รู ปแบบรายงานการวิจัย 6 บท
สํ าหรับการวิจัยแบบวิจัยและพัฒ นา
ดุษฎีนิพนธ์ระดับปริ ญญาเอกต้องมีลกั ษณะสําคัญ ๒ ประการ คือ สร้างองค์ความรู ้ใหม่ หรื อ ส่ งเสริ มความรู ้
วิชาการและวิชาชีพ
1) การสร้างองค์ความรู ้ใหม่ สําหรับปริ ญญาเอก แบบ ๑ เป็ นการวิจยั อย่างเดียวอย่างน้อย 48 หน่วยกิต
แต่อาจลงทะเบียนเรี ยนเพิ่มหรื อเข้าร่ วมกิจกรรมสัมนนา โดยไม่คิดหน่วยกิต งานวิจยั จะต้องมุ่งสร้างองค์ความรู ้
ใหม่ หรื อนวัตกรรมใหม่ เท่านั้น จึง เน้น Pure Research and Development เช่น DEEP Program ของคณะ
ศึกษาศาสตร์
2) การส่ งเสริ มวิชาการและวิชาชีพสําหรับปริ ญญาเอก แบบ ๒ เป็ นการวิจยั อย่างน้อย 36 หน่วยกิต และ
การลงทะเบียนเรี ยนอย่างน้อย 12 หน่วยกิต งานวิจยั ต้องเป็ นการต่อยอดหลักการทฤษฎีที่มีผคู ้ ิดค้นมาแล้ว โดย
นํามาประยุกต์ เป็ น Applied Research and Development หรื อจะเป็ นการสร้างองค์ความรู ้คือ พัฒนาระบบ
แบบจําลอง หรื อโครงการในระดับกลาง ที่เกิดจากแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่มีผคู ้ ิดขึ้นแล้วทั้งในและ
ต่างประเทศ
ดังนั้น ดุษฎีนิพนธ์ปริ ญญาเอก ส่วนใหญ่จึงเป็ นการวิจยั แบบวิจยั และพัฒนา ที่สามารถนําไปประยุกต์ได้
ในทุกสาขาวิชา จึงต้องเลี่ยง หัวข้อวิจยั ที่เป็ นวิจยั สํารวจ ที่มกั จะขึ้นต้นด้วย “องค์ประกอบที่มีผลต่อ ปัจจัยที่มีมี
อิทธิ พลต่อ....” แต่ควรเป็ นเรื่ องการพัฒนาต้นแบบชิ้นงานนวัตกรรม
ตัวอย่าง
สาขาบริ หารธุรกิจ:
“ระบบการบริ หารธุรกิจแบบ....”
“ยุทธศาสตร์ การตลาด แบบ....”
“ระบบการตรวจสอบแบบบัญชีแบบ...”
สาขารัฐประศาสนาศาสตร์ /รัฐศาสตร์:
“ระบบการจัดการการปฏิบตั ิการบริ หารส่วนท้องถิ่นแบบ.....”
“ระบอบการปกครองแบบธรรมานราธิ ปไตย.....”
“ระบบการบริ หารราชการแผนดินแบบกระจายอํานาจ.....”

รู ปแบบรายงานการวิจยั แบบวิจยั และพัฒนา ต้องเป็ นรายงาน 6 บท ประกอบด้วยปกนอก ปกใน บทคัดย่อ
ภาษาไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ บทที่เสนอเนื้อหางานวิจยั (บทที่ 1-6) หนังสื อ
อ้างอิง และภาคผนวก
ส่วนองค์ประกอบเนื้อหางานวิจยั ประกอบเป็ นแบบหกบทดังนี้
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดาํ เนินการวิจยั
บทที่ 4 ผลวิเคราะห์ขอ้ มูล
บทที่ 5 ผลการวิจยั : รายละเอียดต้นแบบชิ้นงาน
บทที่ 6 สรุ ปการวิจยั ผลการวิจยั อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผวู ้ จิ ยั
ต่อไปนี้ จะเสนอโครงสร้างรายงานการวิจยั 6 บท สําหรับดุษฎีนิพนธ์ปริ ญญาเอก เพื่อเป็ นแนวทางในการ
เขียนรายงานต่อไป

บทที่ 1

บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหาวิจ ัยเขียนได้ ๒ แบบ คือ แบบดั้งเดิมและแบบอง IPESA
ก. เขียนแบบดั้งเดิม แยกเป็ น 2 ข้ อ คือ
1.1.1 ความเป็ นมาของปัญหา
1.1.2 ความสํ าคัญของปัญหา
ข. เขียนแบบอิง IPESA ประกอบด้วย
1.1.2 สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ (Ideal Situation-I) ให้ อธิบายสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ ในการสอนกลุ่มสาระการ
เรียน เรื่ องทีส่ อนว่ หากจะจัดการเรียนการสอนให้ มีประสิ ทธิภาพ ควรมีการจัดบริบท ปัจ จัยนําเข้ า
กระบวนการดําเนินการ และการประเมินผลอย่างไร โดยระบุตาม SIPOF Model
1.1.2 สภาพทีเ่ ป็ นอยู่ในปัจจุบัน (Present Situation-P) ให้ บรรยายสภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรีย น เรื่ องทีส่ อนว่ า เท่ าทีด่ าํ เนินการอยู่ในปัจ จุบนั มีการจัดบริบท ปัจจัยนําเข้ า กระบวนการดําเนินการ
และการประเมินผลอย่ างไร โดยอธิบายเป็ นขั้นๆ ตาม CIPOF Model
1.1.3 ปัญหาทีเ่ ป็ นอยู่ (Existing problems-E) ให้ บรรยายว่ า จากการเรียนการสอนทีด่ าํ เนินการตาม ข้ อ
1.2 ทําให้ เกิดปัญหาอะไร โดยระบุเป็ นข้ อๆ
1.1.4 แนวทางแก้ ไขทีไ่ ด้ ดาํ เนินมาแล้ ว (Solution-S) ให้ ระบุแนวทางหรื อวิธีการแก้ ไขว่ าได้ ดาํ เนินการ
แก้ ไขอย่ างไรในสองส่ วนคือ (2) นโยบายและมาตรการของหน่ วยงาน และ (2) งานวิจัย ทีไ่ ด้ มผี ้ ูทาํ ไว้ แล้ ว
1.1.5 ทางเลือกเพือ่ แก้ ปัญหาให้ สมบูรณ์ (Alternative Approach-A) ต้ องชี้ให้ เห็นว่ า แม้ จะได้ มกี าร
แก้ ปัญหาแล้ ว แต่ กย็ งั ไม่ สามารถแก้ ปัญหาได้ ลุล่วงไป ผู้วจิ ัยจึงได้ ทาํ การวิจัย ด้ วยการพัฒ นาชุ ดการสอนแบบ
อิงประสบการณ์ ขนึ้

1.2 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.2.1 วัตถุประสงค์ ทวั่ ไป (ให้นาํ หัวข้อวิจยั มาตัดคําว่า “การ” และเติมคําว่า “เพื่อ”)
1.2.2 วัตถุประสงค์ เฉพาะ ทําได้สองกรณี คือ

1.2.2.1 ตั้งตามขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม ในกรณี เป็ นการวิจยั แบบวิจยั และพัฒนาให้ประกอบด้วย 7
ข้อ คือ
1) เพื่อศึกษาองค์ความรู ้เกี่ยวกับนวัตกรรม (ระบุชื่อนวัตกรรม)
2) เพื่อประเมินความต้องการเกี่ยวกับนวัตกรรม (ระบุชื่อนวัตกรรม)
3) เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดนวัตกรรม (ระบุชื่อนวัตกรรม)
4) เพื่อสอบถามความเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญด้วยวิธีการ (ระบุวธิ ีการ)
5) เพื่อยกร่ างต้นแบบชิ้นงาน (Prototype) นวัตกรรม (ระบุชื่อนวัตกรรม)
6) เพื่อทดสอบนวัตกรรม (ระบุชื่อนวัตกรรม) ด้วยการ (อธิ บายวิธีการทดสอบ เช่น ผลิตเป็ นชุดการ
สอนแล้วนําไปทดลองสอน) หรื อรับรองนวัตกรรม (อธิบายว่า ทําไมใช้วิธีการรับรองโดยผูท้ รงคุณวุฒิหรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญอย่างยิง่ เป็ นใคร มีความเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญยิง่ อย่างไร ระดับอธิบดีหรื อเทียบเท่า)
7) เพื่อปรับปรุ งนวัตกรรม (ระบุชื่อนวัตกรรม) และจัดทํารายงานผลการพัฒนานวัตกรรม (บทที่ 5)
1.2.2.2 ตั้งตามคําถามวิจยั หรื อตามสมมติฐาน
1) เพื่อศึกษาความก้าวหน้าสัมฤทธิผลทางเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนจากนวัตกรรม
2) เพื่อหาประสิ ทธิภาพของนวัตกรรมด้านกระบวนและและผลลัพธ์
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู และนักเรี ยนที่ใช้และเรี ยนจากนวัตกรรม

1.3 คําถามวิจัย
ให้ต้ งั คําถามตามวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อให้ได้คาํ ตอบตามวัตถุประสงค์เฉพาะและนํามาสรุ ปเป็ น
คําตอบวัตถุประสงค์ทวั่ ไป
1.4 สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานการวิจยั ไม่จาํ เป็ นต้องทดสอบด้วยกระบวนการทางสถิติ แต่ตอ้ งพิสูจน์ดว้ ย
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่เชื่อถือได้ เช่น
“ชมพูทวีปประกอบด้วยไทย ลาว เขมร พม่า และมอญ” การทดสอบสมมัติฐานกระทําได้ดว้ ยการหา
หลักฐานจากวรรณกรรม พระไตรปิ ฏก เอกสารใบลาน ศิลาจารึ ก ที่แสดงว่า ไทย ลาว เขมร พม่า และมอญ
อยูใ่ นชมพูทวีป
ในการวิจยั แบบวิจยั และพัฒนา เช่น นวัตกรรมการเรี ยนการสอน อาจตั้งสมมติฐานดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนนักเรี ยนจาการเรี ยนด้วย....เพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05
2) ประสิ ทธิภาพของนวัตกรรมด้านกระบวนและและผลลัพธ์ เป็ นไปตามเกณฑ์ 85/85 ที่กาํ หนดไว้

