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15        กันยายน 2561   วันเปิดภาคการศึกษา 
 
6 –  7 ตุลาคม 2561   สัมมนาเสริมครั้งที่  1   
                              ณ  ศูนย์วิทยพัฒนา  /   
            ศูนย์บริการการศึกษา 
 
3 – 4  พฤศจิกายน 2561 สัมมนาเสริมครั้งที่  2   

ณ  ศูนย์วิทยพัฒนา /  
ศูนย์บริการการศึกษา 

 
30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 (ทุกกลุ่ม)  สัมมนาเข้ม  ณ  มหาวิทยาลัย 
 

วันเสาร์ ที่  26 มกราคม 2562                   วันสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา  ณ  
ภาคเช้า  เวลา  9.00 – 12.00 น.    ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด 

 
 หมายเหตุ วันสัมมนาเสริม/เข้ม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบก าหนดการ
สัมมนาเสริม/เข้ม ทาง website สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์  
เบอร์ 02-504-8505-6 
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ค าน า 
 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล  มุ่งให้นักศึกษาค้นคว้าและสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง และนักศึกษาต้องเข้าสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้มตามวัน เวลาที่ก าหนด การเข้าสัมมนาเสริม
และสัมมนาเข้มถือเป็นการประเมินผลระหว่างเรียน 

แผนกิจกรรมการศึกษา ชุดวิชา  21701  การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอนเป็นเอกสาร
ที่ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่มอบหมายให้นักศึกษาท า และการน าเสนองานในการสัมมนา
เสริมและสัมมนาเข้ม ขอให้นักศึกษาศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาอย่างละเอียดและปฏิบัติงานที่
ก าหนดให้ 
 
 
 

                                             คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา 
ชุดวิชา  21701  การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา  21701  การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน 

RESEARCH IN CURRICULUM AND INSTRUCTION 

 
1.  รายละเอียดชุดวิชา 
 1.1  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด และทฤษฎีด้านหลักสูตรและการ
สอนส าหรับการวิจัย 

2. เพ่ือให้สามารถก าหนดปัญหาการวิจัย ตลอดจนขอบข่ายและรายละเอียดของปัญหา
การวิจัย 

3. เพ่ือให้สามารถออกแบบการวิจัยและด าเนินการวิจัยด้านหลักสูตรและการเรียน 
การสอน 

4. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย 
5. เพ่ือให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน และใช้

ประโยชน์ในการวิจัยต่อไปได้ 
 

 1.2  ค าอธิบายชุดวิชา 
  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัยหลักสูตรและการสอน การก าหนดปัญหาการวิจัย  
การค้นคว้าวรรณกรรม การออกแบบการวิจัยซึ่งครอบคลุมประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การรวบรวม
ข้อมูล การพัฒนาและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิงเพ่ือทดสอบ
ความแตกต่าง และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ สถิตินันพาราเมตริก การวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยเชิง
ทดลอง  การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงประเมิน โครงการวิจัย รายงานการวิจัยและการประเมิน
คุณภาพงานวิจัย  การเผยแพร่ และการใช้ประโยชน์จากการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 
 1.3  รายช่ือหน่วยการสอน 

หน่วยที่  1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน 
หน่วยที่  2 การก าหนดปัญหาวิจัยและการออกแบบการวิจัย 
หน่วยที่  3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
หน่วยที่ 4 การวิจัยเชิงทดลองและการวิจัยและพัฒนา 
หน่วยที่  5  การวิจัยประเมินผล 
หน่วยที่  6 การวิจัยเชิงพรรณนา 
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หน่วยที่  7 การค้นคว้าและการน าเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยที่  8 การรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ 
หน่วยที่  9 เครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ 
หน่วยที่ 10 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ : สถิติบรรยายและสถิติพาราเมตริก 
หน่วยที 11 สถิตินันพาราเมตริก 
หน่วยที่ 12 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
หน่วยที่ 13 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
หน่วยที่ 14 เอกสารวิจัยและการประเมินคุณภาพรายงานวิจัย 
หน่วยที่ 15 จรรยาบรรณนักวิจัย การแผยแพร่และการใช้ประโยชน์ 

