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แนวทางการส่งเสริมงานวิจัยวิทยาลัยชุมชนน่าน 
 
 วิทยาลัยชุมชนน่าน ก าหนดพันธกิจในการพัฒนาวิทยาลัยเพื่อมุ่งไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อคนน่าน
พึ่งตนเอง (ตามกรอบทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนน่าน) กล่าวคือ การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนน่าน
ต้องต้ังอยู่บนรากฐานของการวิจัยโดยชุมชนมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ให้มีองค์ความรู้ในการพัฒนาคนและ
พัฒนาท้องถิ่น 
 ดังนั้น งานวิจัยและบริการวิชาการ จึงจัดท าแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยวิทยาลัยชุมชนน่าน เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งของการขับเคล่ือนงานวิจัยในวิทยาลัยชุมชนน่าน  

วิสัยทัศน์ (Vision)   
         “เป็นผู้น าด้านพัฒนาการศึกษาพื้นถิ่นน่าน ตามแนวพระราชด าริโดยร่วมกับเครือข่ายชุมชน

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้จังหวัดน่าน ภายในปี 2559” 
 

พันธกิจ ( Mission ) 
 1.จัดการเรียนรู้และส่งเสริมความรู้ท่ีหลากหลายในการผลิตบุคลากรให้มีคุณธรรม คุณภาพ คุณค่า 
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 2. จัดการบริการวิชาการแก่สังคม ในการพัฒนาสังคมชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองตาม
แนวทางพระราชด าริ 
 3. ศึกษาวิจัยชุมชนและงานสร้างสรรค์ให้มีองค์ความรู้ในการพัฒนาคนและพัฒนาท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่ิงแวดล้อมในจังหวัดน่าน  
 5. บริหารจัดการมุ่งสู่องค์กรคุณภาพและพร้อมพัฒนาสู่สากล 
ทิศทางการวิจัย 
 วิทยาลัยชุมชนน่าน ให้ความส าคัญกับงานวิจัยท่ีมีพื้นฐานจากศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชน โดยงานวิจัย
ดังกล่าวมุ่งน าผลไปแก้ปัญหาและพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต จนเกิดกระบวนการเรียนรู้ มีทักษะ  
มีประสบการณ์และมีศักยภาพในการปรับปรุง ต่อยอด สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและสังคม



 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จรรยาบรรณนักวิจัย 
อ้างอิงโดย 

สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 
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จรรยาบรรณนักวิจัย 
ความเป็นมา 

 

 ปัจจุบันนี้ผลการวิจัยมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง หากงานวิจัยท่ี
ปรากฏสู่สาธารณชน มีความเท่ียงตรง นาเสนอส่ิงท่ีเป็นความจริงสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่าง
แท้จริงก็จะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การที่จะให้ได้มาซึ่งงานวิจัยท่ีดีมีคุณภาพ 
จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบส าคัญหลายประการ นอกจากการด าเนินตามระเบียบวิธีการวิจัยอย่างมีคุณภาพแล้ว 
คุณธรรมหรือจรรยาบรรณของนักวิจัยเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งประการหนึ่ง 
 คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ตระหนักถึงความส าคัญของจรรยาบรรณนักวิจัย
ดังกล่าว จึงได้ริเริ่มด าเนินการยกร่างจรรยาบรรณนักวิจัยเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศเพื่อให้นักวิจัย 
นักวิชาการ ในสาขาวิชาการต่าง ๆ สามารถน าไปปฏิบัติได้ โดยผ่านกระบวนการขอรับความคิดเห็นจากนักวิจัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ และได้ปรับปรุงให้เหมาะสมรัดกุมชัดเจน จนกระท่ังได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ประกาศให้เป็นหลักเกณฑ์ควรประพฤติของนักวิจัยท่ัวไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยท่ัวไปโดยมีลักษณะเป็นข้อพึงสังวรมากกว่า 
จะเป็นข้อบังคับอันจะน าไปสู่การเสริมสร้างจรรยาบรรณในหมู่นักวิจัยต่อไป 
 
นิยาม 
 นักวิจัย หมายถึงผู้ท่ีด าเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อตอบประเด็นท่ีสงสัยโดยมี
ระเบียบวิธีอันเป็นท่ียอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้องซึ่งครอบคลุมท้ังแนวคิดมโนทัศน์และวิธีการท่ีใช้ในการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
 จรรยาบรรณ หมายถึงหลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลักเพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นๆยึดถือ
ปฏิบัติเพื่อรักษาช่ือเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน 
 จรรยาบรรณนักวิจัยหมายถึงหลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยท่ัวไปเพื่อให้การด าเนินงาน
วิจัยต้ังอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสมตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้า
ให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย 
 

จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัติ 
ข้อ 1 นักวิจัยต้องซ่ือสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น  
ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งท่ีมาของข้อมูลท่ีน ามาใช้ในงานวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย
และมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ท่ีได้จากการวิจัย 
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 แนวทางปฏิบัติ  
 1.1  นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น 
  1.1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัยต้ังแต่การเลือกเรื่องท่ีจะท าวิจัย
การเลือกผู้เข้าร่วมทาวิจัยการดาเนินการวิจัยตลอดจนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
  1.1.2 นักวิจัยต้องให้เกียรติผู้อื่นโดยการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งท่ีมาของข้อมูลและความคิดเห็นท่ี
นามาใช้ในงานวิจัย 
 1.2 นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย 
  1.2.1 นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอรับทุน 
  1.2.2 นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุนซ้ าซ้อน 
 1.3 นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ท่ีได้จากการวิจัย 
  1.3.1 นักวิจัยต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผู้ร่วมวิจัยอย่างยุติธรรม 
  1.3.2 นักวิจัยต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่นาผลงานของผู้อื่นมาอ้างว่าเป็นของตน 
 
