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คํานํา 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้ดําเนินการจัดทํา
หนังสือเรียนสาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชาเลือก รหัส ทร 02037   การเขียนโครงการวิจัยอย่างง่าย เพื่อ
ใช้ในการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
สําหรับคนไทยในต่างประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา
และศักยภาพในการประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ และสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข โดยผู้เรียน
สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และปฏิบัติกิจกรรมเพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจในสาระเนื้อหานี้  
รวมทั้งหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้หรือสื่ออื่น ๆ เพิ่มเติมได้ 

ในการดําเนินการจัดทําหนังสือเรียนเล่มนี้ ได้รับความร่วมมือที่ดีจากผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เกี่ยวข้องที่ร่วมค้นคว้าและเรียบเรียงเนื้อหาสาระจากสื่อต่างๆ เพื่อให้ได้สื่อที่สอดคล้องกับหลักสูตร และ
เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนที่อยู่นอกระบบอย่างแท้จริง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา คณะผู้ยกร่างและเรียบเรียง ตลอดจนผู้จัดทําทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือด้วยดีไว้ ณ โอกาสนี้ 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ หวังว่าหนังสือเล่ม
นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน หากมีข้อเสนอแนะประการใดจะขอน้อมรับไว้
ด้วยความขอบคุณยิ่ง 
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คําแนะนําการใช้หนังสือเรียน 
 

หนังสือ เรียนสาระทักษะการเรียนรู้  รายวิชาการเขียนโครงการวิจัยอย่างง่ าย  รหัส                 
ทร 02037 (1 หน่วยกิต) ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
สําหรับคนไทยในต่างประเทศ ประกอบด้วยสาระสําคัญ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 คําช้ีแจงก่อนเรียนรู้รายวิชา 
ส่วนที่ 2 เนื้อหาสาระและกิจกรรมท้ายบท 

 

ส่วนที่ 1 คําชี้แจงก่อนเรียนรู้รายวิชา 
ผู้เรียนต้องศึกษารายละเอียดในคํานําและคําแนะนําการใช้หนังสือเรียน เพื่อสร้างความ

เข้าใจและเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา ซึ่งการเรียนรู้เนื้อหาและการปฏิบัติกิจกรรม
ท้ายบท ควรปฏิบัติดังนี้ 

1. หารือครูประจํากลุ่ม / ครูผู้สอน เพื่อร่วมกันวางแผนการเรียน (ใช้เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง) 
2. ศึกษาเนื้อหาจากหนังสือเรียน หากมีข้อสงสัยเรื่องใดสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้จาก

สื่อต่าง ๆ หรือหารือครูประจํากลุ่ม / ครูผู้สอน เพื่อขอคําอธิบายเพิ่มเติม 
3. ทํากิจกรรมท้ายบทเรียนตามที่กําหนด 
4. เข้าสอบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน 
5. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลรายวิชา ซึ่งมีคะแนนเต็ม 100 คะแนนโดยแบ่ง

สัดส่วนคะแนนเป็น คะแนนระหว่างภาคเรียน 60 คะแนน และปลายภาคเรียน 40 คะแนน ดังนี้ 
5.1 คะแนนระหว่างภาคเรียน 60 คะแนน แบ่งส่วนคะแนนตามกิจกรรม ได้แก่ 
 1) ทํากิจกรรมท้ายบทเรียน 20 คะแนน โดยทํากิจกรรมท้ายบทให้ครบถ้วน 

2)  ทําบันทึกการเรียนรู้ 20 คะแนน โดยสรุปย่อเนื้อหาหรือวิเคราะห์เนื้อหาจาก
การศึกษาหนังสือแบบเรียนรายวิชานี้ เพื่อแสดงให้เห็นกระบวนการเรียนรู้ ประโยชน์ และการนําความรู้ไป
ใช้ โดยทําตามที่ครูกําหนด และจัดทําเป็นรูปแบบเอกสารความรู้ ดังนี้ 

- ปก (รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้เรียน: ช่ือ-นามสกุล รหัสประจําตัว ระดับ
การศึกษา ศกร.กศน. ของผู้เรียน และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมาย
พิเศษ) 

- ส่วนบันทึกการเรียนรู้ (เนื้อหาประกอบด้วย : หัวข้อ/เรื่องที่ศึกษา และ
จุดประสงค์ที่ศึกษา และขั้นตอนการศึกษาโดยระบุว่ามีวิธีรวบรวมข้อมูลอย่างไร นําข้อมูลมาใช้อย่างไร) 

- ส่วนสรุปเนื้อหา (สรุปสาระความรู้สําคัญตามเนื้อหาที่ได้บันทึกการเรียนรู้) 
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- ประโยชน์ที่เกิดกับตัวผู้เรียน (บอกความรู้ที่ได้รับและนํามาพัฒนาตนเอง/
การนําไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่น ๆ หรือในชีวิตประจําวัน) 

3) ทํารายงานหรือโครงงาน 20 คะแนน โดยจัดทําเนื้อหาเป็นรายงานหรือโครงงาน
ตามท่ีครูกําหนดรูปแบบเอกสารรายงาน หรือโครงงาน ดังนี้ 

3.1) การทํารายงานหรือโครงงานตามที่ครูมอบหมาย ให้ดําเนินการตามรูปแบบ
กระบวนการทํารายงาน หรือโครงงาน ตามรูปแบบเอกสาร ดังนี้ 

- ปก (เรื่องที่รายงาน รายละเอียดเก่ียวกับตัวผู้เรียน : ช่ือ-นามสกุล 
รหัสประจําตัว ระดับการศึกษา ศกร.กศน. ของผู้เรียน และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ)  

- คํานํา 
- สารบัญ 
- ส่วนเนื้อหา (หัวข้อหลัก หัวข้อย่อย) 
- ส่วนเอกสารอ้างอิง 

3.2) การทําโครงงาน ตามที่ครูมอบหมาย และดําเนินการตามกระบวนการทํา
รายงาน โดยจัดทําตามรูปแบบเอกสารดังนี้ 

- ปก (ช่ือโครงงาน รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้เรียน : ช่ือ-นามสกุล รหัส
ประจําตัว ระดับการศึกษา ศกร.กศน. ของผู้เรียน และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ) 

- หลักการและเหตุผล 
- วัตถุประสงค์ 
- เป้าหมาย 
- ขอบเขตของการศึกษา 
- วิธีดําเนินงานและรายละเอียดของแผน 
- ระยะเวลาดําเนินงาน 
- งบประมาณ 
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5.2 คะแนนปลายภาคเรียน 40 คะแนน ผู้เรียนต้องเข้าสอบวัดความรู้ปลายภาคเรียน
โดยใช้เครื่องมือ (ข้อสอบแบบปรนัย หรือ อัตนัย) ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
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ส่วนที่ 2 เนื้อหาสาระและกิจกรรมท้ายบท 
ผู้เรียนต้องวางแผนการเรียนให้สอดคล้องกับระยะเวลาของรายวิชา และต้องศึกษาเนื้อหา

สาระตามที่กําหนดในรายวิชาให้ละเอียดครบถ้วน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา ซึ่ง
ในรายวิชานี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 บท ดังนี้ 

บทที่ 1 การเขียนโครงการวิจัยอย่างง่าย  
บทที่ 2 แบบฝึกการเขียนโครงการวิจัย 
บทที่ 3 การนําเสนอโครงการวิจัยและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 

ส่วนกิจกรรมท้ายบทเรียน เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาแต่ละบท/ตอนแล้ว ต้องทํากิจกรรม
ท้ายบทตามท่ีหนังสือเรียนได้กําหนดให้ครบถ้วน เพื่อสะสมเป็นคะแนนระหว่างภาคเรียน (20 คะแนน) 
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โครงสร้างรายวิชา การเขียนโครงการวิจัยอย่างง่าย รหัส ทร 02037 
 
สาระสําคัญ 
 

สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชาการเขียนโครงการวิจัยอย่างง่าย รหัส ทร 02037 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านการเขียนโครงการวิจัยอย่างง่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถเขียนโครงการวิจัยอย่างง่ายได้ 

 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเขียนโครงการวิจัยอย่างง่าย  รวมท้ังสามารถ

นําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการวิจัยอย่างง่าย  ได้ 
 

ขอบข่ายเนื้อหา 
บทที่ 1 การเขียนโครงการวิจัยอย่างง่าย 

เรื่องที่ 1 ความเป็นมาและความสําคัญของเรื่องที่จะทําวิจัย 
เรื่องที่ 2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
เรื่องที่ 3 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

3.1 การระบุปัญหาการวิจัย 
3.2 การกําหนดแนวคําตอบเบื้องต้น (สมมุติฐาน) 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

เรื่องที่ 4 ประโยชน์/ผลที่ได้รับจากการวิจัย 
เรื่องที่ 5 เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย 

