก๎ว, ฉวี มีผึ้ง และ อมรรัตน์ แสงนาค (2551: 74-78) ทําวิจัย
เรื่อง การพัฒนาหนังสืออํานเพิ่มเติมด๎วยบทร๎อยกรอง เรื่อง “รู๎จักเมืองพรหม”
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหนังสืออําน
เพิ่มเติมด๎วยบทร๎อยกรอง เรื่อง “รู๎จักเมืองพรหม” สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวํางกํอน-หลัง และเพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียน กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2550 จํานวน 30 คน จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัยที่ใช๎ประกอบด๎วย
หนังสืออํานเพิ่มเติมบทร๎อยกรอง เรื่อง “รู๎จักเมืองพรหม”จํานวน 5 เลํมและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 30 ข๎อ ผู๎วิจัยทดสอบกํอนเรียนและ
ดําเนินการสอนโดยใช๎หนังสืออํานเพิ่มเติม วันละ 2 ชั่วโมง เป็นเวลา 5 วัน ทดสอบ
หลังเรียนด๎วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดิม และวัดความพึงพอใจ
ด๎วยแบบสอบถามความพึงพอใจ จํานวน 20 ข๎อ สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล
ได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวํา หนังสือ
อํานเพิ่มเติมด๎วยบทร๎อยกรอง เรื่อง “รู๎จักเมืองพรหม” มีความเหมาะสมอยูํใน
ระดับมากที่สุด และมีประสิทธิภาพ 83.74/85.92 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังอํานหนังสืออํานเพิ่มเติมสูงกวํากํอนอําน อยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความพึงพอใจตํอหนังสืออํานเพิ่มเติมด๎วย
บทร๎อยกรอง เรื่อง “รู๎จักเมืองพรหม” อยูํในระดับมากที่สุด

ข้อบกพร่องที่ 2 : สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องออกเป็น 2 ยํอหน๎า
แนวทางปรับปรุง : เรียบเรียงงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องเป็นความเรียง 1 ยํอหน๎า ดังตัวอยําง
ตัวอย่าง 

จุฑารัตน์ อํอมแก๎ว, ฉวี มีผึ้ง และ อมรรัตน์ แสงนาค (2551: บทคัดยํอ) ทําวิจัย
เรื่ อง การพัฒ นาหนั งสื ออํานเพิ่มเติมด๎ว ยบทร๎อยกรอง เรื่อ ง “รู๎จักเมื องพรหม”
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร๎างและ
หาประสิ ท ธิภ าพหนัง สื ออํานเพิ่ มเติมด๎ว ยบทร๎อยกรอง เรื่อ ง “รู๎จักเมื องพรหม”
สํ าหรั บ นั กเรี ย นชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ม าตรฐาน 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนและหลังการใช๎หนังสืออํานเพิ่มเติม
ด๎วยบทร๎อยกรอง เรื่อง “รู๎จักเมืองพรหม” สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3) เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีตํอหนัง สืออํานเพิ่มเติมด๎วยบทร๎อยกรอง เรื่อง
“รู๎จักเมืองพรหม” สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนชุมชนวัดยําน
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อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ผลการวิจัย
1. หนังสืออํานเพิ่มเติมด๎วยบทร๎อยกรอง เรื่อง “รู๎จักเมืองพรหม” สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความเหมาะสมอยูํในระดับมากที่สุด และมี
ประสิทธิภาพ 83.74/85.92
2. นักเรียนชั้นประถมศึ กษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการอําน
หนังสืออํานเพิ่มเติมด๎วยบทร๎อยกรองเรื่อง “รู๎จักเมืองพรหม” สูงกวํากํอนการอําน
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนที่เรียนโดยใช๎หนังสืออํานเพิ่มเติมด๎วยบทร๎อยกรอง เรื่อง “รู๎จัก
เมืองพรหม” มีความพึงพอใจอยูํในระดับ มากที่สุด


จุฑารัตน์ อํอมแก๎ว, ฉวี มีผึ้ง และ อมรรัตน์ แสงนาค (2551: 74-78) ทําวิจัย
เรื่ อง การพัฒ นาหนั งสื ออํานเพิ่มเติมด๎ว ยบทร๎อยกรอง เรื่อ ง “รู๎จักเมื องพรหม”
สําหรับ นักเรีย นชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒ นาหนังสืออําน
เพิ่มเติมด๎วยบทร๎อยกรอง เรื่อง “รู๎จักเมืองพรหม” สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวํางกํอน-หลัง และเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียน กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2550 จํานวน 30 คน จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัยที่ใช๎
ประกอบด๎วยหนังสืออํานเพิ่มเติมบทร๎อยกรอง เรื่อง “รู๎จักเมืองพรหม”จํานวน 5 เลํม
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 30 ข๎อ ผู๎วิจัยทดสอบกํอนเรียน
และดําเนิ นการสอนโดยใช๎ห นังสื ออํ านเพิ่มเติม วันละ 2 ชั่ว โมง เป็นเวลา 5 วัน
ทดสอบหลังเรียนด๎วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดิม และวัดความพึงพอใจ
ด๎วยแบบสอบถามความพึงพอใจ จํานวน 20 ข๎อ สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล
ได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวํา หนังสือ
อํานเพิ่มเติมบทร๎อยกรอง เรื่อง “รู๎จักเมืองพรหม” มีความเหมาะสมอยูํในระดับมากที่สุด
และมีป ระสิ ทธิ ภ าพ 83.74/85.92 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผ ลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนหลังอํานหนังสืออํานเพิ่มเติมสูงกวํากํอนอําน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดั บ .01 และมี ค วามพึ ง พอใจตํ อ หนั ง สื อ อํ า นเพิ่ ม เติ ม ด๎ ว ยบทร๎ อ ยกรอง
เรื่อง “รู๎จักเมืองพรหม” อยูํในระดับมากที่สุด
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ข้อบกพร่องที่ 3 : สรุปตอนสุดท๎ายของการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องไมํครอบคลุม
แนวทางปรับปรุง : ตอนสุดท๎ายของการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ควรสรุปประเด็นตําง ๆ
จากผลงานวิจัยเหลํานั้นวํามีความสัมพันธ์เกี่ยวข๎องกับงานวิจัยที่กําลัง
จะทําอยํางไร มีประเด็นใดบ๎างที่เห็นด๎วย และไมํเห็นด๎วย และมีเหตุผล
อยํางไร ดังตัวอยําง
ตัวอย่าง 

ผลการศึ ก ษางานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งสามารถกลํ า วโดยสรุ ป ได๎ วํ า หนั ง สื อ อํ า น
เพิ่มเติมเป็นสื่อการสอนที่สามารถนํามาใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ตํางๆ รวมทั้งกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยได๎ นักเรียนที่ได๎เรียนโดยใช๎
หนังสืออํานเพิ่มเติมจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ด๎วยเหตุผลนี้ผู๎ศึกษามีความสนใจ
ที่จะสร๎างหนังสืออํานเพิ่มเติมชุดร๎อยแก๎วคํากลอนเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช กลุํม
สาระการเรียนรู๎ภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะการอํานและการเขียนสะกดคํามาตรา
ตัวสะกดไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ๎านสวย เพื่อนําไปใช๎เป็น
สื่อการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎กับนักเรียน



ผลการศึก ษางานวิจั ยที่เ กี่ย วข๎ อง เป็ นการศึ กษาเกี่ยวกับ การพัฒ นาหนั งสื อ
สํงเสริมการอําน ผลการวิจัยที่ได๎สอดคล๎องไปในแนวทางเดียวกัน กลําวคือ การจัดการเรียนรู๎
ด๎วยหนังสือสํงเสริมการอํานที่มีเนื้อหาสาระตรงตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ ทําให๎ผู๎เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการอํานจับใจความสูง ขึ้น รวมทั้งมี
ความพึ ง พอใจตํ อ หนั ง สื อ สํ ง เสริ มการอํ า นในระดั บมาก-มากที่สุ ด สํ ว นประเด็ น ที่
แตกตํา ง คือ การจั ดการเรี ยนรู๎ ด๎ว ยหนัง สื อ สํ ง เสริ มการอํา นที่ มีเนื้ อเรื่อ งเกี่ย วกั บ
ท๎องถิ่นตนเอง นักเรียนตํางอําเภอมีเจตคติตํอท๎องถิ่นสูงขึ้นกวํานักเรียนในอําเภอเมือง
จากการศึกษาดังกลําว ผู๎วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาหนังสืออํานเพิ่มเติม ชุด ร๎อยแก๎ว
คํากลอนเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อพั ฒนาทักษะการอํานและการเขียนสะกดคํา
มาตราตัว สะกดไทยของสํ าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให๎สูงขึ้น พร๎อมทั้ง
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอหนังสืออํานเพิ่มเติม
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สรุป
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เป็นการนําเสนอแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เ กี่ยวข๎อง
กับเรื่องที่ทําวิจัย โดยเขียนในลักษณะสังเคราะห์เนื้อหาให๎มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงตํอเนื่องระหวํางตอน
หรือระหวํางหัวข๎อ พร๎อมทั้งสรุปแตํละประเด็นที่นําเสนอตามแนวคิด ของผู๎วิจัย การทบทวนเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องจะทําให๎ผู๎วิจัยสามารถกําหนดประเด็นปัญ หาในการวิจัย กําหนดสมมติฐานและตัวแปรใน
การวิจัย และการเลือกใช๎เครื่องมือที่เหมาะสม
การเขียนเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีข๎อบกพรํองที่พบหลายประการ เชํน ขาดการเกริ่นนํา ซึ่งต๎องนํา
หัวข๎อหลัก และหัวข๎อรองมาเกริ่นนํากํอนจะเข๎าสูํเนื้อหา กรณีการเขียนที่ขาดหัวข๎อตัวแปรก็ต๎องค๎นคว๎ามา
เขียนเพิ่ม ถ๎าแตํละหัวข๎อมีปริมาณเนื้อหาตํางกันมากเกินเทําตัวก็ต๎องลดหรือเพิ่มเนื้อหาให๎มีความสมดุล
กัน เมื่อเขียนแล๎วหัวข๎อหลักบางหัวข๎อมีหัวข๎อรองบางหัวข๎อไมํมี ก็ปรับปรุงได๎โดยเพิ่มหัวข๎อรองให๎แกํ
หัวข๎อหลักที่ไมํมีหัวข๎อรองหรือนําไปเป็นหัวข๎อรองของหัวข๎อหลักที่มีเนื้อหาสอดคล๎องกัน การเขียนขาดเนื้อหา
ที่จะสร๎างหรือพัฒนานวัตกรรมก็ต๎องค๎นคว๎าเพิ่ม การใช๎ชื่อหัวข๎อรองเหมือนหัวข๎อหลักต๎องปรับชื่อหัวข๎อ
รองหรือตัดออก การใช๎คําฟุุมเฟือยก็ต๎องตัดออก การยกหลักสูตรมาทั้งหมด ปรับปรุงโดยพิจารณาความ
สอดคล๎องกับตัวแปรต๎น ตัวแปรตาม
การสรุปในระดับตําง ๆ ทั้งหัวข๎อหลัก หัวข๎อหลัก และสรุปทั้งบท ที่บกพรํองมากที่สุด คือ สรุปไมํ
ครบทุกหัวข๎อ สรุปไมํครอบคลุมเนื้อหา สรุปเกินเนื้อหาที่นํามากลําวไว๎ ซึ่งต๎องปรับปรุงโดยมีการสรุปให๎
ครบทุกหัวข๎อครอบคลุมเนื้อหา โดยต๎องพิจารณาความเหมือน ความตํางของเอกสารที่ค๎นคว๎ามา เพื่อให๎มี
การเชื่อมโยงกับเรื่องที่ทําได๎
การเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข๎อบกพรํองที่พบในการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง คือ คัดลอกจาก
บทคัดยํอ เขียนหลายยํอหน๎า ปรับปรุงโดยเรียบเรียงจากงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเขียนเพียง 1 ยํอหน๎า
การสรุปตอนท๎ายไมํครอบคลุม ปรับปรุงโดยสรุปประเด็นตําง ๆ จากผลงานวิจัยให๎สัมพันธ์เกี่ยวข๎องกับ
งานวิจัยที่กําลังจะทํา
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กิจกรรมที่ 2 : การเขียนบทที่ 2
คาชี้แจง ให๎ทํานปฏิบัติกิจกรรมในการเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้
1. เขียนหน๎าบทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
2. ฝึกปฏิบัติเขียนหัวข๎อหลักและหัวข๎อรอง อยํางน๎อย 1 หัวข๎อ
3. ฝึกปฏิบัติเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง อยํางน๎อย 1 เรื่อง
ชื่อเรื่อง ..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัย เรื่อง ............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ผู๎วิจัยได๎ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................
.............................................................................................................................................. ....................
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................
............................................................................................................................. .....................................
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................
............................................................................................................................. .....................................
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................
............................................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................
..................................................................................................................................................................
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หน๎าบทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง (ตํอ)
........................................................................................................................... .......................................
............................................................................................................................. .....................................
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................
............................................................................................................................. .....................................
..................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................... ...............................
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................
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..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................
............................................................................................................................. .....................................
..................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................... .........
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............................................................................................................................. .....................................
..................................................................................................................................................................
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............................................................................................................................. .....................................
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
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หัวข๎อหลักและหัวข๎อรอง อยํางน๎อย 1 หัวข๎อ
.............................................................................................................................. ....................................
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................
..................................................................................................................................................... .............
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................
............................................................................................................................. .....................................
..................................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................... ...............
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................
................................................................................................................................................................
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เขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง อยํางน๎อย 1 เรื่อง
............................................................................................................................. .....................................
............................................................................................................................. .....................................
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................
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..................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................... ...............
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............................................................................................................................. .....................................
............................................................................................................................. .....................................
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บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย ในบทนี้จะกลําวถึง รายละเอียดในการดําเนินการวิจัย ประกอบด๎วย
ประชากรและกลุํมตัวอยําง เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูล และสถิติที่
ใช๎ในการวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 3
 ประชากรและกลุํมตัวอยําง

 สถิติที่ใช๎ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย

 การเก็บรวบรวมข๎อมูล

 การวิเคราะห์ข๎อมูล

ภาพที่ 3 สํวนประกอบของวิธีดําเนินการวิจัย

ข้อบกพร่องและแนวทางปรับปรุงการเขียนชื่อบทที่ 3
การเขียนชื่อบทที่ 3 พบวํา เขียนไมํถูกต๎องตามหลักวิชา ซึง่ ได๎เสนอแนวทางปรับปรุง ดังตัวอยําง
ตัวอย่าง 

?

บทที่ 3
การดาเนินการ
บทที่ 3
วิธีดาเนินการศึกษาค้นคว้า
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?

บทที่ 3
วิธีดาเนินการศึกษา



บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุํมตัวอยําง มีข๎อควรคํานึงในการเขียน ดังนี้
1. คําสากลที่ใช๎ คือ “ประชากร” “ประชากรและกลุํมตัวอยําง”
2. การเขียนประชากรและกลุํมตัวอยําง เป็นใคร ที่ไหน อยํางไร จํานวนเทําใด ในบทที่ 1 ต๎องตรง
กับบทที่ 3 ทุกประการ เพื่อบํงบอกถึงความคงเส๎นคงวาและความเป็นระบบในการเขียนรายงานการวิจัย
3. การเขียนประชากรและกลุํมตัวอยํางในบทที่ 3 จะเขียนแสดงรายละเอียดมากกวําบทที่ 1
ดังนี้
ตัวอย่าง กรณีเป็นทั้งประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
บทที่ 1

บทที่ 3

ขอบเขตด้านประชากร
ประชากร ได๎แกํ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเคียงศิริ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 20 คน

ประชากร
ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนเคียงศิริ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 20 คน ได๎มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจาก
ผู๎วิจัยเป็นครูผู๎รับผิดชอบสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
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ตัวอย่าง กรณีเป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
บทที่ 1

บทที่ 3

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได๎แกํ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเทศบาล
วัดเสาธงทอง สังกัดเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
จํานวน 77 คน
กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเทศบาล
วัดเสาธงทอง สังกัดเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
จํานวน 35 คน ได๎มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)

ประชากรและกลุํมตัวอยําง
1. ประชากร
ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2553 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง สังกัดเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
จํานวน 77 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุํมตัวอยํางใช๎
งทีใ่ ใช๎นการวิ
ในการวิจัยจครั
ัยครั้งนี้ง้นีได๎้ ได๎แกํแกํ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช จํานวน 35 คน ได๎มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากผู๎วิจัย
เป็นครูผู๎รับผิดชอบสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
2

ข้อบกพร่องและแนวทางปรับปรุงการเขียนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ข๎อบกพรํองในการเขียนประชากรและกลุํมตัวอยําง มี 7 ประการ ซึ่งได๎เสนอแนวทางปรับปรุงแตํ
ละหัวข๎อ ดังนี้
ข้อบกพร่องที่ 1 : ใช๎คําที่ตัดออกไมํเสียความหมาย เชํน “เปูาหมายที่ใช๎ในการศึกษา”
หรืออธิบายเหตุผลการไมํเลือกกลุํมตัวอยําง เป็นต๎น ทําให๎สิ้นเปลืองคํา
โดยไมํเพิ่มความหมาย
แนวทางปรับปรุง : ถ๎าตัดคําตัดดังกลําวออกไปได๎โดยไมํเสียความหมาย ก็ควรตัดออก
เพื่อให๎ความกระชับ ดังตัวอยําง
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ตัวอย่าง

?

1. ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรเปู า หมายที่ ใช๎ ในการศึก ษา เป็ นนั กเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรียนบ๎านเปร็ต อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 8 คน ในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2552

 1. ประชากร
ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ๎านเปร็ต
อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 8 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2552

?

1. ประชากร
1. ประชากร เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเคียงศิริ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 20 คน ในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2554
2. กลุํมตัวอยําง ผู๎วิจัยศึกษาจากประชากรทั้งหมด ไมํมีการสุํมกลุํมตัวอยําง

 1. ประชากร
ประชากร เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเคียงศิริ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 20 คน ในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2554
ข้อบกพร่องที่ 2 : รายละเอียดประชากรไมํครบถ๎วน เชํน ไมํระบุภาคเรียน หรือ ปีการศึกษา
ที่ศึกษากลุํมตัวอยําง
แนวทางปรับปรุง : ระบุรายละเอียดประชากรให๎ครบถ๎วน
ข้อบกพร่องที่ 3 : พิมพ์ตก ตัวเลข 2553 สื่อความไมํได๎ ทําให๎ผู๎อํานไมํเข๎าใจ
แนวทางปรับปรุง : ตรวจสอบและเติมข๎อมูลให๎ครบถ๎วน ได๎ใจความ
ข้อบกพร่องที่ 4 : ใช๎ตัวเลขข๎อไมํถูกต๎อง
แนวทางปรับปรุง : การให๎ตัวเลขข๎อ หัวข๎อนั้นจะต๎องมี 2 หัวข๎อเป็นอยํางน๎อย ดังตัวอยําง
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ตัวอย่าง

?

ประชากร
1. ประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดยางทอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 2553 จํานวน
25 คน

 ประชากร
ประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดยางทอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2553 จํานวน 25 คน
ข้อบกพร่องที่ 5
แนวทางปรับปรุง
ข้อบกพร่องที่ 6
แนวทางปรับปรุง

ตัวอย่าง

:
:
:
:

ไมํใช๎คําที่ตามหลักวิชา เชํน ใช๎คําวํา สุํมแบบเจาะจง
ใช๎คําให๎ถูกต๎องตามหลักวิชา คือ เลือกแบบเจาะจง
ไมํได๎บอกเหตุผลการเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง
บอกเหตุผลการเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง เชํน เป็นห๎องที่ผู๎วิจัย
เป็นครูประจําชั้น หรือทั้งห๎องมี 29 คน เลือกแบบเจาะจง 15 คน
เนื่องจากไมํผํานเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดของโรงเรียน คิดเป็นร๎อยละ 75
ดังตัวอยําง

?

