
นางวิลัยภรณ์ ปิ่นทะวงค์
ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์

กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๑

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร

คู่มือกำรปฏิบัติงำน
วิจัยพัฒนาส่งเสริมติดตามตรวจสอบ
และประเมินเกี่ยวกับการวัดผล และประเมินผล
การเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 



๑. ชื่องาน (กระบวนงาน) งานวิจัยพัฒนาส่งเสริมติดตามตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดผล 
                                 และประเมินผลการ เรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา  

๒. วัตถุประสงค์  
     ๒.๑ เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาให้มี 
ประสิทธิภาพและสามารถดําเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย  
    ๒.๒ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการวิจัยพัฒนาส่งเสริมติดตามตรวจสอบและประเมิน
เกี่ยวกับการ วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา  

๓. ขอบเขตงาน เป็นแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานและดําเนินการวิจัยพัฒนาส่งเสริมติดตามตรวจสอบ 
และประเมิน เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา  

๔. ค าจ ากัดความ การวัดและประเมินผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บ รวบรวมข้อมูลร่องรอย
หลักฐานที่ แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการความก้าวหน้าและความสําเร็จทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
เพ่ือเป็น ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพการวัดและประเมินผล
การ เรียนรู้สามารถจัดให้มีข้ึนทั้งระดับชั้นเรียนระดับสถานศึกษา  
 การประเมินระดับชั้นเรียน Classroom assessment หมายถึงการวัดผลและประเมินผลที่อยู่ใน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ผู้สอนดําเนินการเพื่อพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียนในรายวิชากิจกรรมที่ตน 
สอนในการประเมินเพ่ือการพัฒนาผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่กําหนดเป็นเป้าหมายในแต่ละ 
หน่วยการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อดูว่าบรรลุตัวชี้วัดหรอืมีแนวโน้มว่าจะบรรลุตัวชี้วัดเพียงใดแล้วแก้ไข 
ข้อบกพร่องเป็นระยะระยะอย่างต่อเนื่องเน้นการประเมินตามสภาพจริงโดยใช้วิธีการที่หลากหลายและมีการ 
ประเมินอย่างต่อเนื่องเพ่ือนํามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป  
 การประเมินระดับสถานศึกษา (School Assessment) หมายถึงการตรวจสอบผลการเรียนรู้
ของ ผู้เรียนเป็นรายปีรายภาคผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
กิจกรรม พัฒนาผู้เรียนการอนุมัติผลการเรียนการตัดสินการเลื่อนชั้นเรียนและเป็นการประเมินเพ่ือให้ได้ข้อมูล
เกี่ยวกับ การจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ผู้เรียนมีสิ่งที่
ต้องได้รับ การพัฒนาในด้านใดรวมทั้งสามารถนําผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ระดับชาติ และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการ
ปรับปรุง นโยบายหลักสูตรโครงการหรือวิธีการจัดการเรียนการสอนตลอดจนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัด
การศึกษาต่อ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน พ้ืนฐานผู้ปกครองและชุมชน  
 การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) หมายถึง การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้จากการที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงานซึ่งแสดงให้เห็นถึงการนําความรู้และทักษะที่เรียนไปใช้ในสภาพ
และสถานการณ์จริงหรือเชื่อมโยงใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงมากที่สุด การประเมินตามสภาพจริงมักมีการ
กําหนดชิ้นงานหรือภาระงานให้ผู้เรียนปฏิบัติและมีการใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผลที่มีเกณฑ์พร้อม
คําอธิบายคุณภาพงานตามเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน 
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๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 วิจัยพัฒนาส่งเสริมติดตามตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลระดับ 
ชั้นเรียนและสถานศึกษา 
 ๕.๑ ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทาง ปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของ
สถานศึกษารวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๕.๒ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะให้กับผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรและการเทียบโอนผลการเรียน 
 ๕.๓. ส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรในสถานศึกษาในการปฏิบัติวิธีการ
วัดผลและประเมินผลเทคนิควิธีการวัดผลและประเมินรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 
 ๕.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือที่มีมาตรฐานในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานด้านการวัด 
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๕.๕ นิเทศติดตามตรวจสอบสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะแก่บุคลากรทั้งระดับสถานศึกษา เขต
พ้ืนที่การศึกษาเก่ียวกับการวัดประเมินผลการศึกษาการจัดทําเอกสารหลักฐานระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
ส่งเสริมสนับสนุนการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาตามหลักสูตรระดับสถานศึกษา 
และนําผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนา 
 ๕.๖ ดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการจัดทําเอกสารหลักฐาน 
 ๕.๗ สรุปรายงาน วิจัยพัฒนาและประเมินผลผลการดําเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา เพ่ือนําผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่
ผลการประเมินคุณภาพ 

