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ค าน า 

 

 แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชาการวิจัยการบริหารการศึกษานี้ เป็นเอกสารส าคัญส าหรับ  
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  เนื่องจากในระบบ  
การเรียนการสอนทางไกลนักศึกษาต้องศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่   ดั งนั้นแผน 
กิจกรรมการศึกษาฉบับนี้จึงเป็นคู่มือแนะแนวการประกอบกิจกรรมการเรียนของนักศึกษา ตลอดภาค 
การศึกษาที่  1/2561 นักศึกษาต้องศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาประจ าชุดวิชาฉบับนี้ก่อนด าเนิน 
กิจกรรมการเรียน เพ่ือจะได้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ โครงสร้างของเนื้อหาชุดวิชาการวิจัย  
การบริหารการศึกษา การเตรียมตัวของนักศึกษา การด าเนินการศึกษา งานที่ก าหนดให้ท า การส่งงาน การ
เสนอผลงาน การประเมินผลการเรียน การสัมมนาเสริม ตารางการศึกษาชุดวิชา ตารางการเรียนประจ า
สัปดาห์ และแบบฟอร์มรายงาน 

 ส าหรับรายละเอียดของกิจกรรมการด าเนินการศึกษา คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุด
วิชาการวิจัยการบริหารการศึกษา ได้พิจารณา ก าหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของชุดวิชา  
ดังนั้น จึงขอให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน เพ่ือจะได้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของชุด
วิชานี้ 

 

    คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาการวิจัยการบริหารการศึกษา 

        20 มิถุนายน 2561 
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ชุดวิชาการวิจัยการบริหารการศึกษา 

Research in Educational Administration 

 

1. รายละเอียดชุดวิชา 

1.1 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักศึกษา  

  1) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัยในแต่ละประเภทและลักษณะ
การวิจัยต่าง ๆ  
  2) มีความรู้และความสามารถในการประยุกต์สถิติพาราเมตริกและนันพาราเมตริกเพ่ือการ
วิจัยทางการบริหารการศึกษา  
  3) มีความรู้และความสามารถในการประเมินและวิพากษ์คุณภาพงานวิจัยและสามารถ
ประยุกตง์านวิจัยไปใช้ในการบริหารการศึกษาและสถานศึกษา 
  4) มีความรู้และความสามารถในการประยุกต์แนวคิดและหลักการการประเมินโครงการ
และบริหารจัดการประเมินโครงการในการบริหารการศึกษาและสถานศึกษา  
  5) มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์แนวคิดและหลักการรการวัดและประเมินเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

1.2 ค าอธิบายชุดวิชา 
23721 ชุดวิชา การวิจัยการบริหารการศึกษา (6 หน่วยกิต) 

(Research in Educational Administration) 
 แนวคิดการวิจัยการบริหารการศึกษา กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพทางการ

บริหารการศึกษาซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการก าหนดปัญหาเพ่ือการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง การเขียนโครงการวิจัย  การก าหนดวัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐาน การเลือกกลุ่มตัวอย่าง             
การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลและการเขียนรายงานการวิจัย และ
การเสนอผลการวิจัย ประเภทการวิจัยทางการบริหารการศึกษาและที่เกี่ยวข้องซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ 
การวิจัยเชิงนโยบาย การวิจัยสถาบัน การวิจัยเชิงอนาคต การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การประเมิน
และบริหารจัดการประเมินโครงการ การวัดและประเมินเพ่ือการบริหารการศึกษา  การประเมินและวิพากษ์
คุณภาพงานวิจัยทางการบริหารการศึกษา และการประยุกต์ใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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  ความต้องการเบื้องต้นการศึกษาชุดวิชานี้ นักศึกษาจ าเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการวิจัย 
สถิติเบื้องต้น และการประเมินผลการศึกษาเทียบเท่าชุดวิชาสถิติวิจัยและการประเมินผลการศึกษา               
ตามหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาก่อน 
 

1.3 รายช่ือหน่วยการสอน 
  หน่วยที่ 1 แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยการบริหารการศึกษา  
  หน่วยที่ 2 วิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
  หน่วยที่ 3 การวิจัยเชิงนโยบาย 
  หน่วยที่ 4 การวิจัยสถาบัน  
  หน่วยที่ 5 การวิจัยอนาคต  
  หน่วยที่ 6 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
  หน่วยที่ 7 การประเมินโครงการ  
  หนว่ยที่ 8 การค้นคว้าและการน าเสนอวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
  หน่วยที่ 9 การออกแบบและการวางแผนการวิจัย 
  หน่วยที่ 10 เทคนิควิธีและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  หน่วยที่ 11 การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล  
  หน่วยที่ 12 การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย 
  หน่วยที่ 13 การประเมินเชิงวิพากษ์คุณภาพงานวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
  หน่วยที่ 14 การประยุกต์ใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  หน่วยที่ 15 การวัดและประเมินการจัดการศึกษา  
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1.4 โครงสร้างเนื้อหาของชุดวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยที่  1  แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยการ 
               บริหารการศึกษา 
หน่วยที่  2  วิธวีิจัยทางการบริหารการศึกษา 

