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การวิจยัปฏิบตักิารในชั้นเรยีน

การวิจยัของครู (teacher’s research) 

การวิจยัชั้นเรยีน/การวิจยัในชั้นเรยีน (classroom research) 

การวิจยัปฏิบตักิารในชั้นเรยีน (classroom action research) 

การวิจยัปฏิบตักิารทางการศึกษา (educational action research) 

การวิจยัเพื่อพฒันาการจดัการเรยีนรู ้(research for teaching and 

learning development) 

การวิจยัปฏิบตัิการ (action research)



การวิจยัปฏิบตักิาร (action research)

ใชวิ้ธีการทางวิทยาศาสตร ์(scientific method) 

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการแกไ้ขปัญหาเฉพาะ

เรื่อง เพื่อปรบัปรุงการด าเนินงานของผูวิ้จยั

เองหรือหน่วยงาน องคก์ร และผลการวิจยันั้น

ใชก้บักลุม่ที่ท  าการศึกษา 



การวิจยัปฏิบตักิารในชั้นเรยีน

มีจุดมุ่งหมายในการแกปั้ญหาหรอืพฒันาการจดัการ

เรยีนการสอนในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงอยา่งรวดเรว็

น าผลไปใชไ้ดใ้นทนัที เพื่อปรบัปรุงหรอืสง่เสรมิการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนของครูหรอืโรงเรยีน 

ครูและ/หรอืผูเ้รยีนเป็นเป้าหมายหลกัในการท าการวิจยั 

ตอ้งมีการสะทอ้นผลขอ้มูลจากการวิจยัเพื่อการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรูซ่ึ้งกนัและกนัเพื่อใหเ้กิดการพฒันาการ

เรยีนรูร้ว่มกนัอยา่งมีประสิทธิภาพสูแ่นวทางการปฏิบตัจิรงิ



ท าไมตอ้งวิจยัปฏิบตักิารในชั้นเรยีน

เหตผุลเชิงนโยบาย

1) พระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาตแิห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเตมิ 

(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดใหค้รูตอ้งท าวิจยัเพื่อพฒันาการจดัการ

เรียนการสอน (มาตราท่ี 30) และใหค้รูใชก้ารวิจยัเป็นกิจกรรมการ

เรียนรูข้องนกัเรียนและครู (มาตราที่ 24 (5)) 

2) คุรุสภา ก าหนดใหผู้ท้ี่จะปฏิบตังิานในวิชาชีพครูตอ้งมีมาตรฐานความรู ้

ดา้นการวิจยัทางการศึกษา”เป็น 1 ใน 9 มาตรฐานความรูข้องครู สาระ

ความรูแ้ละในมาตรฐานความรู ้การวิจยัทางการศึกษาน้ีครอบคลมุการ

วิจยัในชั้นเรียน”การฝึกปฏิบตักิารวิจยัและการใชก้ระบวนการวิจยัใน

การแกปั้ญหาดว้ย และครูตอ้งมีสมรรถนะสามารถท าวิจยัเพื่อ

พฒันาการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียน”  



ท าไมตอ้งวิจยัปฏิบตักิารในชั้นเรยีน

เหตผุลเชิงนโยบาย

3) คุรุสภาก าหนดมาตรฐานของหลกัสูตรปรญิญาทางการศึกษา

ว่าตอ้งใหบ้ณัฑิตผ่านการปฏิบตักิารสอนในสถานศึกษาไม่นอ้ย

กว่า 1 ปี และผ่านเกณฑก์ารประเมินปฏิบตัิการสอนดงั

คณะกรรมการคุรุสภาก าหนดไวท้ั้ง (1) การฝึกปฏิบตัวิิชาชีพ

ระหว่างเรยีน และ (2) การปฏิบตักิารสอนในสถานศึกษาใน

สาขาวิชาเฉพาะซ่ึงการปฏิบตักิารสอนดงักล่าวก าหนดใหต้อ้ง

ฝึกทกัษะและมีสมรรถนะในดา้นการท าวิจยัในโรงเรยีนเพื่อ

พฒันาผูเ้รยีน” 