๖. แผนผังการปฏิบัติงาน วิจัยพัฒนาส่งเสริมติดตามตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล 
ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
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6. Flow Chart การปฏิบตัิงาน 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประเมินคุณภาพ 

ไม่
บรรลุผล 

บรรลุผล 

                      

            ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทาง ปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผล 

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะ 

ส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือที่มีมาตรฐานท าการวัดผล 
และประเมินอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ 

ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการวัดผลและประเมินผล 
การเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างหลากหลายรูปแบบ 

นิเทศติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรและการจัดท าเอกสารหลักฐาน 

สรุปรายงาน เผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์ 

การพัฒนา 
 คุณภาพการศึกษา 

 

ปรับปรุง วิจยั พฒันา 
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๗. เครื่องมือ 
 ๗.๑ แบบนิเทศติดตามการวัดและประเมินผล 
 ๗.๓ แบบรายงานผลการวิจัย 

๘.  เอกสารอ้างอิง 
      ๘.๑ คู่มือการดําเนินงานการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
      ๘.๒ คู่มือการวัดผลและเทียบโอนแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒๕๕๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบนิเทศ ติดตาม การวัดและประเมินผล 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
โรงเรียน.............................................................กลุ่มโรงเรียน…………………………………………. 

ค าชี้แจง 
  แบบนิเทศ ติดตาม การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา ให้ผู้นิเทศ ติดตาม ดําเนินการตรวจสอบการวัด 
และประเมินผล โดยใช้แบบนิเทศ ติดตามตามรายการที่กําหนด  แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องผลการนิเทศ
ติดตาม และบันทึกหลักฐานอ้างอิงตามความเปน็จริง   

รายการ ผลการนิเทศติดตาม ค าอธิบาย/หลักฐาน
อ้างอิง มี ไม่มี 

1. การวัดและประเมนิผลสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
    1.1  แต่งตั้งคําสั่งคณะกรรมการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

   

    1.2  ดําเนินการจัดทําระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล
สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

   

    1.3  เลือกใช้และ หรือพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล 
ที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

   

    1.4  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง    
    1.5  มีการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผล
สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน และนําผลการประเมินคุณภาพ 
ของเครื่องมือวัดและประเมินผล การเรียนรู้ไปปรับปรุงพัฒนา 
ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

   

2. การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    2.1  แต่งตั้งคําสั่งคณะกรรมการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

   

    2.2  ดําเนินการจัดทําระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

   

    2.3  เลือกใช้และหรือพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล 
ที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

   

    2.4 มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง    
    2.5  มีการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผล
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน และนําผลการประเมิน
คุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผล การเรียนรู้ไปปรับปรุง
พัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

   

 
 



 
 

รายการองค์ประกอบ/การปฏบิัต ิ
ผลการนิเทศติดตาม 

ค าอธิบาย/หลักฐานอ้างอิง 
มี ไม่ม ี

3. การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ  
    3.1  แต่งตั้งคําสั่งคณะกรรมการเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความของ
ผู้เรียน 

   

    3.2  ดําเนินการจัดทําระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผล การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความของ
ผู้เรียน 

   

    3.3  เลือกใช้และหรือพัฒนาเครื่องมือวัด และประเมินผล          
ที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

   