หน่วยที่ 8 การค้นคว้าและการน าเสนอ             
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง        

หน่วยที่ 9 การออกแบบและการวางแผนการ
วิจัย                                       

หน่วยที่ 10 เทคนิควิธีและเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล  

หน่วยที่ 11 การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล 
หน่วยที่ 12 การเขียนรายงานและการเสนอ

ผลการวิจัย 
 

 หน่วยที่ 13 การประเมินเชิงวิพากษ์คุณภาพ
งานวิจัยทางการบริหารการศึกษา 

หน่วยที่ 14 การประยุกต์ใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  

หน่วยที่ 15 การวัดและประเมินการจัด
การศึกษา 

1. แนวคิดและวิธีการวิจัย
ทางการบริหารการศึกษา 

2.  ประเภทการวิจัยทางการ
บริหารการศึกษา 

3.  กระบวนการส าคัญในการ
วิจัยการบริหารการศึกษา 
 

4.  การใช้ประโยชน์จากงาน 
วิจัยทางการบริหารการศึกษา 

ชุดวิชา การวิจัย
การบริหาร
การศึกษา 

หน่วยที่ 3 การวิจัยเชิงนโยบาย 
หน่วยที่ 4 การวิจัยสถาบัน  
หน่วยที่ 5 การวิจัยอนาคต 
หน่วยที่ 6 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
หน่วยที่ 7 การประเมินโครงการ 
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2. วิธีการศึกษา    

      2.1 การเตรียมตัวของนักศึกษา 
            2.1.1 วางแผนศึกษาชุดวิชาการวิจัยการบริหารการศึกษา 
                        1) จัดท าตารางการศึกษาตลอดปีการศึกษาที่ 1/2561 (ตามแบบในภาคผนวก) 
                      2) ท าตารางเรียนประจ าสัปดาห์ (ตามแบบในภาคผนวก) 
                      3) ประมวลกิจกรรมที่ต้องท า 

- ศึกษาสื่อหลัก คือประมวลสาระชุดวิชาและแนวการศึกษาของชุดวิชาการวิจัยการ
บริหารการศึกษาจ านวน 15 หน่วยโดยใช้เวลาศึกษาประมาณ 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

- ศึกษาค้นคว้าเอกสารเพ่ิมเติมตามที่ระบุไว้ในประมวลสาระหรือแนวการศึกษาแต่ละ
หน่วย 

- ฟังซีดีประจ าชุดวิชาการวิจัยการบริหารการศึกษา 2 เรื่อง คือ ความรู้ทางการวิจัย 
และปัญหาที่ควรวิจัยทางการบริหารการศึกษา 

- ท ากิจกรรมท้ายเรื่องหรือท้ายตอนตามที่ก าหนดไว้ในแนวการศึกษาและตรวจสอบ
กับแนวการศึกษา 

2.1.2 จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน 

         1)  การเตรียมกาย 

                                   -รักษาสุขภาพให้แข็งแรง 

                                   -ท าให้ร่างกายสดชื่น 

                                    -แบ่งภารกิจประจ าวัน ให้เวลาศึกษาชุดวิชาได้อย่างน้อยวันละ 2 ชั่วโมง และ
แบ่งเวลาส าหรับการศึกษาค้นคว้าเอกสารเพ่ิมเติมตามที่ก าหนด        

         2)  การเตรียมใจ 

                                   -ท าจิตใจให้สบายแจ่มใส ขจัดความขุ่นมัวให้หมดสิ้น 

                                   -มีสมาธิในการศึกษา 

                                   -ท าจิตใจให้เข้มแข็งต่อสู้ความยากของชุดวิชาให้ได้ 

                                   -จัดหาสถานที่ท่ีเหมาะสมส าหรับการศึกษาชุดวิชา 

                                   -เตรียมอุปกรณ์ประกอบการศึกษาให้พร้อม เช่น ประมวลสาระแนวการศึกษา 
ดินสอ ปากกา กระดาษ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ท เป็นต้น 
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      2.2 การด าเนินการศึกษา 
ในการด าเนินการศึกษาชุดวิชาการวิจัยการบริหารการศึกษานั้น ขอเสนอแนะว่านักศึกษาควร