บทที่ 2 แบบฝึกการเขียนโครงการวิจัย 
เรื่องที่ 1 ตัวอย่างการเขียนโครงการวิจัยอย่างง่าย เรื่องการศึกษาค้นคว้า 
          ด้วยตนเองของผู้เรียน กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศรช.วัดแจ้ง 
เรื่องที่ 2 ตัวอย่างรายงานการวิจัยอย่างง่าย เรื่องการศึกษาผลการจัดทํา 
            บัญชีครัวเรือนของครอบครัว นายสมหมาย ขยันปลูก 

บทที่ 3 การนําเสนอโครงการวิจัยและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เรื่องที่ 1 การนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการวิจัยอย่างง่าย 
เรื่องที่ 2 การเขียนแนวความคิดเห็น 
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บทที่ 1 
การเขียนโครงการวิจัยอย่างง่าย  

 
สาระสําคัญ 

ถึงแม้ผู้เรียนจะได้เคยศึกษาหลักการเขียนโครงการวิจัยอย่างง่ายมาบ้างแล้ว แต่การที่จะนํา    
พ้ืนฐานความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง นั้น จะต้องมีการฝึกให้เกิดทักษะซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้าง
ผลงานที่มีคุณค่าได้ ดังนั้น ในการศึกษาบทเรียนเรื่องการเขียนโครงการวิจัยอย่างง่ายในส่วนนี้ ทั้งผู้เรียน
และครูผู้สอนต้องพัฒนาฝึกฝนด้วยความมุ่งมั่นต้ังใจ 

 

ผลการเรียนที่คาดหวัง 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะวิธีในการเขียนโครงการวิจัยอย่างง่าย   
 

ขอบข่ายเนื้อหา 
            การเขียนโครงการวิจัยอย่างง่ายมีขอบข่ายเนื้อหา เกี่ยวกับพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับการเขียน
โครงการวิจัย ความเป็นมาและความสําคัญของเรื่องที่จะทําการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย ขั้นตอน      
การดําเนินงาน ประโยชน์/ผลที่ได้รับจากการวิจัย และเทคนิคการเขียนโครงการวิจัย 

 

เนื้อหาสาระ 
 ผู้เรียนที่เลือกเรียนในรายวิชานี้ หวังว่าจะต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยอย่างง่าย 
มาแล้ว เพราะท่านต้องผ่านการเรียนในรายวิชาทักษะการเรียนรู้  ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับของการศึกษาใน
ระดับนี้ ถ้าผู้เรียนย้อนทบทวน ความรู้เดิมจะนึกออกว่า กระบวนการและขั้นตอนการทําวิจัยอย่างง่าย  
อาจแบ่งได้เป็น 5 ขั้นตอน คือ การกําหนดคําถามวิจัย/ปัญหาการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย            
การดําเนินการตามแผนในโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการแผยแพร่ผลงานวิจัย 
(www.thai-teacher.freevar.com) ซึ่งการศึกษาในรายวิชานี้จะเป็นการศึกษาในสาระเนื้อหาที่
ต่อเนื่องกัน เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนเสนอแนะให้ย้อนไปศึกษาทบทวนความรู้เดิมเพื่อจะ
ได้เชื่อมต่อกับความรู้ใหม่และเกิดทักษะในทางปฏิบัติที่กลมกลืนต่อเนื่องกัน สําหรับหัวเรื่อง“การเขียน
โครงการวิจัย”ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าเรื่องดังกล่าวเป็นสาระสําคัญที่จะได้ศึกษาฝึกทักษะเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการทําโครงการวิจัยได้ต่อไป 
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เรื่องที่ 1 ความเป็นมาและความสําคัญของเรื่องที่จะทําวิจัย 
การเขียนโครงการวิจัยนั้นข้อสําคัญหรือเรียกง่าย ๆ ว่า หัวใจของการเขียน คือเนื้อหาที่เกี่ยวกับ

“ที่มาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย” ซึ่งมีความสําคัญ ดังนี้ 
1) ทําให้ผู้อ่านหรือผู้ที่สนับสนุนงบประมาณในการวิจัยเข้าใจว่าเรื่องที่เราจะทําวิจัยมีความสําคัญ

จริง โดยประเมินจากมูลค่าทางเศรษฐกิจของสิ่งที่ทํา จํานวนผู้คนที่จะได้รับประโยชน์จากผลการวิจัย 
ผลประโยชน์จะตกไปถึงผู้ที่ด้อยกว่าทางสังคม เป็นต้น 

2) ทําให้ผู้อ่านหรือผู้ที่สนับสนุนงบประมาณในการวิจัยเข้าใจว่าแรงจูงใจในการทําวิจัยเรื่องนี้คือ
อะไร โดยประเมินจากความเป็นช่องว่างทางวิชาการที่ยังไม่มีคําตอบ ยังไม่มีการศึกษาในเรื่องนี้และ
ต้องการได้คําตอบ (เนื่องจากมีความสําคัญตามข้อ 1) 

3) หากทําให้ผู้อ่านหรือผู้ที่สนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยรู้สึกว่าเราคือคนที่ใช่สําหรับ       
การวิจัยเรื่องนี้ย่ิงจะดีมาก โดยประเมินจากความเชื่ยวชาญผลงานที่ผ่านมา ความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ 
ความได้เปรียบเรื่องข้อมูล 

 

อนึ่ง สิ่งที่เขียนแล้วไม่สามารถนําไปสู่เป้าหมายสามประการดังกล่าว ไม่ควรเขียนไว้ในส่วนของ
ที่มาและความสําคัญของปัญหา เพราะจะทําให้ผู้อ่านหรือผู้ที่สนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยไขว้เขว
ทั้งในประเด็นปัญหาและความเป็นมืออาชีพของผู้วิจัย 
 

เรื่องที่ 2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการระบุให้ผู้อ่านหรือผู้ที่สนับสนุนงบประมาณในการทํา

วิจัยได้ทราบว่างานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการทําอะไร กับใคร และจุดหมายปลายทางหรือผลลัพธ์สุดท้ายที่
ผู้วิจัยต้องการคืออะไร ดังนั้นการเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัยมีแนวทางดังนี้ 

1) เขียนเป็นประโยคคําถาม 
(1) การเขียนเป็นประโยคคําถามเดียว เช่น “การวิจัยครั้งนี้ต้องการทราบว่า ประชาชนใน

ชนบทของภาคต่าง ๆ มีพฤติกรรมการบริโภคสินค้าอย่างไร” 
(2) การเขียนเป็นประโยคคําถามหลาย ๆ ประโยค (มีหลายปัญหา) เช่น “การวิจัยครั้งนี้

ต้องการทราบว่า (2.1) ประชาชนในชนบทมีพฤติกรรมการบริโภคสินค้าอย่างไร (2.2) ประชาชนในชนบท
ระหว่างภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก มีพฤติกรรมการบริโภคสินค้าแตกต่างกันหรือไม่ 
(2.3) ประชาชนในชนบทที่มีฐานะเศรษฐกิจแตกต่างกัน มี   
พฤติกรรมการบริโภคสินค้าแตกต่างกันหรือไม่” 

(3) การเขียนประโยคคําถามหลักตามด้วยประโยคคําถามย่อย เช่น “การวิจัยครั้งนี้ต้องการ
ทราบว่า ประชาชนในชนบทมีพฤติกรรมการบริโภคสินค้าอย่างไร ในประเด็นของ (3.1) ประชาชนใน
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ชนบทระหว่างภาคมีพฤติกรรมการบริโภคสินค้าแตกต่างกันหรือไม่ (3.2) ประชาชนในชนบทที่มีฐานะ
เศรษฐกิจแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการบริโภคสินค้าแตกต่างกันหรือไม่” 

(4)  การเขียนเป็นประโยคคําถามหลักตามด้วยวลี เช่น “การวิจัยครั้งนี้ต้องการทราบว่า
ประชาชนในชนบทมีพฤติกรรมบริโภคสินค้าแตกต่างกันอย่างไร ระหว่าง ประชาชนในภาคเหนือ ภาค
กลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกและระหว่างประชาชนที่มีฐานะเศรษฐกิจแตกต่างกัน” 

 

2) เขียนเป็นประโยคบอกเล่า 
2.1) การเขียนเป็นประโยคบอกเล่าเดียว เช่น “การวิจัยครั้งนี้ต้องการทราบพฤติกรรมทาง

โภชนาการของประชาชนชนบทในภาคต่าง ๆ ที่มีฐานะเศรษฐกิจแตกต่างกัน” 
2.2) การเขียนเป็นประโยคบอกเล่าเดียวตามด้วยวลี เช่น “การวิจัยครั้งนี้ต้องการ

เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของประชาชนในชนบท ระหว่าง ประชาชนในภาคเหนือ ภาค
กลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก ที่มีฐานะเศรษฐกิจแตกต่างกัน” 