ท าไมตอ้งวิจยัปฏิบตักิารในชั้นเรยีน

เหตผุลดา้นการจดัการเรียนการสอน



เป้าหมายการวิจยัปฏิบตักิารในชั้นเรียน

การพฒันาผูเ้รยีนใหมี้ความรูค้วามสามารถตาม

ศกัยภาพหรือคณุลกัษณะที่พึงประสงคต์าม

วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของหลกัสูตร 

การพฒันาครูผูส้อนใหส้ามารถจดัการเรียนการ

สอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ



แนวคิดของการวิจยัปฏิบตักิารในชั้นเรียน

เป็นเครือ่งมือในการเรยีนรูแ้ละสรา้งความรูใ้นการ

ปฏิบตังิาน

ครูเกิดความเขา้ใจในสภาพผลส าเรจ็และปัญหาการ

ปฏิบตังิานจดัการเรยีนการสอนของตนเอง 

น าไปสูก่ารพฒันาความสามารถในการปรบัปรุงและพฒันา

ตนเองในการปฏิบตังิานวิชาชีพของครู 

เม่ือครูเผชิญกบั “ปัญหา” ในการจดัการเรยีนการสอน ครู

สามารถเปลี่ยนปัญหา” ใหเ้ป็น “ปัญญา” และ “การ

สรา้งสรรคไ์ดด้ว้ยการวิจยัปฏิบตักิารในชั้นเรยีน 



แนวคิดของการวิจยัปฏิบตักิารในชั้นเรียน

ครูนกัวิจยัจะเรยีนรูต้ลอดเวลา สามารถนิเทศตนเองและ

เปลี่ยนแปลงตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสรา้งสรรค ์

การวิจยัปฏิบตัิการในชั้นเรยีนจะเพ่ิมพลงัอ านาจใหค้รู

สามารถพึ่งตนเองในการพฒันาทกัษะ กระบวนการคิด 

และกระบวนการท างานของตนเองใหไ้ดต้ามมาตรฐาน

วิชาชีพครู ช่วยใหค้รูไดเ้รยีนรูเ้พื่อพฒันาการปฏิบตังิาน

ของตนเอง



แนวคิดของการวิจยัปฏิบตัิการในชั้นเรียน

การวิจยัปฏิบตักิารในโรงเรียนแท ้ๆ ตอ้งเป็นงานที่เล็ก ๆ ง่าย ๆ 

และมีคุณค่า”(a small, simple and significant task)

บูรณาการอยูใ่นการปฏิบตังิานการจดัการเรียนการสอนปกตขิองครู 

ยดึถือคตทิี่ว่า เราทั้งผองสามารถเรียนรูจ้ากกนัและกนั” (we all can 

learn from each others) ไดแ้ก่การเรียนรูร้ะหว่างผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง

ทั้งหมด 

คุณค่าของการวิจยัปฏิบตักิารในชั้นเรียน คือ การเรียนรูแ้ละสรา้ง

ความรูเ้พ่ือการเปลี่ยนแปลงตนเองของครู 

(สิริพนัธุ ์สุวรรณมรรคา)



การจดัการเรียนรู ้กบั การวิจยัในชั้นเรียน



ประเด็นปัญหาระหว่างการจดัการเรียนรู ้

พุทธิพิสยั :                  

ความรู ้สติปัญญา การคิด

จติพิสยั : ความรูสึ้ก 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์

ทกัษะพิสยั : ความสามารถใน

การปฏิบตัิและแสดงออก



ลกัษณะของการวิจยัปฏิบตักิารในชั้นเรียน



ขั้นตอนการวิจยัปฏิบตักิารในชั้นเรียน

 ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดปัญหาเพ่ือคน้หาปัญหา

 ขั้นตอนท่ี 2 เตรียมการและวางแผน (plan)

 ขั้นตอนท่ี 3 ปฏิบตัิตามแผนที่ไดว้างไว ้(action)

 ขั้นตอนท่ี 4 สงัเกตผลท่ีเกิดข้ึน (observation)

 ขั้นตอนท่ี 5 สะทอ้นผลกลบั (reflection)