ด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
2.2.1 ศึกษาและด าเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมการศึกษา 
2.2.2 ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนในหน่วยที่ต้องการศึกษาจากแนวการศึกษาและตรวจ

แนวค าตอบจากแนวทางการศึกษา 
2.2.3 ศึกษาประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยการบริหารการศึกษาโดยเริ่มดังนี้ 

- ศึกษาแผนหน่วย 
- ศึกษาแผนตอน  
- ศึกษาเนื้อเรื่อง 
- ท ากิจกรรมท้ายเรื่อง (หรือท้ายตอน) 
- ศึกษาแผนตอน ตอนต่อไป 

- ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนในแนวทางการศึกษาและตรวจสอบแนวการตอบ 
2.2.4 ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
2.2.5 ท ากิจกรรมหรืองานที่มอบหมายให้ท าตามท่ีระบุไว้ในแนวการศึกษา 
2.2.6 เข้าร่วมการสัมมนาเสริมชุดวิชาการวิจัยการบริหารทางการศึกษาตามวันเวลา และสถานที่ที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 
2.2.7 เข้าสอบประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2561 ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

 
2.3 งานที่ก าหนดให้ท า 

นักศึกษาต้องจัดพิมพ์รายงานทุกชิ้น (จ านวนทั้งหมด 6 ฉบับ) ลงในกระดาษขนาด A4  และมีใบ
ปะหน้ารายงานตามแบบที่ก าหนดในภาคผนวกและควรส าเนาในรูปแบบสรุปหรือ Sheet ส าหรับแจก 
(handouts) ส าหรับสมาชิกในกลุ่ม (ประมาณกลุ่มละ 10-15 คน)  รายละเอียดของงานที่ก าหนดให้ท ามี
ดังนี้ 

2.3.1 งานที่น าเสนอในการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 ประกอบด้วยรายงาน จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้       
รายงานฉบับที่ 1 ให้นักศึกษาอ่านและท าความเข้าใจเนื้อหาสาระของหน่วยที่  1-5 ของ

ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยการบริหารการศึกษา แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ (ความยาวประมาณ 4- 5 หน้า)  
1)  นักศึกษาเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติ อย่างไร  
2) การวิจัยเกี่ยวกับผู้บริหารมีขอบเขตและเนื้อหาสาระที่ควรท าการวิจัยในประเด็นใดบ้าง ให้

นักศึกษาน าเสนอหัวข้อการวิจัย (Research Topic) เกี่ยวกับผู้บริหารมาสัก 2 เรื่องที่เห็นว่าเหมาะสมกับ
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สถานการณป์ัจจุบัน พร้อมทั้งอธิบายแนวทางการวิจัยมาให้ทราบด้วย (ศึกษาอะไร กับใคร อย่างไร) โดยตอบ
อย่างคร่าวๆ  

3) วิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างและประโยชน์ทางการบริหารการศึกษาของงานวิจัย
ใน 3 ลักษณะ ต่อไปนี้ 

- การวิจัยเชิงนโยบาย 
- การวิจัยสถาบัน    
- การวิจัยอนาคต 

รายงานฉบับที่ 2 ให้นักศึกษาศึกษาจัดท ารายงานสรุปความคิด (Concept paper) ที่คาดว่าจะ
ท าเป็นวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระตามที่นักศึกษาสนใจ โดยให้รายละเอียดตามหัวข้อต่อไปนี้
อย่างคร่าวๆ (ความยาวประมาณ 5 หน้า) 

1) ชื่อหัวข้อการวิจัย 
2) เหตุผลที่เลือกศึกษาวิจัยในหัวข้อเรื่องนี้ 
3) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
4) กรอบแนวคิดในการวิจัย (ตัวแปรสัมพันธ์กันอย่างไร มีแนวคิด/ทฤษฎีอะไรรองรับ

กรอบแนวคิดนี้)  
5) วิธีการวิจัย (ศึกษากับใคร ที่ไหน อย่างไร)  
6) ความส าคัญหรือประโยชน์ของการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 งานที่น าเสนอในการสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 ประกอบด้วยรายงาน จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ 

รายงานฉบับที่ 3 ให้นักศึกษาอ่านและท าความเข้าใจเนื้อหาสาระของหน่วยที่ 6-10 ของ
ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยการบริหารการศึกษา และให้นักศึกษาเลือกวิทยานิพนธ์สาขาวิชาบริหาร
การศึกษามาจ านวน 1 เรื่องที่มีการด าเนินการวิจัยมาแล้วไม่เกิน 5 ปี เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตอบ
ค าถามในข้อ 1-4 ความยาวรวมประมาณ 10 หน้า โดยมีประเด็นค าถามดังนี้  