ข้อ 2 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทาวิจัยตามข้อตกลงที่ทาไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัย
และต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด 
 นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยท่ีผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันอุทิศเวลาทา
งานวิจัยให้ได้ผลดีท่ีสุดและเป็นไปตามก าหนดเวลามีความรับผิดชอบไม่ละท้ิงงานระหว่างดาเนินการ  
 แนวทางปฏิบัติ  
 2.1 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทาวิจัย 
  2.1.1 นักวิจัยต้องศึกษาเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกัน
ความขัดแย้งท่ีจะเกิดขึ้นในภายหลัง 
  2.1.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขระเบียบและกฎเกณฑ์ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน 
 2.2 นักวิจัยต้องอุทิศเวลาทางานวิจัย 
  2.2.1 นักวิจัยต้องทุ่มเทความรู้ความสามารถและเวลาให้กับการทางานวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ 
 2.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการท าวิจัย 
  2.3.1 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบไม่ละท้ิงงานโดยไม่มีเหตุผลอันควรและส่งงานตามก าหนดเวลา
ไม่ทาผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย 
  2.3.2 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการจัดทารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อให้ผลอันเกิดจาก
การวิจัยได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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ข้อ 3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัย 
 นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีท าวิจัยอย่างเพียงพอและมีความรู้ความช านาญ 
หรือมีประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องท่ีท าวิจัยเพื่อนาไปสู่งานวิจัยท่ีมีคุณภาพและเพื่อป้องกันปัญหา 
การวิเคราะห์การตีความหรือการสรุปท่ีผิดพลาดอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย 
 แนวทางปฏิบัติ  
 3.1 นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ความช านาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องท่ีท าวิจัยอย่างเพียงพอเพื่อ
น าไปสู่งานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
 3.2 นักวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้นๆเพื่อป้องกัน 
ความเสียหายต่อวงการวิชาการ 
ข้อ 4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัยไม่ว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต  
 นักวิจัยต้องดาเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวังและเท่ียงตรงในการท าวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคน  
สัตว์พืชศิลปวัฒนธรรมทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมมีจิตส านึกและปณิธานท่ีจะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อม 
 แนวทางปฏิบัติ  
 4.1 การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลองต้องทาในกรณีท่ีไม่มีทางเลือกอื่นเท่านั้น 
 4.2 นักวิจัยต้องดาเนินการวิจัยโดยมีจิตสานึกท่ีจะไม่ก่อความเสียหายต่อคนสัตว์พืชศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
 4.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลท่ีจะเกิดแก่ตนเองกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาและสังคม  
ข้อ 5. นักวิจัยต้องเคารพศักด์ิศรีและสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 
 นักวิจัยต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยและขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์
ต้องถือเป็นภาระหน้าท่ีท่ีจะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างโดย 
ไม่หลอกลวงหรือบีบบังคับและไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
 แนวทางปฏิบัติ  
 5.1 นักวิจัยต้องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ท่ีใช้ในการทดลองโดยต้องได้รับความยินยอมก่อนท าการ
วิจัย 
 5.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยความเมตตาไม่ค านึงถึงแต่ผลประโยชน์
ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง  
 5.3 นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลอง 
ข้อ 6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท าวิจัย 
 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิดต้องตระหนักว่าอคติส่วนตนหรือความล าเอียงทางวิชาการอาจส่งผลให้มี
การบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการอันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย  
 แนวทางปฏิบัติ 
 6.1 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิดไม่ท างานวิจัยด้วยความเกรงใจ 
 6.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง 
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 6.3 นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริงไม่จงใจเบ่ียงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วน
ตนหรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น 
ข้อ 7. นักวิจัยพึงนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ 
 นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคมไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความเป็น
จริงและไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ 
 แนวทางปฏิบัติ 
 7.1 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 7.2 นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยค านึงถึงประโยชน์ทางวิชาการและสังคมไม่เผยแพร่ผลงานวิจัย
เกินความเป็นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ัง 
 7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริงไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบ
ยืนยันในทางวิชาการ 
ข้อ 8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น 
 นักวิจัยพึงมีใจกว้างพร้อมท่ีจะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัยยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลทาง
วิชาการของผู้อื่นและพร้อมท่ีจะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง 
 แนวทางปฏิบัติ 
 8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดียินดีแลกเปล่ียนความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจในงานวิจัยกับเพื่อน
ร่วมงานและนักวิชาการอื่นๆ 
 8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟังแก้ไขการท าวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามข้อแนะน าท่ีดีเพื่อสร้างความรู้ 
ท่ีถูกต้องและสามารถนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ 
ข้อ 9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 
 นักวิจัยมีจิตส านึกท่ีจะอุทิศก าลังสติปัญญาในการทาวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อความเจริญ
และประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ 
 แนวทางปฏิบัติ 
 9.1 นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและท าการวิจัยด้วยจิตสานึกท่ีจะ 
อุทิศก าลังปัญญาของตนเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อความเจริญของสถาบันและประโยชน์สุขต่อสังคม 
 9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคมไม่ท าการวิจัย 
ท่ีขัดกับกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นและอุทิศเวลาน้ าใจกระท าการส่งเสริมพัฒนา
ความรู้จิตใจพฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู้แก่สังคมสืบไป 
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แผนการด าเนินงานด้านการวิจัย 
วิทยาลัยชุมชนน่าน 
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ประเภทงานวิจัย 
อ้างอิงจาก 

การวิจัยเบื้องต้น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์  
รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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1.การแบ่งตามการระเบียบวิธีวิจัย 
 1) การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ ( Historical Research) 
 เป็นการวิจัยท่ีค้นหาและศึกษาข้อเท็จจริงในอดีตโดยข้อมูลท่ีใช้ในการค้นคว้านั้นมาจากเหตุการณ์ ท่ียัง
คงเหลือไว้จากอดีต เช่น จดหมายเหตุ โบราณสถานต่างๆ เป็นต้น  
 2) การวิจัยเชิงบรรยาย ( Descriptive Research) 
 เป็นการวิจัยท่ีต้องการค้นหาเรื่องราวหรืออธิบายถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น สภาพของตลาด
หุ้นในปัจจุบัน 
 3) การวิจัยเชิงทดลอง ( Experimental Research) 
 เป็นการวิจัยท่ีมุ่งสร้างสถานการณ์ขึ้นแล้วดูผลท่ีตามมา การวิจัยนี้มุ่งควบคุมตัวแปรอื่น แล้วปล่อยให้ตัว
แปรอิสระ (Independent Variable) มีผลต่อตัวแปรตาม (Dependent Variable)   
 
2. การแบ่งตามประโยชน์ของการท าการวิจัย 
 1 ) การวิจัยเพื่อความรู้ทางวิชาการ หรือการวิจัยเบื้องต้น (Basic Research) 
 คือ การมุ่งแสวงหาข้อเท็จจริงพื้นฐาน หาความรู้ความเข้าใจ เพื่อสร้างทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของ
ปรากฏการณ์ต่างๆ  
 2) การวิจัยประยุกต์ ( Applied Research) 
 คือการวิจัยท่ีมีวัตถุประสงค์ท่ีแน่นอนในการน าผลของการวิจัย หรือข้อค้นพบท่ีได้จากการวิจัย  
มาใช้ทางปฏิบัติจริงในเรื่องใดเป็นการเฉพาะ เช่น การวิจัยถึงภาวการณ์เปล่ียนแปลงของราคาหุ้นสามัญใน
เดือนมกราคม 

3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม(Participation Action research approach) 
เพื่อได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชนโดยคณะวิจัยชุมชนและแกนนา

ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการวิจัยทุกขั้นตอนต้ังแต่ร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมท าร่วมตรวจสอบและร่วมรับประโยชน์
ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  (People-Centered 
Development) และแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ (Problem-Learning Process) 

รวมท้ังมีการสรุปบทเรียนร่วมกันตลอดจนร่วมหาวิธีการแก้ไขปัญหาและร่วมพัฒนาต่อไปการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเป็นวิธีการวิจัยสร้างสรรค์การเปล่ียนสังคมในเชิงบวกด้วยการอาศัยจุดเด่นของแรง
ขับเคล่ือนเป็นหลักส าคัญการวิจัยวิธีนี้เจริญเติบโตมาจากการวิจัยทางสังคมศาสตร์และทางการศึกษาและยัง
เป็นวิธีวิจัยประเภทหนึ่งจ านวนในจ านวนหลายวิธีท่ีใช้ในปัจจุบันที่เกี่ยวกับ หลักการมีส่วนร่วมการสะท้อนกลับ 
การเสริมพลังอ านาจ และการมีอิสรภาพและเพื่อการเปล่ียนแปลง ( Principles of Participation, Reflection, 
Empowerment, and Change)    
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3.  การแบ่งตามสาขาของการวิจัย 
 1) การวิจัยทางสังคมศาสตร์  

  เป็นการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและวัฒนธรรม 
 2) การวิจัยทางมนุษย์วิทยา  

  เป็นการวิจัยท่ีเกี่ยวกับคุณค่าในคุณลักษณะ หรือชาติเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ ในด้านของ ปรัชญา ศาสนา 
ความเช่ือ เป็นต้น 

 3) การวิจัยทางวิทยาศาสตร์  

  เป็นการวิจัยทาง เคมี ชีวะภาพ วิศวกรรมศาสตร์  

 
4.  การแบ่งตามคุณลักษณะของข้อมูล 
 1)   การวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) 
  เป็นการวิจัยท่ีอธิบายปรากฏการณ์ท่ีต้องการศึกษาด้วยตัวเลข อีกท้ังมีการใช้สถิติในการวิเคราะห์ 
เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันถึงความถูกต้องของผลการวิจัยท่ีประกอบด้วยข้อค้นพบและข้อสรุปต่างๆ เช่น การวิจัย
อัตราการเติบโตของตลาดรถยนต์นั่งในประเทศไทย 
 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) 
  เป็นการวิจัยท่ีไม่เน้นข้อมูลท่ีเป็นตัวเลข และไม่สามารถน าหลักสถิติมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
ซึ่งเป็นการวิจัยท่ีมุ่งเน้นในรายละเอียดของลักษณะของกลุ่มประชากรท่ีท าการศึกษาเป็นหลัก และมักจะมุ่งหา
ความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การออกแบบการวิจัย 
การเขียนเค้าโครงการวิจัย 
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การออกแบบวิจัย (Research Design) 
 คือ การวางแผนล่วงหน้าก่อนด าเนินการวิจัยจริง โดยออกแบบโครงสร้างงาน หรือแผนการศึกษาวิจัย 
ซึ่งเสนอแนะการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล มีการวางแผนการวิจัยให้ครอบคลุมโครงการท่ีจะท าการวิจัย
ท้ังหมด เพื่อท่ีจะให้ได้มาซึ่งค าตอบของปัญหาและค าถามท่ีท าการวิจัย  
 