    3.4  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง    
    3.5  มีการประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความของผู้เรียน  และนาํผล
การประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
ไปปรบัปรุงพฒันาให้มีคุณภาพสงูขึ้น 
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การรายงานผลการวิจัย 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าน า 
 การทํางานวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยนั้น เป็นสิ่งที่ต้องทําควบคู่กันและมีความสําคัญเท่าเทียม
กัน  หากทํางานวิจัยไปแล้วแต่ไม่มีการเขียนรายงาน  ก็เหมือนกับว่าเราทํางานวิจัยแล้วก็ไม่ได้ให้ผู้อ่ืนรู้  และ
ผลงานนั้นก็จะไม่งอกงามต่อไป  แม้แต่ผู้ที่ทํางานวิจัยที่เป็นความลับของบริษัทหรือองค์กร  ก็ต้องมีรายงาน
เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถนํารายละเอียดไปดําเนินการข้ันต่อไปได้  แต่รายงานจะเป็นลักษณะใดหรือมีความ
ละเอียดมากน้อยเพียงใดก็ข้ึนอยู่กับความต้องการของแต่ละหน่วยงาน 
 สําหรับงานวิจัยที่ผู้ทําการวิจัย  ขอรับทุนอุดหนุนจากองค์กรที่สนับสนุนการวิจัยนั้น  จะมีความจํา
เป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดทํารายงานตามความต้องการของผู้ให้ทุนหรือเพ่ือการเผยแพร่และ/หรือเพ่ือประโยชน์
ของผู้วิจัยและหน่วยงานที่ผู้วิจัยสังกัด 
ลักษณะของรายงานผลการวิจัย 
 รายงานผลการวิจัยที่มีกําหนดให้ใช้กันทั่วไป  อาจจะแบ่งออกเป็นลักษณะต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

1) รายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย (Progress report) 
2) รายงานผลการวิจัยฉบับย่อ/หรือชั่วคราว (interim report) 
3) รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final report) 
4) รายงาน (หรือบทความ)  เพ่ือลงวารสาร (Report for publication) 
5) รายงาน  (หรือเอกสาร)  เพ่ือการขอสิทธิบัตร (Patent application) 

รายละเอียดของแต่ละลักษณะมีดังต่อไปนี้ 
1)  รายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย 
 ตามปกติโครงการวิจัยแต่ละโครงการจะใช้เวลานานกว่าจะจบ  อาจจะเป็นเวลา 1 ปี  2 ปี  3  ปี 
ฯลฯ  แต่ในระหว่างที่การทํางานวิจัยยังไม่เสร็จนี้  ผู้ให้ทุนมักจะต้องการทราบผลความก้าวหน้าของงานวิจัย
นั้น  ทั้งนี้เพ่ือจะดูว่างานวิจัยนั้นประสบปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างหรือไม่  ถ้ามีจะช่วยแก้ไขได้อย่างไร  ดังนั้นจึง
มักจะมีการกําหนดให้ผู้รับทุนทํารายงานความก้าวหน้าให้ทราบ  ซึ่งอาจจะทุก 6 เดือน  หรือ 1 ปี แล้วแต่
กรณี และผู้ทําการวิจัยก็ควรจะได้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 
 การเขียนรายงานความก้าวหน้านี้  มักจะทําตามแบบนี้ผู้ให้ทุนกําหนด  แต่ถ้าไม่ได้กําหนดรูปแบบไว้ก็
อาจจะรายงานแบบฟอร์มที่สะดวก เช่น ทําเป็นบันทึกหรือทําเป็นจดหมายรายงาน ซึ่งแล้วแต่จะเห็นว่าทํา
อย่างไรจะเหมาะสม 
2)  รายงานผลการวิจัยฉบับย่อ/หรือชั่วคราว 
 รายงานผลการวิจัยฉบับย่อนี้มักจะมีโอกาสใช้ในกรณีที่ต้องการนําผลการวิจัยไปพิจารณา หรือไป
หารือ หรือใช้เป็นเอกสารรายงานขั้นต้น  ก่อนที่จะทํารายงานฉบับสมบูรณ์เสร็จ  ดังนั้นรายงานดังกล่าวจะยัง
ไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร  ข้อมูลหรือการวิเคราะห์ต่าง ๆ  อาจจะยังไม่ครบถ้วนแต่ก็พอจะเป็นข้อมูลขั้นต้น  ที่จะ
ใช้เป็นรายงานผลการวิจัยได้เป็นส่วนใหญ่ 