2.3) การเขียนประโยคบอกเล่าหลาย ๆ ประโยค เช่น การวิจัยครั้งนี้ต้องการทราบในประเด็น
ปัญหาที่สําคัญดังนี้ 

(1)  เพื่อศึกษาพฤติกรรมบริโภคสินค้าของประชาชนในชนบท 
(2)  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของประชาชนในชนบท ระหว่าง 

ประชาชนในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก 
2.4) การเขียนเป็นประโยคบอกเล่าหลัก ตามด้วยประโยคบอกเล่าย่อย ๆ เช่น “การวิจัยครั้ง

นี้ต้องการทราบพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของประชาชนในชนบท แยกตามประเด็นสําคัญต่อไปนี้ 
(1)  ลักษณะพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของประชาชนในชนบท 
(2)  เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของประชาชนที่มีฐานเศรษฐกิจที่

แตกต่างกัน 
2.5) การเขียนเป็นประโยคบอกเล่าเดียว ตามด้วยประโยคคําถาม เช่น “การวิจัยครั้งนี้

ต้องการทราบพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของประชาชนในชนบท โดยมุ่งเน้นประเด็นต่อไปนี้ 
(1) ประชาชนที่มีภูมิลําเนาต่างกัน จะมีพฤติกรรมการบริโภคสินค้าแตกต่างกัน

หรือไม่ 
(2) ประชาชนที่มีฐานะเศรษฐกิจต่างกัน จะมีพฤติกรรมการบริโภคสินค้าแตกต่าง

กันหรือไม่ 
 
เรื่องที่ 3 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

3.1 การระบุปัญหาการวิจัย 
การกําหนดปัญหาในการวิจัย (www.bloggang.com) 
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ปัญหาในการวิจัย คือ ความอยากรู้แต่ยังไม่รู้ในสภาพการณ์หรือปรากฏการณ์ที่สนใจศึกษา 
เพื่อให้รู้และเข้าใจสภาพการณ์หรือปรากฏการณ์ จําเป็นต้องมีการดําเนินการตามขั้นตอนอย่างมีระบบ
และมีระเบียบแบบแผนที่เรียกว่า “การวิจัย” 

การกําหนดปัญหาการวิจัยเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากในการวิจัยและในการเลือกปัญหาใน
การวิจัยต้องพิจารณาจากความรู้ ทัศนคติ ความสามารถของผู้วิจัย แหล่งความรู้ที่จะเป็นส่วนเสริมให้
งานวิจัยสําเร็จ ประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูล รวมทั้งเงินทุน เวลาที่จะทําให้งานวิจัย
สําเร็จ ซึ่งมีข้อควรพิจารณาในการเลือกปัญหา (www.kalai.exteen.com) คือ 

- ต้องเป็นปัญหาที่มีความสําคัญ 
- สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่มีเหตุผล 
- มีข้อมูลที่เที่ยงตรงและเชื่อถือสนับสนุน 
- เป็นปัญหาที่แสดงถึงการริเริ่ม 
 

ซึ่งการกําหนดปัญหาดังกล่าวจะเป็นกรอบในการดําเนินงาน ดังนี้ 
- ช่วยช้ีแนวทางให้ผู้วิจัยกําหนดวัตถุประสงค์ 
- เป็นกรอบในการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีงานวิจัย 
- เป็นแนวทางกําหนดตัวแปรและสมมุติฐาน 

- ช่วยกําหนดรูปแบบและวิธีดําเนินการวิจัย 
 

แหล่งที่มาของหัวข้อการวิจัย (www.bloggang.com/) 
1) จากประสบการณ์ความสนใจของตนเอง เช่น จากการเรียน การทํางาน 
2) จากการอ่านตํารา บทความ วารสารทางวิชาการ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
3) การวิเคราะห์แนวโน้มของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น 
4) จากการปรึกษาผู้รู้ หรือการขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญ 
5) จากทฤษฎี หลักการ แนวคิด ต่าง ๆ 
6) จากการอ่านข้อเสนอแนะของผลการวิจัยที่ได้ทํามาแล้วในตอนท้ายของรายงาน

การวิจัย 
 

หลักเกณฑ์ที่สําคัญในการเลือกปัญหาการวิจัย 
1) เลือกปัญหาที่ตนสนใจ และต้องการรู้อย่างแท้จริง 
2) ปัญหานั้นสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญของผู้วิจัย 
3) เลือกปัญหาที่น่าสนใจ มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยและต่อสังคม 
4) เป็นเรื่องใหม่ ไม่ซ้ํากับงานวิจัยของผู้อ่ืน 
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5) มีความทันสมัย 
6) สามารถหาข้อมูลได้เพียงพอ  
7) เลือกปัญหาที่ให้ผลคุ้มค่ากับการลงทุน ทั้งด้านการเงิน เวลา และแรงงาน 
8) เลือกปัญหาที่หาข้อยุติได้ ไม่ใช่ปัญหาที่เป็นข้อโต้แย้งถกเถียงไม่รู้จบ 
9) เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขโดยเร็ว เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายที่อาจ

เกิดขึ้น 
 

หลักเกณฑ์ท่ีเหมาะสมในการตั้งชื่อเรื่องการวิจัย 
1) ตรงประเด็นของปัญหา เมื่ออ่านแล้วสามารถทราบได้ทันทีว่าผู้ วิจัยศึกษา       

เรื่องอะไร 
2) ควรต้ังชื่อให้ชัดเจน กระทัดรัด ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 
3)  ใช้คําที่บ่งบอกให้ทราบว่าเป็นการวิจัยในลักษณะใด เช่น การวิจัยในลักษณะของ

การสํารวจ การศึกษาเปรียบเทียบ การศึกษาผลกระทบ หรือการทดลอง 
4) ต้ังชื่อเรื่องที่รวมองค์ประกอบระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (ตัวแปรต้น ตัว

แปรตาม) วิธีดําเนินการกับกลุ่มตัวอย่าง เป้าหมายของการศึกษา เช่น การสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลปัจจุบัน 

 

3.2  การกําหนดแนวคําตอบเบื้องต้น (สมมุติฐาน) (www.kalai.exteen.com/) 
กรอบแนวคิดในการวิจัย หมายถึง แนวคิดของผู้วิจัยที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรต้นและตัวแปรตามท่ีใช้ศึกษาในการวิจัยครั้งนั้น ๆ โดยมีที่มาจากการทบทวนเอกสารวรรณกรรม 
แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนํามาเขียนเป็นแผนภาพเชื่อมโยงเพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาในงานวิจัย 

ประโยชน์ของกรอบความคิดในการวิจัย 
1) ช่วยช้ีให้เห็นทิศทางของการวิจัยและประเภทของตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
2) ช่วยช้ีความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
3) บอกแนวทางในการออกแบบการวิจัย 
4) บอกแนวทางการกําหนดวัตถุประสงค์และสมมุติฐานการวิจัย 
5) บอกแนวทางการเลือกใช้เครื่องมือในการวิจัย 
6) บอกแนวทางการเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
7) บอกกรอบการแปรผลและอธิบายผลการวิจัย 
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3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล (www.kalai.exteen.com/) 
ในการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะต้องทราบว่าในการทําวิจัยนั้นสามารถจะ

รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรทั้งหมดหรือสุ่มตัวอย่าง ซึ่งในการสุ่มตัวอย่างนั้นก็ต้องทราบว่าจะต้องสุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธีการใดที่จะให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของกลุ่มประชากร ข้อมูลที่ผู้วิจัยจะทําการ
รวบรวมนั้นมาจากไหนเป็นแหล่งปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ 

 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล (www.kalai.exteen.com/) 
ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้วิจัยควรจะมีการวางแผนก่อน โดยพิจารณาจาก

วัตถุประสงค์ของการวิจัยว่า ในแต่ละวัตถุประสงค์ของการวิจัยจะทําการวิเคราะห์อย่างไร ควรจะจัด
กระทําข้อมูลอย่างไร และใช้ค่าสถิติใด ช่วยในการหาคําตอบตามวัตถุประสงค์นั้น 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการจําแนกข้อมูลออกเป็นส่วนย่อย ๆ เพื่อจัดข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็น
ระบบหมวดหมู่ แล้วใช้ค่าสถิติช่วยในการสรุปลักษณะของข้อมูลนั้น ๆ ตามลักษณะของตัวแปรที่ศึกษา ใน
กรณีที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ จะแตกต่างกับการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้การวิเคราะห์
โดยการจําแนกชนิดและการเปรียบเทียบลักษณะของข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันของ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยอาศัยกรอบแนวคิดและทฤษฎีช่วยในการสร้างข้อสรุปนั้น การเลือกใช้สถิติจะ
พิจารณาจาก 