กลุมํ ตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
บ๎านสํานักมํวง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 13 คน
โดยการสุํมแบบเจาะจง



กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
บ๎านสํานักมํวง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 5 คน
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากนักเรียนไมํผํานเกณฑ์
การประเมินตัวชี้วัดการอํานจับใจความ คิดเป็นร๎อยละ 60
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นการเขียนอธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล โดยระบุให๎ทราบวําใช๎
เครื่องมืออะไรบ๎าง มีลักษณะอยํางไร ผู๎วิจัยจะสร๎างเครื่องมือเอง หรือใช๎เครื่องมือของบุคคลอื่น หรือ
ปรับปรุงจากเครื่องมือของบุคคลอื่น และจะต๎องกลําวถึงวิธีการสร๎าง และการตรวจสอบคุณภาพ ดังนั้น
การเขียนในสํวนนี้จะต๎องกลําวตั้งแตํชื่อเครื่องมือ ลักษณะของเครื่องมือ ระบุขั้นตอนในการสร๎างเครื่องมือ
อยํางละเอียด พร๎อมทั้งวิธีการให๎คะแนนและวิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ตัวอย่างการเขียนวิธีการสร้างเครือ่ งมือในการวิจัย

ชื่อเรื่อง การสร๎างหนังสืออํานเพิ่มเติม ชุด ร๎อยแก๎วคํากลอนเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ๎านเปร็ต
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ประกอบด๎วย
1. หนังสืออํานเพิ่มเติม ชุด ร๎อยแก๎วคํากลอนเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอําน การเขียนสะกดคํามาตราตัวสะกด
หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ร้อยแก้วคากลอนเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช มีขั้นตอนในการสร๎าง ดังนี้

1. ศึกษาปัญหาจากการเรียนการสอนในกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ๎านเปร็ต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ซึ่งจากการศึกษาพบวํา นักเรียนมี
ปัญหาการเรียนในเรื่องการสะกดคํา กลําวคือ นักเรียนยังอํานหนังสือได๎ไมํคลํอง เขียนสะกดคํายังไมํ
ถูกต๎อง โดยเฉพาะคํายาก และคําที่สะกดไมํตรงตามมาตราตัวสะกด
2. ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัด กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จาก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่เกี่ยวกับการอําน การเขียนสะกดคํา
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เกี่ยวกับการสะกดคํา
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

ท 1.1 ใช๎กระบวนการอําน สร๎างความรู๎และ ป.3/1 อํานออกเสียงคํา ข๎อความ
ความคิดไปใช๎ตัดสินใจแก๎ปัญหาใน
เรื่องสั้น ๆ และบทร๎อยกรอง
การดําเนินชีวิต และมีนิสัยรัก
งําย ๆ ได๎ถูกต๎อง คลํองแคลํว
การอําน
ป.3/2 อธิบายความหมายของคํา
และข๎อความที่อําน
ท 2.1 ใช๎กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร
ป.3/1 เขียนสะกดคําและบอก
เขียนเรียงความ ยํอความและเขียน
ความหมายของคํา
เรื่องราวในรูปแบบตําง ๆ เขียน
รายงานข๎อมูลสารสนเทศ และ
รายงานการศึกษาค๎นคว๎าอยํางมี
ประสิทธิภาพ

สาระการเรียนรู๎
คําที่สะกดด๎วย
มาตราแมํกก
แมํกน แมํกบ
และแมํกด
มาตราตัวสะกด
ที่ตรงมาตราและ
ไมํตรงมาตรา

3. กําหนดเนื้อหาสาระที่นําเสนอในหนังสืออํานเพิ่มเติม โดยมีจุดมุํงหมายเพื่อให๎นักเรียนอํานออกเสียง
ได๎ถูกต๎อง คลํองแคลํว เขียนคลํอง เข๎าใจความหมาย โดยใช๎คําในมาตราตัวสะกดแมํกก แมํกน แมํกบ และ
แมํกด
4. ศึกษาความรู๎เกี่ยวกับหนังสือสํงเสริมการอํานจากหนังสือของ สนิท สัตโยภาส (2547) จินตนา
ใบกาซูยี (2541) วิริ ยะ สิริ สิงห (2537) และพรจันทร์ จันทวิมล และคณะ (2534) ซึ่งได๎ รูปแบบของ
หนังสืออํานเพิ่มเติม ดังนี้
4.1 ลักษณะของหนังสือ เป็นหนังสืออํานเพิ่มเติมที่ผู๎วิจัยเรียบเรียงขึ้นเอง ใช๎วิธีการนําเสนอเรื่อง
สถานที่นําสนใจของจังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็นสารคดี 2 รูปแบบ คือ แบบร๎อยแก๎ว และร๎อยกรอง
ประเภทกลอนสี่ และกาพย์ยานี 11 โดยรวบรวมคําจากหนังสือเรียนสาระการรู๎พื้นฐาน ชุดภาษาเพื่อชีวิต
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย รวมทั้งคําที่ใช๎ในชีวิตประจําวันของนักเรียน ซึ่งเป็น
คําที่สะกดด๎วยมาตราแมํกก แมํกน แมํกบ และแมํกด มาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานที่
ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 8 เลํม ได๎แกํ
เลํ ม ที่ 1 แหลมตะลุ ม พุ ก ประกอบด๎ ว ยคํ า วํ า ตะลุ ม พุ ก ปากพนั ง ยุ ค สุ ข สั น ต์ หลั ก
ปลู ก ผั ก มาก เศร๎ า โศก วิ โ ยค ตกใจ โชคร๎ า ย จมปลั ก บ๎ า นพั ก บุ ค คล จาก บริ จ าค พรรคพวก
อุปสรรค เมฆ วิหค สุขสันต์ ผกบิน สามัคคี แตกดอก ออกใบ ลูกดก บก ถูก ฝาก มาก หลาก เลือก คึกคัก
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ตกแตํง หมึก พักผํอน สุขภาพ ออกกําลัง ทักทาย ออกซิเจน สมัคร อนุรักษ์ รักษา ภาคภูมิ
เลํ ม ที่ 2 ศาลหลั ก เมื อ งจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ประกอบด๎ ว ยคํ า วํ า ศาลหลั ก เมื อ ง รั ก
สามั ค คี บริ จ าค สั ก ขี ศิ ล าฤกษ์ เอิ ก เริ ก ศั ก ร าช จตุ โ ลก โชค รั ก ษา ปกปู อ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เลข
เสกมนตร์ สมั ค ร อั ค คี สุ ข ภาค วิ โ ยค โศก สั ญ ลั ก ษณ์ รั ก ษา ศั ก ดิ์ ศ รี หาก นรก หมก ทุ ก ข์
ประจั ก ษ์ พฤกษา นก ปลู ก พั ก สุ นั ข มาก อยาก อนุ รั ก ษ์ ออกกํ า ลั ง แอโรบิ ก พรรคพวก
ปิกนิก สมาชิก ประมุข ยุค ทุก เรียก ตักบาตร
เลํ ม ที่ 3 โรงไฟฟู า ขนอม ประกอบด๎ ว ยคํ า วํ า พื้ น ที่ เหมื อ น เดิ น เลํ น ต๎ อ งการ ทิ ว สน
มนต์ ประสาน เกลี ย วคลื่ น บิ น รํ อ น ก๎ อ นเมฆ เลื่ อ นลอย รื่ น รมย์ เขื่ อ น เต็ น ท์ สั ง สรรค์ สวรรค์
หรรษา พั ก ผํ อ น หยํ อ น สํ า ราญ เลํ า ขาน ญี่ ปุ น เชี่ ย วชาญ โรงงาน อั ศ จรรย์ บริ เ วณ พื ช พรรณ
สวนหยํ อ ม ประสาน มื ด มน ตํ า บล โรงงาน ผลผลิ ต เศรษฐกิ จ สถานที่ ค๎ น คว๎ า วิ ช าการ
แตกฉาน พิสดาร พลังงาน อนันต์ สร๎างสรรค์
เลํ ม ที่ 4 เขาขุ น พนม ประกอบด๎ ว ยคํ า วํ า ประหาร กาญจนา ทบทวน ผลสํ า รวจ
อึ ก ทึ ก อาหาร อํ า เภอสิ ช ล ตื่ น เต๎ น ชี้ ช วน สถาพร อั ญ ชั น นมั ส การ สมภาร วิ ท ยากร บรรยาย
สั น นิ ษ ฐาน กล๎ า หาญ พาล เอกสาร สั บ เปลี่ ย น ชี ว าลั ย ผนวช วิ ปั ส สนา ปู อ มปราการ เชิ ง เทิ น
ทนทาน ชะงํ อ นผา พั ง พาบ พากเพี ย ร ภาพเขี ย น ศรั ท ธา อั ญ เชิ ญ ประดิ ษ ฐาน สถิ ติ ศาล
ปัจจุบัน ศูนย์วิทยาศาสตร์ ผลงาน ภาพยนตร์ จักรยาน สนุกสนาน นาฬิกาแดด หอเอน บรรณารักษ์
เลํ ม ที่ 5 บํ อ น้ํ า จื ด กลางทะเลอํ า วขนอม ประกอบด๎ ว ยคํ า วํ า ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เหยี ย บ อาตมา
อุ ป กรณ์ ขอบฟู า ลิ บ ลิ บ ซุ ป โชคลาภ คุ ณ ภาพ ภาพพจน์ อาชี พ นิ ม นต์ ทะเลสาบ เงี ย บสงบ
กราบไหว๎ บาป นอนหลั บ ทรั พ ย์ สิ น สาปแชํ ง เสบี ย งอาหาร รู ป สนั บ สนุ น ญาณ กราบเรื อ
เคารพ ตราบประสบ ถํายภาพ สุขสันต์ รักษ์โลก
เลํ ม ที่ 6 คี รี ว งชุ ม ชนแหํ ง การเรี ย นรู๎ วิ ถี ธ รรมชาติ ประกอบ ด๎ ว ยคํ า วํ า อิ น เทอร์ เ น็ ต
รู ป แบบ สารคดี คํ า รพ ทบทวน ประสบการณ์ สภาพ อพยพ อาชี พ อุ ท กธรณี ภั ย ต๎ น แบบ
ระบบนิ เ วศ โฮมสเตย์ สนั บ สนุ น นอนพัง พาบ ประดั บ ลู กหาบ โอทอป คุ ณ ภาพ กราฟ ภาพเขี ย น
ระเบียบ เรียบร๎อย เคารพ บาป พืชพรรณ กักตุน สถิติ
เลํ ม ที่ 7 สระล๎ า งดาบศรี ป ราชญ์ ประกอบ ด๎ ว ยคํ า วํ า นครศรี ธ รรมราช ศรี ป ราชญ์
ขนาด ปรากฏ ประวั ติ กษั ต ริ ย์ โปรด พระทรงยศ บทโคลง บุ ต รชาย ทั ศ นา ตรั ส ราชการ
อาจเอื้ อ ม อั ช ฌาสั ย โทษ เนรเทศ เขตขั ณ ฑ์ ปราดเปรื่ อ ง กฎ โกรธ เขตนคร โปรดปราน
ต๎นเหตุ เภทภัย ริษยา เพชฌฆาต ตั้งจิต อธิษฐาน ขัดข๎อง อาจเอื้อม อนาคต
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เลํ ม ที่ 8 พระบรมธาตุ เ มื อ งนครศรี ธ รรมราช ประกอบ ด๎ ว ยคํ า วํ า พระบรมธาตุ แออั ด
ยาวเหยี ย ด เจดี ย์ อดี ต อธิ ษ ฐาน ประมาท พิ น าศ พระแอด กษั ต ริ ย์ โบสถ์ ทิ ว ทั ศ น์ สมโภช
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ โบราณสถาน พุ ท ธพาณิ ช ย์ ศรั ท ธา มารยาท วั น สารท ปฏิ บั ติ สื บ ทอด อุ ทิ ศ
ญาติมิตร สารทิศ
4.2 ลักษณะการจัดรูปเลํมการพิมพ์ จัดรูปเลํมแนวตั้ง ขนาด A4 มีจํานวนหน๎าประมาณ 18–20
หน๎า ตัวอักษรขนาด 26–28 พอยต์ พิมพ์ด๎วยระบบคอมพิวเตอร์ รูปเลํมประกอบด๎วยปกหน๎ า ใบรองปกหน๎า
ปกใน คํานํา เนื้อหา คําอธิบายศัพท์ แบบฝึก ทักษะ แบบทดสอบหลังเรียน เฉลย บรรณานุกรม ใบรองปกหลัง
และปกหลัง
4.3 ลักษณะภาพประกอบ ใช๎ภาพที่วาดด๎วยโปรแกรม Photoshop และ โปรแกรม Macromedia
Flash โดยกําหนดจํานวนภาพประกอบแตํละตอนตามความเหมาะสมกับเนื้อหา โดยใช๎ภาพสีที่มีสีสัน
สดใส
จากการกําหนดรูปแบบหนังสืออํานเพิ่มเติม ทําให๎ได๎โครงสร๎างของหนังสืออํานเพิ่มเติม ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 โครงสร๎างของหนังสืออํานเพิ่มเติม ชุด ร๎อยแก๎วคํากลอนเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช
เลํมที่
1
2
3
4
5
6
7
8

เรื่อง
แหลมตะลุมพุก
ศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงไฟฟูาขนอม
เขาขุนพนม
บํอน้ําจืดกลางทะเลอําวขนอม
คีรีวงชุมชนแหํงการเรียนรู๎วิถีธรรมชาติ
สระล๎างดาบศรีปราชญ์
พระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช

ลักษณะ
การนําเสนอเนื้อหา
ร๎อยกรอง (กลอนสี่)
ร๎อยกรอง (กลอนสี่)
ร๎อยกรอง (กาพย์ยานี 11)
ร๎อยแก๎ว
ร๎อยแก๎ว
ร๎อยแก๎ว
ร๎อยกรอง (กาพย์ยานี 11)
ร๎อยแก๎ว

สาระการเรียนรู๎
มาตราตัวสะกดแมํกก
มาตราตัวสะกดแมํกก
มาตราตัวสะกดแมํกน
มาตราตัวสะกดแมํกน
มาตราตัวสะกดแมํกบ
มาตราตัวสะกดแมํกบ
มาตราตัวสะกดแมํกด
มาตราตัวสะกดแมํกด

4.4 สร๎างหนังสืออํานเพิ่มเติมตามที่ได๎กําหนดโครงสร๎างไว๎
4.5 นําหนังสืออํานเพิ่มเติม ชุด ร๎อยแก๎วคํากลอนเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช ไปให๎ผู๎เชี่ยวชาญ
จํานวน 5 คน (รายชื่อภาคผนวก ก) ตรวจสอบคุณภาพ พร๎อมแบบประเมินคุณภาพมีลักษณะเป็นแบบ
มาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) โดยกําหนดคําของคําตอบที่เป็นความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญในแตํ
ละข๎อความของรายการประเมิน ไว๎เป็น 5 ระดับตามแบบของ ลิเคิร์ท (Likert. อ๎างถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ ,
2553: 175) ดังนี้
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คะแนน 5 หมายถึง เห็นด๎วยกับข๎อความที่ระบุไว๎ในรายการประเมินในระดับมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง เห็นด๎วยกับข๎อความที่ระบุไว๎ในรายการประเมินในระดับมาก
คะแนน 3 หมายถึง เห็นด๎วยกับข๎อความที่ระบุไว๎ในรายการประเมินในระดับปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง เห็นด๎วยกับข๎อความที่ระบุไว๎ในรายการประเมินในระดับน๎อย
คะแนน 1 หมายถึง เห็นด๎วยกับข๎อความที่ระบุไว๎ในรายการประเมินในระดับน๎อยที่สุด
ผลการพิจารณาคุณภาพหนังสืออํานเพิ่มเติม ชุด ร๎อยแก๎วคํากลอนเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช ได๎
คะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.75 มีคุณภาพอยูํในระดับ ดีมาก โดยผู๎เชี่ยวชาญให๎ข๎อเสนอแนะในการจัดทําหนังสือ
อํานเพิ่มเติม ดังนี้
1) ชื่อชุดของหนังสืออํานเพิ่มเติม ผู๎เชี่ยวชาญเสนอแนะวําควรตั้งชื่อให๎ไพเราะ นําสนใจ และ
ให๎สอดคล๎องกับการนําเสนอเนื้อหาทั้งในรูปแบบของร๎อยแก๎วและร๎อยกรอง ผู๎วิจัยจึงปรับใหมํจากเดิม
“หนังสืออํานเพิ่มเติม ชุด สถานที่ทํองเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช” เป็น “หนังสืออํานเพิ่มเติม ชุด ร๎อยแก๎ว
คํากลอนเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช”
2) ปกหน๎ า ของหนั ง สื อ ควรระบุ กลุํ ม สาระการเรี ย นรู๎ และระดั บ ชั้ น ผู๎ วิ จั ย จึ ง ปรั บ ตาม
คําแนะนําเป็น “หนังสืออํานเพิ่มเติม ชุด ร๎อยแก๎วคํากลอนเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช กลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะการอํานและการเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3”
3) ปกหน๎ า เลํ มที่ 7 เรื่ อง สระล๎ างดาบศรีปราชญ์ ผู๎ เชี่ยวชาญแนะนําให๎ ออกแบบใหมํใ ห๎
สอดคล๎องกับชื่อเรื่อง เพราะเดิมมีเพียงรูปศรีปราชญ์ ผู๎วิจัยจึงปรับรูปภาพปกหน๎า ให๎มีรูปศรีปราชญ์ล๎าง
ดาบที่สระ
4.6 ขั้นทดลองหนึ่งตํอหนึ่ง นําหนังสืออํานเพิ่มเติม ชุด ร๎อยแก๎วคํากลอนเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช
ที่แก๎ไขปรับปรุงแล๎วไปทดลองใช๎กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ๎านเปร็ต ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2554 จํานวน 3 คน เป็นนักเรียนเกํง ปานกลาง และอํอน อยํางละ 1 คน โดยให๎นักเรียนทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากนั้นผู๎วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแผนการจัดการเรียนรู๎ควบคูํกับการใช๎
หนังสืออํานเพิ่มเติม ชุด ร๎อยแก๎วคํากลอนเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช จํานวน 8 เลํม และทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน ในคาบเรียนที่ 6 เวลา 14.40–15.40 น. สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง ตั้งแตํวันจันทร์–วันศุกร์
รวมใช๎เวลาทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง ในขณะเดียวกันผู๎วิจัยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม และ
ตรวจสอบคําตอบในการทําแบบฝึกพร๎อมซักถามปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะที่เรียน พบวํา นักเรียนเขียนและ
อํานคําวํา วิโยค สุขสันต์ เสกมนตร์ เอิกเริก เศรษฐกิจ วิปัสสนา และเพชฌฆาต ไมํถูกต๎อง ผลการหาคํา
ประสิทธิภาพของหนังสืออํานเพิ่มเติม ชุด ร๎อยแก๎วคํากลอนเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช มีคาํ ประสิทธิภาพ
E1/E2 เทํากับ 71.11/72.50 จึงได๎ปรับปรุงแก๎ไข เพื่อนําไปทดลองใช๎กับกลุํมทดลองกลุํมเล็ก
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4.7 ขั้นทดลองกลุํมเล็ก นําหนังสืออํานเพิ่มเติม ชุด ร๎อยแก๎วคํากลอนเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช
ที่แก๎ไขปรับปรุงแล๎วไปทดลองใช๎กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ๎านเปร็ต ในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2554 จํานวน 9 คน ประกอบด๎วยนักเรียนเกํง ปานกลาง และอํอน อยํางละ 3 คน ซึ่งเป็น
นั ก เรี ย นคนละกลุํ ม กั บ การหาประสิ ท ธิ ภ าพแบบหนึ่ ง ตํ อ หนึ่ ง โดยดํ า เนิ น การเชํ น เดี ย วกั บ การหา
ประสิทธิภาพแบบหนึ่งตํอหนึ่ง ในคาบเรียนที่ 6 ตั้งแตํเวลา 14.40–15.40 น. สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง ตั้งแตํ
วันจันทร์–วันศุกร์ รวมใช๎เวลาทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง ประสิทธิภาพของหนังสืออํานเพิ่มเติม ชุด ร๎อยแก๎วคํากลอน
เที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช มีคําประสิทธิภาพ E1/E2 เทํากับ 78.89/78.15 พบวํานักเรียนเขียนและอําน
คําวํา วิโยค เสกมนตร์ เศรษฐกิจ และเพชฌฆาต จึงได๎ปรับปรุงแก๎ไข เพื่อนําไปทดลองใช๎กับกลุํมทดลอง
กลุํมใหญํ
4.8 ขั้นทดลองกลุํมใหญํ นําหนังสืออํานเพิ่มเติม ชุด ร๎อยแก๎วคํากลอนเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช ที่
แก๎ไขปรับปรุงแล๎วไปทดลองใช๎กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ๎านทํามํวง ในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2554 จํานวน 1 ห๎องเรียน มีนักเรียนจํานวน 31 คน โรงเรียนบ๎านทํามํวงเป็นโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาและนักเรียนที่อาศัยอยูํในชุมชนมีสภาพแวดล๎อมเชํนเดียวกับโรงเรียนบ๎านเปร็ต โดย
ดําเนินการเชํนเดียวกับการหาประสิทธิภาพแบบเดี่ยว และแบบกลุํมเล็ก สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ในครั้งนี้ ผู๎วิจัยขอความรํวมมือจากครูผู๎สอนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ๎านทํามํวง ให๎เป็นผู๎ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎เวลาในชัว่ โมงปกติของกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย ทดลองใช๎สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง ตั้งแตํวันจันทร์-วันศุกร์ วันละ 1 ชั่วโมง รวมใช๎เวลาทั้งสิ้น 20
ชั่วโมง ประสิทธิภาพของหนังสืออํานเพิ่มเติม มีคําประสิทธิภาพ E1/E2 เทํากับ 83.89/85.15
นอกจากนีค้ รูผู๎สอนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ๎านทํามํวง
ได๎บันทึกปัญหาและข๎อสังเกตจากการทดลองใช๎หนังสืออํานเพิ่มเติม ชุด ร๎อยแก๎วคํากลอนเที่ยวเมือง
นครศรีธรรมราช พบวํา
4.8.1 ในชํวงแรก เป็นการทดลองใช๎หนังสืออํานเพิ่มเติม เลํมที่ 1 เรื่อง แหลมตะลุมพุก และเลํมที่ 2
เรื่อง ศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู๎วิจัยให๎นักเรียนใช๎หนังสืออํานเพิ่มเติม 1 เลํม/นักเรียน 2 คน
เกิดปัญหา 2 ประเด็น คือ นักเรียนแยํงกันดูหนังสือ และอํานไมํทันคูํของตนเอง ซึ่งเมื่อผู๎วิจัยได๎รับทราบ
ปัญหาจากครูผู๎สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ๎านทํามํวง จึงแก๎ปัญหาโดยจัดทําเพิ่มให๎นักเรียนทุกคน
ได๎ใช๎เป็นรายบุคคล ซึ่งจากการสอบถามครูผู๎สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ๎านทํามํวง พบวํา
สามารถแก๎ปัญหาที่เกิดขึ้นได๎ดี
4.8.2. นักเรียนใช๎ดินสอเขียนลงในแบบฝึก และแบบทดสอบลงในหนังสือ ซึ่งครูผู๎สอนได๎แก๎
ปัญหาโดยแนะนํานักเรียนเกี่ยวกับมารยาทในการใช๎หนังสือ และการรักษาสมบัติสํวนรวม ซึ่งจากการสอบถาม
ครูผู๎สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ๎านทํามํวง พบวํา หลังจากที่ครูได๎พูดคุยและอธิบายวิธีการใช๎
หนังสือแกํนักเรียนแล๎ว ไมํมีนักเรียนขีดเขียนในแบบฝึกและแบบทดสอบอีก
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5. จัดทําหนังสืออํานเพิ่มเติม ชุด ร๎อยแก๎วคํากลอนเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช ฉบับสมบูรณ์เพื่อ
นําไปใช๎จริงตํอไป
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่าน การเขียนสะกดคามาตราตัวสะกด มีขั้นตอน
ในการสร๎าง ดังนี้

1. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัด กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น พื้น ฐาน พุทธศัก ราช 2551 ที่เกี่ ยวกับ การอํา น การเขีย นสะกดคํา เพื่อเป็ น
แนวทางในการสร๎างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ศึกษาวิธีสร๎างแบบทดสอบจากหนังสือเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนข๎อสอบของ ชูศรี วงศ์รัตนะ
(2552) บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2553) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) พิชิต
ฤทธิ์จรูญ (2552)
3. สร๎างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิด เลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 50 ข๎อ
โดยใช๎หลักการวัดผลตามวัตถุประสงค์ของ Bloom (บลูม. อ๎างถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2553: 114-116) วัดวัตถุประสงค์ขั้นพื้นฐาน คือ ความรู๎ ความเข๎าใจ การนําไปใช๎ ร๎อยละ 50
วัดวัตถุประสงค์ขั้นสูง คือ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินคํา ร๎อยละ 50
4. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร๎างขึ้นให๎ผู๎เชี่ยวชาญด๎านภาษาไทยและด๎านการวัด
และประเมินผล ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา และนําผลมาคํานวณหาสัมประสิทธิ์ของความสอดคล๎อง
ด๎วยสูตร IOC (Index of Concordance) คัดเลือกข๎อที่มีดัชนีความสอดคล๎องระหวําง 0.50-1.00
5. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีคําตามเกณฑ์ ไปทดสอบหาคําความยากงําย
( p ) และคําอํานาจจําแนก ( r ) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ๎านทําน๎อย จํานวน 20 คน
บ๎านคลองวัง จํานวน 40 คน วิเคราะห์หาคําความยากงําย ( p ) และคําอํานาจจําแนก ( r ) โดยใช๎เทคนิค
ร๎อยละ 50 และหาคําความเที่ยงของแบบทดสอบ ใช๎สูตร KR 20 (บุญชม ศรีสะอาด, 2547: 167) ได๎คํา
ความยากงํายระหวําง 0.06-0.97 คําอํานาจจําแนกระหวําง -0.04 ถึง 0.58 และคําความเที่ยง เทํากับ .48
6. นํ าแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนที่แก๎ไขปรับปรุงแล๎ ว ไปทดลองใช๎ ครั้งที่ 2 กับ
นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ๎านบางโหนด อําเภอขนอม จํานวน 30 คน วิเคราะห์หาคําความยากงําย ( p )
และคําอํานาจจําแนก ( r ) โดยใช๎เทคนิค ร๎อยละ 50 และหาคําความเที่ยงของแบบทดสอบ ใช๎สูตร KR20
ได๎คําความยากงํายระหวําง 0.22-0.80 คําอํานาจจําแนกอยูํในขอบเขตตั้งแตํ 0.20-0.88 และคําความเที่ยง
เทํากับ 0.67
7. จัดทําแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์เพื่อใช๎ทดสอบกํอนและหลังการใช๎หนังสืออํานเพิ่มเติม ชุด ร๎อยแก๎ว
คํากลอนเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช
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ข้อบกพร่องและแนวทางปรับปรุงการเขียนเครื่องมือในการวิจัย
ข๎อบกพรํองในการเขียนเครื่องมือในการวิจัย มี 14 ประการ ซึ่งได๎เสนอแนวทางปรับปรุงแตํละ
หัวข๎อ ดังนี้
ข้อบกพร่องที่ 1 : ใช๎หัวข๎อ “เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา”
แนวทางปรับปรุง : ปรับเป็นหัวข๎อ “เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย” ซึ่งเป็นหัวข๎อของรายงาน
การวิจัยที่เป็นสากลทั่วไป
ข้อบกพร่องที่ 2 : นําหัวข๎ออื่น ๆ มารวมกับหัวข๎อเครื่องมือการวิจัย เชํน คูํมือการใช๎
นวัตกรรม ทําให๎สับสน
แนวทางปรับปรุง : ระบุเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข๎องกับเครื่องมือวิจัย ซึ่งใช๎เก็บรวบรวมข๎อมูล
เทํานั้น
ข้อบกพร่องที่ 3 : ใช๎คําที่ตัดออกโดยไมํเสียความหมาย เชํน สาระการเรียนรู๎ ชั้น จํานวน
ชั่วโมง ทําให๎ข๎อความกระชับ
แนวทางปรับปรุง : ถ๎าตัดคําดังกลําวออกไปได๎โดยไมํเสียความก็ควรตัดออก
ข้อบกพร่องที่ 4 : พิมพ์เลขข๎อไมํเป็นระบบ ทําให๎เห็นความไมํรอบคอบของผู๎วิจัย
แนวทางปรับปรุง : ตรวจสอบลําดับการวางเลขข๎อให๎สอดคล๎องกับเลขข๎อที่นําเสนอไว๎กํอน
หน๎านี้ ดังตัวอยําง
ตัวอย่าง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การดําเนินการศึกษาครั้งนี้ใช๎เครื่องมือ ดังตํอไปนี้
1. หนังสืออํานเพิ่มเติม สาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์
(ว 15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุด เรียนรู๎แนวทางแก๎ไข ใสํใจรักษ์สิ่งแวดล๎อม
จํานวน 4 เลํม ได๎แกํ
เลํมที่ 1 เรื่อง โครงการชั่งหัวมัน สิ่งมหัศจรรย์ จากความรํวมมือ เวลา 4 ชัว่ โมง
เลํมที่ 2 เรื่อง ปุาชายเลน กําแพงรักษ์สิ่งแวดล๎อม เวลา 4 ชั่วโมง
เลํมที่ 3 เรื่อง ปุาไม๎…รักษ์สิ่งแวดล๎อม เวลา 4 ชั่วโมง
เลํมที่ 4 เรื่อง โครงงานวิทย์ เรียนรู๎เพื่อคิดรักษ์สิ่งแวดล๎อม เวลา 4 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน สาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ วิ ชา
วิทยาศาสตร์ (ว15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นข๎อสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
เลือกคําตอบ จํานวน 40 ข๎อ
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3. แผนการจัดการเรียนรู๎ ประกอบการใช๎ หนังสืออํานเพิ่มเติม สาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์ วิชา วิทยาศาสตร์ (ว15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุด เรียนรู๎
แนวทางแก๎ไข ใสํใจรักษ์สิ่งแวดล๎อม จํานวน 16 แผนการจัดการเรียนรู๎ แผนละ
1 ชั่วโมง
4. คูํ มือการใช๎ ห นังสื อ อํานเพิ่มเติ ม สาระการเรี ยนรู๎วิ ทยาศาสตร์ วิช า
วิทยาศาสตร์ (ว15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุด เรียนรู๎แนวทางแก๎ไข ใสํใจ
รักษ์สิ่งแวดล๎อม จํานวน 16 แผนการจัดการเรียนรู๎ แผนละ 1 ชั่วโมง
5. แบบสอบถามความพึง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มีตํ อ หนั ง สื อ อํ า นเพิ่ ม เติ ม
สาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ วิชา วิทยาศาสตร์ (ว15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชุดเรียนรู๎แนวทางแก๎ไข ใสํใจรักษ์สิ่งแวดล๎อม
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใช๎เครื่องมือในการรวบรวมข๎อมูล ดังนี้
1. หนังสืออํานเพิ่มเติม ชุดเรียนรู๎แนวทางแก๎ไข ใสํใจรักษ์สิ่งแวดล๎อม
จํานวน 4 เลํม ได๎แกํ
เลํมที่ 1 เรื่อง โครงการชั่งหัวมัน สิ่งมหัศจรรย์ จากความรํวมมือ
เลํมที่ 2 เรื่อง ปุาชายเลน กําแพงรักษ์สิ่งแวดล๎อม
เลํมที่ 3 เรื่อง ปุาไม๎…รักษ์สิ่งแวดล๎อม
เลํมที่ 4 เรื่อง โครงงานวิทย์ เรียนรู๎เพื่อคิดรักษ์สิ่งแวดล๎อม
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดล๎อม
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอหนังสืออํานเพิ่มเติม
ชุดเรียนรู๎แนวทางแก๎ไข ใสํใจรักษ์สิ่งแวดล๎อม
ข้อบกพร่องที่ 5 : เขียนขั้นตอนการศึกษาหลักสูตร และเอกสารที่เกี่ยวกับการสร๎าง
นวัตกรรมกว๎าง ไมํตรงประเด็น นอกจากนี้ข๎อความบางสํวนคัดลอก
หลักสูตรเกํา เชํน ชํวงชั้นที่ 2 ทําให๎ข๎อมูลไมํนําเชื่อถือ
แนวทางปรับปรุง : เขียนขั้นตอนการศึกษาหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข๎องอยํางเจาะจง เพื่อ
แสดงถึงความชัดเจนของผู๎วิจัย โดยระบุชื่อผู๎เขียนและปีที่พิมพ์เผยแพรํ
ซึ่งควรเป็นหนังสือที่พิมพ์เผยแพรํไมํเกิน 10 ปี ดังตัวอยําง
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ตัวอย่าง

?

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย ชํวงชั้นที่ 2 เกี่ยวกับหลักการ จุดหมาย โครงสร๎าง สาระและมาตรฐานการเรียนรู๎
ชํวงชั้น ตัวชี้วัด การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ บทบาทของครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู๎ ที่ เ น๎ น ผู๎ เ รี ย นเป็ น สํ า คั ญ สื่ อ การสอน แหลํ ง เรี ย นรู๎ และการวั ด ผล
ประเมินผล



ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในมาตรฐานการเรียนรู๎ ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.4/6 บอก
ความหมายของสํานวน ซึ่งมีสาระการเรียนรู๎แกนกลางเกี่ยวกับ สํานวนที่เป็นคํา
พังเพยและสุภาษิต เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการสร๎างหนังสือสํงเสริมการอําน

?

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
เพื่อกําหนดเนื้อหา ความคิดรวบยอด และทักษะกระบวนการที่ต๎องการให๎นักเรียน
เรียนรู๎ การสร๎างแบบฝึกทักษะ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ชั้นประถมศึก ษาปีที่ 6
เพื่อให๎มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง โดยเฉพาะสื่อและนวัตกรรม



1. ศึกษาความรู๎เกี่ยวกับการสร๎างแบบฝึกทักษะจากหนังสือของ กุศยา แสงเดช
(2545) ศักดิ์ศรี ปาณะกุล และ นิรมล ศตวุฒิ (2546) และ สมาน จันทะดี (2552)
2. ศึกษาความรู๎เกี่ยวกับการอํานจับใจความจากหนังสือ ของ สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์
(2552) แววมยุรา เหมือนนิล (2553) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2552)

ข้อบกพร่องที่ 6 : เขียนขั้นตอนการสร๎างเครื่องมือวิจัยที่ไมํนิยมเขียน เชํน การพัฒนา
ตนเอง ทําให๎สิ้นเปลืองคําโดยใชํเหตุ
แนวทางปรับปรุง : ตัดออก หรือเขียนให๎เห็นประโยชน์ตํอการวิจัย เชํน ระบุชื่อเรื่อง
หนํวยงาน ระยะเวลาในการอบรม อนึ่ง ระยะเวลาในการอบรมต๎อง
สอดคล๎องกับชํวงเวลา 2 ปี ที่กําลังพัฒนาวิจัยในชั้นเรียน ดังตัวอยําง
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ตัวอย่าง

?

ศึกษาหาความรู๎โดยการเข๎ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน
(ไมํนิยมเขียน)



ศึกษาหาความรู๎โดยการเข๎ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด๎านการสร๎างแบบ
ฝึก ได๎แกํ 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร๎างแบบฝึก จัดโดยสํานักงานเขต
พื้น ที่การศึก ษาประถมศึ กษานครศรี ธ รรมราช เขต 4 ระหวํางวันที่ 7-8 ตุล าคม
2554 2) การพัฒนาการเรียนการสอนด๎วยกระบวนการวิจัย จัดโดย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฏร์ธานี ระหวํางวันที่ 26-27 มีนาคม 2555

ข้อบกพร่องที่ 7 : ระบุผู๎เชี่ยวชาญไมํตรงกับผลงานที่นําเสนอ เชํน ผลงานเป็นแบบฝึก
ทักษะการเขียนสะกดคํา แตํมีผู๎เชี่ยวชาญด๎านสังคมศึกษาตรวจสอบ
ความถูกต๎อง ความเหมาะสม ของตารางวิเคราะห์ข๎อสอบ
แนวทางปรับปรุง : เลือกผู๎เชี่ยวชาญให๎ตรงกับผลงานที่นําเสนอ โดยระบุตําแหนํง สถานที่
ทํางาน วุฒิการศึกษา สาขาวิชา และมหาวิทยาลัย หรือไมํต๎องระบุชื่อ
เนื่องจากได๎เสนอชื่อผู๎เชี่ยวชาญ คุณสมบัติด๎านการศึกษา ความเชีย่ วชาญ
ไว๎ในภาคผนวกแล๎ว ดังตัวอยําง
ตัวอย่าง

? นําตารางวิเคราะห์ข๎อสอบให๎ผู๎เชี่ยวชาญการสอนภาษาไทย จํานวน 3 ทําน
ตรวจสอบความถูกต๎อง ความเหมาะสม ประกอบด๎วย
1. นายจํารัส เพชรทับ ตําแหนํงศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 (ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศึกษา)
2. นายศิลป์ชัย สุหลง ตําแหนํงครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนทําศาลาประสิทธิ์
ศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
3. นายนิโรจน์ ทิศทองแก๎ว ตําแหนํงครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดปากดําน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
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นําตารางวิเคราะห์ข๎อสอบให๎ผู๎เชี่ยวชาญการสอนภาษาไทย จํานวน 3 ทําน
ตรวจสอบความถูกต๎อง ความเหมาะสม ประกอบด๎วย
1. นางจันทรา ดํานคงรักษ์ ตําแหนํงศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. นายศิลป์ชัย สุหลง ตําแหนํงครูชํานาญการพิเศษ กลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย โรงเรียนทําศาลาประสิทธิ์ศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน จาก
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
3. นายนิโรจน์ ทิศทองแก๎ว ตําแหนํงครูชํานาญการพิเศษ กลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย โรงเรียนวัดปากดําน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย จาก
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช

(กรณีไม่ต้องระบุชื่อ)
 นําตารางวิเคราะห์ข๎อสอบให๎ผู๎เชี่ยวชาญการสอนภาษาไทย จํานวน 3 ทําน
ตรวจสอบความถูกต๎อง ความเหมาะสม

ข้อบกพร่องที่ 8 : ไมํบอกรายละเอียดการวิเคราะห์จํานวนข๎อและพฤติกรรมในการวัด
ทําให๎ขาดความนําเชื่อถือ
แนวทางปรับปรุง : แสดงตารางการวิเคราะห์ข๎อสอบให๎ชัดเจน เพื่อให๎นําเชื่อถือ ดังตัวอยําง
ตัวอย่าง

?

2.1.3 กําหนดเนื้อหาและระบุวัตถุประสงค์การเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาเพื่อ
ประกอบการเขียนข๎อสอบ
2.1.4 สร๎างตารางวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหวํางเนื้อหากับ
จุดประสงค์การเรียนรู๎
2.1.5 สร๎างข๎อสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยให๎ครอบคลุมเนื้อหาและ
ยึดตามจุดประสงค์การเรียนรู๎ จํานวน 60 ข๎อ
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2.1.3 กําหนดโครงสร๎างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎ครอบคลุม
มาตรฐาน ท 1.1 ป.3/1 อํานออกเสียงคํา ข๎อความ เรื่องสั้น ๆ และบทร๎อยกรองงําย ๆ
ได๎ถูกต๎อง คลํองแคลํว ท 1.1 ป.3/2 อธิบายความหมายของคํา ท 2.1 ป.3/1 เขียน
สะกดคําและบอกความหมายของคํา จํานวน 40 ข๎อ แตํเนื่องจากต๎องนําไปทดลองใช๎
ซึ่งจะต๎องมีการปรับแก๎ไขตัวคําถาม คําตอบอีก จึงต๎องสร๎างเผื่อไว๎คัดออกบ๎าง
ประมาณร๎อยละ 20 คิดเป็น จํานวน 48 ข๎อ ดังนี้

ตารางที่ 1 โครงสร๎างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง
1. อํานออกเสียงคํา ข๎อความ
เรื่องสั้น ๆ และบทร๎อยกรอง
งําย ๆ
2. มาตราแมํกก
2.1 อธิบายความหมายของคํา
2.2 เขียนสะกดคํา
3. มาตราแมํกด
3.1 อธิบายความหมายของคํา
3.2 เขียนสะกดคํา
4. มาตราแมํกบ
4.1 อธิบายความหมายของคํา
4.2 เขียนสะกดคํา
5. มาตราแมํกน
5.1 อธิบายความหมายของคํา
5.2 เขียนสะกดคํา
รวม

พฤติกรรม
รวม
รู๎ จํา เข๎าใจ ประยุกต์ วิเคราะห์ ประเมินคํา
1
0
0
2
0
3

3

2

3

2

1

11

3

2

3

3

1

12

2

2

2

3

1

10

3

2

3

3

1

12

12

8

11

13

4

48

ประเด็นข๎อบกพรํอง ไม่บอกรายละเอียดการวิเคราะห์จานวนข้อและพฤติกรรมในการวัด ผู๎วิจัย
จะต๎องกําหนดเนื้ อหาและพฤติกรรมที่ต๎อ งการวัดในแบบรํางและนําตารางสุ ดท๎ายที่แสดงเนื้อหาและ
จํานวนข๎อโดยต๎องสร๎างเผื่อไว๎คัดออกบ๎างประมาณร๎อยละ 20 จากจํานวนข๎อที่ต๎องการใช๎จริง ซึ่งการ
กําหนดเนื้อหาและพฤติกรรมที่ต๎องการวัดในแบบรําง มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
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1. จําแนกเนื้อหาที่ต๎องการวัดให๎ครอบคลุมองค์ความรู๎ของเนื้อหาทั้งหมด และพยายามแตกยํอย
เนื้อหาความรู๎ออกให๎ละเอียดมากที่สุด โดยใช๎ความรู๎ ประสบการณ์ เอกสาร ทฤษฎี หลักสูตร รายงานวิจัย
ที่เกี่ยวข๎อง และนิยามศัพท์เฉพาะในงานวิจัยในชั้นเรียนของตนเอง รวมทั้งต๎องแบํงเนื้อหาให๎สอดคล๎อง
กับพฤติกรรมที่ต๎องการวัด ประกอบด๎วย ความรู๎ ความจํา ความเข๎าใจ ประยุกต์ วิเคราะห์ สังเคราะห์
และ ประเมินคํา
จากกรณีตัวอยําง ตารางที่ 1 เนื้อหาจากตัวชี้วัด ได๎แกํ
ท 1.1 ป.3/1 อํานออกเสียงคํา ข๎อความ เรื่องสั้น ๆ และบทร๎อยกรองงําย ๆ ได๎ถูกต๎อง คลํองแคลํว
ท 1.1 ป.3/2 อธิบายความหมายของคํา
ท 2.1 ป.3/1 เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
นํามากําหนดเป็นตารางวิเคราะห์เนื้อหาและพฤติกรรมที่ต๎องการวัด (Table of Specification) แจก
แจงสองทางระหวํางเนื้อหาความรู๎กับพฤติกรรมที่ต๎องการวัด ดังนี้
ตารางที่ 1 เนื้อหาและพฤติกรรมความรู๎ เรื่อง ทักษะการอําน การเขียนที่ต๎องการวัด 100 ข๎อ
เรื่อง
1. อํานออกเสียงคํา ข๎อความ
เรื่องสั้น ๆ และบทร๎อยกรอง
งําย ๆ
2. มาตราแมํกก
2.1 อธิบายความหมายของคํา
2.2 เขียนสะกดคํา
3. มาตราแมํกด
3.1 อธิบายความหมายของคํา
3.2 เขียนสะกดคํา
4. มาตราแมํกบ
4.1 อธิบายความหมายของคํา
4.2 เขียนสะกดคํา

พฤติกรรม
รู๎ จํา เข๎าใจ ประยุกต์ วิเคราะห์ ประเมินคํา

รวม
10

20

25

20

~ 113 ~

ตารางที่ 1 (ตํอ)
พฤติกรรม
รู๎ จํา เข๎าใจ ประยุกต์ วิเคราะห์ ประเมินคํา

เรื่อง

5. มาตราแมํกน
5.1 อธิบายความหมายของคํา
5.2 เขียนสะกดคํา
รวม
30

รวม
25

20

20

20

10

100

จากตารางที่ 1 ในแนวตั้ง (Column) ใช๎กําหนดปริมาณพฤติกรรมที่ต๎องการวัด โดยพิจารณาจาก
ประชากรเปูาหมายที่จะถาม ในที่นี้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จึงพิจารณาวํา ต๎องวัดพฤติกรรมใน
ระดับ ความรู๎ ความจํา มากที่สุด และความเข๎าใจ ประยุกต์ใช๎ วิเคราะห์ ลําดับถัดมา และประเมินคํา น๎อย
ที่สุด จากพฤติกรรมทั้งหมด 100 จึงกําหนดให๎มีปริมาณเป็น 30 20 และ 10 ตามลําดับ
สํ ว นตามแนวนอน (row) กํ า หนดปริ ม าณเนื้ อ หาที่ ต๎ อ งการวั ด พิ จ ารณาจากปริ ม าณ และ
ความสําคัญของเนื้อหาเกี่ยวกั บทักษะการอําน การเขียน จะพบวํา มาตราตัวสะกดแมํกดมี ปริมาณและ
สําคัญมากกวําอีก 3 เรื่อง จากเนื้อหา 100 จึงกําหนดให๎มีปริมาณเป็น 25 20 และ 10 ตามลําดับ
หมายเหตุ ควรกําหนดปริมาณเป็นจํานวนเต็ม เพื่อสะดวกในการกระจายปริมาณตามเนื้อหาและ
พฤติกรรมในแตํละชํองยํอย (cell) ตํอไป
2. หาปริมาณของเนื้อหาและพฤติกรรมยํอย ๆ ในแตํละชํองทุกชํอง โดยการเทียบผลคูณ
ตามแนวนอนและแนวตั้งกับ 100 เพื่อสะดวกให๎ใช๎สูตรดังนี้

เมื่อ

E
R
C
N

=
=
=
=

จํานวนที่ต๎องการหา คือ ชํองยํอย (cell)
ผลรวมตามแนวนอน
ผลรวมตามแนวตั้ง
ยอดรวมหรือผลรวมทั้งหมด

เชํน ต๎องการทราบตัวเลขของเนื้อหาความรู๎เรื่องการอํานออกเสียงในชํองพฤติกรรม รู๎จํา ผลรวม
ตามแนวนอน (R) จะเทํากับ 10 และหาผลรวมตามแนวตั้ง (C) เทํากับ 30 และยอดรวม (N) เทํากับ 100
แทนคําในสูตรจะได๎
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ทํานองเดียวกัน ตัวเลขในชํองยํอยอื่น ๆ ก็คํานวณได๎ เพื่อความเข๎าใจลองเทียบอีกหนึ่งตัวอยําง
ตัวเลขของเนื้อหาความรู๎เรื่องมาตราตัวสะกดแมํกก ชํองพฤติกรรมการประยุกต์ใช๎ ผลรวมตามแนวนอน
(R) เทํากับ 20 และหาผลรวมตามแนวตั้ง (C) เทํากับ 20 และยอดรวม (N) เทํากับ 100 แทนคําในสูตรจะ
ได๎

จากการเทียบและคํานวณด๎วยสูตรดังกลําว จะได๎ตารางกําหนดเนื้อหาและพฤติกรรมที่ต๎องการ
วัดในแตํละเนื้อหาและพฤติกรรมยํอย และรวม ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เนื้อหาและพฤติกรรมความรู๎ เรื่อง ทักษะการอําน การเขียนที่ต๎องการวัด โดยใช๎สูตร
เรื่อง
1. อํานออกเสียงคํา ข๎อความ
เรื่องสั้น ๆ และบทร๎อยกรอง
งําย ๆ
2. มาตราแมํกก
2.1 อธิบายความหมายของคํา
2.2 เขียนสะกดคํา
3. มาตราแมํกด
3.1 อธิบายความหมายของคํา
3.2 เขียนสะกดคํา
4. มาตราแมํกบ
4.1 อธิบายความหมายของคํา
4.2 เขียนสะกดคํา

พฤติกรรม
รวม
รู๎ จํา เข๎าใจ ประยุกต์ วิเคราะห์ ประเมินคํา
3
2
2
2
2
10

6

4

4

4

3

20

7.5

5.6

5.6

5.6

2.5

25

6

4

4

4

3

20
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ตารางที่ 2 (ตํอ)
เรื่อง
5. มาตราแมํกน
5.1 อธิบายความหมายของคํา
5.2 เขียนสะกดคํา
รวม