 ขั้นตอนท่ี 6 วิเคราะหข์อ้มูลและสรุปผล

 ขั้นตอนท่ี 7 เขียนรายงานการวิจยั



ลกัษณะของการวิจยัปฏิบตักิารในชั้นเรียน

5W1H 

ใคร (who)  ครู 

ท าอะไร (what)  แกปั้ญหา/พฒันา 

ที่ไหน (where)  ในชั้นเรยีน

เม่ือไร (when)  ขณะการด าเนินการจดัการเรยีนการสอน

ท าไม (why)  ปรบัปรุง/พฒันาการเรยีนการสอนของผูเ้รยีน

อยา่งไร (How)  ขั้นตอน PAOR



ประเภทของการวิจยัปฏิบตักิารในชั้นเรียน



CAR VS Academic research



CAR VS Academic research



CAR VS Academic research



ปัญหาและมโนทศันท์ี่คลาดเคล่ือน

1. ปัญหาวิจยัท่ีท  าไม่ไดเ้ป็นปัญหาในชั้นเรียน

จริง ๆ เกิดจากความคิดของตนเอง

2. ปัญหาวิจยัค่อนขา้งกวา้งและไม่สามารถท าได้

เสร็จใน 1 ภาคเรียน

3. การก าหนดแบบแผนการวิจยัลว่งหนา้ก่อน

การส ารวจปัญหาวิจยั



ปัญหาและมโนทศันท์ี่คลาดเคล่ือน

4. การวิจยัแยกสว่นออกจากการเรยีนการสอน 

5. ไม่ไดน้ าผลการวิจยัไปใชแ้กปั้ญหาในชั้นเรียน 

6. ความสบัสนระหว่างการวิจยัปฏิบตักิารในชั้น

เรียนกบัวิจยัเชิงวิชาการ 



20 ค าถามท่ีพบบ่อยของนิสิตครู

1. เป็นนิสิตครูมือใหม่ไม่รูว่้าจะท าวิจยั

เรือ่งอะไรดี คิดปัญหาวิจยัไม่ออก



20 ค าถามท่ีพบบ่อยของนิสิตครู

2. ปัญหาในชั้นเรียนมีมาก มีหลายอยา่งไม่รูจ้ะ

เลือกท าปัญหาใดดี ควรเลือกปัญหาอยา่งไรจงึ

จะเหมาะสม



20 ค าถามท่ีพบบ่อยของนิสิตครู

3. จะท าวิจยัในชั้นเรียน เรื่องท่ีจะท าตอ้งมีความ

ลึกซ้ึงและละเอียดเพียงใด ท าเรื่องเล็ก ๆ จะ

เพียงพอหรือไม่

หลกั 3S :                          

Small Simple Significant



20 ค าถามท่ีพบบ่อยของนิสิตครู

4. การวิจยัในภาคเรียนแรกตอ้งท าวิจยัเชิง

ส ารวจ ภาคเรียนที่ 2 ตอ้งท าวิจยัเชิงทดลอง

ใช่หรือไม่

ปัญหาวิจยัจะเป็นส่ิงท่ีก าหนดแบบแผน                   

การวิจยั ไม่ควรก าหนดแบบแผน                   

เพื่อปิดกัน้ความคดิของตนเอง



20 ค าถามท่ีพบบ่อยของนิสิตครู

5. ท าไมจงึรูสึ้กว่าวิจยัในชั้นเรียนจงึเป็นภาระท่ี

หนกัมาก เหมือนเป็นภาระงานท่ีเพิ่มข้ึนอีก

เป็นเทา่ตวันอกเหนือจากงานสอน

เพราะท าการวิจยัแยกส่วนออกจากการเรยีนการ

สอน ควรคูข่นานไปกบัการเรยีนการสอนปกติ

ภาระงานครมีูเป็นรอ้ยการวิจยัไม่ใช่งานท่ี 

101 (แตต่อ้งรวมรอ้ยเรือ่งใหเ้ป็นหน่ึงเดียว)