1) วัตถุประสงค์การวิจัย (เพื่อการบรรยาย เพื่อเปรียบเทียบ เพื่อหาความสัมพันธ์ 
เพื่อสร้างตัวแบบ) 

2) หน่วยการวิเคราะห์ (เอกบุคคล แบบกลุ่ม) 
3) ระดับการวัดค่าตัวแปร (ระดับกลุ่ม ระดับอันดับ ระดับวง ระดับอัตราส่วน) 
4) การเลือกตัวอย่าง (ใช้การสุ่ม ไม่มีการสุ่ม) 

ดังนั้น เทคนิคการวิเคราะห์และแปลผล ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์ 
ดังนี้ 

(1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้วิธีการทางสถิติเป็นวิธีการในการวิเคราะห์ ซึ่ง
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

(1.1) สถิติบรรยาย 
การวิจัยที่มุ่งหมายเพื่อการบรรยายข้อมูลตัวอย่างหรือประชากร โดย

ไม่อ้างอิงไปถึงประชากรใด สามารถเลือกใช้สถิติบรรยายได้ดังนี้ 
- การแจกแจงความถี่ 
- การจัดตําแหน่งเปรียบเทียบ 
- การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
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              -     การวัดการกระจาย 
- การวัดความสัมพันธ์ 
- การวัดการถดถอย 

(1.2) สถิติอนุมาน 
สถิติอนุมานหรือสถิติวิเคราะห์ซึ่งแยกย่อยออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
- Non-Parametric Statistics 
- Parametric Statistics 

(2) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
ใช้เทคนิควิธีการที่เรียกว่า การจําแนกกลุ่มข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 

เรื่องที่ 4 ประโยชน์/ผลที่ได้รับจากการวิจัย (ณัชชา ทะภูมินทร์  ม.ป.ป.) 

ความสําคัญหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย นอกจากจะได้รับคําตอบที่ต้องการรู้แล้ว ผู้วิจัยเอง
ก็ได้ประโยชน์จากการทําวิจัย คือ การเป็นคนช่างคิด ช่างสังเกต ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และเขียน     
เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ นอกจากนั้นการวิจัยจะเกิดประโยชน์ในภาพรวม ดังนี้ 

1. การวิจัยทําให้เกิดความรู้ทางวิชาการใหม่ ๆ 
2. การวิจัยช่วยให้เกิดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ แนวคิดใหม่ ๆ 
3. การวิจัยช่วยตอบคําถามที่อยากรู้ ให้เข้าใจปัญหา และช่วยในการแก้ไขปัญหา 
4. การวิจัยช่วยในการวางแผนและการตัดสินใจ 
5. การวิจัยช่วยให้ทราบผลและข้อบกพร่องจากการดําเนินงาน 

 

เรื่องที่ 5 เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยอย่างง่าย 
สําหรับผู้ที่เริ่มเขียนโครงการวิจัย อาจจะทดลองเขียนโครงการวิจัยอย่างง่าย ๆ ซึ่งไม่จําเป็นต้องมี

หัวข้อครบทั้ง 14 หัวข้อ แต่ต้องให้ครอบคลุมประเด็นสําคัญเหล่านี้ คือ 
1. จะทําวิจัยเรื่องอะไร (ช่ือโครงการวิจัย) 
2. ทําไมจึงทําเรื่องนี้ (ความเป็นมาและความสําคัญ) 

 3.  อยากรู้อะไรบ้างจากการวิจัย (วัตถุประสงค์ของการวิจัย) 
4. มีแนวทางขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยอย่างไร (วิธีดําเนินการวิจัย) 
5. ระยะเวลาการวิจัยและแผนการดําเนินงาน (ปฏิทินปฏิบัติงาน) 
6. การวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์อย่างไร (ประโยชน์ของการวิจัยหรือผลที่คาดว่าจะได้รับ) 
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เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยอย่างง่าย ประกอบด้วยหัวข้อและคําอธิบายการเขียน 
(www.wijai48.com/) ดังต่อไปนี้ 

1) ชื่อโครงการวิจัย 
ช่ือโครงการวิจัยควรกระทัดรัด สื่อความหมายได้ชัดเจน มีความเฉพาะเจาะจงในสิ่งที่ศึกษา 

เพราะชื่อโครงการวิจัยเป็นส่วนดึงดูดความสนใจจุดแรกของโครงร่างการวิจัยทั้งโครงการ ควรต้ังชื่อเรื่องให้
น่าสนใจ ทันต่อเหตุการณ์ เป็นเรื่องที่วิจัยได้ และควรแก่การแสวงหาคําตอบ หลักการต้ังชื่อเรื่อง โดยการ
นําคําสําคัญของเรื่องมาประกอบเป็นชื่อเรื่อง ทําให้สั้นกระทัดรัด ชัดเจน และสื่อความหมายครอบคลุม
ความสําคัญของเรื่องที่จะศึกษาทั้งหมด ช่ือเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษควรสอดคล้องกันในเชิง
ความหมาย 

 

2) ความเป็นมาและความสําคัญ 
เขียนอธิบายให้เห็นความสําคัญของสิ่งที่ศึกษาเขียนให้ตรงประเด็น กระชับเป็นเหตุเป็นผล มี

การอ้างอิงเอกสารที่ศึกษา (ถ้ามี) ผู้วิจัยต้องแสดงให้เห็นว่ามีความรู้พ้ืนฐานและเข้าใจในปัญหาที่กําลังจะ
ศึกษาอย่างชัดเจน ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถระบุถึงความสําคัญของปัญหา ความจําเป็น คุณค่า
และประโยชน์ที่จะได้รับอย่างมีเหตุผล ระบุได้ว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ มีที่ใดบ้าง และ
การศึกษานี้จะช่วยเพิ่มคุณค่าได้อย่างไร การกําหนดปัญหาในการทําวิจัยจําเป็นต้องอาศัยข้อมูลมา
ประกอบในการพิจารณา ข้อมูลเหล่านี้อาจมาจากทฤษฎีหรือแนวคิดทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะ
ศึกษา จากประสบการณ์ของตัวผู้วิจัย จากข้อมูลในรายงานวิจัยของผู้อ่ืนที่ทํามาแล้ว นําสิ่งเหล่านั้นมา
สรา้งแนวคิด ในการเจาะปัญหาที่สําคัญ และวางขอบเขตของปัญหาสําหรับทําวิจัย 
 

3) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ต้องเขียนให้สอดคล้องกับช่ือโครงการวิจัย ครอบคลุมเรื่องที่ศึกษา เขียนให้ชัดเจน อาจมีข้อ

เดียวหรือหลายข้อก็ได้ โครงร่างการวิจัยต้องกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการให้ชัดเจน 
และเฉพาะเจาะจงไม่คลุมเครือ บ่งชี้ถึงสิ่งที่จะทําทั้งขอบเขตและคําตอบที่คาดว่าจะได้รับ วัตถุประสงค์
ต้องสอดคล้องกับคําถามของการวิจัย 
 

4) วิธีดําเนินการวิจัย 
ระบุวิธีการดําเนินการวิจัยเรื่องต่าง ๆ คือ 

(1) ประชากร และตัวอย่าง มีรายละเอียดในเรื่อง 
(1.1) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกประชากรและตัวอย่าง มีกฎเกณฑ์ในการ

คัดเลือกเข้ามาศึกษา และกฎเกณฑ์ในการตัดออกจากการศึกษา 
(1.2) เทคนิคในการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยหรือไม่อาศัยทฤษฎีความน่าจะเป็น 
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(1.3) การคํานวณขนาดตัวอย่าง ขนาดตัวอย่างที่คํานวณได้จะเป็นจํานวน
ตัวอย่างที่น้อยที่สุดที่สามารถตอบคําถามหลักของการวิจัยนั้น 

 

5) การสังเกตและการวัด 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ระบุวิธีการเก็บ การบันทึกข้อมูล ระยะเวลา หรือช่วงเวลา สถานที่ 

เครื่องมือวิจัย ระบุชนิดเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบ
สํารวจ การวิเคราะห์ข้อมูล ระบุวิธีการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ ตัวแปรและคํานิยามเชิงปฏิบัติการ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวัด ตัวแปร วิธีการหรือสิ่ง 
แทรกแซง กรณีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง ควรอธิบายให้ละเอียดว่า ใครทําอะไรให้แก่ใคร ด้วยวิธีการอย่างไร 
ระยะเวลาที่ให้สิ่งแทรกแซง 
 

6) ปฏิทินปฏิบัติงาน  
เขียนขั้นตอนการดําเนินการวิจัยโดยละเอียด และระยะเวลาการดําเนินงานแต่ละขั้นตอน 
 

7) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
การระบุประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับควรเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการทําวิจัยเป็น

ข้อ ๆ โดยเขียนให้ชัดเจน ให้ครอบคลุมผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผลจะตก
กับใครเป็นสําคัญ 
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กิจกรรมท้ายบท 
 

กิจกรรมที่ 1 ให้ผู้เรียนสรุปผลจากการประมวลประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษารายงาน
ผลงานวิจัย พอเข้าใจเฉพาะสาระสําคัญ จํานวน 3 เรื่อง 

เรื่องที่ 1 ช่ือเรื่อง.............................................................................................................. 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

ประโยชน์ที่ได้รับจากรายงานวิจัย........................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 

เรื่องที่ 2 ช่ือเรื่อง............................................................................................................... 
....................................................................................................................................................  