พฤติกรรม
รวม
รู๎ จํา เข๎าใจ ประยุกต์ วิเคราะห์ ประเมินคํา
7.5 5.6
5.6
5.6
2.5
25

30

20

20

20

10

100

3. ลดจํานวนข๎อคําถามให๎น๎อยลง จะลดให๎เหลือเทําใดขึ้นอยูํกับวํา แบบวัดความรู๎ที่ สร๎างขึ้นจะ
นําไปใช๎กับใคร ใช๎วัดเฉพาะความรู๎ หรือมีสํวนอื่นที่ต๎องวัดด๎วย และรูปแบบคําถามจะใช๎ชนิดใด ถ๎าใช๎แบบ
ถามถูก ผิด ต๎องมีข๎อจํานวนมาก แตํวัดความรู๎จริงไมํคํอยได๎ เพราะจะเดาเสีย เป็นสํวนมาก ถ๎าเป็นแบบ
เลือกตอบ 3 ตัวเลือก 4 ตัวเลือก หรือ 5 ตัวเลือก จํานวนคําถามก็จะต๎องมากน๎อยตํางกัน มีเรื่องอื่นที่ต๎อง
ถามรํวมด๎วยก็ต๎องถามน๎อยลง เพราะจะทําให๎ต๎องใช๎เวลานาน ทําให๎ไมํจูงใจให๎ตอบ และมักจะอํานผํานไป
แล๎วเดาคําตอบให๎เลย
ถ๎าถามกับเด็กเล็ก จํานวนข๎อก็น๎อยกวําถามเด็กโต หรือน๎อยกวําถามผู๎ใหญํ แตํเรื่องนี้ถามเด็ก ซึง่
จะมีอายุ 9 ปี จํานวนคําถามก็มีไมํมาก เมื่อพิจารณาเงื่อนไขดังกลําวเรื่องนี้ ถ๎าจะถามแบบเลือกตอบ 3
ตัวเลือก ก็นําจะถามเพียง 40 ข๎อก็พอเชื่อได๎วํา วัดเนื้อหาและพฤติกรรมความรู๎ที่ต๎องการได๎
เมื่อตัดสินวํา จะถามความรู๎เพียง 40 ข๎อ การกําหนดเนื้อหาและพฤติกรรมที่ต๎องการวัดจึงต๎อง
ปรับเปลี่ยนใหมํโดยอาศัยตารางเดิมจาก 100 ข๎อ เปลี่ยนเป็น 40 ข๎อ แสดงวํา ลดจํานวนลง 2.5 เทํา
ฉะนั้นในแตํละชํองยํอยจึงหารด๎วย 2.5 จะได๎ตัวเลขใหมํดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เนื้อหาและพฤติกรรมความรู๎ เรื่อง ทักษะการอําน การเขียนที่ต๎องการวัด 40 ข๎อ
เรื่อง
1. อํานออกเสียงคํา ข๎อความ
เรื่องสั้น ๆ และบทร๎อยกรอง
งําย ๆ
2. มาตราแมํกก
2.1 อธิบายความหมายของคํา
2.2 เขียนสะกดคํา

พฤติกรรม
รู๎ จํา เข๎าใจ ประยุกต์ วิเคราะห์ ประเมินคํา
1.2 0.8
0.8
0.8
0.8

รวม

2.4

8.4

1.6

1.6

1.6

1.2

4.4
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ตารางที่ 3 (ตํอ)
เรื่อง
3. มาตราแมํกด
3.1 อธิบายความหมายของคํา
3.2 เขียนสะกดคํา
4. มาตราแมํกบ
4.1 อธิบายความหมายของคํา
4.2 เขียนสะกดคํา
5. มาตราแมํกน
5.1 อธิบายความหมายของคํา
5.2 เขียนสะกดคํา
รวม

พฤติกรรม
รวม
รู๎ จํา เข๎าใจ ประยุกต์ วิเคราะห์ ประเมินคํา
3
2.2
2.2
2.2
1
10.6

2.4

1.6

1.6

1.6

1.2

8.4

3

2.2

2.2

2.2

1

10.6

12

8.4

8.4

8.4

5.2

42.4

เมื่อลดจํานวนลง จะได๎ตัวเลขเป็นทศนิยม จึงต๎องปรับให๎เป็นตัวเลขลงตัว โดยเริ่มพิจารณาจาก
ตัวเลขมากสุดกํอน นั่นคือตามแนวนอนข๎อที่ 3 กับ ข๎อที่ 5 ถามอยํางละ 10 ข๎อ ข๎อที่ 2 กับข๎อที่ 4 รวม
ต๎องถามอยํางละ 9 ข๎อ ข๎อที่ 1 ถาม จํานวน 2 ข๎อ
ผลการปรับจะได๎ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เนื้อหาและพฤติกรรมความรู๎ เรื่อง ทักษะการอําน การเขียนที่ต๎องการวัด 40 ข๎อ
เรื่อง
1. อํานออกเสียงคํา ข๎อความ
เรื่องสั้น ๆ และบทร๎อยกรอง
งําย ๆ
2. มาตราแมํกก
2.1 อธิบายความหมายของคํา
2.2 เขียนสะกดคํา

พฤติกรรม
รวม
รู๎ จํา เข๎าใจ ประยุกต์ วิเคราะห์ ประเมินคํา
1
0
0
1
0
2

3

2

2

1

1

9

~ 117 ~

ตารางที่ 4 (ตํอ)
เรื่อง
3. มาตราแมํกด
3.1 อธิบายความหมายของคํา
3.2 เขียนสะกดคํา
4. มาตราแมํกบ
4.1 อธิบายความหมายของคํา
4.2 เขียนสะกดคํา
5. มาตราแมํกน
5.1 อธิบายความหมายของคํา
5.2 เขียนสะกดคํา
รวม

พฤติกรรม
รวม
รู๎ จํา เข๎าใจ ประยุกต์ วิเคราะห์ ประเมินคํา
3
2
2
2
1
10

2

2

2

2

1

9

3

2

2

2

1

10

12

8

8

8

4

40

4. ต๎องสร๎างคําถามเผื่อไว๎คัดออกประมาณร๎อยละ 20 เนื่องจากต๎องนําไปทดลองใช๎ ซึ่งจะต๎องมี
การปรับแก๎ไขตัวคําถาม คําตอบอีก จากตารางที่ 4 จึงต๎องปรับจํานวนข๎อเพิ่มขึ้น คือ เนื้อหาที่ 2, 3 และ
5 เพิ่มอีก 2 ข๎อ สํวนนอกนั้นเพิ่มอีกอยํางละ 1 ข๎อ รวมเป็นคําถามที่ต๎องสร๎างไว๎กํอนทดลองใช๎ จํานวน 48
ข๎อ คือ การอํานออกเสียง 3 ข๎อ มาตราแมํกก 11 ข๎อ มาตราแมํกด 12 ข๎อ มาตราแมํกบ 10 ข๎อ และ
มาตราแมํกน 12 ข๎อ
ผลการปรั บ จะได๎ ดั ง ตารางที่ 5 ซึ่ ง สามารถนํ า ไปเขี ย นในขั้ น ตอนการกํ า หนดโครงสร๎ าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทําให๎ผู๎อํานเข๎าใจที่มาของเนื้อหาและจํานวนข๎อของแบบทดสอบ
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ตารางที่ 5 เนื้อหาและพฤติกรรมความรู๎ เรื่อง ทักษะการอําน การเขียนที่ต๎องการวัดเผื่อคัดออก
ร๎อยละ 20
เรื่อง
1. อํานออกเสียงคํา ข๎อความ
เรื่องสั้น ๆ และบทร๎อยกรอง
งําย ๆ
2. มาตราแมํกก
2.1 อธิบายความหมายของคํา
2.2 เขียนสะกดคํา
3. มาตราแมํกด
3.1 อธิบายความหมายของคํา
3.2 เขียนสะกดคํา
4. มาตราแมํกบ
4.1 อธิบายความหมายของคํา
4.2 เขียนสะกดคํา
5. มาตราแมํกน
5.1 อธิบายความหมายของคํา
5.2 เขียนสะกดคํา
รวม

พฤติกรรม
รู๎ จํา เข๎าใจ ประยุกต์ วิเคราะห์ ประเมินคํา
1
0
0
2
0

รวม
3

3

2

3

2

1

11

3

2

3

3

1

12

2

2

2

3

1

10

3

2

3

3

1

12

12

8

11

13

4

48

เมื่อได๎ตารางกําหนดเนื้อหาและพฤติกรรมที่ต๎องการวัด ซึ่งมีจํานวนข๎อที่ใช๎ถามแล๎ว ตามตารางที่ 5
กํอนสร๎าง ควรนําไปปรึกษาเบื้องต๎นกับผู๎เชี่ยวชาญด๎านเนื้อหาและด๎านการวัดประเมินผล ให๎ชวํ ยตรวจสอบ
ความถูกต๎องสมบูรณ์ ในเรื่องความตรงตามเนื้อหาและพฤติกรรมที่ต๎องการวัด ผู๎เชี่ยวชาญจะใช๎กี่คนก็ได๎
แตํอยํางน๎อย 3 คน
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ข้อบกพร่องที่ 9 : จํานวนข๎อในการหาคํา IOC ไมํสอดคล๎องกับภาคผนวก เชํน บรรยายวํา
สร๎างข๎อสอบ จํานวน 75 ข๎อ แตํในภาคผนวกนําเสนอคํา IOC จํานวน
50 ข๎อ ทําให๎ข๎อมูลไมํนําเชื่อถือ
แนวทางปรับปรุง : ตรวจสอบให๎สอดคล๎องตรงกัน ในกรณีตัวอยําง ให๎นําเสนอทั้ง 75 ข๎อ
แล๎วสรุปข๎อที่เข๎าหลักเกณฑ์ เลือกไว๎ จํานวน 50 ข๎อ
ข้อบกพร่องที่ 10 : ใช๎นักเรียนกลุํมตัวอยํางในการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ เชํน นักเรียน
มี 61 คน นํามาใช๎หาประสิทธิภาพแบบทดสอบ จํานวน 50 คน เหลือ
เป็นกลุมํ ตัวอยําง 11 คน แตํระบุกลุํมตัวอยําง จํานวน 31 คน ทําให๎
ขาดความนําเชื่อถือ
แนวทางปรับปรุง : ตรวจสอบจํานวนกลุํมทดลอง กลุํมตัวอยํางให๎สอดคล๎องตรงกัน และ
ถูกต๎องตามหลักการ
ข้อบกพร่องที่ 11 : เขียนสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูลแทรกปนในขั้นตอนการสร๎าง
เครื่องมือ ทําให๎ไมํเป็นสัดสํวน
แนวทางปรับปรุง : ยกสถิติไปไว๎ในหัวข๎อสถิติที่ใช๎ในการวิจัย ซึ่งต๎องเรียงลําดับตํอจาก
หัวข๎อ “การวิเคราะห์ข๎อมูล”
ตัวอย่าง

?

นําแบบทดสอบและตารางวิเคราะห์แบบทดสอบให๎ผู๎เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล๎อง
ระหวํางแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู๎ โดยการพิจารณาของผู๎เชี่ยวชาญด๎าน
การสอนภาษาไทย จํานวน 3 ทําน ใช๎สูตรการคํานวณ ดังนี้ (กรมวิชาการ. 2545:
83-84)

เมื่อ

IOC

=

IOC

R

แทน
แทน

N

แทน

R
N

คําดัชนีความสอดคล๎อง
ผลรวมของคะแนนความคิดเห็น
ของผู๎เชี่ยวชาญ
จํานวนผู๎เชี่ยวชาญ

การให๎คะแนนของผู๎เชี่ยวชาญแตํละคนให๎คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ให๎คะแนน +1 เมื่อแนํใจวําข๎อสอบข๎อนั้น วัดผลการเรียนรู๎สอดคล๎องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู๎
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ให๎ คะแนน 0 เมื่อไมํแนํใจวําข๎อสอบข๎อนั้น วัดผลการเรียนรู๎ ส อดคล๎ องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู๎
ให๎คะแนน -1 เมื่อแนํใจวําข๎อสอบข๎อนั้นไมํได๎วัดผลการเรียนรู๎สอดคล๎องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู๎


นําตารางวิเคราะห์แบบทดสอบและแบบทดสอบให๎ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการสอน
ภาษาไทย จํ า นวน 3 ทํ า น พิ จ ารณาความสอดคล๎ อ งระหวํ า งแบบทดสอบกั บ
จุดประสงค์การเรียนรู๎ (IOC)

ข้อบกพร่องที่ 12 : ไมํได๎บอกข๎อบกพรํองและปรับแก๎อยํางไร ทําให๎ไมํนําเชื่อถือ
แนวทางปรับปรุง : บอกข๎อบกพรํองและการแก๎ไข ปรับปรุง เพื่อแสดงวําได๎ผํานการตรวจ
จากผู๎เชี่ยวชาญ ดังตัวอยําง
ตัวอย่าง

?

นําแบบฝึกทักษะการอํานจับใจความ จํานวน 4 เลํม ไปให๎ผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบ
หาข๎อบกพรํองและนํามาแก๎ไขปรับปรุง



นํ า แบบฝึ ก ทั ก ษะการอํ า นจั บ ใจความ จํ า นวน 4 เลํ ม ไปให๎ ผู๎ เ ชี่ ย วชาญ
ตรวจสอบ เพื่อแก๎ไข ปรับปรุงข๎อบกพรํอง พบวํา คําชี้แจงไมํชัดเจน เขียนไมํเป็น
เอกภาพ แบบฝึกไมํนําสนใจ เหมือนกับแบบฝึกท๎ายแบบเรียน ไมํเร๎าใจให๎อยากทํา ไมํมี
รูปแบบที่หลากหลาย เรียงลําดับเหมือนกันทุกเลํม ผู๎วิจัยได๎นําข๎อบกพรํองมาแก๎ไข
ปรับปรุง

ข้อบกพร่องที่ 13 : เขียนแยกข๎อ 2 ข๎อ ในการทดลองแตํละครั้ง ทําให๎ความเยิ่นเย๎อ
ไมํกระชับ
แนวทางปรับปรุง : เขียน 1 ข๎อ ในการทดลองแตํละครั้ง เพื่อความกระชับ ชัดเจน
ข้อบกพร่องที่ 14 : ไมํได๎บอกเทคนิคในการวิเคราะห์ข๎อสอบ ทําให๎ไมํนําเชื่อถือ
แนวทางปรับปรุง : บอกเทคนิคการวิเคราะห์ข๎อสอบใช๎แบบใดต๎องขึน้ อยูํกับกลุํมทดลอง
เชํน เทคนิค 27% วิธีนี้นิยมใช๎เมื่อผู๎ทดสอบจํานวนมาก ตั้งแตํ 370 คน
ขึ้นไป เทคนิค 33% วิธีนี้นิยมใช๎เมื่อผู๎ทดสอบ จํานวน 100 - 300 คน
เทคนิค 50% วิธีนี้นิยมใช๎เมื่อผู๎ทดสอบจํานวนน๎อย ต่ํากวํา 100 คน
ลงมา ดังตัวอยําง
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ตัวอย่าง

?

2.8 นําแบบทดสอบที่มีคําดัชนีความสอดคล๎องตั้งแตํ 0.50 ขึ้นไป ไปทดสอบหา
คําความยากงําย ( p ) และคําอํานาจจําแนก ( r ) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรี ย นวั ด ยางทราย ในปี ก ารศึ ก ษา 2552 จํ า นวน 50 คน ที่ ไ ด๎ ใ ช๎ ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ และไมํใชํกลุํมประชากร
2.9 นํากระดาษคําตอบที่ได๎มาตรวจให๎คะแนนโดยให๎ข๎อถูกได๎ 1 คะแนน ข๎อผิด
ให๎ 0 คะแนน นําแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาคําความยากงําย ( p ) และคําอํานาจ
จําแนก ( r ) โดยคัดเลือกข๎อสอบที่มีคําความยากงํายระหวําง 0.20 - 0.80 และคํา
อํานาจจําแนก ( r ) 0.20 - 1



2.8 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แก๎ไขปรับปรุงแล๎วไปทดลองใช๎
ครั้งที่ 1 กับนักเรียนโรงเรียนวัดยางทราย อําเภอทําศาลา จํานวน 50 คน โดยนําผล
จากการทดสอบมาวิเคราะห์หาคําความยากงําย ( p ) และคําอํานาจจําแนก ( r ) โดย
ใช๎เทคนิค ร๎อยละ 50 และหาคําความเที่ยงของแบบทดสอบ ใช๎สูตร KR 20 ได๎คํา
ความยากงํายระหวําง 0.10 - 0.97 คําอํานาจจําแนกอยูํในขอบเขตตั้งแตํ 0.15 0.90 และคําความเที่ยง เทํากับ 0.42
2.9 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แก๎ไขปรับปรุงแล๎วไปทดลองใช๎
ครั้งที่ 2 กับนักเรียนโรงเรียนทําศาลา อําเภอทําศาลา จํานวน 50 คน โดยนําผลจาก
การทดสอบมาวิเคราะห์หาคําความยากงําย ( p ) และคําอํานาจจําแนก ( r ) โดยใช๎
เทคนิค ร๎อยละ 50 และหาคําความเที่ยงของแบบทดสอบ ใช๎สูตร KR 20 ได๎คํา
ความยากงํายระหวําง 0.24 - 0.77 คําอํานาจจําแนกอยูํในขอบเขตตั้งแตํ 0.23 0.97 และคําความเที่ยง เทํากับ 0.72

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นการอธิบายถึงวิธีการที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลวํา ดําเนินการอยํางไร ในชํวงเวลาใด เชํน
สํงทางไปรษณีย์ หรือนําไปให๎กลุํมตัวอยํางเอง การเก็บรวบรวมข๎อมูลอาจจะใช๎วิธีการสอบถาม การ
ทดสอบ การสัมภาษณ์ หรือการสังเกต เป็นต๎น ในกรณีที่เป็นการวิจัยเชิงทดลอง จะต๎องกลําวถึงขั้นตอน
ในการดําเนินการทดลอง พร๎อมทั้งระบุการเก็บรวบรวมข๎อมูลให๎สอดคล๎องตลอดการทดลอง
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ตัวอย่างการเขียนวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

ชื่อเรื่อง การใช้แบบฝึกภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข๎อมูล ดังนี้
1. นําแบบทดสอบกํอนฝึกอํานพัฒนาการคิดขั้นสูง จํานวน 2 เรื่อง ไปทดสอบและเฉลยกับนักเรียน
กลุํมตัวอยําง จํานวน 42 คน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต๎ ทดสอบครั้งละ 1 เรื่อง จํานวน 2 ครั้ง
โดยใช๎เวลากํอนเรียนวิชาภาษาไทย เฉพาะกิจกรรมที่ 1 ทดสอบหลังการเรียนรู๎ สํวนกิจกรรมที่ 2 – 5 ให๎
นักเรียนทํานอกเวลาแล๎วนัดหมายสํงในวันรุํงขึ้น และตรวจให๎คะแนนตามแบบประเมิน แนะนําสิ่งที่ควร
ปรับปรุงในคาบเรียนถัดไป
2. ดําเนินการฝึกอํานเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง ครั้งละ 1 เรื่อง จํานวน 10 ครั้ง ระหวํางเดือน
ธันวาคม – มกราคม 2553 โดยให๎ทําและเฉลยเฉพาะกิจกรรมที่ 1 ทดสอบหลังการเรียนรู๎ สํวนกิจกรรมที่ 2 – 5
ให๎นักเรียนทํานอกเวลาแล๎วนัดหมายสํงในวันรุํงขึ้น และตรวจให๎คะแนนตามแบบประเมิน แนะนําสิง่ ที่ควร
ปรับปรุงในคาบเรียนถัดไป
3. นําแบบทดสอบหลังฝึกอํานพัฒนาการคิดขั้นสูง จํานวน 2 เรื่อง ไปทดสอบและเฉลยกับนักเรียน
กลุํมตัวอยําง จํานวน 42 คน โดยใช๎เวลากํอนเรียนวิชาภาษาไทย เฉพาะกิจกรรมที่ 1 ทดสอบหลังการเรียนรู๎
สํวนกิจกรรมที่ 2 – 5 ให๎นักเรียนทํานอกเวลาแล๎วนัดหมายสํงในวันรุํงขึ้น และตรวจให๎คะแนนตามแบบ
ประเมิน
4. นําคะแนนที่ได๎จากการทดสอบ กํอนฝึก หลังฝึก และการฝึกอํานเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงมา
วิเคราะห์หาคําทางสถิติ

ข้อบกพร่องและแนวทางปรับปรุงการเขียนการรวบรวมข้อมูล
ผู๎วิจัยเขียนการรวบรวมข๎อมูล มีข๎อบกพรํอง 3 ประการ มีแนวทางปรับปรุง ดังนี้
ข้อบกพร่องที่ 1 : ใช๎หัวข๎อ “วิธีดําเนินการวิจัย” ซึ่งไมํถูกต๎องตามหลักการ
แนวทางปรับปรุง : ใช๎หัวข๎อให๎ถูกต๎องตามหลักการ คือ “การเก็บรวบรวมข๎อมูล”
ข้อบกพร่องที่ 2 : ไมํระบุวัน เวลาในการเก็บข๎อมูล ทําให๎ข๎อมูลขาดความนําเชื่อถือ
แนวทางปรับปรุง : ระบุวัน เวลาในการเก็บข๎อมูลให๎ชัดเจน เพื่อความสอดคล๎องของข๎อมูล
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ข้อบกพร่องที่ 3 : ใช๎คําที่ตัดออกไมํเสียความหมาย เชํน คําวํา “ทําการ” ทําให๎สิ้นเปลือง
คําโดยไมํเพิ่มความหมาย
แนวทางปรับปรุง : ใช๎ภาษาให๎กระชับ ละการใช๎คําวํา “ทําการ” ในที่ที่ไมํจําเป็น เมื่อตัด
ออกประโยคเหลํานั้นยังคงได๎ใจความเหมือนเดิม ดังตัวอยําง
ตัวอย่าง

?

