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“การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน”
ความหมายรายงานผลการวิจัย
รายงาน หมายถึง เรื่ องราวที่เป็ นผลจากการค้นคว้าทางวิชาการ แล้วนามาเรี ยบเรี ยงอย่าง
มีระเบียบแบบแผน เรื่ องราวที่นามาเขียนรายงานต้องเป็ นข้อเท็จจริ ง หรื อความรู้ อันเกิดจากการ
รวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการค้ นคว้ าทีเ่ ป็ นระบบ มีลักษณะเป็ นวิทยาศาสตร์
วัตถุประสงค์ ของรายงานผลการวิจัย พอสรุ ปได้ ดังนี้
1. เพื่อเสนอข้อเท็จจริ ง หรื อความรู ้ที่เกิดจาการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็ นระบบ อันเป็ น
แนวทางในการเสนอข้อมูลทางวิชาการแนวใหม่ หรื อปรับปรุ งข้อมูลเดิม
2. เพื่อพัฒนาความคิด ด้านความริ เริ่ ม การวิเคราะห์ และการประมวลความคิดอย่างมี
ระบบระเบียบ ตลอดจนการถ่ายทอดความคิดเป็ นภาษาเขียนที่ชดั เจน สละสลวย
3. เพื่อส่ งเสริ มการศึกษาเพิ่มเติม ในการรวบรวมข้อมูลหรื อประกอบการอ้างอิงอันเป็ น
วิธีการหาความรู้ดว้ ยตนเอง
ส่ วนประกอบของรายงานการวิจัย
ส่ วนประกอบของการรายงานการวิจยั ส่ วนใหญ่จะประกอบ 4 ส่ วน ด้วยกันคือ
1. ส่ วนตอนต้น (Preliminary section)
2. ส่ วนเนื้อเรื่ องหรื อส่ วนเนื้อหา (Main body section)
3. ส่ วนบรรณานุกรม (Bibliography section)
4. ส่ วนภาคผนวก (Appendix section)
ในส่ วนบรรณานุกรมและภาคผนวก อาจรวมกันเรี ยกว่าส่ วนอ้างอิงของการวิจยั
ลักษณะของรายงานทีด่ ี
นอกจากจะมีส่วนประกอบครบถ้วน รายงานที่ดียงั ควรมีลกั ษณะสาคัญอีก 5 ประการ
ได้แก่
1. การนาหลักการและ/หรื อทฤษฎีมาใช้อย่างเหมาะสม ในการศึกษาวิจยั จะต้องมีการ
วิเคราะห์เจาะลึกในรายละเอียดของเนื้ อหา โดยมีหลักการหรื อทฤษฎี มารองรับอย่างเหมาะสม
หลักการหรื อทฤษฎีดงั กล่าวควรเป็ นที่ยอมรับในแวดวงสาขาวิชาการนั้นๆ พอควรและตรงกับ
เรื่ องที่ศึกษาค้นคว้า
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2. การแสดงความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์อย่างเหมาะสม จุดมุ่งหมายสาคัญในการเขียน
รายงานนอกจากเพื่อให้มีการค้นคว้าอย่างกว้างขวางแล้ว
ยังมุ่งให้เกิ ดความคิคในทางริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ สามารถนาหลักการ ทฤษฎีมาใช้ในเรื่ องที่เฉพาะเจาะจง จะศึกษาอย่างลึกซึ้ ง เรื่ องที่
ศึกษาอาจมีผูอ้ ื่นเคยศึกษาค้นคว้ามาแล้วก็ได้ แต่ผรู ้ ายงานจะต้องแสดง “จุดยืน” หรื อจุดเด่นที่
แตกต่างจากผูอ้ ื่นอย่างชัดเจน เช่น เสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่ไม่เคยมีผทู ้ ามาก่อน หรื อเคยมี
ผูท้ าแต่ไม่ชดั เจนเพียงพอ ผูเ้ ขียนก็เสนอวิธีการที่เชื่ อว่าจะแก้ปัญหาได้ โดยไม่ตอ้ งชี้ แจงแสดง
เหตุผลอย่างเหมาะสม
3. ความสมบู ร ณ์ แ ละความถู ก ต้อ งของเนื้ อ หาสาระของรายงานที่ ดี จ ะต้อ งมี ค วาม
สมบูรณ์ถูกต้องในข้อเท็จจริ ง เนื้ อหาสาระจะต้องสมบูรณ์ตามชื่ อเรื่ องที่กาหนด การอ้างอิงที่มา
หรื อแหล่งค้นคว้า จะต้องแน่ใจว่าถูกต้อง มิใช่อา้ งกันต่อๆ มาโดยผิดเพี้ยนจากแหล่งปฐมภูมิ การ
ค้นคว้าควรศึกษามาจากหลายแหล่ง เพื่อเปรี ยบเทียบไม่โน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่ งข้อมูลที่จะ
นามากล่าวต้อง ตรวจสอบจนแน่ใจ
4. ความชัดเจนของการเขียนรายงาน รายงานจะต้องมีความชัดเจนในด้านลาดับการ
เสนอเรื่ อง การใช้ภาษา การใช้แผนภูมิ/ ภาพประกอบรายงาน เพื่อให้การนาเสนอเนื้ อหาชัดเจน
เข้าใจง่าย การนาเสนอตารางในหนึ่ งตารางสามารถสรุ ปอธิ บายได้ในเรื่ องเดียวกันที่เกี่ยวข้องกัน
ได้ มีความสัมพันธ์ในเนื้ อหาทั้ง แนวนอนและแนวตั้ง ไม่ใช่ในรายงานมีมากมายหลายตาราง
ทั้งๆ ที่สามารถ ข้อมูลมาสร้างรวมตารางกันได้
5. ความเหมาะสมของรู ปแบบการเขียนรายงาน รายงานที่ ดีนอกจากจะมี เนื้ อหา
สมบูรณ์แล้ว รู ปแบบยังจะต้องเหมาะสมในด้านการจัดเค้าโครงเรื่ องอย่างเป็ นระเบียบไม่ซ้ าซ้อน
สับสน การอ้างอิง อันได้แก่ เชิงอรรถและบรรณานุ กรมจะต้องถูกต้อง เพื่อแสดงจรรยา
มารยาทของผู้เ ขี ย น
และเป็ นแหล่ ง ชี้ แนะให้ ผู ้ส นใจได้ติ ด ตามศึ ก ษาค้น คว้า ต่ อ ไป
นอกจากนั้นยังเป็ นการป้ องกันการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ตาม กฏหมายอีกด้วย
ประเภทของรายงานการวิจัยอาจจาแนกได้ เป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1. รายงานการวิจยั ฉบับเต็ม (Full report)
2. รายงานการวิจยั ฉบับย่อ (Research summary)
3. บทความวิจยั (Research article)
4. บทคัดย่อ (Abstract)
1. แนวการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนฉบับเต็ม (full report)
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เป็ นรายงานที่ ร วมรายละเอี ย ดทั้ง หมดของการวิ จ ัย ไว้อ ย่ า งสมบู ร ณ์ ใ นทุ ก ขั้น ตอน
ประกอบด้วยส่ วนต่างๆ ดังนี้