ข้อเสนอแนะ ในการท ารายงานฉบับบที่ 2 ให้มีคุณภาพ นอกจากนักศึกษาต้องอ่าน
ท าความเข้าใจกับหน่วยที่เกี่ยวข้องแล้ว นักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติมจากเอกสารต ารา
ทางการวิจัยพื้นฐาน ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ หรือค้นคว้าจากสื่ออิเล็กทรอนิคส์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษาวิธีการท าวิจัยจากวิทยานิพนธ์ทางการบริหาร
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 3 เล่ม  

“There is no way to get experience except through experience.” 
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1) วิทยานิพนธ์ทางการบริหารการศึกษาที่นักศึกษาเลือกมาศึกษาเป็นงานวิจัยที่มีความ
เหมือนและความแตกต่างจากการศึกษาวิจัยใน 2 ลักษณะต่อไปนี้อย่างไร  

(1) การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และ 
(2) การประเมินโครงการ  

2) การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในการวิจัย หมายถึงอะไร มีวัตถุประสงค์เพ่ืออะไร มี
ความส าคัญส าหรับใครบ้าง และอย่างไร (หมายถึงการใช้ประโยชน์) นอกจากนี้ วิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาได้
เลือกไว้จ านวน 1 เรื่อง ได้มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องไว้อย่างไร เข้าข่ายการน าเสนอวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องที่มีคุณภาพหรือไม่อย่างไร (ตอบค าถามให้ครบ)  

3)  การออกแบบการวิจัยหมายถึงอะไร และมีขอบข่ายครอบคลุมประเด็นส าคัญอะไรบ้าง 
และแต่ละประเด็นหมายถึงอะไร และจากวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาเลือกมาเป็นตัวอย่างนั้น ได้มีการออกแบบ
การวิจัยอย่างไร และนักศึกษาคิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด (กรุณาตอบโดยศึกษาและ
วิเคราะห์งานวิทยานิพนธ์บทที่ 1-3 อย่างละเอียด) 

4)  เครื่องมือการวิจัยมีกี่ประเภท อะไรบ้าง และจากวิทยานิพนธ์ด้านบริหารการศึกษาที่
นักศึกษาเลือกมาเป็นตัวอย่าง ได้ก าหนดเครื่องมือในการวิจัยอะไรไว้บ้าง และมีขั้นตอนที่ส าคัญในการสร้าง
และพัฒนา พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยอย่างไร 

รายงานฉบับท่ี 4 ให้นักศึกษาจัดท าโครงร่างการวิจัย  (Research Outline) ในหัวข้อเรื่อง
หรือประเด็นที่ท่านคาดว่าจะจัดท าเป็นวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระตามที่ได้น าเสนอมาแล้วใน
การสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 มาจัดท าเป็นโครงร่างการวิจัยที่มีความสมบูรณ์และครอบคลุมองค์ประกอบต่อไปนี้  
(ความยาวประมาณ  8-10 หน้า)  

1) ชื่อเรื่องหรือหัวข้อที่จะวิจัย 
2) เหตุผลในการเลือกท าวิจัยเรื่องนี้ 
3) ประเด็นปัญหาที่ท าการวิจัย 
4) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
5) กรอบแนวคิดในการวิจัย 
6) นิยามศัพท์ (ตัวแปรที่ส าคัญ โดยอธิบายพอสังเขป) 
7) วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (ให้ระบุประเด็นที่นักศึกษาจะต้องศึกษาต่อไปเพ่ือให้ได้กรอบ

แนวคิดในการวิจัย และนิยามตัวแปรที่ส าคัญ ทั้งนี้เสนอแนะให้นักศึกษาลองศึกษาจากวิทยานิพนธ์ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีนักศึกษาสนใจจะศึกษาวิจัยประมาณ 3-5 เล่ม) . 