ลักษณะของของการออกแบบวิจัย 
 เปรียบเสมือนเป็นพิมพ์เขียวแบบบ้านท่ีวิศวกรใช้เป็นแนวทางในการควบคุมงานสร้างบ้าน เพราะในการ
วิจัยนั้น นักวิจัยจะใช้แบบของการวิจัยเป็นแผนในการปฏิบัติการวิจัย ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงแล้ววิศวกร
สามารถท่ีจะสร้างบ้านโดยไม่ต้องใช้พิมพ์เขียวแบบบ้านก็ได้ แต่หากกระท าเช่นนั้น บ้านท่ีสร้างออกมาก็มี
แนวโน้มท่ีจะถูกสร้างอย่างสะเปะสะปะ จนผิดไปจากความต้องการของเจ้าของบ้านฉันใดฉันนั้น ถ้าหากนักวิจัย
ท าการวิจัยโดยไม่มีการออกแบบวิจัยให้ดีเสียก่อน อาจส่งผลให้ด าเนินการวิจัยไปในทิศทางท่ีไม่ตรงกับความ
ต้องการท่ีแท้จริงของผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยนั้น นอกจากนี้ การออกแบบวิจัยยังเป็นเครื่องมือในการควบคุม
เรื่องของค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าอีกด้วย 
 
เค้าโครงการวิจัย (Research  Proposal) 
ส่วนประกอบของเค้าโครงการวิจัย 
 1. หัวข้อวิจัย  
 2. ช่ือผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย  
 3. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 4. ค าถามวิจัย  
 5. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 6. ขอบเขตของการวิจัย  
 7. นิยามศัพท์เฉพาะ/นิยามเชิงปฏิบัติการ  
 8. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 9. วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 10. กรอบแนวคิด/สมมติฐานของการวิจัย  
 11. วิธีด าเนินการวิจัย  
 12. แผนการด าเนินงานวิจัย  
 13. งบประมาณ  
 14. บรรณานุกรม  
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การวิจัยในชั้นเรียนและการบูรณาการ 
การวิจัยในชั้นเรียน: การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

ที่มา : คู่มือการวิจัย คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
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การวิจัยในช้ันเรียนและการบูรณาการ 
การวิจัยในชั้นเรียน: การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

ประวัติความเป็นมา 
 แก่นของการปฏิบัติการศึกษาคือการปฏิรูปการเรียนรู้เป็นการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมการเรียนรู้  
เปล่ียนวิธีคิดเรื่องการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเพื่อพัฒนาผู้ให้เรียนให้เป็นคนท่ีมีลักษณะเป็นคนดีคนเก่งและ
มีความสุขการปฏิรูปการเรียนรู้โดยยึดหลักพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542โดยเฉพาะหมวด4แนว
การจัดการศึกษาซึ่งมีท้ังหมด9มาตรารายละเอียดดังแสดงในแผนภาพ 
 

 
 

เมื่อพิจารณาจากแนวการจัดการศึกษาในหมวด4ดังกล่าวข้างต้นครูมืออาชีพคือครูที่มีสมรรถนะ5 
ประการคือเป็น 
 1. นักพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่นและระดับสถานศึกษา 
 2. นักการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3. นักการใช้นวัตกรรมการศึกษารวมท้ังคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
 4. นักวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 5. นักวิจัยรวมท้ังนักวิจัยในช้ันเรียน 
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กระบวนการดาเนินงานของครูมืออาชีพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542ควร 
เป็นไปตามแผนภาพดังนี้ 

 

 
ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน 
 การวิจัยในช้ันเรียนเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (action research) คือการวิจัยมีเป้าหมายเพื่อน าผลไป
ใช้ปฏิบัติงานจริงด้วยเพราะเป็นการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนโยมีครูเป็นผู้ทาวิจัยจึงเรียกว่าการวิจัยปฏิบัติการ
ในช้ันเรียน  (Classroom Action Research: CAR) หรือเรียกส้ันๆว่าวิจัยในช้ันเรียน  (ClassroomResearch: 
CR) การวิจัยในช้ันเรียนเป็นการวิจัยเพื่อนาผลไปพัฒนาและถ้าพบข้อบกพร่องก็ทาการวิจัยและ  
น าผลไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องการวิจัยในช้ันเรียนจึงเป็นการวิจัยและพัฒนา  (research & development) การ
วิจัยในช้ันเรียนคือการใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ค้นคว้าเพื่อสร้างความรู้ใหม่ทางการศึกษาและส่ิงประดิษฐ์ใหม่ทาง
การศึกษาความรู้ใหม่ทางการศึกษาเช่นวิธีการสอนเทคนิคการสอนรูปแบบการสอนใหม่หลักการสอนใหม่ทฤษฎี
การศึกษาใหม่ส่วนส่ิงประดิษฐ์ใหม่ทางการศึกษาคือส่ือการเรียนการสอนเช่นชุดการเรียน  
แบบฝึกแบบฝึกหัดโปรแกรมการเรียนความรู้และส่ิงประดิษฐ์ใหม่ท่ีได้จากการวิจัยผ่านการตรวจสอบอย่างมี
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ระบบผลการวิจัยในช้ันเรียนมีประโยชน์คือใช้ผลการค้นพบเป็นแนวทางนาไปจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
นักเรียนให้เกิดความรู้ตามเป้าหมายอีกท้ังเป็นการพัฒนาตนเองคือการเป็นผู้สร้างความรู้เป็นหรือกล่าวว่าครู
เป็นนักวิจัยและพัฒนาท าให้เป็นผู้ก้าวหน้าในวิชาชีพครูเพราะการค้นพบความรู้ใหม่จะทาให้ได้ผลงานทางการ
ศึกษาตามมาอีกมากมายเช่นตาราท่ีได้จากการวิจัยดังนั้นกิจกรรมการวิจัยในช้ันเรียนจึงต้องควบคู่ไปกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนอันมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนการสอน  
ครูมืออาชีพควรมีทักษะการสอนให้ผู้เรียนสร้างความรู้เองขณะเดียวกันครูก็สร้างความรู้ทาง 
การศึกษาเองเช่นกัน 
 
ความส าคัญของการวิจัยในชั้นเรียน 
 การวิจัยในช้ันเรียนเกิดจากแนวคิดพื้นฐานคือการบูรณนาการวิธีการปฏิบัติงานกับการพัฒนาองค์ 
ความรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบัติโดยมีความส าคัญดังนี้ 

๑. เป็นการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงวิธรการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการ 
สอนด้วยการวิจัย 
๒. เป็นการพัฒนาวิชาชีพครู 
๓. เป็นการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูด้วยการเผยแพร่ความรู้ท่ีได้จากการปฏิบัติ 
๔. เป็นการส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าของการวิจัยทางการศึกษา 

เป้าหมายของการวิจัยในชั้นเรียน 
 การวิจัยในช้ันเรียนมีเป้าหมายท่ีส าคัญคือเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้เกิดผลดีท่ีสุดด้วย  
ตัวครูเอง 
ข้อกาจัดของการวิจัยในชั้นเรียน 

๑. การวิจัยในช้ันเรียนนั้นไม่ควรทาวิจัยคนเดียวแต่ควรแสวงหาความร่วมมือจากคณะครูใน 
สถานศึกษาผู้บริหารเจ้าหน้าท่ีผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชนหรือเป็นการวิจัยท้ังโรงเรียน 

