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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 รายงานการวิจัย เรื ่อง.......................................ผู รายงานไดสรุปผล อภิปรายผล และ
ขอเสนอแนะดังตอไปนี้  

  ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนา และหาประสิทธิภาพของรูปแบบ........................................................  

 ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยรูปแบบ....................... 

 ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยรูปแบบ....................................... 

วัตถุประสงคของการวิจัย   

 1.  เพ่ือพัฒนา............................................................................................................................   

2.  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวย.....................................................   

3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวย................................................................   

สมมุติฐานการวิจัย 

  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ท่ีเรียนดวย......................................................................
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ขอบเขตของการวิจัย 

  1. ประชากร และกลุมตัวอยางผูรายงานแบงขั้นตอนในการเก็บขอมูลออกเปน 2 สวน  
จากกลุมตัวอยาง 2 กลุม ดังนี้ 

     1.1 พัฒนารูปแบบ................................................................................................................ 
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูเชี่ยวชาญจำนวน ............. คน 

         1.2 ข้ันตอนการทดลองใชรูปแบบ......................................................................................... 

        1.2.1 ประชากร ไดแก นักเรียนชั้น.................................. โรงเรียน............................ 
ประจำปการศึกษา ............... จำนวน ........... หอง รวมท้ังสิ้น ..................... คน  

        1.2.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้น............................... โรงเรียน...........................  

ปการศึกษา................ ท่ีเรียนวิชา........................................ ดวยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) 1 หองเรียนจำนวน ................. คน 

  2. รูปแบบ................................................. ใชเนื้อหาจากวิชา...................ในภาคเรียนท่ี....... 
จำนวน.......... ชั่วโมง ในหนวยการเรยีนท่ี......... เรื่อง..................แบงออกเปน........... เรื่อง ดังนี้ 

    2.1 เรื่องท่ี 1 .................................................................................................................... 

        2.2 เรื่องท่ี 2 ....................................................................................................................     
    2.3 เรื่องท่ี 3 .................................................................................................................... 
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   3. ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย รวมท้ังสิ้นจำนวน............ สัปดาห สัปดาหละ................. ชัว่โมง 
รวม ................. ชั่วโมง  ในภาคเรียนท่ี ........... ปการศึกษา ............. ในการทดลองและเก็บขอมูล  

  4. ตัวแปรท่ีศึกษา 

      4.1 ตัวแปรตน ไดแก การเรียนดวยรูปแบบ........................................................................ 

     4.2 ตัวแปรตาม ไดแก  

    4.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยรูปแบบ................................................................. 

  4.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอรูปแบบ.......................................................... 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  1. รูปแบบ................................................................................................................................. 

  2. ชุดฝกทักษะ (หรือสื่อท่ีตองการ)....................... 

  3. แบบประเมินทักษะ................... (ถามี) 

  4. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  5. การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 สรุปผลการวิจัย 

 จากการดำเนินการวิจัยตามข้ันตอนดังกลาว สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

 1. ผลการวิจัยวัตถุประสงคขอท่ี 1 (พัฒนารูปแบบ) พบวา …………..............………………………. 

...............................................................................................................................................................  

  ** ตัวอยาง  

  (1. ผลการพัฒนารูปแบบ................................พบวาคะแนนรวมของการทำแบบฝกหัดมีคะแนน 
รอยละ …………............. และคะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียนมีคะแนนรอยละ ………………………..  
โดยภาพรวมของรูปแบบ.......................... มีประสิทธิภาพเทากับ ............./............ ตามเกณฑมาตรฐาน 
80/80 ท่ีกำหนดไว) 

 2. ผลการวิจัยวัตถุประสงคขอท่ี 2 (ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียน
ดวยรูปแบบ…) พบวา ……………………………………………………………………………………………………………. 

................................................................................................................................................................  

  ** ตัวอยาง 

  2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยรูปแบบ........................จากการทำ
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน มีคะแนนกอนเรียนเฉลี่ยเทากับ ......................คะแนน และมีคะแนน
หลังเรียนเฉลี่ยเทากับ ................ คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนสอบทั้งสองครั้ง พบวาคะแนนสอบ 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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  3. ผลการวิจัยวัตถุประสงคขอท่ี 3 (ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยรูปแบบ.......)  
พบวา ……………...............…………………………………………………………………………………………………………. 

................................................................................................................................................................  

** ตัวอยาง 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยรูปแบบ..................... พบวาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีตอรูปแบบ................................ ในภาพรวมอยูในระดับ..........(Χ = ........... S.D. = ...........) 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอจากคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับ พบวา ..................... 

อภิปรายผลการวิจัย  

  จากการศึกษาเรื่อง...................................มีประเด็นท่ีนาสนใจนำมาอภิปรายผล ดังนี้  

 1. ผลการวิจัยวัตถุประสงคขอท่ี 1  พบวา................................................................................  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................  

 สอดคลองกับแนวคิด/ทฤษฎี/ผลการศึกษาของ ....................................................................... 
เรื่อง .............................................ท่ีอธิบายวา........................................................................................ 

 ท้ังนี้อาจเปนเพราะ (ท้ังนี้อาจเนื่องจาก)................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

  2. ผลการวิจัยวัตถุประสงคขอท่ี 2  พบวา................................................................................  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................  

 สอดคลองกับแนวคิด/ทฤษฎี/ผลการศึกษาของ ....................................................................... 
เรื่อง .............................................ท่ีอธิบายวา........................................................................................ 

 ท้ังนี้อาจเปนเพราะ (ท้ังนี้อาจเนื่องจาก)................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

  3. ผลการวิจัยวัตถุประสงคขอท่ี 3  พบวา................................................................................  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................  

 สอดคลองกับแนวคิด/ทฤษฎี/ผลการศึกษาของ ....................................................................... 
เรื่อง .............................................ท่ีอธิบายวา........................................................................................ 

 ท้ังนี้อาจเปนเพราะ (ท้ังนี้อาจเนื่องจาก)................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 
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ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะในการนำไปใช  

     1.1. อาศัยฐานคิดจากวัตถุประสงคขอท่ี 1 (ประเด็นท่ีเปนจุดแข็ง/จุดออน จะสงเสริมหรือ
แกปญหาอยางไร)........................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................  

  1.2. อาศัยฐานคิดจากวัตถุประสงคขอท่ี 2 (ปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลตอประเด็นหลัก
หรือ Main Idea หรือ ตัวแปรตาม ท่ีคนพบจะเอาไปใชประโยชนอยางไรในการสงเสริมหรือแกปญหา
หรือพัฒนาประเด็นท่ีทำวิจัย).................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................  

  1.3. อาศัยฐานคิดจากวัตถุประสงคขอท่ี 3 (ขอเสนออ่ืนๆ ท่ีกลุมตัวอยางเสนอมาจะ
นำไปใชประโยชนอยางไร ในการสงเสริมหรือแกปญหาหรือพัฒนาประเด็นท่ีทำวิจัย)  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................  

   2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป (เปนขอสงสัยท่ีอยากจะตอยอดงานวิจัยชิ้นนี้)  
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

  ดัดแปลงจากท่ีมา: แนวทางการเขียนรายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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