 รูปแบบของรายงานผลการวิจัยฉบับย่อนี้  จะมีรูปแบบเช่นเดียวกับรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ทุกประการเว้นแต่ว่า  ข้อมูล  ผลของการศึกษาค้นคว้าและข้อสรุป  อาจจะไม่ครบถ้วนเท่ากับรายงานฉบับ
สมบูรณ์ข้างล่างนี้ 
3)  รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 การเขียนรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์นั้น  จะมีหัวข้อและขั้นตอนการเขียนที่เป็นหลักสากลที่ใช้
กันทั่วไปท้ังในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบด้วยหัวข้อย่อยของการเขียน  ดังนี้ 
 3.1)  บทคัดย่อ  (Abstract) 
 3.2)  คํานํา (Introduction) 
 3.3)  วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการ (Materials apparatus and methodology) 
 3.4)  ผลการทดลอง (Experimental results) 
 3.5)  วิจารณ์ผล (Discussion) 
 3.6)  สรุป  (Conclusion) 
 3.7)  คําขอบคุณหรือกิติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 
 3.8)  เอกสารอ้างอิง (References) 
 3.9)  ภาคผนวก (Appendix) 
              3.10) คําแนะนําทั่วไป (General suggestion) 
 รายละเอียดของการเขียนแต่ละหัวข้อย่อย  มีดังต่อไปนี้ 
1. บทคัดย่อ 
 หมายถึง  การย่อเรื่องการวิจัยทั้งหมดภายหลังที่สรุปผลและจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์เสร็จแล้ว  แต่
จะนํามาพิมพ์ไว้ข้างหน้าของรายงานฉบับสมบูรณ์นั้น  การเขียนบทคัดย่อควรจะต้องเขียนเฉพาะสาระสําคัญ
จริง ๆ  ของการวิจัยลงไป  และมีการเรียบเรียงข้อความให้ได้ใจความที่สําคัญของการวิจัยนั้น  บทคัดย่อ
โดยทั่วไปจะมีความยาวตั้งแต่ประมาณ 1/4 หน้า (กระดาษ A4)  ถึงประมาณครึ่งหน้า  หรือย่างมากเต็มที่
ประมาณ 1 หน้า 
2.  ค าน า 
 การเขียนคํานําของรายงานการวิจัยนั้น  จะเป็นการพูดถึงความเป็นมาของปัญหา  ซึ่งส่วนใหญ่จะ
นํามาจากแบบเสนอโครงการวิจัยที่เขียนไว้เพ่ือการเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัย นอกจากนั้นยังอาจจะสรุป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  ลงไว้ในคํานํานี้ด้วย 
3.  วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ 
 ในที่นี้การเขียนมักจะกล่าวถึงการจัดเตรียมตัวอย่าง  การเตรียมวัสดุทดลองหรือสารเคมี  การเตรียม/
การออกแบบ / การใช้อุปกรณ์ในการทดลอง และวิธีการ และข้ันตอนต่าง ๆ  ในการทําการทดลอง  ในบาง
กรณีการอธิบายด้วยคําพูดหรือการเขียนอย่างเดียวอาจจะมองเห็นภาพได้ไม่ชัดเจนดังนั้น  อาจจะมีรูป
ประกอบหรือมีตารางประกอบการอธิบายแต่รูปหรือตารางถ้ามีจํานวนมากก็มักจะนําไปไว้ในภาคผนวก  ส่วน
การเขียนคําอธิบายต่าง ๆ  ในที่นี้ก็เขียน  โดยสรุปและอ้างอิงภาคผนวกท่ีเกี่ยวข้องนั้น 
 
 



4.  ผลการทดลอง 
 ผลการทดลองในที่นี้อาจจะหมายความรวมถึงข้อมูลดิบ (Raw data) ข้อมูลกึ่งสําเร็จ (Semi – 
finishad data)  ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลที่ได้จากการนําข้อมูลดิบไปคํานวณบางข้ันตอนแต่ยังไม่ถึงข้ันสุดท้ายที่
ต้องการวิเคราะห์ และข้อมูลสําเร็จขั้นสุดท้าย (Finally evaluated results)  ซึ่งได้มาจากการคํานวณและ
การประเมินจนถึงขั้นสุดท้ายแล้ว 
 ข้อมูลที่จะนํามาเขียนไว้ในที่นี้ไม่ควรจะเป็นข้อมูลที่ยืดยาวและควรจะแสดงไว้ด้วยตารางเพ่ือให้ดูได้
ง่าย  การแสดงข้อมูลการทดลองด้วยวิธีการบรรยายด้วยคําพูดผสมกับตัวเลขนั้นจะไม่ใช่วิธีการที่ดีเพราะผู้อ่าน
จะมองเห็นภาพไม่ชัดเจนเท่าที่ควรและการบรรยายถ้าหากผู้เขียนรายงานไม่คล่องในเรื่องของการเขียนภาษาท่ี
ดีแล้วอาจจะทําให้รายงานนั้นด้อยคุณภาพลงไปอีก  ดังนั้นวิธีการนําเสนอข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่ดีที่สุดคือ การ
เสนอด้วยตาราง 
 ตารางข้อมูลที่จะนํามาเขียนไว้ในที่นี้ เนื่องจากไม่ควรจะมีตารางมากเกินความจําเป็นจึงควรจะเสนอ
ข้อมูลสําเร็จขั้นสุดท้าย (ส่วนข้อมูลดิบ และข้อมูลกึ่งสําเร็จควรจะเสนอไว้ในภาคผนวก)  หรือถ้าข้อมูลดิบและ
ข้อมูลกึ่งสําเร็จมีไม่มากจนถึงขั้นที่ต้องนําเป็นผนวก  ก็สามารถจะนํามาเสนอไว้ในที่นี้ได้  ทั้งนี้แล้วแต่ความ
เหมาะสมหรือถ้าข้อมูลดิบมาก ก็อาจจะทําเป็นภาคผนวก แล้วนําข้อมูลกึ่ง – สําเร็จรูป และข้อมูลสําเร็จมา
เสนอไว้ในที่นี้ก็ได้แล้วแต่จะพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมเพียงใด 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลองนั้น  ถ้าหากมีสูตรการทดลองนี้ไม่ยาวมากก็สามารถอธิบาย
ไว้ในที่นี้ได้  แต่ถ้าเป็นสูตรที่ยืดยาวที่ต้องอธิบายที่มาของสูตรเป็นขั้น ๆ ในกรณีเช่นนั้นก็อาจจะนําไปไว้ใน
ภาคผนวกก็ได้ (เว้นแต่การวิจัยทางคณิตศาสตร์หรือทางสถิติที่เป็นเรื่องของการวิจัยทางการคํานวณ  ก็
สามารถนํามาไว้ในที่นี้ได้) 
 ในทํานองเดียวกันถ้าหากการวิจัยนี้มีการใช้หลักสถิติมาประกอบการพิจารณาด้วย  การคํานวณทาง
สถิติดังกล่าวถ้าไม่มากจนเกินไปก็นํามาไว้ในที่นี้ได้ แต่ถ้ามีมากก็ควรจะแสดงไว้ในภาคผนวก และนําเฉพาะผล
ที่สําคัญ ๆ มาแสดงไว้ในที่นี้ 
5. วิจารณ์ผล 
 การวิจารณ์ผลการทดลองนั้น ถือว่ามีความสําคัญมากในเรื่องของการวิจัย เพราะว่าผลการวิจัยจะเด่น
หรือไม่เด่น  จะมีคุณค่ามากหรือคุณค่าน้อย  จะเป็นที่ยอมรับได้มากหรือน้อยนั้นมักจะขึ้นอยู่กับผลการวิจัยนี้
เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นผู้วิจัยจึงควรให้ความสนใจในส่วนนี้ให้มาก 
หลักการของการวิจารณ์ 
 ในการวิจารณ์ผลการทดลองนั้นผู้วิจัยสามารถจะวิจารณ์ผลในทรรศนะต่าง ๆ หลายด้าน ดังตัวอย่าง 
เช่น 
 (1) ด้านความแม่นยํา (Precision) และความถูกต้อง (Accurecy) หรือความผิดพลาด (Error) ของ
ข้อมูลจากการทดลอง  ซึ่งจะนําไปสู่ความเชื่อมั่นของผลงานวิจัยนั้น  ความผิดพลาดนั้นมักจะวิจารณ์ในแง่ของ
ความแม่นยํา  (ต่างจากค่าเฉลี่ยน้อย)  หรือความถูกต้อง (ใกล้ค่าจริงมากหรือน้อย)  โดยธรรมชาติแล้วค่าเฉลี่ย
ของการทดลองหลาย ๆ ครั้ง (ถ้าแก้ไขความผิดพลาดที่เป็นระบบแล้ว)  จะมีค่าใกล้เคียงหรือเท่ากับค่าจริง 
 ความผิดพลาดของการทดลองแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ (a) ความผิดพลาดที่เป็นระบบ 
(Systematic errors) หมายถึง ความผิดพลาดจากความไม่เที่ยงตรงของเครื่องมือซึ่งสามารถจะแก้ไขได้ด้วย



การสอบเทียบ (b) ความผิดพลาดตามยถากรรมหรือความผิดพลาดแบบสุ่ม (Random errors)  ซึ่งเป็นความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการชั่ง ตวง วัด หรือทดสอบอะไร  ค่าท่ีได้จะ
เป็นค่า  …….. ได้ (โปรดดูคําอธิบายเรื่องการคํานวณค่าความผิดพลาดในหัวข้อคําแนะนํา การเขียนทั่วไป)  
ส่วนการทดลองที่ไม่สามารถควบคุมตัวแปรทางธรรมชาติได้มักจะวิจารณ์ในลักษณะความเชื่อมั่นของผลการ
ทดลอง เช่น หา %  Confidence,  F = test  T – Test .etc. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (2)  ด้วยจุดเด่นของผลงาน  ผู้วิจัยควรจะชี้ให้เห็นจุดเด่นของผลงานนี้อย่างชัดเจน  โดยเปรียบเทียบ
ให้เห็นว่าเด่นหรือแตกต่างจากผลงานอื่นที่ มีผู้ทําไว้แล้ว  หรือเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว  เช่นชี้ให้เห็นว่า
ผลงานวิจัยที่ทําไว้แล้วได้เน้นอะไร  ยังขาดอะไร ผลงานนี้ได้เน้นอะไร  พบอะไรใหม่หรือแตกต่างไปจากผลงาน
ที่มีผู้ทําไว้แล้วที่ล่าที่สุด เช่นเดียวกับด้านเทคโนโลยีก็ต้องชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีเดิมเป็นอย่างไร และเด่นกว่า
อย่างไร 
 นอกจากนี้ยังอาจจะชี้จุดเด่นในด้านความยุ่งยากทางเทคนิค และวิธีการในการทดลอง หรือการทํา
วิจัยเพื่อการแก้ปัญหา และความสะดวกในการนําผลงานมาใช้ในการแก้ปัญหา ฯลฯ 
 (3) ด้านอุปสรรคทางเทคนิคและวิชาการ  รวมทั้งข้อแนะนําในการป้องกันแก้ไขดังเช่น การทดลองนั้น 
มีความไวต่อความชื้นมาก  ถ้าหากอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดลองไม่สามารถป้องกันความชื้นได้ดีจะทําให้การ
ทดลองให้ผลผิดพลาดมาก ผู้วิจัยได้พัฒนาวิธีการป้องกันและการเฝ้าระวังอย่างไร มีคําแนะนําพิเศษอย่างไร 
ฯลฯ 
 (4) ด้านการทําให้เกิดมูลค่าเพ่ิม  โดยเฉพาะมูลค่าเพ่ิมที่มีผลสะท้อน หรือผลกระทบในทางดีต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การค้า และการแก้ปัญหาสําคัญ ๆ โดยการเปรียบเทียบให้เห็นข้อดีข้อเสียที่จะเป็นผล
ตามมาจากการประยุกต์ผลงานวิจัยนี้ ฯลฯ 
6. สรุปผล 
 เป็นการสรุปผลการทดลองครั้งนี้  ซึ่งอาจจะสรุปเป็นเรื่อง ๆ ดังนี้ 

(1) ผลสรุปจากการคํานวณท่ีเป็นขั้นสุดท้าย 
(2) ข้อผิดพลาด หรือความเชื่อถือได้ ที่ได้จากการคํานวณและการวิจารณ์ผล 
(3) ความเด่นของผลงานวิจัย  หรือเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัย 
(4) คุณค่าของผลงานวิจัย หรืออ่ืน ๆ ที่เหมาะสม 

 
7. ค าขอบคุณหรือกิติกรรมประกาศ 
 โดยมรรยาทของการทํางานวิจัยจะต้องมีคําขอบคุณแก่ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุน  ช่วย
บริการหรือให้ความสะดวก แก่ผู้ทําการวิจัย เช่น “งานวิจัยนี้ได้ประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดี ทั้งนี้เพราะได้รับ
การสนับสนุนด้านทุนการวิจัยจาก.................... คณะผู้วิจัยจึงขอขอบคุณ................ไว้ ณ ที่นี้ด้วย  นอกจากนั้น
ยังใคร่ขอขอบคุณ.......................... ที่ช่วย.........................ฯลฯ.........” 
8. เอกสารอ้างอิง 
 การเขียนเอกสารอ้างอิงในรายงานการวิจัย (หรือในแบบเสนอโครงการ) จะใช้วิธกีารเขียนอย่าง
เดียวกัน ซึ่งมีการเขียน 2 แห่ง คือ 



 (1) เขียนเพ่ืออ้างในเนื้อเรื่องของรายงาน  ซึ่งวิธีการเขียนมีหลายระบบ แต่ระบบที่ใช้ในระดับนักวิจัย
อาชีพ  จะใช้ระบบที่กินเนื้อที่กระดาษน้อยที่สุด เช่น เขียน “ตัวเลข” ไว้ตอนบนด้านขวาของข้อความท่ีจะอ้าง 
เช่น  SO2  ทําให้เกิดโรคทางเดินหายใจ1  หรือ .........(2) ฯลฯ  แล้วหมายเลขและเอกสารที่อ้างจะไปเรียงไว้
ตอนท้ายรายงาน แต่ถ้าเขียนบทความอาจจะนําหมายเลขและเอกสารที่อ้างมาไว้ด้านล่างสุดของหน้ากระดาษ
ที่มีการอ้างเรื่องนั้นก็ได้ 
 การอ้างโดยวิธีนี้ก็มักจะมีปัญหาในด้านการพิมพ์ ทั้งพิมพ์ดีดและพิมพ์คอมพิวเตอร์  จึงอาจจะเลี่ยงมา
เขียนตัวเลขอ้างอิงในบรรทัดเดียวกันกับข้อความอ่ืน ๆ เช่น.............. (1) หรือ .................(2) ฯลฯ  ตัวเลขที่
อ้างอิงเช่นนี้ควรจะทําให้แตกต่างหรือไม่สับสนกับหัวข้อในบทความซึ่งจะมีทั้งตัวเลข 1,2,.... และ (1), (2), (3) 
ฯลฯ  (โปรดดูตัวอย่างการอ้างอิง ในตัวอย่างรายงานที่แนบท้าย) ส่วนวิธีการอ้างอิงแบบอื่น ๆ สามารถศึกษา
จากเอกสารอ่ืนได้ 
 (2) การทําบัญชีเอกสารอ้างอิงพร้อมตัวเลขกํากับท่ีใช้อ้าง  จะมีการเขียนส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกันมาก 
(โปรดดูตัวอย่างจากรายงานการวิจัยที่แนบท้าย) 
9. ภาคผนวก 
 ในการจัดทํารายงานการวิจัย โดยทั่วไปมักจะมีภาคผนวก  ซึ่งอาจจะมีหลายผนวก เช่น ผนวก ก. 
ผนวก ข. หรือ Appendix A, Appendix B etc.  ซ่ึงอาจจะใช้แสดงตารางข้อมูลดิบ  หรือข้อมูลกึ่งสําเร็จ หรือ
กราฟและการแสดงการพิสูจน์สูตรการคํานวณ หรือปฏิกริยา หรือโครงสร้าง หรือรูปที่ต้องการใช้ประกอบ
รายละเอียดบางอย่าง ฯลฯ โดยที่สิ่งเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องนําไปใส่ไว้ในเนื้อเรื่องของรายงานการวิจัย 
10. ค าแนะน าทั่วไป 
      10.1 คุณภาพของรายงาน 
 การเขียนรายงานที่ดีนั้นจะต้องคํานึงถึงสิ่งต่อไปนี้ให้มาก เพราะถือว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงคุณภาพของ
ผลงาน ซึ่งแบ่งตัวบ่งชี้คุณภาพผลงานเป็น 5 ลักษณะ  ที่แต่ละลักษณะมีคะแนนเต็มเท่ากัน (20%) คือ 

(1) หัวข้อ การแบ่งหัวข้อย่อย การเรียบเรียงสละสลวย เข้าใจง่าย 
(2) การอ้างอิง ครบถ้วน ทันสมัย ทันเหตุการณ์ทั้งภายในและ/หรือภายนอกประเทศ 
(3) ผลงานที่ชูประเด็นต้องเป็นผลงานเด่น มีความใหม่ หรือมีการปรับปรุงหรือมีความคิดริเริ่ม หรือมี

ความยุ่งยากมาก เป็นที่ยอมรับทั้งในและ/หรือต่างประเทศ 
(4) การเผยแพร่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นเอกสารเผยแพร่หรือพิมพ์ในวารสารทั้งในและ/หรอื

ต่างประเทศ 
(5) ประโยชน์ในด้านวิชาการและ/หรือด้านการแก้ปัญหา 

 






