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บทที่ 3
กระบวนการวิจัย (Research Process)

3.1 ความนํ า
ในการดํ าเนินการวิจัยจะประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ที่ตอเนื่องกัน ตั้งแตความคิดที่จะทํ าวิจัยจนถึงการ

ทํ าวิจัยสํ าเร็จ ซึ่งจะประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
1.  การเลือกปญหาเพื่อการวิจัย
2.  การวิเคราะหปญหาการวิจัย
3.  การวางแผนและออกแบบการวิจัย
4.  การสรางและทดสอบเครื่องมือการวิจัย
5.  การเก็บรวบรวมขอมูล
6.  การประมวลผลขอมูล
7.  การวิเคราะหขอมูล
8.  การเขียนรายงานการวิจัย
9.  การนํ าเสนอผลงานการวิจัย
10. การติดตามการนํ าผลวิจัยไปใช

3.2 การเลือกปญหาเพื่อการวิจัย
การวิจัยจะเริ่มดวยการที่มีปญหาเกิดขึ้น แลวตองการผลการวิจัยไปแกปญหา  นักวิจัยหรือคณะของนัก

วิจัยที่เชี่ยวชาญกับปญหานั้นจะถูกมอบหมายใหทํ าการวิจัยเรื่องนั้น ปญหาอาจเกิดขึ้นหลายปญหา แตปญหาที่
มีความสํ าคัญเรงดวนจะไดรับการจัดอันดับเลือกทํ าการวิจัยกอน

กรณีที่องคกรหรือสถานที่ไมมีนักวิจัยของตนเอง อาจจะรวบรวมหัวขอที่ตองการผลวิจัย แลวประกาศ
เปดกวางใหทุนอุดหนุนแกผูทํ าการวิจัย ซึ่งมักจะเปนผูทรงคุณวุฒิสาขาตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย เรื่องที่วิจัยอาจจะ
ไมไดเจาะจง  เพียงบอกเปนสาขาหรือแนวทางไว นักวิจัยที่สนใจตองมองสถานการณตาง ๆ แลวกํ าหนดเรื่องที่
เปนปญหาเองตามที่ถนัด

กรณีของนักศึกษาที่ตองการฝกหัดทํ าวิจัย ตองคิดปญหาตาง ๆ และตองการวิจัยเพื่อหาคํ าตอบในสาขา
ที่ตนเองศึกษา เชน ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนี้หลักสูตรบังคับใหตองเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการผลิต และอุต
สาหกรรมบริการสวนใดสวนหนึ่ง ซึ่งตองปรึกษาและไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูควบคุมการวิจัย

3.3 การวางแผนและการออกแบบการวิจัย
หมายถึงขั้นการกํ าหนดนิยามปญหา โดยการศึกษาขอมูลและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการสรุป

ขอบเขตของปญหาโดยการสรางสมมติฐานการวิจัยที่ชัดเจน และเปนแนวทางใหทราบวาจะดํ าเนินการอยางไร มี
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ขอมูลอะไรที่จํ าเปน อะไรที่เปนขอจํ ากัด จึงตองนิยามศัพท กํ าหนดขอบเขตและขอตกลงเบื้องตนของการวิจัยไว
ดวย

3.4 การวางแผนและออกแบบวิจัย
เปนการวางแผนที่จจะปฏิบัติตามชนิดและวิธีที่เหมาะสมกับธรรมชาติของเรื่องที่จะทํ าการวิจัย นั่นคือ 

การออกแบบหรือเลือกวิธีวิจัยที่เหมาะสม เชน การวิจัยเชิงทดลอง หรือการวิจัยเชิงสํ ารวจ หรือการวิจัยเชิงประวัติ
ศาสตร ฯ ซึ่งจะเหมาะสมกับปญหาแตกตางกัน เมื่อเลือกแบบการวิจัยได จะทํ าใหทราบคุณลักษณะตัวแปร 
ลักษณะขอมูล และเครื่องมือการวิจัยที่ตองการ รวมไปถึงการวางแผน

3.5 การสรางและทดสอบเครื่องมือการวิจัย
การวิจัยที่ดีตองใชเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรง เชื่อถือได และเหมาะสมกับวิธีวิจัย อาจเปนแบบทดสอบ 

