
บทที่ 3  

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง โมเดลเชิงสาเหตุพหรุะดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบนครั้งน้ีใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 

ดวยเทคนิคการวิเคราะหขอมูลแบบพหุระดับ (Multilevel Causal Model) กับตัวแปรอิสระใน 2 ระดับ 

ไดแก ตัวแปรระดับที่ 1 ระดับนักเรียน ซึ่งเปนคาเฉลี่ยระดับการพัฒนาพฤติกรรมการคิดวิเคราะห  

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ภายในโรงเรียนสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ในภาคใตตอนบนและ ตัวแปรระดับที่ 2 ระดับครู ซึ่งเปนคาเฉลี่ยระดับการพัฒนาพฤติกรรมคิดวิเคราะห

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ในภาคใตตอนบน สําหรับวิธีการดําเนินการวิจัยมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

 1.  ข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย  

 2.  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 3.  ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

 4.  การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน 

 5.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 6.  การเกบ็รวบรวมขอมูล 

 7.  การวิเคราะหขอมลู 

 

ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย 

 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาปจจัยระดับนักเรียนและระดับครูผูสอนท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการคิด

วิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             

ในภาคใตตอนบน  

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปกับแบบสอบถามที่ไดทําการตรวจสอบ

ความสมบูรณเรียบรอยแลว และนํามาสรุปผลของปจจัยระดับนักเรียนและระดับครูผูสอนที่มีอิทธิพล

ตอพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษา

ข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 2 จะนําไปสูการสรางเปนโมเดลเชิงสาเหตุ 

พหุระดับที่เปนสมการพยากรณพหุระดับ พฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
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สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ           

แบงออกเปน 2 ตอน ดังตอไปน้ี 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะหผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปกับแบบสอบถามทีไ่ดทําการตรวจสอบ

ความสมบูรณเรียบรอยแลว และนํามาสรุปผลของปจจัยระดับนักเรียนและระดับครูผูสอนที่มีอิทธิพล

ตอพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษา

ข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน 

 ตอนที่ 2 การสรางโมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน จากผลสรุป         

ในการวิเคราะหขอมูล 

ขั้นตอนท่ี 2 เพ่ือสรางสมการพยากรณพหุระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาคใตตอนบน 

ผูวิจัยไดนําผลสรุปจากข้ันตอนทีผ่านมาสรางเปนสมการพยากรณพหุระดับพฤติกรรมการคิด

วิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใต

ตอนบนโดยมีการตรวจสอบความเหมาะสมและความครอบคลุมของโมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับพฤติกรรม

การคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน          

ในภาคใตตอนบน 

ข้ันตอนการวิจัยปรากฏดังภาพที่ 3.1 - 3.2 ดังตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 ข้ันตอนในการวิจัยข้ันตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปจจัยระดับนักเรียนและ

ระดับครูผูสอนที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ

คิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานในภาคใตตอนบน 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหปจจัยระดับนักเรียน

และระดับครูผูสอนที่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการคิดวิ เคราะหของ

นักเรียน 

ตอนที่ 2 การสรางโมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับ

ที่สงผลตอพฤติกรรมการคิด

วิเคราะหของนักเรียน 

กรอบแนวคิด 

ในการวิจัย 

การเก็บขอมลูกับครู

ดวยแบบสอบถาม 

การเก็บขอมูล 

จากนักเรียนดวย

แบบสอบถาม 

การวิเคราะหผลจาก

แบบสอบถามและนํามา

สรุปผลของปจจัยระดับ

นักเรียนและระดับ

ครูผูสอนที่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการคิด

วิเคราะหของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการศึกษา      

ขั้นพ้ืนฐานในภาคใต

ตอนบน 

โมเดลเชิงสาเหตุ

พหุระดับที่สงผล

ตอพฤติกรรมการ

คิดวิเคราะหของ

นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 

สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการ

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ในภาคใตตอนบน 

ขั้นตอนการวิจัย วิธีการ/เคร่ืองมือที่ใช ผลลัพธที่ตองการ แหลงขอมูลทีศ่กึษา 
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ภาพที่ 3.2 ข้ันตอนในการวิจัยข้ันตอนที่ 2  

 

ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

 

ประชากร 

ประชากรแบงเปน 2 กลุม ไดแก 1) ขาราชการครูที่ปฏิบัติการสอนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน ปการศึกษา 

2559 ในภาคใต จาก 13 เขตพื้นที่การศึกษา และ 2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน ปการศึกษา 2559   

ในภาคใตจาก 13 เขตพื้นที่การศึกษา 

กลุมตัวอยาง  

เน่ืองจากการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งน้ีตองวิเคราะหดวยเทคนิคโมเดลเชิงเสนตรง