5. ขั้นตอนการดาเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ผู๎ศึกษาได๎ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ผู๎ศึกษาดําเนินการสอนและทดสอบกับผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนเทศบาลวัดท๎าวโคตร ที่เป็นกลุํมเปูาหมาย จํานวน 40 คน
2. ชี้แจงให๎ผู๎เรียนทราบถึงจุดประสงค์และรายละเอียดของขั้นตอนตําง ๆ
ในการทดลองให๎ผู๎เรียนทราบ
3. ทําการทดสอบกํอนเรียน (Pre-test) โดยใช๎แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจํานวน 40 ข๎อ ที่ผู๎ศึกษาสร๎างขึ้น
4. ดําเนินการทดลองสอนโดยใช๎หนังสืออํานเพิ่มเติม สาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ (ว 15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดเรียนรู๎แนว
ทางแก๎ไข ใสํใจรักษ์สิ่งแวดล๎อม ใช๎เวลาในการสอน 16 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง ใช๎เวลา
16 ชั่วโมง
5. สิ้นสุดการทดลอง ผู๎ศึกษาดําเนินการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดย
ใช๎แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดิมกับการทดสอบกํอนเรียน
6. นําข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห์ หาคําทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว๎
7. รายงานผลการศึกษา

 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูล ดังนี้
1. ทดสอบกํอนเรียน (Pre-test) โดยใช๎แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข๎อ ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น ใช๎เวลา 1 ชั่วโมง
2. ดําเนินการสอนโดยใช๎หนังสืออํานเพิ่มเติม ชุดเรียนรู๎แนวทางแก๎ไข ใสํใจ
รักษ์สิ่งแวดล๎อม วิชาวิทยาศาสตร์ (ว 15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ใช๎เวลาสอน
ตารางเรียน จํานวน 16 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง ระหวํางวันที่ 8 พฤศจิกายน - 2
ธันวาคม 2554 รวมใช๎เวลา 16 ชั่วโมง
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3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช๎แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข๎อ ฉบับเดิมกับการทดสอบกํอนเรียน ใช๎เวลา 1 ชั่วโมง
4. นําคะแนนของนักเรียนมาวิเคราะห์ข๎อมูล
ข้อบกพร่องที่ 4 : เขียนข๎อความที่มีเนื้อความซ้ํากัน ทําให๎เยิ่นเย๎อ
แนวทางปรับปรุง : รวบข๎อความที่ซ้ํากันให๎อยูํในข๎อเดียวกัน ดังตัวอยําง
ตัวอย่าง

?

3. นําคะแนนทีน่ ักเรียนทําแบบฝึกหัดและแบบทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
4. นําคะแนน Pre – test, Post - test มาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์การแตํงคําปะพันธ์และประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการแตํงคําประพันธ์
5. นําคะแนนที่นักเรียนทําแบบสอบถามวัดเจตคติ มาวิเคราะห์ความพึงพอใจ



3. นําคะแนนการทําแบบฝึกหัด แบบทดสอบ แบบสอบถามวัดเจตคติ มา
วิเคราะห์ข๎อมูล

4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข๎อมูลเป็นขั้นตอนที่ผู๎วิจัยอธิบายวิธีการวิเคราะห์ข๎อมูล สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์
ข๎อมูล ซึ่งผู๎วิจัยต๎องพิจารณาวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ข๎อมูลให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัยที่กําหนดไว๎
หลักเกณฑ์การเขียนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ระบุชื่อสถิติที่ใช๎ทั้งหมด โดยเรียงเป็นข๎อ ๆ
2. เขียนอธิบายวําใช๎วิเคราะห์ข๎อมูลอะไร
3. ถ๎าใช๎โปรแกรมสําเร็จรูป ไมํต๎องเสนอรายละเอียดสูตร
4. ถ๎าใช๎สถิติหลายชนิด อาจจัดแบํงเป็น 4 กลุํม คือ
4.1 สถิติพื้นฐาน เชํน คําเฉลี่ย คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คําร๎อยละ
4.2 สถิติทดสอบสมมติฐาน เชํน คําทดสอบนัยสําคัญ t-test
4.3 สถิติหาคุณภาพเครื่องมือ เชํน คํา IOC คําความเชื่อมั่นแบบทดสอบ สูตร KR20 / อัลฟา
คําความยาก คําอํานาจจําแนก
4.4 สถิติหาคุณภาพนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ สูตร E1/E2
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ตัวอย่างการเขียนการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สานวนไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ประชากร
ประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ๎านสวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 17 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การพัฒนาหนังสือสํงเสริมการอําน ชุด สํานวนไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู๎วิจัยวิเคราะห์
ข๎อมูล ดังนี้
1. หาประสิทธิภาพของหนังสือสํงเสริมการอําน ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช๎สูตร E1/E2
2. หาประสิทธิภาพของเครื่องมือเก็บรวบรวมข๎อมูล
2.1 หาความตรงของเครื่องมือเก็บรวบรวมข๎อมูล โดยใช๎สูตรหาคํา IOC
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หาคําความยาก (p) คําอํานาจจําแนก ( r )
คําความเที่ยงด๎วยวิธีของคูเดอร์และริชาร์ดสัน KR20
2.3 แบบวัดความพึงพอใจ หาคําเฉลี่ย (มิว) และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (โร)
3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนและหลังใช๎หนังสือสํงเสริมการอําน โดยหา
คําเฉลี่ย (มิว) และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (โร)
4. หาดัชนีประสิทธิผล โดยใช๎สูตร E.I.
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน
1.1 คําเฉลี่ย (Mean) โดยใช๎สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2552: 34) ดังนี้

แทน

เมื่อ

X
N

คําเฉลี่ยของกลุํมประชากร

 X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N

แทน

จํานวนข๎อมูลทั้งหมดของกลุํมประชากร
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1.2 คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) โดยใช๎สูตร (พิสณุ ฟองศรี.
2552: 158) ดังนี้

เมื่อ
X
n

แทน
แทน
แทน
แทน

( X  )

2

n

คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนแตํละคนในประชากร
คะแนนเฉลี่ยของประชากร
จํานวนคนในประชากร

2. สถิติตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
2.1 คําดัชนีความสอดคล๎อง (IOC) โดยใช๎สูตร (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2553: 330)
IOC
เมื่อ

IOC

R
N

แทน
แทน
แทน

R

=

N

คําดัชนีความสอดคล๎อง
ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญ
จํานวนผู๎เชี่ยวชาญ

2.2 คําความยาก ( P ) คําอํานาจจําแนก ( r ) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช๎สูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2547: 155-156) ดังนี้

เมื่อ

P

=

r

=

P
r
Ru
Rl
f

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

Ru  Rl
2f
Ru  Rl
f

คําความยาก
คําอํานาจจําแนก
จํานวนคนในกลุํมสูงที่ตอบข๎อนั้นถูก
จํานวนคนในกลุํมต่ําที่ตอบข๎อนั้นถูก
จํานวนคนในกลุํมสูงหรือกลุํมต่ํา ซึ่งมีจํานวนเทํากัน
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2.3 คําความเชื่อมั่นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งฉบับ โดยใช๎สูตร KR20
(บุญชม ศรีสะอาด. 2547: 167) ดังนี้
rtt
เมื่อ

rtt
k
p
q
S2

=

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

k   pq 
1 

k 1 
S2 

คําความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ
จํานวนข๎อสอบ
สัดสํวนของผู๎ทําถูกหารด๎วยจํานวนคนสอบทั้งหมด
สัดสํวนของผู๎ทําถูกผิดในข๎อหนึ่ง ๆ หรือ 1-p
คําความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ

3. สถิติตรวจสอบผลการวิจัย
3.1 คําประสิทธิภาพของหนังสือสํงเสริมการอําน ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช๎สูตร E1/E2
(พิสณุ ฟองศรี. 2552: 185) ดังนี้
X
E1  N  100
A

Y
E2  N  100
B
เมื่อ

E1
E2

แทน
แทน

X
Y
N
A
B

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ได๎จากคะแนนเฉลี่ยของการทํา
แบบทดสอบหลังเรียนของผู๎เรียนทั้งหมด
ผลรวมของคะแนนที่ได๎จากการวัดระหวํางเรียน
ผลรวมของคะแนนที่ได๎จากการทดสอบหลังเรียน
จํานวนผู๎เรียน
คะแนนเต็มของการวัดระหวํางเรียน
คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน
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3.2 คําดัชนีประสิทธิผล โดยใช๎สูตร E.I. (พิสณุ ฟองศรี. 2552: 187) ดังนี้
E.I. =
E.I. =

ผลรวมของคะแนนหลังเรียน – ผลรวมของคะแนนกํอนเรียน
(จํานวนนักเรียน x คะแนนเต็ม) – ผลรวมของคะแนนกํอนเรียน
P2 - P1
Total – P1

เมื่อ P1 หมายถึง คะแนนทดสอบกํอนเรียน
P2 หมายถึง คะแนนทดสอบหลังเรียน
Total หมายถึง ผลคูณของจํานวนนักเรียนกับคะแนนเต็ม

ข้อบกพร่องและแนวทางปรับปรุงการเขียนการวิเคราะห์ข้อมูล
การเขียนการวิเคราะห์ข๎อมูล มีข๎อบกพรํอง 8 ประการ มีแนวทางปรับปรุง ดังนี้
ข้อบกพร่องที่ 1 : ใช๎สถิติไมํถูกต๎อง เชํน ทดลองกับประชากร ใช๎สูตรหาคํา X (เอ๏กซ์-บาร์)
และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐาน t-test
ทําให๎ผิดหลักการ
แนวทางปรับปรุง : ใช๎สถิติให๎ถูกต๎อง เชํน ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ใช๎สูตรหาคํา X
(เอ๏กซ์-บาร์) และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบ
สมมติฐาน t-test สํวนทดลองกับประชากร ใช๎สูตรหาคําเฉลี่ย (มิว)
และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ไมํต๎องทดสอบสมมติฐาน เนื่องจาก
ไมํต๎องอ๎างอิงไปหากลุํมตัวอยําง ดังตัวอยําง
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ประชากร
ประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ๎านสวย สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 17 คน
ตัวอย่าง 

1.1 หาคําเฉลี่ย (Mean) โดยใช๎สูตร (ล๎วน สายยศ และ อังคณา สายยศ.
2548: 59)

เมื่อ

X



X

X

แทน

คะแนนเฉลี่ย

N

 X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N

แทน

จํานวนนักเรียนในกลุํมเปูาหมาย

1.2 คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) โดยใช๎สูตร
(พิสณุ ฟองศรี. 2552: 158) ดังนี้

เมื่อ

S.D.



S.D.
X

แทน
แทน
แทน
แทน

n

( X  )

2

n

คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนแตํละคนในประชากร
คะแนนเฉลี่ยของประชากร
จํานวนคนในประชากร
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1.1 คําเฉลี่ย (Mean) โดยใช๎สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2552: 34) ดังนี้

เมื่อ

X
N



X

แทน
แทน
แทน

คําเฉลี่ยของกลุํมประชากร
ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
จํานวนข๎อมูลทั้งหมดของกลุํมประชากร

N

1.2 คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) โดยใช๎สูตร
(พิสณุ ฟองศรี. 2552: 158) ดังนี้

เมื่อ
X
n

ข้อบกพร่องที่ 2
แนวทางปรับปรุง
ข้อบกพร่องที่ 3
แนวทางปรับปรุง
ข้อบกพร่องที่ 4
แนวทางปรับปรุง

:
:
:
:
:
:

แทน
แทน
แทน
แทน

( X  )

2

n

คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนแตํละคนในประชากร
คะแนนเฉลี่ยของประชากร
จํานวนคนในประชากร

ไมํมีการอ๎างอิงแหลํงที่มาของสูตรที่ใช๎
อ๎างอิงแหลํงที่มาของสูตรที่นํามาใช๎ให๎ครบถ๎วน
ระบบการพิมพ์คําอธิบายสูตรไมํเป็นสากล ไมํเป็นระเบียบ
ปรับการพิมพ์ให๎เป็นระเบียบ อํานงําย
ใช๎เลขไทยกับตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษ
เปลี่ยนใช๎เลขอารบิกกับตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษ ดังตัวอยําง
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ตัวอย่าง  การหาประสิทธิภาพของหนังสืออํานเพิ่มเติมตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช๎สูตร
X
E๑  N 100
A

Y
E๒  N 100
B
เมื่อ
E๑
แทน คะแนนของผู๎เรียนที่ได๎จากการทํา
แบบทดสอบยํอยท๎ายหนังสืออํานเพิ่มเติมแตํละเลํมถูกต๎องเฉลี่ยคิดเป็นร๎อยละ 80
ของคะแนน
E๒
แทน คะแนนของผู๎เรียนที่ได๎จากการทํา
แบบทดสอบหลังเรียนถูกต๎องเฉลี่ยคิดเป็นร๎อยละ 80 ของคะแนน
X แทน ผลรวมของคะแนนที่ ไ ด๎ จ ากการทํ า
แบบทดสอบยํอย
Y แทน ผลรวมของคะแนนที่ ไ ด๎ จ ากการทํ า
แบบทดสอบหลังเรียน
N
แทน จํานวนผู๎เรียน
A
แทน คะแนนเต็ ม ของแบบทดสอบยํ อ ยท๎ า ย
หนังสืออํานเพิ่มเติมรวมกัน
B
แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน
 การหาประสิทธิภาพของหนังสืออํานเพิ่มเติมตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช๎สูตร (ชัยยงค์
พรหมวงศ์. 2549: 495-496)
X
E1  N  100
A

Y
E2  N  100
B
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เมื่อ E1

แทน

E2

แทน

X
Y
N
A

แทน
แทน
แทน
แทน

B

แทน

คะแนนของผู๎เรียนที่ได๎จากการทําแบบทดสอบ
ยํอยท๎ายหนังสืออํานเพิ่มเติมแตํละเลํมถูกต๎อง
เฉลี่ยคิดเป็นร๎อยละ 80 ของคะแนน
คะแนนของผู๎เรียนที่ได๎จากการทําแบบทดสอบ
หลังเรียนถูกต๎องเฉลี่ยคิดเป็นร๎อยละ 80 ของ
คะแนน
ผลรวมของคะแนนที่ได๎จากการทําแบบทดสอบยํอย
ผลรวมของคะแนนที่ได๎จากการทําแบบทดสอบหลังเรียน
จํานวนผู๎เรียน
คะแนนเต็มของแบบทดสอบยํอยท๎ายหนังสืออําน
เพิ่มเติมรวมกัน
คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน

ข้อบกพร่องที่ 5 : ระบุสถิติยึดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ทําให๎ไมํสอดคล๎องกับสถิติที่ใช๎ใน
การวิเคราะห์ข๎อมูลในภาคผนวก
แนวทางปรับปรุง : ตรวจสอบให๎ครบถ๎วน สอดคล๎องกับภาคผนวก
ข้อบกพร่องที่ 6 : ใช๎สถิติทดสอบสมมติฐานกับการทดลองกับกลุํมประชากร ทําให๎ผิด
หลักการ
แนวทางปรับปรุง : ตัดสถิติทดสอบสมมติฐานกับการทดลองกับกลุํมประชากร เลือกใช๎
คําเฉลีย่ (มิว) และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (โร)
ข้อบกพร่องที่ 7 : ใช๎คําที่เยิ่นเย๎อ สิ้นเปลืองคําโดยไมํจําเป็น เชํน กลุํมสาระการเรียนรู๎
ระดับชั้น
แนวทางปรับปรุง : ตัดออกถ๎าไมํเสียความ เพื่อความกระชับ
ข้อบกพร่องที่ 8 : คัดลอกตํอ ๆ กัน ทําให๎ข๎อมูลผิดพลาด เชํน เขียนคําอธิบายสูตรไมํ
สอดคล๎องกับต๎นฉบับ อ๎างอิงเลขหน๎าไมํตรงกัน และไมํมีเอกสารอ๎างอิง
ในบรรณานุกรม
แนวทางปรับปรุง : คัดลอกจากต๎นฉบับ และตรวจสอบให๎ถูกต๎อง สอดคล๎องกัน ดังตัวอยําง
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ประชากร
ประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดโปุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 25 คน
ตัวอย่าง 

1. การหาประสิทธิภาพของหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์ โดยใช๎โปรแกรม desktop
author เพื่อพัฒนาการอําน การเขียน เรื่อง ตัวสะกดไมํตรงมาตรา กลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย สําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คํานวณโดยใช๎สูตร E1/E2 (กรมวิชาการ.
2545: 63-64)
X
E1  N  100
A

Y
E2  N  100
B
เมื่อ E1

แทน

E2

แทน

X
F

แทน
แทน

N
A
B

แทน
แทน
แทน

ร๎อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได๎จากการทํา
แบบทดสอบหลังบทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ร๎อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได๎จากการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังบทเรียนทั้งหมด
คะแนนรวมของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
จํานวนผู๎เรียน
คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน
คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนและหลังใช๎หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
พั ฒ นาการอํ า น การเขี ย น เรื่ อ ง ตั ว สะกดไมํ ต รงมาตรา กลุํ ม สาระการเรี ย นรู๎
ภาษาไทย สําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการทดสอบคําทีแบบไมํอิสระ (t-test)
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คํานวณจากสูตร (พิสณุ ฟองศรี. 2549: 282)
เขี ย นเป็ น ข๎ อ ๆ เรี ย งจาก สถิ ติ พื้ น ฐาน สถิ ติ ที่ ใ ช๎ ใ นการหาประสิ ท ธิ ภ าพ

เครื่องมือ ดังตัวอยํางหน๎า 125-128

สรุป
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย เป็นการเขียนสาระสําคัญเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีดําเนินการวิจัย ซึ่ง
ประกอบด๎วยหัวข๎อ ประชากรและกลุํมตัวอยําง เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห์
ข๎อมูล และสถิติที่ใช๎ในการวิจัย
ประชากรและตัวอย่าง ข๎อบกพรํองที่พบในการเขียนหัวข๎อประชากรและกลุํมตัวอยํางมักจะไมํมี
รายละเอียดเพียงพอ รูปแบบการพิมพ์ไมํถูกต๎อง ใช๎คําไมํถูกหลักวิชา เชํน สุํมแบบเจาะจง ปรับปรุงโดยเติม
ให๎ครบ และตรวจสอบอยํางรอบคอบ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย การสร๎ า งและพั ฒ นานวั ต กรรมหรื อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ สํ ว นใหญํ จ ะมี
ข๎อบกพรํองเพราะเขีย นแตํละขั้น ตอนไมํล ะเอียดพอ ต๎องเพิ่มรายละเอียดของทุกขั้นตอนให๎เห็ นภาพ
ชัดเจนได๎ ในกรณีเครื่องมือมีหลายฉบับ ถ๎าแยกรายละเอียดของแตํละฉบับไว๎เป็นสํวน ๆ ทําให๎อํานเข๎าใจ
ยาก ควรใช๎เครื่องมือแตํละฉบับเป็นหลักโดยเสนอรายละเอียดให๎เสร็จในตัว
การเก็บรวบรวมข้อมูล พบข๎อบกพรํองเล็กน๎อย คือ ไมํมีรายละเอียดชัดเจนในการเก็บรวบรวม
ข๎อมูล เขียนเนื้อความซ้ํากัน ปรับปรุงโดยเพิ่มวันเวลาเก็บรวบรวมข๎อมูล จํานวนกลุํมตัวอยํางให๎ชัดเจน
และเขียนขั้นตอนการเก็บรวบรวมข๎อมูลรวบให๎เป็นข๎อ ๆ อยํางเป็นระบบ
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย พบข๎อบกพรํองที่เป็นประเด็นสําคัญ คือ ใช๎สถิติไมํ
ถูกต๎อง ไมํอ๎างอิงแหลํงที่มาของสูตรที่นํามาใช๎ เขียนสถิติตามลําดับข๎อของวัตถุประสงค์ ปรับปรุงโดย
เลือกใช๎สูตรให๎เหมาะสมกับประชากรและกลุํมตัวอยําง อ๎างอิงแหลํงที่มาของสูตรที่ใช๎ และจัดกลุํมเป็น
สถิติพื้นฐาน สถิติที่ใช๎ในการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ สถิติตรวจสอบผลการวิจัย
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กิจกรรมที่ 3 : การเขียนบทที่ 3
คาชี้แจง ให๎ทํานระบุวิธีดําเนินการวิจัยทั้ง 4 หัวข๎อให๎ชัดเจน และเขียนขั้นตอนการสร๎างเครื่องมือที่ใช๎
ในการวิจัย 1 ชนิด อยํางละเอียด

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร เป็น..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
กลุ่มตัวอย่าง เป็น..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 ............................................................................................................................. ..................................
.........................................................................................................................................................................................
2.2.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
2.3 .................................................................................................................................. ..............................
..............................................................................................................................................................................
(ระบุเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 1 ชนิด) .......................................................................................................
มีขั้นตอนในการสร๎าง ดังนี้
................................................................................................................................ ..............................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
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.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ...............
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ...............................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

3. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการวิจัยด๎วยตนเอง ดังนี้
.........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….........................................................
..............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล
(ชื่อนวัตกรรม) ....................................................................................................................................
ผู๎วิจัยวิเคราะห์ข๎อมูล ดังนี้
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .....................................
..............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….........................................................
..............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

5. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
(ชื่อนวัตกรรม) ....................................................................................................................................
ผู๎วิจัยใช๎สถิติในการวิเคราะห์ข๎อมูล ดังนี้
.........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….........................................................
..............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