3) นักเรี ยนที่ใช้และเรี ยนจากนวัตกรรมมีความพึงพอใจระดับมาก (3.20) ขึ้นไป
1.5 ขอบเขตการวิจยั
1.5.1 รู ปแบบการวิจยั (ให้ระบุรูปแบบการวิจยั เพื่อจะได้ไม่ให้ผอู ้ ่านงานวิจยั สับสนว่า งานวิจยั ชั้นนี้
เป็ นงานวิจยั ประเภทใด)
1.5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.5.3 เครื่ องมือวิจยั อาจยึด แนว PACIS Model คือจําแนกเครื่ องมือวิจยั เป็ น 5 ประเภท คือ
1.5.3.1 เครื่ องมือวิจยั ที่เป็ นต้นแบบชิ้นงาน (P-Prototype)
1.5.3.2 เครื่ องมือวิจยั ที่ใช้จาํ แนกคุณลักษณะของประชากรและกล่มตัวอย่าง (A-Attritbute
Tests) ได้แก่
1) แบบกําหนดคุณสมบัติของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการพัฒนาศักยของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพ
2) แบบประเมินศักยภาพพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจยั พร้อมกับเกณฑ์การคัดเลือกผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
1.5.3.3 เครื่ องมือวิจยั ที่ใช้ประเมินบริ บท (C-Context Evaliation) ได้แก่ แบบประเมินห้องเรี ยน
เครื่ องมือและสิ่ งอํานวยความสะดวก) เช่น หากตั้งวัตถุประสงค์ไว้ 7 ข้อ อาจประเมินบริ บทดังนี้
1) แบบสอบถามความต้องการแบบจําลองการพัฒนาศักยภาพฯ (สําหรับวัตถุประสงค์ที่ ๒)
2) แบบสอบถามหรื อแบบสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับกรอบแนวคิดแบบจําลองฯ (สําหรับ
วัตถุประสงค์ที่ ๔)
3) แบบสอบถามหรื อแบบสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิเพื่อรับรองแบบจําลองฯ (สําหรับ
วัตถุประสงค์ที่ ๖)
1.5.3.4 เครื่ องมือวิจยั ที่ประเมินผลกระทบ (I-Impact) ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบ
ประเมินก่อนเรี ยน/หลังเรี ยน แบบประเมินความพึงพอใจ
1) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ และความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรม
2) แบบสอบถามผูบ้ ริ หารสถาบันการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบและความพึงพอใจ
1.5.3.5 เครื่ องมือวิจยั ทางสถิติ (S-Statistical Instruments) ได้แก่ สูตรทางสถิติ เช่น ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ t-test

1.5.4 วิธีการรวบรวมข้อมูล ให้ระบุวธิ ี การรวบรวมข้อมูล
1.5.5 วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล ให้ระบุวธิ ี วิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับขั้น
1.6 ขอบเขตด้านเนื้อห
1.7 ขั้นตอนดําเนินการวิจัย (7 Step Model or R4D3 Model) ให้ อธิบายขั้นตอนการวิจัยตาม 7 ขั้นตอนโดย
ละเอียด
6.1 ศึกษาองค์ความรู ้
6.2 สํารวจประเมินความต้องการ
6.3 พัฒนากรอบแนวคิดต้นแบบชิ้นงาน
6.4 สอบถามความเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญ
6.5 พัฒนาร่ างต้นแบบชิ้นงาน
6.6 ทดสอบประสิ ทธิ ภาพหรื อรับรองต้นแบบชิ้นงาน
6.7 ปรับปรุ งต้นแบบชิ้นงาน
1.8. ตัวแปรและบริบทการวิจยั
1.8.1 ตัวแปรต้ นหรื อตัวแปรอิสระ (independent Variables-IV) หมายถึงปัจจัยนําเข้า (Input) ที่มีส่วน
ทําให้เกิดการแปรผันของตัวแปรตาม และเป็ นปัจจัยที่ไม่สาํ เร็ จสมบูรณ์ในตัวเองแต่ตอ้ งผ่านการะบวนการ
วิเคราะห์หรื อพัฒนาเพื่อให้ได้ตวั แปรตาม มี 3 กลุ่ม ได้แก่
1.8.1.1 ลักษณะประ+ชากร (เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ ฯลฯ)
1.8.1.2 ตัวแปรรู ปธรรม (คน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ วิธีการ 4M)
1.8.1.3 ตัวแปรนามธรรม (อุดมการณ์ ทัศนคติ ค่านิยมคุณธรรม คุณภาพ)
1.8.2 ตัวแปรกลาง (Intermediate Variables) หมายถึงตัวแปรที่เกิดซ้อนขึ้นระหว่างวิถีหรื อเส้นทางของ
กระบวนการหรื อการกระทําที่ทาํ ให้เกิดแปรปรวนของตัวแปรต้นหรื อตัวแปรอิสระ และตัวมันเองก็ถูกตัว
แปรต้นหรื อตัวแปรอิสระทําให้แปรปรวนตามไปด้วย ได้แก่ ขั้นตอนและกระบวนกระทําต่อตัวแปรต้น
เพื่อให้มาซึ่งตัวแปรตาม

1.8.3 ตัวแปรตาม (Dependent Variables-DV)–ผลการวิจยั ได้แก่ ระบบ แบบจําลอง โมเดล โครงการ
ฯลฯ ที่พฒั นาได้จากกระบวนการวิจยั
1.8.4 บริ บทการวิจยั -สภาพแวดล้อม สถานที่และสถานการณ์ที่ทาํ การวิจยั
1.9 ข้อจํากัดการวิจยั
1.9.1 ข้อจํากัดด้านกลุ่มตัวอย่าง
1.9.2 ข้อจํากัดด้านเครื่ องมือ การรวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.9.3 ข้อจํากัดด้านเวลาและสถานที่
1.10 นิยามศัพท์
1) หมายถึงคําจัดความของคําที่นาํ มาใช้
2) ให้นิยามที่เป็ นสากลตามด้วย นิยามปฏิบตั ิการ
3) ให้นิยามเฉพาะศัพท์ที่มีความพิเศษ มีความหมายเฉพาะ หรื อ ที่อาจเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างผูท้ าํ วิจยั
และผูอ้ ่านงานวิจยั
4) หากเป็ นศัพท์บญั ญัติจากภาษาต่างเทศให้วงเล็บคําภาษาต่างประเทศไว้ดว้ ย
5) คําศัพท์ให้พิมพ์ตวั หนาหรื อตัวเอน หรื อทั้งสองอย่าง
ตัวอย่าง
ประสิ ทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง คุณภาพของการดําเนินการ อัตราส่ วนของงานที่ได้จากสิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่งที่พฒั นาขึ้นและความสําเร็ จของงานที่ได้อย่างประหยัดและคุม้ ค่า ในที่น้ ีหมายถึงประสิ ทธิ ภาพของ
กระบวนการและประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์และที่ได้จากการคํานวณความสัมพันธ์ของประสิ ทธิ ภาพ
กระบวนการ (Efficiency of Process) (Efficiency of Products)
โปรดสังเกตว่า ส่ วนแรกเป็ นนิยามสากลของคําว่า “ประสิ ทธิภาพ” ส่วนหลัง เป็ นนิยามปฏิบตั ิการ หรื อ
นิยามที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
1.11 ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
1.12. กรอบแนวคิดการวิจัย ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่

1.12.1 สารสรุ ป หลักการและทฤษฎี เป็ นการสรุ ปหลักการและทฤษฎีที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
ในบทที่ 2 เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดตัวแปรต้นหรื อตัวแปรอิสระ ตัวแปรกลาง และการประเมินตัว
แปรตาม
1.12.2 ตัวแปรต้ นหรื อตัวแปรอิสระ (Independent Variables) หมายถึงปัจจัยนําเข้าที่กระทบต่อการได้
ตัวแปรตาม ประกอบด้วย ตัวแปรรู ปธรรมได้แก่ คน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ วิธีการ (4M) และตัวแปร
นามธรรม ได้แก่ อุดมการณ์ ทัศนคติ ค่านิยมคุณธรรม คุณภาพ
โดยทัว่ ไป จะประกอบด้วยลักษณะประชากรและตัวแปรต้นหรื อตัวแปรอิสระที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความต้องการ โครงสร้าง/องค์ประกอบ คุณค่า/ประโยชน์และคุณภาพทางเทคนิคที่มีผลต่อการพัฒนาหรื อ
การได้มาซึ่งตัวแปรตาม)
1.12.3 ตัวแปรกลาง (Intermediate Variables) หมายถึงขั้นตอนและกระบวนกระทําต่อตัวแปรต้น หรื อ
ตัวแปรอิสระเพื่อให้มาซึ่ งตัวแปรตาม และการประเมินคุณภาพร่ างต้นแบบชิ้นงานที่เป็ นตัวแปรตาม
1.12.4 ตัวแปรตาม (ต้ นแบบชิ้นงาน) หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจยั หากเป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ
หมายถึงปัจจัยที่มีส่วนให้เกิดปรากฎการณ์บางอย่าง หากเป็ นการวิจยั เชิงวิจยั และพัฒนาหมายถึงต้นแบบชิ้นงาน
นวัตกรรม เช่น ระบบ แบบจําลอง (ห้ามใช้คาํ ว่า “รู ปแบบ” เพราะความหมายไม่ตรงกับคําว่า Model) โครงการ
สารสรุ ป แนวปฏิบตั ิ หริ อสิ่ งประดิษฐ์
1.12.5 บริ บท (Context/Settings) หมายสถานการณ์ที่ทาํ การวิจยั ได้แก่ วิจยั กับใคร (ประชากร/กลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่ องมือวิจยั (รวมเครื่ องมือทางสถิติ) การวิเคราะห์ขอ้ มูลและผลการวิเคราะห์)

ตัวอย่างแผนผังแสดงกรอบแนวคิดการวิจยั
หลักการ/ทฤษฎี (จากบทที่ ๒)
) เกี่ยวกับการกําหนดตัวแปรต้น/ตัวแปรกลาง การพัฒนาและประเมินตัวปรกตาม(