ระดับลดหลั่น (Hierarchical Linear Model) ซึ่งเปนสถิติข้ันสูงที่ใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ        

เปนพื้นฐาน ซึ่ง Linderman & Gold (1980) และนงลักษณ วิรัชชัย (2542) เสนอแนะไววาในการ 

ศึกษาวิเคราะหตัวแปรพหุระดับ (Multivariate Analysis) จําเปนตองใชกลุมตัวอยางที่มีขนาดใหญ

พอสมควร ทั้งน้ี เพื่อใหกลุมตัวอยางที่สุมไดในแตละระดับช้ันมีความเพียงพอที่จะวิเคราะหดวยโปรแกรม 

HLM ดังน้ันกลุมตัวอยางจะใชจากขอเสนอของ Maas & Hox (2005) ที่ไดกําหนดขนาดของกลุมที่พบ

ปฏิสัมพันธระหวางระดับควรมีอยางนอย 30 กลุมแตละกลุมมีจํานวน 30 คน ดังน้ันผูวิจัยจึงกําหนด

ขนาดของกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multistage Random Sampling) ดังน้ี  

 1. สุมโรงเรียนจาก 13 เขตพื้นที่การศึกษาในภาคใตตอนบน ดวยวิธีการสุมแบบแบบช้ัน

โดยกําหนดเขตพื้นที่การศึกษาละ 2 โรงเรียน สวนจังหวัดที่มีเขตพื้นที่การศึกษาเพียงเขตเดียว กําหนดให 

ขั้นตอนที่ 2 เพ่ือสรางสมการ

พยากรณพฤติกรรมการคิด

วิเคราะหของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน

ภาคใตตอนบน  

โมเดลเชิงสาเหต ุ      

พหุระดับที่สงผลตอ

พฤติกรรมการคิด

วิเคราะหของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานในภาคใต

ตอนบน 

การตรวจสอบความ

เหมาะสมและความ

ครอบคลุมของโมเดลเชิง

สาเหตุพหุระดับที่สงผล

ตอพฤติกรรมการคิด

วิเคราะหของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานในภาคใตตอนบน 

โมเดลเชิงสาเหตุพหุ

ระดับหรือสมการ

พยากรณพฤติกรรม  

การคิดวิเคราะหของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 6 สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานในภาคใตตอนบน

ที่มีประสิทธิผล 

ขั้นตอนการวิจัย วิธีการ/เคร่ืองมือที่ใช ผลลัพธที่ตองการ แหลงขอมูลทีศ่กึษา 
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มี 3 โรงเรียน ทั้งน้ีไดแบงขนาดของโรงเรียนเปนโรงเรียนขนาดใหญ 2 โรงเรียนโรงเรียนขนาดกลาง        

1 โรงเรียนรวมทั้งหมด 30 โรงเรียน ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไมไดศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก เน่ืองจาก 

บางเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กมีจํานวนนักเรียน จึงศึกษาเพียงโรงเรียนขนาดกลางและ

ขนาดใหญ 

 2. สุมหองเรียนแตละโรงเรียน ๆ ละ 1 หองเรียน ดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple 

Random Sampling) ไดหองเรียนทั้งหมด 30 หองเรียน 

 3. เลือกนักเรียนทั้งหองจากหองเรียนที่ไดจากการสุมในขอที่ 2 เปนกลุมตัวอยางระดับ

หองเรียน ๆ  ละ 30 คน จะไดกลุมตัวอยางจํานวน 900 คน และครูที่เปนกลุมตัวอยางโรงเรียนละ 1 คน 

รวมกลุมตัวอยางครู 30 คน ซึ่งเปนครูประจําช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนที่ถูกสุมได โดยวิธี

เลือกแบบเจาะจง รายละเอียดกลุมตัวอยางจําแนกไดดังตารางที่ 3.1 

 

ตารางท่ี 3.1 จํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามจังหวัดและเขตพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ขนาด

โรงเรียน 
โรงเรียน 

กลุมตัวอยาง 

ครู นักเรียน 

กระบี ่ ใหญ 1. โรงเรียนอุตรกิจ 

2. โรงเรียนอนุบาลคลองทอม 

1 

1 

30 

30 

กลาง 3. โรงเรียนวัดเกาะลันตา 1 30 

ระนอง ใหญ 4. โรงเรียนระนองมิตรภาพ 60 1 30 

5. โรงเรียนบานดาน 1 30 

กลาง 6. โรงเรียนบานทาฉาง 1 30 

พังงา ใหญ 7. โรงเรียนคุระบุร ี 1 30 

8. โรงเรียนบานทุงเจดีย 1 30 

กลาง 9. โรงเรียนเกาะยาว 1 30 

ภูเก็ต ใหญ 10. โรงเรียนถลางพระนางสราง 1 30 

11. โรงเรียนบานหมากปรก 1 30 

กลาง 12. โรงเรียนบานบางคู 1 30 

ชุมพร  เขต 1 ใหญ 13. โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1 30 

กลาง 14. โรงเรียนวัดหาดทรายแกว 1 30 

ชุมพร เขต 2 ใหญ 15. โรงเรียนบานเขาคาย 1 30 

กลาง 16. โรงเรียนวัดหวยทรายแกว 1 30 
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ตารางท่ี 3.1 (ตอ) 

 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ขนาด

โรงเรียน 
โรงเรียน 

กลุมตัวอยาง 

ครู นักเรียน 

สุราษฎรธานี เขต 1 ใหญ 17. โรงเรียนวัดกาญจนาราม 1 30 

กลาง 18. โรงเรียนวัดกลาง 1 30 

สุราษฎรธานี เขต 2 ใหญ 19. โรงเรียนบานเขานาใน 1 30 

 20. โรงเรียนวัดโพธ์ินอย 1 30 

สุราษฎรธานี เขต 3 ใหญ 21. โรงเรียนเพง็ประดิษฐาราม 1 30 

 กลาง 22. โรงเรียนบานควนสงู 1 30 

นครศรีธรรมราช เขต 1 ใหญ 23. โรงเรียนบานทวดทอง 1 30 

 กลาง 24. โรงเรียนวัดแพร 1 30 

นครศรีธรรมราช เขต 2 ใหญ 25. โรงเรียนชุมชนบานนาวา 1 30 

  26. โรงเรียนวัดสระใคร 1 30 

นครศรีธรรมราช เขต 3 ใหญ 27. โรงเรียนบานหวยหาร 1 30 

 กลาง 28. โรงเรียนวัดกาโหใต 1 30 

นครศรีธรรมราช เขต 4 ใหญ 29. โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 30 

 กลาง 30. โรงเรียนวัดถํ้าเทียนถวาย 1 30 

                                                     รวม 30 900 

 

ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยและปจจัยระดับนักเรียนและระดับ

ครูผูสอนที่มีอทิธิพลตอพฤติกรรมการคิดวิเคราะห โดยใชการวิเคราะหดวยโมเดลเชิงเสนตรงระดับลดหลั่น 

(Hierarchical Linear Model) เพื่อนําผลไปสรางสมการพยากรณพหุระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะห

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน

ซึ่งจะมีตัวแปรที่ใชในการวิจัยจึงแบงตามโครงสรางของขอมูล สําหรับใชในการวิเคราะหพหุระดับ โดย

แบงเปนตัวแปรระดับครูและตัวแปรระดับนักเรียน ดังตอไปน้ี 

 1.  ตัวแปรตาม ไดแก ระดับการพัฒนาพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน 

 2.  ตัวแปรระดับที่ 1 ตัวแปรระดับนักเรียน จํานวน 3 ตัวแปร ไดแก 
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  2.1 เจตคติตอการเรียน 

  2.2 แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 

  2.3 รูปแบบการเรียนรู 

 3.  ตัวแปรระดับที่ 2 ตัวแปรระดับครู จํานวน 5 ตัวแปร ประกอบดวย 

  3.1 รูปแบบการสอน 

  3.2 การจัดการช้ันเรียน 

  3.3 พฤติกรรมการสอน 

  3.4 ความเปนครูมืออาชีพ 

  3.5 ภาวะผูนําของคร ู

  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 

แบบสอบถามระดับนักเรียน ที่เปนเครือ่งมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 

 1.  แบบทดสอบวัดพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบนที่ผูวิจัยสรางข้ึนเปนแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก  

 2.  แบบสอบถามปจจัยระดับนักเรียน ประกอบดวย  

  2.1 ดานเจตคติตอการเรียน เปนแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือกโดยแตละระดับมี

ความหมายดังตอไปน้ี 

   5 หมายถึง ขอความน้ันตรงกับระดับความคิดหรือความรูสกึมากที่สุด 

   4 หมายถึง ขอความน้ันตรงกับระดับความคิดหรือความรูสกึมาก 

   3 หมายถึง ขอความน้ันตรงกับระดับความคิดหรือความรูสกึปานกลาง 

   2 หมายถึง ขอความน้ันตรงกับระดับความคิดหรือความรูสกึนอย 

   1 หมายถึง ขอความน้ันตรงกับระดับความคิดหรือความรูสกึนอยที่สุด 

  การแปลความหมายคะแนน มีเกณฑการพิจารณาคะแนน จําแนกเปนรายขอและ

ภาพรวมโดยการหาคะแนนเฉลี่ยจากผูตอบแบบสอบถามทุกคน แลวนํามาจัดระดับได 5 ระดับ และ

แปลความหมายของคะแนน ดังตอไปน้ี 

   คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับความคิด ความรูสกึอยูในระดับมากทีสุ่ด 

   คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับความคิด ความรูสกึอยูในระดับมาก 

   คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับความคิด ความรูสกึอยูในระดับปานกลาง 

   คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับความคิด ความรูสกึอยูในระดับนอย 

   คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับความคิด ความรูสกึอยูในระดับนอยที่สดุ 
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  2.2 แรงจงูใจใฝสมัฤทธ์ิ เปนแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือกโดยแตละระดับมีความหมาย

ดังตอไปน้ี 

   5 หมายถึง ขอความน้ันตรงกับระดับความคิดหรือความรูสกึมากที่สุด 

   4 หมายถึง ขอความน้ันตรงกับระดับความคิดหรือความรูสกึมาก 

   3 หมายถึง ขอความน้ันตรงกับระดับความคิดหรือความรูสกึปานกลาง 

   2 หมายถึง ขอความน้ันตรงกับระดับความคิดหรือความรูสกึนอย 

   1 หมายถึง ขอความน้ันตรงกับระดับความคิดหรือความรูสกึนอยที่สุด 

  การแปลความหมายคะแนน มีเกณฑการพิจารณาคะแนน จําแนกเปนรายขอและ

ภาพรวม โดยการหาคะแนนเฉลี่ยจากผูตอบแบบสอบถามทุกคน แลวนํามาจัดระดับได 5 ระดับและ

แปลความหมายของคะแนน ดังตอไปน้ี 

   คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับความคิด ความรูสกึอยูในระดับมากทีสุ่ด 

   คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับความคิด ความรูสกึอยูในระดับมาก 

   คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับความคิด ความรูสกึอยูในระดับปานกลาง 

   คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับความคิด ความรูสกึอยูในระดับนอย 

   คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับความคิดความรูสกึอยูในระดับนอยทีสุ่ด 

  2.3 รูปแบบการเรียนรู เปนแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือกโดยแตละระดับมีความหมาย

ดังตอไปน้ี 

   5 หมายถึง ขอความน้ันตรงกับระดับการปฏิบัติมากที่สุด 

   4 หมายถึง ขอความน้ันตรงกับระดับการปฏิบัติมาก 

   3 หมายถึง ขอความน้ันตรงกับระดับการปฏิบัติปานกลาง 

   2 หมายถึง ขอความน้ันตรงกับระดับการปฏิบัตินอย 

   1 หมายถึง ขอความน้ันตรงกับระดับการปฏิบัตินอยทีสุ่ด 

  การแปลความหมายคะแนน มีเกณฑการพิจารณาคะแนน จําแนกเปนรายขอและ

ภาพรวมโดยการหาคะแนนเฉลี่ยจากผูตอบแบบสอบถามทุกคน แลวนํามาจัดระดับได 5 ระดับ และ

แปลความหมายของคะแนน ดังตอไปน้ี 

   คะแนนเฉลีย่ 4.21 - 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติมากที่สุด 

   คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีการปฏิบัติมาก 

   คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลาง 

   คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีการปฏิบัตินอย 

   คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีการปฏิบัตินอยทีสุ่ด 

 



 93

 3.  ปจจัยระดับครู ประกอบดวย 

  3.1 รูปแบบการสอน เปนแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือกโดยแตละระดับมีความหมาย

ดังตอไปน้ี 

   5 หมายถึง ขอความน้ัน ตรงกับระดับการปฏิบัติมากทีสุ่ด 

   4 หมายถึง ขอความน้ัน ตรงกับระดับการปฏิบัติมาก 

   3 หมายถึง ขอความน้ัน ตรงกับระดับการปฏิบัติปานกลาง 

   2 หมายถึง ขอความน้ัน ตรงกับระดับการปฏิบัตินอย 

   1 หมายถึง ขอความน้ัน ตรงกับระดับการปฏิบัตินอยทีสุ่ด 

  การแปลความหมายคะแนน มีเกณฑการพิจารณาคะแนน จําแนกเปนรายขอและ

ภาพรวมโดยการหาคะแนนเฉลี่ยจากผูตอบแบบสอบถามทุกคน แลวนํามาจัดระดับได 5 ระดับและ

แปลความหมายของคะแนน ดังตอไปน้ี 

   คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติมากที่สุด 

   คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีการปฏิบัติมาก 

   คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลาง 

   คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีการปฏิบัตินอย 

   คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีการปฏิบัตินอยทีสุ่ด 

  3.2 การจัดการช้ันเรียนเปนแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือกโดยแตละระดับมีความหมาย

ดังตอไปน้ี 

   5 หมายถึง ขอความน้ันตรงกับระดับการปฏิบัติมากที่สุด 

   4 หมายถึง ขอความน้ันตรงกับระดับการปฏิบัติมาก 

   3 หมายถึง ขอความน้ันตรงกับระดับการปฏิบัติปานกลาง 

   2 หมายถึง ขอความน้ันตรงกับระดับการปฏิบัตินอย 

   1 หมายถึง ขอความน้ันตรงกับระดับการปฏิบัตินอยทีสุ่ด 

  การแปลความหมายคะแนน มีเกณฑการพิจารณาคะแนน จําแนกเปนรายขอและ

ภาพรวมโดยการหาคะแนนเฉลี่ยจากผูตอบแบบสอบถามทุกคน แลวนํามาจัดระดับได 5 ระดับ และ

แปลความหมายของคะแนน ดังตอไปน้ี 

   คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติมากที่สุด 

   คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีการปฏิบัติมาก 

   คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลาง 

   คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีการปฏิบัตินอย 

   คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีการปฏิบัตินอยทีสุ่ด 
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  3.3 พฤติกรรมการสอน เปนแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือกโดยแตละระดับมีความหมาย

ดังตอไปน้ี 

   5 หมายถึง ขอความน้ันตรงกับระดับการปฏิบัติมากที่สุด 

   4 หมายถึง ขอความน้ันตรงกับระดับการปฏิบัติมาก 

   3 หมายถึง ขอความน้ันตรงกับระดับการปฏิบัติปานกลาง 

   2 หมายถึง ขอความน้ันตรงกับระดับการปฏิบัตินอย 

   1 หมายถึง ขอความน้ันตรงกับระดับการปฏิบัตินอยทีสุ่ด 

  การแปลความหมายคะแนน มีเกณฑการพิจารณาคะแนน จําแนกเปนรายขอและ

ภาพรวมโดยการหาคะแนนเฉลี่ยจากผูตอบแบบสอบถามทุกคน แลวนํามาจัดระดับได 5 ระดับ และ

แปลความหมายของคะแนน ดังตอไปน้ี 

   คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติมากที่สุด 

   คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีการปฏิบัติมาก 

   คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลาง 

   คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีการปฏิบัตินอย 

   คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีการปฏิบัตินอยทีสุ่ด 

  3.4 ความเปนครูมืออาชีพ เปนแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือกโดยแตละระดับมี

ความหมายดังตอไปน้ี 

   5 หมายถึง ขอความน้ันตรงกับระดับการปฏิบัติมากที่สุด 

   4 หมายถึง ขอความน้ันตรงกับระดับการปฏิบัติมาก 

   3 หมายถึง ขอความน้ันตรงกับระดับการปฏิบัติปานกลาง 

   2 หมายถึง ขอความน้ันตรงกับระดับการปฏิบัตินอย 

   1 หมายถึง ขอความน้ันตรงกับระดับการปฏิบัตินอยทีสุ่ด 

  การแปลความหมายคะแนน มีเกณฑการพิจารณาคะแนน จําแนกเปนรายขอและ

ภาพรวมโดยการหาคะแนนเฉลี่ยจากผูตอบแบบสอบถามทุกคน แลวนํามาจัดระดับได 5 ระดับ และ

แปลความหมายของคะแนน ดังตอไปน้ี 

   คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติมากที่สุด 

   คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีการปฏิบัติมาก 

   คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลาง 

   คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีการปฏิบัตินอย 

   คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีการปฏิบัตินอยทีสุ่ด 
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  3.5 ภาวะผูนําของครู เปนแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือกโดยแตละระดับมีความหมาย

ดังตอไปน้ี 

   5 หมายถึง ขอความน้ันตรงกับระดับการปฏิบัติมากที่สุด 

   4 หมายถึง ขอความน้ันตรงกับระดับการปฏิบัติมาก 

   3 หมายถึง ขอความน้ันตรงกับระดับการปฏิบัติปานกลาง 

   2 หมายถึง ขอความน้ันตรงกับระดับการปฏิบัตินอย 

   1 หมายถึง ขอความน้ันตรงกับระดับการปฏิบัตินอยทีสุ่ด 

  การแปลความหมายคะแนน มีเกณฑการพิจารณาคะแนน จําแนกเปนรายขอและ

ภาพรวมโดยการหาคะแนนเฉลี่ยจากผูตอบแบบสอบถามทุกคน แลวนํามาจัดระดับได 5 ระดับและ

แปลความหมายของคะแนน ดังตอไปน้ี 

   คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติมากที่สุด 

   คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีการปฏิบัติมาก 

   คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลาง 

   คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีการปฏิบัตินอย 

   คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีการปฏิบัตินอยทีสุ่ด 

 4.  พฤติกรรมการเรียนของผูเรียน เปนแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก โดยแตละระดับมี

ความหมายดังตอไปน้ี 

   5 หมายถึง ขอความน้ันตรงกับระดับการปฏิบัติมากที่สุด 

   4 หมายถึง ขอความน้ันตรงกับระดับการปฏิบัติมาก 

   3 หมายถึง ขอความน้ันตรงกับระดับการปฏิบัติปานกลาง 

   2 หมายถึง ขอความน้ันตรงกับระดับการปฏิบัตินอย 

   1 หมายถึง ขอความน้ันตรงกับระดับการปฏิบัตินอยทีสุ่ด 

  การแปลความหมายคะแนน มีเกณฑการพิจารณาคะแนน จําแนกเปนรายขอและ

ภาพรวมโดยการหาคะแนนเฉลี่ยจากผูตอบแบบสอบถามทุกคน แลวนํามาจัดระดับได 5 ระดับ และ

แปลความหมายของคะแนน ดังตอไปน้ี 

   คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติมากที่สุด 

   คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีการปฏิบัติมาก 

   คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลาง 

   คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีการปฏิบัตินอย 

   คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีการปฏิบัตินอยทีสุ่ด 
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สําหรับวิธีดําเนินการสรางและตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามเกี่ยวกับโมเดลเชิงสาเหตุ 

พหุระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

ศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาสรางเปนแบบสอบถามจํานวน 3 ฉบับ ไดแก       

1) แบบสอบถามในระดับครูที่มีองคประกอบ ไดแก (1) รูปแบบการสอน (2) การจัดการช้ันเรียน        

(3) พฤติกรรมการสอน และ (4) ความเปนครูมืออาชีพ และ 2) ระดับนักเรียน ไดแก (1) เจตคติตอ

การเรียน (2) แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ (3) รูปแบบการเรียนรู โดยมีข้ันตอนดังตอไปน้ี 

 1.  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยระดับครูและปจจัยระดับนักเรียนที่มีอิทธิพล

ตอพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษา

ข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน 

 2.  กําหนดนิยามตัวแปรและพฒันากรอบแนวคิดการวิจัย 

 3.  นํานิยามตัวแปรที่ไดกําหนดไว มากําหนดรูปแบบและสรางขอคําถามของตัวแปร  

แตละดาน 

 4.  วิเคราะหคุณภาพแบบสอบถามของโมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะห

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน 

ประกอบดวย 

  4.1 นําขอคําถามของตัวแปรแตละดาน และแบบสอบถามที่สรางข้ึนไปใหอาจารย 

ที่ปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสมและนําแบบสอบถามมาปรับปรงุตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 

  4.2 นําแบบสอบถามที่ฉบับที่ปรับปรุงแลวไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 6 ทาน ตรวจสอบ

ความครอบคลุมโครงสรางของเน้ือหา ความเหมาะสมเกี่ยวกับปริมาณขอคําถาม ความตรงเชิงเน้ือหา 

(Content Validity) โดยหาดัชนี ความสอดคลองของขอสอบ (Index of Consistency : IOC) ขอสอบ           

ที่ใชไดมี่คา IOC รอยละ 50 (IOC < 0.50) ซึ่งแสดงวาขอคําถามน้ันสอดคลองกับจุดมุงหมายและ

เน้ือหาที่มุงวัด  

  4.3 นําผลการพิจารณาความสอดคลองจากผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคาดัชนีความ

สอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะที่มุงวัด (Index of Consistency: IOC) เปนรายขอ ซึ่งผลการ

ประเมินความสอดคลองของผูเช่ียวชาญ  

  4.4 นําขอคําถามของแบบสอบถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ

ลักษณะที่มุงวัด (IOC) นอยกวา 0.50 มาปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

  4.5 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลว ไปทดลองใชกับครูและนักเรียน รวม 60 คน 

เน่ืองจากกลุมทดลองเครื่องมือดังกลาวมีลักษณะคลายกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 

  4.6 นําขอมูลที่ไดมาหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชสูตร

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Method)  
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 3 ชุด ไดแก แบบทดสอบวัด

พฤติกรรมการคิดวิเคราะห แบบสอบถามกบันักเรยีนและแบบสอบถามของครูที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม

การคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ในภาคใตตอนบนซึ่งการเก็บรวบรวมขอมูลดวยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยทั้ง 3 ชุด ดําเนินการระหวาง

เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยมีข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปน้ี 

 1.  ทําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากมหาวิทยาลัยถึงผูบริหาร

สถานศึกษา เพื่อขอความชวยเหลือและความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลจากโรงเรียนที่เปนกลุม

ตัวอยาง 

 2.  ติดตอกับทางโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อขอความรวมมือในการวิจัย โดย

ประสานงานผานทาง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 

ในการวิเคราะหขอมลูผูวิจยัจะดําเนินการตรวจสอบและจัดสรางแฟมขอมูลใหพรอม สําหรับ

การวิเคราะห โดยการดําเนินงานบรรณาธิการกิจ โดยผูวิจัยไดตรวจสอบทุกรายการในแบบสอบถาม

เพื่อความถูกตองสมบูรณของขอมูลทุกรายการ ซึ่งหากพบวามีขอบกพรอง ก็จะใชวิธีการติดตอขอพบ

หรือติดตอทางโทรศัพท โดยประสานงานตามรหัส ที่ระบุไวในแบบสอบถามเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติมและ

ทําการสรางแฟมขอมูลสําหรับการวิเคราะห โดยแบงออกเปน 2 แฟมขอมูลคือขอมูลระดับนักเรียน

และขอมูลระดับครู ในกรณีที่ขอมูลที่รวบรวมมามีไมครบถวนสมบูรณ ผูวิจัยจะจัดการประมาณคา

ทดแทนที่ขาดหายไปของขอมูล โดยการใชคาเฉลี่ยจากน้ันตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลจากการ

นับความถ่ีเมื่อแฟมขอมูลที่มีความพรอมในการวิเคราะหแลว ดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติ

ตาง ๆ ใน 2 สวน ไดแก 

 1. การวิเคราะหขอมลูเบื้องตน 

  เปนการวิเคราะหเพื่อศึกษาลักษณะขอมูลของตัวแปรแตละตัว และตรวจสอบ

ขอตกลงเบื้องตนของสถิติที่จะใชวิเคราะหเพื่อตอบคําถามวิจัย ซึ่งมีประเด็นดังตอไปน้ี 

  1.1 วิเคราะหขอมูลพื้นฐานเพื่อบรรยายคุณลักษณะของกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม 

ไดแก กลุมตัวอยางนักเรียนและกลุมตัวอยางคร ู

  1.2 การวิเคราะหสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาสัมประสิทธการกระจาย (Coefficient of Variation) 
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คาตํ่าสุด (Minimum) คาสูงสุด (Maximum) คาความเบ (Skewness) และคาความโดง (Kurtosis) 

เพื่อบรรยายลักษณะของตัวแปรที่ใชในการวิจัย วิเคราะหคาสหสัมพันธ (Correlation) ระหวางตัวแปร

ระดับนักเรียน และตัวแปรระดับครูเพื่อบรรยายลักษณะความสัมพันธของตัวแปรระดับนักเรียนและ

ตัวแปรระดับครูและวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปที่ 6 โดยการวิเคราะหถดถอยพหคูุณแบบใสตัวแปรทั้งหมด (Enter Multiple Regression Analysis) 

เพื่อศึกษาภาพรวมของตัวแปรอิสระระดับนักเรียน และตัวแปรอิสระระดับครู ทั้งหมดวามีตัวแปรใดบาง

ที่สามารถทํานายพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรยีนไดอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพื่อ

นําไปวิเคราะหดวยโมเดลเชิงเสนตรงระดับลดหลั่น (Hierarchical Linear Model) ในการวิเคราะห

ระดับนักเรียนและระดับครูโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการหาคาสหสัมพันธของตัวแปร 

 2.  การวิเคราะหขอมลูเพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัย 

  2.1 ข้ันการศึกษาพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียน โดยการหาคาเฉลี่ยสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาชวงคาประมาณคาเฉลี่ยของประชากร แลวนําคาเฉลี่ยมาเปรียบเทียบ

เพื่อจัดระดับทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียน ตามเกณฑของระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะห              

ชวงคะแนนของคํ่าเฉลีย่ ดังตอไปน้ี 

   ดีมาก  24.01 - 30.00 

   ดี  18.01 - 24.00 

   ปานกลาง 12.01 - 18.00 

   พอใช  06.01 - 12.00 

   ปรับปรงุ 00.00 - 06.00 

  2.2 ข้ันการพัฒนาพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียน ไดแก การวิเคราะหผล 

ในการพัฒนาพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียน ผูวิจัยวิเคราะหโดยวิธี Modified Priority Needs 

Index (PNI Modified) ซึ่งเปนวิธีที่มีการถวงนํ้าหนักโดยการหารผลตางระหวางคาเฉลี่ยของสภาพ     

ที่คาดหวัง (I) และคาเฉลี่ยของสภาพที่เปนจริง (D) ดวยคาเฉลี่ยของสภาพที่เปนจริง (D) โดยใชหลัก 

การกําหนดความตองการจําเปนจากระดับของสภาพจริง ซึ่งมีสูตรการคํานวณและจัดลําดับความสําคัญ

ของความตองการจําเปนตามคา PNI Modified โดยพิจารณาในภาพรวมระดับนักเรียน และระดับ      

ช้ันเรียน 

  2.3 ข้ันการวิเคราะหตัวแปรพหุระดับที่มีอิทธิพลตอความสามารถดานพฤติกรรม 

คิดวิเคราะหของนักเรียน โดยใชสารสนเทศจากวิเคราะหดวยโมเดลเชิงเสนตรงระดับลดหลั่น (Hierarchical 

Linear Model) ดวยโปรแกรมเอชแอลเอ็ม (HLM) เพื่อตอบปญหาวิจัย ซึ่งแบงออกเปน 3 ข้ันตอน 

ดังตอไปน้ี 
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   2.3.1 การวิเคราะหข้ันโมเดลศูนย (Null Model) เปนการวิเคราะหข้ันแรกสุด 

เพื่อเห็นภาพรวมของตัวแปรพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนในแตละปจจัย โดยไมมีตัวแปรอิสระ

เขารวมพิจารณา และเพื่อตรวจสอบวาพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนมีความผันแปรภายใน

หรือระหวางช้ันเรียนเพียงพอที่จะวิเคราะหหาตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลในข้ันตอไปหรือไม โดยใช t-test 

ทดสอบ Fixed Effect; H0 : 00 = 0 และใช 2-test ทดสอบ Random Effect; H0 : Var(0j) = 0 

   2.3.2 การวิเคราะหโมเดลข้ันงาย (Simple Model) เปนการวิเคราะหโดยนํา

ตัวแปรระดับนักเรียนเขามาวิเคราะหทีละตัว เพื่อศึกษาวาตัวแปรอิสระเหลาน้ันมีอิทธิพลตอตัวแปร

ทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม และเพื่อศึกษาวาตัวแปรอิสระน้ัน

ทําใหตัวแปรตามเกิดความผันแปรระหวางปจจัยหรือไม โดยใช t-test ทดสอบ Fixed Effect; H0 : 

00 = 0 และ H0 : 10 = 0 และใช 2-test ทดสอบ Random Effect; H0 : Var(0j) = 0 และ H0 : 

Var(1j) = 0 และ Centerlized ตัวแปรอิสระในกระบวนการวิเคราะหโดยใชคําสั่ง Centering 

Around Grand Mean 

   2.3.3 การวิเคราะหโมเดลตามมาตรฐาน (Hypothetical Model) เปนการ

วิเคราะหเพื่อตรวจสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระระดับครูที่มีตอคาเฉลี่ยความสามารถดานพฤติกรรม

การคิดวิเคราะหของนักเรียนโดยใช ใช t-test ทดสอบ Fixed Effect และใช 2-test ทดสอบ Random 

Effect ในทํานองเดียวกับ Simple Model และ Centerlized ตัวแปรอิสระทํานองเดียวกับ Simple 

Model ดวยเชนกัน 

การจัดทํารายงาน 

ผูวิจัยนําเสนอขอมูลดวยวิธีการรายงานเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ในข้ันสุดทาย

ของการนําเสนอรายงานวิจัยและแนวคิดที่ผานการดําเนินการวิจัย โดยจดัทําเปนดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณ 

ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

 1.  นําขอมูลที่ตรวจสอบแลวมาประมวล วิเคราะห และสังเคราะห เพื่อใหไดผลการวิจัย

ตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว การเรียบเรียงขอมูล และการนําเสนอขอมูล 

 2.  จัดระเบียบขอคนพบ สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการวิจัย ปญหาอุปสรรค และ

ใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการนําผลวิจัยไปใช และทําการวิจัยตอยอดความรูตอไป 

 3.  จัดทํารูปเลมเพื่อนําเสนอรายงานการวิจัย และจัดทําดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณ  

 