20 ค าถามท่ีพบบ่อยของนิสิตครู

6. ท าวิจยัในชั้นเรียนตอ้งเขียนเป็นรายงาน 5 

บทเหมือนปริญญานิพนธ ์(thesis) หรือไม่

ไม่จ าเป็น ท าเป็น 5 บท หรอืเรยีงตามหัวขอ้ก็ได ้

(ตามคูมื่อ ศษ561 ปีการศึกษา 2555 หนา้ 

58)



20 ค าถามท่ีพบบ่อยของนิสิตครู

7. ช่ือเรื่องงานวิจยัจะเขียนอยา่งไรจงึจะถูกตอ้ง

และสมบูรณ์

ควรมีองคป์ระกอบ 3 ส่วน 1) จุดมุ่งหมายของ

การวิจยั/วิธีการศึกษา 2) ตวัแปรหลักในการ

วิจยั และ 3) กลุ่มตวัอย่าง/กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้

ในการวิจยั



การวิเคราะห์พฤติกรรมการทดลองใน

วิชาวิทยาศาสตรข์องนกัเรยีนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรยีนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ปทุมวัน



20 ค าถามท่ีพบบ่อยของนิสิตครู

8. จะเขียนบทน า ภูมิหลงั หรือเขียนความ

เป็นมาและความส าคญัของปัญหามีเทคนิค

การเขียนอยา่งไร

E

A

P



20 ค าถามท่ีพบบ่อยของนิสิตครู

9. การเขียนวตัถุประสงคห์รือความมุ่งหมาย

ของการวิจยัเขียนอยา่งไร

สอดคลอ้งกบัช่ือเรือ่ง / ชัดเจนว่าตอ้งการศึกษา

อะไร อย่างไร / ตอ้งสามารถศึกษาหาค าตอบ

ได ้/ เขียนใหอ้ยู่ในรปูของประโยคบอกเล่า / 

สัน้ กะทดัรดั และใชภ้าษาท่ีเขา้ใจงา่ย

เพ่ือ + ค ากรยิาท่ีวัดไดชั้ดเจน



20 ค าถามท่ีพบบ่อยของนิสิตครู

10. ประโยชนข์องการวิจยั(ความส าคญัของการ

วิจยั)มีวิธีเขียนอยา่งไร เขียนไปเขียนมาท าไม

รูส้ึกว่าคลา้ยกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั

วัตถุประสงค ์> ระบุว่าจะท าอะไรในงานวิจยั

ประโยชนข์องการวิจยั > ระบุว่าท าแลว้ไดอ้ะไร 

เกิดผลอะไรบา้ง
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11. ตอ้งเขียนรายงานเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง

เหมือนกบัปริญญานิพนธห์รือไม่ เขียนอยา่งไร คดัลอก

จากปริญญานิพนธจ์ากหลาย ๆ เล่มมาเรียบเรียงใหม่

ไดห้รือไม่

ไม่ควรคดัลอกมาจากปรญิญานิพนธ ์ควรศึกษา

เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีเราศึกษาเท่านัน้ (ไม่

จ าเป็นตอ้งหนาหรอืมีปรมิาณมาก) ศึกษาจาก

แหล่งขอ้มูลตน้ทาง เช่น หนงัสือ วารสาร 
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12. กรอบแนวคิดในการวิจยัคืออะไร เขียน

อยา่งไร เป็นเหมือนกบัแผนผงัขั้นตอนการ

ด าเนินงานวิจยัหรือไม่

กรอบแนวคดิในการวิจยัเป็นแผนภาพท่ีแสดง

ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร กรณีท่ีเป็นการ

วิจยัเชิงทดลองหรอืงานวิจยัท่ีตอ้งทดสอบ

สมมตฐิาน



วิธีสอน ผลสมัฤทธ์ิ

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม



โครงงานทดลอง
การคิดอยา่งมี

วิจารณญาณ

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม



กิจกรรมค่าย

ภาษาองักฤษ

ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน

ตวัแปรตน้

ตวัแปรตาม

ความฉลาด

ทางอารมณ์



ศึกษาเอกสาร

แนวคิด

สรา้งเครื่องมือ

เก็บรวบรวม

ขอ้มูล

แผนภาพน้ีเป็นกรอบขั้นตอน

การด าเนินการวิจยั ไม่ใช่

กรอบแนวคิดในการวิจยั !!!
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13. ประชากร กลุม่ตวัอยา่ง กลุม่เป้าหมาย 