ตัวแปรต้น
(Independent Variables)

ลักษณะประชากร

ตัวแปรที่ ๑

ตัวแปรที่ ๒

ตัวแปรกลาง
(Intermediate Variables)

(Dependent Variables)

(ขั้นตอน/กระบวนการพัฒนาให้ได้ตวั แปรตาม)
1.0

2.0
3.0

ตัวแปรที่ ๓
ตัวแปรที่ ๔

ตัวแปรที่ N

ตัวแปรตาม

ต้นแบบชิ้นงาย
นวัตกรรม

4.0

5.0

6.0

บริ บท
ทําการวิจยั กับใคร ใช้เครื่ องอะไร ที่ไหน เมื่อไร

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในบทที่ ๒ การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ให้นาํ เสนอตามคําหลักที่ปรากฏในหัวข้อวิจยั และ
ตัวแปรต้นหรื อตัวแปรอิสระเป็ นหัวข้อทบทวน โดยดําเนินการดังนี้

1) ให้นาํ เสนอผลการทบทวนวรรณกรรมโดยสรุ ปมาจากผลการวิจยั เอกสาร (Documentary Research)
บทก่อนบทสุดท้าย (ถ้ามี)
2) เรี ยงตามคําหลักในหัวข้อวิทยานิพนธ์/งานวิจยั โดยอิง CIPOF Model คือ บริ บท ปัจจัยพื้นฐาน
กระบวนการ ผลลัพธ์ และผลย้อนกลับ
3) เขียนแบบสรุ ป ห้ามลอกจากแหล่งอื่นเพราะจะต้องผ่านการตรวจสอบการลอกเลียนด้วย โปรแกรม
อักขราวิสุทธ์ หรื อ Turnitin
4) สําหรับแต่ละคําหลักให้ถือเป็ นบทย่อย เขียนชื่อบทย่อยตรงกลางหน้ากระดาษ ส่ วนหัวเรื่ องใหญ่ชิด
ซ้าย หัวข้อย่อย และหัวข้อย่อย ให่ยอ่ หน้าตามลําดับ
5) หัวข้อย่อยประกอบของคําหลัก ควรประกอบด้วย
(1) สารสรุ ป (ความหมาย ความเป็ นมา ความสําคัญ)
(2) รู ปแบบ/ประเภท
(3) ขั้นตอน/วิธีการ
(4) จุดดี จุดด้อย
(5) ผลกระทบต่อการศึกษาและการเรี ยนการสอน หรื อ
(6) ปั ญหาและอุปสรรคการดําเนินการ

บทที่ ๓

วิธีดาํ เนินการวิจัย
บทที่ 3 เป็ นการนําสาระในบทที่ 1 มาขยายความให้ชดั เจนขึ้น โดยให้เขียนบทที่ 3 เพื่ออธิ บายขั้นตอน
กระบวนการวิจยั อย่างละเอียด โดยให้ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้

3.1 วัตถุประสงค์ การวิจัย
3.1 วัตถุประสงค์ทวั่ ไป (ให้นาํ หัวข้อวิจยั มาตัดคําว่า “การ” และเติมคําว่า “เพื่อ”) เช่น
หัวข้อวิจยั “การพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยในองค์การบริ หารส่วนท้องถิ่น”
วัตถุประสงค์ทวั่ ไป “เพื่อพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยในองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น”
3.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ ในกรณี เป็ นการวิจยั เชิงวิจยั และพัฒนาอาตั้งวัตถุประสงค์ได้สองแนวทางคือ
3.2.1 อิงผลการวิจยั ที่ตอ้ งการศึกษา อาทิ
1) เพื่อศึกษาความก้าวหน้าทางการเรี ยน (ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน) จากการเรี ยนจากนวัตกรรมที่
พัฒนาขึ้น
2) เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพจากชุดการสอนฯ ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด (ให้ระบุเกรฑ์ประสิ ทธิ ภาพ)
3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครู และนักเรี ยนที่เรี ยนจากชุดการสอน
3.2.2 อิงขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมการ ประกอบด้วย 7 ข้อ คือ
1) เพื่อศึกษาองค์ความรู ้เกี่ยวกับนวัตกรรม (ระบุชื่อนวัตกรรม)
2) เพื่อประเมินความต้องการเกี่ยวกับนวัตกรรม (ระบุชื่อนวัตกรรม)
3) เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดนวัตกรรม (ระบุชื่อนวัตกรรม)
4) เพื่อสอบถามความเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญด้วยวิธีการ (ระบุวธิ ีการ)
5) เพื่อยกร่ างต้นแบบชิ้นงานนวัตกรรม (ระบุชื่อนวัตกรรม)
6) เพื่อทดสอบนวัตกรรม (ระบุชื่อนวัตกรรม) ด้วยการ (อธิ บายวิธีการทดสอบ เช่น ผลิตเป็ นชุดการ
สอนแล้วนําไปทดลองสอน) หรื อรับรองนวัตกรรม (อธิบายว่า ทําไมใช้วิธีการรับรองโดยผูท้ รงคุณวุฒิหรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญอย่างยิง่ เป็ นใคร มีความเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญยิง่ อย่างไร ระดับอธิบดีหรื อเทียบเท่า)
7) เพื่อปรับปรุ งนวัตกรรม (ระบุชื่อนวัตกรรม) และจัดทํารายงานผลการพัฒนานวัตกรรใ (บทที่ 5)
3.2.3 อิงขั้นตอนสรุ ปการพัฒนานวัตกรรมการ ได้ 4 วัตถุประสงค์
1) เพื่อประเมินตวามต้องการ (นวัตกรรม)
2) เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดนวัตกรรมและรับรองโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
3) เพื่อพัฒนานวัตกรรม
4) เพื่อประเมินประสิ ทธภาพต้นแบบชิ้นงาน

3.3 คําถามวิจัย
ให้ต้งั คําถามตามวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อให้ได้คาํ ตอบตามวัตถุประสงค์เฉพาะและนํามาสรุ ปเป็ นคําตอบ
วัตถุประสงค์ทวั่ ไป
การตั้งคําถามวิจยั ควรหลีกเลี่ยงการตั้งคําถามระดับตํ่า (ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร) แต่เป็ นคําถามระดับสู ง
(ทําไม อย่างไร เพราะเหตุใด)
การตั้งคําถามวิจยั กระทําได้สองแนวทางคือ
3.1 อิงผลการวิจัยทีต่ ้ องการศึกษา อาทิ
1) นักเรี ยนมีความก้าวหน้าทางการเรี ยน (ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน) จากการเรี ยนจากนวัตกรรมที่
พัฒนาขึ้นหรื อไม่ เพียงใด
2) ชุดการสอนที่พฒั นาขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพฯ ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด (ให้ระบุเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพ)
หรื อไม่
3) นักเรี ยนที่เรี ยนจากชุดการสอนมีความพึงพอใจในระดับใด
3.2 อิงขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมการ ประกอบด้ วย 7 ข้ อ คือ
(1) ในการพัฒนานวัตกรรม (ระบุชื่อนวัตกรรม) มีแนวคิด หลักการ และทฤษฎีสนับสนุน
อย่ างไร?
(2) ผู้มสี ่ วนได้ เสี ยมีความต้ องการนวัตกรรม (ระบุชื่อนวัตกรรม)ในระดับใด นวัตกรรมควรมี
องค์ ประกอบ กระบวนการ ผลลัพธ์ และการนําไปใช้ อย่ างไร?
(3) กรอบแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมควรมีองค์ ประกอบ กระบวนการ ผลลัพท์ และการ
นําไปใช้ อย่ างไร?
(4) ผู้เชี่ยวชาญที่ไ ด้ รับเชิ ญมาวิพากย์ กรอบแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมด้ วยวิธี (ให้ ระบุวิธีการ
ว่ า เป็ นแบบสอบถาม เทคนิคเดลฟาย หรื อ ระดมความคิดแบบกลุ่ม) มีความเห็นและคําแนะนําในการ
พัฒนานวัตกรรม กี่ประเด็น อะไรบ้ าง?
(5) องค์ ประกอบของนวัตกรรมควรยึดกรอบใด มีองค์ ประกอบ ขัน้ ตอนอย่ างไร และนําเสนอ
ด้ วยแบบจําลองประเภทใด (ให้ เพื่อพิจารณาว่ าจะเป็ นแบบรู ปภาพ แบบเทียบเหมือน แบบสั ญลักษณ์
หรื อแบบจําลองแนวคิด)?
(6) การทดสอบประสิ ทธิ ภาพนวัตกรรม ควรใช้ เกณฑ์ วิธีการทดสอบ และใช้ เครื่ องมือประเภท
ใด?
(7) การรายงานผลนวัตกรรมควรมีองค์ ประกอบและแนวทางเผยแพร่ อย่ างไร?