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

................................................................................................................................................ ..............................
…………………………………………………………………………………………………………….........................................................
.................................................................................................................. ............................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
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บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บทนี้ เขียนชื่อบทวํา “บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูล” เป็นบทที่กลําวถึงผลที่ได๎จากการวิจัย ใน
สํวนนี้ผู๎วิจัยควรรายงานผลการวิเคราะห์ตามลําดับ ให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และสมมติฐานของ
การวิ จั ย ที่กํ า หนดไว๎ ใ นบทที่ 1 การเสนอผลการวิ เ คราะห์ ข๎ อ มูล สํ ว นใหญํ พ บมากในรู ป แบบตาราง
นอกจากนี้ ก็มี การนํ าเสนอด๎ว ยกราฟ แผนภูมิแ ตกตํางกันไป ซึ่งผู๎ วิจัย ต๎อ งพิจ ารณาให๎ เหมาะสมกั บ
ผลการวิเคราะห์เพื่อให๎ผู๎อํานเข๎าใจได๎งํายขึ้น
หลักเกณฑ์การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ควรเสนอเรียงลําดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือ ตามสมมติฐานของการวิจัยทีละข๎อ
2. ถ๎าสามารถเสนอผลการวิเคราะห์ข๎อมูลรวมเป็นตารางเดียวกันได๎ก็ควรจะรวมกันไว๎ และการแปลผล
ข๎อมูลก็ควรแปลเฉพาะประเด็นที่สําคัญหรือข๎อค๎นพบที่เดํน ๆ เชํน แปลคําจากกลุํมที่มีคําสถิติมากที่สุด
แล๎วตามด๎วยกลุํมที่มีคําสถิติน๎อยที่สุด เพียง 2-3 ตัวตามความเหมาะสม โดยเรียงลําดับคําสถิติจากมากไป
น๎อย และเพื่อสื่อความหมายให๎ผู๎อํานมีความเชื่อมั่น ควรเขียนคําสถิติกํากับข๎อความไว๎ในวงเล็บและมีคําวํา
“ตามลําดับ” ตํอท๎าย เพื่อให๎เห็นความเชื่อมโยงของคําสถิติ หากบางเรื่อง มีตัวแปร 15–20 ตัว อาจเพิ่ม
กลุํมที่คําสถิติตามลําดับ เชํน กลุํมที่คําสถิติมากที่สุด กลุํมที่คําสถิติรองลงมา กลุํมที่คําสถิติน๎อย และกลุํม
ที่คําสถิติน๎อยที่สุด หรือกลุํมที่มีความสัมพันธ์หรือไมํแตกตํางกัน เชํน การแปลความข๎อมูลเกี่ยวกับจํานวน
ผู๎ตอบแบบสอบถามจากตารางอาจแปลวํา ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยนักเรียนจานวนทั้งสิ้น 5,278 คน
จาแนกเป็นนักเรียนในสังกัด กทม. มากที่สุด (ร้อยละ 36.87) รองลงมา คือ สังกัด สพฐ. สช. และ
สกอ. (ร้อยละ 31.26, 30.49 และ 1.38 ตามลาดับ) นอกจากนี้ นักวิจัยอาจนําเสนอคําสถิติเป็นจุดเดํน
โดยไมํต๎องเขียนในวงเล็บ แตํควรเป็นตัวแปรที่มีชื่อสั้น กะทัดรัด ไมํควรนําเสนอมากกวํา 3 ตัว และควร
เรียงคําสถิติจากมากไปหาน๎อย เชํน การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนของเยาวชนมีความสัมพันธ์อย่างสูงกับ
การศึกษา อายุ และเพศ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.085, 0.083 และ 0.080 ตามลาดับ (ตาม
ตารางที่.... ) จากตัวอยํางนี้จะเห็นวําต๎องระบุ ตาราง.... หรือแหลํงข๎อมูลและมีคําวํา ตามลาดับ ตํอท๎าย
เพื่อให๎เห็นความเชื่อมโยงของคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรแตํละตัวอยํางชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบ ทบทวนได๎
3. แปลคําสถิติจากผลการวิเคราะห์ข๎อมูลต๎องอยูํในขอบเขตของกรอบข๎อมูลที่นําเสนอ ไมํตีความ
หรือขยายความเพิ่มเติมในบทนี้ เพราะไมํใชํการอภิปรายผลหรือการอธิบายผลวําเพราะเหตุใดจึงเป็น
เชํนนั้น
4. การเขียนหัวตาราง ในการเขียนหัวตารางจะต๎องเขียนให๎ชัดเจน ไมํคลุมเครือบอกลําดับตาราง
เพื่อความสอดคล๎องของสารบัญตาราง ซึ่งมีรายละเอียดการเขียน/พิมพ์ตาราง ดังนี้
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4.1 พิมพ์คําวํา “ตารางที่” โดยใช๎อักษรเข๎ม เว๎นวรรค 1 ชํวงตัวอักษร ตามด๎วยหมายเลข
ลําดับตาราง เว๎น 2 ชํวงตัวอักษร แล๎วจึงเป็นชื่อตาราง ถ๎าชื่อตารางยาวกวํา 1 บรรทัด ขึ้นบรรทัดใหมํให๎
พิมพ์ตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อตาราง
4.2 ตารางที่ ไ มํ จ บในหน๎ า เดี ย ว ไมํ ต๎ อ งขี ด เส๎ น ปิ ด ตาราง โดยในหน๎ า ตํ อ ไปให๎ พิ ม พ์ คํ า วํ า
“ตารางที่” และหมายเลขตารางพร๎อมกับมีคําวํา “ตํอ” ไว๎ในวงเล็บ
4.3 ตารางที่มีความกว๎างจนไมํสามารถบรรจุใ นหน๎ากระดาษเดียวได๎ ให๎พิมพ์ตามขวางของ
หน๎ากระดาษ โดยหันหัวตารางเข๎าสันปก หรืออาจยํอสํวนให๎เล็กลงได๎ตามความจําเป็น แตํไมํควรเล็ก
เกินกวํา 14 พอยต์ หากไมํสามารถทําได๎ให๎แบํงตารางออกเป็นสํวน ๆ ทั้งนี้ คําวํา ตารางที่ และชื่อตาราง
ตลอดจนที่มา และหมายเหตุใต๎ตารางให๎ใช๎ขนาด 16 พอยต์
4.3 ชื่อตารางและชื่อรายการในแตํละชํองไมํควรใช๎คํายํอ
4.4 ตารางอยูํหํางจากข๎อความข๎างบนและข๎างลําง 1 ชํวงบรรทัดการพิมพ์
ข้อควรคานึงในการเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. บทที่ 4 ไมํมีเลขหน๎ากํากับ
2. เกริ่นนําควรระวังความคงเส๎นคงวาของชื่อเรื่อง ต๎องสอดคล๎องกับปกหน๎า และที่อื่น ๆ
3. ควรมีหัวข๎อสัญลักษณ์ที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูลเป็นหัวข๎อแรก พร๎อมทั้งตรวจสอบสัญลักษณ์
ในการวิเคราะห์ข๎อมูลให๎ครบถ๎วน และสอดคล๎องกับสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ในบทที่ 3
ตัวอย่าง การเขียนสัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สัญลักษณ์ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู๎วิจัยได๎กําหนดสัญลักษณ์ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อให๎เกิดความเข๎าใจตรงกัน
ในการแปลความหมายข๎อมูล ดังนี้
แทน คําเฉลี่ย
X
S.D.
แทน สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
N
แทน จํานวนนักเรียน
D
แทน ผลรวมของผลตํางของคะแนนกํอนเรียนและหลังเรียน
D2
แทน ผลรวมของผลตํางของคะแนนกํอนเรียนและหลังเรียนแตํละตัว
ยกกําลังสอง
(D)2 แทน ผลรวมของผลตํางของคะแนนกํอนเรียนและหลังเรียนทั้งหมด
ยกกําลังสอง
t
แทน สถิติทดสอบที่ใช๎พิจารณาในการแจกแจงแบบ t (t-distribution)
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ตัวอย่าง การเขียนตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง “น้ํา ฟูา และดวงดาว” สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให๎มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง “น้ํา ฟูา และดวงดาว”
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กํอนและหลังเรียนด๎วยบทเรียนสําเร็จรูป
ตอนที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง “น้ํา ฟูา และดวงดาว” สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง “น้ํา ฟูา และดวงดาว” สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กํอนและหลังเรียนด๎วยบทเรียนสําเร็จรูป

แบํงตอนการวิเคราะห์
ข๎อมูล 2 ตอน
สอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพบทเรียนสําเร็จรูป วิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง “น้ํา ฟูา และดวงดาว”
หนํวยยํอยที่

1 ลม ฟูา อากาศ
2 เรียนรู๎เรื่องลม
3 วัฏจักรของน้ํา
4 ปรากฏการณ์นํารู๎
รวม

คะแนนแบบฝึกหัด
(101 คะแนน)
ร๎อยละ
X
16.56
82.80
30.27
86.48
18.53
85.30
21.82
83.92
21.82
84.63

หัวตาราง

คะแนนแบบทดสอบ
(40 คะแนน)
ร๎อยละ
X
34.87

87.18

34.87

87.18

จากตารางที่ 1 แสดงวําบทเรียนสําเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
84.63/87.18 โดยมีคําประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เทํากับ 84.63
และคําประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เทํากับ 87.18 หนํวยยํอยที่ 2 เรื่อง เรียนรู๎
เรื่องลม มีคะแนนสูงสุด คิดเป็นร๎อยละ 86.48 หนํวยยํอยที่ 1 เรื่อง ลม ฟูา
อากาศ มีคะแนนต่ําสุด คิดเป็นร๎อยละ 82.80

4.3 คาชี้แจง

อํานคําตาราง
ให๎ครบ
ไมํมี
ความคิดเห็น
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ข้อบกพร่องและแนวทางปรับปรุงการเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ข๎อบกพรํองที่สําคัญในการเขียนผลการวิเคราะห์ข๎อมูล พบประเด็นทั้งผิดหลักการเขียนและความ
ไมํรอบคอบของนักวิจัย เชํน นําเสนอวิธีวิเคราะห์ของประชากรหรือกลุํมตัวอยํางทุกคน ไมํมีสัญลักษณ์ที่ใช๎
ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ตัวเลขนักเรียนไมํสอดคล๎อง พิมพ์ตารางไมํถูกต๎อง เป็นต๎น ซึง่ ข๎อบกพรํองตําง ๆ ได๎
เสนอแนวทางปรับปรุงแตํละหัวข๎อ ดังนี้
ข้อบกพร่องที่ 1 : ไมํอธิบายสัญลักษณ์ที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล
แนวทางปรับปรุง : เขียนอธิบายสัญลักษณ์ที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล เพื่อความเข๎าใจ
ตรงกันระหวํางผู๎วิจัยกับผู๎อําน
ข้อบกพร่องที่ 2 : เขียนสัญลักษณ์ที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูลไมํสอดคล๎องกัน เชํน E.I.
แทน ดัชนีประสิทธิผล แตํไมํปรากฏสัญลักษณ์ในบทที่ 4 Total P1
P2 ใช๎วิเคราะห์ข๎อมูล แตํไมํปรากฏแจ๎งไว๎หน๎าบท
แนวทางปรับปรุง : ตรวจสอบความสอดคล๎องของสัญลักษณ์ที่นําเสนอไว๎
ข้อบกพร่องที่ 3 : แสดงความคิดเห็นจากผลการวิเคราะห์ข๎อมูล ทําให๎มีเนื้อหาซ้ํากับ
การอภิปรายผลในบทที่ 5
แนวทางปรับปรุง : ไมํควรแสดงความคิดเห็นใด ๆ จากผลการวิเคราะห์ข๎อมูลในบทนี้
แม๎วําผลที่ได๎จะเป็นไปตามที่ต๎องการหรือคาดหวังไว๎หรือไมํก็ตาม เพื่อ
ไมํให๎มีเนื้อหาผิดตําแหนํงตามหัวข๎อและซ๎อนกับหัวข๎ออื่น ซึ่งนักวิจัย
ต๎องแปลความข๎อมูลภายในขอบเขตของกรอบข๎อมูลที่นําเสนอ
ข้อบกพร่องที่ 4 : เขียนแยกสถิติ คําเฉลี่ย และ คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทําให๎ผิด
หลักการ
แนวทางปรับปรุง : เขียนอธิบายโดยยึดคําเฉลี่ยเป็นหลัก
ข้อบกพร่องที่ 5 : ไมํเขียนรายการประเมิน เพียงแตํเสนอคําสถิติเทํานั้น ทําให๎ผู๎อํานต๎อง
เสียเวลาย๎อนกลับไปดูรายการประเมิน
แนวทางปรับปรุง : เขียนรายการประเมินพร๎อมคําสถิติ เพื่อความเข๎าใจที่ตรงกัน
ข้อบกพร่องที่ 6 : อํานคําตารางไมํครบ อํานแตํภาพรวม คําสูงสุด และคําต่ําสุด
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แนวทางปรับปรุง : อํานคําตารางให๎ครบ เรียงคําในภาพรวม และแปลคําจากกลุํมที่มี
คําสถิติมากที่สุด แล๎วตามด๎วยกลุํมที่มีคําสถิติน๎อยที่สุด เพียง 2-3 ตัว
ตามความเหมาะสม โดยเรียงลําดับคําสถิติจากมากไปน๎อย และเพื่อให๎
สื่อความหมายและผู๎อํานมีความเชื่อมั่น ควรเขียนคําสถิติกํากับข๎อความ
ไว๎ในวงเล็บและมีคําวํา “ตามลําดับ” ตํอท๎าย เพื่อให๎เห็นความเชื่อมโยง
ของคําสถิติ ดังตัวอยําง
ตัวอย่าง 

จากตารางที่ 8 พบวํานักเรียนมีความพึงพอใจตํอการเรียนรู๎โดยใช๎หนังสือ
สํงเสริมการอําน ชุด เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิต มีคะแนนเฉลี่ย ( X ) สูงสุด เทํากับ
4.85 มีความพึงพอใจมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย ( X ) ต่ําสุด เทํากับ 4.08 มีความพึง
พอใจมาก และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สูงสุด เทํากับ 0.75 คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ต่าํ สุด เทํากับ 0.38 และคําคะแนนเฉลี่ย ( X ) รวมทั้งหมด เทํากับ 4.58 และ
คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เฉลี่ยรวมเทํากับ 0.54 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การพิจารณา
อยูํในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว๎ แสดงให๎เห็น
วํา หนังสือสํงเสริมการอําน ชุด เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิต มีคุณภาพสูง เหมาะสมที่
จะนําไปใช๎ประกอบการเรียนการสอนได๎ดีมาก



จากตารางที่ 8 พบวํานักเรียนมีความพึงพอใจตํอการเรียนรู๎ โดยใช๎หนังสื อ
สํงเสริมการอําน ชุด เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิต โดยภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด
(คําเฉลี่ย = 4.58) และเมื่อพิจารณารายการประเมินพบวํา มีความพึงพอใจอยูํในระดับ
มากที่สุด จํานวน 8 ข๎อ เรียงลําดับตามคําเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ ได๎แกํ ชํวยให๎เป็นคนทัน
ตํอเหตุการณ์ปัจจุบัน ภาพประกอบหนังสือนําสนใจ นําอําน และสัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง
นําหนังสือสํงเสริมการอํานไปอํานในเวลาวําง เป็นการใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ มีประโยชน์
ตํอวิชาอื่นและสามารถนําความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ และรายการสุดท๎ายชํวยให๎
นักเรี ยนมีทักษะการอํานออกเสียงได๎ดี ขึ้น (คําเฉลี่ย เทํากับ 4.85, 4.77 และ4.69
ตามลําดับ) สํวนความพึงพอใจอยูํในระดับมาก จํานวน 2 ข๎อ เมื่อเรียงลําดับตาม
คําเฉลี่ยต่ําสุด ได๎แกํ ชํวยให๎นักเรียนมีทักษะในการอํานในใจได๎รวดเร็ว และ ขนาดของ
ภาพและตัวหนังสือมีความเหมาะสม นําเรียน นําอําน (คําเฉลี่ยเทํากับ 4.31 และ 4.08
ตามลําดับ)
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ข้อบกพร่องที่ 7 : นําเสนอผลการหาประสิทธิภาพเครื่องมือตั้งแตํ แบบหนึ่งตํอหนึ่ง แบบ
กลุํมเล็ก และกลุํมใหญํ ทําให๎ผิดหลักการ
แนวทางปรับปรุง : นําเสนอผลรวมการหาประสิทธิภาพเครื่องมือครั้งสุดท๎าย (กลุํมใหญํ) ที่
มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์การวิจัยเทํานั้น สํวนวิธีหาประสิทธิภาพ
รายบุคคลนําเสนอในภาคผนวก และการทดลองแบบหนึ่งตํอหนึ่ง
แบบกลุํมเล็ก ให๎นําไปเขียนบรรยายในบทที่ 3 ในขั้นตอนการสร๎าง
เครื่องมือ
ข้อบกพร่องที่ 8 : ไมํจัดกลุํมเนื้อหา แตํเสนอผลเป็นรายตารางทีละตาราง เชํน แยกตาราง
การหาประสิทธิภาพนวัตกรรมเป็นเลํม ๆ 1 ตาราง และคะแนนรวมอีก
1 ตาราง ทําให๎ผู๎อําน สับสน
แนวทางปรับปรุง : จัดกลุํมเนื้อหา นําเสนอในตารางเดียวกัน
ข้อบกพร่องที่ 9 : วิเคราะห์ข๎อมูลไมํถูกต๎อง ในตารางที่ 2 ชํองคะแนนรวม ไมํมีชํอง
คะแนนเฉลี่ย เมื่อยกคะแนนไปรวมในตารางที่ 3 ทําให๎ข๎อมูลไมํ
สอดคล๎องกับหัวตาราง คะแนนเต็ม 240 คะแนน
แนวทางปรับปรุง : ไมํต๎องใสํคะแนนรวม ให๎ใสํคะแนนเฉลี่ย เพื่อความสอดคล๎องของตาราง
ที่ 3 ดังตัวอยําง
ข้อบกพร่องที่ 10 : เขียนตารางยาวกวํา 1 บรรทัดไมํถูกต๎อง ทําให๎ผู๎อํานเห็นความไมํรอบคอบ
แนวทางปรับปรุง : ตารางยาวกวํา 1 บรรทัด ขึ้นบรรทัดใหมํให๎พิมพ์ตรงกับอักษรตัวแรก
ของชื่อตาราง
ข้อบกพร่องที่ 11 : ขีดเส๎นปิดตารางที่ไมํจบในหน๎าเดียว และใช๎คําวํา “ตํอ” ไมํถูกต๎อง
แนวทางปรับปรุง : ตารางที่ไมํจบในหน๎าเดียว ไมํต๎องขีดเส๎นปิดตาราง โดยในหน๎าตํอไปให๎
พิมพ์คําวํา “ตารางที่” และหมายเลขตารางพร๎อมกับมีคําวํา “ตํอ” ไว๎
ในวงเล็บ
ข้อบกพร่องที่ 12 : ไมํเว๎นชํวงบรรทัดกํอนถึงตาราง
แนวทางปรับปรุง : ตารางอยูํหํางจากข๎อความข๎างบนและข๎างลําง 1 ชํวงบรรทัดการพิมพ์
ข้อบกพร่องที่ 13 : ผลการวิเคราะห์ไมํนําเชื่อถือวํา ครั้งที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพ
นวัตกรรม จะได๎คําสถิติตามมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งถ๎าเป็นจริง ก็ไมํต๎อง
ทดลองแบบกลุํมเล็ก
แนวทางปรับปรุง : ควรตรวจสอบความผิดพลาดของนวัตกรรม อาจจะมีคําความยาก
คําอํานาจจําแนกไมํเป็นไปตามหลักการ ทําให๎ได๎ประสิทธิภาพตั้งแตํ
ทดลองครั้งที่ 1
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ข้อบกพร่องที่ 14 : เขียนแปลผลควบ 2 ตาราง ทําให๎ผิดหลักการ
แนวทางปรับปรุง : เขียนแปลผลท๎ายตารางทีละ 1 ตาราง ทําให๎ตรวจสอบข๎อมูลได๎ชัดเจน
ตัวอย่าง  ตารางที่ 2 ผลคะแนนระหวํางเรียนและคะแนนหลังเรียนของนักเรียน (จํานวน 3 คน)
ลาดับ
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4
นักเรียน

1
2
3
คะแนน
รวม
รวมเฉลี่ย
ร้อยละ

คะแนน
ระหวําง
เรียน
(30)
25

คะแนน คะแนน คะแนน
หลัง ระหวําง หลัง
เรียน เรียน เรียน
(10)
(30) (10)
8
26
9

คะแนน
ระหวําง
เรียน
(30)
25

คะแนน คะแนน คะแนน
หลัง ระหวําง หลัง
เรียน เรียน เรียน
(10) (30) (10)
9
27

23

7

25

8

24

8

26

9

23

7

25

8

25

9

25

8

71

22

76

25

74

26

78

26

78.88

73.33

84.44

83.33

82.2

86.66

86.66

86.66

ตารางที่ 2 (ตํอ) ผลคะแนนระหวํางเรียนและคะแนนหลังเรียนของนักเรียน
(จํานวน 3 คน)
ลาดับ
ชุดที่ 5
ชุดที่ 6
ชุดที่ 7
ชุดที่ 8
นักเรียน

1
2
3

คะแนน
ระหวําง
เรียน
(3 )
28

คะแนน คะแนน คะแนน
หลัง ระหวําง หลัง
เรียน เรียน เรียน
(10
(30) (10)
9
27
9

คะแนน
ระหวําง
เรียน
(30)
25

คะแนน คะแนน คะแนน
หลัง ระหวําง หลัง
เรียน เรียน เรียน
(10) (30) (10)
9
26
9

25

8

26

9

26

8

27

9

26

9

25

8

25

9

26

9

คะแนน
รวม

79

26

78

26

77

26

79

27

รวมเฉลี่ย
ร้อยละ

87.77

86.66

86.66

86.66

85.55

86.66

87.77

90.00
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ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพรวม ชุดการเรียนสร๎างเสริมนิสัยรักการอําน เรื่อง การอําน
เพื่อความเข๎าใจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากผลการทดลองใช๎แบบหนึ่งตํอหนึ่ง
(1:1) นักเรียน จํานวน 3 คน
ชุดการเรียนสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน
คะแนนรวมนักเรียน
เรื่อง การอ่านเพื่อความเข้าใจ
คะแนนรวม
คะแนนรวม
ระหวํางเรียน ทดสอบหลังเรียน
(240 คะแนน)
(80 คะแนน)
(E1)
(E2)
(1) ชุดที่ 1 เรื่อง ......................................
71
22
(2) ชุดที่ 2 เรื่อง ......................................
76
25
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(8) ชุดที่ 8 เรื่อง ....................................
79
27
รวมคะแนน
612
204
รวมเฉลี่ยร๎อยละ
85.00
85.00
จากตารางที่ 2-3 ผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพชุดการเรียนสร๎างเสริม
นิสัยรักการอําน เรื่อง การอํานเพื่อความเข๎าใจ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 จากการ
ทดลองใช๎แบบหนึ่งตํอหนึ่ง (1:1) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ๎านสวย
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต
4 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 3 คน พบวํา มีประสิทธิภาพรวมกระบวนการ เฉลี่ย
เทํากับ 85.00 ประสิทธิภาพรวมผลลัพธ์ เฉลี่ยเทํากับ 85.00 E1/E2 เทํากับ
85.00/85.00 นําชุดที่ 1 เรื่อง “แมํซื้อ” แมํในความเชื่อของผู๎พิทักษ์เด็กทากรก ที่ไมํ
ผํานเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กําหนด 80/80 ไปปรับปรุงแก๎ไขให๎สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กํอน
นําไปทดลองใช๎แบบกลุํมเล็กตํอไป
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 ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของชุดการเรียนสร๎างเสริมนิสัยรักการอําน เรื่อง การอําน
เพื่อความเข๎าใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 49 คน

ชุดที่
1. ..................................
2. ....................................
3. ....................................
4. ..................................
5. ...................................
6. ....................................
7. ....................................
8. ....................................
เฉลี่ย

คะแนนแบบฝึกหัด
(30 คะแนน)
ร๎อยละ
X
25.02
83.40
25.28
84.28
25.63
85.44
25.35
84.48
25.37
84.55
25.71
85.71
25.63
85.44
25.41
84.69
25.43
84.75

คะแนนแบบทดสอบ
(40 คะแนน)
ร๎อยละ
X

32.76

81.88

32.76

81.88

จากตารางที่ 2 พบวําชุดการเรียนสร๎างเสริมนิสัยรักการอําน เรื่อง การอํานเพื่อ
ความเข๎าใจ มีประสิทธิภาพ E1/E2 โดยรวม เฉลี่ยเทํากับ 84.75/81.88 โดยมีคํา
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เทํากับ 84.75 และคําประสิทธิภาพของผลลัพธ์
(E2) เทํากับ 81.88 และเมื่อพิจารณารายชุดพบวํา ประสิทธิภาพของกระบวนการ
(E1) ชุดที่ 6 ..... มากที่สุด (ร๎อยละ 85.71) รองลงมา คือ ชุดที่ 7 ....... ชุดที่ 3
............ และชุดที่ 8 .........(ร๎อยละ 85.44 และ 84.69 ตามลําดับ)

ข้อบกพร่องที่ 15 :
แนวทางปรับปรุง :
ข้อบกพร่องที่ 16 :
แนวทางปรับปรุง :