๒. การวิจัยในช้ันเรียนเป็นการวิจัยปฏิบัติการเพื่อนาผลไปใช้ดังนั้นจึงต้องทาวิจัยอย่างต่อเนื่องหรือ 
สม่ าเสมอคือเป็นกระบวนการท่ีควรทาอย่างไม่ส้ินสุดเพราะเป็นการพัฒนาผู้เรียนอีกท้ังพัฒนาตัวครูเองไปตลอด 
 ๓ . การวิจัยในช้ันเรียนเป็นการศึกษากลุ่มเป้าหมายผู้เรียนควรรับผิดชอบในสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษานั้นจึงไม่สามารถสรุปอ้างอิงไปยังประชากรเป้าหมายอื่นแต่อย่างไรก็ตามครูนักวิจัยก็มีโอกาสท่ี  
จะพัฒนาเป็นความรู้ท่ีสามารถสรุปอ้างอิงได้ต่อไป 
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
 กระบวนการท่ีใช้ในการวิจัยในช้ันเรียนคือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (scientific method) ซึ่งเป็น 
วิธีการท่ีมีระบบดังนี ้

๑. ศึกษาปัญหารวบรวมปัญหา 
๒. วิเคราะห์ปัญหา 
๓. เขียนโครงการวิจัย 

๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. ทดลองแก้ปัญหา 
๖. วิเคราะห์ผล 
๗. เขียนรายงานผล 
๘. น าไปใช้ 
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๙. เผยแพร่ 
แต่ละข้ันตอนสรุปได้ดังนี้ 
ขั้นที่๑ศึกษาปัญหาคือการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนในห้องเรียนซึ่งมีข้ันตอนดังนี ้

๑. รวบรวมปัญหาท่ีพบในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
๒. จัดอันดับความสาคัญของปัญหา 
๓. เลือกปัญหาท่ีมีความสาคัญเพียงปัญหาเดียวนามาต้ังหัวข้อในการวิจัยโดยพิจารณาตามแนวทาง  

ดังนี ้
๓.๑เป็นเรื่องใหม่ท่ียังไม่เคยมีใครทามาก่อนเมื่อศึกษาแล้วจะได้ความรู้ใหม่ 
๓.๒เป็นปัญหาท่ีครูผู้วิจัยมีความสนใจอย่างจริงจังเหมาะกับความสามารถของผู้วิจัยเป็นเรื่องท่ี 

ตนเองมีความรู้ทักษะประสบการณ์เพียงพอในเรื่องนั้น 
๓.๓เป็นปัญหาท่ีเกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบนาไปใช้แก้ปัญหาในเรื่องการเรียนการสอนหรือ 

พัฒนาการสอนของตนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
๓.๔เป็นปัญหาเร่งด่วนท่ีต้องการจะแก้ไข 

ขั้นที่๒การออกแบบการวิจัยคือการวางรูปแบบการวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งคาตอบจากท่ีได้ตัวปัญหาไว้จาก 
การวิจัยแบบการวิจัยท่ีเหมาะสมกับการวิจัยในช้ันเรียนมี๔รูปแบบคือ 
 ๑. แบบส ารวจคือการออกไปเก็บข้อมูลส ารวจหาตัวแปรท่ีจะศึกษาวิจัยอยู่มากน้อยเพียงใดเป็น 
การศึกษาสถานท่ีเป็นอยู่เท่านั้นเช่นศึกษาอะไรการไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ศึกษาจากใคร
นักศึกษาช้ันปีท่ี๑คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางศึกษาแบบใดแบบส ารวจ  
หัวข้อการวิจัย“ ศึกษาปัญหาการไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ของนักศึกษาช้ัน .........คณะ.............. 
มหาวิทยาลัย...............” 
 ๒. แบบเปรียบเทียบเป็นการศึกษาจากลุ่มหรือชุดของข้อมูลในตัวแปรเดียวกันต้ังแต่๒ชุดขึ้นไป 
ศึกษาเพื่อตรวจสอบว่ากลุ่มใดมีมากกลุ่มใดมีน้อยเช่นต้องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ  
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่เลือกแผนการเรียนวิชาต่างกันเป็นต้น 
 ๓. แบบหาความสัมพันธ์การวิจัยแบบนี้ต้องมีตัวแปรมากกว่า๒ตัวแปรขึ้นไปเป็นการพิจารณา 
หรือตรวจสอบดูว่าหากตัวแปรมีหนึ่งค่าบวกตัวแปรหนึ่งจะมีค่ามากด้วยหรือไม่หรือมีค่าน้อยลงเช่น 
 ศึกษาอะไรความสนใจทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  
 ศึกษาจากใครนักศึกษาช้ันปีท่ี๑สาขา....................... 
 ศึกษาแบบใดแบบหาความสัมพันธ์ 
 หัวข้อการวิจัย“ ความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจทางวิทยาศาสตร์กับผลสัมฤทธิ์ทางการ  
 เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาช้ันปีท่ี๑สาขาวิชา.................” 
 ๔.แบบทดลองการศึกษาแบบนี้เป็นรูปแบบของการทดลองเป็นหลักต้องมีกลุ่มทดลองและกลุ่ม 
ควบคุมเพื่อดูความแตกต่างของการเปล่ียนแปลงในส่ือจะหาคาตอบจากการวิจัยเช่นศึกษาอะไรผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่เรียนจากการปฏิบัติงานกับบทเรียนส าเร็จรูปศึกษาจากใครนักศึกษาช้ันปีท่ี๑
สาขา.......................ศึกษาแบบใดแบบทดลองหัวข้อการวิจัย“ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่
เรียนจากการปฏิบัติงานกับบทเรียนสาเร็จรูปของนักศึกษาช้ันปีท่ี๑สาขาวิชา.................” 
 
 
 
ขั้นที่๓การส ารวจเอกสารเป็นการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
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ทางแนวคิดทฤษฎีจากตาราบทความคาพูดคากล่าวของผู้เช่ียวชาญหรือแหล่งข้อมูลพื้นฐานต่างๆการศึกษา  
เอกสารมีประโยชน์ดังนี้ 
 ๑. เพื่อให้การวิจัยไม่ซ้ าซ้อนกับของผู้อื่น 
 ๒. ช่วยในการวิจัยก าหนดปัญหาและขอบเขตของปัญหาท่ีทาการวิจัยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ๓. เป็นทางในการตั้งสมมุติฐานหรือคาดหมายคาตอบล่วงหน้าได้เหมาะสม  
 ๔. ช่วยให้ผู้วิจัยรู้แนวทางในการวิจัยได้ดีต้ังแต่การเลือกกลุ่มตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้  
สติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๕. ช่วยเป็นแนวทางในการแปลความหมายของข้อมูลสรุปผลและอภิปรายได้ดียิ่งขึ้น  
 
ขั้นที่๔การต้ังสมมุติฐานคือการคาดการณ์ล่วงหน้าว่าผลการวิจัยนั้นควรออกมาอย่างไรเป็นการคาดความความ
เกี่ยวพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีศึกษาเพื่อใช้นาคาตอบปัญหาของการวิจัยเป็นการบอกทิศทางก ากับแนวทางของ
การวิจัยช่วยวางแผนในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้องเหมาะสมในการวิจัยนั้นส่ิงท่ีผู้วิจัย
ศึกษาคือตัวแปรตัวแปรหมายถึงส่ิงท่ีแปรค่าได้การแปรค่าท่ีแปรได้ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพซึ่งแบ่งออกได้
หลายลักษณะในท่ีนี้จะแบ่งออกตามความเป็นเหตุผลของตัวแปรได้๒อย่างคือ 
 ๑. ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นคือตัวแปรท่ีเป็นต้นเหตุของการวิจัยได้แก่วิธีสอนแบบต่างๆการ 
ใช้ชุดการสอนการใช้บทเรียนสาเร็จรูปการใช้แผนการสอนเป็นต้น  
 ๒. ตัวแปรตามหมายถึงตัวแปรท่ีเป็นผลของการวิจัยได้แก่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างๆฯลฯใน  
การตั้งสมมุติฐานมีเกณฑ์ดังนี้ 
 ๒.๑เขียนในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆท่ีจะศึกษาสมมุติฐานนั้นๆควรมีความสัมพันธ์
เกี่ยวโยงกับจุดมุ่งหมายในการวิจัยและมีความเป็นไปได้ 
 ๒.๒การก าหนดทิศทางของสมมุติฐานในการวิจัยควรมีข้อมูลสนับสนุนมีหลักฐานและ 
สมเหตุสมผล 
 ๒.๓ควรจะทาการทดสอบได้ 
 ๒.๔ควรใช้ภาษาท่ีกะทัดรัดเข้าใจง่ายค่อนข้างเฉพาะเจาะจง 
 
