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ก่อนอ่ืนก็ต้องขอสวัสดีวันปีใหม่กับพ่ีน้องเพ่ือนร่วมวิชาชีพครูทุกท่านนะครับ (อวยพรช้ายังดีกว่าไม่ได้
อวยพรนะครับ) ผมขอให้พ่ีน้องครูทุกท่านมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ
ท่ีสําคัญ ขอให้ร่ํารวยเงินทองนะครับ เพราะเม่ือครูมีความสุขในชีวิตแล้ว ผมเชื่อว่าครูจะทุ่มเทให้กับการสอนได้
อย่างเต็มท่ี ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับ บทความฉบับ
ต้อนรับปีใหม่นี้ จะต้องเนื่องจากบทความฉบับท่ีแล้วท่ีกล่าวถึงการเขียนโครงร่างงานวิจัย ผมขอทบทวนความรู้
ดังนี้นะครับ โครงร่างงานวิจัยโดยปกติจะประกอบด้วย 3 บท ได้แก่ บทท่ี 1 บทนํา ได้แก่ ความเป็นมาและ
ความสําคัญของปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) ขอบเขตการวิจัย ประกอบด้วย 
ประชากร ตัวแปร เนื้อหา และระยะเวลา นิยามศัพท์เฉพาะ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย              
บทท่ี 2 ได้แก่ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และบทท่ี 3 ได้แก่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย เป็นอันครบถ้วน
กระบวนการครับ แต่บทความฉบับนี้จะมุ่งเน้นถึงการนําเสนอผลการวิจัย ซ่ึงก็ได้แก่ บทท่ี 4 และบทท่ี 5 มาดู
รายละเอียดกันเลยดีกว่าครับ ว่าในแต่ละบทนั้นควรประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง โปรดอ่าน... 

บทท่ี 4 คือ ผลการวิจัย ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นผลการวิจัย แต่ก็มีคําถามต่อไปว่า แล้วเราจะแสดง
ผลการวิจัยอย่างไรดี ถึงจะถูกต้องท่ีสุด? คําตอบไม่ยากเลยครับ คําตอบก็คือให้ครูนําเสนอผลการวิจัยโดย
เรียงลําดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีปรากฏในบทท่ี 1 ผมขอยกตัวอย่างวัตถุประสงค์ของครู คศ.3 ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของครู คศ.3 ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย 3 ข้อ ยืนพ้ืนเลยครับ ถ้าทํานอกเหนือจากนี้ 
โอกาสผ่านจะน้อยลง แต่ถ้าทําตามรูปแบบนี้ โอกาสผ่านจะมากข้ึน ก็แปลกนะครับ ท่ีความสามารถของพ่ีน้อง
ครูเราถูก block กับวัตถุประสงค์เพียง 3 ข้อเท่านั้น น่าจะหลากหลายกว่านี้ ผมขอเรียกว่างานวิจัยก่ึงสําเร็จรูป 
ถ้าเข้าใจหลักการโอกาสผ่านเกินครึ่งครับ มาเข้าเรื่องดีกว่า (เขียนมากอันตราย) วัตถุประสงค์งาน คศ.3 มีดังนี้ 

 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 

 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน ภายหลังเรียนด้วย
นวัตกรรม 

 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อนวัตกรรม 
เม่ือครูกําหนดวัตถุประสงค์จากบทท่ี 1 แล้ว ข้ันตอนต่อไปก็คือครูไปทําการทดลองต่างๆจนเสร็จ

เรียบร้อย ปกติใช้เวลาเป็นเทอมครับ แต่ครูหลายท่านใจร้อน ทําให้อดหลับอดนอนเป็นอย่างยิ่ง ข้ันตอนต่อไป
คือการนําเสนอผลการวิจัย อย่างท่ีผมเกริ่นไว้ เม่ือถึงบทท่ี 4 ก็ให้นําเสนอผลการวิจัยโดยเรียงลําดับตาม
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
 ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน ภายหลังเรียนด้วยนวัตกรรม 
 ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อนวัตกรรม 
ซ่ึงในแต่ละตอนก็จะมีเนื้อหาคร่าวๆดังต่อไปนี้ (ไม่ขอลงรายละเอียดนะครับ เพ่ิมเติมอย่างไรโทร

สอบถามได้ครับ)  
 ตอนท่ี 1 ก็จะประกอบด้วยค่า E1/E2 ของนวัตกรรม ท้ังการทดลองแบบเด่ียว กลุ่มเล็ก และ

กลุ่มใหญ่ ถ้ามีนวัตกรรม 5 ชุด ก็ควรมีค่า E1/E2 ท้ังหมด 5 ค่า ท่ีสําคัญห้ามหารเฉลี่ยค่า E1/E2 รวมนะครับ 
ผมว่าผิดหลักการครับ เพราะเนื้อหาแต่ละชุดเบ็ดเสร็จ ของใครของมัน 



 ตอนท่ี 2 ก็จะประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ท้ังก่อนและหลังเรียน  
ดูซิว่านักเรียนเม่ือเรียนเสร็จแล้ว ค่าเฉลี่ยจะเพ่ิมข้ึนไหม? ซ่ึงตามความเป็นจริงควรเพ่ิมข้ึน จุดสําคัญ ถ้าเป็น
ประชากรไม่ต้องใช้ t test แต่ถ้าเป็นกลุ่มตัวอย่างใช้ t test ได้ สําคัญมาก ต้องระวัง 