เขียนหัวตาราง 1 ชํอง เป็นคําวํา “กลุํมประชากร” ทําให๎สื่อความผิด
ตรวจสอบการเขียนให๎รอบคอบ เพื่อสื่อความได๎ถูกต๎อง
ตั้งคําความเชื่อมั่น 99% กับกลุํมตัวอยํางไมํเกิน 50 คน ทําให๎ผิดหลักการ
กลุํมตัวอยํางต่ํากวํา 50 คน ผลการวิจัยต๎องเลือกใช๎ความเชื่อมั่น 95%
ดังตัวอยําง
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ตัวอย่าง  ตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิ์การแตํงคําประพันธ์ กํอนและหลังใช๎ชุดกิจกรรมคําประพันธ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุํมประชากร
กลุํมทดลอง

N
29

D2
7776

D
452

t
16.43*

คํา .01t28 = 2.467
* มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01

จากตารางที่ 3 แสดงให๎เห็นวําผลสัมฤทธิ์การแตํงคําประพันธ์หลังใช๎ชุด
กิจกรรมการแตํงคําประพันธ์ของประชากรสูงกวํากํอนใช๎อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01

 ตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิ์การแตํงคําประพันธ์ กํอนและหลังใช๎ชุดกิจกรรมคําประพันธ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การทดสอบ

N

คะแนนเต็ม

X

กํอนทดลองใช๎
หลังทดลองใช๎

29
29

50
50

20.14
35.72

D

D2

452

7776 16.43*

t

คํา .05t28 = 1.701

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 แสดงให๎เห็นวําผลสัมฤทธิ์การแตํงคําประพันธ์หลังใช๎ชุด
กิจกรรมการแตํงคําประพันธ์ของประชากรสูงกวํากํอนใช๎อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

ข้อบกพร่องที่ 17 : ใช๎คําสถิติไมํตรงกับสูตรการทดสอบวิเคราะห์คําสถิติ ทําให๎ข๎อมูลไมํ
นําเชื่อถือ
แนวทางปรับปรุง : การทดสอบกํอน-หลังเรียน คําสถิติ คือ คํา t ในการคํานวณต๎องใช๎
คํา D และ D2 ดังตัวอยําง
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ตัวอย่าง  ตารางที่ 9 ผลสัมฤทธิ์กํอนเรียนและหลังเรียนด๎วยแบบฝึกทักษะศิลปศึกษา
ชุด วาดภาพสร๎างความรู๎นําสูํการระบายสี
การทดสอบ
กํอนเรียน
หลังเรียน

N
23
23

คะแนนเต็ม
40
40

S.D.
2.54
3.08

X

28.23
34.65

t
24.00*

คํา .05t22 = 1.717
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 9 คํา t ที่คํานวณได๎มากกวํา คํา .05t22 = 1.717 แสดงให๎เห็นวํา
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนด๎วยของแบบฝึกทักษะศิลปศึกษา ชุด วาดภาพสร๎างความรู๎นําสูํ
การระบายสี สูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 ตารางที่ 9 ผลสัมฤทธิ์กํอนเรียนและหลังเรียนด๎วยแบบฝึกทักษะศิลปศึกษา
ชุด วาดภาพสร๎างความรู๎นําสูํการระบายสี
การทดสอบ

N

คะแนนเต็ม

X

กํอนทดลองใช๎
หลังทดลองใช๎

23
23

50
50

20.14
35.72

D

D2

452

7776 16.43*

t

คํา .05t22 = 1.717
* มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05

จากตารางที่ 9 คํา t ที่คํานวณได๎มากกวํา คํา .05t22 = 1.717 แสดงให๎เห็นวํา
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนด๎วยแบบฝึกทักษะศิลปศึกษา ชุด วาดภาพสร๎างความรู๎นําสูํ
การระบายสี สูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ข้อบกพร่องที่ 18 : เขียนวิธีวิเคราะห์ข๎อมูล ซึ่งควรจัดเรียงไว๎ในภาคผนวก แตํนํามาเขียนไว๎
ในผลการวิเคราะห์ข๎อมูล
แนวทางปรับปรุง : นําเสนอแตํผลการวิเคราะห์ข๎อมูล
ข้อบกพร่องที่ 19 : จํานวนนักเรียนไมํคงที่ เชํน บทที่ 3 ระบุกลุํมตัวอยําง จํานวน 14 คน
แตํจํานวนนักเรียนในการหาดัชนีประสิทธิผล 13 คน ทําให๎ขาดความเชือ่ ถือ
แนวทางปรับปรุง : ตรวจสอบจํานวนนักเรียนทุกที่ให๎สอดคล๎อง ตรงกัน
ข้อบกพร่องที่ 20 : แปลผลคํา E.I. ไมํถูกต๎อง เชํน คําดัชนีประสิทธิผลเทํากับ 0.6240
แปลผลวํา นักเรียนมีความรู๎เพิ่มขึ้นร๎อยละ 62.40 ทําให๎ผู๎อํานเข๎าใจผิด
แนวทางปรับปรุง : คํา E.I. สูงสุดเทํากับ 1.00 ไมํใชํ 100 ดังนั้น จึงต๎องแปลผลวํา นักเรียน
มีความรู๎เพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.6240 หรือคิดเป็นร๎อยละ 62.40 ดังตัวอยําง
ตัวอย่าง  ผลการศึกษาคําดัชนีประสิทธิผลของหนังสือสํงเสริมการอําน ชุด เศรษฐกิจพอเพียง
ดัชนีประสิทธิผล E.I. = ผลรวมของคะแนนหลังเรียน – ผลรวมของคะแนนกํอนเรียน
(จํานวนนักเรียน x คะแนนเต็ม) – ผลรวมของคะแนนกํอนเรียน
=

547 – 389
(13 x 50) – 389

= 0.6053
ดัชนีประสิทธิผลของหนังสือสํงเสริมการอําน ชุด เศรษฐกิจพอเพียง มีคําเทํากับ
0.6053 หมายความวํา ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร๎อยละ 60.53
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 ตารางที่ 3 ดัชนีประสิทธิผลของหนังสือสํงเสริมการอําน ชุด เศรษฐกิจพอเพียง
ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
n
13

คะแนนเต็ม
50

Total
650

P1
389

P2
547

E.I.
0.6053

จากตารางที่ 3 ดัชนีประสิทธิผลของหนังสือสํงเสริมการอําน ชุด เศรษฐกิจ
พอเพียง มีคําเทํากับ 0.6053 หมายความวํา ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
0.6053 หรือคิดเป็นร๎อยละ 60.53
ข้อบกพร่องที่ 21 :
แนวทางปรับปรุง :
ข้อบกพร่องที่ 22 :
แนวทางปรับปรุง :
ข้อบกพร่องที่ 23 :

วางตําแหนํงหัวตารางไมํถูกต๎อง
หัวตารางวางชิดขอบซ๎ายของหน๎ากระดาษ
ใช๎อักษรเข๎มทั้งหมด
ใช๎อักษรเข๎มเฉพาะคําวํา “ตารางที่” สํวนชื่อตารางใช๎ตัวอักษรปกติ
ใช๎คําทีต่ ัดออกได๎โดยไมํเสียความหมาย เชํน คําวํา “แสดง”
“ผลการวิเคราะห์” “ผลการศึกษา” “ผลการหา” ทําให๎สิ้นเปลืองคําโดย
ไมํเพิ่มความหมาย เพราะข๎อมูลในตารางเป็นผลการวิเคราะห์ทางสถิติ
อยูํแล๎ว นอกจากนี้ยังมีคําซ้ํากับชื่อเรื่อง เชํน กลุํมสาระการเรียนรู๎ ระดับชั้น
แนวทางปรับปรุง : ตัดข๎อความที่ไมํเสียความหมายออก เพื่อความกระชับ
ตัวอย่าง 

ตารางที่ 9 แสดงประสิทธิภาพของแบบฝึกการเขียนการเขียนสะกดคํา โดยใช๎
ข๎อมูลในท๎องถิ่น กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 ตารางที่ 9 ประสิทธิภาพของแบบฝึกการเขียนการเขียนสะกดคํา โดยใช๎ข๎อมูลใน
ท๎องถิ่น ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 ตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความก่อนและหลังใช้
หนังสือ ชุด MY HOMETOWN ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 ตารางที่ 6 ผลสัมฤทธิ์ด๎านการอํานจับใจความกํอนและหลังใช๎หนังสือ
ชุด MY HOMETOWN ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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สรุป
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูล เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ตามลําดับวัตถุประสงค์และ
สมมติฐานของการวิจัยที่กําหนดไว๎ในบทที่ 1 และมักนําเสนอเป็นตารางพร๎อมคําอธิบายใต๎ตารางตาม
ข๎อมูลเดํน ๆ ที่ปรากฏ เชํน มากที่สุด รองลงมา และน๎อยที่สุด หรือความแตกตํางหรือไมํแตกตําง ในการ
อธิบายตารางนี้ผู๎วิจัยจะต๎องไมํแสดงความคิดเห็น ข๎อบกพรํองที่พบในการเขียนผลการวิเคราะห์ข๎อมูลที่
สํ า คั ญ คื อ ไมํ เ ขี ย นตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ กํ า หนดไว๎ หรื อ เขี ย นเกิ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ซึ่ ง ปรั บ ปรุ ง โดยนํ า
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว๎เป็นหลักและรายงานผลการวิเคราะห์ข๎อมูลไปตามนั้น
นอกจากนี้ยังมีข๎อบกพรํองอื่น ๆ อีกบ๎าง เชํน อธิบายคําตําง ๆ ใต๎ตารางละเอียดเกินไป ซึ่ง
ปรับปรุงได๎โดยอธิบายเฉพาะประเด็นสําคัญ ๆ สํวนประเด็นที่คล๎ายคลึงกันควรอธิบายด๎วยการสรุปใน
ภาพรวม มีการแสดงความเห็นตํอการวิเคราะห์ ซึ่งต๎องนําไปไว๎ในหัวข๎อการอภิปรายในบทที่ 5 ของ
รายงาน นําสาระของการตรวจคุณภาพเครื่องมือมาเสนอไว๎ในผลการวิเคราะห์ข๎อมูล ปรับปรุงโดย
นําเสนอในบทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย เพราะผลการวิเคราะห์ข๎อมูลบทที่ 4 ของรายงานการวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ์นั้นจะเน๎นเสนอผลการวิเคราะห์ข๎อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเทํานั้น
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กิจกรรมที่ 4 : การเขียนบทที่ 4
คาชี้แจง ให๎ทํานนําเสนอสัญลักษณ์ที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล และนําเสนอผลการวิเคราะห์ข๎อมูลตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย อยํางน๎อย 1 ข๎อ
ชื่อเรื่อง ................................................................................................................................
..............................................................................................................................
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
1.
..............................................................................................................................................................
............
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ตารางที
............ ่ ….. ............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................................................
พื้นที่วํางสําหรับเขียนตาราง
............
............................................................................................................................................................................
............
............................................................................................................................................................................
............
............................................................................................................................................................................
............
ข๎อความแปลผล
............................................................................................................................................................................
............
............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
............
............................................................................................................................. .....................................
............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ..................................
............
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................
............
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บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
บทนี้เป็นบทสุดท๎ายของการรายงาน เป็นการสรุปผลการวิจัยตั้งแตํต๎นจนจบให๎ผู๎อํานได๎ทราบ
อยํางน๎อย 2 ประการ คือ
1. การดําเนินการวิจัย โดยกลําวสรุปความเป็นมา ความสําคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของ
การศึกษา (จากบทที่ 1) และวิธีการดําเนินการวิจัย (จากบทที่ 3)
2. สรุปผลการวิจัย กลําวถึงผลที่การดําเนินการวิจัย ซึ่งเป็นข๎อค๎นพบที่สําคัญตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษา (สรุปจากบทที่ 4) มีข๎อสรุปแล๎วนํามาอภิปราย หรือวิจารณ์ผล วําทําไมถึงได๎ผลเชํนนั้น โดย
อ๎างอิงไปยังสมมติฐาน (ถ๎ามี) ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือผลงานวิจัยของคนอื่น

การสรุปการดาเนินการวิจัย
การเกริ่นนําไมํต๎องมีรายละเอียดเป็นหัวข๎อ สรุปเฉพาะสาระสําคัญประกอบด๎วย วัตถุประสงค์
กลุํมตัวอยําง วิธีดําเนินการ และผลการวิเคราะห์ข๎อมูลโดยยํอ ดังตัวอยําง
ชื่อเรื่อง ผลการใช้ชุดฝึกความคิดสร้างสรรค์ต่อความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความสามารถพิเศษ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดสร๎างสรรค์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความสามารถพิเศษกํอนและหลังการใช๎ชุดฝึกความคิดสร๎างสรรค์ ผู๎วิจัยใช๎
แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre – Test Post – Test Design กลุํมตัวอยําง คือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความสามารถพิเศษ จํานวน 25 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2549 โรงเรียน ............ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา....... โดยใช๎เวลาในการทดลอง จํานวน 3
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ครั้ง ครั้งละ 40 นาที ทดสอบกํอนเรียนและหลังเรียน 2 ครั้ง รวมทั้งหมด 14 ครั้ง
แล๎วนําผลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการคิดสร๎างสรรค์กํอนและหลังการใช๎แบบฝึก
ความคิดสร๎างสรรค์ด๎วยการทดสอบคําที (t-test Dependent)
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ข้อบกพร่องและแนวทางปรับปรุงการเขียนสรุปการดาเนินการวิจัย
ข๎อบกพรํองในการเขียนสรุปผลการวิจัยมีหลายประการ ซึ่งได๎เสนอแนวทางปรับปรุงแตํละหัวข๎อ
ดังนี้
ข้อบกพร่องที่ 1 : ไมํมีการสรุปกํอนนําเสนอสรุปผลการวิจัย แตํคัดลอกมาจากบทที่ 1
และบทที่ 3
แนวทางปรับปรุง : การเกริ่นนําไมํต๎องมีรายละเอียดเป็นหัวข๎อ สรุปเฉพาะสาระสําคัญ
ประกอบด๎วย วัตถุประสงค์ กลุํมตัวอยําง วิธีดําเนินการ และผลการวิเคราะห์
ข๎อมูลโดยยํอ ดังตัวอยําง
ตัวอย่าง 

การพัฒนาหนังสือสํงเสริมการอําน ชุด หลักภาษานํารู๎ ของชั้นประถมศึกษาปีที่
3 ผู๎วิจัยได๎สรุปผล อภิปรายผลและข๎อเสนอแนะตามลําดับดังตํอไปนี้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสร๎างและหาคุ ณภาพของหนังสือสํงเสริมการอําน ชุด หลักภาษานํารู๎
ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กํอนและหลังใช๎หนังสือสํงเสริมการอําน
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ มี ตํ อ
หนังสือสํงเสริมการอําน ชุด หลักภาษานํารู๎
สมมติฐานการวิจัย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช๎หนังสือ
สํงเสริมการอําน สูงกวํากํอนใช๎
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู๎วิจัยดําเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข๎อมูลตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1. ให๎ผู๎เชี่ยวชาญประเมินเพื่อหาคุณภาพหนังสือ สํงเสริมการอําน ชุด หลักภาษา
นํารู๎ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2. ทดสอบการเรียนด๎ว ยแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช๎
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น
3. จั ดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู๎ โ ดยใช๎ หนังสื อ
สํงเสริมการอําน จํานวน 6 เรื่อง ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น เป็นเวลา 28 ชั่วโมง

~ 155 ~

4. ทดสอบหลังเรียนด๎วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฉบับเดียวกับ
แบบทดสอบกํอนเรียน โดยสลับตัวเลือก
5. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอหนังสือสํงเสริมการอําน ชุดหลักภาษา
นํารู๎ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอน
6. นําคะแนนที่ได๎จากการประเมิ นคุณภาพหนังสือสํงเสริมการอําน ชุดหลักภาษา
นํารู๎ ของผู๎ เชี่ยวชาญ ผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบกํอนและหลังเรียน รวมทั้งผลประเมิน
เจตคติของนักเรียนมาทําการวิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติ
เครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจัย
1. หนังสือสํงเสริมการอํานที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น จํานวน 6 เรือ่ ง
1.1 เรื่อง ครอบครัวตัวควบกล้ํา
1.2 เรื่อง ตลาดนัดอักษรนํา
1.3 เรื่อง ไผทไมํประวิสรรชนีย์
1.4 เรื่อง ตัวการันต์จากบรรณารักษ์
1.5 เรื่อง วันศุกร์สุขหรรษา
1.6 เรื่อง บําวนุ๎ยแหลงใต๎
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตัวเลือก
จํานวน 1 ฉบับ รวม 50 ข๎อ
3. แบบทดสอบประจําเรื่องของหนังสือสํงเสริมการอําน ทั้ง 6 เรื่อง เป็น
แบบปรนัย 3 ตัวเลือก เรื่องละ 10 ข๎อ 6 เรื่อง รวม 60 ข๎อ
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอหนังสือสํงเสริมการอําน
ชุดหลักภาษานํารู๎ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 1 ฉบับ

การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาค๎นคว๎าครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎วิเคราะห์ข๎อมูลดังนี้
1. หาคุณภาพของหนังสือสํงเสริมการอําน ชุดหลักภาษานํารู๎ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 จากระดับคุณภาพที่ประเมินโดยผู๎เชี่ยวชาญ
2. หาประสิทธิภาพของหนังสือสํงเสริมการอําน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
โดยวิธีคํานวณหาคําประสิทธิภาพ E1/E2
3. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากคะแนน
แบบทดสอบกํอนและหลังเรียน เพื่อหาคําความแตกตําง โดยใช๎คําสถิติ t – test
(t - dependent)
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4. หาคําเฉลี่ย X และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. จากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีตํอหนังสือสํงเสริมการอําน


วิจัย เรื่อง การสร๎างหนังสือสํงเสริมการอําน ชุด หลักภาษานํารู๎ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อ 1) สร๎างและหา
ประสิทธิภาพหนังสือสํงเสริมการอําน ชุด หลักภาษานํารู๎ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหวํางกํอนและหลังใช๎หนังสือสํงเสริมการอําน 3) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีตํอหนังสือสํงเสริมการอําน ชุด หลักภาษานํารู๎ ประชากรเป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดโมคลาน จํานวน 18 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2553 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยประกอบด๎วย 1) หนังสือสํงเสริมการอําน ชุด หลักภาษา
นํารู๎ จํานวน 6 เลํม ได๎แกํ ครอบครัวตัวควบกล้ํา ตลาดนัดอักษรนํา ไผทไมํประวิสรรชนีย์
ตัวการั นต์จากบรรณารักษ์ วันศุกร์สุขหรรษา บําวนุ๎ยแหลงใต๎ 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข๎อ
3) แบบทดสอบความพึงพอใจ เป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) 5 ระดับ
จํานวน 10 ข๎อ การวิเคราะห์ข๎อมูล โดยหาคําร๎อยละ คําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

การสรุปผลการวิจัย
การสรุปผลการวิจัยต๎องสรุปให๎ครบถ๎วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว๎ รวมทั้งมี
ความคงที่ในการใช๎เกณฑ์ประสิทธิภาพตําง ๆ ให๎สอดคล๎องกับบทที่ 1 ดังตัวอยําง
ชื่อเรื่อง ผลการใช้ชุดฝึกความคิดสร้างสรรค์ต่อความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความสามารถพิเศษ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดสร๎างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มี
ความสามารถพิเศษกํอนและหลังการใช๎ชุดฝึกความคิดสร๎างสรรค์
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สรุปผลการวิจัย
ความสามารถในการคิดสร๎างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความสามารถพิเศษ
หลังใช๎ชุดฝึกความคิดสร๎างสรรค์สูงกวํากํอนใช๎ อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว๎

การอภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัย เป็นการแปลผลข๎อค๎นพบจากการวิจัยในลักษณะตีความและประเมินผล
เพื่ออธิบาย ยื น ยัน ความสอดคล๎ องและความแตกตําง ระหวํางข๎อค๎นพบกับสมมติฐ านการวิจัย และ
อภิปรายเพื่อเชื่อมโยงระหวํางผลการวิจัยที่ได๎กับผลการวิจัยที่ผํานมา ตลอดจนอ๎างอิงแนวคิด ทฤษฎีที่ใช๎
เป็นกรอบความคิดในการวิจัยวํามีความสอดคล๎องหรือขัดแย๎งกันอยํางไร เพราะเหตุใด
หลักเกณฑ์การเขียนอภิปรายผลการวิจัย
ใช๎หลักการเขียน 4 ประการ ในแตํละวัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาอะไร ในขั้นตอนนี้ให๎ผู๎วิจัยบอกให๎ผู๎อํานทราบวํา งานวิจัยชิ้นนี้มีสมมติฐานหรือ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยอยํางไร ผู๎วิจัยมักจะใช๎ข๎อความวํา “จากสมมติฐานข๎อที่ 1 ที่วํา ......................
...................................................................................”
2. ผลที่ ไ ด๎ เ ป็ น อยํ า งไร ในขั้ น ตอนนี้ ผู๎ วิ จั ย จะกลํ า วถึ ง ข๎ อ ค๎ น พบที่ ไ ด๎ ห ลั ง จากที่ ไ ด๎ ท ดสอบ
สมมติฐานที่ตั้งไว๎ ผู๎วิจัยมักจะใช๎ข๎อความวํา “ผลการวิจัยพบวํา...........................................อยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ..........(.01 หรือ .05) ..........” (กรณีที่มีนัยสําคัญทางสถิติ) หรือ “ผลการวิจัย
พบวํา..................................................................... ” (กรณีที่ไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ)
3. เหตุใดผลที่ได๎จึงเป็นเชํนนั้น ในขั้นตอนนี้ผู๎วิจัยต๎องให๎เหตุผลวําผลการวิจัยที่ค๎นพบ
(ผลตามข๎อ 2) เกิดขึ้นได๎อยํางไร ทําไมจึงเป็นเชํนนั้น การอธิบายให๎เหตุผลนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมาก เพราะเป็น
การแสดงให๎เห็นวําผู๎วิจัยมีความรู๎ เข๎าใจในเรื่องนั้น ๆ มากน๎อยเพียงใด มีการประมวลหลักการ แนวคิด
ทฤษฎีที่ผู๎วิจัยใช๎สร๎างกรอบความคิดในการวิจั ยมาอภิปรายผลการวิจัยหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให๎
ผู๎อํานเข๎าใจในสิ่งนั้น ผู๎วิจัยมักจะใช๎ข๎อความวํา “ทั้งนี้เนื่องจาก.................(ให๎เหตุผล)...................” หรือ
“ทั้งนี้เป็นเพราะ...............(ให๎เหตุผล)..............................”
4. ยืนยันผลที่ได๎วําเป็นอยํางไร ในขั้นตอนนี้เป็นการยืนยันผลการวิจัยด๎วยการบอกให๎ผู๎อําน
ทราบวําข๎อค๎นพบนี้มีใครทําวิจัยแล๎วพบในลักษณะเดียวกันบ๎าง ผู๎วิจัยมักจะใช๎ข๎อความวํา “ผลการวิจัย
ครั้งนี้สอดคล๎องกับงานวิจัยของ...........................................ที่ พบวํา ...............................”
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ข๎อควรคํานึงในการอภิปรายผลการวิจัย สิ่งที่ผู๎วิจัยจะต๎องคํานึงในการเขียนอภิปรายผลการวิจัย
มีดังนี้
1. การอภิปรายผลควรอภิปรายเป็นประเด็นตามสมมติฐานหรือวัตถุประสงค์ของการวิจั ยที่ตั้งไว๎
ทั้งนี้จะต๎องอภิปรายภายในขอบเขตของการวิจัย
2. เนื่องจากการอภิปรายผลการวิจัย เป็นการใช๎ความคิดวิเคราะห์ของผู๎วิจัยในการวิพากษ์
วิจารณ์ผลการวิจัย ดังนั้น จึงมีโอกาสที่จะทําให๎เกิดความลําเอียงได๎มาก ผู๎วิจัยจึงต๎องยึดหลักเหตุผล
ตลอดจนข๎อเท็จจริงตําง ๆ เป็นแนวทางในการอภิปรายผลการวิจัย
3. กรณีผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว๎ ผู๎วิจัยควรอภิปรายผลการวิจัยโดยใช๎แนวคิด
ทฤษฎีที่ได๎นํามาใช๎สร๎างกรอบความคิดในการวิจัยมาชํวยอธิบายข๎อค๎นพบที่เกิดขึ้น
4. กรณีผลการวิจัยไมํเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว๎ ผู๎วิจัยต๎องหาเหตุผลมาประกอบ
การ
อธิบาย และอาจพิจารณาจากกระบวนการวิจัยที่ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการวํามีจุดอํอนที่ใดบ๎าง ตัวแปรที่นํามา
ศึกษาเหมาะสมกับแนวคิด ทฤษฎีนั้น ๆ หรือไมํ
ตัวอย่างการเขียนอภิปรายผลการวิจัย

