
การเขียนขอ้เสนอโครงการ:  
ปัญหาวิจยัเลือกอยา่งไรใหต้อบโจทย์
ดร.อิทธิพทัธ ์สุวทนัพรกูล คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ



ปัญหา ?
ปัญหาสว่นตวั
ปัญหาการทาํงาน
อะไรๆ ก็มีแตป่ัญหา ...



หวัขอ้การบรรยาย
การวิจยัเชิงวิชาการvsการวิจยัในชั้นเรยีน
การกาํหนดปัญหาวิจยั (ทั้ง 2 แบบ)
เทคนิคการเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยั



•การวิจยัเชิงวิชาการ
• Academic Research

•การวิจยัในชั้นเรยีน
• Classroom Research

ความแตกตา่ง?



•ประเด็นจากการศึกษา
เอกสารและงานวิจยั

AR

•ปัญหาปัจจบุนัที่เกิดขึ้น
ในชั้นเรยีน

CAR



การวิจยัเชิงวิชาการ
สภาพการณป์ัจจบุนั / เอกสาร / งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง



การวิจยัปฏิบตักิารในชั้นเรยีน
เกิดขึ้น > ดาํเนินการ > ใชป้ระโยชนใ์นหอ้งเรียน



การกาํหนดปัญหาวิจยั



ทาํไมตอ้งหาปัญหาวิจยั
   เพื่อใหเ้กิดความรูใ้หม่ อธิบายใหเ้กิดความ
กระจา่งขึ้น
 เพื่อการแกไ้ขปัญหา / พฒันาสิ่งที่มีอยู่
 ตวัแปร / ปรากฏการณ ์เปลี่ยนแปลงไปตาม
เวลา สงัคม สถานที่ สภาวะแวดลอ้ม
 สิ่งที่ทาํวิจยัไวย้งัไม่เสร็จสิ้น รอการตอ่ยอดองค์
ความรู ้



ปัญหาวิจยั
   ประเด็นที่นกัวิจยัสงสยัและตอ้งการดาํเนินการ
หาคาํตอบที่ถูกตอ้งตามความเป็นจริง

   อาจขดัแยง้หรือไม่ขดัแยง้ทั้งกบัสภาพความ
เป็นจริงหรือสภาพที่คาดหวงั 
 ใชก้ระบวนการวิจยัที่เหมาะสมกบั
ปรากฏการณใ์นการหาคาํตอบ 
 สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งหรือทาํซํ้าได ้



ปัญหาการวิจยั
    มาไดอ้ยา่งไร?



สภาพ
ปัญหา ปัญหาวิจยั ตวัแปร



 ปัญหาวิจยั มาจากสภาพที่เป็นจรงิไม่
สอดคลอ้งกบัสภาพที่คาดหวงัของ
ประเด็นที่ศึกษา 

...ปัญหาวิจยัตอ้งไม่สามารถแกด้ว้ยสามญั
สาํนึกได ้หากแกด้ว้ยสามญัสาํนึกแลว้อาจไม่
จาํเป็นตอ้งทาํวิจยั...

ปัญหาวิจยั vs ปัญหาทัว่ไป



1. คณุลกัษณะของนกัศึกษาในศตวรรษที่ 21 มี
องคป์ระกอบอะไรบา้ง

2. นกัศึกษาที่เขา้รว่มชุมนุมทางการเมืองมีวิธีคิด
อยา่งไรบา้ง

3. ทาํไมการจราจรช่วงเชา้และเยน็รถจงึ
หนาแน่น

วิเคราะหป์ัญหาวิจยั



ปัญหาการวิจยัในชั้นเรียน

Expectation Actuality Problem(s)



การจดัการเรยีนรูก้บัการวิจยัในชั้นเรยีน



ประเด็นปัญหาระหว่างการจดัการเรยีนรู ้
พทุธิพิสยั :                  

ความรู ้สตปิัญญา การคิด

จติพิสยั : ความรูส้ึก 
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์

ทกัษะพิสยั : ความสามารถใน
การปฏิบตัแิละแสดงออก





ปัญหาการวิจยัเชิงวิชาการ



ที่มาของปัญหาวิจยั
1. จากประสบการณส์ว่นตวัของผูว้ิจยัที่ไดพ้บเห็นมาจาก
ปรากฏการณท์ี่น่าสนใจ

2. จากขอ้เสนอแนะของผูร้อบรูใ้นงานหรอืศาสตรส์าขาตา่ง ๆ 
3. จากการศึกษาทฤษฎีตา่ง ๆ ที่สนใจ เพื่อตรวจสอบความ
สอดคลอ้ง ความเปลี่ยนแปลง

4. จากการตดิตามข่าวสารตา่ง ๆ เช่น ข่าวสาร บทความจาก
วารสาร สิ่งตพีิมพ ์เป็นตน้



5. จากวิทยานิพนธ/์ปริญญานิพนธ ์หรือรายงานการวิจยั
ตา่ง ๆ 

6. จากการศึกษาบทคดัยอ่ของงานวิจยัที่หน่วยงานได้
รวมไวเ้ป็นเลม่

7. จากหน่วยงานที่ประกาศใหทุ้นอดุหนุนการวิจยั
8. จากการเขา้รว่มประชุมสมัมนาตา่ง ๆ 

ที่มาของปัญหาวิจยั



1. องคป์ระกอบสว่นตวัของนกัวิจยั
1.1 หวัขอ้ปัญหาที่จะทาํการวิจยัตรงกบัวตัถุประสงค์
หรือความสนใจของนกัวิจยัหรือไม่เพียงใด 
1.2 นกัวิจยัมีประสบการณ ์ความสามารถ ความ
ชาํนาญ ตลอดจนภมูิหลงัเพียงพอที่จะทาํการวิจยัใน
ปัญหานั้นหรือไม่
1.3 ความรูข้องนกัวิจยัเกี่ยวกบัสิ่งที่จะทาํการวิจยั

การประเมินปัญหาวิจยั



1.4 นกัวิจยัมีทีมงาน อุปกรณ ์และเครื่องมือ
เพียงพอที่จะทาํใหง้านวิจยัมีคณุภาพหรือไม่
1.5 นกัวิจยัมีเวลาเพียงพอที่จะทาํวิจยัหรือไม่
1.6 นกัวิจยัสามารถเขา้ถึงแหลง่ขอ้มูลและ
สามารถหาขอ้มูลไดอ้ยา่งเพียงพอหรือไม่

กระประเมินปัญหาวิจยั



2. องคป์ระกอบทางดา้นสงัคม
2.1 งานวิจยัที่ทาํเป็นประเด็นที่ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบั
เหตกุารณท์างสงัคมหรือไม่ซํ้าซอ้นกบัผลงานของคนอื่น
2.2 ผลการวิจยัเรื่องนั้นจะช่วยเสริมสรา้งความรูแ้ก่สงัคม
อยา่งไร มากนอ้ยเพียงใด
2.3 บุคคลหรือหน่วยงานลกัษณะใดที่สามารถจะนาํเอาขอ้
คน้พบตา่ง ๆ ไปใชป้ระโยชนไ์ด ้และใชไ้ดอ้ยา่งไร

การประเมินปัญหาวิจยั



2.4 ประโยชนจ์ากขอ้คน้พบจะสามารถนาํไปใชไ้ด้
กวา้งขวางเพียงใด ทั้งในแง่ของกลุม่คนหรือองคก์ร 
ระยะเวลา สถานที่และสถานการณท์ี่จะนาํไปใช้
2.5 ขอ้จาํกดัหรือความไม่สมบูรณบ์างประการของ
งานวิจยัที่นกัวิจยัอาจตอ้งยอมในงานวิจยันี้ ทาํให้
ผลสรุปที่ไดข้าดความน่าเชื่อถือหรือไม่ อยา่งไร

การประเมินปัญหาวิจยั



3. องคป์ระกอบดา้นปัญหาและอปุสรรคของการวิจยั
นกัวิจยัควรสาํรวจปัญหาและอุปสรรคในขั้นเริ่มตน้
เพื่อใชใ้นการวางแผนการดาํเนินการไดอ้ยา่งรอบคอบ 
เหมาะสม และมีความเป็นไปไดม้ากขึ้น