ขั้น๕การรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยการสร้างเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลและการสุ่มตัวอย่าง 
 ๑. การสร้างเคร่ืองมือเครื่องมืออาจเป็นแบบทดสอบแบบสารวจแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยต้อง  
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับแบบการวิจัยท่ีกาหนดไว้และเครื่องมือนั้นควรมีคุณสมบัติ๒ประการคือ 
 ๑.๑ความเที่ยงตรงคือความสามารถวัดในส่ิงท่ีต้องการวัดได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและตรง 
ตามจุดมุ่งหมายท่ีต้องการวัด 
 ๑.๒ความเชื่อถือได้ผลท่ีได้จากการวัดการใช้เครื่องมือนั้นจะได้ผลเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงกัน 
 ๒. การเก็บรวบรวมข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลอาจใช้เครื่องวัดดังนี้ 

๑. การใช้แบบทดสอบ 
๒. การใช้แบบวัดเจตคติ 
๓. การส่งแบบสอบถาม 
๔. การสัมภาษณ์ 
๕. การสังเกต 
๖. การใช้แบบทดสอบสังคมมิติ 
๗. การทดลอง 
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ขั้นที่๖การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการทางสถิติแล้วแปลความหมายจากค่าสถิติท่ีก าหนดไว้การวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านสถิติใดนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของการวิจัยและตัวแปรท่ีจะศึกษาดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลจึงมีอยู่๒ส่วนคือ
สถิติและการแปลความหมายสถิติท่ีใช้ได้แก่  
 ๑) ค่าร้อยละ๒) ฐานนิยม๓) มัธยฐาน๔) ตัวกลางเลขคณิต๕) พิสัย๖) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
๗) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์๘) ทดสอบค่า Z-test และค่า T-test 
 การแปรความหมายของข้อมูลควรค านึงถึงหลักดังนี้ 
 1) ต้องพิจารณาและเข้าใจให้ถูกต้องว่าตัวเลขหรือค่าสถิติท่ีได้นั้นหมายถึงอะไรแสดงถึงส่ิงใดแปล  
ความหมายได้อย่างไรแสดงถึงส่ิงใดแปลความหมายได้อย่างไร 
 2) แปลความหมายของการวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับข้อจากัดและสถิติโดยใช้ภาษาง่ายๆชัด เจนและ 
รัดกุม 
 3) ต้องแสดงผลให้อยู่ในขอบเขตของข้อมูลจุดมุ่งหมายของการวิจัยและประชากรท่ีทาการศึกษา  
 4) ผลท่ีได้นั้นพาดพิงถึงส่ิงใดแปรผลลักษณะใดจึงจะสอดคล้องสนับสนุนสมมุติฐานท่ีต้ังไว้  
 5) พิจารณาคุณภาพของข้อมูลในแง่ความเช่ือได้มีองค์ประกอบใดท่ีท าให้คลาดเคล่ือน  
 
ขั้นที่๗การสรุปผลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย 
 การสรุปผลการวิจัยเป็นการเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทดลองเป็นการกล่าวถึงการดาเนินการวิจัยต้ังแต่
เริ่มต้นจนเสร็จส้ินสมบูรณ์ด้วยการบันทึกเป็นหลักฐานสามารถนาไปต้ังเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในวงการศึกษา
หรือวิชาการได้การเขียนรายงานแบบการวิจัยรูปแบบโดยเฉพาะท่ีชัดเจนเพื่อให้ผู้อ่านรายงานการวิจัยได้ทราบ
ว่าผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยเรื่องนั้นอย่างไรได้ผลอย่างไรมีข้อเสนอแนะอย่างไร 
 
 การเขียนรายงานการวิจัยตามรูปแบบมาตรฐานประกอบด้วยส่วนส าคัญ๓ส่วนคือ 
 ๑.หมวดน าเร่ืองเป็นส่วนแรกของการวิจัยประกอบด้วย 
 ๑) ปกชื่อเร่ืองมีความส าคัญท่ีทาให้ผู้อ่านสนใจซึ่งประกอบด้วย 
  - ช่ือเรื่องสามารถแสดงถึงเนื้อหาทาการวิจัย 
  - ช่ือผู้ท าวิจัย 
  - หน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของงานวิจัย 
 ๒) บทคัดย่อเป็นข้อความสรุปประมาณ๑หน้ากล่าวถึงวัตถุประสงค์การวิจัยวิธีการเฉพาะ 
ประเด็นส าคัญผลการวิจัยเป็นอย่างไรเพื่อให้มองเห็นเป็นภาพรวมของการวิจัยท้ังฉบับได้ใช้เวลาส้ัน 
 ๓) กิตติกรรมประกาศเป็นการเขียนเพื่อแสดงความขอบคุณต่อ 
  - ผู้ให้ความร่วมมือ 
  - ผู้ให้ความช่วยเหลือ 
  - ผู้ให้ทุนวิจัย 
 ๔) สารบัญเรื่อง 
 ๕) สารบัญตาราง 
 ๖) สารบัญแผนภูมิหรือรูปภาพ 
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 ๒. หมวดเนื้อเร่ืองโดยท่ัวไปจะประกอบด้วย๕ส่วนคือ 
 ๑) บทที่๑บทน ากล่าวถึงการก าหนดปัญหาภูมิหลังความมุ่งหมายและขอบเขตของการวิจัย 
ประกอบด้วย 

(๑) ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
(๒) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
(๓) สมมุติฐานของการวิจัย 
(๔) ขอบเขตของการวิจัย 
(๕) ข้อตกลงเบ้ืองต้นของการวิจัย 
(๖) ข้อกาจัดของการวิจัย 
(๗) นิยามศัพท์เฉพาะ 
(๘) ประโยชน์ของการวิจัยหรือผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ๒) บทที่๒เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยน ามาสรุปตามลาดับเฉพาะในส่วนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจัยในครั้งนี้ควรกล่าวถึงวัตถุประสงค์ผลการวิจัยและคุณค่าการวิจัยนั้นๆควรนาความคิดจากแหล่งต่างๆมา
รวมกันแล้วเสนอเป็นของผู้เขียนเองควรล าดับหัวข้อดังนี้ 
 (๑) ทฤษฎีหรือแนวคิดเกี่ยวข้อง 
 (๒) รายงานการวิจัยในต่างประเทศ 
 (๓) รายงานการวิจัยในประเทศ 
 ๓) วิธีการดาเนินการวิจัยบทนี้ต้องเสนออย่างละเอียดประกอบด้วย 
 (๑) การเลือกลุ่มตัวอย่าง 
 (๒) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 (๓) การทดลองใช้เครื่องมือ 
 (๔) วิธีการรวบรวมข้อมูล 
 (๕) วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๔) บทที่๔ผลการวิจัยในบทนี้จะมีตารางแสดงผลการวิเคราะห์ตัวเลขต่างๆแสดงไว้มากมายหรือ 
หลักการเขียนควรเป็นดังนี้ 
 (๑) เสนอเป็นตอนๆตามจุดมุ่งหมายหรือสมมุติฐานของการวิจัยส่วนข้อมูลอื่นๆให้เสนอไว้ 
ในภาคผนวก 
 (๒) การแปรผลจากตารางจะแปรผลจากข้อมูลไม่มีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 (๓) แต่ละตอนควรมีข้อความเช่ือมโยงเพื่อให้ต่อเนื่องกัน 
 ๕) บทที่๕สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะควรกล่าวส่ิงต่อไปนี ้
 (๑) กล่าวสรุปจุดมุ่งหมายของการวิจัยและวิธีการด าเนินการวิจัยในบทท่ี๑-๓ก่อน 
 (๒) เขียนผลวิจัยตามหัวข้อในสมมุติฐานไม่ต้องมีตารางในบทท่ี๔อีก 
 (๓) อภิปรายผลช้ีให้เห็นว่าคาตอบสอดคล้องหรือขัดแย้งกับท่านอื่นอย่างไรตามท่ีน ามาเขียนไว้ใน
บทท่ี๒ถ้าสอดคล้องผลการวิจัยก็เช่ือถือได้มากขึ้นหากขัดแย้งก็หาเหตุผลหรือข้อบกพร่องท่ีทาให้ผลการวิจัย
ออกมาเช่นนั้น 
 (๔) ข้อเสนอแนะประกอบด้วยข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะในการวิจัย
ต่อไปนี้ 
 