ส่ วนนำ

ส่ วนอ้ำงอิง

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 แนวคิด
ทฤษฎี และงำนวิจัย
ทีเ่ กีย่ วข้ อง

บทที่ 5 สรุป
อภิปรำยผล และ
ข้ อเสนอแนะ
บทที่ 3
วิธีดำเนินกำร
วิจัย

บทที่ 4 ผลกำร
ดำเนินกำร

รายละเอียดของส่ วนต่ างๆ
ส่ วนนาของรายงานการวิจัย

ประกอบด้ วย
1. ปกหน้า
4. กิตติกรรมประกาศ
7. สัญลักษณ์ที่ใช้ (ถ้ามี)

2. ปกใน
5. สารบัญ

3. บทคัดย่อ
6. สารบัญตาราง สารบัญแผนภูมิ
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บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหาการวิจัย
แนวทางการเขียน
- กล่าวถึงสภาพการเรี ยนการสอนที่พึงประสงค์ หรื อที่ควรจะเป็ นตลอดจนจุดประสงค์
รายวิชาที่ตนรับผิดชอบ
- อธิ บายความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาอย่างชัดเจน โดยชี้ ให้เห็นสภาพปั ญหา
ในทางปฏิบตั ิ กรอบแนวคิดในทางทฤษฎี และระบุประเด็นปั ญหาการวิจยั และตัวแปร
ในการวิจยั ให้ชดั เจนโดยทัว่ ไปผูว้ จิ ยั มักนาความเป็ นมาและความสาคัญที่เขียนไว้ในเค้า
โครงการวิจยั มาไว้ในส่ วนนี้
- สรุ ปแนวทางที่จะแก้ปัญหาที่ประสบอยูห่ รื อพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาโดยข้อความใน
ส่ วนนี้จะต้องสอดคล้องและต่อเนื่องกันโดยตลอด
1.2 วัตถุประสงค์ ในการวิจัย

แนวกำรเขียน
เรี ยบเรี ยงเป็ นข้อๆ กาหนดให้ชดั เจนว่า เพื่อศึกษาอะไร เขียนถึงสิ่ งที่เราอยากได้
คาตอบ การเขียนต้องให้สอดคล้องกับปัญหาวิจยั ซึ่งเขียนไว้ในเค้าโครงการวิจยั แล้ว
ตัวอย่ ำง
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่อนและหลังการใช้ชุดฝึ กทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรี ยนต่อการใช้ชุดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.3 สมมติฐานของการวิจัย

แนวกำรเขียน
ต้องเขี ยนให้สอดคล้องสัมพันธ์ กับวัตถุประสงค์ เพราะเป็ นคาตอบที่ คาดหวังไว้
ก่อนทาการวิจยั สามารถทดสอบได้ดว้ ยวิธีการทางสถิติ
ตัวอย่ ำง
นั ก เรี ยนมี ทัก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ สู ง ขึ้ นหลัง การใช้ชุ ด ฝึ กทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย
แนวการเขียน
เป็ นการบอกกรอบงานวิจยั ว่า มี ขอบเขตเพี ย งใด ครอบคลุ ม อะไรบ้าง โดยระบุ
ขอบเขตการวิจยั ด้านประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร เนื้ อหา สถานที่และช่ วงเวลาที่
ศึกษา กรอบของเครื่ องมือวิจยั แต่ไม่จาเป็ นต้องระบุรายละเอียดมากนัก
ตัวอย่าง
- กลุ่มตัวอย่าง เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2543 จานวน 3 ห้อง
รวมนักเรี ยน 90 คน
- เนื้อหา ได้แก่ทกั ษะการสังเกต
- ระยะเวลา ให้ระบุช่วงเวลาที่มีการนานวัตกรรมไปทดลองใช้จริ ง

1.5 ข้ อตกลงเบือ้ งต้ น

ตามเค้าโครงการวิจยั

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ

ตามเค้าโครงการวิจยั

1.6 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ

แนวการเขียน
ผูว้ ิจยั ต้องตอบคาถามให้ได้วา่ เมื่อทาการวิจยั เสร็ จแล้วเราจะนาไปใช้ประโยชน์
โดยตรงได้อย่างไร ซึ่ งต้องสอดคล้องกับความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
และให้กล่าวถึงประโยชน์ที่เป็ นผลตามมา ซึ่งเขียนไว้ในเค้าโครงการวิจยั แล้ว