ส าหรบัการวิจยัในชั้นเรียนคืออะไร มีวิธีการ

เขียนอยา่งไร

ประชากร/กลุ่มตวัอย่าง ใชก้รณีเนน้การสรปุ

อา้งอิงผลการวิจยั (อาจไม่จ าเป็นส าหรบัการวิจยัในชัน้เรยีน)

กลุ่มเป้าหมาย ใชก้รณีศึกษากลุ่มเฉพาะเจาะจง
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การเขยีนตอ้งระบุใหช้ัดเจนว่าศึกษาใคร จ านวน

เท่าใด มีเกณฑก์ารคดัเลือกอย่างไร ใชเ้ทคนิค

การสุ่ม/การเลือกแบบใด

Attention !!!

ใชก้ารเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)     

(ไม่ควรเขยีนว่า การสุ่มแบบเจาะจง) เพราะ

เม่ือเจาะจงแลว้ก็ไม่น่าจะเป็นการสุ่ม
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14. เทคนิควิธีและเครื่องมือที่ใชก้ารเก็บ

รวบรวมขอ้มูลส าหรบัการวิจยัในชั้นเรียนมี

อะไรบา้ง

เทคนิควิธี : การสงัเกต การสอบปากเปล่า การ

พูดคุย การเขียนสะทอ้นการเรยีนรู ้การใช้

แฟ้มสะสมผลงาน การทดสอบ การประเมิน

ตนเอง การประเมินโดยเพื่อน โดยครู
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เครือ่งมือ: แบบสมัภาษณ ์แบบสงัเกต 

แบบสอบถาม แบบส ารวจรายการ 

แบบทดสอบ แบบวัด

การวิจยัในชัน้เรยีนเนน้การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ี

หลากหลายวิธี ยืดหยุ่นตามลักษณะของปัญหา

วิจยัและสภาพความเป็นจรงิในชัน้เรยีน
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15. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัในชั้นเรียนมีการ

ตรวจสอบคณุภาพอยา่งไร ตอ้งสง่ให้

ผูเ้ช่ียวชาญหรือไม่

ตรวจสอบคุณภาพโดยดูความเหมาะสม ความ

เป็นไปได ้ความเป็นปรนยั หรอือาจหาความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) 
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อาจไม่จ าเป็นตอ้งหาความเช่ือมั่น การวิเคราะห์

ความยาก อ านาจจ าแนก เน่ืองจากตอ้งมีการ

ทดสอบกบักลุ่มย่อยก่อนใชจ้รงิ ท าใหไ้ม่ทนั

การน าไปใชแ้ละแกปั้ญหาผูเ้รยีนอย่าง

ทนัท่วงที (ควรใชป้ระสบการณค์รูผูส้อนมากกว่า)

ผูเ้ช่ียวชาญส าหรบัการวิจยัในชัน้เรยีน คอื       

อ.นิเทศ อ.พี่เล้ียง ครใูนกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
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16. การวิเคราะหข์อ้มูลในการวิจยัในชั้นเรียนมี

เทคนิคใดบา้ง

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยการ

วิเคราะห์เน้ือหา (content analysis)

การวิเคราะห์เชิงปรมิาณ โดยใชส้ถติบิรรยาย

พื้นฐาน ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ คา่เฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน



20 ค าถามท่ีพบบ่อยของนิสิตครู

17. จ  าเป็นหรือไม่ที่ตอ้งใชส้ถิต ิt-test และ 

ANOVA เพื่อทดสอบสมมตฐิานการวิจยั

ไม่จ าเป็นเสมอไป เน่ืองจาก t-test และ ANOVA เป็น

สถติอิา้งอิง โดยสรุปผลจากกลุ่มตวัอย่างสู่

ประชากร งานวิจยัในชัน้เรยีนมุ่งแกปั้ญหา/พฒันา

ผูเ้รยีนเฉพาะในชัน้เรยีน เฉพาะกลุ่ม และน าผลไป

ใชใ้นทนัที ไม่ไดมี้ความมุ่งหมายเพื่อสรุปอา้งอิงไป

ยงัประชากร
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18. สรุปผลการวิจยัควรเขียนอยา่งไร เอาขอ้มูล

