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หลกัการและเหตุผล 
1.ระบบการบริหารจัดการงานวจิัย  

2. วาระวจิัยแห่งชาติสาขาการศึกษา  

3. การผลตินักวจิัยทางการศึกษา  

4. การพฒันาศักยภาพนักวจิัยโดยใช้เครือข่ายวจิัย  

5. ระบบการเผยแพร่ใช้ประโยชน์งานวจิัย 

6. การพฒันาระบบบริหาจัดการ และแผนน าทางวจิัยการศึกษา 



หน่วยที ่1 รู้จกั และใช้ประโยชน์จากเอกสารวจิยั 
หน่วยที ่2 เขยีนบทน าให้น่าอ่าน 
หน่วยที ่3 ออกแบบการวจิยัให้เหมาะสม  
หน่วยที ่4 เสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูลทีส่มบูรณ์ 
หน่วยที่ 5 เขยีนสรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ แบบสร้างสรรค์ 
หน่วยที ่6 เรียนรู้เทคนิคการเขยีน และเผยแพร่บทความวจิยั 

สาระสังเขปของหลกัสูตร  

กจิกรรมการด าเนินงานตามหลกัสูตร:  
     ใช้หลกัสรรค์สร้างนิยม (constructivism) และแนวการเรียน 
      แบบร่วมมือ (collaborative learning) 



การเสนอมโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือน 
    เสนอประเดน็มโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือนทีละประเดน็ 
ประเดน็การการวพิากษ์มโนทศัน์ทีค่ลาดเคล่ือน 
1.  เห็นด้วยหรือไม่ว่ามโนทศัน์ทีน่ าเสนอเป็นมโนทศัน์ที่

คลาดเคล่ือน ข้อใดบ้างไม่เห็นด้วยเพราะอะไร 
2.  ลกัษณะของตวัอย่างมโนทัศน์ทีน่ าเสนอมคีวามคลาดเคล่ือน

จากหลกัวจิัยการศึกษาอย่างไร 
3.  มโนทศัน์ทีค่ลาดเคล่ือนดงักล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพ

งานวจิัยอย่างไร 
4.  สาเหตุอะไรบ้างทีท่ าให้เกดิมโนทศัน์ทีค่ลาดเคล่ือน 
5.  ท่านคดิว่างานวจิัยของท่านส่วนใหญ่มคีวามคลาดเคล่ือนด้าน

การวจิัยหรือไม่ อย่างไร 



หน่วย 1: รู้จกั และใช้ประโยชน์เอกสารวจิยั 
 



1.  แหล่งทุนสนับสนุนการวจิัย เช่น วช. จะก าหนดว่า “ให้
นักวจิัยจัดท ารายงานมโนทัศน์ (concept paper) เพ่ือ
พจิารณาความเหมาะสมก่อน หากผ่านการพจิารณาเบ้ืองต้น 
นักวจิัยจึงจัดท าข้อเสนอวจิัย (research proposal)” นักวจิัย
สามารถจัดท ารายงานมโนทศัน์ (concept paper) เหมือน
ข้อเสนอวจิัย (proposal) ได้ เน่ืองจาก concept paper กบั 
proposal เป็นเร่ืองเดยีวกนั 

2.  การจัดท ารายงานมโนทศัน์ของนิสิตนักศึกษาปริญญาเอก 
ควรก าหนดปัญหาวจิัยหรือกรอบความคดิหรือสถิติวเิคราะห์
เป็นตัวตั้ง แล้วจึงจัดท าเอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง
สนับสนุน 



3. รายงานวจิัย/ข้อเสนอวจิัย เสนอกรอบความคดิของการวจิัย
ตั้งแต่บทแรก โดยยงัไม่จ าเป็นต้องมีหลกัฐานเอกสารที่
เกีย่วข้องกบัการวจิัยสนับสนุน  

4. การเขยีนบทความวจิัยสามารถคดัลอกเน้ือหาจากบทที ่5 ของ
รายงานวจิัยฉบับสมบูรณ์มาน าเสนอได้ เพราะบทสรุป
ผลการวจิัยในบทที่ 5 ครอบคลุมสาระทุกประการ 

5.  หลกัการเขียนบทความวจิัยจากงานวจิัยทีส่ าคญั คือ รายงาน
วจิัยหน่ึงเร่ืองจะเขยีนเป็นบทความวจิัยได้เพยีงบทความเดยีว 

 



6. ข้อเสนอวจิัย/บทความวจิัย สามารถเสนอวธีิด าเนินการวจิัยแบบ
กว้าง ๆ ได้  ไม่จ าเป็นต้องก าหนดรายละเอยีดทีเ่ฉพาะเจาะจง
ตามประเดน็วจิัยทีต่นเองต้องการศึกษาเพ่ือให้กระชับ และไม่
เสียเวลา 

 
7. รายงานเอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง (review related 

literature) ควรมคีวามหนานับร้อยหน้า และควรคดัส าเนา
เอกสารเกีย่วกบันโยบายของรัฐ  กฎหมายทางการศึกษา 
หลกัเกณฑ์หรือระเบียบทีรั่ฐประกาศ ซ่ึงเป็นเอกสารที่มกีาร
ตีพมิพ์เผยแพร่ในวงกว้าง ทีเ่กีย่วข้องกบับริบทที่จะท าวจิัย  



8. มโนทัศน์ในการเขียน “รายงานเอกสารที่เกีย่วข้อง”   
 
8.1 ควรมีเน้ือหาสาระทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ช่วยให้ผู้อ่าน

มีความรู้ แม้จะไม่เกีย่วข้องกบัประเดน็วจัิยทีศึ่กษา 
 
8.2 ควรเสนอสาระจากงานวจิัยที่อ่านมาจากบทคดัย่อ หรือ 

Dissertation Abstract International (DAI) โดยไม่
จ าเป็นต้องเป็นรายงานวจิัยฉบับเตม็ (full report) เพ่ือ
ประหยดัเวลา 



8.3 ควรเสนอสาระแยกตามเอกสารรายฉบับ เรียงตาม
ตวัอกัษรช่ือผู้แต่ง และปีทีพ่มิพ์เผยแพร่ เหมือนใน
บรรณานุกรม และไม่มีการสรุปสังเคราะห์ เพราะจะ
เป็นการไม่ให้เกยีรตผู้ิเป็นเจ้าของงาน  

 

 8.4 กรณีที่นักวจิัยยงัไม่ได้ศึกษา/หาเอกสารที่เกีย่วข้องกบั
การวจิัยไม่ได้ ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานเอกสาร
และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง” กไ็ด้ โดยนักวจิัยควรรายงาน
ว่ายงัไม่เคยมีใครศึกษาวจิัยเร่ืองนีม้าก่อน 

 

 8.5 เอกสาร/งานวจิัย/แหล่งค้นที่ใช้อ้างองิ อาจเป็นเอกสาร
เก่ามาก/ไม่ทันสมัยกไ็ด้ เพราะต าราหลายเล่มที่เก่ามาก
เป็นต าราช้ันครูทั้งส้ิน  



8.6 ค าว่า “เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง” มคีวามหมายรวมถึง
เอกสารและงานวจิัยทุกชนิดไม่ว่าจะเกีย่วข้องกบัการวจิัยมาก
หรือน้อย กใ็ช้ได้ทั้งหมด 

 
 8.7 การเสนอรายงานเอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง ใช้”การ

คดัลอก/การตดัแปะ” (copy and paste) ได้ เพราะเป็นข้อความ
ทีน่ ามาจากต้นฉบับจริง และถือว่าไม่ผดิจรรยาบรรณ 
เน่ืองจากได้อ้างองิช่ือเจ้าของผลงานแล้ว 



9. การรายงานผลการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร 
9.1 ถ้านักวจิัยน าข้อความจากเอกสารต้นฉบับ มาเรียบเรียงวลี

หรือประโยคใหม่ (paraphrase) ไม่จ าเป็นต้องอ้างองิ เพราะ
ไม่ได้ลอกข้อความจากต้นฉบับ 

 9.2  นักวจิัยแปลข้อความหรือคดัลอกข้อความ ค าต่อค า จาก
เอกสารต้นฉบับ โดยระบุการอ้างองิในบรรณานุกรมท้าย
รายงาน ไม่ต้องมกีารอ้างองิในเน้ือหา  

 9.3 การอ้างองิสาระในเอกสาร ไม่จ าเป็นต้องระบุเลขหน้า ดงัน้ัน
ถ้าอ้างองิหลกัการวจิัย อ้างองิต าราวจิัยเล่มไหนก็ได้ 



9.4 การอ้างองิสาระในเอกสาร อาจตัดตอนมาค าเดยีว วลเีดยีว 
หรือประโยคเดยีวกไ็ด้ และน ามาใช้ในการอธิบายแนวคดิทีไ่ม่
ตรงกบัแนวคดิในต้นฉบับกไ็ด้  

 
9.5 นักวจิัยอาจคดัลอกข้อความจากผลงานวจิัยของตนเองทั้งที่

พมิพ์/ไม่พมิพ์เผยแพร่ มาใช้ในเอกสารวจิัยทีเ่ขียนใหม่ได้โดย
ไม่ต้องอ้างองิ และไม่ผดิจรรยาบรรณเน่ืองจากเป็นผลงาน
ของนักวจิัยเอง 

 
ข้อเสนอมโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือนเพิม่เติม. . . 



  
 

หน่วย 2: เขียนบทน าให้น่าอ่าน 



มโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือน 
1.นกัวจิยัควรเขียน “ความส าคญัและทีม่าของปัญหา

วจิัย” ตามความสนใจของนกัวจิยั หรือตามกระแสนิยม
ของประเดน็วิจยั หรือตามนโยบายวิจยัท่ีก าหนดในช่วง
นั้น เขียนอธิบายความส าคญัของประเดน็วจิยั โดยอา้งอิง
ข่าวสารท่ีปรากฏตามส่ือ เช่น หนงัสือพิมพ ์หรืออา้งอิง
ถอ้ยแถลงของรัฐบาลเก่ียวกบันโยบายการศึกษาของรัฐ 
เพื่อใหป้ระเดน็วิจยัท่ีตอ้งการศึกษาเป็นเร่ืองท่ีทนัสมยั 
สนองนโยบายของรัฐบาล  

 



2. นิสิตนกัศึกษาสามารถก าหนดค าถามวิจยั
ในลักษณะของข้อความที่ตนเองสงสัย 
และยังไม่รู้ค าตอบ เช่น ก าหนดค าถาม
วิจัยว่า “การสอนแบบเน้นผู ้เ รียนเป็น
ส าคญัคืออะไร”   

 
 



3. ตวัอย่างการเขยีนค าถามวจัิย และวตัถุประสงค์วจัิย 
ค าถามวิจัย  
1) ปัจจุบนัครูมีสภาพการปฏิบติังานตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา

อยา่งไร  
2) ครูมีปัญหาในการปฏิบติังานในเร่ืองใดบา้ง? 
วตัถปุระสงค์วิจัย  
1) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบัสภาพการปฏิบติังานของครูตามนโยบาย

ปฏิรูปการศึกษา 
2) เพื่อพฒันาระบบการนิเทศเพ่ือช่วยแกปั้ญหาการปฏิบติังานของครู 

 



4.ปัญหาวจิัยท่ีเหมาะสมกบัการขอรับทุนสนบัสนุนการ
วจิยั ควรมาจากสภาพปัญหาในการปฏิบติังานของ
นกัวจิยั  นกัวจิยัเสนอขอท าวจิยัเพื่อแกไ้ขปัญหา และ
ประเมินผลลพัธ์หลงัการแกปั้ญหา เช่น  

 “คะแนน ONET ของเขตพื้นท่ีการศึกษาของตนเองต ่า  
นักวจิัยเสนอขอทุนวจิัยท าวจิัยเพ่ือยกระดบัคุณภาพ
การศึกษา โดยการฝึกอบรมพฒันาครู และเพื่อประเมิน
ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการแกปั้ญหาดว้ยการฝึกอบรมครู” 

 



5. การเขยีนวตัถุประสงค์วจิยัจะต้อง
เขียนให้เห็นถงึส่ิงท่ีเป็นประโยชน์
จากการวิจยั หรือระบุผลการวจิัยที่
อยากได้  



6. นกัวิจยัควรก าหนดนิยามค าศัพท์ในหวัขอ้ “นิยาม
ศพัทเ์ฉพาะในการวิจยั” ใหก้บัค าส าคญัทุกค าที่
ปรากฏในช่ือเร่ืองวจิัย เพ่ือผูอ่้านรับรู้วา่นิยามค าศพัท์
นั้นจะใชเ้ฉพาะงานวจิยัของตนเองเท่านั้น  เช่น  

 

 “ครู” หมายถึง ครูสงักดัส านกังานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 “โรงเรียน” หมายถึงโรงเรียนท่ีเป็นกรณีศึกษาของการ

วจิยัจ านวน 3 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร  



7. นกัวจิยัรู้วา่กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ไม่ตั้งใจให้ข้อมูล หรือกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบ
อาจไม่เป็นตัวแทนประชากร จึงควรก าหนด
ข้อตกลงเบ้ืองตน้เพ่ือลดจุดอ่อนของการวจิยัวา่ 
“กลุ่มตวัอยา่งมีความจริงใจในการตอบ  หรือกลุ่ม
ตวัอยา่งมีลกัษณะท่ีเป็นตัวแทนประชากร  หรือ
เคร่ืองมือวจัิยมีคุณภาพเช่ือถือได”้ 

 



8. การเขียนประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการวจิยั
เรียงตามวตัถุประสงคว์ิจยั โดยระบุส่ิงทีเ่ป็น
ค าตอบหรือข้อค้นพบจากการวจิยั เช่น 
วตัถุประสงค์วจัิย  เพื่อพฒันาส่ือการสอนส าหรับ
เด็กพิเศษ 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  การวจิยัน้ีท าใหไ้ดส่ื้อ
การสอนส าหรับเด็กพิเศษ 



9. การเขียนกรอบความคดิวจิยัเป็นขั้นตอนการวจิยั หรือเขียน
กรอบท่ีแสดงท่ีมาของตวัแปรวิจยัในแผนภาพโครงสร้าง
ความสมัพนัธ์ เช่น  

กรอบความคิดของการวจิยัแสดงความสมัพนัธ์เช่ือมโยงระหวา่ง
กิจกรรมการวจิยักบัตวัแปรวจิยั  กรอบความคิดประกอบดว้ย 
การศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  
การพฒันาตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร   
การตรวจสอบความเหมาะสมของตวับ่งช้ี   
การสร้างเคร่ืองมือวดัภาวะผูน้ า  
การศึกษาความสมัพนัธ์ของตวัแปรภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารกบัประสิทธิผล

ของโรงเรียน 



10.การเขียนขอบเขตของการวจิัยประกอบดว้ย 
ขอบเขตด้านประชากร ขอบเขตด้านเน้ือหา 
ขอบเขตด้านระยะเวลา ขอบเขตด้านเคร่ืองมือ
วจิัย 



11.การน าเสนอสมมุตฐิานวจิัยในบทน า โดยไม่มีแนวคิด
ทฤษฎีหรืองานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งสนบัสนุน สามารถ
กระท าได ้ เน่ืองจากสมมุติฐานวจิยัเป็นค าตอบเท่ีคาด
เดาล่วงหนา้ นกัวจิยัสามารถใชต้รรกะหรือ
ประสบการณ์ของตนในการคาดเดาค าตอบได ้
นอกจากน้ีประเดน็วจิยับางประเดน็เป็นประเดน็ท่ียงัไม่
เคยมีใครศึกษามาก่อน ไม่สามารถหาแนวคิดทฤษฎี
รองรับการก าหนดสมมุติฐานวจิยัได ้  

 



  
 

หน่วย 3:  

ออกแบบการวจิัยให้เหมาะสม  



ประเดน็ส าหรับการวพิากษ์มโนทศัน์ทีค่ลาดเคล่ือน 

1. การเขียนหวัขอ้ “วธีิด าเนินการวจิัย” นกัวิจยั
อาจจะระบุหรือไม่ระบุ แบบแผนการวิจยั และวิธี
วจิยัท่ีใชใ้นการวจิยักไ็ด ้  

2. การเขียนหวัขอ้ “ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง”  
 นกัวจิยัอธิบายวา่กลุ่มประชากรเป็นใคร กลุ่ม

ตวัอยา่งวจิยัเป็นใคร เท่านั้น ไม่ตอ้งอธิบายวธีิการ
เลือกกลุ่มตวัอยา่งวจิยักไ็ด ้ 



3. การเขียนอธิบาย “วธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง” ใหเ้ขียนวา่ใช้
เทคนิคการสุ่มตวัอยา่งแบบใด  และระบุขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ประมาณค่าตามสูตรของ Yamane หรือ Krejzie & 

Morgan  
4. การสร้างแบบสอบถามประเภทเลือกตอบ ไม่วา่ก าลงัวดัใน

มิติใดกต็าม  นกัวจิยัควรใชค้  าช้ีแจงแบบเดียวกนัทั้งหมด โดย
ใชค้  าช้ีแจงวา่  

 “ใหท้ าเคร่ืองหมาย ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
โดยใชเ้กณฑ ์5= มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 
นอ้ย = 1 นอ้ยท่ีสุด” 

 



ข้อความ 1 2 3 4 5 

1 เดก็ไทยมีความพร้อมในการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน 

2 การเตรียมความพร้อมของเดก็ไทย
ต้องเร่งที่การพัฒนาครูก่อนเป็นการ
เร่งด่วน 

3 ศักยภาพของครูในการพัฒนาความ
พร้อมของเดก็ไทย 

4 ระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไทยในประชาคม
อาเซียน 

5 การพัฒนาตนเองของท่านให้พร้อม
รับมือกับการที่ประเทศจะก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน 



5. ในขอ้เสนอการวิจยั   “ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจยั” ใหเ้ขียนตาม
กรอบการสร้างเคร่ืองมือวิจยักวา้ง ๆ ไม่ตอ้งแสดงรายละเอียดดงัน้ี  
1) การศึกษาเอกสารเพื่อนิยามตวัแปร  
2) การออกแบบเคร่ืองมือวิจยั และจดัท าเคร่ืองมือวิจยัฉบบัร่าง 
3) การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา โดยผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 3 คน  
4) การทดลองใชเ้คร่ืองมือวิจยักบัผูท่ี้ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 2 คร้ัง กลุ่ม

ตวัอยา่งขนาด 5 คน และขนาด 30 คน  
5) ประมาณค่าความเท่ียง อ านาจจ าแนก และ  
6) การจดัท าเคร่ืองมือวิจยัฉบบัจริงเพื่อน าไปใช ้



6. นกัวิจยัตอ้งระบุช่ือตวัแปรในการวิจยั ใน
แบบสอบถามท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
เพื่อใหก้ลุ่มตวัอยา่งเขา้ใจตรงกบันกัวจิยัและรู้
วา่ก าลงัถูกวดัในเร่ืองอะไร  

 

 

 



7. การสร้างเคร่ืองมือวิจยัส าหรับการวเิคราะห์ปัจจยัเชิง
สาเหตุหรือปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรท่ีสนใจศึกษา 
สามารถก าหนดใหผู้ต้อบระบุปัจจยัตามการรับรู้ได ้ดงั
ตวัอยา่งต่อไปน้ี 

ข้อความ 1 2 3 4 5 
1 มีใจรักชอบสอนหนงัสือ 
2 ครูแนะแนวในโรงเรียนแนะน าให้เรียน 
3 พอ่แมต้่องการให้เป็นครู 
4 ครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ 



8. แบบสอบถามควรหาค่าความเท่ียง
ส าหรับตวัแปรท่ีเป็นความคิดเห็นทัว่ไป 
เหมือนการหาค่าความเท่ียงของ
เคร่ืองมือวดัตวัแปรทางจิตวิทยา 

 



หน่วย 4:  
เสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูลทีส่มบูรณ์ 

 



1. รายงานน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล ต้องแยกเป็นตอนๆ 
ตามวธีิการวเิคราะห์ข้อมูลทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ และแยก
เสนอผลการวเิคราะห์ช้อมูลเชิงปริมาณ และส่วนผลการ
วเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นคนละตอนด้วย 

  
2.  รายงานผลการวเิคราะห์ข้อมูล ต้องเรียงตามตวัแปรใน

แบบสอบถาม 
 
3.  รายงานผลการวเิคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น เป็นส่ิงทีไ่ม่จ าเป็น 

ตัดทิง้ได้ 



4. ผู้อ่านสนใจเฉพาะผลการทดสอบสมมุตฐิานทางสถติ ิไม่
สนใจเร่ืองข้อตกลงเบ้ืองต้นทางสถิติ จึงไม่จ าเป็นต้อง
น าเสนอในรายงาน 

5. การจดัท าตารางผลการวเิคราะห์ข้อมูล ท าได้โดยท าส าเนา 
(copy) จาก SPSS printout มาวาง (paste) ลงในรายงาน 

6. เสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูลในรูปตารางก่อนเสมอ แล้วจึงแปล
ความหมาย  

7. การรายงานผลการวเิคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ต้องเพิม่ส่วนทีเ่ป็นความคดิเห็นของนักวจิัยด้วย 

8. การรายงานผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจะมตีวัเลขหรือ
ค่าสถิตไิม่ได้ 

 



9.  การรายงานผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ต้องมีรูป
เป็นหลกัฐาน 

10.  การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูลควรแยกขาดกนัเป็น
ตอนๆ ไม่ควรโยงถึงกนั 

11.  ยิง่มีตารางแสดงผลการวเิคราะห์ข้อมูล เป็นจ านวนมาก
เท่าไร แสดงว่าเป็นงานวจิัยที่ดีมากเท่าน้ัน 

12.  การเสนอตารางแสดงผลการวเิคราะห์ข้อมูล ไม่มี
หลกัการอะไรพเิศษ มีแต่รูปแบบของตาราง เช่น 
รูปแบบที ่APA ก าหนด ซ่ึงควรต้องท าตาม 

 13. การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล ให้อ่านค่าสถติทิีใ่ช้
ทดสอบเท่าน้ัน เพราะผู้อ่านสามารถอ่านค่าสถติอ่ืินๆ 
และแปลความหมายได้เองแล้ว 



14. รายงานผลการวเิคราะห์ข้อมูล คือรายงาน
ผลการวจิัย น่ันเอง นักวจิัยใช้เรียกช่ือรายงานได้ทั้ง
สองแบบ 

 
 15. การแปลความหมายผลการวเิคราะห์ข้อมูล ควรอยู่

ในขอบเขตของกลุ่มตวัอย่างทีเ่ลือกมาศึกษาเท่าน้ัน  



  
 

หน่วย 5:  

เขยีนสรุป อภปิรายผล  
และข้อเสนอแนะ แบบสร้างสรรค์ 



ประเดน็ส าหรับการวพิากษ์มโนทศัน์ทีค่ลาดเคล่ือน 

1.นักวิจยัควรเขียนสรุปผลวิจัยเรียงตามผล
การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีน าเสนอในบทท่ี 4 
และควรเรียงตามข้อค าถาม ท่ีปรากฏใน
แบบสอบถาม เพื่อไม่ให้เกดิความสับสน 



ประเดน็ส าหรับการวพิากษ์มโนทศัน์ทีค่ลาดเคล่ือน 

2. การสรุปผลการวิจยัตอ้งน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างท่ีให้
ข้อมูล โดยถือว่า เ ป็นส่วนหน่ึงของ
ผลการวิจยั  เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการ
สรุปอ้างอิงว่าผลการวิจัยมาจากกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะแบบใด 



3. แม้จะเป็นการสรุปผลการวิจัยท่ีน าเสนอในบทที่ 
5 แต่ก็ต้องมีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์
ข้อมลู (สถิติ) โดยควรน าเสนอผลการวิจัยตาม
โครงสร้างของเนือ้หาสาระท่ีน าเสนอในบทที่ 4 
และเสนอผลการทดสอบค่าสถิติเหมือนกับบทท่ี 
4  ต่างกันที่น าเสนอเป็นความเรียงไม่ต้อง
น าเสนอตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูลเหมือน
บทท่ี 4 



4. การอภิปรายผลการวิจัย คือ การระบุว่าผลการวิจัยของ
ตนเองสอดคล้องหรือขดัแย้งกบังานวิจยัในอดีตของใครบ้าง  
ประเด็นการอภิปรายควรเรียงตามวัตถุประสงค์การวิจัย  
และในการอภิปรายผลการวิจัย ควรน าเสนอผลการวิจยัซ า้
อีกครัง้ เพื่อเชื่อมโยงให้ผู้อา่นเห็นภาพชดัเจนก่อนวา่ต้องการ
อภิปรายผลการวิจัยในประเด็นใด  และต้องอ้างอิ ง
ผลการวิจัยของตนเองว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของใครใน
อดีต ไม่ควรเขียนเสนอแนะการใช้ประโยชน์จากผลการวิจยั
ในส่วนของการอภิปรายผลการวิจยั เพราะข้อเสนอแนะจาก
การวิจยัจะมีหวัข้อแยกตา่งหาก  

 



5. เอกสารท่ีน ามาเสนอในส่วนของการ
อภิปรายผลการวิจยัต้องมาจากเนือ้หาใน
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ไม่ควร
น าเอกสารอื่นท่ีไม่ได้กล่าวถึงในบทท่ี 2 
มาใช้ในบทท่ี 5 หากต้องการใช้เอกสาร
นัน้ ก็ต้องไปเพิ่มเติมในบทที่ 2 ด้วย 



6. นกัวิจยัไม่ควรน าปัญหาอุปสรรคจาก
การวิ จัยมา เ ขียนรวมอ ยู่ ในการ
อภปิรายผลการวิจยั เพราะเป็นเนือ้หา
คนละส่วน  ส่วนท่ีเป็นปัญหาระหว่าง
การท าวิจยั ควรเขียนเป็นข้อจ ากัดของ
การวิจยัโดยให้น าเสนอในบทท่ี 1 

 



7. การจดัท าขอ้เสนอแนะจากการวจิยั นักวจิัยสามารถใช้
ตรรกะของตนเองในการจัดท าข้อเสนอแนะได้ด้วย  ไม่
จ าเป็นตอ้งอิงผลการวจิยัอยา่งเดียว   นอกจากน้ีการ
จดัท าขอ้เสนอแนะจากการวจิยัควรเสนอแนะให้ใช้
ประโยชน์จากผลการวจิัยทีป่ระสบความส าเร็จเท่านั้น  
ขอ้คน้พบใดท่ีไม่เป็นไปตามสมมุติฐานการวจิยั ควร
เสนอแนะใหท้ าการศึกษาวจิยัในคร้ังต่อไป 

 

 



8. การท าใหง้านวิจยัมีคุณภาพ ในการจดัท าขอ้เสนอ
จากการวิจยัจ าเป็นตอ้งมีข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย
คร้ังต่อไปด้วย เพ่ือให้เกดิการวจิัยต่อยอด  โดย
นกัวิจยัตอ้งระบุส่ิงทีต่นเองยงัไม่ได้วจัิยให้ผู้อ่ืน
ทราบและน าไปวจิัยต่อ  ส าหรับปัญหาอุปสรรคท่ี
นกัวิจยัพบในการวิจยัไม่ควรน าเสนอใน
ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั แต่ควรน าเสนอเป็น
ขอ้จ ากดัของการวจิยัในการอภิปรายผล 