แบบสอบถาม การสังเกต หรือทดลองวัดจากเครื่องมืออื่น ๆ ทางวิทยาศาสตร เครื่องตองสามารถใชรวบรวมขอ
มูลที่ตองการไดครบถวน ขั้นตอนการสรางเครื่องจะตองมีการทดสอบ และปรับปรุงแกไข จนเครื่องมือไดเกณฑ
มาตรฐานตามหลักของการวิจัยจึงจะสามารถใชรวบรวมขอมูลจริงได ถาเครื่องมือการวิจัยไมดี ผลการวิจัยอาจจะ
คลาดเคลื่อน มีความเชื่อถือไดตํ่ า

3.6 การเก็บรวบรวมขอมูล
เปนการดํ าเนินการรวบรวมตามเทคนิควิธีที่ตองการไดขอมูล บางอยางตองออกภาคสนาม บางอยางอยู

ในหองทดลอง ซึ่งจะตองใชระยะเวลา คาใชจาย ใชผูชวยวิจัย และใชความอดทนตอความยากลํ าบากในการได
มาซึ่งขอมูล เชน อาจเขาหากลุมตัวอยางจํ านวนมากโดยการ สงทางไปรษณีย การสัมภาษณ การสังเกต หรือการ
ทดลองตามสถานการณที่ควบคุม การรวบรวมขอมูลบางอยางมีอันตรายมาก นักวิจัยตองใชความระมัดระวังและ
รอบคอบ

3.7 การประมวลผลขอมูล
เปนการนํ าขอมูลดิบที่ไดมาเปนกระบวนการ และวิธีการทางสถิติ หรือคณิตศาสตร เปนการจัดหมวดหมู

การตรวจความถูกตอง การหาคาเฉลี่ย การทดสอบความมีนัยสํ าคัญ ขั้นตอนนี้อาจใชเครื่องมือธรรมดา เชน
เครื่องคิดเลข หรืออาจใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เชน SPSS หรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่นักวิจัยคิดขึ้นเพื่องานวิจัยเฉพาะ
ทาง

3.8 การวิเคราะหขอมูลและตีตามความหมายของขอมูล
นักวิจัยตองนํ าผลที่ไดจากการประมวลผลขอมูลมาวิเคราะห เพื่อการตีความหมายและแปรผลจากขอ

มูลที่ไดใหสามารถเขาใจไดงาย บอกผลของการวิจัยที่ไดซึ่งอาจเปนขอเท็จจริงหรือแนวโนม อาจมีการเปรียบ
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เทียบในการ หรือรูปภาพ ผลการวิจัยที่ดี จึงควรที่จะอยูในลักษณะที่สามารถนํ าไปใชงานไดตามวัตถุประสงคของ
การวิจัย

3.9 การเขียนรายงานวิจัย
โดยทั่วไปการวิจัยจะตองเปนเอกสารหลังจากที่ทํ าการวิจัยเสร็จ และวิเคราะหขอมูลแปรความหมาย

ออกมาแนชัดแลว เอกสารรายงานการวิจัย อาจถูกเรียกชื่ออื่นอีก เชน สารนิพนธ วิทยานิพนธ ปริญญานิพนธ 
เปนตน การเขียนรายงานการวิจัย จะมีรูปแบบเชิงวิชาการมักแบงเปนบทเรียบเรียงเนื้อหาตามขั้นตอนการวิจัย มี
การเสนอขอมูลวิธีการและสาระสํ าคัญทั้งหมดของการวิจัยซึ่งจะตองอางอิงขอมูล ตาง ๆ ตามหลักสากลดวย ราย
งานการวิจัยอาจจะทํ าในลักษณะฉบับยอหรือฉบับสมบูรณก็ได ขึ้นอยูกับความตองการและเงื่อนไขของผูใหทุน
สนับสนุนและความตองการเสนอผลงานของผูวิจัย

รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย เปนไปตามขอกํ าหนดหรือระเบียบการเขียนรายงานการวิจัยของแต
ละสถาบัน กรณีนักศึกษาที่ทํ าวิจัยตองยึดระเบียบเปนหลัก นั่นคือตองเขียนรายงานตามรูปแบบที่สถาบันการ
ศึกษากํ าหนดไวตั้งแตบทหนา สันปก ไปจนถึงหนาสุดทาย รายงานการวิจัยอาจถูกเผยแพรทั่วไปหรือเก็บไวใช
งานเฉพาะหรืองานลับก็ได

3.10 การนํ าเสนอผลงานการวิจัย
การนํ าเสนอผลงานการวิจัยเปนอีกขั้นตอนหนึ่งที่จะแสดงใหผูสนใจทราบวาไดอะไรจากการวิจัย พบ

อะไรจากการวิจัยบาง รวมไปถึงเสนอแนะการนํ าผลการวิจัยไปใช การนํ าเสนออาจอยูในรูปของ เอกสารฉบับยอ 
เสนอตอหนวยงานองคกรเจาของทุนผูตองการผลงานวิจัยนั้น อาจตองมีการเสนอดวยวาจา ดวยคํ าพูดอธิบาย
ประกอบ สํ าหรับในแวดวงวิชาการแลว การนํ าเสนอผลงานการวิจัย มักจะเปนการจัดประชุมสัมมนา เพื่อมีเวทีให
ผูวิจัยไดนํ าเสนอสิ่งที่ตัวเองคนพบ กรณีนี้อาจตองใชเครื่องฉาย โปสเตอร ส่ือโสตทัศนูปกรณ โปรแกรม
คอมพิวเตอรพรีเซนเตชัน หรือส่ืออื่นที่เปนเทคโนโลยีและนวัตกรรมชวยเสนอ ใหนาสนใจกับคนหมูมาก  รวมทั้ง
ตองเตรียมตอบขอซักถามดวย

กรณีของนักศึกษาที่ทํ าการวิจัย ขั้นตอนการนํ าเสนอวิจัย เปนขั้นตอนที่นักศึกษาจะไดฝกการนํ าเสนอ 
เพื่อใหอาจารย และผูสนใจไดซักถาม ขั้นตอนนี้อาจจะเรียกวา “การสอบวิทยานิพนธ” ซึ่งตองเปนไปตามวิธี
กํ าหนดของสถานศึกษาแตละแหง บางแหงอาจนํ าเสนอเฉพาะกับกรรมการสอบ 4 – 5 คน บางแหงอาจเปดเวที
ทั่วไป หรือบางแหงนักศึกษาตองนํ าเสนอในเวทีตางประเทศ รวมทั้งเอกสารการวิจัยตองไดรับการตีพิมพเผยแพร
ในวารสารวิชาชีพที่เปนสากล

3.11 การติดตามการนํ าผลวิจัยไปใช
ผูวิจัยเปนผูที่มีความรูในเรื่องที่ตนเองทํ าการวิจัย ไดดีกวาคนอื่น ๆ มองเห็นปญหาและวิธีการแกปญหา  

ดังนั้นการติดตามผลการนํ าผลการวิจัยไปใชงาน ก็เพื่อจะทราบวาผูใชสามารถใชผลวิจัยไดถูกตองหรือไม เปนไป
ตามที่ผูวิจัยเสนอแนะไวหรือไม มีความถูกตองหรือมีปญหาที่คาดไมถึงที่จะตองแกไขอีกหรือไม สถานการณบาง
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อยางเมื่อนํ าผลการวิจัยไปใชอาจเกิดโทษได ดังนั้นผูวิจัยจึงควรติดตามผล เพื่อเปนการประเมินความสามารถ 
และศักยภาพในการวิจัยของตนเอง เปนการรับผิดชอบตองานวิจัยของตัวเองโดยเฉพาะอยางยิ่งงานวิจัยที่จะนํ า
ไปปรับปรุงหรือพัฒนาทางอุตสาหกรรม ผูวิจัยตองใสใจดูแลติดตามผลอยางใกลชิด ที่เรียกวา “ถายทอดเทคนิค
วิธีการ หรือโนวฮาว (Know How)” อยางถูกตอง หรือเปนพี่เล้ียงควบคุมการใชงานแนะนํ าวิธีการตาง ๆ จนกวา
จะแนใจวาระบบตาง ๆ รับได และไดแกไข จึงจะถือวาหนาที่ของนักวิจัยไดส้ินสุด

การติดตามผล อาจจะติดตามเปนชวงระยะเวลาที่เหมาะสมก็ได ผลดีของการติดตามผลคือจะไดสราง
ความสัมพันธ กับผูทํ าผลงานวิจัยไปใช ซึ่งเมื่อไดผลดี ไดรับความเชื่อถือ งานวิจัยที่เปนโครงการใหม ๆ จะถูก
เสนอเขามาใหมีงานวิจัยไดอยางตอเนื่อง

งานวิจัยทางวิชาการของนักศึกษาที่ทํ าตามหลักสูตร หรืองานวิจัยของนักวิจัย หรืองานวิจัยของนักวิชา
การอาจไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อนํ าไปใชงานจริง เพราะการวิจัยเปนเพียงการฝก หรือทดลอง การแสวงหาขอเท็จ
จริงเชิงวิทยาศาสตร เปนการวิจันพื้นฐาน ขั้นตอนนี้จึงเปนเรื่องของการประเมินผลการวิจัย ของผูทรงคุณวุฒิหรือ
อาจารยผูควบคุมการวิจัย

3.12 การเลือกเรื่องหรือเลือกหัวขอปญหาในการวิจัย
การเลือกเรื่องหรือเลือกหัวขอปญหาในการวิจัย หรือเลือกหัวขอโครงการวิจัยมีความสํ าคัญอยางยิ่ง 

บางคนใชเวลาตรงนี้นานมาก หลายคนเสียเวลาไปเปนภาคเรียนก็ยังไมสามารถะเลือกปญหาที่เหมาะสมกับ
ความรูความสามารถและทักษะของผูวิจัย การที่นักศึกษาจะเลือกปญหามาเปนหัวขอการวิจัยได นักศึกษาตองรู
จักตัวเอง รูความสามารถของตัวเอง และมีการศึกษาคนควาในเรื่องที่ตนเองสนใจจากแหลงตาง ๆ นักศึกษาที่คน
ความามาก ยอมจะมองเห็นปญหาและสามารถเลือกหัวขอการวิจัยไดโดยรวดเร็ว

3.12.1 ขอแนะน ําในการเลือกปญหาการวิจัยของนักศึกษา ดังนี้
1. ใหทํ าการวิเคราะหปญหาที่เลือกอยางรอบคอบ รอบดาน อยาใจรอน
2. ใหศึกษาคนควางานวิจัย บทความ หรือ ทฤษฎีที่เกี่ยวของใหเขาใจกอน แลวจึงเลือก
3. ใหเลือกปญหาที่ตนเองถนัดและมีความสามารถจะดํ าเนินการศึกษาได
4. ใหตั้งชื่อเรื่องที่จะเปนหัวขอวิจัยใหมีความเหมาะสมชัดเจน

3.12.2 การตั้งคํ าถามเพื่อตรวจสอบความมั่นใจ
เมื่อนักศึกษาไดกํ าหนดปญหาและเรื่องที่จะใชเปนหัวขอวิจัยแลว ตองตรวจสอบความเหมาะสมกับตัว

นักศึกษาเอง เพื่อยืนยันอยางมั่นใจวานักศึกษาจะสามารถทํ างานวิจัยเรื่องที่เลือกนี้ได โดยตั้งคํ าถามกับตัวเองดัง
นี้

1. ใหคํ านิยามของปญหา หรือนิยามของเรื่องที่จะทํ าไดหรือไม ชัดเจนเพียงใด ลองเขียนแลวพิจารณา
2. มีตัวแปรอะไรที่เกี่ยวของบาง จะศึกษาตัวแปรอะไร
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3. จะออกแบบการวิจัยอยางไร ใชเครื่องมืออะไร สถิติอะไรเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล
อยางไร

4. ไดศึกษาขอมูลเบื้องตนพรอมหรือยัง   เชน   ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  งานวิจัยที่เกี่ยวของ    ตัวอยางงาน
วิจัยที่คลายกัน ถาหากยังไมไดศึกษาตองทราบวาจะศึกษาไดที่ไหน

5. อุปสรรคที่ทํ าใหการวิจัยที่เลือกลมเหลว หรือส่ิงที่เอื้ออํ านวยใหงานวิจัยดํ าเนินไดอยางราบรื่นมี
อะไร

6. จํ าเปนอยางไรที่จะตองทํ าการวิจัยเรื่องนี้
7. จะสามารถจูงใจใหอาจารยผูควบคุมงานวิจัยเห็นดีดวยไดอยางไร และจะสามารถตอบขอซักถาม

ของอาจารยไดทุกประเด็นหรือไม
เมื่อนักศึกษาพิจารณาตอบคํ าถามทั้ง 7 ขอขางตนไดหมดอยางมั่นใจ โอกาสทํ าวิจัยสํ าเร็จก็มีสูง แตถา

ยังติดขัดตอบคํ าถามไมได นักศึกษาควรศึกษาขอมูลบางอยางเพิ่มเติม ถาไมเขาใจในเรื่องที่ทํ าการวิจัย เมื่อเสนอ
หัวขอเรื่องใหอาจารยผูควบคุมพิจารณา นักศึกษาไมสามารถตอบขอซักถามไดอยางมั่นใจ หัวขอการวิจัยจะไมได
รับอนุมัติใหทํ า นักวิจัยจึงควรศึกษาใหเขาใจ หรือเปล่ียนหัวขอใหมที่ตัวเองเขาใจและมีความสามารถพอ จะไดไม
เสียเวลาในขั้นตอนนี้นานเกินไป

3.12.3 เกณฑในการเลือกหัวขอการวิจัย
ความเหมาะสมของเรื่องหรือหัวขอปญหาการวิจัยที่เลือกจะดีหรือไม เหมาะสมหรือไม จะขึ้นอยูกับผูมี

อํ านาจอนุมัติเปนผูกํ าหนด เชน เปนไปตามทัศนความตองการขององคกรเจาของทุนสนับสนุนการวิจัยหรือไม ถา
เปนกรณีนักศึกษาตองดูจากความเห็นชอบของอาจารย หรือคณะกรรมการที่คุมการวิจัย วาอยูในกรอบหรือขอ
กํ าหนดของสาขาวิชาที่ศึกษาหรือไม ส่ิงที่ตองพิจารณาเปนเรื่องที่จะเปนหัวขอวิจัยมีดังนี้
 1.  เรื่องหรือปญหาที่เลือกมานั้นนาสนใจหรือไมเพียงใด นอกจากตัวเองสนใจแลวอยูในความสนใจของ
คนอื่น ของสังคม หรือของอาจารยดวยหรือไม ถาสามารถเลือกเรื่องที่อยูในความสนใจของคนทั่วไป และอยูใน
ความสนใจของอาจารยผูควบคุมการวิจัยไดก็จะทํ าใหการวิจัยนั้นเปนไปไดงายเขา
 2. เรื่องหรือปญหาที่เลือกนั้นเหมาะสมที่จะทํ าวิจัยหรือไม บางปญหาสามารถตอบขอสงสัยไดโดยไม
ตองวิจัย
 3.  เรื่องหรือปญหาที่เลือกนั้นมีลํ าดับความสํ าคัญรีบดวนอยูในลํ าดับตน ๆ หรือไม บางปญหาตองรีบ
ทํ า หรือตองทราบคํ าตอบเพื่อจัดการกับปญหาใหทันทวงที บางปญหามีความสํ าคัญนอยมากอยูลํ าดับทาย ๆ
 4.  เรื่องหรือปญหาที่เลือกมีคนเคยทํ าไวกอนหนานี้แลวหรือไม เปนปญหาใหมหรือเรื่องใหมใชหรือไม
ถาเปนเรื่องใหม ปญหาใหม ไดของใหม ไดความรูใหมอยางนี้ สมควรที่จะทํ า ถาเปนงานที่มีคนทํ าไวมากแลว ไม
สมควรทํ ายกเวนมีกรณีมีคนทํ าไวในอดีตนานมากตองการทํ าใหเหมาะกับสภาพปญหาปจจุบัน
 5.  เรื่องหรือปญหาที่เลือกอยูในวิสัยความสามารถทํ าไดหรือไม เชน ปญหาใหญเกินไปหรือไม เก็บขอ
มูลลํ าบาก มีอันตรายหรือไม ตองใชเครื่องมือช้ันสูงหรือมีคาใชจายชั้นสูงเกินไปหรือไม ปญหาที่ยากเกินไปเหลานี้
ไมควรเลือกเพราะไมสามารถทํ าวิจัยไดสํ าเร็จได
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 6.  เรื่องหรือปญหาที่เลือกมีประโยชนคุณคาหรือไม เชน เปนประโยชนตอวงวิชาการ เปนประโยชนตอ
สังคมและประเทศชาติ สามารถนํ าไปใชทางปฏิบัติไดจริงหรือไม หากนํ าไปใชงานไดจริงสมควรทํ าอยางยิ่ง เพราะ
งานวิจัยเหลานี้จะสรางความเจริญและผาสุกใหกับประเทศชาติ และสังคมโลกได

3.12.4 หลกัการต้ังชื่อเรื่องโครงการวิจัย
 หลักการตั้งชื่อเรื่องโครงการวิจัย  สรุปไดดังนี้ (อนันต  ศรีโสภา, 2521 : 37 – 38)

1. ชื่อเรื่องควรมีลักษณะสอดคลองและเกี่ยวของกับปญหาที่จะทํ า
2. ชื่อเรื่องควรมีความชัดเจนและชี้เฉพาะปญหาที่จะศึกษา
3. ควรหลีกเลี่ยงคํ าบางคํ าที่จะทํ าใหเกิดความเขาใจผิดหรือไมชัดเจน
4. ควรใชคํ านามเปนคํ าสํ าคัญชองชื่อเรื่องหรือตัวปญหา
5. ควรขึ้นตนชื่อเรื่องดวยคํ าที่สํ าคัญของปญหา
6. ควรวิเคราะหคํ าตาง ๆ ในชื่อเรื่อง วามีความสัมพันธกับปญหาที่จะทํ า และควรหาความสัมพันธ

ระหวางคํ าตาง ๆ เหลานี้โดยตลอดเสียกอน
7. ขอความที่เปนชื่อเรื่องควรจะมีความสอดคลองและสัมพันธกับขอเท็จจริงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับปญหา

นั้น
8. สวนตาง ๆ ของชื่อเรื่องควรจะจัดเรียงความสัมพันธอยางมีระบบ
9. ขอความที่เปนชื่อเรื่องตองไมกํ ากวมหรือผิดหลักไวยากรณ
10. ควรใชคํ างาย ๆ และส้ันไดใจความสามารถแทนปญหาทั้งหมด อานแลวเขาใจทันที

เอกสารอางอิง

ประนอม  อุตกฤษฏ. (2537). การวิจัยดานอาชีวะและเทคนิคศึกษา. กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยี-
พระจอมเกลา พระนครเหนือ.

สุดาดวง  เรืองรุจิระ. (2534). ระเบียบวิธีการวิจัยตลาดเบ้ืองตน. กรุงเทพ ฯ : ประกายพรึก.
สุภาพ  วาดเขียน. (2523). วิธีวิจัยและสถิติทางการวิจัยในศึกษาศาสตร. กรุงเทพ ฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
สุวรรณ  สุวรรณเวโช, พ.ต.ต.,  (2518). หลักการวิจัยทางสังคมศาสตร  แนวการเขียนวิทยานิพนธ

รายงานทางวิชาการ  และรายงานประจํ าภาค.  กรุงเทพ ฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
อนันต  ศรีโสภา. (2521). หลักการวิจัยเบ้ืองตน. กรุงเทพฯ  : วัฒนาพานิช.
เอกวิทย  แกวประดิษฐ. (2537). การวิจัยเทคโนโลยีการศึกษา. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน.


	º··Õè 3
	
	¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ \(Research Process\)


	3.1 ¤ÇÒÁ¹Ó
	3.2 ¡ÒÃàÅ×Í¡»ÑËÒà¾×èÍ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
	3.3 ¡ÒÃÇÒ§á¼¹áÅÐ¡ÒÃÍÍ¡áºº¡ÒÃÇÔ¨Ñ�
	3.4 ¡ÒÃÇÒ§á¼¹áÅÐÍÍ¡áººÇÔ¨ÑÂ
	3.5 ¡ÒÃÊÃéÒ§áÅÐ·´ÊÍºà¤Ã×èÍ§Á×Í¡Ò�
	3.6 ¡ÒÃà¡çºÃÇºÃÇÁ¢éÍÁÙÅ
	3.7 ¡ÒÃ»ÃÐÁÇÅ¼Å¢éÍÁÙÅ
	3.8 ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËì¢éÍÁÙÅáÅÐµÕµÒÁ¤Ç�
	3.9 ¡ÒÃà¢ÕÂ¹ÃÒÂ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ
	3.10 ¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í¼Å§Ò¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
	3.11 ¡ÒÃµÔ´µÒÁ¡ÒÃ¹Ó¼ÅÇÔ¨ÑÂä»ãªé
	3.12 ¡ÒÃàÅ×Í¡àÃ×èÍ§ËÃ×ÍàÅ×Í¡ËÑÇ¢�
	àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§