ประโยชน์ที่ได้รับจากรายงานวิจัย............................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................  

 
เรื่องที่ 3 ช่ือเรื่อง............................................................................................................... 

....................................................................................................................................................  
ประโยชน์ที่ได้รับจากรายงานวิจัย....................................................................... 

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

....................................................................................................................................................  
 
เรื่องที่ 4 ช่ือเรื่อง............................................................................................................... 

....................................................................................................................................................  
ประโยชน์ที่ได้รับจากรายงานวิจัย....................................................................... 

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

....................................................................................................................................................  
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 กิจกรรมที่ 2  ให้ผู้เรียนไปศึกษาการวิจัยไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง และให้สรุปวา่การวจิัยแต่ละเรื่องที่   
                    ศึกษามามีความเป็นมาและความสาํคญัอย่างไร 

เรื่องที ่1…………................................................................................. 
....................................................................................................................................................  

ความเป็นมาและความสําคัญของการวิจัย................................................ 
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  

เรื่องที ่2…………................................................................................. 
....................................................................................................................................................  

ความเป็นมาและความสําคัญของการวิจัย................................................ 
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
..................................................................................................................................... 

เรื่องที ่3…………................................................................................. 
....................................................................................................................................................  

ความเป็นมาและความสําคัญของการวิจัย................................................ 
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
..................................................................................................................................... 

เรื่องที ่4…………................................................................................. 
....................................................................................................................................................  

ความเป็นมาและความสําคัญของการวิจัย................................................ 
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
..................................................................................................................................... 
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กิจกรรมที่ 3 ให้ผู้เรียนฝึกกําหนดปัญหา/ความสนใจเพื่อที่จะทําการวิจัย และให้วิจารณ์
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าปัญหาใดบ้างที่สามารถนํามาทําการวิจัยได้ 

เรื่องที ่1…………........................................................................................................ 
....................................................................................................................................................  

     บันทึกความเห็นว่าเรื่องนี้มีความเหมาะสมจะทําการวิจัยได้หรือไม.่.................................... 
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  

เรื่องที ่2…………........................................................................................................ 
....................................................................................................................................................  

     บันทึกความเห็นว่าเรื่องนี้มีความเหมาะสมจะทําการวิจัยได้หรือไม.่.................................... 
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................... 

เรื่องที ่3…………........................................................................................................ 
....................................................................................................................................................  

     บันทึกความเห็นว่าเรื่องนี้มีความเหมาะสมจะทําการวิจัยได้หรือไม.่.................................... 
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................... 

เรื่องที ่4…………........................................................................................................ 
....................................................................................................................................................  

     บันทึกความเห็นว่าเรื่องนี้มีความเหมาะสมจะทําการวิจัยได้หรือไม.่.................................... 
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมที่ 4 ให้ผู้เรียนนําปัญหาที่เหมาะสมในการทําวิจัย (จากกิจกรรมที่ 3) และนํามา
ทดลองกําหนดสมมุติฐานและปรับปรุงให้เป็นสมมุติฐานที่ดี 

ปัญหาที่ 1 กิจกรรมที่ 3 กําหนดสมมุติฐานวา่.................................................................... 
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  

ปัญหาที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กําหนดสมมุติฐานวา่.................................................................... 
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  

ปัญหาที่ 3 กิจกรรมที่ 3 กําหนดสมมุติฐานวา่.................................................................... 
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  

ปัญหาที่ 4 กิจกรรมที่ 3 กําหนดสมมุติฐานวา่.................................................................... 
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
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บทที่ 2 
แบบฝึกการเขียนโครงการวิจัย 

 
สาระสําคัญ 

การฝึกการเขียนโครงการวิจัยอาจมีแนวทางเริ่มต้นได้หลายวิธี แต่เพื่อเร่งรัดให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับ
รูปแบบงานวิจัย จึงเลือกเพิ่มเติมประสบการณ์การเขียนโครงการวิจัย โดยการศึกษาจากต้นแบบที่เป็นการ
วิจัยจริงเป็นกรณีศึกษาให้เกิดความคุ้นเคยกับการเขียนโครงการวิจัย 

 

ผลการเรียนที่คาดหวัง 
ผู้เรียนพัฒนาทักษะให้สามารถเขียนโครงการวิจัยอย่างง่ายสําหรับตนเองได้ 
 

ขอบข่ายเนื้อหา 
ศึกษาจากตัวอย่างการวิจัย จํานวน 2 เรื่อง 
 

เนื้อหาสาระ 
เรื่องที่ 1 ศึกษาจากตัวอย่างเค้าโครงการวิจัยเรื่องการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของผู้เรียนนอกโรงเรยีน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การเรียนชุมชนวัดแจ้ง (www.thai-teacher.freevar. 
com/) 
1. ชื่อโครงการวิจัย “การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของผู้เรียนนอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ศูนย์การเรียนชุมชนวัดแจ้ง” 
 

2. ความเป็นมาและความสําคัญ 
2.1 เนื่องจากผู้เรียนการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศรช.วัดแจ้ง ส่วน

ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ มีอาชีพและภารกิจต่าง ๆ มากมาย จึงมีข้อจํากัดเรื่องเวลา ไม่สามารถมาพบกลุ่มหรือเข้า
เรียนทุกวันได้ สถานศึกษาจึงจัดให้ผู้เรียนมาพบกลุ่มเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เพื่อครูได้สอนเสริม 
และให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอบถามปัญหาการเรียน ตลอดจนมอบหมายให้ผู้เรียนไปศึกษา
ค้นคว้าในหัวข้อวิชาที่เรียน ทํารายงานหรือนําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพบกลุ่มครั้งต่อไป 

 2.2 การที่ครูมอบหมายให้ผูเ้รียนไปศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่เช่นนี้ จึง
น่าสนใจศึกษาว่า ผู้เรียนมีวิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างไร และพบปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง มี
ข้อเสนอแนะอย่างไร 

2.3 ข้อค้นพบจากการวิจัยคาดว่าจะทําให้ครูและสถานศึกษาสามารถนําไปเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาปรับปรุงและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
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3. วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษา 
3.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เรียนการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศรช.     

วัดแจ้ง 
3.2 วิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของผู้เรียนการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ศรช.วัดแจ้ง 
3.3 ปัญหาอุปสรรคในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของผู้เรียนการศึกษานอกโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ศรช.วัดแจ้ง 
3.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของผู้เรียนการศึกษานอกโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ศรช.วัดแจ้ง 
 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
4.1 ประชากร ได้แก่ผู้เรียนการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี

การศึกษา 2552 สังกัด ศรช.วัดแจ้ง จํานวน 200 คน 
4.2 กลุ่มตัวอย่าง สุ่มตัวอย่างจากผู้เรียนการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ปีการศึกษา 2552 สังกัด ศรช.วัดแจ้ง จํานวน 50 คน 
4.3 เครื่องมือวิจัย ใช้แบบสอบถาม มี 4 ตอน คือ ข้อมูลพ้ืนฐานผู้เรียน วิธีการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเองของผู้เรียน ปัญหาอุปสรรคที่พบและข้อเสนอแนะ 
4.4 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองในเดือนธันวาคม 2552  
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

 

5. ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอนการวิจัย ตค.52 พย.52 ธค.52 มค.53 
1. เขียนโครงการวิจัย ✓    

2. ศึกษาเอกสารและกลุ่มตัวอย่าง ✓ ✓   

3. สร้างแบบสอบถาม/ทดสอบ  ✓   

4. เก็บรวบรวมข้อมูล   ✓  

5. วิเคราะห์ข้อมูล/สรุป/เขียนรายงาน    ✓ 
 
 



หนังสือเรียนสาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชาการเขียนโครงการวิจัยอย่างง่าย  (ทร 02037)    20 
 

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
6.1 ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางปรับการเรียนการสอนเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนการศึกษา

ค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน 
6.2 สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกําหนดกฎเกณฑ์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา

ค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

เรื่องที่ 2 ศึกษาจากตัวอย่างรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการจัดทําบัญชีครัวเรือนของครอบครวั 
นายสมหมาย ขยันปลูก (ณัชชา ทะภูมินทร์.  ม.ป.ป.) 
1. ชื่อเรื่อง “การศึกษาผลการจัดทําบัญชีครัวเรือนของครอบครัว นายสมหมาย   ขยันปลูก” 
 