 ตอนท่ี 3 ก็จะเป็นส่วนของค่าแสดงความพึงพอใจของนวัตกรรม ก็จะประกอบด้วยตาราง 4 
ช่องได้แก่ ช่องท่ี 1 คือข้อคําถามต่างๆ ช่องท่ี 2 คือ ค่าเฉลี่ย ช่องท่ี 3 คือ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 
ช่องท่ี 4 คือ การแปลผลความพึงพอใจ  

ครบแล้วครับ การนําเสนอผลการวิจัยในบทท่ี 4 เรียงลําดับตามวัตถุประสงค์ และแสดงผลโดยใช้
ตารางประกอบคําบรรยาย เป็นอันเสร็จพิธีครับ หลังจากนั้นก็เป็นการนําเสนอผลในบทท่ี 5 ต่อไป ซ่ึงชื่อบทท่ี 
5 คือ สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ มาดูกันทีละประเด็นเลยนะครับ 

สรุปผล เป็นการสรุปรายละเอียดท้ังหมดของงานวิจัย โดยปกติจะประกอบด้วย วัตถุประสงค์
งานวิจัย ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เครื่องมือและคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย สถิติท่ี
ใช้ในการวิจัย และผลการวิจัยเรียงลําดับตามวัตถุประสงค์ อาจเขียนเป็นความเรียง หรือแยกเป็นหัวข้อก็ได้ 
ข้ึนกับรูปแบบการเขียนของแต่ละสถาบันท่ีพ่ีน้องครูเราร่ําเรียนมา ผมขอไม่ฟันธงครับ 

 

อภิปรายผล ส่วนนี้เป็นส่วนท่ียากท่ีสุดของบทท่ี 5 ถ้าใครนั่ง make ข้อมูลจะเขียนส่วนนี้           
ไม่ออก เพราะส่วนอภิปรายผลนั้นเป็นการโชว์ก๋ึนของผู้วิจัยว่าทําไมงานวิจัยถึงได้ผลออกมาเช่นนี้ ทําไมไม่ได้ผล
ออกมาในรูปแบบอ่ืนๆ ซ่ึงหลักการเขียนอภิปรายผลก็ให้ล้อตามวัตถุประสงค์ท้ัง 3 ข้อเช่นเดียวกัน แต่มี
ลักษณะการเขียนดังต่อไปนี้  

ย่อหน้าท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของนวัตกรรม มีค่า E1/E2 เท่ากับเท่านี้ 
ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ เพราะอะไรนวัตกรรมเราถึงมีประสิทธิภาพท่ีดี ผ่านเกณฑ์
ท่ีกําหนด ครูโชว์ก๋ึนได้เต็มท่ี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยหรือคํากล่าวของใครบ้าง ในส่วนนี้ดูจากไหน ก็ให้ครู
ย้อนกลับไปดูในบทท่ี 2 เห็นประโยชน์ของบทท่ี 2 แล้วใช่ไหมครับ 

ย่อหน้าท่ี 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ เพราะอะไรนักเรียนถึงเก่งข้ึนภายหลังเรียนด้วยนวัตกรรมตัวนี้ อธิบายได้เต็มท่ี 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยหรือคํากล่าวของใครบ้าง ในส่วนนี้ดูจากไหน ก็ให้ครูย้อนกลับไปดูในบทท่ี 2 เช่นเดิม 

ย่อหน้าท่ี 3 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อนวัตกรรมท่ีใช้สอนใน
ระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ เพราะอะไรนักเรียนถึงชอบนวัตกรรมตัวนี้ ใส่ได้เต็มท่ีเลยครับ ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยหรือคํากล่าวของใครบ้าง ในส่วนนี้ดูจากไหน ก็ให้ครูย้อนกลับไปดูในบทท่ี 2 เช่นเดิม 
  ท้ังสามย่อหน้าผมยืนยันนะครับว่า ถ้าครูไม่ได้ทําเองจะอภิปรายผลไม่ออกแน่นอนนะครับ 
 

  ข้อเสนอแนะ สําหรับส่วนนี้ส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นได้แก่ ข้อเสนอแนะจาก
ผลการวิจัย และข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป ยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่า ถ้าครูไม่ได้ทําเองจะเขียน
ข้อเสนอแนะไม่ออกอีกเช่นกันครับ 
 

หมดแล้วครับสําหรับรายละเอียดท่ีจะปรากฏในบทท่ี 4 และบทท่ี 5 อยากให้พ่ีน้องครูเราได้ลองทําดู
ตามบทความฉบับนี้และฉบับท่ีแล้วดูนะครับ ลองทําไปเรื่อยๆ ถูกผิดไม่ว่ากัน จะได้เก่งข้ึนไงครับ มีปัญหาผม
ยินดีเป็นท่ีปรึกษาให้ครับ ขออย่างเดียวขอให้ครูทําด้วยตนเอง อย่าไปรับจ้างให้คนอ่ืนทําโดยเด็ดขาด ผ่าน           
ไม่ผ่าน ค่อยว่ากัน แต่อย่างน้อยก็ได้ความรู้ติดตัวครูเรา มองมุมบวกชีวิตเป็นสุข รักษาสุขภาพด้วย เด๋ียวจะ
เท่ียววันเด็กไม่สนุก พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ 
 

ขอเคารพด้วยจิตคารวะในความเพียร 
12 มกราคม พ.ศ.2555 
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