 



 
 

หน่วย 6:  
เรียนรู้เทคนิคการเขยีน และเผยแพร่บทความวจิยั 
  
 



 
1. การจัดท าบทความโดยสรุปย่องานวจัิยหรือท าเป็น

บทสรุปผู้บริหาร ให้น าสรุปผลการวจัิยในบทที ่5 ของ
รายงานวจัิยฉบับสมบูรณ์มาน าเสนอ ประกอบด้วย 
ปัญหา วตัถุประสงค์วจัิย และผลการวจัิยส าคญัเท่าน้ัน  

 

2. รูปแบบบทความ สไตล์การพมิพ์  การอ้างองิ และ
ส่วนประกอบของบทความ ต้องยดึตามที่วารสารที่เป็น
แหล่งเผยแพร่หรือตามที่สถาบันก าหนด ไม่ควรยดึ
หลกัการเขียนบทความวจิัยที่เป็นสากล เช่น APA Style  

 
3.  บทคดัย่อของบทความวจิัย มีความยาวเท่ากบับทคดัย่อ

วทิยานิพนธ์ ไม่จ าเป็นต้องท าตามข้อก าหนดของ
วารสาร บทคัดย่ออาจยาว 1-2 หน้า ได้ 



 
4. ทั้งหัวข้อ และสาระของบทความวจิัย มีลกัษณะเป็น

แบบเดียวกบัหัวข้อ และสาระในรายงานวจิัย เพยีงแต่
ตัดให้ส้ันลง 

 
5. แม้ว่าบทความวจัิยไม่มีผลการข้อมูลเชิงประจักษ์

รองรับ แต่ในการอภิปรายผลการวิจัยนักวจิัยอาจอ้างถึง
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทีนั่กวจัิยท าขึน้ ซ่ึงไม่ปรากฏใน
บทความได้ 

 

6. นักวจิัยไม่ควรเขียนบทความวจิัย จนกว่าจะท างานวจิัย
เสร็จส้ินสมบูรณ์  

 
7.  การเสนอบทความวจัิยในทีป่ระชุมวชิาการแล้วไม่

สามารถส่งพมิพ์เผยแพร่ในวารสารได้ 



8. การเผยแพร่บทความวจิัยในวารสารวชิาการ และการ
เผยแพร่บทความวจัิยในการประชุมวชิาการ ใช้หลกัการ
น าเสนอแบบเดียวกนั 

 
9. การเลือกวารสารหรือแหล่งเผยแพร่บทความวจิัยระดับ

นานาชาติ ควรเลือกแหล่งที่มีการพมิพ์เผยแพร่
บทความวจิัยของนักวจิัยต่างประเทศ เพราะช่วยเพิม่
โอกาสการตอบรับการเผยแพร่บทความ 

 
10. โอกาสได้ลงพมิพ์บทความวจิัยในวารสารวชิาการ

ต่างประเทศมีน้อย เพราะนักวจิัยต่างประเทศไม่สนใจ
งานวจิัยของไทย 



11. กรณีงานวจิัยท าเป็นแผนงานวจิัย มีทีมนักวจิัยหลายคน 
เม่ือนักวจิัยคนหน่ึงน างานวจิัยไปเขียนบทความ ต้องใส่
ช่ือเป็นผู้เขยีนบทความคนเดียว 

 
12. นักวจิัยสามารถคดัลอก (copy) ข้อความจากงานวิจัย

ของตนเองมาใส่ในบทความวจิัยของตนได้โดยไม่ต้อง
อ้างองิ 

 

13. บทความวจัิยเม่ือเขยีนแล้ว ไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ 
ไม่ว่ากรณีใด 



 
14. นักวจิัยสามารถใช้ประโยชน์จากบทความวจิัยได้แบบ

เดียว คือใช้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวจิัย    
 
15. บทความวจัิยทีม่ีคุณภาพ มีโอกาสได้ลงพมิพ์ระดบั

นานาชาต ิต้องท าตามแบบงานวจิัยต่างประเทศ และใช้
สถติวิเิคราะห์ขั้นสูง 

 
16. บทความวจิัยมีมโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือนน้อย เพราะผ่าน

การคดักรองจากกองบรรณาธิการแล้ว 
 
 
 
 



 
 
ข้อเสนอมโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือนเพิม่เติม. . . 
 
 
 



กรอบความคดิของการวจิัย 
Conceptual Framework 

ศ.ดร.สุวมิล  วอ่งวาณิช 
ภาควิชาวิจยัและจิตวิทยาการศึกษา 

คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 



การวางกรอบความคดิ  
(conceptualization) 

กระบวนการสร้างมโนทศัน์จากปรากฎการณ์ท่ี
เกิดข้ึนจริงในธรรมชาติ โดยอาศยัทฤษฎีและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผลท่ีไดจ้ากกระบวนการสร้าง
มโนทศัน์ คือ กรอบความคิดเชิงทฤษฎี  



 ตอ้งมีการศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ท่ีศึกษา  
 ทฤษฎีท่ีใชใ้นการอธิบายปรากฏการณ์มีมากมาย  เช่น ตวัอยา่งทฤษฎีทาง

จิตวิทยา ไดแ้ก่ ทฤษฎีการเรียนรู้  ทฤษฎีการเสริมแรง  ทฤษฎีแรงจูงใจ 
ทฤษฎีบุคลิกภาพ  หรือตวัอยา่งทฤษฎีทางสงัคม เช่น ทฤษฎีโครงสร้าง-
หนา้ท่ีนิยม (structural-functional Theory)  ทฤษฎีความ
ขดัแยง้ (conflict Theory) 

การวางกรอบความคดิ (conceptualization) 



กรอบความคดิเชิงทฤษฎ ี 
(theoretical framework)  

เป็นแบบจ าลอง แสดงโครงสร้างความสมัพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งตามทฤษฎี  
(นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2540)  

 



กรอบความคดิของการวจิัย  
 (conceptual framework) 

 แบบจ าลองท่ีนกัวจิยัสร้างข้ึนโดยไม่ไดศึ้กษาตวัแปรทุกตวัตาม
ทฤษฎี แต่คดัเลือกหรือลดตวัแปรลงใหมี้ความเหมาะสม)   

 ใชท้ฤษฎีและผลการวจิยัในอดีตเพ่ือแทนความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์
ระหวา่งปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในธรรมชาติ และจะน าไป
ตรวจสอบวา่มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษห์รือไม่ 
เพียงใด 



กรอบความคดิการวจิัยกบัขอบเขตการวจิัย 

 กรอบความคิดของการวิจยัไม่ใช่ขอบเขตของการวิจยั  
 ขอบเขตของการวิจยั หมายถึง สาระท่ีนกัวิจยัเสนอใหผู้อ่้านทราบวา่การ

วิจยัคร้ังน้ีครอบคลุมประชากรกลุ่มใด ตวัแปรครบถว้นตามกรอบ
ความคิดเชิงทฤษฎีหรือไม่ การวดัตวัแปรแต่ละตวัครบถว้นตามนิยามเชิง
ทฤษฎีของตวัแปรเพียงใด การรวบรวมขอ้มูลใชว้ิธีการสมบูรณ์ตามท่ี
ควรจะเป็นเพียงใด และการวิเคราะห์ขอ้มูล ตอบค าถามวิจยัลึกซ้ึงขนาด
ไหน  

 การท่ีสภาพความเป็นจริงสอดคลอ้งกบักรอบความคิดการวิจยัแต่นกัวิจยั
ไม่ไดท้  า นัน่คือขอ้จ ากดัของการวิจยั 



การสร้างกรอบความคดิการวจิัย 

(1) การก าหนดแหล่งขอ้มูลเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
วจิยั เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งมีหลายประเภท  

(2) การจดัประเภทหรือหมวดหมู่ของสาระท่ีจะ
สงัเคราะห์ ซ่ึงอาจจ าแนกเป็นนิยามตวัแปร ทฤษฎี
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรหลกัของการวจิยั  หรือ 
ผลการวจิยัก่อนหนา้นั้น  



การสร้างกรอบความคดิการวจิัย 

(3) น าขอ้มูลท่ีไดบ้นัทึกมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ ถา้ตอ้งการ
ก าหนดกรอบความคิดของการวจิยั กค็วรใหค้วามส าคญักบั
เอกสารเชิงทฤษฎีและผลการวจิยั เพ่ือก าหนดโครงสร้าง
ความสมัพนัธ์ของตวัแปรตามประเดน็วจิยัท่ีก าหนด  

(4) นกัวจิยัตอ้งแสดงค าอธิบายบรรยายกรอบความคิดของการวิจยั
ท่ีแสดงเป็นแผนภาพเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรวา่
มีท่ีมาอยา่งไร ไม่ควรแสดงแต่แผนภาพเฉยๆ  



ทฤษฎกีบัการวางกรอบความคดิของการวจิัย  

 ทฤษฎี (theory) หมายถึง ขอ้ความท่ีอธิบายปรากฎการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในธรรมชาติหรือในโลกแห่งความเป็นจริง  (real 

world)  โดยการแสดงความสมัพนัธ์เช่ือมโยงมโนทศัน์ 
(concepts) ต่าง ๆ ใหเ้ขา้ใจวา่วถีิการปฏิบติัของคนในสงัคม
เป็นอยา่งไร  และท าใหเ้ขา้ใจเหตุผลของการกระท าหรือการ
แสดงพฤติกรรมท่ีปรากฏนั้น ๆ ใหเ้ห็น  

 



 องค์ประกอบของทฤษฎ ี(theory)  

ขอ้ตกลง (assumptions)  
มโนทศัน์ (concepts) 

ความสมัพนัธ์ (relations)  

หน่วยของการวเิคราะห์ (unit of analysis)  



องค์ประกอบและจุดเน้นทางทฤษฎ ี

 ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (assumptions) หมายถึง ส่ิงท่ีตอ้ง
ยอมรับโดยไม่ตอ้งทดสอบหรือพิสูจน ์ 

 มโนทศัน์ เป็นแนวคิดท่ีแสดงในรูปของสญัลกัษณ์หรือค า 
เช่น มโนทศันข์องค าวา่ น ้าหนกั ส่วนสูง เพศ  ศาสนา  

 - มโนทศันเ์ด่ียว & มโนทศัน์กลุ่ม 
 - มโนทศัน์ท่ีเป็นรูปธรรม & มโนทศัน์ท่ีไม่เป็นรูปธรรม 



องค์ประกอบและจุดเน้นทางทฤษฎ ี(ต่อ) 
 กรอบความคิดของการวิจยั จะมีมโนทศัน์ท่ีตอ้งการศึกษาซ่ึงเรียกวา่     
“ตวัแปร” (variable)  

 ตวัแปรเป็นมโนทศัน์ท่ีมีคุณลกัษณะ (attribute) ท่ีสามารถแปรเปล่ียน
ได ้เช่น เพศ เป็นตวัแปร   (แต่เพศชาย ไม่ใช่ตัวแปร)  

 มโนทศัน์ จะเป็นตวัแปรไดต่้อเม่ือมีลกัษณะ 3 ประการ  
 การมีคุณลกัษณะท่ีมีมากกวา่หน่ึงลกัษณะ 
 การท่ีนกัวจิยัเลือกเขา้มาศึกษาในการวจิยั 
 อยูใ่นรูปท่ีสังเกตเห็นและวดัได ้ 

 กรอบความคิดของการวิจยัจึงตอ้งมีการนิยามตวัแปรในกรอบความคิดของ
การวิจยัใหเ้ป็นนิยามปฏิบติัการ (operational definition)  



องค์ประกอบและจุดเน้นทางทฤษฎ ี(ต่อ) 

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งมโนทศัน์ในกรอบความคิดเชิงทฤษฎี เป็นส่ิงท่ี
สามารถก าหนดไดจ้ากทฤษฎีหรืองานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ลกัษณะของความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรจะน าไปสู่การก าหนดขอ้เสนอ
ซ่ึงจะเป็นสมมติฐานของการวิจยั (research hypothesis)  

 สมมติฐานการวิจยัเป็นขอ้เสนอท่ีใชใ้นการตรวจสอบวา่ทฤษฎีท่ีน ามา
ศึกษายงัคงยนืยนัไดต่้อไปหรือไม่ หรือตอ้งมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
อยา่งไร (บางเร่ืองไม่ก าหนดสมมติฐานไวล่้วงหนา้ แต่อาจไดห้ลงั
ส้ินสุดการวิจยั) 



 
สมมติฐานการวิจยั 

  มีความสมัพนัธ์หรือไม่มีความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
  เป็นความสมัพนัธ์ท่ีมีทิศทางหรือไม่มีทิศทาง  
  มีความสมัพนัธ์ทางบวกหรือทางลบ  
  มีขนาดความสมัพนัธ์นอ้ยหรือมาก  



การอธิบายความสัมพนัธ์ของตัวแปร 

 บางเร่ืองศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทั้งหมดท่ีปรากฏใน
ทฤษฎีแบบเตม็รูป 

 บางเร่ืองศึกษาเฉพาะบางตวัแปรท่ีคดัจากบางส่วนของทฤษฎีเตม็รูป   
 อาจก าหนดแนวทางการศึกษาโดยใช ้

 หลกันิรนยั (deductive direction) การวิจยัเชิงปริมาณให้
ความส าคญักบัการก าหนดทฤษฎีท่ีตอ้งการตรวจสอบยนืยนั  

 อุปนยั (inductive direction) การวิจยัเชิงคุณภาพ สรุป
ผลการวิจยัเป็นขอ้เสนอท่ีเป็นทฤษฎีฐานราก (grounded theory)  



แนวคดิการวจิัยทีใ่ช้ในการวางกรอบความคดิของการวจิัย 

 การวิจยัเชิงปริมาณ ใชห้ลกันิรนยั (deductive direction)  
 การวิจยัเชิงคุณภาพ ใชห้ลกัอุปนยั (inductive direction)  

- มีการออกแบบท่ีมีความยดืหยุน่กวา่  
- ไม่มีกรอบความคิดท่ีก าหนดตวัแปรล่วงหนา้ตายตวั  
- ตวัแปรหรือประเดน็ค าถามต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการศึกษา     
ค่อยปรากฏระหวา่งการศึกษา 







หน่วยของการวเิคราะห์ 

แสดงใหเ้ห็นกลุ่มหรือระดบัของการวจิยัวา่เป็นใคร 
มีขนาดใหญ่เลก็เพียงใด เช่น จะศึกษาระดบันกัเรียน
เป็นรายบุคคล หรือระดบัหอ้งเรียน ระดบัโรงเรียน 
ระดบัจงัหวดั ระดบัภูมิภาค ระดบัประเทศ เป็นตน้  



ตัวอย่างกรอบความคดิของการวจิัย 



 

 

 

 

 

วธีิสอน ผลสัมฤทธ์ิ 

IV DV 
Active V. หรือ 
Manipulated V. 