2. ชื่อผู้วิจัย 
นายสมหมาย ขยันปลูก ผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอจุน จังหวัดพะเยา 
 

3. ความเป็นมาของการวิจัย 
ประชาชนในตําบลไม้งาม ส่วนใหญ่มีหนี้สิน หลายครอบครัวมีฐานะยากจน มีรายจ่ายที่

มากกว่ารายได้ ทําให้มีการกู้ยืมเงินทั้งในระบบและนอกระบบ ไม่มีเงินเก็บออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น 
ประกอบกับช่วงนี้เศรษฐกิจฝืดเคือง ต้นทุนทางการเกษตรสูง ผลผลิตที่ได้ราคาตํ่า คนในหมู่บ้าน            
มีการด่ืมเหล้ากันมากทั้งหญิงและชาย ใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต เช่น ซื้อหวย เล่นการพนัน 
ด่ืมเหล้า สูบบุหรี่ หรือซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ ๆ ให้กับลูกหลาน 

 

ผู้วิจัยก็เป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่ในตําบลไม้งามและครอบครัวมีหนี้สิน ไม่รู้รายรับรายจ่ายของ
ตนเอง ไม่รู้ว่าการประกอบอาชีพทางการเกษตรกําลังขาดทุน ไม่ทราบว่าเงินที่หามาได้ถูกนําไปใช้
แลกเปลี่ยนกับอะไร ของที่ซื้อมาบางครั้งแยกไม่ออกว่าอะไรจําเป็นมากอะไรจําเป็นน้อย หรืออะไรบ้างที่   
ไม่จําเป็นเลย แต่ซื้อมาเพราะความอยากได้ของคนในครอบครัว 

 

ธนาคารชุมชน (www.cb.ktb.co.th/prod/commbank.nsf) กล่าวว่า การบริหารการเงิน
ในครอบครัวให้มีระเบียบจะทําให้ทุกคนได้รับรู้ถึงที่มาที่ไปของรายรับรายจ่ายในครอบครัว และช่วยกัน
บริหารการเงินในครอบครัวให้มีความพอดี เหลือไว้พอใช้และมีเก็บออม มีการนําข้อมูลมาพิจารณาเพื่อ
เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นลง เป็นการวางแผนเพื่ออนาคตที่ดีของครอบครัว ดังพระราชดํารัสที่
ทรงตรัสไว้เรื่อง“เศรษฐกิจพอเพียง” การรับรู้ที่มาที่ไปของรายรับรายจ่ายในครอบครัวที่ใช้ไปใน
ชีวิตประจําวันได้ โดยผู้วิจัยคิดว่าเมื่อครอบครัวผู้วิจัยได้จัดทําบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่องทุกเดือนแล้วจะ
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ทําให้สามารถบริหารการเงินในครอบครัวได้อย่างพอดี ทําให้ผู้วิจัยเห็นข้อมูลที่เป็นความจริง และคาดหวัง
ต่อไปข้างหน้าว่าจะลดหนี้สินในครอบครัวลงได้ 

 

4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทําบัญชีครัวเรือนและวิเคราะห์สภาพปัญหารายรับ

รายจ่ายของครอบครัว สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ 
 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
5.1 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้คือบุคคลในครอบครัวของผู้วิจัย จํานวน 5 คน 
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 

1) สมุดบัญชีครัวเรือน 
2) สมุดแยกประเภทรายรับและรายจ่าย 

 3) บัญชีข้อตกลงของครอบครัว 
 4) บันทึกรายงานผลความก้าวหน้าการลดรายจ่ายในแต่ละเดือน 

5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกในสมุดบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง

ทุกวันที่มีรายรับและรายจ่าย สรุปผลการรับจ่ายเงินแยกเป็นหมวดในแต่ละเดือน ต้ังแต่เดือนที่ 1 ถึงเดือน
ที่ 5 และบันทึกรายงานผลความก้าวหน้า การลดรายจ่ายในแต่ละเดือน 

5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) นําผลท่ีได้จากการบันทึกบัญชีครัวเรือมาพิจารณาโดยแยกเป็นรายจ่ายหมวด    

ต่าง ๆ ได้แก่ 
• การเกษตร 
• การศึกษา 
• การรักษาพยาบาล 
• อาหาร 
• เครื่องใช้ที่จําเป็น 
• เครื่องใช้ที่ไม่จําเป็น 
• อ่ืน ๆ 

2) นําผลที่ได้จากการสรุปรายจ่ายเป็นหมวดต่าง ๆ มาวิเคราะห์ 
• เพื่อเปรียบเทียบ รายรับ-รายจ่าย ในหมวดต่าง ๆ 
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• หาสาเหตุของรายรับที่ได้และรายจ่ายที่ไม่จําเป็น ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลในการ
จัดทําแผนการลดรายจ่ายและข้อตกลงในการปฏิบัติตนร่วมกันของคนในครอบครัว 

3) นําผลที่ได้จากการบันทึกบัญชีครัวเรือนมาประมวลผลเพื่อพิจารณาถึงพัฒนาการ
หรือความก้าวหน้าในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในแต่ละเดือน และสรุปภาพรวมจากผลที่ได้ครั้งสุดท้ายใน
เดือนที่ 5 ว่าได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือไม่ ซึ่งจะได้สรุปในผลการวิจัยต่อไป 

 

6. ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการจัดทําบัญชีครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับ

ครอบครัวของนายสมหมาย ขยันปลูกครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อจัดทําบัญชี
ครัวเรือน และวิเคราะห์สภาพปัญหา การรับ-จ่าย เงินของครอบครัว สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ใน
ครอบครัวได้ ผลการวิจัยพบว่า 

 

การจัดทําบัญชีในครัวเรือน ผู้วิจัยได้จัดทําแบบบันทึก บัญชีครัวเรือนตามรูปแบบของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีการสร้างความเข้าใจให้กับครอบครัวเพื่อเห็นความสําคัญ
ของการจัดทําบัญชีครัวเรือน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมโดยการบันทึกสมุดรายรับรายจ่ายในบัญชีครัวเรือน ซึ่ง
บางครั้งเมื่อหาสมุดบัญชีครัวเรือนไม่พบก็มีการบันทึกลงในปฏิทินที่ติดไว้ข้างฝาบ้าน และเมื่อหาสมุดบัญชี
ครัวเรือนเจอก็นําข้อมูลมาใส่ไว้ให้ครบถ้วน และเพื่อให้การบันทึกบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ตกหล่น ได้มี
การพูดคุยกับครอบครัวทุกสัปดาห์เพื่อคอยกระตุ้นให้ทุกคนเห็นความสําคัญและเกิดความเคยชินกับการ
บันทึกบัญชี 

 

เมื่อสิ้นเดือนได้นําข้อมูลจากการบันทึกบัญชีมาวิเคราะห์ ทําให้เห็นข้อมูลรายรับ-รายจ่าย 
ของครอบครัวที่ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะหมวดรายจ่ายที่ไม่จําเป็น เช่น การซื้อเหล้า บุหรี่ หวย และสิ่งที่ต้อง
จ่ายเพื่อการลงทุนทางการเกษตร ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง เช่น ค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลง เมื่อวิเคราะห์รายรับกับ
รายจ่ายแล้ว รายจ่ายสูงกว่ารายรับ 

 

ข้อมูลที่ปรากฏในบัญชีครัวเรือนครั้งนี้ ทําให้บุคคลในครอบครัว เริ่มมองเห็นปัญหาที่
เกิดขึ้นจากรายจ่ายที่ไม่จําเป็น และรายจ่ายที่ก่อให้เกิดปัญหาหนี้สินจากการเป็นลูกหนี้เงินผ่อน ผู้วิจัยกับ
ครอบครัว จึงร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาโดยพิจารณาถึงการลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นในเดือนต่อไป 

 

จากนั้นได้ทําข้อตกลงร่วมกันกับคนในครอบครัวให้ร่วมมือกันประหยัด โดยพิจารณา
รายจ่ายในแต่ละเรื่องที่ไม่จําเป็น เช่น การซื้อเหล้า บุหรี่ หวย ให้มีการจ่ายน้อยลงและบางอย่างสามารถ
เพาะปลูกเพื่อบริโภคในครอบครัว โดยยึดหลักว่า“ปลูกทุกอย่างที่กินและกินทุกอย่างที่ปลูก” 
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ส่วนเงินที่จ่ายไปกับต้นทุนทางการเกษตรเพื่อเป็นค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลงที่มีราคาแพง จะ
รวมกลุ่มกับชุมชนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทดลองใช้ในการเกษตร 

 