3.4 สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจยั (Hypotheses) เป็ นคําตอบหรื อผลการวิจยั ที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า โดยเขียนเป็ นข้อความ
แสดงคําตอบ ที่จะต้องนําไปทดสอบสมมติฐานเพื่อให้ทราบว่า จะรับสมมติฐาน (Accept Hypothesis) หรื อไม่
รับสมมติฐาน (Fail to accept Hypothesis)
สมมติฐานจําแนกเป็ นสมมติฐานการวิจยั เชิงพรรณนาและสมมติฐานการวิชยั คุณภาพ
สมมติฐานการวิจยั เชิงพรรณนา มักทดสอบสมมติฐานโดยใช้เครื่ องมือทางสถิติ ด้วยการหาค่าความ
มีนยั สําคัญ หรื อ การหาระดับการยอมรับหรื อความพึงพอใจตามสู ตรทางสถิติที่ผา่ นการพิสูจน์และยอมรับ
มาแล้ว
ส่ วนสมมติฐานการวิชยั คุณภาพ ไม่จะเป็ นต้องทดสอบค่าทางสถิติเป็ นปริ มาณ แต่ทดสอบด้วยหลักฐานและ
ความเห็นเชิงคุณภาพตามสภาพที่เป็ นจริ ง
ในการวิจยั เพือ่ พัฒนานวัตกรรม สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ควรเป็ นคําตอบว่า นวัตกรรมทําให้พฤติกรรมของผูใ้ ช้
เปลี่ยนไปในระดับสู งขึ้น นวัตกรรมมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาํ หนด และผูใ้ ช้นวัตกรรมมีความพึงพอใน
ระดับที่กาํ หนด
ตัวอย่ าง (การพัฒนาชุดการสอน)
1) นักเรี ยนที่เรี ยนจากชุดการสอน (ระบุประเภทชุดการสอน) กลุ่มสาระการเรี ยน (ระบุชื่อกลุ่มสาระ)
เรื่ อง (ระบุเรื่ อง) มีความรู ้เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 (หรื อ .01)
2) ชุดการสอน (ระบุประเภทชุดการสอน) กลุ่มสาระการเรี ยน (ระบุชื่อกลุ่มสาระ) เรื่ อง (ระบุเรื่ อง) มี
ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 90/90 (หรื อ 85/95 80/80 สําหรับวิทยพิสยั หรื อพุทธิ พิสยั 80/80 75/75
สําหรับจิตพิสยั หรื อทักษพิสยั )
3) นักเรี ยนที่เรี ยนจากชุดการสอน (ระบุประเภทชุดการสอน) กลุ่มสาระการเรี ยน (ระบุชื่อกลุ่มสาระ)
เรื่ อง (ระบุเรื่ อง) มีความพึงพอใจในระดับมาก (ระบุระดับ เป็ น 3.50. 3.25 หรื อ 3.00)

3.5 ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตการวิจยั มี 5 เรื่ อง คือ รู ปแบบการวิจยั ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือวิจยั วิธีการรวบรวมข้อมูล
และการวิเคราะห์ขอ้ มูล (ขอบเขตด้านเนื้อหาควรแยกออกจากขอบเขตการวิจยั )
3.5.1 รูปแบบการวิจัย การวิจยั เชิงวิจยั และพัฒนา
3.5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง

ประชากรได้แก่ (ระบุประชากรตามประเภท) จํานวน (ระบุจาํ นวน)
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ (ระบุประชากรตามประเภท) จํานวน (ระบุจาํ นวน) ใช้วธิ ี การสุ่มตัวอย่างแบบใด
โดยใช้สูตรหรื อการคํานวณ (หากมี)
5.3 เครื่องมือวิจัย จําแนกเครื่ องมือวิจยั เป็ น 5 ประเภท โดยยึด PACIS คือ
5.3.1 เครื่ องมือวิจยั ที่เป็ นต้นแบบชิ้นงาน (P-Prototype) ได้แก่ (ระบุนวัตกรรม) ในกรณี เป็ นชุด
การสอน (Instructional Packages) หรื อชุดการเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) ให้ระบุชื่อชุด
วิชา วิชา หรื อสาระวิชา และระบุหน่วยการสอน พร้อมชื่อหน่วยการสอน ตามลําดับ
5.3.2 เครื่ องมือวิจยั ที่ใช้จาํ แนกคุณลักษณะของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (AAttribute) ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์
ให้อธิ บายรายละเอียดแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์จาํ แนกตามกลุ่มตัวอย่าง ระบุวา่ มีกี่ตอน
(จํานวนตอนให้ยดึ ตัวแปรต้น + ตัวแปรตาม)
5.3.3 เครื่ องมือวิจยั ที่ใช้ประเมินบริ บท (C-Context) ได้แก่ แบบประเมินห้องเรี ยน
เครื่ องมือและสิ่ งอํานวยความสะดวก)
5.3.4 เครื่ องมือวิจยั ที่ประเมินผลกระทบ (I-Impact) ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบ
ประเมินก่อนเรี ยน/หลังเรี ยน แบบประเมินความพึงพอใจ
5.3.5 เครื่ องมือวิจยั ทางสถิติ (S-Statistical Instruments) ได้แก่ สูตรทางสถิติ เช่น ค่าเฉลี่ย ร้อย
ละ t-test, E1/E2
ต้องแสดงสูตรในการคํานวณและอ้างอิงเจ้าสู ตร เช่น E1/E2 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์และคณะ 2520
อ้างใน ระบุชื่อผูเ้ ขียนตํารา หากไม่อา้ ง ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ถือว่า แอบอ้างลอกเลียน (Plagiarism) ผูแ้ อบอ้าง
ทําผิดกฎหมายและขาดจริ ยธรรม
3.5.4 วิธีการรวบรวมข้ อมูล ให้ระบุวธิ ีการรวบรวมข้อมูล
ให้อธิ บายวิธีการรวบรวมข้อมูลตามประเภทเครื่ องมือวิจยั
3.5.5 วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ให้ระบุและอธิบายวิธีวเิ คราะห์ขอ้ มูลที่จะใช้ตามลําดับขั้นโดยอิงการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์
และเครื่ องมือวิจยั
3.6 ขอบเขตด้านเนื้อหา (ถ้ ามี)
ขอบเขตด้านเนื้อหา หมายถึงสาระของเรื่ องที่ผวู ้ จิ ยั จะต้องศึกษาองค์ความรู ้ดว้ ยการวิจยั เอกสาร หรื อทบทวน
วรรณกรรม เช่น

งานวิจยั
ระบบการพัฒนาภาวะผูน้ าํ

ขอบเขตเนื้อหา

การบริ หาร
ภาวะผูน้ าํ
ระบบการจัดการสายเคเบิ้ลใต้ดิน
สาธารณูปโภค
สายไฟฟ้าแรงสูง
สายโทรศัพท์และโทรคมนาคม
ระบบการฝึ กอบรมครู ประจําการสําหรับเขตพื้นที่ ระบบ
การศึกษา...
การฝึ กอบรม
ครู ประจําการ
บริ บท-เขตพื้นที่การศึกษา
3.7 ขั้นตอนดําเนินการวิจัย (7 Step Model) ให้ อธิบายขั้นตอนการวิจยั ตาม 7 ขั้นตอนโดยละเอียด
3.7.1 ศึกษาองค์ ความรู้
ให้ระบุแหล่งและวิธีการศึกษาเนื้อหาสาระ
3.7.1 การทบทวนวรรณกรรม โดยศึกษาคําหลักที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้ (ให้ระบบชื่อคําหลัก)
3.7.2 การสัมภาษณ์ผรู ้ ู ้ (ให้ระบุชื่อผูท้ รงคุณวุฒิที่จะไปสัมภาษณ์ คุณวุฒิ และที่ทาํ งาน)
3.7.3 การดูงาน
3.7.2 สํารวจและประเมินความต้ องการ
ให้ระบุกลุ่มที่ไปสํารวจและประเมินความต้องการ และประเด็นที่ตอ้ งการสํารวจและประเมิน
5.6.3 พัฒนากรอบแนวคิดต้ นแบบชิ้นงาน
ให้ระบุหวั ข้อกรอบแนวคิด ประกอบด้วย
1) ชื่อต้นแบบชิ้นงานนวัตกรรม
2) หลักการและเหตุผล
3) วัตถุประสงค์ (ของต้นแบบชิ้นงาน)
4) รายละเอียดต้นแบบชิ้นงาน
(1) องค์ประกอบ-องค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อย

(2) ขั้นตอนของแบบจําลอง-ขั้นตอนหลักและขั้นตอนย่อย
(3) (ร่ าง) แผนผังแสดงขั้นตอนแบบจําลอง
5) ทรัพยากรที่ตอ้ งใช้
(1) บุคลากร
(2) งบประมาณ
(3) โครงสร้างพื้นฐาน
6) ประโยชน์ที่จะได้รับ
3.7.4 สอบถามความเห็นผู้เชี่ยวชาญ
ให้ระบุวธิ ี การสอบถามวิธีการ ประเภทและจํานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
1) ด้วยการส่งแบบสอบถาม เนื่องจากเป็ นการสํารวจ ต้องกําหนดจํานวนกลุ่มตัวอย่างโดยเข้าตาราง
หรื อใช้สูตร
2) ด้วยเทคนิคเดลฟาย ต้องทําแบบสอบถามอย่างน้อยสามรอบ กับผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นตัวแทน
นักวิชาการและผูท้ ี่คาดว่าจะใช้นวัตกรรมจํานวน 17 คน แต่ให้ส่งแบบสอบถามเผื่อไว้ 20-25 คน
หากเป็ นนักวิชาการควรเป็ นชํานาญการพิเศษหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ เทียบเท่าข้าราชการระดับ 839 หรื อผู ้
มีประสบการณ์ในภาคเอกชน
(1) รอบแรกปลายเปิ ด เป็ นการถามความเห็นผูเ้ ชียวชาญตามประเด็นที่กาํ หนดจากประเด็นใน
กรอบแนวคิด ห้ามส่ งกระดาษเปล่าให้ผเู ้ ชี่ยวชาญเขียนให้ เพราะจะทําให้ผเู ้ ชี่ยวชาญไม่
อยากเสี ยเวลาตอบ
(2) รอบที่สอง เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นที่ประมวลจากความเห็นรอบแรก โดยถามตาม
ประเด็นที่กาํ หนด ด้วยการสร้างแบบสอบถามแบบ 5 สเกล ประกอบด้วย 5-เห็นด้วยอย่างยิง่
4-เห็นด้วย 3-ไม่แน่ใจ 2-ไม่เห็นด้วย 1-ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
เมื่อรวบรวมแบบสอบถามได้แล้วให้วเิ คราะห์และสรุ ปความเห็นตามระเบียบวิธีที่กาํ หนด

(3) รอบที่สาม เป็ นการส่ งแบบสอบถามชุดเดิมไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญทบทวนําตอบของตนเอง โดย
เสนอผลการวิเคราะห์ของแต่ละข้อเป็ นช่วงความเห็น แล้วใส่ คาํ ตอบของผูเ้ ชี่ยวชาญเป็ น *
ไว้ดว้ ยเพื่อให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตอบใหม่ หากไม่เปลี่ยนใจ ขอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญอธิ บายเหตุผลในช่อง
ผมหมายเหตุ
นําคําตอบจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์และสรุ ปเพื่อเป็ นข้อมูลป้อนเข้าสําหรับการ
พัฒนานวัตกรรมต่อไป

การถามความเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญโดยเทคนิคเดลฟายเป็ นวิธีการสอบถามความเห็นที่ดีที่สุด
จึงเหมาะสําหรับงานวิจยั ระดับสู ง เช่น ดุษฎีนิพนธ์ แต่ตอ้ งใช้เวลาและความพยายามในการ
ติดตาม เตือน และเกาะติดผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่ งส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเวลามากนัก สาเหตุของการที่
ผูเ้ ชี่ยวชาญไม่ตอบแบบสอบถามคือ แบบสอบถามมีความยาวเกินไป
๔) การระดมความคิดเป็ นกลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็ นการสอบถามความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 10-15 คน มาแสดงความคิดเห็นต่อกรอบแนวคิดนวัตกรรม โดยดําเนินการ ๓ ขั้น
ขั้นที่ ๑ ผูว้ ิจยั นําเสนอกรอบแนวคิด พร้อมเอกสารกรอบแนวคิด 3-5 หน้า แจกให้ผเู ้ ชี่ยวชาญที่เชิญมา
อ่านล่วงหน้า โดยส่งไปพร้อมกับหนังสื อเชิญ
ขั้นที่ ๒ ผูว้ ิจยั ดําเนินรายการอภิปราย โดยเชิญผูเ้ ชียวชาญทุกคนแสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่
นําเสนอตามลําดับก่อนหลัง (ผูว้ ิจยั ควรมีผชู ้ ่วยวิจยั บันทึกความคิดเห็นและขออนุญาตผูเ้ ชี่ยวชาญบันทึกเสี ยง
หรื อบันทึกภาพเพื่ออ้างอิง)
ขั้นที่ ๓ ผูว้ ิจยั ขอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญกรอกแบบประเมินโดยพัฒนาแบบประเมินจําแนกเป็ นจุดดี จุดด้อย และ
ความเห็นในภาพรวม ด้วยการให้ผเู ้ ชี่ยวชาญแต่ละคนแสดงความคิดเห็นและผลการประเมิน
ขั้นที่ ๔ ผูว้ ิจยั สรุ ปผลการอภิปราย ตามประเด็นที่กาํ หนดไว้
ข้อดีของการใช้แบบระดมความคิด คือ ผูว้ ิจยั ได้ทราบความเห็นทันทีที่การอภิปรายแล้วเสร็ จ แต่มีจุดอ่อนที่
การเลือกผูเ้ ชี่ยวชาญที่จะสามารถวิพากย์วิจารณ์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการเครื่ องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าที่พกั ผูเ้ ชี่ยวชาญ
3.7.5 พัฒนาร่ างต้ นแบบชิ้นงาน
ในขั้นตอนนี้ ผูว้ ิจยั ต้องนําข้อมูลจากขั้นบทที่ ๑ การศึกษาองค์ความรู ้ ขั้นบทที่ ๒ การประเมินความ
ต้องการ และขั้นบทที่ ๔ การสอบถามความเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญตามกรอบแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมที่ผา่ นการ
กลัน่ กรองจากผูเ้ ชี่ยวชาญในขั้นที่ 6.4
ร่ างรายงานต้นแบบชิ้นงานนวัตกรรมจะต้องมีรายละเอียดจําแนกตามหัวข้อดังนี้
1) บทสรุ ปสําหรับผูบ้ ริ หาร (Executive Summary)
2) ตอนที่ ๑ บทนํา ให้ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
(1) ข้อมูลพื้นฐาน (Background Information) ให้อธิ บายเหตุผลความ
จําเป็ นในการพัฒนานวัตกรรม
(2) วัตถุประสงค์การพัฒนานวัตกรรม (ไม่ใช่วตั ถุประสงค์การวิจยั ให้
จําแนกเป็ นข้อๆ)

(3) ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม (สรุ ปการดําเนินการตาม 7 ขั้นตอน โดย
อธิ บายการดําเนินการแต่ละขั้นอย่างละเอียด อาจนําขั้นตอนดําเนินการ
มาจากขั้นตอนดําเนินการวิจยั 7 ขั้น ในบทที่ ๓ ของวิทยานิพนธ์แล้ว
ขยายความให้เจาะจงตามที่ได้เกิดขึ้นจริ ง
3) ตอนที่ ๒ รายละเอียดนวัตกรรม ให้อธิ บายรายละเอียดของต้นแบบชิ้นงานนวัตกรรม 3
หัวข้อ คือ
(1) องค์ประกอบของนวัตกรรม
(2) ขั้นตอนระบบของนวัตกรรม
(3) แผนภูมิแสดงแบบจําลองของนวัตกรรม
4) ตอนที่ ๓ การนํานวัตกรรมไปใช้ ให้นาํ เสนอตามหัวข้อต่อไปนี้
(1) การเตรี ยมการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เครื่ องมืออุปกรณ์ สิ่ งอํานวย
ความสะดวก บุคลากร)
(2) พันธสัญญาฝ่ ายบริ หาร ให้ระบุสิ่งที่ผบู ้ ริ หารต้องดําเนินการในการนํา
นวัตกรรมไปใช้ ได้แก่ นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
(3) เงื่อนไขความสําเร็ จ ให้ระบุเงื่อนไขที่ตอ้ งมี ต้องทําเพื่อให้การนํา
นวัตกรรมไปใช้ให้ได้ผล
5) ภาคผนวก ให้เสนอข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมได้แก่ กฎหมาย
นโยบาย แผนพัฒนาองค์กร ผลการสํารวจและประเมินความต้องการ และผลการประเมิน
โดยผูท้ รงคุณวุฒิตามขั้นที่ ๖ ของ ๗ ขั้นตอน ข้อมูลอื่นๆ ที่จาํ เป็ น
3.7.6 ทดสอบประสิทธิภาพหรื อรั บรองต้ นแบบชิ้นงาน
ให้อธิ บายวิธีการ และเกณฑ์การ ทดสอบประสิ ทธิ ภาพเป็ นขั้นตอน ตามประเภทของนวัตกรรม
กล่าวคือ
1) การทดสอบประสิ ทธิภาพระบบการสอนหรื อการฝึ กอบรม ต้องดําเนินการ 3 ขั้นตอนคือ
(1) ประเมินองค์ประกอบ ขั้นตอนและแบบจําลองระบบโดยผูท้ รงคุณวุฒิ 3-5 คน โดยพัฒนา
แบบประเมินสําหรับผูท้ รงคุณวุฒิ
(2) ประเมินคุณภาพการนําระบบไปใช้ ด้วยการผลิตชุดการสอน 3-5 หน่วยตามขั้นตอนของ
ระบบ เพื่อนําไปทดลองใช้ตามเกณฑ์ประสิ ทธิภาพชุดการสอน เพื่อเป็ นตัวบ่งชี้ในการพิสูจน์คุณภาพ
ของระบบ)

การทดสอบประสิ ทธิ ภาพชุดการสอนต้องดําเนินการให้ครบตาม 2 ขั้นตอน คือ การทดลองใช้
เบื้องต้น (Try Out) และการทดลองใช้จริ ง (Trial Run) โดยศึกษารายละเอียดการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ
ก่อนดําเนินการ เพือ่ ป้องกันความผิดพลาดก่อนดําเนินการ
(3) การทดสอบประสิ ทธิภาพโครงการ ระบบ หรื อแบบจําลอง ที่มีความสลับซับซ้อนที่ตอ้ งใช้
เวลาและงบประมาณจํานวนมากให้ใช้การรับรองโดยผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษจํานวน 3-5 คน
แล้วแต่ระดับความซับซ้อนหรื อขนาดโครงการ ระบบ หรื อแบบจําลอง
นวัตกรรมที่อยูใ่ นรู ปโครงการ ได้แก่ โครงการจัดศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรี ยน ศูนย์คอมพิวเตอร์ สาํ หรับการพัฒนาชุมชน อุทธยานการศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์ชุมชน เป็ น
ต้น
ระบบหรื อแบบจําลองที่มีความสลับซับซ้อน ได้แก่ ระบบการศึกษาทางไกลไร้พรมแดน ระบบ
การศึกษาภควันภาพ (Ubiquitous Educational System) ระบบการสอนผ่านดาวเทียมสําหรับพัฒนา
ท้องถิ่น เป็ นต้น
โครงการหรื อระบบเหล่านี้ ไม่สามารถทดสอบได้ดว้ ยระยะเวลาอันสั้น และต้องใช้งบประมาณ
มหาศาล จึงทดสอบระบบโดยการรับรองของผูท้ รงคุณวุฒิ
ในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพทุกขั้นตอน ผูว้ จิ ยั ต้องพัฒนาแบบประเมินการใช้ ทัศนคติ และ
ความเป็ นไปได้ในการนําระบบไปใช้ในสถานการณ์จริ ง
ก่อนการ ทดสอบประสิ ทธิ ภาพ ต้องตั้งเกณฑ์ประสิ ทธิภาพกระบวนการ (E1) และ
ประสิ ทธิ ภาพผลลัพธ์ (E2) ไว้ครั้งเดียว คือ 90/90; 85/85; 80/80; 75/75 มิใช้ต้ งั เกณฑ์แยกแบบเดี่ยว
แบบกลุ่ม และแบบสนาม
(4) การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้นวัตกรรม ผูว้ ิจยั ต้องประเมินความพึงพอใจ โดยพัฒนาแบบ
ประเมินความพึงพอใจนวัตกรรมที่สร้างขึ้น
ในกรณี การประเมินความพึงพอใจสื่ อหรื อชุดการสอน อาจประเมินความพึงพอใจในประเด็น
ต่อไปนี้
1) การวิเคราะห์ ความพึงพอใจของครู ควรครอบคลุมอย่างน้อย ประเด็น คือ
(1) คุณภาพแบบประเมินก่อนเรี ยน/การประเมินก่อนการเผชิญประสบการณ์
(2) ความชัดเจนในการปฐมนิเทศของครู
(3) ความชัดเจนใจของแผนการสอนประจําหน่วย/แผนการสอนประจําหน่วยประสบการณ์
(4) ความชัดเจนของแผนการเรี ยนการสอน/เผชิญประสบการณ์