จากหัว ข้อ ต่ า งๆ ในการเขี ย นรายงานบทที่ 1 ถ้า ได้จดั ท าเค้า โครงวิจ ัย ในชั้นเรี ย นมา
เรี ยบร้ อยแล้ว สามารถนามาใช้เป็ นรายงานการวิจยั ในชั้นเรี ยนในบทที่ 1 ได้ และบางหัวข้อใน
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เค้า โครงสามารถน ามาเขี ย นบทอื่ น ต่ อ ไป เช่ น การศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้อ ง เป็ นบทที่ 2
วิธีดาเนินการ เป็ นบทที่ 3 โดยเพิ่มรายละเอียด
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

แนวการเขียน
เป็ นการน าเสนอ แนวคิ ด หรื อทฤษฎี ห รื องานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ งานวิ จัย ที่ ก าลัง
ดาเนิ นการ จุดเน้นของบทนี้ คือ หลังจากได้นาเสนอแนวคิดทฤษฎี งานวิจยั ที่ เกี่ยวข้อง
กับ ประเด็ น วิ จัย แล้ว ผูเ้ ขี ย นรายงานจะต้อ งสรุ ป กรอบความคิ ด หลัก การ แนวทาง
หรื อรู ปแบบของ นวัตกรรมที่ ใช้แก้ปัญหาการเรี ย นการสอนที่ นามาใช้ในการแก้ปัญหา
หรื อทดลองรายการเนื้อหาของบทนี้ควรเสนอแยกเป็ นตอนๆ เพื่อให้ผอู้ ่านเห็นภาพรวมของ
บทที่ 2 เช่น
ตอนที่ 1 ความหมาย หรื อ มโนทัศ น์ ที่ ส าคัญ เกี่ ย วกับ นวัต กรรมที่ น ามาใช้ใ นการ
แก้ปัญหาการเรี ยนการสอน
ตอนที่ 2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่นามาใช้ในการแก้ปัญหา
ตอนที่ 3 ผลการวิ จั ย หรื อบทความที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นวั ต กรรมที่ น ามาใช้ ใ นการ
แก้ปัญหา
ตอนที่ 4 สรุ ปตอนที่ 1, 2, 3 นามาเขี ยนเป็ นกรอบแนวคิดของผูท้ าการวิจยั ในชั้นเรี ยน
ครั้งนี้
ฯลฯ
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย
ในการเขียนวิธีการดาเนิ นการ ก่อนเขียนรายละเอียด อาจเขียนกรอบการดาเนิ นการวิจยั
ในภาพรวมในรู ป แผนภูมิที่แสดงขั้นตอนการดาเนิ นงาน แล้วนาแผนภูมิน้ นั มาเขียนรายละเอียด
ได้ โดยให้เขียนเรี ยงตามลาดับขั้นตอนการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน ในการเขียนสรุ ปเป็ นขั้นตอนง่ายๆ
ดังนี้
3.1 การสร้ างและพัฒนานวัตกรรม
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3.1.1 การสร้างนวัตกรรม ให้ระบุวา่ มีการสร้างอย่างไร โดยศึกษาหลักการ แนวคิด
ทฤษฏี หลักสู ตรที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์เนื้ อหาสาระ กิจกรรมอะไรบ้าง ตลอดจนวาง
โครงร่ างนวัตกรรมอย่างไร โดยเขียนเรี ยงแยกเป็ นหัวข้อตามลาดับความเหมาะสม
3.1.2 การพัฒนาและการหาประสิ ทธิภาพนวัตกรรม
1) ได้พฒั นานวัตกรรมอย่างไร ใครเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญหรื อตรวจเบื้องต้น แล้วนาไป
ปรับปรุ งแก้ไข อย่างไร
2) การหาประสิ ทธิภาพนวัตกรรม นาไปทดลองหากับใคร กี่คน กี่ครั้ง
3) ระบุ วิ ธี ก ารหาประสิ ท ธิ ภ าพนวัต กรรม ใช้ห ลัก การหรื อ วิธี ก ารใดในการหา
ประสิ ทธิภาพของนวัตกรรม และเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพนวัตกรรมที่สร้างขึ้นกาหนดไว้
เท่าไร
ฯลฯ
3.2 การสร้ างเครื่องมือวัด
1) ระบุชนิดหรื อประเภทของเครื่ องมือ เช่น เป็ นแบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบบันทึก
การสังเกต เป็ นต้น
2) ระบุ เกณฑ์การให้คะแนน หรื อเกณฑ์ในการตัดสิ นในแต่ละเครื่ องมือที่สร้างขึ้นให้ชดั เจน
3) ระบุ แหล่ งที่ มาของเครื่ องมื อว่าเป็ นเครื่ องมื อมาตรฐาน เครื่ องมื อที่ ผูอ้ ื่ นสร้ างขึ้ นหรื อ
ผูว้ จิ ยั สร้างขึ้นเอง
4) ระบุคุณภาพของเครื่ องมือพร้อมทั้งวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
5) วิธีการหรื อขึ้ นตอนการใช้โดยละเอียด เช่ น ดาเนิ นการเก็บข้อมูลข้อมูลอย่างไร
ช่วงเวลาใด มีข้ นั ตอนอย่างไร ข้อมูลอะไรบ้าง ฯลฯ
3.3 การนานวัตกรรมไปทดลองใช้
1) ระบุกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เช่ น นักเรี ยนระดับใด ปี การศึกษาใด และวิธีการเลื อกกลุ่ม
ตัวอย่าง
2) กาหนดขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาที่ทดลองใช้นวัตกรรม
3) ระบุ ส ถิ ติที่ ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ ซึ่ งโดยทัว่ ไปจะต้อ งสอดคล้อ งกับ วัตถุ ป ระสงค์ และ
สมมติฐานข้อมูล พร้อมวิธีการนาเสนอ
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บทที่ 4 ผลการดาเนินการ
ให้เขียนสอดคล้องต่อเนื่ อง ตามลาดับหัวข้อ ที่เขียนไว้ในบทที่ 3 วิธีดาเนินการ และ
ที่สาคัญต้องตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั และสมมติฐานของการวิจยั ได้ชดั เจน โดยอาจเขียน
เป็ นบรรยายหรื อการสรุ ปวิเคราะห์เป็ นตาราง แล้วนาเสนอสรุ ปเชิ งเปรี ยบเทียบโดยใช้กราฟ
หรื อแผนภูมิได้

1.
2.