จากงานวิจัย 
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1.4  โครงสร้างเนื้อหาสาระชุดวิชา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยท่ี  1  ความรู้พื้นฐานเกีย่วกับการวิจัยหลักสตูร 
               และการเรียนการสอน 
หน่วยท่ี  2  การก าหนดปญัหาวิจยัและการออกแบบการวิจัย 
หน่วยท่ี  3  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
หน่วยท่ี  4  การวิจัยเชิงทดลอง และการวจิัยและพัฒนา 
หน่วยท่ี  5  การวิจัยประเมินผล 
หน่วยท่ี  6  การวิจัยเชิงพรรณนา 
หน่วยท่ี  7  การค้นคว้าและการน าเสนอวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 
หน่วยท่ี  8  การรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจยัเชิงปริมาณ 
หน่วยท่ี  9  เครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคณุภาพ 
หน่วยท่ี 12  การวิจัยเชิงปฏิบตัิการในช้ันเรียน 
หน่วยท่ี 13  การวิจัยเชิงคุณภาพ 
หน่วยท่ี 14  เอกสารวิจยัและการประเมินคุณภาพรายงานวิจยั 
หน่วยท่ี 15  จรรยาบรรณนักวิจัย การเผยแพร่และการใช้ 
    ประโยชน์จากงานวิจัย 
 

หน่วยท่ี 10  การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ : สถิติบรรยาย
และสถติิพาราเมตริก 

หน่วยท่ี 11  สถิตินันพาราเมตริก 

 
กลุ่มที่  1 

ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย 

 
กลุ่มที่  2 

สถิติเพื่อการวิจยั 
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2.  วิธีการศึกษา 
2.1 การเตรียมตัว 

2.1.1 วางแผนศึกษาชุดวิชาการวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน 
1) นักศึกษามีเวลาในการศึกษาชุดวิชาการวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

เป็นเวลา  1  ภาคการศึกษา 
2) นักศึกษาควรวางแผนในการประกอบกิจกรรมให้ครอบคลุมการวางแผน

ด้านเวลา การใช้วีดิทัศน์ประจ าชุดวิชา การศึกษาแนวการศึกษา ประมวล
สาระชุดวิชาและการศึกษาค้นคว้า จากศูนย์วิทยบริการและแหล่งค้นคว้า
อ่ืน ๆ 

2.1.2 วางแผนด้านเวลาส าหรับการศึกษาจากสื่อหลักคือ แนวการศึกษา และ
ประมวลสาระชุดวิชา 

2.1.3 วางแผนด้านเวลาส าหรับการศึกษาจากสื่อเสริม คือ วีดิทัศน์ประจ าชุดวิชา ซึ่งมี
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการสรุปเนื้อหาสาระส าคัญของชุดวิชา 

2.1.4 วางแผนศึกษาค้นคว้างานวิจัยจากศูนย์วิทยบริการ หรือ แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ 
 

2.2 การด าเนินการศึกษา 
นักศึกษาควรด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
1) ศึกษาและด าเนินการตามแผนกิจกรรมการศึกษา 
2) ศึกษาและด าเนินการตามแนวการศึกษา 
3) ศึกษาประมวลสาระชุดวิชา 
4) ศึกษาจากสื่ออ่ืน ๆ ที่ก าหนดไว้ เช่น วีดิทัศน์ประจ าชุดวิชา 
5) ท างานที่ก าหนดให้ท าตามท่ีคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาก าหนดให้  

(โปรดดูข้อ  2.3) 
6) เข้าร่วมสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ (โปรดดูที่ข้อ 2.6) 
7) เข้าสอบไล่ ณ สนามสอบตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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2.3 งานที่ก าหนดให้ท า 
งานชิ้นที่  1  มี 3 ชิ้น คือ  
1.1 การวิพากษ์งานวิจัย 
1.2 ตอบค าถามเกี่ยวกับการวิจัย 
1.3 โครงการวิจัย 
งานชิ้นที่ 1.1.การวิพากย์งานวิจัย 
ให้นักศึกษาวิเคราะห์และวิจารณ์งานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอนเท่านั้น (ไม่เอา

งานวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับแขนงหลักสูตรและการสอน)  โดยเลือกวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกที่นักศึกษาสมัครเข้ามาเรียนในครั้งนี้ มา  1  เรื่อง   

จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการสอนที่นักศึกษาเลือก ให้นักศึกษาวิพากษ์งานวิจัย
ด้วยการวิเคราะห์และวิจารณ์งานวิจัยโดยแยกเป็น  3  ส่วน คือ ส่วนที่  1  สรุปย่องานวิจัย(ไม่ใช่ลอก
บทคัดย่อมาส่ง)  ส่วนที่  2  วิพากษ์งานวิจัย  และ  ส่วนที่ 3  ข้อคิดที่นักศกึษาได้รับจากการวิพากษ์
งานวิจัยว่า นักศึกษาได้อะไรจากการอ่านครั้งนี้ 

ส่วนที่  1  การสรุปงานวิจัยให้เขียนสรุปให้ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้  1) ชื่อเรื่อง   
2) ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  3) วัตถุประสงค์ของการวิจัย  4) ประชากรและ 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  5) เครือ่งมือการวิจัย  6) การเก็บรวบรวมข้อมูล  7) การวิเคราะห์ข้อมูล   
8) ผลการวิจัย  ทั้งนี้ให้เขียนสรุปไม่เกิน  3  หน้ากระดาษพิมพ์ 

ส่วนที่  2  ให้นักศึกษาวิพากษง์านวิจัยดังกล่าวตามหลักการทางวิจัยที่เสนอไว้ในประมวล
สาระชุดวิชานี้ โดยอย่างน้อยต้องให้ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1)  ชื่อเรื่อง ในกรณีการวิจัยเชิงปริมาณ ให้นักศึกษาพิจารณาว่ามีส่วนประกอบต่อไปนีห้รือไม่ (1) 
ตัวแปรตามและตัวแปรต้น (ถ้ามี) (2) วัตถุประสงค์หรือวิธีการวจิัยหลัก (3) บริบท ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพให้
นักศึกษาพิจารณาประเด็นต่อไปนีค้ือ (1) วัตถุประสงค์หลักของการวิจัย (2) ประเด็นหลักท่ีต้องการศกึษา (3) 
ประเด็นที่เป็นสาเหตุหลัก (4) บรบิท 

2)  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ให้วิพากษ์ในประเด็นต่อไปนี้ ว่า  ก).ผู้วิจัยเริ่ม
ด้วยความส าคัญของตัวแปรตาม หรือตัวแปรหลักท่ีศึกษา หรือไม่ อย่างไร ข).ความชัดเจนในการเสนอ
ปัญหาและเหตุผลในการท าวิจัยเรื่องนี้เป็นอย่างไร ค).มีการแสดงถึงความจ าเป็นที่ต้องท าวิจัยเรื่องนี้
หรือไม่ อย่างไร  

3)  วัตถุประสงค์ของการวิจัย ให้วิพากษ์ในประเด็นต่อไปนี้คือ ตอบค าถามประเด็นปัญหา
วิจัยหรือไม่ และวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่เขียนสามารถวัดและสังเกตได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลหรือไม่  รวมถึงมีค าที่แสดงถึงวิธีการหลักที่นักวิจัยได้ใช้หรือไม่ อย่างไร  
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4)  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้วิพากษ์ในประเด็นต่อไปนี้ คือ เนื้อหาสาระตรงกับประเด็น
วิจัย หรือเก่ียวข้องกับการด าเนินการวิจัย หรือไม่ อย่างไร รวมถึง ความสอดคล้อง กับปัญหาวิจัยโดย
ครอบคลุมค าหลัก  ค าส าคัญของงานวิจัย การน าเสนอแนวคิดพ้ืนฐานที่น าไปสู่การก าหนดสมมติฐาน
การวิจัยและสร้างเครื่องมือวิจัย ความทันสมัยของวรรณกรรม ความถูกต้องของการใช้ภาษา การ
อธิบายค าศัพท์ทางวิชาการและศัพท์เทคนิคต่าง ๆ 

5)  วิธีด าเนินการวิจัย วิพากษ์ในประเด็นต่อไปนี้ 
(1)  ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง และการเลือกตัวอย่าง มีความชัดเจนในการระบุลักษณะ

และขนาดของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และระบุวิธีการเลือกตัวอย่าง 
(2)  เครื่องมือวิจัย  มีความชัดเจน ในการระบุวิธีการสร้าง เครื่องมือวิจัย ตลอดจน

เสนอวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย และในกรณีท่ีเป็นเครื่องมือวิจัยที่ยืมมา มีการแสดง
เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือวิจัยนั้น(ให้ไปดูรายละเอียดในหน่วยที่ 9 ) 

(3)  วิธีรวบรวมข้อมูล  มีความละเอียดชัดเจนในแต่ละขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูล 
ระบุความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)  และแสดงวิธีการควบคุม 
ความคลาดเคลื่อน 

6)  การวิเคราะห์ข้อมูล วิพากษ์ในประเด็นต่อไปนี้ 
(1)  การใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเหมาะสมกับประเภทข้อมูลและสอดคล้องกับ

สมมติฐานการวิจัย / วัตถุประสงค์การวิจัยทุกข้อ 
(2)  การใช้รูปแบบการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้เหมาะสมกระชับและตรงกับ

วัตถุประสงค์การวิจัย 
7)  การสรุปผลและข้อเสนอแนะ  ให้วิพากษ์ในประเด็นต่อไปนี้ 

(1)  ความสมบูรณ์ ครบถ้วนและถูกต้องของการสรุปผลวิจัย 
(2)  ความละเอียดลึกซ้ึงของการอภิปรายผลและการอ้างอิงทฤษฎี/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

มาสนับสนุนผลการวิจัย 
(3)  ความเป็นไปได้ในการน าเสนอข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้และด าเนินการ

วิจัยต่อ (ข้อเสนอแนะต้องเป็นข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย มิใช่เสนอแนะตามความคิดเห็นของผู้วิจัย) 
ส่วนที่  3  ข้อคิดที่ได้จากการวิพากษ์งานวิจัย 
หลังจากวิพากษ์งานวิจัยแล้ว ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นดังนี้ 
(1)  งานวิจัยนี้ให้ข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์อะไรในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางาน 

ด้านหลักสูตรและการสอน 
(2)  นักศึกษาได้ประเด็นปัญหาอะไรบ้างที่จะน าไปเป็นหัวข้อการวิจัยต่อไป ความยาว 

ของส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ของงานชิ้นที่ 1.1 ให้รายงานประมาณ 7 ถึง 10 หน้ากระดาษพิมพ์ 
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งานชิ้นที่ 1.2 ตอบค าถามเกี่ยวกับการวิจัย 
ใหน้ักศึกษาอ่านประมวลสาระ และแนวการศึกษาชุดวิชา 21701 ใน หน่วยที่ 1 – 15  

ยกเว้น หน่วยท่ี 10 – 11 แล้วให้ตอบค าถามต่อไปนี้ 
1) จงอธิบายความแตกต่างของระหว่างการวิจัยปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพในประเด็น

ต่อไปนี้ ก).ปรัชญา ข).วัตถุประสงค์ 

2) การค้นคว้าเอกสารและการน าเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีประโยชน์ต่อใคร และอย่างไร 

3) การควบคุมความแปรปรวนในการวิจัยเชิงทดลอง ใช้หลักการอะไรบ้าง จงอธิบาย 

4) จงอธิบายความแตกต่างของการเลือกตัวอย่าง แบบแบ่งชั้นและแบบโควตา 

5) จงอธิบาย ลักษณะที่ส าคัญของการวิจัยเชิงทดลองกับการวิจัยประเมินผล 

งานชิ้นที่ 1.3.โครงการวิจัย 
ให้นักศึกษาเลือกปัญหาที่ต้องการวิจัย ที่เป็นการวิจัยเชิงส ารวจหรือการวิจัยเชิง

สหสัมพันธ์ (นักศึกษาต้องอ่านหน่วยที่ 6 การวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อท าความเข้าใจกับการวิจัยทั้ง 2
ประเภท) ในการเลือกปัญหาที่ต้องการวิจัย อาจเริ่มจากการพิจารณารายวิชาที่นักศึกษาสอนอยู่ 

ตัวอย่างที่ 1 ผู้วิจัยเป็นครูสอนในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ต้องการศึกษาความคิดเห็นของครูและ
ผู้ปกครอง ต่อการเตรียมความพร้อมของหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน  
เพราะในปลายปึหน้าทุกประเทศต้องเข้าร่วมอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน  ดังนั้นครูผู้สอนจึงตัดสินใจ
ส ารวจความพร้อมของโรงเรียนในเรื่องดังกล่าวว่า เป็นอย่างไร  จึงท าวิจัยเชิงส ารวจโดยตั้งชื่อเรื่อง 
ดังนี้ 

ชื่อเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองต่อการเตรียมความพร้อมด้าน
หลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียน............เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน. 

ตัวอย่างที่ 2  ตามท่ี สสวท. ได้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรปรับปรุง พร้อมทั้งจัดท า
เอกสารต่างๆ เพื่อให้โรงเรียนได้น าไปใช้ประกอบการสอนในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ เพราะเอกสารต่างๆ
ดังกล่าว เป็นคู่มืออันส าคัญยิ่งต่อการจัดกิจกรรมการสอนโดยตรง  จังหวัด นครทุ่งกุลา ได้เล็งเห็น
ความส าคัญของส่วนนี้ จึงได้ด าเนินการศึกษาสภาพปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ ตามแนว สสวท. เพ่ือน าผลที่ได้จากการส ารวจมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดท ารูปแบบ
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรต่อไป 

ชื่อเรื่อง สภาพปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ตามแนวการ
สอนของ สสวท. ของครูสังกัดจังหวัด นครทุ่งกุลา 

ตัวอย่างที่ 3 ครูสอนวิชาภาษาไทย  อยากทราบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อวิชา
ภาษาไทย  การจัดการเรียนการสอนของครู มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย
หรือไม่  เป็นความสัมพันธ์ทางตรงหรือความสัมพันธ์ผกผัน มีค่าสหสัมพันธ์มากน้อยเพียงไร มีความ
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แปรปรวนร่วมกันเท่าไร สมการถดถอยมีลักษณะอย่างไร ครูจึงตัดสินใจท าวิจัยเชิงสหสัมพันธ์โดยตั้ง
ชื่อเรื่องดังนี้ 

ชื่อเรื่อง  ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น.............. 
......................................................  

ให้นักศึกษาน าปัญหาวิจัยซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจหรือการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ เขียน
โครงการวิจัยให้ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ 

1. ชื่อเรื่่อง 
2. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
3. วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง (ให้เสนอแนวคิดพ้ืนฐานที่รองรับปัญหาวิจัย และเสนองานวิจัย

ที่เก่ียวข้องประมาณสองหรือสามเรื่อง นักศึกษาต้องอ่านแนวการเขียนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องจาก
หน่วยที่ 7) 

4. ค าถามวิจัย 
5. วัตถุประสงค์การวิจัย 
6. สมมุติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
7. ขอบเขตการวิจัย 
8. นิยามศัพท์ 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
10. วิธีด าเนินการวิจัย 

10.1  รูปแบบการวิจัย 
10.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
10.3  เครื่องมือการวิจัย 
10.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
10.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 

11.  บรรณานุกรม 
ความยาวของงานชิ้นที่ 2 อยู่ระหว่าง 7 – 10 หน้ากระดาษพิมพ์ 
งานชิ้นที่ 2  มี 2 ชิ้น คือ 2.1 การพัฒนาเครื่องมือการวิจัย และ 2.2 ตอบค าถาม

เกี่ยวกับสถิติ 
งานชิ้นที่  2.1 การพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 
ให้นักศึกษาสร้างเครือ่งมือการวิจัยวัดคุณลักษณะจากงานชิ้นที่ 1.3 มาเขียนวิธีการพัฒนา

เครื่องมือการวิจัยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
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1.  ก าหนดนิยามของตัวแปร ตัวบ่งชี้และข้อค าถามที่วัดตามตัวบ่งชี้ เช่น ต้องการสร้างแบบ
วัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ นักศึกษาต้องศึกษาจากต ารา เอกสารและงานวิจัย ว่าเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์หมายถึงอะไร ตัวบ่งชี้มีอะไรบ้างและเขียนข้อค าถามหรือดัดแปลงข้อค าถามที่มีผู้พัฒนาไว้
แล้วตามตัวบ่งชี้ดังตัวอย่าง 
 

นิยามตัวแปร ตัวบ่งชี้ ข้อค าถาม ได้มาอย่งไร 
พัฒนา
เอง 

ดัดแปลง
จากผู้อื่น 

เจตคตติ่อวิชาคณิตศาสตร์  
หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด 
ความคิดเห็น อารมณ์ และท่าที
ที่นักเรียนมีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
ประเมินได้จากแบบวัดเจตคติ
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัย
สร้างข้ึน ซึ่งมีองค์ประกอบอยู่ 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้าน
ความรู้สึก ด้านพฤติกรรม 

ด้านความรู้เกี่ยวกับ
วิชาคณิตศาสตร์ 
- น าความรู้ไป 
ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
- วิชาที่เข้าใจยาก 
 
ด้านความรู้สึก
เกี่ยวกับวิชา
คณิตศาสตร์ 
-ชอบท าโจทย์
คณิตศาสตร์ 
-สนใจอ่านหนังสือ
เกี่ยววิชา
คณิตศาสตร์ 
 
 
ด้านพฤติกรรม
เกี่ยวกับวิชา
คณิตศาสตร์ 

 
 
 
- การเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ท าให้ฉัน
สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
- วิชาคณิตศาสตร์เป็น
วิชาที่ฉันเข้าใจยาก 
 -----ฯลฯ------------- 
 
 
 
-ฉันชอบท าโจทย์
คณิตศาสตร์ 
-ฉันไม่สนใจอ่าน
หนังสือเกี่ยวกับวิชา
คณิตศาสตร์ 
-----ฯลฯ------------- 
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-ท าการบ้านวิชา
คณิตศาสตร์ 
-เรียน/ไม่เรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 

 
 
-ฉันท าการบ้านวิชา
คณิตศาสตร์ด้วยตนเอง 
 
-ฉันจะไม่เรียนวิชา
คณิตศาสตร์ต่อไปใน
อนาคต 
-----ฯลฯ------------- 

(แต่ถ้าเป็นการวัดเจคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ อาจจะวัดองค์ประกอบ 5 ด้าน เช่น ความคิดเห็น
ทั่วไปต่อวิชาวิทยาศาสตร์ การเห็นความส าคัญของวิชาวิทยาศาสตร์  ความสนใจต่อวิชาวิทยาศาสตร์  
การนิยมชมชอบต่อวิชาวิทยาศาสตร์ การแสดงออก หรือ มีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นต้น) 
 

ตัวอย่าง การสร้างแบบวัดเชิงสถานการณ์ 
 

นิยาม ตัวบ่งชี้ ข้อค าถาม พัฒนา
เอง 

ดัดแปลง
จากผู้อื่น 

ทักษะการสื่อสาร หมายถึง
ความสามารถในการใช้
ค าพูดและภาษาท่าทาง 
เพ่ือแสดงความรู้สึกนึกคิด
ของตนอย่างเหมาะสมกับ
สภาพวัฒนธรรมและ
สถานการณ์ต่างๆ โดย
สามารถที่จะแสดง ความ
คิดเห็น ความปรารถนา 
ความต้องการ การขอร้อง 
การเตือนและการขอความ
ช่วยเหลือ 

-ค าพูดและภาษาท่าทาง
ที่เหมาะสม โดยก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนน
ดังต่อไปนี้  
3:ใช้ค าพูดและท่าทาง
อย่างเหมาะสม สามารถ
โน้มน้าวและจูงใจผู้อ่ืนได้ 
2:ใช้ค าพูดหรือท่าทาง
อย่างไม่เหมาะสม ไม่
สามารถโน้มน้าวและจูง
ใจผู้อื่นได้ 
1:ใช้ค าพูดหรือท่าทาง
อย่างไม่เหมาะสม ไม่
สามารถโน้มน้าวและจูง
ใจผู้อื่นได้ 

-ช่วงนี้ทาง รร. มีกีฬาสี 
ล าไย เป็นตัวแทนสีเขียว 
ต้องไปขอคาบสอนจาก
ครู น าไปใช้ในการ
เตรียมกีฬาสี ถ้า
นักเรียนเป็นล าไย 
นักเรียนจะท าอย่างไร? 
ก) เดินเข้าไปขอครู 
อย่างสุภาพ และ
เรียบร้อย 
ข) เดินเข้าไปขอครูอย่าง
ห้าวๆ แต่สุภาพ 
ค) เดินเข้าไปบอกครู
อย่างห้าวๆ 
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นิยาม ตัวบ่งชี้ ข้อค าถาม พัฒนา
เอง 

ดัดแปลง
จากผู้อื่น 

 -ค าพูดและภาษาท่าทาง
ที่เหมาะสม โดยก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนน
ดังต่อไปนี้  
3:ใช้ค าพูดและท่าทาง
อย่างเหมาะสม สามารถ
โน้มน้าวและจูงใจผู้อื่นได้ 
2:ใช้ค าพูดหรือท่าทาง
อย่างไม่เหมาะสม ไม่
สามารถโน้มน้าวและจูง
ใจผู้อื่นได้ 
1:ใช้ค าพูดหรือท่าทาง
อย่างไม่เหมาะสม ไม่
สามารถโน้มน้าวและจูง
ใจผู้อื่นได้ 

-วันนี้ทาง ชั้นเรียนของ 
ทวี มีการน าเสนอ
รายงานวิชาภาษาไทย
หน้าชั้นเรียน  ทวีเป็น
ตัวแทนกลุ่ม ต้อง
ออกไปรายงาน ถ้า
นักเรียนเป็นทวี 
นักเรียนจะท าอย่างไร? 
ก) รายงานให้ชัดเจน 
ใช้เสียงและท่าทาง
ประกอบอย่างน่าสนใจ 
เพ่ือน ๆสนใจฟัง 
ข) รายงานให้ชัดเจน 
เพ่ือน ๆ ที่ฟังรายงานมี
ความสนใจเป็นบางคน 
ค) รายงานไม่ชัดเจน 
พูดวกไปวนมา 

  

2. วิธีตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ต้องน าเครื่องมือการวิจัยที่สร้างไปทดลองใช้    
โดยอธิบายวิธีการตรวจสอบความตรง และความเที่ยง ว่ามีวิธีการตรวจสอบอย่างไร 

3. น า เสนอเครื่องมือการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการ
วิจัย 

ความยาวของงานชิ้นที่ 2.1 อยู่ระหว่าง 5 – 7 หน้า กระดาษพิมพ์ 
ให้นักศึกษาแนบโครงการวิจัยจากงานชิ้นที่ 1.3  ที่ปรับแก้มาด้วย 
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งานชิ้นที่ 2.2 ตอบค าถามเกี่ยวกับสถิติ 
ให้นักศึกษาอ่านประมวลสาระชุดวิชา 21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน 

หน่วยที่ 10 และหน่วยที่ 11 แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1. ให้นักศึกษาอ่านผลการวิเคราะห์สถิติแบบพรรณนาที่ก าหนดให้ต่อไปนี้ 

ตัวแปร Mean Medium Mode SD Skewness Kurtosis Min Max 
Benh 1 42.36 43.00 47 5.5250 -.609 -.564 30 50 
Benh 2 47.36 48.00 52 5.5245 -.609 -.564 35 55 
Benh 3 211.80 215.00 235 27.6228 -.609 -.564 150 250 