การประเมินปัญหาวิจยั



1. ปัญหาวิจยัตอ้งมีลกัษณะที่เหมาะสม
สอดคลอ้งกบัเงื่อนไขบางอยา่งที่จาํเป็นสาํหรบั
การวิจยั ไดแ้ก่ 

1.1 ความเหมาะสมกบังบประมาณ ระยะเวลา ทีมงาน
1.2 ความเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถของนกัวิจยั 
เพื่อใหเ้กิดกาํลงัใจ ความกระตอืรือรน้ ดาํเนินการวิจยั
จนเสร็จอยา่งมีคณุภาพ

ปัญหาวิจยัที่ดี



1.3 ความเหมาะสมกบัสิ่งอาํนวยความสะดวกตา่ง ๆ ที่
จาํเป็นตอ้งใชใ้นการดาํเนินการวิจยั เช่น แหลง่วิชาการ
สาํหรบัคน้ควา้ ศึกษาหาความรู ้ผูช้าํนาญการที่มี
ความสามารถในการใหค้าํปรึกษา อปุกรณแ์ละ
เครื่องมือตา่ง ๆ ที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ขอ้มูล

ปัญหาวิจยัที่ดี



 2. ปัญหาวิจยัตอ้งมีคณุค่าเพียงพอ โดยเป็นสิ่งที่
นกัวิจยัคิดริเริ่มขึ้นมา ไม่ซํ้าซอ้นหรือลอกเลียนแบบมา
จากงานวิจยัคนอื่น งานวิจยัก่อใหเ้กิดความรูค้วามจริง
ใหม่ที่เพิ่มพนูขึ้น
 3. งานวิจยัตอ้งมีขอ้ยุต ิโดยปัญหาวิจยัตอ้งสามารถ
หาขอ้มูลมาตรวจสอบเพื่อหาขอ้สรุปหรือหาคาํตอบ
ใหแ้ก่ปัญหาวิจยัได ้อนัเป็นการนาํไปสูข่อ้ยุตขิองปัญหา
วิจยั

ปัญหาวิจยัที่ดี



ปัญหาวิจยั

ขอ้ควรคาํนึง

มีประโยชน์

ผูว้ิจยัมีความรู ้

คุม้ค่า

ดาํเนินการ/หาขอ้สรุปได้

สิ่งสาํคญั
นาํไปสูก่ารเลือกปัญหาวิจยั

เชื่อมโยงประเด็นอื่น 



1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลมาก่อนแลว้ค่อย
กาํหนดปัญหาวิจยั

2. ปัญหาวิจยัไม่ชดัเจน ไม่สามารถเก็บขอ้มูลได้
3. ปัญหาวิจยักวา้งจนเกินไป
4. ปัญหาวิจยัไม่ไดม้าจากแนวคิด/ผลการวิจยั

ความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกบัปัญหาวิจยั



A B

ความสมัพนัธข์องปัญหาวิจยั/ตวัแปร

A

B

A B

C

A B C A C

B



เทคนิคการเขียน
ขอ้เสนอโครงการวิจยั



1. ชื่อเรื่อง (Research Title)

3 องคป์ระกอบ
1) ตวัแปรหลกัในการวิจยั
2) จดุมุ่งหมายของการวิจยั/วิธีการศึกษา 
3) กลุม่ตวัอยา่ง/กลุม่เป้าหมายที่ใชใ้นการวิจยั



ตวัอยา่ง
การวิเคราะห์พฤตกิรรมการทดลองในวิชา
วิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรช์ัน้ปีที่ 3 มหาวิทยาลัย
รงัสิต



ตวัอยา่ง
การศึกษาผลการใชข้า่วออนไลน์
ภาษาองักฤษที่มีตอ่ความสามารถในการ
อ่านจบัใจความของนกัศึกษาคณะศิลป
ศาสตรช์ัน้ปีที่ 3 มหาวิทยาลัยรงัสิต



2. ภมูิหลงั
E – A = P

ความคาดหวงั 
Expectation

สภาพจริง 
Actuality
ปัญหาวิจยั 

Problem(s)

E
A
P



สภาพปัญหา / ปัญหาที่เกิดขึ้น

แนวคิด ทฤษฎี

ตวัแปร / ประเด็นศึกษา 
/ ปัญหาวิจยั

คาํถามวิจยั

ความสาํคญั



3. วตัถุประสงคข์องการวิจยั
เพื่อ + คาํกรยิาที่วดัไดช้ดัเจน

สอดคลอ้งกบัชื่อเรื่อง
ชดัเจนว่าตอ้งการศึกษาอะไร อยา่งไร
ตอ้งสามารถศึกษาหาคาํตอบได้
เขียนใหอ้ยูใ่นรูปของประโยคบอกเลา่
สั้น กะทดัรดั และใชภ้าษาที่เขา้ใจง่าย



3. วตัถุประสงคข์องการวิจยั
เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลงั
เรียนที่ไดจ้ากการใชชุ้ดฝึกคณิตคิดเร็ว

เพื่อวิเคราะหพ์ฤตกิรรมการไม่เขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา
(?) เพื่อเขา้ใจสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย

(?) เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความซาบซึ้งในดนตรีไทย



คาํกรยิาสาํหรบัการตัง้วตัถุประสงค์
เพื่อศึกษา... เพื่อสาํรวจ
เพื่อบรรยาย เพื่ออธิบาย
เพื่อเปรยีบเทียบ เพื่อวิเคราะห์
เพื่อสงัเคราะห์ เพื่อประเมิน
เพื่อพฒันา เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์



4. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั
ระบุผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลงัการวิจยัเสรจ็
สิ้น

! วตัถุประสงค ์> ระบุว่าจะทาํอะไรในงานวิจยั
ประโยชนข์องการวิจยั > ระบุว่าทาํแลว้ได้
อะไร เกิดผลอะไรบา้ง



ตวัอยา่ง
ชื่อเรื่อง : การวิจยัและพฒันารูปแบบการสอนแบบบูรณาการชุมชนและ
ทอ้งถิ่นเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตสาํหรบันกัศึกษาคณะศิลปศาสตรช์ั้นปีที่ 1

วตัถุประสงคก์ารวิจยั
1. เพื่อศึกษาสภาพและลกัษณะของการสอนแบบบูรณาการชุมชนและ
ทอ้งถิ่นในปัจจบุนั
2. เพื่อสรา้งและพฒันารูปแบบการสอนแบบบูรณาการชุมชนและ
ทอ้งถิ่นเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตของนกัศึกษา
3. เพื่อศึกษาผลการใชรู้ปแบบการสอนแบบบูรณาการชุมชนและทอ้งถิ่น
เพื่อพฒันาทกัษะชีวิตของนกัศึกษา



ตวัอยา่ง
1. ไดค้วามรูใ้หม่ในเรื่องหลกัการ แนวคิด และแนวปฏิบตัใิน
การออกแบบรูปแบบการสอนแบบบูรณาการชุมชนและ
ทอ้งถิ่นเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตของนกัศึกษา

2. ไดน้วตักรรม คือ รูปแบบการสอนแบบบูรณาการที่เนน้
ชุมชนและทอ้งถิ่นเป็นสาํคญัซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่เป็น
ประโยชนส์าํหรบัอาจารยผ์ูส้อนเพื่อพฒันานกัศึกษษใหม้ี
ทกัษะชีวิตที่ เก่ง ดี มีสุข ตามแนวทางของหลกัสูตรคณะศิลป
ศาสตร์



ตวัอยา่ง
3. กระบวนการวิจยัในการวิจยันี้จะสรา้งโอกาสใหก้ลุม่
ตวัอยา่งที่ศึกษา คือ นกัศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลป
ศาสตรไ์ดป้ระโยชนใ์นการพฒันาทกัษะชีวิต และจะ
สรา้งโอกาสใหอ้าจารยแ์ละชุมชนทอ้งถิ่นไดร้ว่มเรียนรู ้
และรว่มพฒันาองคค์วามรูเ้กี่ยวกบัรูปแบบการสอน
เพื่อพฒันาทกัษะชีวิตของนกัศึกษา



5. นิยามศพัทเ์ฉพาะ
กาํหนดนิยาม/ความหมายของคาํสาํคญั
ที่ใชใ้นการวิจยั (ที่จาํเป็น) ในลกัษณะ
นิยามเชิงปฏิบตักิารเพื่อใชใ้นการ
กาํหนดเครือ่งมือในการวิจยั



6. กรอบแนวคิดในการวิจยั (ถา้มี)
เสนอแผนภาพที่แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 
(ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม) กรณีที่เป็นการวิจยั
เชิงทดลองหรืองานวิจยัที่ตอ้งทดสอบสมมตฐิาน



วิธีสอน ผลสมัฤทธิ์

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม



โครงงานทดลอง
การคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม



กิจกรรมค่าย
ภาษาองักฤษ

ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน

ตวัแปรตน้

ตวัแปรตาม

ความฉลาด
ทางอารมณ์



การจดัโครงงาน
คณิตศาสตร์

ความสามารถ
ในการทาํ
โครงงาน

ตวัแปรตน้

ตวัแปรตาม

ทกัษะการ
แสวงหาความรู ้
ดว้ยตนเอง

เจตคตติอ่วิชา
คณิตศาสตร์



การใชชุ้ดการ
เรียนรูด้ว้ยตนเอง

ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม

ความสนใจใน
การเรียนรู ้

ความมีวินยั
ในตนเอง

ความสามารถ
ทางการเรียน



ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม

คณุภาพครู

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณุลกัษณะนกัเรียน
สภาพครอบครวั

คณุภาพการบริหาร



ศึกษาเอกสาร
แนวคิด

สรา้งเครื่องมือ

เก็บรวบรวม
ขอ้มูล

แผนภาพนี้เป็นกรอบขั้นตอน
การดาํเนินการวิจยั ไม่ใช่
กรอบแนวคิดในการวิจยั !!!



7. สมมตฐิานของการวิจยั (ถา้มี)
กาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ใน
ลกัษณะของสมมตฐิานแบบมีทิศทาง
และไม่มีทิศทาง 



ตวัอยา่ง
นกัศึกษาหญิงมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
แตกตา่งกบันกัศึกษาชาย (สมมตฐิานแบบไม่มี
ทิศทาง) 

นกัศึกษาที่เรียนบทเรียนสาํเร็จรูปมีผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
(สมมตฐิานแบบมีทิศทาง)



8. ขอบเขตการวิจยั
8.1 กลุม่เป้าหมายนกัศึกษา
นกัศึกษาชั้นใด ภาคเรียน/ปีการศึกษาใด จาํนวนกี่คน
8.2 ตวัแปร/ประเด็นที่ศึกษา

7.2.1 ตวัแปร
7.2.2 ตวัแปรอิสระ/ตวัแปรทดลอง



8. ขอบเขตการวิจยั (ตอ่)

8.3 เนื้อหาที่จะทดลอง (ถา้มี)
8.4 ระยะเวลาที่จะดาํเนินการทดลอง 
กาํหนดช่วงเวลาที่ชดัเจนในการดาํเนินการ
วิจยั



9. วิธีดาํเนินการวิจยั
9.1 ประชากร/กลุม่ตวัอยา่ง/กลุม่เป้าหมาย
นกัศึกษา

ประชากร/กลุ่มตวัอย่าง ใชก้รณีเนน้การสรปุ
อา้งอิงผลการวิจยั (อาจไม่จาํเป็นสาํหรบัการวิจยัในชัน้เรยีน)

กลุ่มเป้าหมาย ใชก้รณีศึกษากลุ่ม
เฉพาะเจาะจง



9. วิธีดาํเนินการวิจยั
การเขียนตอ้งระบุใหช้ดัเจนว่าศึกษาใคร จาํนวนเทา่ใด 
มีเกณฑก์ารคดัเลือกอยา่งไร ใชเ้ทคนิคการสุม่/การ
เลือกแบบใด

Attention !!!
ใชก้ารเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)           

(ไม่ควรเขยีนว่า การสุ่มแบบเจาะจง)                         
เพราะเมื่อเจาะจงแลว้ก็ไม่น่าจะเป็นการสุ่ม



9. วิธีดาํเนินการวิจยั
9.2 วิธีการและเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั
เทคนิควิธี : การสงัเกต การสอบปากเปล่า การพูดคุย การเขยีน
สะทอ้นการเรยีนรู ้การใชแ้ฟ้มสะสมผลงาน การทดสอบ การ
ประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อน