 

 

 

 

 

ระดับ
การ 

ศึกษา 

รายได้ 

Attribute Variable 

DV IV 



 

 

 

 

 

วธีิสอน ผลสัมฤทธ์ิ 

IV DV 
Categorical V. Continuous V. 



 

 

 

 

 

วธีิสอน ผลสัมฤทธ์ิ 

IV DV 
Qualitative  V. Quantitative V. 



 

 

 

 

 

วธีิสอน ผลสัมฤทธ์ิ 

สตปัิญญา 

IV DV 

Extraneous V. 



 

 

 

 

 

วธีิสอน ผลสัมฤทธ์ิ 

สตปัิญญา 

IV DV 

Control  V. 



ปัจจัย            ตัวแปร 

ครู  คุณภาพการสอน    วธีิ
สอน 

นักเรียน ความตัง้ใจเรียน     

ทศันคตต่ิอการเรียน 

ครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ  

การอบรมเลีย้งด ู

โรงเรียน สภาพแวดล้อม      

ลักษณะการบริหาร 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนของนักเรียน 



ลกัษณะนักเรียน ผลสัมฤทธ์ิ 

สภาพครอบครัว 

คุณภาพครู 

คุณภาพการบริหาร 



คุณลกัษณะนักเรียน ผลสัมฤทธ์ิ 

สภาพครอบครัว 

คุณภาพครู 

คุณภาพการบริหาร 
 



คุณภาพการบริหาร 

ลกัษณะนักเรียน ผลสัมฤทธ์ิ 

สภาพครอบครัว 



Independent 

Variable: IV 
ตัวแปรอสิระ 

Dependent 

Variable: DV 
ตัวแปรตาม 

ระดบัการศกึษา 

เพศ 

ประสบการณ์ผู้บริหาร 

ภาวะผูน้ า 

ความสามารถในการเรียนรู้ 





Moderator Variable (ตัวแปรปรับ) 

หมายถงึ ตวัแปรบางตวัจะท าใหค้วามสมัพนัธ์ 
              ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
              เปล่ียนไปตามระดบัของตวัแปรนั้น 



กลุ่มประชากรชายหญิงรวมกัน 

วธีิการสอน 
 

ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียน 

+ 



เพศ 

วธีิการสอน 
 

ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียน 

ตัวแปรปรับ 
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เพศ เป็น moderator 



วธีิสอน 

เพศ ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียน 

ตัวแปรปรับ 
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สอนแบบโครงงาน สอนแบบบรรยาย 

วธีิสอนเป็น moderator 



Mediating Variable 
ตัวแปรส่งผ่าน 

หมายถึง  ตวัแปรท่ีเกิดข้ึนระหวา่งตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม หรือเช่ือม
 ระหวา่งกนัท าให ้สามารถอธิบายกลไก (mechanism) 

  ภายในแสดงใหเ้ห็นความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระไป
ยงั ตวัแปรตาม  



วธีิการสอน 
 

ผลสัมฤทธ์ิ   
ทางการเรียน 



วธีิการสอน 
 

ผลสัมฤทธ์ิ   
ทางการเรียน 

? กระตือรือร้น 



วธีิการสอน 
 

ผลสัมฤทธ์ิ   
ทางการเรียน 

กระตือรือร้น 
 

ตัวแปรส่งผ่าน 



เครียด หย่า 

เศรษฐกจิ 

+ 

- 



เครียด ทะเลาะกนั หย่า 

+ + 



เครียด หย่า 

การปรับตวัของเดก็ 

+ 

- 
- 



เครียด หย่า 

การปรับตัวของเดก็ เศรษฐกจิ 

ทะเลาะกนั 

- 

+ 

- 

+ 



รูปแบบของ mediated and moderator variables 



ภาวะผู้น า 

ความเชื่อในตน 
ผลงาน 

moderator mediated 



ภาวะผู้น า 

ความเชื่อในตน 
ผลงาน 

mediator ระดับการศึกษา moderated 



ภาวะผู้น า 

ระดับการศึกษา 

ความเชื่อในตน 
ผลงาน 

mediated moderator 

moderated mediator 



ผลทีเ่กดิกบัครู นักเรียน  
โรงเรียน   

กระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ 
(ยุทธวธีิการบริหาร) 

ปัจจัยเง่ือนไขความส าเร็จ 
ปัญหาอุปสรรค 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

รายงานสภาพการเรียนรู้ที่เกดิขึน้ในระดบัช้ันเรียน 
และโรงเรียน ปัจจยัที่สนับสนุน/อุปสรรคในการ
ปฏิรูปการเรียนรู้  จ านวน 80 กรณศึีกษา 

3. วเิคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงานกรณศึีกษา 

1. ก าหนดเกณฑ์เลือกกรณศึีกษา คดัเลือกโรงเรียนที่เป็น
กรณศึีกษา จาก  5 จังหวดั ๆ ละ 16 โรงเรียน  รวม 80 
โรงเรียน 

2. ศึกษาสภาพการด าเนินงานการปฏิรูปการเรียนรู้ของ
โรงเรียนด้วยวธีิการสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ในช้ันเรียน 
และโรงเรียน 

6. การตรวจเยีย่มพืน้ที่(การสังเกต) 

4. การวเิคราะห์เอกสารของนักวจิัยในพืน้ที่ 

5. การจัดสนทนากลุ่ม 

7. การสังเคราะห์ผลการวจิัยจากข้อมูลทุกแหล่ง 



เขียนขอ้เสนอโครงการวิจยัอยา่งไรใหไ้ดทุ้น 

สาขาสงัคมศาสตร/์การศึกษา 

 
 
ศ. ดร. สุวิมล ว่องวาณิช 

คณะครุศาสตร์        จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 



เขียนแบบไม่ให้ถูกกรรมการทุกคน  

reject เป็นเอกฉันท์ตั้งแต่แรก 



เกณฑ์การประเมิน 
ประเดน็วจิัย 
• เป็นโครงการวจิัย  มีประเดน็วจิยั คน้หาองคค์วามรู้ใหม่ 
• สอดคลอ้งกบันโยบายวจิยั 
• มีคุณค่า 
• ประเดน็ใหม่/ไม่ซ ้ า/มีความคิดสร้างสรรค ์
วธีิวจิัย 
• ถูกตอ้งตามหลกัวชิา และเหมาะสม 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

       ประเด็น
วจิัย 

 
 

วธีิวจิัย 

ผ่าน 
• ประเดน็สอดคล้อง

กบันโยบายวจิัย 
• ประเดน็วจิัยใหม่ 
• มผีลกระทบสูง 

 

• ประเดน็เลก็   
• แกปั้ญหาเฉพาะ 
• ไม่เกิดประโยชน์
วงกวา้ง 

• ประเดน็ซ ้ า 

ไม่ผ่าน 
• ไม่เป็นวจิยั   
• เป็น
โครงการ
พฒันา  

ถูกหลกัวจิยั 
• ทบทวนเอกสาร

เหมาะสม 
• วธีิวจิัยถูกหลกั

เหมาะสม 

 ? X 

ไม่ถูกหลกัวจิยั 
X X X 



ทิศทางการวจิัยของประเทศ 



การวจิยัทีต่อบสนองยุทธศาสตร์ชาต ิ
ระยะ  20 ปี 

 
พ.ศ. 2560-2579  



วสัิยทัศน์ประเทศไทย 
ยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคัง่ ยัง่ยืน” 

เป็นประเทศพฒันาแล้วบนฐานการพฒันาตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 



ความมั่นคง  
• ความมัน่คงปลอดภยัจากภยัและการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้ง

ระดบัประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล  มัน่คงทั้งมิติทางการทหาร 
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และการเมือง  

• ความมัน่คงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยท่ีมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นพระประมุข สถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยมี์ความ
เขม้แขง็ เป็นศูนยก์ลางและเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจของประชาชน 

• มีระบบการเมืองท่ีมัน่คงเป็นกลไกท่ีน่าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเน่ืองและ
โปร่งใสตามหลกัธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามคัคี สามารถผนึก
ก าลงัเพ่ือพฒันาประเทศ  

• มีความมัน่คงของอาหาร พลงังาน และน ้า ท่ีอยูอ่าศยัและความปลอดภยัในชีวติ 

• ชุมชนมีความเขม้แขง็ ครอบครัวอบอุ่น ประชาชนมีความมัน่คงในชีวติ มีงานและ
รายไดท่ี้มัน่คงพอเพียงกบัการด ารงชีวิต  



ความมั่งคัง่ 

• เศรษฐกิจของประเทศเขม้แขง็ขยายตวั ต่อเน่ือง และยัง่ยนื เขา้สู่กลุ่ม
ประเทศรายไดสู้ง มีความสามารถในการแข่งขนักบัประเทศต่าง ๆ 
ความเหล่ือมล ้าของการพฒันาลดลง ประชากรมีความอยูดี่มีสุข  
มีคุณภาพชีวิต  

• มีบทบาทท่ีส าคญัในเวทีโลก มีความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจและการคา้
อยา่งแน่นแฟ้นกบัประเทศในภูมิภาคเอเชีย มีความสมบูรณ์ในทุนท่ี
จะสามารถสร้างการพฒันาต่อเน่ือง ไดแ้ก่ ทุนมนุษย ์ทุนทางปัญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ทุนทางสงัคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 



ความยัง่ยืน  

• การพฒันาท่ีสร้างความเจริญ รายได้ และคณุภาพชีวิต
ของประชาชน ทกุภาคสว่นยดึถือและปฏิบตัิตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพฒันา คนไทยมีความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม เอือ้อาทร เสียสละ เพ่ือผลประโยชน์
ของประเทศ มีการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมเพ่ือเปา้หมายการพฒันาท่ียัง่ยืน 



แผนบูรณาการวจิัยและนวตักรรม 

 



เป้าหมายของการวจิัยและนวตักรรม 



แหล่งคน้ 

• https://www.nrct.go.th/Portals/0/Document/s
trategy60-79completecompressed.pdf 

• https://www.research.chula.ac.th/nrct-
conference-concept-proposal-2020/ 

• https://www3.rdi.ku.ac.th/wp-
contents/uploads/2018/08/วิจยัและนวตักรรมเชิงรุก-
PPT-วช.pdf 

 

 

 

https://www.nrct.go.th/Portals/0/Document/strategy60-79completecompressed.pdf
https://www.nrct.go.th/Portals/0/Document/strategy60-79completecompressed.pdf
https://www.nrct.go.th/Portals/0/Document/strategy60-79completecompressed.pdf
https://www.nrct.go.th/Portals/0/Document/strategy60-79completecompressed.pdf
https://www.nrct.go.th/Portals/0/Document/strategy60-79completecompressed.pdf
https://www.nrct.go.th/Portals/0/Document/strategy60-79completecompressed.pdf
https://www.nrct.go.th/Portals/0/Document/strategy60-79completecompressed.pdf
https://www.nrct.go.th/Portals/0/Document/strategy60-79completecompressed.pdf
https://www.nrct.go.th/Portals/0/Document/strategy60-79completecompressed.pdf
https://www.research.chula.ac.th/nrct-conference-concept-proposal-2020/
https://www.research.chula.ac.th/nrct-conference-concept-proposal-2020/
https://www.research.chula.ac.th/nrct-conference-concept-proposal-2020/
https://www.research.chula.ac.th/nrct-conference-concept-proposal-2020/
https://www.research.chula.ac.th/nrct-conference-concept-proposal-2020/
https://www.research.chula.ac.th/nrct-conference-concept-proposal-2020/
https://www.research.chula.ac.th/nrct-conference-concept-proposal-2020/
https://www.research.chula.ac.th/nrct-conference-concept-proposal-2020/
https://www.research.chula.ac.th/nrct-conference-concept-proposal-2020/
https://www.research.chula.ac.th/nrct-conference-concept-proposal-2020/
https://www.research.chula.ac.th/nrct-conference-concept-proposal-2020/
https://www.research.chula.ac.th/nrct-conference-concept-proposal-2020/
https://www3.rdi.ku.ac.th/wp-contents/uploads/2018/08/วิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก-PPT-วช.pdf
https://www3.rdi.ku.ac.th/wp-contents/uploads/2018/08/วิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก-PPT-วช.pdf
https://www3.rdi.ku.ac.th/wp-contents/uploads/2018/08/วิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก-PPT-วช.pdf
https://www3.rdi.ku.ac.th/wp-contents/uploads/2018/08/วิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก-PPT-วช.pdf
https://www3.rdi.ku.ac.th/wp-contents/uploads/2018/08/วิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก-PPT-วช.pdf
https://www3.rdi.ku.ac.th/wp-contents/uploads/2018/08/วิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก-PPT-วช.pdf
https://www3.rdi.ku.ac.th/wp-contents/uploads/2018/08/วิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก-PPT-วช.pdf
https://www3.rdi.ku.ac.th/wp-contents/uploads/2018/08/วิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก-PPT-วช.pdf
https://www3.rdi.ku.ac.th/wp-contents/uploads/2018/08/วิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก-PPT-วช.pdf
https://www3.rdi.ku.ac.th/wp-contents/uploads/2018/08/วิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก-PPT-วช.pdf
https://www3.rdi.ku.ac.th/wp-contents/uploads/2018/08/วิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก-PPT-วช.pdf
https://www3.rdi.ku.ac.th/wp-contents/uploads/2018/08/วิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก-PPT-วช.pdf
https://www3.rdi.ku.ac.th/wp-contents/uploads/2018/08/วิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก-PPT-วช.pdf
https://www3.rdi.ku.ac.th/wp-contents/uploads/2018/08/วิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก-PPT-วช.pdf
https://www3.rdi.ku.ac.th/wp-contents/uploads/2018/08/วิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก-PPT-วช.pdf
https://www3.rdi.ku.ac.th/wp-contents/uploads/2018/08/วิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก-PPT-วช.pdf
https://www3.rdi.ku.ac.th/wp-contents/uploads/2018/08/วิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก-PPT-วช.pdf


ส่ิงที่นักวจิัยต้องศึกษา/ตรวจสอบ 

• กรอบการวิจยัและนวตักรรมของประเทศ 

• กรอบการวิจยัของแหลง่ทนุวิจยั 

• การพฒันาข้อเสนอการวิจยัการวิจยัที่มีคณุภาพ (วิธีวิจยั + 
โจทย์วิจยั) 

• ความพร้อม (ข้อมลูภมิูหลงั) ของทีมนกัวิจยั  

• หลกัฐานแสดงความเป็นได้ของการเกดิผลลัพธ์ของ
โครงการวิจยัที่ตอบสนองยทุธศาสตร์ชาติ และการใช้ประโยชน์
ตอ่การพฒันาชมุชน สงัคม และประเทศตามท่ีเสนอในข้อเสนอ
การวิจยัตอ่ยอดหรือท าเพิ่ม 

 



ปัญหาที่พบในขอ้เสนอการวิจยั 



ประเดน็วจิัยไม่ชัดเจนว่าเป็นโครงการวจิัยหรือโครงการพฒันา 

• การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมครูในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
ประเมินผลการฝึกอบรมการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียน
สอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

• การแกปั้ญหาพฤติกรรมกา้วร้าวของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาใน
โรงเรียน..... 

• การพฒันาทกัษะความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  ....... 
 



ปัญหาของการจัดท าเอกสารที่เกีย่วข้องกบัการวจิัย 

 มีแต่ประเดน็/หวัขอ้ (แบบทดความคิด ไม่มีรายละเอียดของสาระ) 
 เอกสารท่ีน าเสนอมีแต่กฎระเบียบ ขอ้กฎหมาย ค าสัง่ นโยบายของรัฐ ขาด

การสืบคน้หรือน าเสนอสาระเก่ียวกบัผลการวิจยัในอดีต 
 ใชเ้อกสารอา้งอิงเป็นส่ิงพิมพข์องรัฐ หรือท่ีเผยแพร่ตามหนา้หนงัสือพิมพ ์

บางขอ้มูลท่ีน ามาอา้งอิงอาจขาดความน่าเช่ือถือ เน่ืองจากไม่ใช่แหล่ง
อา้งอิงเชิงวิชาการ  

 เอกสารไม่ทนัสมยั ไม่ค่อยเก่ียวขอ้งกบัประเดน็วิจยั 
 เขียนแบบลอกเลยีน (ผดิจรรยาบรรณ)  

 เอกสารอา้งอิงไม่ถูกหลกั ไม่มีระบบของการอา้งอิงท่ีคงเส้นคงวา 



สิ่งท่ีตอ้งใหค้วามส าคญัในการสืบคน้ 

 ความทนัสมยัของเอกสาร/แหล่งคน้ 
 ประเภทของเอกสารท่ีอา้งอิง 
 หลีกเล่ียงขอ้บกพร่องต่อไปน้ี 

 ใชแ้หล่งคน้/แหล่งอา้งอิงท่ีไม่น่าเช่ือถือ ไม่ทนัสมยั 
 การอา้งอิงโดยไม่ไดเ้รียบเรียงภาษาใหม่ (paraphrase) 
 การอา้งอิงไม่ตรงตามตน้ฉบบั 
 การอา้งอิงแบบตดัต่อความคิดใหต้รงกบัความคิดของผูว้จิยั 



ปัญหาเก่ียวกบัการสรา้งกรอบความคิด 

 ไม่มีกรอบความคิดวจิยั 
 กรอบความคิดไม่ถูก เขียนเป็นขั้นตอนการวจิยั 
 กรอบความคิดของการวจิยัไม่สมเหตุสมผล ขาดทฤษฎี

หรืองานวจิยัรองรับ 
 กรอบความคิดไม่สอดคลอ้งกบัประเดน็ค าถามวจิยั

ทั้งหมด 
 



ปัญหาของการเขียนวธีิด าเนินการวจิัย 

• เขียนสั้นมาก  มีแต่หวัขอ้ตอ้งปรากฏในส่วน
ของวิธีด าเนินการวิจยั 

• เขียนอธิบายแบบการวจิยัทัว่ไป ไม่มี
รายละเอียดท่ีจ าเพาะเจาะจงกบัประเดน็วจิยั 

• เขียนเหมือนกนัไม่วา่จะเป็นโครงการวจิยัใด 
 



ปัญหาการจัดท าแผนงานวจิัย 
• แผนงานวิจยัขาดกรอบความคิดหลกั 
• โครงการวจิยัยอ่ยไม่ครบคลุมค าถามวิจยัหลกั 
• ขาดการเช่ือมโยงผลการวจิยัจากโครงการวจิยัยอ่ย 
• โครงการวจิยัยอ่ยมีประเดน็วจิยัเดียวกนัทุกโครงการ ต่างกนัเฉพาะ

พ้ืนท่ีท่ีท าวจิยั 
• โครงการวจิยัยอ่ยไม่สามารถท าคู่ขนานกนัได ้ตอ้งรอผลวิจยัของ

โครงการก่อนหนา้นาน  ท าใหเ้สียเวลา เป็นไปไม่ไดท่ี้จะท าแผน
งานวิจยัเสร็จทนัเวลา 

• จดัท าโครงการวจิยัยอ่ยตามขั้นตอนวิจยั เป็นหลายโครงการว จยั
ยอ่ย ไม่ถูกหลกัการท าแผนงานวจิยั 



การจัดท าโครงการวจิัยย่อยในแผนงานวจิัย 

• ควรมีการก าหนดกรอบความคิดของชุดโครงการใหญ่ 
(โครงการหลกั) ก่อนใหช้ดัเจน 

• ชุดโครงการวจิยัยอ่ยไม่ควรก าหนดประเดน็วจิยัเหมือนกนั 
ตวัแปรเหมือนกนั แต่ต่างกนัท่ีพื้นท่ีท่ีท าวจิยั เพราะอาจให้
ผลการวจิยัตามประเดน็วจิยัเดียว ไม่ไดใ้หข้อ้มูลสารสนเทศท่ี
เช่ือมโยงกนัในการตอบประเดน็วจิยัแบบองคร์วม 



ปัญหาเกีย่วกบัการระบุผลผลติจากตวัช้ีวดั/ 
ผลกระทบของข้อเสนอการวจิัย 

• ตวัช้ีวดัมีคุณค่าแต่ไม่ใช่ประโยชน์โดยตรงของการวจิยั 
– ไดร้ายงานวิจยั 
– ไดบ้ทความ 
– ไดพ้ฒันานกัวจิยัรุ่นใหม่ 

• เขียนตวัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการกบัผลกระทบของ
โครงการวจิยัเหมือนกนั (ท่ีจริงไม่เหมือนกนั) 



ปัญหาเกีย่วกบัการก าหนดงบประมาณวจิัย 

• งบประมาณท่ีเสนอขอไม่สอดคลอ้งกบักิจกรรมวจิยั เช่น การ
วิจยัเพื่อพฒันาระบบ แต่มีงบค่าพาหนะ ท่ีพกั สูง 

• งบประมาณตั้งเป็นค่าตอบแทนในการจา้งผูอ่ื้นท า 
• งบประมาณรายจ่ายตั้งซ ้ าซอ้นรวมอยูใ่นค่าตอบแทนนกัวจิยั

แลว้ 
• งบประมาณรายจ่ายเนน้กิจกรรมเผยแพร่ผลวจิยั 
• งบประมาณเนน้การจดัประชุมกลุ่มเพ่ือวางแผนบริหารจดัการ

โครงการวจิยัเกินไป 
 



ปัญหาของการใช้ภาษา 
• ภาษาท่ีใชไ้ม่ถูกหลกัภาษา 
• ภาษาไม่กระชบั 
• ภาษาไม่เป็นทางการ 
• ส่ือสารไม่ชดัเจน 
• ใชค้  าท่ีไม่คงเส้นคงวา โดยเฉพาะช่ือตวัแปรในการวจิยั 
• ตอ้งแกโ้ดยขดัเกลาส านวน มีผูรู้้ช่วยตรวจสอบ 

 



ปัญหาของทีมวจิัยในการจัดท าแผนงานวจิัย 

• ทีมวจิยัประสบการณ์ในสาขาวชิาเดียวกนั หรือ
อยูใ่นสาขาวชิาเดียวกนัอาจมีผลต่อการท าวจิยั
แบบบูรณาการขา้มศาสตร์ 

• ขาดนกัวจิยัต่างศาสตร์ท่ีจะเสริมคุณค่าของการ
วิจยั และท าวิจยัแบบบูรณาการ 



เทคนิคการก าหนดประเดน็วจิัย 
• ศึกษานโยบายของแหล่งทุนวจิยั   
• ศึกษายทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ และยทุธศาสตร์การวจิยัของ

ประเทศ 
• วเิคราะห์สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในประเทศ 
• ศึกษาองคค์วามรู้จากการวจิยัท่ีมีอยูท่ ั้งในประเทศและต่างประเทศ 
• ก าหนดประเดน็วจิยั (ควรมีอยา่งนอ้ย 2-3 ประเดน็) 
• เนน้การจดัท าขอ้เสนอเป็นแผนงานวจิยั มีนกัวจิยัต่างสถาบนั  
• ประเดน็วิจยัสนองยทุธ์ศาสตร์การวจิยัหลายยทุธศาสตร์ 

 



ประเดน็ที่ควรให้ความส าคญั 

• จดัท าขอ้เสนอตามเกณฑท่ี์แหล่งทุนก าหนด 
• มีนกัวจิยัต่างสาขา/ต่างศาสตร์/ต่างสถาบนั 
เป็นงานวิจยัแบบบูรณาการ 

• มีเอกสารหลกัฐานครบถว้นตามท่ีแหล่งทุน
ก าหนด 

• ขอ้เสนอการวิจยัมีคุณค่าและมีคุณภาพ 
 
 



ข้อแนะน าทีพ่งึปฏิบัติ 
• เรียนรู้จากนกัวจิยัอาวโุส 
• ตรวจสอบความคิดจากผูรู้้อยูเ่สมอ 
• ตั้งท่ีปรึกษาวจิยัท่ีสามารถใหค้  าปรึกษาไดดี้ 
• ท างานเป็นทีม ตอ้งเลือกกลัยาณมิตร 
• สนใจใฝ่รู้ อ่านหนงัสือมาก ติดตามความเคล่ือนไหวใน
ศาสตร์ 

• ไม่ท าวจิยัเกินตวั ท าเร่ืองท่ีถนดัก่อน 
• คุณภาพงานมาก่อนเงิน ค่าตอบแทนเป็นเร่ืองรอง 



เป้าหมายการท างาน 
 

 สร้างงานวิจยัท่ีมีคุณภาพ 
 ตอบโจทยปั์ญหาของผูใ้ชผ้ลการวิจยั 
 มีจรรยาบรรณ 
 มีความสนใจและความรู้ในประเด็นท่ีท าเพียงพอ 
 รับผดิชอบ ตรงเวลา ไม่ท้ิงงาน 



สุวิมล ว่องวาณิช 
คณะครุศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ที่มาของการก าหนดปัญหาวจิัย 
และส่ิงที่นักวจิัยควรปฏิบัติ 



สาระท่ีน าเสนอ 

• ส่ิงท่ีนกัวจิยัตอ้งรู้ก่อนการก าหนดปัญหาวจิยั 
• ท่ีมาของปัญหาวิจยั 
• ส่ิงท่ีนกัวจิยัควรปฏิบติั 



สาระควรรู้เกีย่วกบัการวจิยั 



กระบวนทัศน์การวจิัย 

• ธรรมชาติของความจริงมีความเป็นปรนัยหรือวัตถุวิสัย และ
มีเพียงสิ่งเดียว 

• เช่ือวา่ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้แสวงหาความรู้กับส่ิงที่ถูกรู้ มี
ความเป็นอิสระจากกัน นกัวิจยัจะแยกตวัเองออกจากสิ่งท่ี
ศกึษา 

• เน้นการศึกษาเชงิปริมาณ ใช้หลกันิรนยัในการแสวงหา
ความรู้ 

กระบวนทศัน์ปฏฐิานนิยม (positivism) 



• มุง่การท าความเข้าใจกับปรากฏการณ์ทางสังคม เน้นการศกึษาวิถี
ชีวิตของคนในสงัคม 

• เช่ือวา่ความรู้จริงท่ีเกิดขึน้อยา่งอิสระไมมี่ แตเ่ป็นสิ่งท่ีถกูสร้างขึน้จากคน
ในสงัคม ความจริงจงึมีได้หลากหลายขึน้อยู่กับการก าหนดของ
สมาชิกในสังคมนัน้  

• ใช้การศกึษาเชงิคุณภาพ การเก็บข้อมลูขนาดเลก็ ใช้ข้อมลูเชิง
คณุภาพ โดยนกัวิจยัเป็นบคุคลท่ีมีบทบาทส าคญัในการเก็บข้อมลูและ
การตีความข้อมลู 

กระบวนการทศัน์การตคีวามนิยม 
(interpretivism) 



• เช่ือวา่แนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัไม่จ าเป็นต้ององิ
กระบวนทศัน์เดยีว 

•ธรรมชาติของความรู้มีทั้งส่วนท่ีมคีวามเป็นปรนัย 
และส่วนที่เป็นอตันัย 

• เน้นการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพผสมกนั 

กระบวนทศัน์ปฏิบัตนิิยม (pragmatism)  



ความสมัพนัธ์ระหวา่งแนวคิดปรัชญากบัการออกแบบการวจิยั 
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4 

3 
2 1 

ภาพ The Research Onion 
แหลง่ท่ีมา: Saunders, Lewis, & Thormhill (2015) 



1. ปรัชญาความเช่ือของนักวจิัย  
2. แนวคดิหลกัของการศึกษา (deductive/inductive) 

3. การเลือกวธีิวทิยาการวจิัย 

4. กลยุทธ์การวจัิย/ประเภทการวจิัย 

5. ช่วงเวลาของการท าวิจัย 

6. เทคนิคการเกบ็ข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 



กระบวนการวจิยั (research process) 

ความเข้าใจในแนวคิด
ปรัชญาการวิจยั/

กระบวนทศัน์การวิจยั 

ก าหนดค าถามวิจยัและวตัถปุระสงค์การวิจยั 

การศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องและกรอบความคิด 

ออกแบบการวิจยั 

กลยทุธ์การวิจยั/
ประเภทการวิจยั 

การสรุปผลการวิจยั การอภิปรายผล การให้ข้อเสนอแนะ 

การวิเคราะห์ข้อมลูและแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

ตวัอยา่งวิจยั 
เคร่ืองมือ
วิจยั 

การเก็บข้อมลู 

วิธีวิจยั 



การออกแบบการวจิัย (Research Design) 

• การวางแผนงานของนกัวิจยัท่ีใช้ความคิดสร้างสรรค์เก่ียวกบั
กลยทุธ์การวิจยั (research strategy) และวิธีวิจยัใน
ทุกขัน้ตอนของการวิจัยเพ่ือให้ตอบค าถามวิจัยได้ครบถ้วน
และเหมาะสม และสอดคล้องกบักลยทุธ์การวิจยัท่ีก าหนด  

• การก าหนดแผนงานการท าวิจยัและโครงสร้างความสมัพนัธ์
ของตวัแปร (Kerlinger & Lee, 2000) 



กลยุทธ์การวิจัย (research strategy) 

• แผนการด าเนินการวิจยัซึง่มีโครงสร้างการด าเนินงาน กิจกรรม
ตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการวิจยั 

• ประเภทของงานวิจยัท่ีมีระเบียบแบบแผนชดัเจนในการ
ด าเนินงานเพ่ือให้ตอบค าถามวิจยัได้ถกูต้องและเช่ือถือได้ 

• เน้นความหมายที่สอง เป็นความหมายท่ีรวมประเภทของการ
วิจยักบัวิธีการเฉพาะท่ีใช้ในการท าวิจยัตามประเภทของการ
วิจยันัน้ ๆ 



ประเภทของการวิจยั 

• การจดัประเภทตามตามช่วงเวลาของท าการวิจยั   

• การจดัประเภทตามวตัถปุระสงค์การวิจยั 

• การจดัประเภทตามระยะเวลาในการเก็บข้อมลู 

• การจดัประเภทตามวิธีการเก็บข้อมลู 

• การจดัประเภทตามกระบวนทศัน์การวิจยั 

• การจดัประเภทตามลกัษณะของข้อมลู 

• การจดัประเภทตามตวัอยา่งวิจยั 

• การจดัประเภทตามวิธีการวิเคราะห์ข้อมลู 



วิธีวิจัยที่ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
• การวิจยัเชิงทดลอง (experimental research)  
• การวิจยัและพฒันา (research and development)  
• การวิจยัปฏิบตัิการ (action research)   
 

ลักษณะเฉพาะของวิธีวิจัย  
• มุง่พฒันานวตักรรมตามแนวคดิทฤษฎีท่ีมีอยู ่และทดสอบทฤษฎีท่ีมีอยู ่

(existing theories)  
• เป็นวิธีวิจยัแบบดัง้เดมิ (traditional research methods) 



มุมมองใหม่เก่ียวกบัวธีิวทิยาการวิจยั 

• เน้นการน าทฤษฎีท่ีมีอยู ่(existing theory) มาปรับปรุง (refine) 
ให้ได้ทฤษฎีใหม ่(new theory)  

• สามารถออกแบบนวตักรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ท่ีมีการปรับปรุงพฒันาอย่าง
ตอ่เน่ืองให้สามารถใช้งานได้ในสภาพบริบทท่ีเป็นอยูน่ัน้ ๆ  

• สามารถสรุปอ้างอิงทฤษฎีการออกแบบท่ีปรับใหมไ่ปใช้ในการออกแบบ
พฒันาสิง่ประดิษฐ์ให้เหมาะสมกบับริบทอ่ืน ๆ ได้  

• ให้ความส าคญักบัผลผลิตจากการวิจยัทัง้สว่นของทฤษฎีการออกแบบและ
สว่นของตวัผลผลิตท่ีเป็นสิง่ประดิษฐ์หรือนวตักรรม 



หนา้ท่ีของการวิจยั (research functions) 
สะท้อนจากค าถามวจิัย (research questions)  
• การบรรยาย (describe) การบรรยายสภาพปรากฏการณ์ 
• การเปรียบเทียบ (compare) การหาข้อมลูเพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของตวัแปร 

• การอธิบายหรือท านาย (explain or predict) การ
วิเคราะห์เพื่อหาค าอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้ 

• การประเมิน (evaluate)  การประเมินความส าเร็จของสิ่งที่
ต้องการประเมิน 

• การออกแบบและพฒันา (design and develop) การ
ออกแบบและพฒันานวตักรรม และการทดลองใช้ การประเมินผล 



แนวคดิของการวจิัย (research approach) 

การวจิัยเชิงส ารวจ (survey research)  
• การศกึษาเพื่อชีส้ภาพท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนัตามประเดน็ท่ีสนใจ ประเด็น
การศกึษามุง่การส ารวจสภาพทัว่ไป มกัไม่ก าหนดสมมตฐิานการวิจยัท่ี
คาดเดาค าตอบลว่งหน้า    

• งานในหน้าท่ี:  การบรรยาย การเปรียบเทียบ การประเมิน  
 

กรณีศึกษา (case study)  
• การศกึษาท่ีใช้ตวัอยา่งวิจยัท่ีก าหนดจากกรณีศกึษา ประเด็นท่ีต้องการ
ศกึษามกัเป็นการศกึษาเพื่อหาค าอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ในแง่มมุท่ี
ละเอียดลกึซึง้  

• งานในหน้าท่ี: การบรรยาย การเปรียบเทียบ การอธิบาย  



การศกึษาชาตพินัธ์ุวรรณา (ethnography research) 

• การศกึษาเพื่ออธิบายสภาพชีวิตของตวัอยา่งวิจยัท่ีเป็นกลุม่ชาตพินัธุ์  ใช้
วิธีการเชิงคณุภาพ โดยมีนกัวิจยัเป็นเคร่ืองมือวิจยัท่ีส าคญั  

• งานในหน้าท่ี: การบรรยาย การตีความ 
 

การวจิัยเชิงสัมพนัธ์ (correlational research)  
• การศกึษาเพื่อหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ท่ี
เกิดขึน้ แตค่ าตอบจากการวิจยัอาจจะไมใ่ช่การอธิบายเชิงเหตแุละผล 
สว่นใหญ่ใช้วิธีการเชิงปริมาณ  

• งานในหน้าท่ี: การบรรยาย การเปรียบเทียบ  



การวจิัยเชิงทดลอง (experiment research)  

• การศกึษาเพ่ือก าหนดสิง่ทดลองหรือการจดักระท าสิง่ท่ี
ตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามท่ีผู้วิจยัก าหนด โดยมีการสร้างหรือ
จดักระท าสิง่ท่ีเป็นปัจจยัเชิงสาเหต ุ(manipulation) 
และมีการควบคมุปัจจยัภายนอกเพ่ือมิให้สง่ผลกระทบตอ่
การทดลอง  

• งานในหน้าท่ี:  การอธิบาย การเปรียบเทียบ 



การวจิัยปฏบิัตกิาร (action research)  
• การศกึษาเพื่อมุง่หาวิธีการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานหรือชมุชน 
โดยมีการน าสิ่งที่เป็นวิธีแก้ไขมาปฏิบตัิเพื่อให้ปัญหาหมดไป  

• งานในหน้าที่:  การออกแบบ การพฒันา  
 

การวจิัยประเมนิผล (evaluation research)  
• การศกึษาที่มีค าถามวิจยัเชิงคณุคา่ของสิ่งที่ศกึษา วิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานซึง่อาจเป็น
โครงการ แผนงาน นโยบาย  

• งานในหน้าท่ี: การบรรยาย การอธิบาย การประเมิน  



การวจิัยและพฒันา (research and 

development) 

• การวิจยัเพ่ือศกึษาสภาพท่ีเกิดขึน้และพฒันาสิง่ทดลอง 

• การพฒันา น าสิง่ทดลองไปใช้เพ่ือพฒันา และศกึษาผล  

• การกระท าซ า้ตามวงจร R & D (R1 D1 R2 D2) จน
เห็นผลส าเร็จ 

• งานในหน้าท่ี:  การบรรยาย การอธิบาย การสงัเคราะห์  
    การออกแบบ การพฒันา การประเมิน 



วธีิวทิยาการวจิัยแนวใหม่ 

การวจิัยก่อรูป (formative research) 
• การศกึษาท่ีมีจดุเน้นเพ่ือน าไปสูก่ารพฒันาอย่างตอ่เน่ือง 
เป็นการวิจยัท่ีคล้ายการวิจยัปฏิบตัิการ แตมี่เปา้หมายสงู
กวา่ เพราะมีการท างานท่ีเป็นวงจรตอ่เน่ือง ไมห่ยดุแม้จะ
ได้ผลวิจยัเก่ียวกบัวิธีการแก้ไขปัญหา  

• งานในหน้าท่ี: การบรรยาย การอธิบาย การประเมิน  
การพฒันา 



วธีิวทิยาการวจิัยแนวใหม่ 

การวิจัยพัฒนา/การวิจัยเชิงพัฒนา  
(development research/ 
developmental research)  
• การศกึษาท่ีมีการออกแบบสิง่ทดลอง  พฒันา และ
ประเมินผลการเรียนรู้จากสิ่งทดลองทีพฒันา   

• งานในหน้าท่ี: การบรรยาย  การอธิบาย  การออกแบบ 
การพฒันา  การประเมิน 



การวิจัยอิงการออกแบบ  
(design-based research หรือ design 

research)  
• การศกึษาเพื่อสร้างทฤษฎีใหม ่(new theories) สร้าง
สิ่งประดิษฐ์ (artifacts) ซึง่มีฐานคิดจากทฤษฎีการออกแบบ 
และทฤษฎีการเรียนรู้ และได้แนวปฏิบตัิ (practices) ซึง่มีผล
ตอ่การเรียนรู้และการสอนในสภาพที่เกิดขึน้จริงโดยธรรมชาต ิ

• งานในหน้าท่ี: การออกแบบ การพฒันา การบรรยาย การอธิบาย 
การประเมิน 



แรงขับของแนวคดิ Design Research 
 

• นกัออกแบบตัง้ใจออกแบบ (design: ดีไซน์)  ตาม
จินตนาการ แตเ่วลาใช้จริงอาจต้องปรับ ให้ใช้งานได้จริง 

• ในทางการศกึษา มีความซบัซ้อนมา การออกแบบอาจใช้
ไมไ่ด้ดีในสภาพบริบทจริง 

• การประเมินผลการออกแบบต้องประเมินในบริบทจริง และ
ศกึษาผลท่ีเกิดขึน้ท่ีไมใ่ชผ่ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยา่ง
เดียว 

 



แนวคิดการวิจยัการออกแบบและพฒันา Design 
and Development Research: DDR) 

สิง่ประดิษฐ์  หมายถงึ เคร่ืองมือใหม ่ผลผลิต ผลติภณัฑ์
ใหม ่หรือกระบวนการใหม ่ อาจเป็นทฤษฎีใหมท่ี่อธิบาย
สาเหตขุองปัญหา หรือวิธีการใหมท่ี่ใช้กบัโมเดลท่ีมีอยู ่ หรือ
เป็นการใช้เคร่ืองมือหรือโมเดลเพ่ือแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ใน
บริบทใหม ่



• การวิจยัแบบนีมี้การด าเนินงานแบบกระบวนการวิจยัทกุ
ขัน้ตอน ซึง่ไมเ่หมือนการสร้างผลติภณัฑ์ (product 
development)  