3.

4.

5.

เทคนิคการนาเสนอข้ อมูล
การนาเสนอในรู ปตาราง ควรมีลาดับจากข้อมูลเชิงบรรยายแล้ว จึงตามด้วยข้อมูลเชิ ง
ทดสอบ (ถ้ามี)
รู ปแบบตาราง ควรเป็ นไปตามแบบแผนที่นิยมในวงวิชาการ หรื อตามข้อกาหนดของ
วารสารที่จะลงบทความงานวิจยั และในกรณี ขอ้ มูลที่นาลงตารางถ้าสามารถสรุ ปลงใน 1
ตาราง สามารถอธิ บายข้อมูลได้หลายรายการ จะเป็ นการ ดีมาก ไม่ ใช่ ตารางมีมากมาย
ซ้ าซ้อนกัน และข้อมูลมีลกั ษณะเหมือนๆ กัน
ถ้าข้อมูลสามารถนาเสนอในรู ปแผนภูมิ หรื อ กราฟได้ ไม่จาเป็ นต้องนาเสนอข้อมูลในรู ป
ตารางตัวเลขมากๆ เพราะการนาเสนอข้อมูลในรู ปแผนภูมิ มีความชัดเจน ในเชิ ง
เปรี ยบเทียบ และมีความน่าสนใจมากขึ้น เป็ นต้น
ไม่ ค วรบรรยายในลัก ษณะ “อ่ า น”
ตารางหรื อ แผนภาพ ซึ่ งเป็ นการบรรยาย
รายละเอียดของตาราง แต่ควร “แปล หรื อ สรุ ป” ข้อมูลในตารางหรื อในแผนภาพ โดย
แสดงจุดเด่น หรื อประเด็นที่สาคัญ ของข้อมูล เช่นในเชิ งเปรี ยบเทียบ (มาก-น้อย) หรื อ
เชื่อมโยง หรื อ ค่าที่สูงสุ ด และค่าที่ต่าสุ ด หรื อค่าที่แตกต่าง หรื อค่าใกล้เคียงกันมาก
การบรรยายตาราง ไม่ควรอ่านตัวเลขทุกตัวเลขเพราะเป็ นการอ่านแบบประถม ซึ่ ง ผูท้ ี่มี
ความรู ้ อ่านออกเขียนได้ก็อ่านเช่ นนั้นได้ การอ่านตารางที่ดีจะเป็ นการอ่านเชิ งสรุ ปไม่
ต้องอ้างอิงตัวเลข ทั้งนี้ เพราะหากมีการสงสัยว่าอ่านไม่ถูกต้อง ก็สามารถจะตรวจสอบกับ
ตัวเลขในตารางว่าสอดคล้องกันหรื อไม่ และการนาเสนอคาบรรยายจะดาเนิ นก่อนหรื อ
หลังได้
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การจัดทาตาราง กราฟ และภาพประกอบ
1. ความสาคัญของตาราง กราฟ และภาพประกอบ
เป็ นการช่วยเสริ มให้ผอู ้ ่านเข้าใจเนื้ อหาของรายงานได้ดีข้ ึน ตารางและภาพไม่ใช่ สิ่งที่แทน
คาอธิบาย แต่ช่วยเสริ มคาอธิ บายให้ชดั เจนแจ่มแจ้งดีข้ ึน ความสาคัญของตาราง กราฟ และภาพมี
ดังนี้
1.1 ช่ วยอธิบาย หากไม่มีตาราง กราฟและภาพประกอบผูอ้ ่านจะเข้าใจได้ยากมาก
แต่เมื่อมีตาราง กราฟและภาพประกอบ ผูอ้ ่านก็เข้าใจคาอธิ บายได้ดีข้ ึน
1.2 ช่ วยเน้ นจุดสาคัญ ในการเขียนรายงาน ผูเ้ ขียนจะมีจุดสาคัญที่ตอ้ งการเน้น เช่น
ต้องการเปรี ยบเทียบ ต้องการชี้ ให้เห็ นความแตกต่าง ต้องการแสดงให้เห็น
แนวโน้มในอนาคต ต้องการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล เป็ นต้น ตาราง
กราฟและภาพประกอบมีบทบาทสาคัญมากในการเน้นจุดสาคัญเหล่านี้
1.3 ช่ วยจัดระเบียบข้ อมูลเชิ งปริ มาณ ข้อมูลหลายอย่างเป็ นตัวเลข สะดวกต่อการ
จัดทาตารางและภาพประกอบ เพราะตารางและภาพประกอบช่ วยจัดระเบียบ
ข้อมูลเชิ งปริ มาณส่ วนข้อมูลที่เป็ นตัวเลขจานวนมากและหลายๆ ตัว ยิ่งต้องการ
จัดให้เป็ นระเบียบมากขึ้น ข้อมูลที่เป็ นระเบียบย่อมสะดวกต่อการอ่าน และทา
ให้เข้าใจง่าย
2. การจัดทาตาราง
ตาราง คือ รู ปแบบของข้อมูลที่จดั ระเบียบ โดยจัดเป็ นแถวในแนวนอน (Row) และ
แนวตั้ง (Column) ตารางแบ่งเป็ นสองประเภท คือตารางแบบลาลอง (Informal table) และ
ตารางแบบเต็มรู ป (Formal table)
2.1 ตารางแบบลาลอง มีลกั ษณะดังนี้
2.1.1 สั้นและง่าย
2.1.2 ไม่มีชื่อและเลขลาดับตาราง
2.1.3 เป็ นส่ วนหนึ่งของคาบรรยาย จึงไม่มีการตีเส้น
2.1.4 ไม่จดั ไว้ในสารบัญตาราง
เนื่องจากข้อมูลที่นามาทาตารางแบบลาลองมีไม่มาก ผูเ้ ขียนรายงานจึงเขียนเป็ น ส่ วนหนึ่ ง
ของคาบรรยาย เช่ น ชุ ดฝึ กการสร้างเครื่ องมือวัดทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ มีจานวน
ทั้งหมด 4 หน่วย รวม 265 หน้า ดังนี้
การวัดผลประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์
50 หน้า
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
100 หน้า