จากข้อมูลการบันทึกในเดือนที่ 2 ครอบครัวผู้วิจัยมีรายจ่ายลดลงแต่ไม่มากนัก เนื่องจาก
บุคคลในครอบครัวยังลดค่าเหล้า บุหรี่และอดไม่ได้กับการซื้อหวย คนในชุมชนยังมีการด่ืมเหล้ากันมาก 
ต่างคนต่างเลี้ยงเหล้าซึ่งกันและกัน ผู้วิจัยเอง บางครั้งปฏิเสธไม่ได้เพราะเป็นกรรมการกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน 
จึงค่อย ๆ ปรับตัวในการลดเหล้า ลดบุหรี่และลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ย ยาฆ่าแมลงเพื่อการเกษตร 

 

จากข้อมูลในการทําบัญชีครัวเรือนในเดือนที่ 3 เดือนที่ 4 และเดือนที่ 5 ทําให้เห็น
ความก้าวหน้าพัฒนาการของครอบครัวว่ามีการลดรายจ่ายได้จริง 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยครั้งนี้ทําให้เห็นว่า การทําบัญชีครัวเรือนโดยความร่วมมือร่วมใจของคนใน

ครอบครัวทําให้รู้สาเหตุจากปัญหาซึ่งเกิดจากรายจ่ายทั้งที่จําเป็นและไม่จําเป็น 
 

จากความร่วมมือของบุคคลในครอบครัว ความมุ่งมั่นจากข้อตกลงร่วมกัน ทําให้ครอบครัว
ผู้วิจัยสามารถลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นในแต่ละเดือนลงได้ ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอกับค่าใช้จ่ายใน
แต่ละเดือน แต่การวิจัยในระยะสั้นเพียง 5 เดือนยังไม่ส่งผลให้ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ลดลงได้ ควรมีการทํา
วิจัยอย่างต่อเนื่อง เพราะการที่จะแก้ไขเรื่องปัญหาหนี้สินต้องใช้ระยะเวลา ซึ่งถ้ามีการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
และจริงจัง ผู้วิจัยเชื่อว่าจะทําให้แก้ไขปัญหาหนี้สินให้ลดลงได้ สามารถดําเนินชีวิตตามครรลองของความ
พอเพียงได้อย่างแท้จริง 

 

8. เอกสารอ้างอิง 
ธนาคารชุมชน. บจม.ธนาคารกรุงไทย. บัญชีครัวเรือน.(ออนไลน์) 
www.cb.ktb.co.th/prod/commbank.nsf. 
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กิจกรรมท้ายบท 
 

ให้ผู้เรียนสรุปความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาตัวอย่างเรื่องที่ 1 และเรื่องที่ 2 
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาตัวอย่างเค้าโครงการวิจัย 
จากการศึกษาตัวอย่างเค้าโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของผู้เรียนนอกโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การเรียนชุมชนวัดแจ้ง สรุปความรู้ที่ได้รับ พบว่า 
1. ชื่อเรื่อง 

1.1 ช่ือเรื่องการวิจัยตรงประเด็นสื่อความหมายให้ทราบทนัทีว่าผู้วิจัยศึกษาเรื่องอะไรได้
ชัดเจนมากน้อยเพียงใด.................................................................................................................
เพราะอะไร..................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  

1.2 ช่ือเรื่องการวิจัยมีความชัดเจน กระทัดรัด และใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมากน้อยเพียงใด
....................................................................................................................................................
เพราะอะไร..................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  

1.3 ช่ือเรื่องการวิจัยบ่งบอกประเภทของการวิจัยนี้ชัดเจนมากน้อยเพียงใด...................... 
....................................................................................................................................................   
และจัดเป็นการวิจัยประเภทใด.........................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  

1.4 ช่ือเรื่องการวิจัยแสดงองค์ประกอบของการวิจัยได้มากน้อยเพียงใด 
 1) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม มใีนระดับ............................ 
....................................................................................................................................................  
เพราะอะไร...................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
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2) วิธีดําเนินการกับกลุ่มตัวอย่าง มีความชัดเจนเหมาะสมในระดับ.............. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….... 
เพราะอะไร...................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  

3) การกําหนดเป้าหมายของการวิจัยสอดคล้องกับผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ
วิจัยมีในระดับ........................................................................................................................
เพราะอะไร...................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  

2. ความเป็นมา 
2.1 เค้าโครงการวิจัยนี้ระบุความเป็นมาของปัญหาการวิจัยได้ว่ามีความสําคัญจริง

มากน้อยเพียงใด........................................................................................................................
เหตุผล.........................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  

2.2 เค้าโครงการวิจัยนี้ระบุแรงจูงใจที่ทําใหผู้้เสนอการวิจัยเสนอโครงการนี้ชัดเจนเพียงใด
......................................................................................................................... 
เหตุผล.........................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
              เค้าโครงการวิจัยระบุให้ทราบ 

3.1 ความต้องการทําอะไร กับใครที่ชัดเจนเพียงใด..........................................................
เหตุผล.........................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
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3.2 จุดหมายปลายทางหรือผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการที่ชัดเจนเพียงใด..........................
เหตุผล.........................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
เค้าโครงการวิจัยระบุขั้นตอนการดําเนินงานไว้ชัดเจนปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด....................

เหตุผล.........................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
5.1 เค้าโครงการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าจะสร้างความรู้ทางวิชาการใหม่ ๆ มากน้อยเพียงใด

....................................................................................................................................................  
เหตุผล..........................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  

     5.2 เค้าโครงการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าจะก่อให้เกิดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ แนวคิดใหม่ ๆ มาก
น้อยเพียงใด.................................................................................................................................  
เหตุผล..........................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  

      5.3 เค้าโครงการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าจะช่วยตอบคําถามที่อยากรู้ ให้เข้าใจปญัหา และช่วย
ในการแก้ไขปญัหามากน้อยเพียงใด................................................................................................. 
เหตุผล..........................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
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กิจกรรมที่ 2 ศึกษาตัวอย่างรายงานการวิจัย 
จากการศึกษาตัวอย่างรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการจัดทําบัญชีครัวเรือนของครอบครัว 

นายสมหมาย ขยันปลูก พบว่า 
1. ชื่อเรื่อง 

1.1 ช่ือเรื่องการวิจัยตรงประเด็นสื่อความหมายให้ทราบทนัทีว่าผู้วิจัยศึกษาเรื่องอะไรได้
ชัดเจนมากน้อยเพียงใด.................................................................................................................
เพราะอะไร  ................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

1.2 ช่ือเรื่องการวิจัยมีความชัดเจน กระทัดรัด และใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมากน้อยเพียงใด
................................................................................................................................................
เพราะอะไร  ................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 

1.3 ช่ือเรื่องการวิจัยบ่งบอกประเภทของการวิจัยนี้ชัดเจนมากน้อยเพียงใด
...............................................................................................................................................
และจัดเป็นการวิจัยประเภทใด..................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

1.4 ช่ือเรื่องการวิจัยแสดงองค์ประกอบของการวิจัยได้มากน้อยเพียงใด 
  1) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม มใีนระดับ..............................

เพราะอะไร  .......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
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2) การกําหนดเป้าหมายของการวิจัยสอดคล้องกับผลที่ได้รับจากการโครงการวิจัย มีในระดับ
..................................................................................................................................................
เพราะอะไร  ................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

2. ความเป็นมา 
2.1 รายงานการวิจัยนี้ระบุความเป็นมาของปัญหาการวิจัยว่ามีความสําคัญจริงมากน้อย

เพียงใด.........................................................................................................................................
เหตุผล……................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

2.2 รายงานการวิจัยนี้ผู้วิจัยระบุแรงจูงใจทีวิ่จัยชัดเจนเพียงใด..........................................
เหตุผล……................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
รายงานการวิจัยระบุให้ทราบ 
3.1 ความต้องการทําอะไร กับใครที่ชัดเจนเพียงใด....................................................