เมื่อขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 50 คน 
คะแนนเต็ม Benh  1 = 50 , Benh  2 = 60 , Benh  3 = 250 
2. การตั้งสมมติฐานวิจัยและสมมติฐานทางสถิติมีหลักการอย่างไร? จงอธิบายพร้อม

ยกตัวอย่างประกอบ 
3. ให้ตอบค าถามต่อไปนี้ 

3.1 เหตุใดการวิเคราะห์ความแปรปรวนให้ผลการวิเคราะห์ดีกว่า การใช้ t-test หลายครั้ง 
3.2 ให้บอกจุดเด่น และจุดอ่อนของการวิเคราะห์ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย กรณีกลุ่มตัวอย่าง

สัมพันธ์กัน (related on dependent samples)  
4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน 2 กลุ่ม ได้ผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
Group Statistics Test 

1 
Mean              = 19.500 
SD                  = 1.716 
SE of mean      = .543 

t = 5.220 
df = 18 

p = 0.000 
2 

Mean              = 13.500 
SD                  = 3.206 
SE of mean      = 1.014 

4.1) กลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์ข้อมูลมีขนาดเท่าไร 

4.2) ถ้าก าหนด H0 :  µ1 ≤  µ2  และ α =.05  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้เป็น
อย่างไร 

5. เมื่อตัวแปร X เพ่ิมขึ้น 12 หน่วย มีผลท าให้ค่า Y เพ่ิมข้ึน 9 หน่วย ค่าความชันของ
การถดถอยของ Y บน X (regression of Y on X) มีค่าเท่าใด ถ้าก าหนดค่า Y- intercept เท่ากับ - 5  
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบมีลักษณะอย่างไร 
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6. อธิบายความหมายของเทอมต่อไปนี้ โดยสังเขป 
6.1 สมการถดถอยของตัวแปรตามบนตัวแปรร่วมขนานกัน (parallel of 

regression) 
6.2 ค่าเฉลี่ยที่ปรับแก้แล้ว (adjusted mean) 

7. อธิบายความหมายและประโยชน์ของเทอมต่อไปนี้ 
7.1 ตัวแปรร่วม (covariance) ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ควรมีลักษณะ

อย่างไร ? 
7.2 ตัวแปรดัมมี่ (dummy variable) 
7.3 การวิเคราะห์การส่งผ่าน (mediation an analysis)  

8. การทดสอบหลัง (post hoc test) หรือการเปรียบเทียบรายคู่ (multiple 
comparison) มีก่ีประเภท อะไรบ้าง ให้ยกตัวอย่างประกอบด้วย 

9. นักวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีสอน 3 วิธี คือ 
การสอนแบบแก้ปัญหา การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการสอนแบบบรรยาย ใช้แบบแผนการวิจัย
แบบ posttest only control groups design แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วย ANOVA ได้ผลการวิเคราะห์
ดังนี้ 

SOV SS Df MS F Sig 
Between 
group 

114   2 57.00 6.162 .000 

Within group 222 24 9.25 
Total 336 26  

 
ถ้ากลุ่มตัวอย่าง ในการทดลองมีขนาดเท่ากันทุกกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีขนาดเท่าใด 
 10. Sign test  เทียบได้กับการทดสอบ ด้วย วิธีทางสถิติพาราเมตริก ประเภทใด 

งานชิ้นที่  3  “การเสนอผลการวิจัย” 
ให้นักศึกษาน าโครงการวิจัยจากงานชิ้นที่  1.3  ไปด าเนินการวิจัยให้เสร็จสมบูรณ์ และน า

รายงานผลการวิจัยมาเสนอในการสัมมนาเข้ม  โดยท าเป็น  5  บท  ดังนี้ 
บทที่  1 บทน า 
 (ครอบคลุมหัวข้อ 1,2,4, 5-9  ในโครงการวิจัย) 
บทที่  2 วรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 
 (ขยายความจากหัวข้อที่  3 ในโครงการวิจัย) 
บทที่  3 วิธีด าเนินการวิจัย 
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 (ครอบคลุมหัวข้อ  10 หัวข้อย่อย 10.1 - 10.5  ในโครงการวิจัย) 
บทที่  4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
บทที่  5 สรุปการวิจัย  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม 
ความยาวของงานชิ้นที่  3  ไม่ควรเกิน  30  หน้ากระดาษพิมพ์ 
2.4 การส่งงาน 

2.4.1 งานที่ก าหนดให้ท าท้ัง  5  ชิ้นให้ส่งดังนี้คือ 
1).งานชิ้นที่  1.1  ชิ้นที่  1.2  และชิ้นที่ 1.3 ให้ส่งด้วยตนเองในวันแรกของ

สัมมนาเสริมครั้งที่  1 
2).งานชิ้นที่ 2.1 และ 2.2 ให้ส่งด้วยตนเองในวันแรกของการสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 
3).งานชิ้นที่  3  ให้ส่งด้วยตนเองในวันแรกของการสัมมนาเข้ม 