การสร้างเครื่ องมือวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
80 หน้า
การหาคุณภาพของเครื่ องมือวัด
35 หน้า
2.2 ตารางแบบเต็มรู ป มีลกั ษณะตรงกันข้ามกับตารางแบบลาลอง กล่าวคือ มีชื่อตาราง
มีเลขบอกลาดับตาราง มีการตีเส้น มีชื่อตารางปรากฏในสารบัญตาราง ในการจัดทาและใช้ตาราง
ประกอบการเสนอรายงาน ผูเ้ ขียนรายงานควรยึดหลัก ดังนี้
2.2.1 จัดทาตารางให้ง่าย ชัดเจน มีเหตุมีผล
2.2.2 ระบุ ชื่ อ ตารางให้ ค าบรรยาย โดยทั่ว ไปมัก ระบุ ชื่ อ ตารางก่ อ นจะถึ ง
ตัวตาราง
2.2.3 จัดตารางไว้ให้ใกล้คาบรรยายเพื่อให้ผอู ้ ่านอ้างอิงได้สะดวก
2.2.4 จัดแถวและคอลัม น์ข องตารางอย่างเป็ นระบบ ผูเ้ ขีย นอาจจัดแถวหรื อ
คอลัมน์ ดังนี้
1) จัดตามลาดับตัวอักษร
2) จัดตามลาดับของเวลา
3) จัดตามภูมิศาสตร์
4) จัดตามปริ มาณ เช่น ข้อมูลมากจัดเรี ยงไว้ก่อน
5) อื่นๆ เช่น จัดเรี ยงตามรายชื่อที่ประกาศอย่างเป็ นทางการ
2.2.5 ระบุหน่วยการวัด เช่น เป็ นกิโลเมตร ไมล์ บาท ดอลลาร์ หรื อร้อยละ ไว้ที่
ชื่อแถวหรื อชื่อคอลัมน์
2.2.6 ระบุ แหล่ งที่ ม า
ผูเ้ ขี ย นจะต้องระบุ แหล่ ง ที่ ม าของตารางไว้ข ้า งล่ า ง
ตาราง ยกเว้นตารางนั้นผูเ้ ขียนจัดทาเองจึงไม่ระบุแหล่งที่มา
3. การจัดทากราฟ
กราฟ หมายถึง รู ปที่ใช้แสดงข้อมูลเชิงสถิติ กราฟที่นิยมใช้กนั มาก คือ กราฟเส้น
(Line graph) กราฟแท่ง (Bar graph) กราฟวงกลม ( Circle graph) หรื อแผนภูมิรูปพาย (Pie
chart) และกราฟรู ปภาพ (Picture graph)
3.1 กราฟเส้ น เป็ นกราฟที่นิยมใช้กนั มาก กราฟชนิ ดนี้ เหมาะสาหรับแสดงข้อมูลที่
เป็ นอนุกรมเวลา เช่น ค่าใช้จ่ายรายเดือน สิ นค้าส่ งออกรายปี จานวนนักเรี ยนในแต่ละปี เป็ นต้น
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กราฟเส้นเป็ นกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ตัวแปรต้นเป็ น
ตัวแปรที่เราศึกษา ตัวแปรตามเป็ นตัวแปรที่มีค่าผันแปรตามตัวแปรต้น
3.2 กราฟแท่ง เป็ นกราฟที่แสดงด้วยรู ปแท่งสี่ เหลี่ยมผืนผ้า แต่ละแท่งมีความหนาเท่าๆ
กัน โดยอาจจะวางตามแนวตั้งหรื อแนวนอน กราฟแท่งมักใช้สาหรับแสดงสิ่ ง
ต่อไปนี้
3.2.1 แสดงจานวนของสิ่ งที่ต่างกันในเวลาเดียวกัน
3.2.2 แสดงจานวนของสิ่ งที่เหมือนกันเวลาต่างกัน
3.2.3 แสดงจานวนของสิ่ งที่ต่างกันในเวลาต่างกัน
3.3 กราฟวงกลม หรื อบางทีมกั เรี ยกว่า แผนภูมิรูปพาย (Pie chart) เป็ นกราฟอีกชนิด
หนึ่งที่นิยมใช้กนั มาก ลักษณะของกราฟเป็ นรู ปวงกลม แบ่งออกเป็ นส่ วนๆ แต่ละ
ส่ วนมีขนาดแตกต่างกันตามค่าร้อยละของส่ วนนั้นๆ เมื่อรวมทุกส่ วนเข้าด้วยกันก็
จะได้ 100 ส่ วน หรื อ 100 เปอร์ เซ็นต์ กราฟวงกลมจึงมีประโยชน์ในการแสดงค่า
ร้อยละของสิ่ งที่ศึกษา
3.4 กราฟรู ปภาพ เป็ นกราฟที่ปรับปรุ งจากกราฟแท่ง กล่าวคือ เปลี่ยนรู ปแท่งเป็ น
สัญลักษณ์ หรื อรู ปที่เราต้องการใช้แทนเช่ น กราฟที่แสดงจานวนนักเรี ยนชายและ
นักเรี ยนหญิง อาจใช้รูปผูช้ ายและผูห้ ญิงแทน หลักการเขียนกราฟรู ปภาพ มีดงั นี้
3.4.1 ใช้รูปหรื อสัญลักษณ์ที่อธิบายชัดเจน
3.4.2 แต่ละรู ปแทนแต่ละหน่วยจานวนที่เรากาหนด เช่น แทนจานวนสิ บ ร้อย
พัน หรื อ หมื่น
3.4.3 เมื่อจานวนเพิม่ ขึ้นก็เพิม่ จานวนรู ปไม่ใช่ขยายรู ปใหญ่ข้ ึน เมื่อจานวนที่แทน
รู ปไม่ครบตามจานวนที่กาหนด ลักษณะของรู ปจะมีรูปลักษณ์ที่ไม่เต็มรู ป
ข้อจากัดของการใช้กราฟรู ปภาพนั้นจะใช้อ่านค่าที่ละเอียดหรื อค่าที่แน่นอนไม่ได้
จะเป็ นค่าที่ประมาณเท่านั้น
4. การจัดทาภาพประกอบ
ภาพในที่น้ ี หมายถึง ภาพถ่าย (Photograph) ภาพหลายเส้น (Line drawing) แผนภูมิ
(Chart) และแผนภาพ (Diagram) ในที่น้ ีจะกล่าวเฉพาะแผนภูมิและแผนภาพ