 ๓. หมวดอ้างอิงหมวดอ้างอิงจะประกอบด้วย 
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 (๑) บรรณานุกรม (๒) ภาคผนวก 
 หากครูสามารถทาการวิจัยในช้ันเรียนได้ตามรูปแบบท่ีเสนอผลงานการวิจัยของท่านสามารถนาเสนอ  
เป็นผลงานทางวิชาการได้และเป็นเครื่องยืนยันคุณค่าคุณภาพของท่านด้วย 
 
วงจรเดมมิ่ง (Deming cycle) 
 วงจรเดมมิ่ง(Deming cycle) ซึ่งเป็นวงจรพัฒนาคุณภาพงานเป็นวงจรที่คนท่ัวไปรู้จักคือ PDCA ดัง 
แผนภาพ 

 
 ผลการเปรียบเทียบระหว่างขั้นตอนของกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์กับ 
วงจร PDCA พบว่ามีความเหมือนสอดคล้องกันดังนี้ 
 ๑. วางแผนวิจัยคือ P-plan 
 ๒. ด าเนินการวิจัยคือ D-do 
 ๓. ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนคือ C-check 
 ๔. ปรับปรุงแก้ไขคือ A-action 
 PDCA เป็นวงจรพัฒนาคุณภาพงานเป็นวงจรพัฒนาพื้นฐานหลักของการพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ
(Total Quality Management: TQM) ผู้ท่ีคิดค้นกระบวนการหรือวงจรพัฒนาคุณภาพงานคือ Shewhart
นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันแต่ Deming ได้นาไปเผยแพร่ท่ีประเทศญี่ปุ่นจนประสบผลส าเร็จผลักดันให้ญี่ปุ่น
เป็นประเทศมหาอานาจของโลกคนท่ัวไปรู้จักวงจร  PDCA จากการเผยแพร่ของ  Deming จึงเรียก  
“วงจร Deming” ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 ๑.วางแผน( P-plan) คือการท างานใดๆต้องมีข้ันตอนการวางแผนเพราะทาให้มีความมั่นใจว่าท างานได้
ส าเร็จเช่นวางแผนการสอนวางแผนการวิจัยหัวข้อท่ีใช้ในการวางแผนคือวางแผนในหัวข้อต่อไปนี้๑ )ท าท าไม๒ ) 
ท าอะไร๓ ) ใครท าท ากับกลุ่มเป้าหมายใด๔ ) ท าเวลาใด๕ ) ท าท่ีไหน๖ ) ท าอย่างไร  
๗)ใช้งบประมาณเท่าไหร่การวางแผนวิจัยในช้ันเรียนเป็นการวางแผนตามคาถามต่อไปนี้ why what และ how 
 ๒. การปฏิบัติ  (D-do) คือเป็นขั้นของการลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้การปฏิบัติวิจัยในช้ันเรียน  
ตามแผนการวิจัยคือการลงมือเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบปัญหาการวิจัยท่ีต้ังไว้ในแผนปฏิบัติได้ตามแผน  
มีเรื่องอะไรไม่สามารถปฏิบัติตามแผนหรือไม่ปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลการตรวจสอบนี้จะได้ส่ิงท่ีท าส าเร็จตามแผน
และส่ิงท่ีเป็นข้อบกพร่องท่ีต้องแก้ไข 
 ๔. การปรับปรุงแก้ไข (A-action) เป็นขั้นตอนการน าข้อบกพร่องแล้วลงมือแก้ไขซึ่งในขั้นนี้อาจพบว่า
ประสบความส าเร็จหรืออาจพบว่ามีข้อบกพร่องอีกผู้วิจัยหรือผู้ท างานก็ต้องตรวจสอบเนื้อหาเพื่อแก้ไขแล้ว
น าไปแก้ไขอีกต่อไปงานของการวิจัยในช้ันเรียนจึงเป็นการท าไปเรื่อยๆเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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 วงจร PDCA เป็นกระบวนการพัฒนางานการวิจัยในช้ันเรียนเป็นการพัฒนาการเรียนการสอน 
ดังนั้นการวิจัยในช้ันเรียนด้วยการใช้วงจร PDCA จึงต้องเริ่มทีละขั้น P D C A และเคล่ือนหมุนไปเรื่อยๆในแต่
ละขั้นตอนหรือแต่ละตัวของวงจรก็จะต้องมีวงจร PDCA ในตัวของมันเองด้วยดังแผนภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
บทสรุป 
 การวิจัยในช้ันเรียนเป็นการค้นพบความรู้ใหม่วิธีการใหม่ส่ิงประดิษฐ์ใหม่กระบวนการวิจัยใช้วิธีการ 
อย่างง่ายคือวางแผนลงมือปฏิบัติตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงโดยใช้วงจร PDCA หรือโดยใช้วิธีการทางวิทยา 
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สาสตร์นั่นเองประเภทของการวิจัยในช้ันเรียนมีท้ังวิจัยเชิงบรรยายและวิจัยเชิงทดลองในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้วิจัยอย่างง่ายเช่นนับจานวนหาค่าร้อยละและวิเคราะห์เนื้อหาเป็นต้นในการเขียนรายงานเพื่อเผยแพร่ใช้วิธี
เขียนอย่างง่ายเพียง๑- ๒หน้าโดยเสนอ๑) ความเป็นมาของการวิจัยหรือทาไมจึงทาวิจัย๒) วิธีวิจัยหรือทา
อย่างไร๓) ผลการวิจัยหรือวิจัยแล้วได้ผลเป็นอย่างไรหรือค าตอบท่ีได้คืออะไรผลของการวิจัยในช้ันเรียนอาจจะ
ได้วิธีแก้ปัญหาหรือนวัตกรรมการศึกษาท่ีใช้แก้ปัญหาการเรียนได้นวัตกรรมการศึกษาเพื่อใช้พัฒนาการเรียนรู้ได้
ส่ิงประดิษฐ์คือส่ือการเรียนการสอนอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อใช้ท้ังแก้ปัญหาและเสริมสร้างลักษณะต่างๆ
ให้กับผู้เรียนการวิจัยในช้ันเรียนจึงเป็นงานท่ีครูพัฒนาผู้เรียนของตนเองควบคู่ไปกับการพัฒนาตนเองเพื่อ
ความก้าวหน้าของเด็กไทยและความก้าวหน้าของครูไทยด้วยภูมิปัญญาของครูไทยเอง 
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เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
โดย ศ.ดร. สุวิมล  ว่องวาณิช 

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 

การจัดท ารายงานการวิจัยเพื่อเป็นหลักฐานการท างานของตนเองประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 ช่ือเรื่อง 

 ช่ือผู้วิจัย 

 ปีท่ีท าวิจัย 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 วิธีการวิจัย 
 นวัตกรรมท่ีพัฒนา 
 กลุ่มเป้าหมาย (ระดับการศึกษา จ านวนตัวอย่าง  ระยะเวลา) 
 วิธีการน านวัตกรรมสู่การปฏิบัติ 
 ผลท่ีเกิดขึ้น 

 บทเรียนท่ีเรียนรู้ 
 

วัตถุประสงค์ของการท ารายงาน 

 เพื่อเป็นหลักฐานการท างานของตนเอง 

 เพื่อเป็นข้อมูลช่วยในการจัดการเรียนการสอนของตนเองต่อไปในอนาคต 

 เพื่อเป็นฐานข้อมูลส าหรับการท าวิจัยของตนเองครั้งต่อ ๆ ไป 

 เพื่อจัดเก็บผลการวิจัยส าหรับการสังเคราะห์การวิจัยต่อไปในอนาคต 

 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานรองรับการประกันคุณภาพหรือการประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอกตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานของครู 
 

การจัดท ารายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลการวิจัย 

 ช่ือเรื่อง 

 ช่ือผู้วิจัย 

 ปีท่ีท าวิจัย 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 วิธีการวิจัย 
 นวัตกรรมท่ีพัฒนา (แนวคิดท่ีใช้) 
 กลุ่มเป้าหมาย (ระดับการศึกษา จ านวนตัวอย่าง ระยะเวลา) 
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 วิธีการน านวัตกรรมสู่การปฏิบัติ 
 ผลท่ีเกิดขึ้น 