เมื่อมีปัญหาโปรดติดต่อ ประธานคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา 21701การวิจัย
หลักสูตรและการเรียนการสอน ผศ.ดร.วินิจ  เทือกทอง ทาง e-mail: vithong11@gmail.com หรือ
ทางโทรศัพท์หมายเลข  02 - 5048571  

2.4.2 ให้ท าส าเนาส่งอาจารย์สัมมนา  1  ชุด 
2.5 การเตรียมตัวเสนอผลงาน 

การสัมมนาเสริมครั้งที่  1 น าเสนองานชิ้นที่  1.3  เป็นรายบุคคล  โดยนักศึกษาเตรียม 
Powerpoint น าเสนอคนละไม่เกิน 10 นาที  สว่นงานชิน้ที่ 1.1  ให้อาจารย์สัมมนาเสริมอธิบายการวิพากษ์
งานวิจัยโดยน ากรณีตัวอย่างจากงานของนักศึกษาประกอบการอธิบาย  ส าหรับงานชิ้นที ่1.2  ให้อาจารย์
สัมนาเสริมอภิปรายรว่มกับนักศึกษา 

การสัมมนาเสริมครั้งที่  2  น าเสนองานชิ้นที่  2.1 เป็นรายบุคคล โดยใช้ Powerpoint 
น าเสนอคนละไม่เกิน 10 นาที  ส่วนงานชิ้นที่ 2.2 ให้อาจารย์สัมมนาเสริมอภิปรายร่วมกับนักศึกษา 

การสัมมนาเข้ม  น าเสนองานชิ้นที่   3  โดยใช้ Powerpoint น าเสนอคนละไม่ เกิน  
10 นาท ี

มหาวิทยาลัยถือว่าการเข้ารับการสัมมนาเสริมและการสัมมนาเข้มเป็นกิจกรรมบังคับใน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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2.6 การสัมมนา 
2.6.1 การสัมมนาเสริม 

นักศึกษาต้องเข้าร่วมสัมมนาเสริม  2 ครั้ง ๆ ละ  2 วัน  ในวันเสาร์และ
อาทิตย์  ณ สถานที่ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดและได้แจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า 

2.6.2 การสัมมนาเข้ม 
นักศึกษาต้องเข้าร่วมสัมมนาเข้ม  ณ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

ตามวัน เวลา  ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  3 วัน คือ วันศุกร์ เสาร์  และอาทิตย์ 
 

ตารางการสัมมนาเสริม 
ชุดวิชา 21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน 

 

ครั้ง
ที ่

วัน 9.00-12.00 13.00-16.00 

1 วันเสาร์ อธิบายความรู้เกี่ยวกับการวิจัย อธิบายความรู้เกี่ยวกับการวิจัย (ต่อ) 
วันอาทิตย์ น าเสนองานชิ้นที่  1.3  น าเสนองานชิ้นที่ 1.3  อภิปรายงานชิ้นที่ 1.1

และ1.2  แล้ว  แนะน า
งานชิ้นที่ 2.1 และ 2.2 

2 วันเสาร์ อธิบายสถิติเพ่ือการวิจัย 
(หน่วยที่ 10 และ  11) 

อธิบายสถิติเพ่ือการวิจัย 
(หน่วยที่ 10 และ 11) 

วันอาทิตย์ น าเสนองานชิ้นที่  2.1 น าเสนองานชิ้นที่  2.1 อภิปรายงานชิ้นที่ 2.2 
และแนะน างานชิ้นที่ 3 
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ตารางการสัมมนาเข้มชุดวิชา  21701  การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 

 9.00-12.00 13.00-16.30 18.00-22.00 
วันศุกร์ ประชุมรวม 

สาระส าคัญของการวิจัยทาง
หลักสูตรและการสอน 

ประชุมกลุ่มย่อย 
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาวิจัย 

ประชุมกลุ่มย่อย 
น าเสนอผลการวิเคราะห์

ประเด็นปัญหาวิจัย 
วันเสาร์ ประชุมรวม 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 

ประชุมกลุ่มย่อย 
น าเสนองานชิ้นที่ 3 

ประชุมกลุ่มย่อย 
น าเสนองานชิ้นที่ 3 

วันอาทิตย์ 

ประชุมรวม 
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนใน

การวิจัยการศึกษา 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประชุมกลุ่มย่อย 
อภิปรายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ

ประเด็นส าคัญของการวิจัย
และสถิติ 

 

 

2.7  การประเมินผลการเรียน 
ประเมินกิจกรรมระหว่างเรียนจากการสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้มร้อยละ  60  และ

ประเมินจากสอบไล่ร้อยละ  40   
 