4.1แผนภูมิ หมายถึง รู ปที่แสดงความสัมพันธ์ความต่อเนื่ อง วิวฒั นาการและลักษณะ
ของสิ่ งของและปรากฎการณ์ ต่างๆ โดยอาศัยภาพลักษณ์ และคาอธิ บายประกอบ
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นักวิชาการได้จาแนกแผนภูมิไว้หลายประเภท ได้แก่ (1) แผนภูมิแบบต้นไม้ (2)
แผนภูมิแบบสายธาร (3) แผนภูมิแบบต่อเนื่ อง (4) แผนภูมิแบบองค์การ (5)
แผนภูมิแบบเปรี ยบเทียบ (6) แผนภูมิแบบตาราง (7) แผนภูมิแบบอธิ บายภาพ (8)
แผนภูมิ แบบขยายส่ วน และแผนภูมิแบบวิวฒั นาการ
แผนภู มิแต่ละอย่างมี
วัตถุประสงค์แตกต่างกัน ผูเ้ ขียนรายงานจะต้องรู ้จกั เลือกแผนภูมิที่เหมาะสมกับเรื่ อง
ที่เขียน
4.2 แผนภาพ หมายถึง รู ปที่เน้นถึงความสัมพันธ์และการทางานของระบบต่างๆ เช่น
การทางานของเครื่ องจักร ระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด ฯลฯ แผนภาพมีหลายประเภท
ได้แก่ แผนภาพลายเส้น แผนภาพแบบรู ปภาพ และแผนภาพแบบผสม นักวิชาการ
บางคนก็จะแบ่งแผนภาพเป็ นสี่ ประเภท คือ แผนภาพแบบท่อน (Block diagram)
แผนภาพแบบรู ปภาพ (Pictorial diagram) แผนภาพแบบแผนผัง (Schematic
diagram) และแผนภาพแบบเดินเส้น (Wiring diagram) การใช้แผนภาพแบบใดนั้น
ขั้นอยู่กบั เนื้ อหาสาระและวัตถุ ประสงค์ของผูเ้ ขียนรายงาน ไม่ว่าจะเป็ นแผนภาพ
แบบใด ความสาคัญของแผนภาพอยูท่ ี่การทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจกลไกการทางานของ
ระบบ ช่วยให้ผอู ้ ่านรู ้วา่ ส่ วนต่างๆ ของระบบทางานด้วยกันอย่างไร
ตัวอย่ างการนาเสนอข้ อมูล (โดยใช้วธิ ี แบบนาเสนอคาบรรยายก่อน แล้วตามด้วยตาราง)
ผูว้ จิ ยั ได้ทดสอบความรู ้ของนักเรี ยนก่อนและหลังเรี ยน โดยใช้ชุดฝึ กทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ งได้ใช้แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซ่ ึ งคะแนนเต็ม
ก่อนและหลังเรี ยน 40 คะแนน นักเรี ยนทั้งหมด 30 คน พบว่า คะแนนหลังเรี ยนโดยใช้
ชุดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ ยสู งกว่าก่อนเรี ยน และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าน้อยลงจากเดิม ช่วงประมาณของคะแนนความแตกต่างก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยนอยูใ่ นช่วงคะแนน 15 3.62 คะแนน ผลทดสอบทางสถิติพบว่าคะแนนก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยนมีความสัมพันธ์ และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน (r = 0.592) เมื่อนาคะแนนก่อนและหลังเรี ยน
ไปทดสอบค่าเฉลี่ยด้วย t-test แบบ Paired test สรุ ปได้วา่ นักเรี ยนมีทกั ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ สูงขึ้นหลังการใช้ชุดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 (ตาราง 1)
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ตาราง 1 เปรี ยบเทียบคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังเรี ยน โดยใช้
ชุดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สถิติ
1. X
2. S.D.
3. ค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ของเปี ยร์สัน
4. คะแนนเฉลี่ยของผลต่างคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
5. ค่าS.D. ของผลต่างของคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
6. df.
7. ค่า t
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คะแนนทดสอบ
ก่อนเรี ยน หลังเรี ยน
16
31
4.48
2.89
0.592**
15.00
3.62
29
22.697**
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บทที่ 5 สรุ ป อภิปรายผลการวิจัย และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการการวิจัย

- สรุ ปกรอบแนวคิด วิธีการดาเนินการวิจยั โดยย่อ (วัตถุประสงค์ กลุม่ ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง วิธีการศึกษา นวัตกรรม เนื้อหาสาระ เครื่ องมือ การวิเคราะห์ขอ้ มูล)
- สรุ ปผลการวิจยั โดยย่อ โดยกาหนดหัวข้อ สรุ ปผลตามวัตถุประสงค์การวิจยั
5.2 อภิปรายผลการวิจัย

- ใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยั เป็ นฐานข้อมูลในการอภิปรายผล
- เรี ยงลาดับเนื้อหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั และสมมติฐานการวิจยั
- อภิปรายผลการวิจยั ทั้งในเชิงวิเคราะห์เงื่อนไข และข้อจากัดในการวิจยั
สรุ ปหลักการอภิปรายผล
- ไม่อภิปรายผลในทุกประเด็นย่อย ให้นาเฉพาะประเด็นหลัก และหรื อ ประเด็นที่
น่าสนใจมากล่าวถึง
- การอภิ ปรายผลการวิจยั ควรแสดงให้เห็ นว่าผลการวิจยั สอดคล้องหรื อขัดแย้งกับ
แหล่งอ้างอิงต่อไปนี้อย่างไรบ้าง ได้แก่
 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทางการเรี ยนการสอน
 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
 ประสบการณ์ ข องครู ผู ้วิ จ ัย ปั ญ หาหรื อข้อ สั ง เกตที่ ผู ้วิ จ ัย พบระหว่ า งการ
เก็บข้อมูลในชั้นเรี ยน
5.1 ข้ อเสนอแนะ

- ข้อเสนอแนะมีท้ งั เพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้และเพื่อการทาวิจยั ครั้งต่อๆไป
- การเขียนข้อเสนอแนะต้องอยูบ่ นพื้นฐานและมาจากผลการวิจยั ครั้งนี้เท่านั้น
- ข้อเสนอแนะมีความเป็ นไปได้ท้ งั ในแง่ ทฤษฎี และแนวปฏิบตั ิ
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ส่ วนเอกสารอ้างอิงของรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
แนวการเขียน
การอ้างอิงในรายงานการวิจยั ถือเป็ นจริ ยธรรมของนักวิจยั เมื่อได้หยิบยก ตัดต่อนาแนวคิด หรื อ
ข้อสรุ ปจากเอกสาร ตารา รายงานการวิจยั ของผูอ้ ื่นมาเรี ยบเรี ยงเป็ นส่ วนหนึ่ ง หรื อนามาเป็ นกรอบ
แนวคิดของการดาเนิ นการวิจยั ทั้งนี้ เพื่อให้ผอู ้ ่านงานวิจยั ได้ทราบแหล่งที่มา และสามารถสื บค้นใน
รายละเอียดเฉพาะเรื่ องต่อไป
การอ้างอิงทั้งในส่ วนที่เป็ นการอ้างอิงในส่ วนเนื้ อหา และการอ้างอิงในส่ วนของบรรณานุ กรม
ผูว้ จิ ยั จะยึดระบบการอ้างอิงแบบใดซึ่ งเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปก็ได้ โดยใช้การอ้างอิงเป็ นระบบเดียวกัน
ตลอดทั้งเล่ม เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับผูอ้ ่านงานวิจยั
ส่ วนเอกสารอ้างอิง มีส่วนประกอบ 2 ส่ วน คือ
1. บรรณานุกรม
2. ภาคผนวก เช่น
- นวัตกรรม
- ตัวอย่างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
- ตัวอย่างการวิเคราะห์ขอ้ มูล
- รายนามผูท้ รงคุณวุฒิต่างๆ
- ข้อมูลอ้างอิงอื่นๆ
ฯลฯ