• ความแตกตา่งระหวา่ง DDR กบั product 
development  คือ ผลิตภณัฑ์สามารถสร้างขึน้ได้ใน
เชิงการค้าหรือเชิงธรุกิจ การสร้างผลติภณัฑ์มากมาย
เกิดขึน้โดยไมไ่ด้ใช้กระบวนการวิจยั 

• DDR เป็นวิธีวิจยัท่ีเช่ือมระหวา่งทฤษฎีกบัการปฏิบตัิ 



    Timothy J. Ellis and Yair Levy, 2010 





Plomp, 2007) 



การก าหนดท่ีมาของปัญหาวจิยั 



1 • สภาพปัญหา 
2 • ปัญหาวิจยั 

3 • ค าถามวจิยั 

4 • วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

5 • หวัขอ้วจิยั/ช่ือเร่ืองการวิจยั 

ส่ิงที่ควรปฏิบัติในการก าหนดปัญหาวจิัย 



1 • หวัขอ้วิจยั/ช่ือเร่ืองการวิจยั 

2 • สภาพปัญหา 

3 • ปัญหาวิจยั 

4 • ค  าถามวิจยั 

5 • วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

ส่ิงที่ปฏิบัติจริง (ทีไ่ม่ถูกขั้นตอน) 



สภาพปัญหา (Problem Situations) 

สภาพปัญหาท่ี 1 สภาพปัญหาท่ี 2 

สภาพท่ีคาดหวงั สภาพท่ีเป็นอยูจ่ริง 

ช่องว่างของความรู้ 
(knowledge gap) 

ไม่มีช่องวา่ง
ของความรู้ 



ปัญหาวจิัย (Research Problem) 

สภาพปัญหาที่ 2 

สภาพที่คาดหวงั สภาพที่เป็นอยูจ่ริง 

ศกึษาสภาพที่คาดหวงั 

ศกึษาสภาพท่ีเป็นอยู่ 

ศกึษาความแตกตา่งของ
สภาพท่ีคาดหวงักบัสภาพท่ี

เป็นอยู่จริง 



ปัญหาวจิัย (Research Problem) 

ปัญหาวิ จั ยห ลัก  

ประเดน็ย่อยที่ 1 

ประเดน็ย่อยที่ 2 

ประเดน็ย่อยที่ 3 

ประเด็นย่อยที่ 4 

ประเดน็ย่อยที่ 5 

ประเด็นย่อยที่ 6 

ประเดน็ย่อยที่ 7 

ขอบเขตการวิจัย 



ค าตอบหรือองค์
ความรู้จากงานวิจยั

ในอดีตยงัไม่
สามารถน ามาใช้
แก้ไขปัญหาได้  

ทีม่าของสภาพปัญหาสู่ปัญหาวจิยั 

ปัญหาวจิัย  
(research problem) 

สภาพปัญหา  
(problem situation) 

ความแตกต่างของ
สภาพทีพ่งึประสงค์
กบัสภาพทีเ่ป็นอยู่  
ช่องว่างของความรู้ 
(knowledge gap) 

สภาพ
ปัญหา 

การศึกษา
เอกสารและ
งานวจิัยที่
เก่ียวข้อง 

ปัญหาวิจัย  
(research problem)  



ปัญหาวจิัย (Research Problems) 

ปัญหาวิจัย  
(research problems)  

สภาพปัญหาแบบเดียวกนั  
ไม่จ าเป็นต้องก าหนด
ปัญหาวิจยัเหมือนกนั 

ความเช่ือของนักวจิยั 
กระบวนทศัน์ของ 

การวจิยั 



การบรรยายสภาพปัญหา: ท าไมต้องวจิัยประเดน็น้ัน 
 อธิบายให้เห็นความแตกตา่งหรือช่องวา่งระหวา่งสภาพท่ี
คาดหวงักบัสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริง 

 แสดงหลกัฐานหรือแหลง่ข้อมลูอ้างอิงสนบัสนนุให้หนกัแน่น
ชดัเจน เพ่ืออธิบายให้ผู้ อ่ืนเข้าใจและยอมรับสภาพปัญหานัน้ 

 อธิบายให้เห็นวา่สภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้แตกตา่งจากในอดีต
อย่างไร และสิ่งท่ีเป็นสภาวะความขดัแย้งนัน้ รวมทัง้ข้อความรู้
เดิมท่ียงัไมส่ามารถเติมเต็มปัญหานัน้ได้  

 ตอบค าถาม “Why” (เหตผุล) “ท าไมต้องท าวิจยันัน้” 

 



การบรรยายสภาพปัญหา: ส าคญัอย่างไร มใีครศึกษามาแล้วบ้าง 

 แสดงความส าคญัของสิง่ท่ีต้องการศกึษาวิจยัวา่มี
ความส าคญัหรือมีความจ าเป็นในการน าไปใช้ประโยชน์
ในเร่ืองใดบ้าง 

 มีการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้องและแสดงให้เห็นวา่
งานวิจยัในอดีตเป็นอย่างไร ศกึษาประเดน็อะไรบ้าง 
(concept paper) 

 อธิบายได้วา่งานวิจยัท่ีท านัน้จะชว่ยเติมเตม็สิง่ท่ีเป็น
ช่องว่างของข้อความรู้ในอดีตอย่างไร  



ปัญหาวจิัย (Research Problem) 

• ช่องว่างของความรู้ทีต้่องการเตมิเตม็ 
(knowledge gap: What)  
•  สภาพท่ีเป็นอยู ่
•  สาเหตุของปัญหา 
•  วธีิการแกปั้ญหา 
•  แนวโนม้ในอนาคต  

• ปัญหาวจิยัจะประกอบดว้ยส่วนประกอบยอ่ยของปัญหา
เรียกวา่ “ประเด็นวจิัย (research issues)”  
 



ประเภทและระดบัของปัญหาวจิัย 

1. เพ่ือช้ีสภาพของปรากฏการณ์ที่เกดิขึน้ 

2. วเิคราะห์ปัจจัยที่อธิบายสภาพของปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ 

3. พฒันาหาวธีิการแก้ไขปรากฏการณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์ 

4. ประเมินผลส าเร็จของวิธีการแก้ไขปรากฏการณ์ที่ไม่พงึประสงค์ 



ปัญหาวิจยั (Research Problem) 

ความสามารถในการ

วิเคราะห์สาเหตุของ

ปัญหา 

ความสามารถในการก าหนดปัญหาวิจัย 

ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง 
ไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน ไม่

ถูกต้อง 

เป็น ถูกทาง 

ผิดทาง  
(ต่อให้วิเคราะห์สาเหตเุป็น แต่
ถ้าปัญหาไม่ชดั การก าหนด
สาเหตนุัน้ก็ไม่น่าจะใช้ได้ 

ไม่เป็น ผิดทาง ผิดทาง 



ปัญหาวจิัยทีด่ี 

เป็นส่ิงท่ีสามารถวจิยัได ้

ส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อนกัวจิยัและต่อผูใ้ชง้านวจิยั 

เป็นส่ิงท่ีใหค้  าตอบหรือความรู้ใหม่ 

เกิดจากความสนใจของนกัวจิยั 

สามารถท าวจิยัในปัญหานั้นได ้

สามารถท าไดเ้สร็จภายใตเ้วลาท่ีก าหนด 



แนวทางการก าหนดปัญหาวจิัย 

• ไม่ควรก าหนดปัญหาวจิยัท่ีเป็นเพียง
การศึกษาสภาพวา่เกิดอะไรข้ึนในขณะนั้น  
• ไม่ควรก าหนดปัญหาวจิยัในลกัษณะของ
การตรวจสอบวา่ปัญหานั้นเป็นจริงหรือไม่ 
เช่น การตั้งค  าถามวจิยัประเภท “ใช่หรือไม่”  
“จริงหรือไม่” 



แนวทางการก าหนดปัญหาวจิัย 
• ควรก าหนดปัญหาวจิัยที่มีความลกึซ้ึง ให้ค าตอบที่
น าไปสู่การพฒันาคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริง  
• ปัญหาน้ันมสีาเหตุจากอะไร  
• ท าไมจึงเป็นเช่นน้ัน  
• วธีิการแก้ปัญหามีอะไรบ้าง  
• จะแก้ปัญหาน้ันได้อย่างไร 

• ปัญหาวจิัยควรมีความเฉพาะเจาะจง มีขอบเขตของ
การศึกษาชัดเจน ไม่กว้างเกนิไป 

 



ค าถามวจิัย (Research Questions) 

ค าถามวจิัย:  
• ขอ้ความท่ีอยู่ในรูปของค าถามสะทอ้นส่ิงท่ีตอ้งการ
คน้หาค าตอบ  

• มีความเฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะประเด็นหรือตวัแปร
ท่ีตอ้งการศึกษา  

• มีความชดัเจนวดัตวัแปรวิจยัท่ีตอ้งการศึกษา  
• ชดัเจนในวิธีการจดัเกบ็ขอ้มูล และกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 
 



ค าถามวจิัย (Research Questions) 

ความสัมพนัธ์ระหว่าง “ปัญหาวิจัย” กบั “ค าถามวิจัย” 

• ปัญหาวจิยัเป็นขอ้ความท่ีก าหนดกวา้งๆ เพื่อให้รู้ช่องว่างของความรู้
ท่ีตอ้งการคน้หาค าตอบ 

• ค าถามวจิยัเป็นส่วนของประเดน็ส าคญัท่ีจ าแนกยอ่ยจากปัญหาวิจยั 
• ค าถามวิจยัมีส่วนประกอบยอ่ยท่ีมีความเป็นรูปธรรมมากกวา่ปัญหา

วิจยั   
• ค าถามวิจยัมีความชดัเจน โดยเฉพาะตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา 
• ค าตอบจากค าถามวิจยัยอ่ยประกอบกนัจะน าไปสู่ความรู้ใหม่ท่ีตอบ

ปัญหาวิจยัหลกั 

 

 

 



ลกัษณะของค าถามวจิัย 

 

 

 

ลกัษณะของค าถามวจิัย
ส าหรับการวิจัยแต่ละประเภท 

ค าถามวจิัยส าหรับ 
การวิจัยเชิงปริมาณ 

ค าถามวจิัยส าหรับ 
การวจัิยเชิงคุณภาพ 

ค าถามวิจัยส าหรับ 
การวิจัยแบบผสมวธีิ 



ค าถามวจิัยส าหรับการวจิัยเชิงปริมาณ 
• กระบวนทศัน์ของการวิจยัเชิงปริมาณ เช่ือวา่ธรรมชาติของความรู้ความจริงมี
ลกัษณะหนึง่เดียว (single reality)   

• วิธีการแสวงหาความรู้อิงหลกันิรนยั (deductive approach) มีทฤษฎี
รองรับในการศกึษา 

• มีสมมติฐานการวิจยั (research hypothesis) ให้ทดสอบยืนยนั โดย
สามารถคาดเดาค าตอบจากทฤษฎีท่ีใช้ในการวิจยั  

• วิธีการเข้าถึงข้อมลูเป็นปรนยั (objective) ปราศจากอคตขิองนกัวิจยั  
• ค าถามวิจัยของการวิจัยเชิงปริมาณ 

– การศกึษาสภาพของตวัแปร 
– การศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร หรือความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุ
– การศกึษาเปรียบเทียบความแตกตา่งของตวัแปร  
– การศกึษาผลของตวัแปรจดักระท าท่ีมีตวัแปรตาม 



ค าถามวจิยัส าหรับการวจิยัเชิงคุณภาพ 
• การวิจยัเชิงคณุภาพเช่ือวา่ความรู้ความจริงมีมากกวา่หนึง่ 
• การแสวงหาความรู้อิงหลกัอปุนยั (inductive approach)  
• วิธีการแสวงหาความรู้ขึน้อยูก่บัตวันกัวิจยัท่ีเป็นเคร่ืองมือส าคญั ไม่ใช่จาก
ทฤษฎีหรือความรู้เดิมในอดีต  

• ค าตอบจากการวิจยัขึน้อยูก่บัการตีความของนกัวิจยั และไม่สามารถคาดเดา
ลว่งหน้า แตเ่กิดระหวา่งทางของกระบวนการวิจยั  เม่ือเร่ิมมีข้อสงสยัเกิดขึน้
ระหวา่งการศกึษา  ทัง้นีค้ าตอบท่ีคาดเดานีถื้อเป็น สมมติฐานระหวา่งการ
ท างานหรือสมมติฐานชัว่คราว (working hypothesis) 

• ค าถามวิจยัส าหรับการวิจยัเชิงคณุภาพ 
– การบรรยายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ 
– การอธิบายลกัษณะของปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ โดยเฉพาะปฏิสมัพนัธ์หรือ
กระบวนการทางสงัคม 



ค าถามวจิัยส าหรับการวจิัยแบบผสมวธีิ 
• ค าถามวิจยัเก่ียวกบัการศกึษาหรือ บรรยายสภาพปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ 

(what, when) และ 
• ค าถามวิจยัท่ีเก่ียวกบัการหาค าอธิบายสภาพปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ (why)  
• ค าถามวิจยัส าหรับการวิจยัแบบผสมวิธีจงึเป็นค าถามท่ีมีลกัษณะธรรมชาติตา่งกนั  

การตัง้สมมตฐิานการวิจยัจงึเกิดขึน้ได้ส าหรับสว่นของการวิจยัเชิงปริมาณ  สว่น
ค าถามวิจยัท่ีใช้การวิจยัเชิงคณุภาพ สมมตฐิานการวิจยัชัว่คราวอาจเกิดขึน้
ระหว่างทางของการศกึษา 

• ค าถามวิจยัส าหรับการวิจยัแบบผสมวิธี 
– การส ารวจ/การบรรยายสภาพปรากฏการณ์ 
– การอธิบายลกัษณะของปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้ 

• วิธีวิทยาการวิจยัท่ีใช้จงึเป็นการวิจยัเชิงปริมาณผสมกบัการวจิยัเชิงคณุภาพซึง่มี
ความเหมาะสมในการตอบค าถามวจิยัท่ีใช้กระบวนทศัน์การวิจยัคนละประเภท 
 



การเขียนค าถามวจิัยทีด่ ี
• ค าส าคญัท่ีก าหนดเป็นตวัแปรวจิยัในค าถามวจิยัเป็นค าท่ีรู้จกั
กนัแพร่หลาย 

• ประเดน็ค าถามท าใหอ้งคค์วามรู้ท่ีประโยชนแ์ก่ศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้ง และสร้างความรู้ท่ีเป็นประโยชนต่์อการน าไปปฏิบติั  

• ประเดน็ท่ีศึกษาท าใหน้กัวชิาการอ่ืนรู้สึกต่ืนเตน้  สนใจ 
ประหลาดใจ และรอคอยอยากอ่านงานวจิยันั้น  เน่ืองมาเป็น
การศึกษาในประเดน็ท่ีซบัซอ้น หรือช่วยเปิดเผยส่ิงท่ียงัไม่
คน้พบหรือไม่เคยรู้มาก่อน  ท าใหค้าดเดาค าตอบไดย้าก 

 

 

 



วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
(Research Objectives/Purposes) 

วัตถุประสงค์การวิจัย:   ข้อความท่ีแสดงเปา้หมายหรือทิศทางของการวิจยั และ
ระบผุลผลติจากการวิจยั 
ลักษณะส าคัญของวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
ครอบคลมุค าถามวิจยัย่อยทัง้หมด 
ระบสุิ่งท่ีต้องการศกึษาชดัเจน 
สอดคล้องกบัปัญหาวิจยั ค าถามวิจยั และสภาพปัญหาซึง่เป็นท่ีมาของปัญหาวิจยั และ

วตัถปุระสงค์ของการวิจยั  
นกัวิชาสามารถก าหนดวตัถปุระสงค์ของการวิจยัก่อน แล้วคอ่ยก าหนดรายละเอียดของ

ค าถามวิจยัยอ่ยตามมาภายใต้แต่ละวตัถปุระสงค์  หรือก าหนดค าถามวิจยัย่อยท่ีต้องการ
ศกึษาทัง้หมดก่อน แล้วจดัหมวดหมูข่องค าถามวิจยัเป็นวตัถปุระสงค์ของการวิจยัแตล่ะข้อ  



ช่ือเร่ืองวจิัย (Research Title/Topic) 

อะไร 
(What) 

ใคร (Who) 

ที่ไหน 
(Where) 

เม่ือใด 
(When) 

วธีิการ 
(How) 



มโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือน 
ในการก าหนดปัญหาวจิัย 



มโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือน 

• เขียน “ความส าคญัและท่ีมาของปัญหาวิจยั” ตามความสนใจ
ส่วนตวัของนกัวจิยั หรือตามกระแสนิยม หรือตามนโยบาย
รัฐบาลขณะนั้น โดยไม่ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งหรือขอ้มูลท่ีมี
อยูใ่นขณะนั้น 

• เขียนอธิบายความส าคญัของประเดน็วจิยั โดยอา้งอิงข่าวสารท่ี
ปรากฏตามส่ือ เช่น หนงัสือพิมพ ์หรืออา้งอิงถอ้ยแถลงของ
รัฐบาลเก่ียวกบันโยบายรัฐ เพียงเพื่อใหป้ระเดน็วิจยัท่ีตอ้งการ
ศึกษาเป็นเร่ืองท่ีทนัสมยั สนองนโยบายของรัฐบาล แต่ขาด
ขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์สะทอ้นปัญหาหรือผลการศึกษาวจิยัในอดีต 



ตัวอย่างการก าหนดปัญหาวจิัย  
ค าถามวจิยั วตัถุประสงค์ 



สภาพปัญหา 
สภาพท่ีคาดหวงั 
 นกัเรียนมีทกัษะการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 
สภาพท่ีเป็นจริง 
 นกัเรียนขาดทกัษะการเรียนรู้ 

ปัญหาวจิยั 
• ระดบัของทกัษะการเรียนรู้ของนกัเรียน 
• ภูมิหลงัของนกัเรียนท่ีมีทกัษะการเรียนรู้ต่างกนั 
• สาเหตุท่ีท าใหน้กัเรียนขาดทกัษะการเรียนรู้ 
• แนวทางส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ของนกัเรียน 

 



ค าถามวจิัย 
• นกัเรียนมีทกัษะการเรียนรู้ระดบัใด 
• นกัเรียนท่ีมีภูมิหลงัทางการเรียนต่างกนัมีทกัษะการ
เรียนรู้ต่างกนัหรือไม่อยา่งไร 

• ปัจจยัอะไรบา้งท่ีส่งผลต่อทกัษะการเรียนรู้ของนกัเรียน 

• วธีิการส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ (XXXX) ท่ีพฒันาข้ึน
ส่งผลต่อทกัษะการเรียนรู้ของนกัเรียนอยา่งไร 



วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

• เพื่อศึกษาระดบัทกัษะการเรียนรู้ของนกัเรียน 
• เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีมีภูมิหลงั
ต่างกนั (เช่น ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  ความสนใจเรียน ความ
ตั้งใจเรียน ต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร) 

• เพื่อวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อทกัษะการเรียนรู้ของนกัเรียน 
• เพื่อพฒันาวธีิการส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ตามแนวคิดการ
เรียนรู้แบบลงมือปฏิบติัจริงท่ีมีต่อทกัษะการเรียนรู้ของ
นกัเรียน 



ช่ือเร่ือง 
1. การศึกษาทกัษะการเรียนรู้ของนักเรียน 
2. การเปรียบเทยีบทกัษะการเรียนรู้ของนักเรียนทีม่ีภูมิหลงัต่างกนั 
3. การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแบบการเรียน (learning 

style) และทกัษะการเรียนของนักเรียน 
4. ตวัแปรอธิบายทกัษะการเรียนรู้ของนักเรียน 
5. เครือข่ายการเรียนรู้กบัทกัษะการเรียนรู้ของนักเรียน 
6. การเรียนรู้ของเดก็ไทยในศตวรรษที ่21 
7. การพฒันาวธีิจดักจิกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบตัจิริงเพ่ือ

ส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ของนักเรียน 
 



กรอบการวจิัย การวจิัยและพฒันา
จิตพฤติกรรม เยาวชน และ

สังคมไทย 



วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดที่มีมาตรฐานทางจิตพฤติกรรมของ

บุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคมและลักษณะของสถานการณ์
ด้านจริยธรรม ด้านความปลอดภัยและสันติสุข ด้านประชาธิปไตย 
ด้านครอบครัว และลักษณะการด ารงชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อใช้ในการวิจัย คัดเลือก และประเมินบุคคล 

 2.  เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและผลของจิตและพฤติกรรม
จริยธรรม ความปลอดภัยและสันติสุข การศึกษาจุดก าเนิดของจิต
และพฤติกรรมประชาธิปไตย ในครอบครัว โรงเรียน องค์การ ชม
ชนและสังคม รวมทั้งองค์ความรู้ เกี่ยวกับสาเหตุและผลของ
พฤติกรรมครอบครัวไทย และการด ารงชีพตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 



 3. เพื่อสร้างและประเมินผลการใช้ชุดฝึกอบรมพฒันาการเรียนการ
สอน และสร้างบรรยากาศทางสังคมในครอบครัว โรงเรียน 
องค์การ ศาสนา ชุมชน และสังคม ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ความปลอดภยัและสันติสุข การป้องกนับรรเทาภยัธรรมชาติและ
การป้องกนัและรับมือกบัภยัพิบติั ทางดา้นประชาธิปไตย และการ
ด ารงชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 4.  เพื่อสร้างและประเมินหลกัสูตร ตน้แบบแนวทางปฏิบติักิจกรรม

และหรือชุดฝึกอบรมพฒันา และคู่มือปฏิบติัเพื่อเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ของครอบครัว การพฒันาศกัยภาพและทกัษะให้แก่พอแม่ 
ครูอาจารย ์บุคลากร และผูป้ฏิบติังานดา้นครอบครัว 

  
 



การวจิัยและพฒันาจิตพฤติกรรม  
• ครอบครัว 

• การด ารงชีพอย่างพอเพยีงตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง 

• ประชาธิปไตย 

• ความปลอดภยัและสันตสุิข 

• จริยธรรม 



ประเดน็ปัญหาวจิัย 

1. เพื่อสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวัด ท่ีมีมาตรฐานทางจิต
พฤติกรรมของบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสงัคม 

 
2. เพื่อสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัสาเหตุและผล 

 
3. เพื่อสร้างและประเมินผลการใชชุ้ดฝึกอบรม 
 
4. เพื่อสร้างและประเมินหลกัสูตร ตน้แบบ แนวทางปฏิบติั

กิจกรรม และหรือชุดฝึกอบรมพฒันา และคู่มือปฏิบติั 
 



การเขยีนที่มาของปัญหาวจิัยเกีย่วกบั 
การสร้างเคร่ืองมือวจิัยทีม่มีาตรฐาน 
• ตวัแปรท่ีต้องการวดัมีความส าคญัอย่างไร 
• ท าไมต้องมีเคร่ืองมือวิจยัท่ีมีมาตรฐานส าหรับตวัแปรท่ีก าหนด 
• ในอดีตมีเคร่ืองมือวดัตวัแปรดงักลา่วหรือไม่  

– เคร่ืองมือการวดัตวัแปรจากงานวิจยัในอดีตก าหนดองค์ประกอบของการวดัตวั
แปร (โมเดลการวดั) อยา่งไร 

– แนวคิดในการก าหนดองค์ประกอบของการวดัตวัแปรที่ก าหนดเป็นอยา่งไร 
– วิธีการวดัตวัแปร ลกัษณะของเคร่ืองมือวดัเป็นอยา่งไร 
– การตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือวดัตวัแปร  

• ถ้ามี ท าไมต้องสร้างเคร่ืองมือใหมอี่ก 
• ถ้าไมมี่ จะก าหนดแนวทางการวดัตวัแปรนัน้อยา่งไร 



การเขยีนที่มาของปัญหาวจิัยเกีย่วกบั 
การสร้างองค์ความรู้เกีย่วกบัสาเหตุและผล 

• ตวัแปรท่ีสนใจศกึษามีความส าคญัอย่างไร 
• ลกัษณะของความส าคญัของตวัแปรที่ก าหนดสว่นใหญ่เป็นตวัแปร
สาเหตหุรือตวัแปรผล 

• งานวิจยัในอดีตมีการก าหนดปัญหาวิจยัอย่างไร 
–  การศกึษาสภาพ 
–  การศกึษาความสมัพนัธ์เชิงเหตแุละผล 
–  การพฒันา 

• ปัญหาวิจยัที่ควรตอ่ยอดจากเดิมควรเป็นอยา่งไร เพราะอะไร ได้
ประโยชน์อย่างไร  
 



การเขยีนที่มาของปัญหาวจิยัเกีย่วกบัการสร้างและประเมินหลกัสูตร 
ต้นแบบ แนวทางปฏิบัตกิจิกรรม และหรือชุดฝึกอบรม 
• ชดุฝึกอบรมตวัแปรอะไร ตวัแปรนัน้ส าคญัอย่างไร 
• มีชดุฝึกอบรมตวัแปรนัน้มาก่อนหรือไม่ ถ้ามีชดุฝึกอบรมนัน้มีลกัษณะ
อยา่งไร  ใช้กบักลุม่เปา้หมายใด  มีการออกแบบให้มีลกัษณะอยา่งไร 
เนือ้หา กิจกรรมในการอบรมเป็นอยา่งไร ประสิทธิภาพเป็นอยา่งไร 

• ชดุฝึกอบรมใหมต่า่งจากเดมิอยา่งไร เพราะอะไร  
• แนวคิดในการออกแบบหลกัสตูร ต้นแบบเป็นอยา่งไร อิงทฤษฎีหรือ
หลกัการอะไรในการออกแบบ 

• จะประเมินต้นแบบและรายงานผลอย่างไร (การทดลอง การประเมิน การ
ปรับปรุง การน าเสนอผล – ผลผลติ  หลกัการออกแบบใหม ่ทฤษฎีใหม ่
การเรียนรู้จากต้นแบบ การขยายผล)  



การเขยีนที่มาของปัญหาวจิัยเกีย่วกบั 
การสร้างและประเมนิผลการใช้ชุดฝึกอบรม 

• ชดุฝึกอบรมตวัแปรอะไร ตวัแปรนัน้ส าคญัอย่างไร 
• มีชดุฝึกอบรมตวัแปรนัน้มาก่อนหรือไม่ ถ้ามีชดุฝึกอบรมนัน้มี
ลกัษณะอยา่งไร  ใช้กบักลุม่เปา้หมายใด  มีการออกแบบให้มี
ลกัษณะอยา่งไร เนือ้หา กิจกรรมในการอบรมเป็นอยา่งไร 
ประสิทธิภาพเป็นอยา่งไร 

• ชดุฝึกอบรมใหมต่า่งจากเดิมอย่างไร เพราะอะไร แนวคิดในการ
ออกแบบอยา่งไร 

• จะประเมินความส าเร็จจากตวัแปรผลอะไรบ้าง และจะวดั
ความส าเร็จอยา่งไร 



กจิกรรม 

• ก าหนดประเด็นปัญหาตามกรอบการวิจยั 

• น าเสนอแนวทางการเขียนความเป็นมาของ
ปัญหาวิจยั 

 