 บทเรียนท่ีเรียนรู้  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 

วัตถุประสงค์ของการท ารายงาน 

 เพื่อเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์จากการวิจัยของครู 

 เพื่อเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านศาสตร์การสอน 

 เพื่อให้มีข้อมูลส าหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของกลุ่มผู้สอน 

 เพื่อก่อให้เกิดการวิพากษ์ผลการวิจัยซึ่งเจ้าของผลงานสามารถน าไปปรับปรุงพัฒนางานของตนเอง
ได้ดียิ่งขึ้น หรือต่อยอดงานวิจัยเดิม 

 เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยการศึกษาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการรวมมือรวมพลังในกรพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไปในอนาคต 

 เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้หรือสังคมฐานความรู้ 
 
การจัดท ารายงานการวิจัยเพื่อขอผลงานทางวิชาการ 

 ช่ือเรื่อง 

 ช่ือผู้วิจัย 

 ปีท่ีท าวิจัย 

 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ขอบเขตของการวิจัย 

 ประโยชน์จากการวิจัย 

 วิธีการวิจัย 
 นวัตกรรมท่ีพัฒนา (แนวคิดท่ีใช้) 
 กลุ่มเป้าหมาย (ระดับการศึกษา จ านวนตัวอย่าง  ระยะเวลา) 
 วิธีการน านวัตกรรมสู่การปฏิบัติ 
 วิธีประเมินความส าเร็จ 
 ผลท่ีเกิดขึ้น 

 บทเรียนท่ีเรียนรู้  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
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วัตถุประสงค์ของการท ารายงาน 

 เพื่อสะท้อนความเป็นครูมืออาชีพ 

 เพื่อแสดงถึงความเป็นผู้มีทักษะการวิจัย การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเป็น 

 เพื่อแสดงถึงความเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง 

 เพื่อแสดงถึงความรักในอาชีพครู เป็นผู้มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

 เพื่อแสดงถึงความเป็นผู้มีมานะอดทนในการท างานท่ีต้องใช้ศักยภาพขั้นสูง สมควรแก่การยกย่อง 
 
วิธีการจัดท ารายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่และเพื่อเป็นผลงานทางวิชาการ 
การต้ังชื่อเร่ืองวิจัย 

 หัวข้อสะท้อนว่าเป็นการวิจัยปฏิบัติการ (การวิจัย  การพัฒนา การสร้าง) 

 ระบุนวัตกรรมท่ีพัฒนา (เฃ่น วิธีการท่ีใช้ แนวคิด ลักษณะของส่ิงประดิษฐ์) 

 ระบุท่ีท าวิจัย (กลุ่มตัวอย่าง ระดับช้ัน สถานท่ี) 

 ระบุตัวแปรผล (ตัวแปรตาม) ท่ีต้องการให้เกิดกับผู้เรียน 

 หัวข้อเรื่องวิจัยในช้ันเรียนไม่ควรเป็นเรื่องท่ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจสภาพปัญหาเนื่องจากไม่ใช่การ
วิจัยปฏิบัติการ 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ระบุส่ิงท่ีพึงประสงค์ หรือแนวคิด/หลักการส าคัญซึ่งเป็นท่ียอมรับ 

 ระบุสภาพปัจจุบันที่เป็นอยู่กับนักเรียนท่ีตนเองรับผิดชอบ 

 ระบุส่ิงท่ีเป็นปัญหาอันเกิดจากการที่นักเรียนยังมีคุณลักษณะไม่เป็นไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์ 
ตลอดจนผลกระทบท่ีตามมา 

 ค้นหา หรืออธิบายแนวคิดส าคัญท่ีคาดว่าจะเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

 อธิบายประโยชน์หรือความคาดหวังจากวิจัย 
 
การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ให้เขียนโดยระบุค ากริยาท่ีแสดงจุดมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อให้ได้ค าตอบท่ีต้องการ 

 ไม่ควรเขียนส่ิงท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย หรือประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ควรระบุส่ิงท่ีเป็นนวัตกรรมท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และการประเมินความส าเร็จ 

 ตัวอย่าง 
 เพื่อพัฒนาส่ือ .......   เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่อง ......... 
 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางงการเรียนของนักเรียนท่ีรียนจากส่ือ ................. 
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การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน/วิธีพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 

 ระบุแนวคิดส าคัญท่ีใช้ในการออกแบบนวัตกรรม 

 อธิบายเหตุผลสนับสนุน ถ้ามี ท่ีท าให้ท่านมีความคิดท่ีจะออกแบบนวัตกรรมแบบนั้น 

 อธิบายว่านวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้นมีลักษณะอย่างไร 
 ท าเพื่อพัฒนาอะไร กับใคร  
 ท าอย่างไร 
 ต้องใช้เวลานานเท่าใดในการใช้นวัตกรรมนั้น 
 ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นอย่างไรต่อนวัตกรรมท่ีท่านออกแบบ มีการน าข้อคิดเห็นเหล่านั้น 

มาปรับปรุงต้นร่างของนวัตกรรมอย่างไร 
 การใช้นวัตกรรมดังกล่าวต้องมีการเตรียมการในเรื่องอะไรบ้าง 
 เงื่อนไขอะไรบ้างท่ีต้องเตรียม เพื่อให้ใช้นวัตกรรมได้ส าเร็จ 

กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างคือใคร ขนาดเท่าใด เป็นกลุ่ม หรืกรณีศึกษา เรียนอยู่ในช้ันใด  
 นักเรียนมีปัญหาอะไร รู้ได้อย่างไร  ข้อมูลมาจากไหน 
 สภาพก่อนการทดลองเป็นอย่างไร รู้ได้อย่างไร ใช้วิธีการวัดแบบใด 
 มีการเตรียมนักเรียนก่อน ระหว่างการทดลองใช้นวัตกรรมอะไรบ้าง 

การทดลองใช้นวัตกรรม 
 เตรียมท าแผนการสอนท่ีมีการสอดแทรกค าถามวิจัย นวัตกรรมท่ีใช้ในการเรียนการสอน ข้อมูลเยว

กับผู้เรียน 
 เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน 
 ทดลองใช้นวัตกรรม 
 เตรียมวิธีการบันทึกผลการสังเกต หรือวิธีการเก็บข้อมูลแบบอื่น 
 สังเกตพฤติกรรม หรือผลท่ีเกิดขึ้น 
 น าส่ิงท่ีเกิดขึ้นไปสะท้อนกับเพื่อนร่วมงาน  บันทึกผล ส่ิงท่ีได้แก้ไขปรับปรุง 

 
การบันทึกผลท่ีเกิดขึ้น 

 ก าหนดพฤติกรรม หรือผลท่ีต้องการวัดจากผู้เรียน 
 ก าหนดวิธีการวัด เช่น การทดสอบ การสังเกต การดูจากผลงานของเด็ก  
 ก าหนดแหล่งผู้ให้ข้อมูล หรือร่องรอยหลักฐานเกี่ยวกับผู้เรียน 
 น าผลท่ีได้รับมาตรวจสอบ วิเคราะห์ความก้าวหน้า ศึกษาจุดแข็งหรือจุดอ่อนของนวัตกรรม 
 จัดประชุมวิพากษ์เพื่อสะท้อนผลกับเพื่อนร่วมงาน ปรับปรุงนวัตกรรม เก็บข้อมูลซ้ า 
 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผล 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย 
 ศึกษาลักษณะหรือธรรมชาติของข้อมูล 
 ก าหนดวิธีวิเคราะห์ข้อมูล ใช้เชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 
 วิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอผล เลือกรูปแบบการน าเสนอ เป็นความเรียง ตาราง กราฟ แผนภูมิ 
 แปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล   