ในกรณีทเี่ นือ้ หาสาระแต่ ละบทมีไม่ มากเพียงพอทีจ่ ะเขียนรายงานเป็ น 5 บท
ผู้ทาวิจัยในชั้ นเรียนอาจเขียนรายงานเป็ น 3 บทก็ได้ โดยการนาเอา
เนือ้ หาบทที่ 1 , 2 รวมกัน เป็ นบทที่ 1 คือ บทนา
เนือ้ หาบทที่ 3 , 4 รวมกัน เป็ นบทที่ 2 คือ วิธีและผลการดาเนินงาน
ส่ วนบทที่ 5 ก็จะเป็ นบทที่ 3 คือ สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
แต่ ท้งั นี้เนือ้ หาสาระในประเด็นทีส่ าคัญ ๆ ยังคงมีไว้เหมือนการเขียนรายงาน 5 บททุกประการ
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สรุ ปการเขียนรายงานการวิจัย ( Research report) ในชั้นเรียนฉบับเต็ม (Full report)
จากวิธีการเขียนรายงานดังกล่าวมาข้างต้น เป็ นการเขียนรายงานตามแนวทางของการวิจยั
เชิ งปริ ม าณซึ่ งครู ผูส้ อนอาจสอดแทรกข้อมูล เชิ งคุ ณภาพ โดยเฉพาะผลผลิ ตในบทที่ 4 ผลการ
ดาเนิ นการ และในบทที่ 5 การสรุ ป อภิปรายผล คื อ นักเรี ยนว่ามี ผลการพัฒนาการเรี ยนรู้เป็ น
อย่างไร เกิ ดอะไรกับนักเรี ยน คุ ณลัก ษณะที่ พึงประสงค์เป็ นไปตามที่ ตอ้ งการ หรื อไม่ มี
แนวทางที่ ต้อ งปรั บ ปรุ ง พัฒ นาต่ อ ไปอย่า งไร ครู ผูเ้ ขี ย นรายงานต้องสรุ ป ให้ เ ห็ น ได้ชัด เจน
งานวิ จ ัย ในชั้น เรี ย นถึ ง จะมี คุ ณ ภาพเห็ น ศัก ยภาพความสามารถ ข้อ เท็ จ จริ ง ที่ ปรากกฏขึ้ น
ตลอดจนความทุ่มเทของผูท้ าวิจยั มีการเผยแพร่ เพื่อให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ และเกิ ดความ
เจริ ญทางด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น สาหรับการวิจยั เชิ งคุณภาพจะมีแนวทางที่ต่างออกไป การเขียน
เรี ย บเรี ยงบทต่ า งๆ ตามประเด็ นของเนื้ อหา โดยผูว้ ิจยั อาจไม่ ได้ใ ช้ชื่ อบทตามรู ป แบบ 5 บท
ข้างต้น เช่นการวิจยั ในลักษณะการศึกษาเฉพาะกรณี (Case study) ที่เป็ นการศึกษาทางด้าน
พฤติกรรมด้านจิ ตพิสัย ซึ่ ง เป็ นรู ปแบบของการวิจยั ที่เหมาะสมสาหรับครู ใ นการทดลองใช้
วิธีการแก้ไขพฤติกรรมของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล หรื อกลุ่มเล็กๆ การทดลองชนิ ดนี้ มีรากฐาน
จากสาขาจิตวิทยาเมื่อครู นามาใช้สาหรับการวิจยั ในชั้นเรี ยน อาจจะต้องพิจารณาเลือกและปรับ
วิธีการให้สอดคล้องกับบริ บทในชั้นเรี ยน ประเด็นสาคัญที่สุดคือ เมื่อพบว่าการปรับพฤติกรรม
ได้ผลแล้ว ครู ตอ้ งหาวิธีการทาให้ พฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยนแล้ว มี ความคงทน (Stable) จึงจะ
ถือว่าประสบผลสาเร็ จจริ ง
2. รายงานการวิจัยฉบับย่อ (Research summary)
เป็ นรายงานการวิจยั ที่จดั ทาขึ้นจากฉบับเต็ม ซึ่ งบางงานวิจยั รายงานฉบับเต็มเนื้ อหาผล
การด าเนิ น งาน หรื อการด าเนิ น งานเป็ นโครงการใหญ่ ม ากหรื อใช้ เ วลาหลายปี รายงาน
ผลการวิจยั ฉบับเต็มจึงมีเนื้ อสาระ จานวนหน้ามีจานวนมาก ดังนั้นได้จดั ทารายงานการวิจยั ฉบับ
ย่อขึ้น เพื่อใช้ในการเผยแพร่ ทวั่ ไป เป็ นรายงานที่ยงั คงมีสาระสาคัญของส่ วนต่างๆ คล้ายฉบับ
เต็ม แต่เขียนสรุ ปให้ส้ นั มีความยาวประมาณ 15 –20 หน้า หรื อแล้วแต่งานวิจยั ในโครงการนั้นๆ
ในกรณี ที่เป็ นรายงานการวิจยั ฉบับย่อที่ มุ่งนาเสนอสาระสาคัญเพื่ อการนาไปใช้ เช่ น
การนาไปใช้ในเชิงนโยบายจะเรี ยกว่า บทสรุ ปสาหรับผู้บริหาร (Executive summary)
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3. บทความวิจัย (Research article)
จัดเป็ นรายงานการวิจยั ฉบับย่อประเภทหนึ่ง แต่มีขนาดกะทัดรัด กระชับกว่ารายงานการ
วิจยั ฉบับย่อโดยทัว่ ไป โดยมากจัดทาขึ้ นเพื่อเผยแพร่ ในวารสารต่างๆ โดยเฉพาะวารสารทาง
วิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งวารสารมักจะจากัดความยาวไว้ เช่ นไม่เกิ น 7 หน้า และกาหนด
รู ปแบบไว้ นอกจากนี้ ยงั ใช้เป็ นเอกสารประกอบการนาเสนอผลงานวิจยั ในที่ประชุมสัมมนาการ
วิจยั ซึ่ งผูจ้ ดั จะมีการรวมเล่มรายงานการวิจยั ที่นาเสนอทั้งหมดในการประชุ มครั้งนั้นๆ (Seminar
proceeding) หรื อการเผยแพร่ ผลงานโดยสรุ ปไว้ในโอกาสต่างๆ ที่ตอ้ งการให้ผอู ้ ่าน หรื อผูส้ นใจ
งานวิจยั ได้ใช้เวลาอ่านน้อย แต่เข้าใจโครงการวิจยั และผลการดาเนินงานของผูจ้ ดั ทาวิจยั
ดังนั้นในการเขียนรายงานการวิจยั ในชั้นเรี ยนแบบบทความวิจยั ดังกล่าว จะต้องมี ข้อมูล
มาจากการเขียนรายงานแบบเต็มรู ปหรื อมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ ชัดเจน มีการดาเนิ นงาน
ตามกระบวนการวิจยั นัน่ เอง ซึ่ งมีองค์ประกอบในการเขียนเหมือนกันดังนี้
1) ชื่อเรื่ อง และชื่อผูว้ จิ ยั
2) ความสาคัญและความเป็ นมา และหรื อสภาพปัญหา
3) วัตถุประสงค์
4) นวัตกรรมทางการเรี ยนการสอน หรื อวิธีการในการแก้ปัญหา
5) การพัฒนานวัตกรรมหรื อวิธีการ
6) เครื่ องมือวัด (เครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูล)
7) กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ศึกษา
8) วิธีดาเนินการ นานวัตกรรมไปใช้
9) สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
10) ประโยชน์ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะ

