
รายงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 

(RBL :Research-Based Learning)  ปงบประมาณ พ.ศ…….. 

 

เรื่อง………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 (ช่ือ   ……………………………………………………… 

(ตําแหนง   …………………………………………………. 

 

 

 

 

 

ช่ือสถานศึกษา   …………………………………………………… 

สถาบันอาชีวศึกษา  ……………………………………………. 

ปการศึกษา  …………………………………………………. 

 

 

 

สนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ปงบประมาณ พ.ศ...... 

  

2.5 เซนติเมตร 

2.5 เซนติเมตร 3.15 เซนติเมตร 

2.5 เซนติเมตร 



ช่ือผูวิจัย : ………………………………………………………………………… 
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บทคัดยอ 
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ผลการวิจัย   …………………………………………………….…………………………………………………………… 

 

  

2.5 เซนติเมตร 

2.5 เซนติเมตร 3.15 เซนติเมตร 

2.5 เซนติเมตร 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

(ความตองการระดับชาติ/แผนฯ 9 พ.ร.บ. การศึกษา 2542 , ความตองการความรับผิดชอบของ

หนวยงาน ,ความสําคัญของวิชา/เรื่องท่ีวิจัย, ปญหาท่ีเกิดกับผูเรียนในวิชาท่ีวิจัย, สรุปความตองการท่ีวิจัย) 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

สมมติฐานของการวิจัย (ถามี  

 

ขอบเขตของการวิจัย 

(ขอบเขตดานเนื้อหา ,ประชากรของการวิจัย ,กลุมตัวอยาง ,ตัวแปรท่ีศึกษา) 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

  



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษารายละเอียดตาง ๆ 

ดังนี้ 

เอกสารท่ีเก่ียวของ 

 (หลักสูตร คําอธิบายรายวิชา ความหมาย ประโยชน ขอดี ขอเสีย หลักการ วิธีการ ทฤษฎีการ

เรียนการสอน สื่อการสอน การสรางเครื่องมือ การสรางแบบทดสอบ การสรางแบบสอบถาม การสรางสื่อ

แบบตาง ๆ ฯลฯ  

 

สรุปการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

  



บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง  ……………………………………………………………….................................................. 

 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย ตามข้ันตอนดังนี้ 

1. แบบแผนการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิง  ……………………………………………………… 

2. ประชากร/กลุมตัวอยาง 

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 

3.1 โครงการสอนรายวชิา...........................(18 สัปดาห  

3.2 แผนการจัดการเรียนรูของหนวยท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน  

     (RBL :Research-Based Learning)….. 

3.3 

3.4 

ฯลฯ 

4. ข้ันตอนการสรางเครื่องมือแตละประเภท   

5. การดําเนินการวิจัย/การเก็บรวบรวม 

6. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลการวิจัยครั้งนี้คือ 

6.1 ……………………………………………………… 

  



บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ  ……………….………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………..………………………………………………………………………………. 

ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลแลว นําเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัย และการจัดกิจกรรมการจัดการ

เรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย ดังนี้  

(การเขียนผลการวิจัยใหผูวิจัยนําเสนอขอมูลท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย , ผลการจัด

กิจกรรมการเรยีนรูแบบ RBLเชน แบบบันทึกสะทอนการเรียนรู , ขอมูล / หลักฐานนั้นอาจเกิดจาก

เครื่องมือในการรวบรวมขอมูล รูปภาพ บันทึกหลังการสอน เปนตน  

…………………………………………………………………...…………………………………………………………………... 

 

 

ภาพตัวอยางแบบบันทึกสะทอนการเรยีนรู   (**นักวิจัยสามารถออกแบบไดเอง**  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 

 (ยอหนาแรกใหเขียนเปนความเรียง เริ่มจากจากชื่อเรื่อง วัตถุประสงคการวิจัย ประชากร 

กลุมตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล) 

 

อภิปรายผล 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ (ขอบกพรอง ขอควรแกไข ขอควรระวัง ขอดคีวรปฏิบัติ  

2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป (เรื่อง หัวขอ วิชา วิธีการ ฯลฯ ท่ีควรทําวิจัย  

  



บรรณานุกรม 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

  



ภาคผนวก 

 
1. แบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานท่ีไดรับการ

พิจารณาสนับสนุนงบประมาณ 

2. ภาพถาย  

3. เอกสารท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม 

ฯลฯ 

  



ประวัติผูวิจัย 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 