การจัดท ารายงาน 
 ก าหนดรูปแบบการเขียน (ดูหัวข้อ) 
 ลงมือยกร่าง 
 ท้ิงช่วงห่างประมาณ 3-4 วัน แล้วมาอ่านใหม่ 
 ตรวจสอบภาษา ตรวจปรู๊ฟ ดูความถูกต้องของข้อมูลและการเขียนสรุป 
 ดูความสอดคล้องของรายงาน ความเป็นเหตุเป็นผล 
 ภาษาต้องกระชับ ได้ใจความ เป็นประโยคสมบูรณ์ อ่านเข้าใจง่าย 

การอภิปรายและและจัดท าข้อเสนอแนะ 

 สรุปข้อค้นพบ ยกร่างประเด็นส าคัญท่ีค้นพบ 

 วิเคราะห์จ าแนก แยกแยะผลสรุป ประเด็นท่ีขัดแย้งกับแนวคิด หรือสนับสนุน 

 พยายามหาเหตุผลอธิบายผลท่ีเกิดขึ้น  

 จัดประชุมเพื่อวิพากษ์ สะท้อนผลการวิจัย  

 บันทึกมุมมองของเพื่อนร่วมงาน น ามาวิเคราะห์เป็นประเด็น และเขียนในเชิงการอภิปราย 

 เขียนข้อเสนอแนะ 
 บทเรียนท่ีเรียนรู้ที่น่าจะน าไปใช้ประโยชน์ หรือเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น 
 จุดอ่อนในการวิจัย ซึ่งควรเสนอมิให้ผู้อื่นท าผิดซ้ า 
 ประเด็นท่ีค้นพบจากการวิจัย และคิดว่าน่าจะมีการวิจัยต่อยอดจากเดิม 
 แนวทางการขยายผลการวิจัย 

จุดตรวจสอบของคุณภาพงานวิจัย 
 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนวัตกรรม 
 ความน่าเช่ือถือของผลการวิจัย คุณภาพของข้อมูลซึ่งมาจากวิธีการจัดเก็บท่ีน่าเช่ือถือ 
 ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น และสามารถน าไปปรับใช้ได้ในวงกว้าง 
 ความสามารถในการส่ือสารข้อค้นพบ ภาษาท่ีใช้อ่านง่าย  
 มีความสอดคล้อง ความเป็นเหตุเป็นผล ความคงเส้นคงวาของค าท่ีใช้ตลอดเล่ม  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ปฏิทินการด าเนินงานวิจัย 
วิทยาลัยชุมชนน่าน 
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ปฏิทินการด าเนินงานวิจัย 
 
ล าดับ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม หมายเหตุ 
1.  ต.ค. – ธ.ค. ประชุมปรึกษาหารือเรื่องโจทย์วิจัยและการพัฒนาโจทย์วิจัย  
2.  ธ.ค. – ม.ค. อบรมปฏิบัติการเช่นเทคนิคการวิจัยการเขียนโครงร่างเสนอทุน

ภายนอก 
 

3.  ม.ค. – ก.พ. ประชุมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลกับ 
ผู้ทรงคุณวุฒิงานวิจัย 

 

4.  ก.พ. – มี.ค. ประชุมนักวิจัยเพื่อพัฒนาการเขียนโครงร่างการวิจัย  
5.  มี.ค. สรุปหัวข้องานวิจัย  
6.  เม.ย. – ส.ค. ด าเนินงานวิจัย  
7.  พ.ค. ติดตามผลการวิจัย ครั้งท่ี 1  
8.  ก.ค. ติดตามผลการวิจัย ครั้งท่ี 2  
9.  ส.ค. รวบรวม Call Paper   
10.  ส.ค. ส่ง Call paper ให้กับผู้ทรงวุฒิ  
11.  ส.ค. ด าเนินการวิจัย/จัดเวทีเสวนาเพื่อแลกเปล่ียนองค์ความรู้ 

งานวิจัยกับผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิจัยภายในพื้นท่ีเพื่อสังเคราะห์ 
ข้อมูล 

 

12.  ก.ย. เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์  
13.  ก.ย. เผยแพร่งานวิจัย  
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ขั้นตอนการเสนอหัวข้อวิจัยวิทยาลัยชุมชนน่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

เสนอหัวข้องานวิจัย 

ตรวจสอบงบประมาณ 

ด าเนินการวิจัย 

รายงานความก้าวหน้า ครั้งท่ี 2และ Call Paper 

รายงานความก้าวหน้า ครั้งท่ี 1 

แก้ไขกิจกรรม 

รายงานฉบับสมบูรณ ์

เผยแพร่ 

ปรับปรุง 

แก้ไขเอกสาร 

ตามค าแนะน าฯ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวชช.น่าน 
และแหล่งทุนสนับสนุน 

สอดคล้องและกับแหล่งทุนสนับสนุน
ภายในและภายนอก 

พัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการพัฒนา
เคร่ืองมือในการวิจัยและแนวคิด 

พัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการ
จัดการข้อมูลและการคืนข้อมูล 

พัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการ
เขียนรายงานและพัฒนากรณีศึกษา
และการเผยแพร่ สื่อสารสู่สาธารณะ 
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ปฏิทินการสนับสนุน 
ทุนวิจัยภายนอก 

  



37 
 

ล าดับ หัวข้อทุน แหล่งทุน 
ระยะเวลา
เปิดรับ 

สาขาวิชาที่ให้
ทุน 

เบอร์โทรศัพท ์

1 ทุนอุดหนุนวิจัยประเภท
ท่ัวไป 

สานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 
(วช.)  

กุมภาพันธ-์
มีนาคม 

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์
หรือ
มนุษยศาสตร์ 

โทร. 0-2561-
2445  

2 ทุนอุดหนุนวิจัยประเภท
ก าหนดเรื่อง 

สานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 
(วช.)  

กุมภาพันธ-์
มีนาคม 

วิทยาศาสตร์
กายภาพและ
คณิตศาสตร์, 
วิทยาศาสตร์
การแพทย์, 
วิทยาศาสตร์
เคมีและเภสัช, 
เกษตรศาสตร์ 
และชีววิทยา, 
วิศวกรรมศาสต
ร์และ
อุตสาหกรรม
วิจัย, ปรัชญา, 
นิติศาสตร์, 
รัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสน
ศาสตร์, 
เศรษฐศาสตร์, 
สังคมวิทยา 

โทร. 0-2561-
2445  

3 ทุนอุดหนุนภายใต้
โครงการสนับสนุนนักวิจัย
ใหม่ 

สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
แห่งชาติ 
(สวทช.)  

ตลอดท้ังปี สาขา
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

โทร.0-2564-
7000  

4 ทุนพัฒนาวิชาชีพนักวิจัย 
(Career Development 
Awards)  

สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
แห่งชาติ 
(สวทช.)  
 
 
 

ตลอดท้ังปี สาขา
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

โทร.0-2564-
7000  
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ล าดับ หัวข้อทุน แหล่งทุน 
ระยะเวลา
เปิดรับ 

สาขาวิชาที่ให้
ทุน 

เบอร์โทรศัพท ์

5 ทุนส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัยด้านการศึกษา
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี 

สถาบันส่งเสริม
การสอน 

พฤษภาคม – 
กรกฎาคม 

วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี 

โทร.0-2392-
4021 ต่อ 
143,144,182  

6 ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

มูลนิธิโทเรเพื่อ
การส่งเสริม
วิทยาศาสตร์
ประเทศไทย 

สิงหาคม-
ตุลาคม 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ส่ิงแวดล้อม 

โทร.0-2266-
6609  

7 ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ส านักงาน
นโยบายและ
แผนพลังงาน 
(สนพ.)  

สิงหาคม-
ตุลาคม 

ศึกษาวิจัยและ
พัฒนา
เทคโนโลยีการ
อนุรักษ์พลังงาน
แก่ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึก
ษาหรือองค์กร
เอกชนท่ีไม่มุ่ง
ค้ากาไร 

โทร.0-2612-
1555  

8 ทุนโครงการศึกษาวิจัย
และพัฒนา 

ส านักงาน
นโยบายและ
แผนพลังงาน 
(สนพ.)  

มกราคม
เมษายน
กรกฎาคมและ
ตุลาคม 

ศึกษาวิจัยและ
พัฒนา
เทคโนโลยีการ
อนุรักษ์พลังงาน
แก่ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ
สถาบัน 
การศึกษาหรือ
องค์กรเอกชนท่ี
ไม่มุ่งค้าก าไร 

โทร.0-2612-
1555  

 