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสือนิทานประกอบคําถามเพื่อเสริมสร๎างพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การเก็บของเข๎าที่สําหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหนังสือนิทานประกอบคําถามเพื่อเสริมสร๎างความรับผิดชอบในการเก็บของ
เข๎าที่สําหรับเด็กปฐมวัย
2. เพื่อเปรียบเทียบความรับผิดชอบในการเก็บของเข๎าที่สําหรับเด็กปฐมวัยกํอนและหลัง
การจัดกิจกรรมการเลํานิทานประกอบคําถามจากหนังสือนิทานประกอบคําถาม
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อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปรายผลดังนี้
1. การพัฒนาหนังสือนิทานประกอบคําถามเพื่อเสริมสร๎างพฤติกรรม
ความรั บ ผิ ด ชอบในการเก็ บ ของเข๎ า ที่ สํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย ชั้ น อนุ บ าลปี ที่ 2
ผลการวิจั ย พบวํ า หนั งสื อนิ ทานประกอบคําถามมี คุณภาพโดยรวมมีคํา เฉลี่ ย
เทํากับ 4.66 อยูํในระดับ ความเหมาะสมมากที่สุด และมีคํา S.D. เทํากับ 0.71
ทั้งนี้เป็นเพราะหนังสือนิทานประกอบการเลํานิท านที่ผู๎วิจัยแตํงขึ้นมีความเหมาะสม
สอดคล๎ อ งกั บ พั ฒ นาการ ความต๎อ งการของนัก เรี ยน เป็ นหนัง สื อ นิท านที่ มี
รูปเลํมไมํใหญํเกินไป มีรูปภาพประกอบการเลําทุกหน๎า รูปภาพนั้นจะใช๎ขนาด
สามในสี่ของหน๎า ใช๎สีสันสวยงาม ตัวอักษรในหนังสือนิทานจะใช๎ตัวอักษรใหญํ
ตัวดํา ตัวหนา ทําให๎เหมาะสมกับสายตาของเด็ก ภาษาที่ใช๎เป็นร๎อยแก๎วที่มีเนื้อหาสาระ
สอดแทรกปลูกฝังความรับผิดชอบใน การเก็บของเข๎าที่ สอดคล๎องกับ จินตนา
ใบกาซูยี (2542: 10-19) ที่ได๎เสนอลักษณะของหนังสือสําหรับเด็กวํา เนื้อหาต๎อง
มีความยากงํายเหมาะสมกับวัย มีวัตถุประสงค์และแกํนเรื่องเดียว มีภาพประกอบ
เหมาะสมกับเนื้อหาของหนังสือประเภทนั้น ๆ ใช๎ประโยคสั้น ๆ ประโยคซ้ํา ๆ
เพื่อชํวยในการเรียนรู๎ด๎านภาษา ขนาดตัวอักษรใหญํ อํานงํายและชัดเจนและ
การเลือกใช๎ตัวอักษร มีความสําคัญมากตํอการอํานถ๎าประโยคยาวมาก หรือ
ประโยคซับซ๎อนมาก เด็กจะลืมข๎อความที่อํานผํานมาแล๎ว รูปเลํมหนังสือ ควรมี
ขนาดกะทัดรัด ไมํใหญํ กว๎างหรือยาว หรือเล็กเกินไป เพราะเด็กจะถือไมํสะดวก
บุษบารัตน์ ศรีนวลไสว (2553: 48) มีความเห็นทํานองเดียวกันวํา หนังสือสําหรับ
เด็กควรมีลักษณะที่สําคัญ คือ เนื้อหาสั้น มีความยากงําย ไมํซับซ๎อนและมี
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการนําเสนอ ภาพประกอบต๎องสวยงามดึงดูดความสนใจ
ตัวละครเป็นเด็ก หรือสัตว์ที่มีชีวิตชีวา กระตุ๎นจินตนาการ ภาษางําย ๆ ประโยค
สั้นเข๎าใจงําย ขนาดตัวอักษร ตัวโต หัวกลม ไมํใช๎อักษรประดิษฐ์ รูปเลํมกะทัดรัด
หยิบสะดวก ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล๎องกับงานวิจัยของ นิภาลัย ทองชาติ (2553: 67)
ที่ได๎ศึ กษาการสร๎ างหนั งสื อนิ ทานประกอบภาพในการเตรี ยมความพร๎ อ มด๎าน
การอํานสําหรับเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวํา เด็กปฐมวัยเกิดกระบวนการเรียนรู๎
เฉลี่ยร๎อยละ 95.83 และหลังจากที่นักเรียนได๎เรียนด๎วยหนังสือนิทานประกอบภาพแล๎ ว
ทําให๎การเรียนรู๎ของนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปเฉลี่ยร๎อยละ 84.44 สอดคล๎องกับ
ผลงานวิจัยของกนกรัตน์ ตั้งเกษมสุข (2552: 257) ได๎ศึกษาการผลิตหนังสือ

เรื่องที่ศึกษา
ผลที่ได๎

เหตุผล

ยืนยันผลวิจยั
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นิทานพื้นบ๎านเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเด็กด๎อยโอกาส จังหวัด
ขอนแกํน พบวํา รูปเลํมมีความเหมาะสม ภาพและตัวอักษรมีความเหมาะสม
รูปเลํมมีความคงทนและสีสันของภาพมีความสม่ําเสมอกัน นิทานมีเนื้อหาสํงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมพื้นบ๎านอีสาน และสร๎างสรรค์จินตนาการ
สําหรับเด็ก และเมื่อนํานิทานไปเลําให๎เด็กฟัง เด็กให๎ความสนใจมากขึ้น บางคน
จดจํ านิ ท านได๎กํอ นเลํ าอี กครั้ ง และจดจํา ตัว ละครและเรื่ องราวได๎มากขึ้ น
เลียนแบบคําพูดและทําทางของตัวละคร จึงอาจสรุปได๎วํา การพัฒนาหนังสือ
นิทานประกอบคําถาม จะทําให๎เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ข้อเสนอแนะ
ข๎อเสนอแนะเป็นสํวนที่ให๎ความคิดเห็นเสนอแนะ เกี่ยวกับสิ่งที่ได๎จากการศึกษาค๎นคว๎าเพิ่มเติม
ข๎อเสนอแนะในการทําวิจัย นิยมเขียนแยกเป็น 2 สํวน คือ
1. ข๎อเสนอแนะในการนําไปใช๎ประโยชน์จากการทําวิจัยครั้งนี้ โดยเขียนให๎สอดคล๎องกับ
ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับตามที่ระบุไว๎ในบทที่ 1 โดยไมํต๎องแยกเป็นข๎อเสนอแนะสําหรับครู ข๎อเสนอแนะ
สําหรับนักเรียน แตํเรียงลําดับจากประเด็นใหญํไปหาประเด็นเล็ก
2. ข๎อเสนอแนะในการทําวิจัย เป็นข๎อเสนอหัวข๎อ หรือประเด็นที่ควรมีการวิจัยตํอเนื่อง เพื่อให๎
งานวิจัยมีความชัดเจนมากขึ้นหรือครบวงจรที่ทําให๎สามารถนําไปใช๎ประโยชน์
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ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอแนะ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสือนิทานประกอบคําถามเพื่อเสริมสร๎างพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การเก็บของเข๎าที่สําหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากการสังเกตเด็กในขณะปฏิบัติกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค์แบบกลุํมพัฒนาพฤติกรรม
ความรํวมมือของเด็กปฐมวัย ในกิจกรรมแรก ๆ พบวํา เด็กจะไมํคํอยมีความรํวมมือกันทํากิจกรรม
ตํางคนตํางทํา หลายคนพูดไมํไพเราะ สํงเสียงดังบ๎าง บางคนไมํกล๎าแสดงออก แตํเมื่อได๎รับการจัด
กิจกรรมรํวมกันหลายครั้ง เด็กจะมีความรับผิดชอบตํอตนเองและเพื่อนมากขึ้น เข๎าใจการทํางาน
รํวมกับคนอื่นมากขึ้น ครูผู๎สอนจะต๎องให๎นักเรียนทํากิจกรรมให๎มาก ๆ และคอยแนะนําให๎นักเรียน
ปฏิบั ติกิจ กรรมตามลํ าดับ ขั้นตอน คือ ครูต๎องนําเข๎าสูํกิจกรรมอยํางเร๎าใจ อธิบายขั้นตอนการทํา
กิจกรรมให๎นักเรียนเข๎าใจชัดเจน ให๎เวลาและกระตุ๎นให๎นักเรียนรํวมกันคิด อภิปราย วางแผนการทํางาน
อยํางเต็มความสามารถ ให๎นักเรียนได๎รํวมกันปฏิบัติกิจกรรม ตรวจผลงาน และประเมิน ผลงาน ให๎ได๎
เห็นความสามารถของตนเองทุกครั้ง ให๎การเสริมแรง และแก๎ไขข๎อบกพรํองหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมทุกครั้ง
2. ขณะจัดกิจกรรม ควรเปิดโอกาสให๎เด็กได๎ซักถาม เพื่อเป็นการเสริมทักษะการเรียนรู๎
และสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีระหวํางครูกับนักเรียน
3. กํอนเลํานิทานโดยใช๎หนังสือนิทานประกอบคําถาม ครูผู๎สอนควรมีการเตรียมตัว โดย
การฝึกซ๎อมการเลําเรื่อง เชํน ใช๎น้ําเสียง สีหน๎า แววตาให๎ เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง เพื่อชํวยเสริมให๎เด็ก
เข๎าใจเรื่องได๎ดียิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อทาวิจัยต่อไป
1. ควรมีการจัดสร๎างหนังสือนิทานประกอบคําถามเพื่อใช๎ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และจิตใจที่ดีงาม เชํน ความซื่อสัตย์ การยอมรับผิดพลาดของตนเองและผู๎อื่น ความเมตตากรุณา
ความมีน้ําใจ ความประหยัด
2. ควรจัดกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อต๎องการพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเก็บ
ของเข๎าที่ที่นอกเหนือจากการเลํานิทานประกอบคําถามจากหนังสือนิทานประกอบคําถาม โดยกิจกรรม
ที่จัดควรเป็นกิจกรรมที่สํงเสริมให๎เด็กได๎ทํางานรํวมกันเป็นกลุํมในชํวงกิจกรรมตําง ๆ เชํน กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ๎ง กิจกรรมสร๎างสรรค์ และกิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อดูผล
และความคงทนของการพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเก็บของเข๎าที่
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ข้อบกพร่องและแนวทางปรับปรุงการเขียนข้อเสนอแนะ
การเขียนข๎อเสนอแนะ มีข๎อบกพรํองที่ชัดเจน คือ เสนอแนะกว๎าง ๆ และเขียนสั้น ๆ ขาด
รายละเอียด ซึ่งได๎เสนอแนวทางปรับปรุง ดังนี้
ข้อบกพร่องที่ 1 : เสนอแนะนอกเหนือจากผลงานวิจัย และไมํสอดคล๎องกับที่กําหนดไว๎ใน
หัวข๎อ “ประโยชน์ที่ได๎รับ”
แนวทางปรับปรุง : ตัดข๎อเสนอแนะที่ไมํสอดคล๎องกับงานวิจัย และเขียนข๎อเสนอแนะการนํา
ผลการวิจัยไปใช๎ตามจุดอํอน จุดแข็ง จากข๎อค๎นพบของการวิจัย เพื่อให๎
ผู๎อํานนําผลงานวิจัยไปใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สํวนข๎อเสนอแนะ
การทําวิจัยครั้งตํอไป ควรเป็นข๎อเสนอแนะที่มีความเป็นไปได๎ และตํอยอด
ผลงานวิจัย และไมํต๎องมากข๎อ ดังตัวอยําง
ตัวอย่าง

? ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได๎หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ตัวสะกดไมํตรงมาตรา ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เพื่อให๎นักเรียนได๎ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ และมีความสามารถด๎านการใช๎
เทคโนโลยี
2. นักเรียนที่เรียนโดยใช๎หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ตัวสะกดไมํตรงมาตรา
มีความรู๎ ความเข๎าใจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช๎ในทักษะการอําน
ทักษะการเขียน
3. เป็นแนวทางสําหรับครูผู๎สอนในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
นําไปใช๎พัฒนาการเรียนรู๎ของนักเรียน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการไปใช้
ผู๎บริหารและผู๎ที่เกี่ยวข๎องควรให๎การสนับสนุนในการจัดอบรมการสร๎าง
และการใช๎หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให๎แกํบุคลากร
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น ๆ ใน
ระดับประถมศึกษา

~ 163 ~

 ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ครูผู๎สอนควรฝึกทักษะการใช๎เครื่องคอมพิวเตอร์ให๎นักเรียนที่ยังไมํมี
ความพร๎อม เพื่อกิจกรรมการเรียนรู๎จะได๎ดําเนินไปอยํางราบรื่น
1.2 ครูผู๎สอนควรตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให๎มีความพร๎อมในการใช๎
และควรให๎นักเรียนใช๎ 1 เครื่อง : นักเรียน 1 คน เพื่อให๎นักเรียนเรียนรู๎ได๎ตาม
ความสามารถ
1.3 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทําให๎นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนรู๎
เนื่องจากมีภาพกราฟฟิก ภาพนิ่ง สีสัน มีกรอบข๎อความให๎นักเรียนโต๎ตอบตลอดเวลา
ครูผู๎สอนสามารถนําไปใช๎ประกอบการเรียนการสอนได๎ในทุกเวลา และเหมาะสม
อยํางยิ่งในเวลาภาคบําย เพราะจะทําให๎สมองตื่นตัว ไมํงํวงนอน
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล๎องกับนักเรียนกลุํมเกํง กลุํมกลาง
และกลุํมอํอน เพื่อสํงเสริมความสามารถรายบุคคลอยํางเต็มที่

สรุป
การเขียนสรุป อภิปรายผล และข๎อเสนอแนะ เป็นสํวนประกอบของบทที่ 5 ในรายงานการวิจัยใน
ชั้น เรี ย น ผู๎ วิจั ย สรุ ป การทําวิจั ย ตั้งแตํต๎นจนจบ พร๎อมทั้งอภิปรายผล วิ จารณ์ผ ลวิจัยที่ได๎ และเขียน
ข๎อเสนอแนะ การนํ าเสนอสํ ว นนี้ ป ระกอบด๎ว ยสาระ 3 สํ ว น คื อ สรุป ผลการวิจัย อภิปรายผล และ
ข๎อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจั ย ข๎อบกพรํ องในการเขียนบทที่ 5 ของรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการสรุปผล
อภิปรายผลและข๎อเสนอแนะ พบได๎คํอนข๎างมาก เริ่มด๎ว ยเขียนสรุ ปผลไมํส อดคล๎องกับวัตถุประสงค์
การวิจัย โดยเขียนขาดหรือเกินหรือไมํเรียงตามลําดับวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว๎ ซึ่งต๎องปรับปรุงโดยต๎อง
เขียนสรุปผลการวิจัยโดยยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก นอกจากนี้อาจพบข๎อบกพรํองเล็ก ๆ น๎อย ๆ เชํน ยังคง
เขียนสรุปผลการวิจัยโดยเสนอคําทางสถิติบางคําอีก แตํปรับปรุงได๎งํายโดยการตัดออกเพราะได๎นําเสนอไว๎
ในการเขียนผลการวิเคราะห์ข๎อมูลแล๎ว
อภิปรายผล การเขียนอภิปรายผลและข๎อเสนอแนะนั้น จะพบข๎อบกพรํองที่สําคัญได๎เสมอ คือ
อภิปรายผลโดยไมํยึดตามวัตถุประสงค์ ซึ่งปรับปรุงได๎ โดยยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก ไมํนําสาระที่ค๎นคว๎าไว๎
ในบทที่ 2 มาใช๎อภิปรายหรือนําสาระอื่นที่เพิ่งค๎นคว๎าเพิ่มเติมได๎และนํามาอภิปราย ก็ควรนําเสนอไว๎ใน
บทที่ 2 ด๎วย อภิปรายโดยไมํยึดผลการวิจัย ซึ่งปรับปรุงได๎โดยขึ้นต๎นด๎วยผลการวิจัยกํอน แล๎วจึงคํอย
อภิปราย ใช๎ความรู๎สึกแทนที่จะใช๎ทฤษฎีงานวิจัย ถ๎าจะให๎การอภิปรายหนักแนํนนําเชื่อถือก็ควรใช๎ทฤษฎี
และงานวิจัยเป็นหลัก เมื่อเห็นวําจําเป็นก็อาจใช๎ความรู๎สึกหรือประสบการณ์เสริมได๎ ในกรณีที่ผลการวิจัย
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ไมํเป็นไปตามสมมุติฐาน ผู๎เขียนรายงานเขียนโดยขาดเหตุผลที่แสดงวําทําไมจึงเป็นเชํนนั้น ซึ่งควรแสดงวํา
มีเหตุหรือปัจจัยใดบ๎างที่เห็นวําทําให๎ได๎ผลวิจัยเชํนนั้น
ข้อเสนอแนะ ข๎อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช๎ มีข๎อบกพรํองที่พบอยูํเสมอ คือ เขียนกว๎าง
ขาดรายละเอียดที่จําเป็น นําไปปฏิบัติจริง ได๎ยาก ปรับปรุงโดยเขียนระบุวําจะให๎ใครนําไปใช๎ ใช๎กับใคร
เมื่อใด อยํางไร ให๎ชัดเจนเป็นรูปธรรม ถ๎ามีข๎อบกพรํองระหวํางการทดลองและเสนอแนะวิธีหลีกเลี่ยงได๎จะ
ยิ่งดี สํวนข๎อเสนอแนะให๎วิจัยครั้งตํอไปนั้น ข๎อบกพรํองที่พบ คือ เสนอแนะไว๎กว๎าง ๆ เชํนกัน โดยอาจเน๎น
ให๎จํานวนข๎อมาก ซึ่งอาจไมํเป็นประโยชน์ ถ๎านําไปใช๎ไมํได๎ ดังนั้นจึงควรเสนอแนะให๎ละเอียดวําควรวิจัย
ครั้งตํอไป เพื่อจะได๎ความรู๎อะไร และจะเกิดประโยชน์อยํางไรบ๎าง แม๎จะได๎ข๎อเสนอแนะเพียงน๎อยข๎อก็เป็น
ผลดีมากกวํา
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กิจกรรมที่ 5 : การเขียนบทที่ 5
คาชี้แจง ให๎ทํานเขียนสรุปผลการวิจัย และอภิปรายผลสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็น
ตัวอยําง 1 ข๎อ พร๎อมเขียนข๎อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช๎ และข๎อเสนอแนะเพื่อ
ทําวิจัยตํอไป
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..............................................................................................................................
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เจ้าหน้าที่ ICT สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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 การศึกษา
พ.ศ. 2531 ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (ภาษาไทย เกียรตินยิ ม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
พ.ศ. 2536 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ความภาคภูมิใจ
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556

ครูแม่แบบวิชาภาษาไทย จังหวัดหนองคาย
ครูผู้ส่งเสริมการอ่านดีเด่น มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์เพื่อส่งเสริมการอ่าน
ครูแม่แบบดีเด่น เขตการศึกษา 9
ครูประกายเพชร ของมูลนิธิเพชรภาษา
ครูแม่แบบวิชาภาษาไทย ด้านการเขียน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ครูรักการอ่านยอดเยีย่ ม ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครูคุณภาพวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัล คุรุสดุดี ของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
รางวัล หนึ่งแสนครูดี ของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา

 ผลงานที่เป็นหนังสือ
- แผนการสอนที่เน้นกระบวนการ วิชา ท 101 ภาษาไทย
- แผนการสอน วิชา ท 401 ภาษาไทย , ท 605 ภาษาไทย
- คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะภาษา ม.4
- การเขียนรายงานการปฏิบตั ิงานของครูปฏิบัติการ
- แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อทาผลงานทางวิชาการ

- วิจัยในชั้นเรียนรายวิชาภาษาไทย
- แบบฝึกหัดคาคล้องจอง
- บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง อักษรควบ
- แม่แบบวิจัยในชั้นเรียนแบบง่าย
- คู่มือการเขียนรายงานโครงการในโรงเรียน

 ผลงานในบทบาทศึกษานิเทศก์
- รายงานการสังเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
- เด็กนักคิด...ด้วยมือครู ปีการศึกษา 2553
- รายงานการสังเคราะห์ข้อสังเกตผลงานทางวิชาการ
- รายงานการสังเคราะห์การแก้ปญ
ั หาการเรียนและพฤติกรรมนักเรียน
- เด็กนักคิด...ด้วยมือครู ทักษะการคิดตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554
- คู่มือการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปี 2555
- วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปี 2555
- วารสารวิจยั ในชั้นเรียน ประจาปี 2554
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- รายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของครูภาษาไทยที่มีผล O-Net ลาดับที่ 1-3 ปีการศึกษา 2553 – 2554
- รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมทักษะการคิดตามจุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
- แบบทดสอบภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2553-2554
- โจทย์ข้อสอบภาษาไทย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2555
- โจทย์ข้อสอบภาษาอังกฤษ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2555
- สื่อประกอบการสอน Teacher’ Kit
- แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