เหตุผล……................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

3.2 จุดหมายปลายทางหรือผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการวิจัยมีความชัดเจนเพียงใด 
..................................................................................................................................................
เหตุผล……................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
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             4. ขั้นตอนการดาํเนนิงาน 
รายงานการวิจัยระบุขั้นตอนการดําเนินงานไว้ชัดเจนปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด

....................................................................................................................................................
เหตุผล……................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
5.1 รายงานการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าจะสร้างความรู้ทางวิชาการใหม่ ๆ มากน้อยเพียงใด

................................................................................................................................................
เหตุผล....................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

5.2 รายงานการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าจะก่อให้เกิดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ แนวคิดใหม่ ๆ มาก
น้อยเพียงใด................................................................................................................................
เหตุผล......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

5.3 รายงานการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าจะช่วยตอบคําถามที่อยากรู้ ให้เข้าใจปัญหา และช่วยใน
การแก้ไขปัญหามากน้อยเพียงใด...............................................................................................
เหตุผล....................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
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บทที่ 3 
การนําเสนอโครงการวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 
สาระสําคัญ 

หลังจากที่ผู้เรียนได้ฝึกการทําโครงการวิจัยแล้ว จําเป็นต้องนําเสนอผลการวิจัย เพื่อรายงานใน
ห้องเรียนอันเป็นประโยชน์ต่อการเสริมแนวคิด วิเคราะห์ข้อดีข้อด้อย และมีการเสนอแนวทางพัฒนา
ทักษะการวิจัยของผู้เรียนให้ก้าวหน้าต่อไป 

 

ผลการเรียนที่คาดหวัง 
ผู้เรียนมีความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคในการนําเสนอผลงานและการเขียนแสดง

ความคิดเห็น รวมทั้งสามารถนําความรู้ไปใช้นําเสนอผลการวิจัยของตนเองต่อผู้อ่ืนและร่วมแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผลและอธิบายอย่างมีหลักคิดเชิงวิชาการได้ 

 

ขอบข่ายเนื้อหา 
การนําเสนอผลงานและการเขียนแสดงความคิดเห็น 
 

เนื้อหาสาระ 
เรื่องที่ 1 การนําเสนอผลงาน 

ในการวิจัยซึ่งหลังจากที่ผู้วิจัยได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว การนําเสนอผลงานอาจจะอยู่ในรูปของ
การนําเสนอปากเปล่า หรือการนําเสนอในรูปเอกสารก็ได้ ประเด็นต่าง ๆ ที่จะปรากฏอยู่ในการนําเสนอ
ผลงานที่นับว่าเป็นประเด็นสําคัญจะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ คือ 

1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งจะเป็นการอธิบายถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้  ผลการ
วิเคราะห์จะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับความละเอียดและความชัดเจนของข้อมูลที่รวบรวม 

โดยปกติการวิเคราะห์ข้อมูลจะอธิบายในรูปของรูปภาพ แผนภูมิ ตาราง กราฟ ฯลฯ ที่
ประกอบด้วยคําอธิบายแต่ละภาพที่ปรากฏ สิ่งที่ผู้วิจัยควรจะคํานึงก็คือ ผลการวิเคราะห์ไม่ควรจะมีแต่
ภาพที่ปราศจากคําอธิบายเพราะจะไม่สื่ออะไรให้ผู้อ่านเข้าใจมากนัก นอกจากนี้ การเสนอผลงานวิจัย
จะต้องแสดงถึงความคิดที่ต่อเนื่องเชื่อมโยง โดยที่ข้อความที่เขียนจะเป็นการเรียบเรียงความที่เป็นเหตุเป็น
ผลต่อกัน ในกรณีที่เขียนเป็นย่อหน้าแต่ละย่อหน้าจะเป็นการอภิปรายถึงหนึ่งความคิด 

2) การอภิปรายผล จะเป็นส่วนที่ผู้วิจัยจะต้องเชื่อมโยงกับการศึกษาค้นคว้าที่ดําเนินการมาก่อน 
ซึ่งส่วนใหญ่จะปรากฏอยู่ในรูปของการทบทวนวรรณกรรม เมื่อเป็นการนําเสนอผลงานที่ไม่มีความซ้ําซ้อน
มีความแตกต่าง ซึ่งถ้าหากเป็นไปได้จะสะท้อนถึงผลงานวิจัยที่เป็นความคิดใหม่ ที่ได้จากการวิจัยของผู้วิจัย 
การอภิปรายผลจะต้องตอบสนองการตอบคําถามและการอธิบาย คือ วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้แต่ละข้อ 
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สิ่งที่ผู้วิจัยจะต้องคํานึงก็คือ การอภิปรายผลจะไม่ซ้ํากับผลการวิเคราะห์ข้อมูล แต่จะเป็นการอธิบายหรือ
เรียบเรียงความคิดเห็นที่แสดงให้เห็นว่า การวิจัยเรื่องนี้มีผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์หรือมีการ
ประยุกต์นาํไปใช้กว้างขวาง สนองตอบความต้องการของสังคม รักษาและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง 
ตลอดจนได้นวัตกรรมอะไรจากการวิจัย และจะนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร 

3) บทสรุปสําหรับการนําเสนอผลงานวิจัยที่ดีจะมีส่วนของบทสรุปที่สําคัญ 2 ส่วน ด้วยกันคือ 
3.1) บทสรุปที่เป็นการอธิบายถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละข้ออย่างไร ซึ่งจะไม่ใช่

เป็นการสรุปเนื้อความที่ปรากฏในข้อต่าง ๆ ที่กล่าวไว้ในบทนําหรือระเบียบวิธีวิจัย แต่จะเป็นการนําเสนอ
ผลของการวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ ที่แสดงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดและอย่างไร ใน
บางครั้งเรียกบทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

3.2) บทสรุปที่เป็นบทคัดย่อ (abstract) ซึ่งโดยปกติจะเขียนเรียบเรียงเพียงหนึ่งย่อหน้า
ด้วยความเรียงกระทัดรัดที่เน้นถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา วิธีการที่ใช้ตลอดจนผลการศึกษาที่ตรงกับ
บทวิเคราะห์ข้อมูล 

จากความสําคัญของการนําเสนอผลงานวิจัยจะเห็นได้ว่า ข้อความที่ปรากฏอยู่ในข้อเสนอ
โครงการวิจัยและส่วนที่นําเสนอผลงาน จะนําเข้ามาผนวกด้วยกัน เรียกว่ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ส่วนการเรียบเรียงหัวข้อหรือประเด็นต่าง ๆ ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่แต่ละองค์กร/หน่วยงาน กําหนดขึ้น 

 

เรื่องที่ 2 การเขียนแสดงความคิดเห็น 
ในการแสดงความคิดเห็นถึงสิ่งที่คิด สิ่งที่ตีความได้จากบันทึกที่อ่าน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกับเจ้าของบันทึกและผู้สนใจที่ร่วมแสดงความคิดเห็นท่านอื่น ๆ นั้น การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเป็นสิ่งจําเป็นเพราะช่วยต่อยอดความรู้เพิ่มขึ้น และกระบวนการสุนทรียสนทนาก็เป็นสิ่งที่ควร
นํามาใช้ร่วมแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอาจจะมีทั้งการสนับสนุนหรือโต้แย้ง โดย
ทั้งหมดจะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดความรู้เพิ่มขึ้น ก่อนแสดงความ
คิดเห็นควรตีความกลั่นกรองความคิด แล้วจึงเรียบเรียงถ้อยคําด้วยภาษาสุภาพ ไม่ก้าวร้าว ไม่อวดเบ่ง
บารมีว่าตนเก่งเหนือใครและควรละเว้นจากอารมณ์ทั้งหลาย เพราะอาจจะทําให้สูญเสียโอกาสแห่ง     
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ตัวอย่าง เช่น 

กรณีผู้เขียน ถ้าเจ้าของบันทึกเขียนผิด สื่อสารผิด หรือเข้าใจเรื่องราวผิด รวมทั้งคิดแตกต่างจาก
ผู้อ่านด้วยความเกรงใจ อคติจากรักลําเอียงจากความช่ืนชม ทําให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยความช่ืนชม 
ไม่โต้แย้ง 

กรณีผู้อ่าน อ่านด้วยอคติด้านลบ คอยจับผิด ไม่เปิดใจรับรู้ ผู้อ่านเองนั่นแหละที่จะเสียโอกาส
แห่งการเรียนรู้ไป 

เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดของการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นอย่างมีสุนทรียสนทนา ก็คือ 
การต้ังสติ ละทิ้งอคติทั้งมวลที่มีในใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและต่อยอดความรู้ในทางสร้างสรรค์ 
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การต่อยอดความรู้ในทางสร้างสรรค์นั้นไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยหรือชื่นชมยินดีเพียงอย่างเดียว  
ผู้ร่วมแสดงความเห็นสามารถเขียนโต้แย้งหรือเขียนข้อความเห็นที่แตกต่างได้ แต่ต้องเขียนด้วยเจตนาที่
ต้องการให้ความรู้นั้นเพิ่มพูนขึ้น เป็นประโยชน์มากขึ้น ซึ่งก็คือ การเขียนโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์นั่นเอง 

สําหรับเจ้าของบันทึกควรอ่านสิ่งที่ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นท่านอื่น ๆ ที่ได้แสดงความคิดเห็นไว้ 
โดยปราศจากอคติเช่นกัน และไตร่ตรองข้อคิดเห็นเหล่านั้นอย่างรอบคอบ เปิดใจรับฟัง แล้วจึงเขียนตอบ
ไปอย่าละเลย 

ขั้นตอนของการร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญ
มาก เพราะขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการต่อยอดความรู้ ซึ่งจะสามารถต่อยอดความรู้ออกไปได้มากน้อย
เพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของบันทึกและผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น ผู้อ่านนั่นเอง ว่าสามารถใช้สุนทรีย
สนทนาได้ดีเพียงใด 
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