เครือ่งมือ: แบบสมัภาษณ ์แบบสงัเกต แบบสอบถาม แบบ
สาํรวจรายการ แบบทดสอบ แบบวดั

“การวิจยัในชัน้เรยีนเนน้การเก็บรวบรวมขอ้มูลที่หลากหลายวิธี 
ยืดหยุ่นตามลักษณะของปัญหาและสภาพจรงิในชัน้เรยีน”



9. วิธีดาํเนินการวิจยั
9.2.1 เครื่องมือที่ใชท้ดลอง (ตวัแปรอิสระ)
- ชื่อและรายละเอียดของเครื่องมือ - การไดม้าซึ่งเครื่องมือทดลอง
- การหาคณุภาพของเครื่องมือ
9.2.2 เครื่องมือที่ใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล (ตวัแปรตาม)
- ชื่อและรายละเอียดของเครื่องมือ - การไดม้าซึ่งเครื่องมือทดลอง
- การหาคณุภาพของเครื่องมือ



9. วิธีดาํเนินการวิจยั
การตรวจสอบคุณภาพโดยดูความเหมาะสม ความเป็นปรนยั 
หรอือาจหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) 

สาํหรบัการวิจยัในชั้นเรียนอาจไม่จาํเป็นตอ้งหาความเชื่อมัน่ 
การวิเคราะหค์วามยาก อาํนาจจาํแนก เนื่องจากตอ้งมีการ
ทดสอบกบักลุม่ยอ่ยก่อนใชจ้ริง ทาํใหไ้ม่ทนัการนาํไปใชแ้ละ
แกป้ัญหาผูเ้รียนอยา่งทนัทว่งที

(หากวิเคราะห์แลว้นาํขอ้มูลไปพฒันาในครัง้ตอ่ไปจะทาํใหไ้ดเ้ครือ่งมือ
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น)



9. วิธีดาํเนินการวิจยั
9.3 การดาํเนินการวิจยั

9.3.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยัเชิงสาํรวจ / การวิจยัเชิงทดลอง / การวิจยัเชิง
ประเมิน ฯลฯ

9.3.2 ขั้นตอนการดาํเนินการทดลอง
9.3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล (ระบุเป็นขั้นตอน)



9. วิธีดาํเนินการวิจยั
9.3.4 การวิเคราะหข์อ้มูล
ขอ้มูลเชิงปริมาณ
ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน               
การทดสอบค่าที การวิเคราะหค์วามแปรปรวน ฯลฯ 

ขอ้มูลเชิงคณุภาพ
การวิเคราะหเ์นื้อหา / การวิเคราะหเ์ชิงเปรียบเทียบ / 
การวิเคราะหแ์บบอุปนยั ฯลฯ 



8. วิธีดาํเนินการวิจยั
การวิจยัในชัน้เรยีนอาจไม่จาํเป็นที่ตอ้งใชส้ถติอิา้งอิง เช่น       

t-test และ ANOVA เพราะสถติเิหล่านี้มุ่งสรปุผลจากกลุ่ม
ตวัอย่างสู่ประชากร
 

...การวิจยัในชั้นเรียนมุ่งแกป้ัญหา/พฒันาผูเ้รียนเฉพาะในชั้น
เรียน เฉพาะกลุม่ และนาํผลไปใชใ้นทนัที ไม่ไดม้ีความมุ่ง
หมายเพื่อสรุปอา้งอิงไปยงัประชากร...”



คะแนนรอ้ยละของพฒันาการ
คะแนนพฒันาการ = หลงั – ก่อน

     เตม็ - ก่อน

เด็กชาย A ได ้Pretest = 4 Posttest = 7
คะแนนพฒันาการ =  7 - 4

10 - 4



การเขียนรายงานวิจยั
(เพิ่มเตมิหลงัผ่านขอ้เสนอโครงการ)



10. สรุปผล อภิปรายผล ขอ้เสนอแนะ 
11. บรรณานุกรม
12. ภาคผนวก 

13. ประวตัผิูว้ิจยั



THANK YOU      
FOR ATTENTION