(5) ความเหมาะสมของศูนย์กิจกรรม/ประสบการณ์หลักและประสบการณ์รอง
(6) ความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหา/ประมวลสาระ
(7) คุณภาพสื่ อเสริ ม (ระบุสื่อเสริ ม เช่น วีดิทศั น์ สไลด์พาเวอร์ พอยท์ ฯลฯ)
(8) ความเหมาะสมของการรายงานความก้าวหน้าการเผชิญประสบการณ์
(9) ความเหมาะสมของการสรุ ปการเผชิญประสบการณ์ของครุ
(10)ความเหมาะสมของการทดสอบหลังเรี ยน/การเผชิญประสบการณ์
2) การวิเคราะห์ ความพึงพอใจของนักเรียน ควรครอบคลุมอย่างน้อย ประเด็น คือ
(1) ความชัดเจนของแบบประเมินก่อนเรี ยน/การประเมินก่อนการเผชิญประสบการณ์
(2) ความชัดเจนในการปฐมนิเทศของครู
(3) ความชัดเจนใจของแผนการสอนประจําหน่วย/แผนการสอนประจําหน่วยประสบการณ์
(4) ความชัดเจนของแผนการเรี ยนการสอน/แผนเผชิญประสบการณ์
(5) ความเหมาะสมของศูนย์กิจกรรม/ประสบการณ์หลักและประสบการณ์รอง
(6) ความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหา/ประมวลสาระ
(7) คุณภาพสื่ อเสริ ม (ระบุสื่อเสริ ม เช่น วีดิทศั น์ สไลด์พาเวอร์ พอยท์ ฯลฯ)
(8) ความเหมาะสมของการรายงานความก้าวหน้าและการรายงานผลสุ ดท้ายการเผชิญ
ประสบการณ์
(9) ความเหมาะสมของการสรุ ปการเผชิญประสบการณ์ของครุ
(10) ความเหมาะสมของการทดสอบหลังเรี ยน/การเผชิญประสบการณ์
(โปรดดูตวั อย่างแบบประเมินความถึงพอใจในภาคผนวก)
3.7.7 ปรั บปรุงต้ นแบบชิ้นงานและเขียนรายงาน เป็ นการนําผลการทดสอบประสิ ทธิภาพมาปรับปรุ ง
ต้นแบบชิ้นงานและเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์สาํ หรับการเผยแพร่
ในรายงานการวิจยั รายละเอียดต้นแบบชิ้นงาน จะอยูใ่ นบทที่ 5 ตามหัวข้อที่ได้อธิ บายไว้แล้วในขั้นบท
ที่ 5
3.8 การทดสอบสมมติฐาน
ให้อธิ บายการดําเนินการทดสอบสมมติฐาน ตามสมมติฐานทุกข้อที่ต้งั ไว้ในบทที่ ๑
ในกรณี การทดสอบสมมติฐานนวัตกรรมประเภทชุดการสอน ให้ดาํ เนินการตามลําดับ ดัง นี้

1) วิธีการทดสอบความก้าวหน้าทางการเรี ยน ให้นาํ ผลการประเมินก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
เพื่อทดสอบว่า ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญหรื อไม่ที่ระดับใด
โดยแสดงตารางผลการวิเคราะห์
(ให้แสดงสู ตรที่ใช้ในการทดสอบความมีนยั สําคัญ พร้อมอ้างอิงแหล่งที่มา)
2) วิธีการทดสอบประสิ ทธิ ภาพกระบวนการต่อประสิ ทธิ ภาพผลลัพธ์ (E1/E2) ให้ระบุเกณฑ์
ประสิ ทธิ ภาพและระดับความเชื่อมัน่
(ให้แสดงสู ตรที่ใช้ในการทดสอบประสิ ทธิภาพ E1/E2 พร้อมอ้างอิงแหล่งที่มา)
3) วิธีการประเมินความพึงพอใจ จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้ชุดการสอน เช่น
ครู และนักเรี ยน
(ให้แสดงสู ตรที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ พร้อมอ้างอิงแหล่งที่มา)
3.9 ตัวแปร
3.9.1 ตัวแปรต้ นหรื อตัวแปรอิสระ (independent Variables-IV) หมายถึงปัจจัยนําเข้า (Input) ที่มีส่วน
ทําให้เกิดการแปรผันของตัวแปรตาม และเป็ นปัจจัยที่ไม่สาํ เร็ จสมบูรณ์ในตัวเองแต่ตอ้ งผ่านการะบวนการ
วิเคราะห์หรื อพัฒนาเพื่อให้ได้ตวั แปรตาม มี 3 กลุ่ม ได้แก่
3.9.1.1 ลักษณะประชากร
3.9.1.2 ตัวแปรรู ปธรรม-คน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ วิธีการ (4M)
3.9.1.3 ตัวแปรนามธรรม-อุดมการณ์ ทัศนคติ ค่านิยมคุณธรรม คุณภาพ
3.9.2 ตัวแปรกลาง (Intermediate Variables) หมายถึงตัวแปรที่เกิดซ้อนขึ้นระหว่างวิถีหรื อเส้นทางของ
กระบวนการหรื อการกระทําที่ทาํ ให้เกิดแปรปรวนของตัวแปรต้นหรื อตัวแปรอิสระ และตัวมันเองก็ถูกตัว
แปรต้นหรื อตัวแปรอิสระทําให้แปรปรวนตามไปด้วย ได้แก่ ขั้นตอนและกระบวนกระทําต่อตัวแปรต้น
เพื่อให้มาซึ่งตัวแปรตาม
3.9.3 ตัวแปรตาม (Dependent Variables-DV)– หมายถึง ผลการวิจยั ได้แก่ ระบบ แบบจําลอง โมเดล
โครงการ ฯลฯ ที่พฒั นาได้จากกระบวนการวิจยั แบบวิจยั และพัฒนา
3.10 บริบทการวิจัย
บริ บทการวิจยั หมายถึงสภาพแวดล้อม สถานที่และสถานการณ์ที่ทาํ การวิจยั โดยระบุ ๔ เรื่ องคือ
1) วิจยั กับใคร (ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง)
2) ที่ไหน ระบุสถานที่ที่จะดําเนินการวิจยั
3) เมื่อไร ระบุช่วงเวลาที่จะทําการวิจยั
4) อย่างไร ระบุเครื่ องมือวิจยั และรู ปแบบการวิจยั อย่างสั้นๆ

ทั้งนี้ ไม่ตอ้ งนํากรอบแนวคิดการวิจยั ที่เสนอไว้แล้วท้ายบทที่ ๑ มาเสนอซํ้าอีก
(ผูว้ ิจยั ต้องดําเนินการตามขึ้นตอนที่ ๒-๖ เพื่อนําผลมาวิเคราะห์ในบทที่ ๔)

บทที่ ๔

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ให้เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่รวบรวมได้จากการทดสอบประสิ ทธิภาพต้นแบบชิ้นงานนวัตกรรม ได้แก่
ระบบ แบบจําลอง โครงการ ยุทธศาสตร์ และเครื่ องมือที่พฒั นาขึ้นจากนวัตกรรม เช่น ชุดการสอน ชุดฝึ กอบรม
ที่พฒั นาจากนวัตกรรมคือ ระบบการสอนและระบบการฝึ กอบรม
โดยจําแนกเป็ นตอนๆ ตามวัตถุประสงค์และหรื อตามตัวแปรต้นในกรอบแนวคิดการวิจยั ดังรู ปแบบต่อไปนี้
ตอนที่ ๑
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลลักษณะประชากรทีเ่ กีย่ วกับนวัตกรรม
ให้เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวเพศ อายุ และข้อมูลอื่นที่ปรากฏอยูใ่ นแบบสอบ โดยเสนอผลการ
วิเคราะห์ก่อนแล้วตามด้วยตาราง ห้ามเสนอตารางก่อน ให้เสนอตารางในภาคผนวก
ตัวอย่ างแม่ แบบ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรและกลุ่มตัวอย่าง สําหรับทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพต้นแบบชิ้นงานนวัตกรรม (ระบุประเภทนวัตกรรม) พบว่า
1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มที่ ๑ ผู้ตอบแบบสอบถามการประเมินความความต้ องการ
นวัตกรรม จํานวน ... คนสุ่มตัวอย่างด้วยวิธี.... จํานวน ... จําแนกเป็ นเพศชาย ร้อยละ ...
เพศหญิง ร้อยละ... อายุ (จําแนกตามช่วง) ร้อยละ... และข้อมูลอย่างอื่น (ระบุ เช่น
การศึกษา ประสบการณ์การทํางาน) ร้อยละ...
(โปรดดูตารางที่ ๑ ในภาค ผนวก ๑.๑)
2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ ๒ ผู้เชี่ยวชาญให้ ความเห็นเกีย่ วกรอบแนวคิดต้ นแบบ
ชิ้นงาน จํานวน ... คนสุ่มตัวอย่างด้วยวิธี.... จํานวน ... จําแนกเป็ นเพศชาย ร้อยละ ... เพศ
หญิง ร้อยละ... อายุ (จําแนกตามช่วง) ร้อยละ... และข้อมูลอย่างอื่น (ระบุ เช่น การศึกษา
ประสบการณ์การทํางาน) ร้อยละ... (โปรดดูตารางที่ ๒ ในภาค ผนวก ๑.๒)

3) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มที่ ๓ ครูและนักเรี ยนทีใ่ ช้ ในการทดสอบประสิทธิภาพ
นวัตกรรม (กรณี เป็ นสื่ อหรื อชุดการสอน)
(1) การทดสอบประสิ ทธิ ภาพแบบเดีย่ ว (1:1) ใช้ครู 1 คน นักเรี ยน 1-3 คน ประชากร
และกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย
ก. ครู ผสู ้ อน เป็ นครู ระดับชั้น (ระบุช้ นั ) จํานวน 1 คน สุ่ มตัวอย่างด้วยวิธี (ระบุวิธี)
จํานวน 1 คน
ข. นักเรี ยนที่ใช้ในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ เป็ นนักเรี ยนระดับชั้น (ระบุช้ นั ) จํานวน
... คน สุ่ มตัวอย่างด้วยวิธี .... จําแนกเป็ นนักเรี ยนอ่อน 1 คน นักเรี ยนระดับปานกลาง 1
คน และนักเรี ยนเก่ง 1 คน รวม จํานวน 3 คน
(2) สําหรั บการทดสอบประสิ ทธิ ภาพแบบกลุ่ม (1:10) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย
ก. ครู ผสู ้ อน เป็ นครู ระดับชั้น (ระบุช้ นั ) จํานวน... คน สุ่ มตัวอย่างด้วยวิธี (ระบุวธิ ี )
จํานวน 1 คน (เป็ นคนเดียวกับครู ที่สอนแบบเดี่ยว)
ข. นักเรี ยนที่ใช้ในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ เป็ นนักเรี ยนระดับชั้น (ระบุช้ นั )
จํานวน ... คน สุ่มตัวอย่างด้วยวิธี .... จําแนกเป็ นนักเรี ยนอ่อน 3 คน นักเรี ยน
ระดับปานกลาง 3 คน และนักเรี ยนเก่ง 3 คน รวม จํานวน 9 คน (ต้องใช้
นักเรี ยนคนละกลุ่มกับที่ใช้ในการ ทดสอบประสิ ทธิ ภาพ)
(3) สําหรั บการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ แบบสนาม (1:100) ใช้ครู 1 คน กับนักเรี ยน 2040 คน (สําหรับการ ทดสอบประสิ ทธิ ภาพ แต่ละครั้ง) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย
(1) ครู ผสู ้ อน เป็ นครู ระดับชั้น (ระบุช้ นั ) จํานวน... คน สุ่ มตัวอย่างด้วยวิธี (ระบุวิธี)
จํานวน 1 คน (เป็ นคนเดียวกับครู ที่สอนแบบกลุ่ม)
(2) นักเรี ยนที่ใช้ในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ เป็ นนักเรี ยนระดับชั้น (ระบุช้ นั ) จํานวน
.... คน สุ่ มตัวอย่างด้วยวิธี .... จําแนกเป็ นนักเรี ยนอ่อน 10 คน นักเรี ยนระดับปานกลาง 10 คน
และนักเรี ยนเก่ง 10 คน รวม จํานวน 30 คน
(โปรดดูตารางที่ ๓ ในภาค ผนวก ๑.๓)

4) ประชากรกลุ่มที่ ๔ ผูท้ รงคุณวุฒิรับรองต้นแบบชิ้นงาน (หากมี) เป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ (ให้ระบุเกณฑ์) จํานวน ... คนสุ่มตัวอย่างด้วยวิธี.... จํานวน ... จําแนกเป็ นเพศชาย
ร้อยละ ... เพศหญิง ร้อยละ... อายุ (จําแนกตามช่วง) ร้อยละ... และข้อมูลอย่างอื่น (ระบุ
เช่น การศึกษา ประสบการณ์การทํางาน) ร้อยละ... (โปรดดูตารางที่ ๔ ในภาค ผนวก ๑.๔)
หมายเหตุ หลังจากวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะประชากรทุกกลุ่มแล้ว ให้ทาํ ตารางสรุ ปลักษณะ
ประชาการ นําเสนอเป็ นตารางแรก ในบทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตอนที่ ๒
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการประเมินความต้ องการนวัตกรรม
1) ให้วิเคราะห์ผลตามประเด็นคําถามในแบบสอบถาม
2) เสนอผลการวิเคราะห์ตามประเด็น แล้วมีขอ้ ความระบุวา่ “โปรดดูตารางที่ ใน
ภาคผนวกที่....)
3) การเสนอผลการวิเคราะห์ให้เสนอผลการวิเคราะห์และแยกตารางตามประเด็น
4) ให้สรุ ปผลการประเมินความต้องการเป็ นภาพรวมและทําตารางเสนอเป็ นตารางที่
สอง ในบทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล)
ตอนที่ ๓
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการทดสอบประสิ ทธิภาพ
ให้เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการทดสอบประสิ ทธิภาพตามลําดับคือ แบบเดี่ยว แบบกลุ่ม และแบบสนาม ตาม
รู ปแบบดังนี้
1) ผลการทดสอบประสิทธิภาพแบบเดีย่ ว
(11)ให้ผวู ้ ิจยั สร้างแบบประเมิน เพื่อใช้ในระหว่างสังเกตการเรี ยนแบบเดี่ยวของนักเรี ยน เมื่อ
ทดลองสอน แล้ว ให้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ ค้นพบจากการทดสอบประสิ ทธิภาพแบบเดี่ยวจาก
แบบประเมิน โดยจําแนกเป็ น 3 หัวข้อคือ
ก. เวลาที่ใช้ในการเรี ยนหรื อเผชิญประสบการณ์ตามขั้นตอน ให้ระบุวา่ ใน
แต่ละขั้นบทที่กาํ หนดไว้ในแผนการสอนหรื อแผนกํากับประสบการณ์
(ในกรณี เป็ นชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์) นักเรี ยนใช้เวลากี่นาที

ข. สรุ ปผลการประเมินในภาพรวมว่า อยูใ่ นระดับดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ หรื อ
ต้องปรับปรุ ง
ค. ให้ระบุขอ้ ดีของ ทดสอบประสิ ทธิภาพ แบบเดี่ยว
ง. ให้ให้ระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของการทดสอบประสิ ทธิภาพแบบเดี่ยว
จําแนกจุดอ่อน ตามประเด็นต่อไปนี้
ก) ประเมินจุดเข็ง/จุดอ่อนตามขั้นตอนการเรี ยน
(ก) การทดสอบก่อนเรี ยน/การประเมินก่อนเผชิญประสบการณ์
(ข) การนําเข้าสู่ บทเรี ยน/การปฐมนิเทศ
(ค) การประกอบกิจกรรมการเรี ยน/การเผชิญประสบการณ์
(ง) การรายงานความก้าวหน้าในการเรี ยน/การเผชิญประสบการณ์
(จ) การรายงานผลการเผชิญประสบการณ์ (สําหรับการสอนแบบอิง
ประสบการณ์)
(ฉ) การสรุ บทเรี ยน/การสรุ ปการเผชิญประสบการณ์
(ช) การทดสอบหลังเรี ยน/การประเมินหลังเผชิญประสบการณ์
ข) ประเมินปฏิกิริยาของนักเรี ยน
(ก) การแสดงท่าทางสงสัยหรื อฉงน
(ข) การแสดงท่าทางตั้งใจ เอาจริ งกับการเรี ยนหรื อการเผชิญ
ประสบการณ์
(ค) การแสดงท่าทางสนุกสนาน เพลิดเพลิน หรื ออาการเบื่อหน่าย
(ง) ความร่ วมมือในการทํางานเป็ นกลุ่ม
(จ) การแสดงความพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจ
ค) ประเมินผลการใช้สื่อ ให้รายงานคุณภาพของสื่ อที่นาํ เสนอในชุดการสอน โดย
สังเกตพฤติกรรมการใช้ของนักเรี ยน
2) ผลการทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่มและแบบสนาม
(12)ให้ผวู ้ ิจยั สร้างแบบประเมินการทดสอบประสิ ทธิ ภาพแบบกลุ่ม หรื ออาจใช้แบบวิเคราะห์
ปฏิสมั พันธ์ของชัยยงค์ (Chaiyong Interaction Analysis3 CAI) แบบวิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์
ของแฟลนเดอร์ (Flander Interaction Analysis- FIA) หรื อแบบวิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์ของบ
ราวน์ (Brown Interaction Analysis- BIA) ก็ได้เพื่อใช้ในระหว่างสังเกตการเรี ยนเป็ นกลุ่ม

ของนักเรี ยน เมื่อเสร็ จสิ้ นทดลองสอนแล้วให้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ ค้นพบจากการทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพแบบกลุ่มหรื อแบบสนามจากแบบประเมิน โดยจําแนกเป็ น 3 หัวข้อคือ
ก. เวลาที่ใช้ในการเรี ยนหรื อเผชิญประสบการณ์ตามขั้นตอน ให้ระบุวา่ ในแต่ละขั้นบท
ที่กาํ หนดไว้ในแผนการสอนหรื อแผนกํากับประสบการณ์ (ในกรณี เป็ นชุดการสอน
แบบอิงประสบการณ์) นักเรี ยนใช้เวลากี่นาที
ข. สรุ ปผลการประเมินในภาพรวมว่า อยูใ่ นระดับดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ หรื อต้อง
ปรับปรุ ง
ค. ให้ระบุขอ้ ดีของ ทดสอบประสิ ทธิภาพ แบบเดี่ยว
ง. ให้ระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของการทดสอบประสิ ทธิ ภาพแบบกลุ่มหรื อแบบสนาม
จําแนกจุดอ่อน ตามประเด็นต่อไปนี้
ก) ประเมินจุดเข็ง/จุดอ่อนตามขั้นตอนการเรี ยน
(ก) การทดสอบก่อนเรี ยน/การประเมินก่อนเผชิญประสบการณ์
(ข) การนําเข้าสู่ บทเรี ยน/การปฐมนิเทศ
(ค) การประกอบกิจกรรมการเรี ยน/การเผชิญประสบการณ์
(ง) การรายงานความก้าวหน้าในการเรี ยน/การเผชิญประสบการณ์
(จ) การรายงานผลการเผชิญประสบการณ์ (สําหรับการสอนแบบอิง
ประสบการณ์)
(ฉ) การสรุ บทเรี ยน/การสรุ ปการเผชิญประสบการณ์
(ช) การทดสอบหลังเรี ยน/การประเมินหลังเผชิญประสบการณ์
ข) ประเมินปฏิกิริยาของนักเรี ยน
(ฉ) การแสดงท่าทางสงสัยหรื อฉงน
(ช) การแสดงท่าทางตั้งใจ เอาจริ งกับการเรี ยนหรื อการเผชิญ
ประสบการณ์
(ซ) การแสดงท่าทางสนุกสนาน เพลิดเพลิน หรื ออาการเบื่อหน่าย
(ฌ) ความร่ วมมือในการทํางานเป็ นกลุ่ม
(ญ) การแสดงความพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจ
ค) ประเมินผลการใช้สื่อเดี่ยวหรื อสื่ อประสมในชุดการสอน ให้รายงานคุณภาพของ
สื่ อที่นาํ เสนอในชุดการสอน โดยสังเกตพฤติกรรมการใช้ของนักเรี ยน