สว่นใดมาเขียนบา้ง

การเขยีนสรุปผลตอ้งสรุปตามความมุ่งหมายและ

สมมตฐิานของการวิจยัท่ีไดต้ัง้เอาไว ้โดยเขยีนใหมี้

ใจความชัดเจน กระทดัรดั น าเสนอเฉพาะผลท่ีได้

จากการวิจยัเท่านัน้ ไม่ควรใส่ความคิดเห็น

เพิ่มเตมิของผูวิ้จยัเขา้ไป
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19. การเขียนอภิปรายหรือสะทอ้นผลการวิจยั 

และการเขียนขอ้เสนอแนะเขียนอยา่งไร สอง

หวัขอ้น้ีเก่ียวขอ้งกนัหรือไม่



 1. อธิบายผลการวิจยัว่ามีความสอดคลอ้งกนัหรอืแตกต่างกบั

สมมติฐาน แนวคิด/ทฤษฎีท่ีไดศึ้กษามา หรืองานวิจยัท่ีผ่าน

มาหรอืไม่ อย่างไรบา้ง

 2. อภิปรายผลและขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจท่ีอยู่นอกเหนือจาก

ความมุ่งหมายของการวิจยัท่ีไดต้ัง้ไว ้

 3. แสดงใหเ้ห็นถึงขอ้บกพรอ่งหรือปัญหาและอุปสรรคของ

การวิจยัในประเด็นต่าง ๆ เช่น ปัญหาจากกระบวนการวิจยั

ในการทดลอง การเลือกกลุ่มตวัอย่าง การใชเ้ครื่องมือในการ

วิจยัท่ีไม่เป็นไปตามท่ีไวว้างแผนไวใ้นโครงรา่งการวิจยั

การเขียนอภิปราย/สะทอ้นผลการวิจยั



การเขียนขอ้เสนอแนะในการน าไปใช้

 เสนอแนะผูอ้่านว่าจะน าขอ้คน้พบจากการวิจัยน้ีไปสู่

การปฏิบตัิจริงไดอ้ยา่งไร 

 หากน าไปใช้ใหส้  าเร็จตอ้งด าเนินการหรือค านึงถึง

อะไรบา้ง 

 การเขียนนั้นตอ้งมีความต่อเน่ืองจากสรุปผลการวิจยั

และอภิปรายผลการวิจยัที่ไดก้ล่าวมาในขา้งตน้



การเขียนขอ้เสนอแนะในการวิจยัตอ่ไป

 เป็นการเสนอแนะผูอ้่านที่ตอ้งการด าเนินการวิจยัใน

เร่ืองที่สอดคลอ้งหรือใกลเ้คียงกันว่าการวิจัยในครั้ง

ตอ่ไปควรตอ่ยอดองคค์วามรูด้า้นใดบา้ง 

 เสนอว่าควรระวงัจุดอ่อน/ปัญหา หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ที่

อาจเกิดข้ึนอะไรบา้ง 

 การเขียนจะต้องต่อเน่ืองจากสรุปผลการวิจัยและ

อภิปรายผลการวิจยัดว้ยเช่นเดียวกนั



สรุปผล-อภิปรายผล-ขอ้เสนอแนะ
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20. งานวิจยัถา้ผลการวิจยัออกมาไม่ดี ไม่

ประสบผลส าเร็จ เช่น ในกรณีวิจยัเชิงทดลอง

หรือควรท าอยา่งไร

เสนอผลการวิจยัตรงไปตรงมา ไม่ควรบิดเบือน

ความจรงิ พรอ้มทัง้อภิปรายหรอืสะทอ้นผลว่า 

เกิดจากสาเหตุใด มีตวัแปรแทรกซอ้นหรอืไม่ 

แลว้น าไปสู่ขอ้เสนอแนะในการวิจยัตอ่ไป



THANK YOU

ขอบคุณครบั