3) การเสนอผลการวิเคราะห์
ให้ระบุเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพกระบวนการ (E1) และประสิ ทธิ ภาพผลลัพธ์ (E2) ไว้ครั้งเดียว คือ
90/90; 85/85; 80/80; 75/75 มิใช้ต้งั เกณฑ์แยกแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม และแบบสนามแล้วเสนอผลการ
วิเคราะห์แยกเป็ นแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม และแบบสนาม และนําเสนอเป็ นตารางดังนี้
(1) ผลการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
(2) ผลการ ทดสอบประสิ ทธิภาพ เพื่อพิจารณาว่า เป็ นไปตามเกณฑ์ ที่กาํ หนดหรื อไม่
ตอนที่ ๔
ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจ
ให้วิเคราะห์ความพึงพอใจของครู และผูเ้ รี ยนตามประเด็นที่กาํ หนดไว้ในแบบสอบถาม ทําตารางและ
เสนอในภาคผนวก
1) การวิเคราะห์ ความพึงพอใจของครู ควรครอบคลุมอย่างน้อย ประเด็น คือ
2) ความพอใจในการประเมินก่อนเรี ยน/การประเมินก่อนการเผชิญประสบการณ์
3) ความชัดเจนในการปฐมนิเทศของครู
4) ความชัดเจนใจของแผนการสอนประจําหน่วย/แผนการสอนประจําหน่วยประสบการณ์
5) ความชัดเจนของแผนการเรี ยนการสอน/เผชิญประสบการณ์
6) ความเหมาะสมของศูนย์กิจกรรม/ประสบการณ์หลักและประสบการณ์รอง
7) ความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหา/ประมวลสาระ
8) คุณภาพสื่ อเสริ ม (ระบุสื่อเสริ ม เช่น วีดิทศั น์ สไลด์พาเวอร์ พอยท์ ฯลฯ)
9) ความเหมาะสมของการรายงานความก้าวหน้าการเผชิญประสบการณ์
10) ความเหมาะสมของการสรุ ปการเผชิญประสบการณ์ของครุ
11) ความเหมาะสมของการทดสอบหลังเรี ยน/การเผชิญประสบการณ์

2) การวิเคราะห์ ความพึงพอใจของนักเรียน ควรครอบคลุมอย่างน้อย ประเด็น คือ
(1) ความชัดเจนของแบบประเมินก่อนเรี ยน/การประเมินก่อนการเผชิญประสบการณ์
(2) ความชัดเจนในการปฐมนิเทศของครู

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ความชัดเจนใจของแผนการสอนประจําหน่วย/แผนการสอนประจําหน่วยประสบการณ์
ความชัดเจนของแผนการเรี ยนการสอน/แผนเผชิญประสบการณ์
ความเหมาะสมของศูนย์กิจกรรม/ประสบการณ์หลักและประสบการณ์รอง
ความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหา/ประมวลสาระ
คุณภาพสื่ อเสริ ม (ระบุสื่อเสริ ม เช่น วีดิทศั น์ สไลด์พาเวอร์ พอยท์ ฯลฯ)
ความเหมาะสมของการรายงานความก้าวหน้าและการรายงานผลสุ ดท้ายการเผชิญ
ประสบการณ์
(9) ความเหมาะสมของการสรุ ปการเผชิญประสบการณ์ของครุ
(10)ความเหมาะสมของการทดสอบหลังเรี ยน/การเผชิญประสบการณ์

ตอนที่ ๕
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ให้แสดงผลการทดสอบสมมติฐานทุกข้อที่ต้ งั ไว้ในบทที่ ๑
ในกรณี การทดสอบสมมติฐานนวัตกรรมประเภทชุดการสอน ให้ดาํ เนินการตามลําดับ ดัง นี้
1) ผลการทดสอบความก้าวหน้าทางการเรี ยน ให้นาํ ผลการประเมินก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนเพื่อ
ทดสอบว่า ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญหรื อไม่ที่ระดับใด โดยแสดง
ตารางผลการวิเคราะห์
(ให้แสดงตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานตรงนี้)
2) ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพกระบวนการต่อประสิ ทธิภาพผลลัพธ์ (E1/E2) ให้ระบุเกณฑ์
ประสิ ทธิ ภาพและระดับความเชื่อมัน่
(ให้แสดงตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานตรงนี้)
3) ผลการประเมินความพึงพอใจ จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้ชุดการสอน เช่น ครู และ
นักเรี ยน
(ให้แสดงตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานตรงนี้)

บทที่ ๕

ผลการวิจยั -รายละเอีย ดต้ นแบบชิ้นงาน
บทที่ ๕ ให้ประกอบด้วย บทสรุ ปสําหรับผูบ้ ริ หาร ตอนที่ ๑-๓ และภาคผยวก
บทสรุ ปสําหรับผูบ้ ริ หาร (Executive Summary)
ให้สรุ ปสาระเพื่อให้ผบู ้ ริ หารอ่านอย่างรวดเร็ วไม่เกิน ๓ หน้า
ตอนที่ ๑
บทนํา
ให้ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
1) ข้อมูลพื้นฐาน (Background Information) ให้อธิ บายเหตุผลความจําเป็ นในการพัฒนานวัตกรรม
2) วัตถุประสงค์การพัฒนานวัตกรรม (ไม่ใช่วตั ถุประสงค์การวิจยั ให้จาํ แนกเป็ นข้อๆ)
3) ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม (สรุ ปการดําเนินการตาม 7 ขั้นตอน โดยอธิ บายการดําเนินการแต่ละ
ขั้นอย่างละเอียด อาจนําขั้นตอนดําเนินการมาจากขั้นตอนดําเนินการวิจยั 7 ขั้น ในบทที่ ๓ ของ
วิทยานิพนธ์แล้วขยายความให้เจาะจงตามที่ได้เกิดขึ้นจริ ง
ตอนที่ ๒
ผลการวิจยั : รายละเอียดนวัตกรรม
ให้อธิ บายรายละเอียดของต้นแบบชิ้นงานนวัตกรรม 3 หัวข้อ คือ
1) องค์ประกอบของนวัตกรรม
2) ขั้นตอนระบบของนวัตกรรม
3) แผนภูมิแสดงแบบจําลองของนวัตกรรม
ตอนที่ ๓
การนํานวัตกรรมไปใช้
ให้นาํ เสนอตามหัวข้อต่อไปนี้
1) พันธสัญญาฝ่ ายบริ หาร ให้ระบุสิ่งที่ผบู ้ ริ หารต้องดําเนินการในการนํานวัตกรรมไปใช้ ได้แก่ นโยบาย
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
2) การเตรี ยมการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เครื่ องมืออุปกรณ์ สิ่ งอํานวยความสะดวก บุคลากร)

3) เงื่อนไขความสําเร็ จ ให้ระบุเงื่อนไขที่ตอ้ งมี ต้องทําเพื่อให้การนํานวัตกรรมไปใช้ให้ได้ผล
ภาคผนวก
ให้เสนอข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมได้แก่ ตัวอย่างชุดการสอน คู่มือการใช้
กฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์กร ผลการสํารวจและประเมินความต้องการ และผลการประเมิน
โดยผูท้ รงคุณวุฒิตามขั้นที่ ๖ ของ ๗ ขั้นตอน ข้อมูลอื่นๆ ที่จาํ เป็ น

บทที่ ๖
สรุ ปการวิจยั ผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ให้เสนอสาระของบทที่ ๖ ตามลําดับดังนี้
สรุ ปการวิจยั
1. วัตถุประสงค์การวิจยั
1.1 วัตถุประสงค์ทวั่ ไป
1.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร
2.2 กลุ่มตัวอย่าง
3. เครื่ องมือวิจยั การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ ข้อมูล
3.1 เครื่ องมือวิจยั
3.2 การรวบรวมข้อมูล
3.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
4. ขั้นตอนการวิจยั
(ให้อธิ บาย 7 ขั้นตอนโดยสังเขป)
5. สมมติฐานการวิจยั
(ให้ระบุสมมติฐานเป็ นข้อๆ )

อภิปรายผล
การอภิปรายผล ประเด็นที่ควรวิพากย์คือ ความครอบคลุมและกรอบการอภิปราย คือ
1) ผูว้ ิจยั ไม่ควรนําผลการวิจยั มากล่าวซํ้าอีกในส่วนของการอภิปรายผล
2) ควรยึดหลัก HONERISCA คือ

(1) H-Hypothesis-สอดคล้องกับสมมุติฐานงานวิจยั หรื อไม? หากผลการวิจยั สอดคล้องกับ
สมมติฐานไม่จาํ เป็ นต้องนํามาใส่
(2) O-Outstanding-ผลการวิจยั มีอะไรเด่นไม่เหมือนงานวิจยั อื่นไหม?
(3) N-Norm-ผลการวิจยั เป็ นไปในทิศทางปรกติในด้านมาตรฐานการวิจยั ไหม? หากไม่เป็ น มี
การเบี่ยงเบนตรงไหน อย่างไร?
(4) E-Existing Researchมี-ความสอดคล้องหรื อไม่สอดคล้องกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและ
งานวิจยั อื่นๆหรื อไม่)
(5) R-Results-ผลการวิจยั สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ คําถามวิจยั และสมมติฐานหรื อไม่
(6) I-Implication-ผลการวิจยั จะมีนยั ยะต่อวิชาการวิชาชีพหรื อไม่ ให้ระบุประโยชน์ที่มีต่อ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ
(7) S-Statistical Instruments-เครื่ องมือวิจยั ที่นาํ มาใช้มีจุดอ่อนจุดแข็งที่อาจมีผลกระทบต่อ
ผลการวิจยั หรื อไม่
(8) C-Commercialized-ผลการวิจยั สามารถนําไปเผยแพร่ ทางธุรกิจด้วยการจดสิ ทธิบตั รหรื อ
นําไปเผยแพร่ ได้หรื อไม่
(9) A-Application-ผลการวิจยั สามารถนําไปใช้ประโยชน์มากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาข้อมูล
จากผลการวิจยั

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะด้ านนโยบาย
2. ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
ให้อธิ บายเป็ นข้อๆ การนําผลที่ได้จากการวิจยั เชิงวิจยั และพัฒนาไปใช้
3. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยต่ อไป
ให้เสนอแนะขอบข่ายการวิจยั ที่ควรดําเนินการต่อเนื่องจากการวิจยั ครั้งนี้