8) วิธีการวิจัย ให้ระบุอย่างคร่าวๆ ในประเด็นต่อไปนี้ 
- การก าหนดประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 
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- เครื่องมือที่ใช้วัดตัวแปร 
- การวิเคราะห์ข้อมูล 

9) การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
2.3.3 งานที่น าเสนอในการสัมมนาเข้ม มีจ านวน 2 ฉบับ  

รายงานฉบับบที่ 5 ให้นักศึกษาเลือกบทความวิจัยทางการบริหารการศึกษามา 1 บทความที่มี
ความยาวประมาณ 10-12 หน้า จากวารสารวิชาการของสถาบันการศึกษาต่างๆ (ให้แนบบทความวิจัยมาพร้อม
รายงาน) แล้วด าเนินการดังนี้  

1) อ่านวิเคราะห์และน าเสนอการประเมินเชิงวิพากษ์บทความวิจัยดังกล่าว  ตามหลักการที่ได้
เสนอไว้ในหน่วยที่ 13 การประเมินเชิงวิพากษ์คุณภาพงานวิจัยทางการบริหารการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 สรุปภาพรวมของงานวิจัย (Review of the Study) มีความยาวประมาณ 1 หน้า   
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์เชิงวิพากษ์งานวิจัย มีความยาวประมาณ 1 หน้า  ให้ข้อคิดเห็นด้วยว่า 
งานวิจัยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร 

 
รายงานฉบับที่ 6 ให้นักศึกษาเสนอโครงการวิจัย  (Research Proposal)  โดยการพัฒนาจาก

โครงร่างการวิจัย  (Research Outline)  ที่ได้น าเสนอในการสัมมนาเสริมครั้งที่ 2  (รายงานฉบับที่ 4) ให้
ครอบคลุมองค์ประกอบของโครงการวิจัย  ดังต่อไปนี้ (ความยาวประเมาณ 10-12 หน้า) 

1) ชื่อเรื่องหรือหัวข้อที่จะวิจัย 
2) ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (ต้องมีการอ้างอิง) 
3) ประเด็นปัญหาที่จะท าการวิจัย 
4) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
5) สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
6) กรอบแนวคิดในการวิจัย 
7) นิยามศัพท์ (ตัวแปรที่ส าคัญ โดยอธิบายพอสังเขป) 
8) วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (เน้นการReviewให้ได้มาซึ่งกรอบความคิดในการวิจัยและตัวแปร

ส าคัญ ซึ่งควรมีเนื้อหาพอสังเขป) 
9) วิธีด าเนินการวิจัย (ควรระบ:ุ แบบการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างหรือกรณีศึกษา  

ตัวแปร เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล) 
10) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
11) บรรณานุกรม   (ใช้แบบฟอร์มของ APA Style ตามท่ี มสธ. ก าหนด.) 
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ข้อเสนอแนะ ในการท ารายงานฉบับที่ 5 ให้นักศึกษาอ่านบทความ แนวทางการ
พัฒนาโครงการวิจัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวานิช ในเอกสารเพ่ิมเติมซึ่ง
อยู่ในภาคผนวก ประกอบการท ารายงาน 

 
2.4  การส่งงาน 

2.4.1 รายงานฉบับที่ 1-2 ส่งอาจารย์สัมมนาเสริมประจ าศูนย์ ในวันแรกของการสัมมนาเสริม
ครั้งที่ 1 โดยรายงานฉบับที่ 2 นักศึกษาจะต้องเตรียมน าเสนอด้วย Power point  

2.4.2 รายงานฉบับที่ 3-4 ส่งอาจารย์สัมมนาเสริมประจ าศูนย์ ในวันแรกของการสัมมนาเสริม
ครั้งที่ 2 โดยรายงานฉบับที่ 4 นักศึกษาจะต้องเตรียมน าเสนอด้วย Power point  

2.4.3 รายงานฉบับที่ 5-6 ส่งอาจารย์สัมมนาเข้มประจ ากลุ่ม ในวันแรกของการสัมมนาเข้ม โดย
รายงานฉบับที่ 6 นักศึกษาจะต้องเตรียมน าเสนอด้วย Power point  

 
2.5 การเตรียมเสนอผลงาน นักศึกษาควรเตรียมเสนอผลงานที่ก าหนดในการสัมมนาแต่ละครั้งดังนี้ 

2.5.1 เตรียมส าเนาในรูปแบบสรุป หรือ Sheet ส าหรับแจก (handouts) ส าหรับแจกเพ่ือน
นักศึกษาทุกคนที่เข้าสัมมนาเสริมที่ศูนย์สัมมนาเสริมเดียวกัน 

2.5.2 เตรียมสื่อประกอบการรายงาน เช่น แผ่นใส แผนภูมิ ตาราง หรือ power point 
2.5.3 เตรียมประเด็นส าหรับเสนอท่ีประชุมด้วยวาจา เพ่ือการอภิปราย 
2.5.4 เตรียมตอบประเด็นค าถามของอาจารย์และเพ่ือนนักศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนาเสริมนักศึกษา

มีเวลาในการเสนอรายงานคนละประมาณ 10-15 นาที พร้อมทั้ง อภิปราย และตอบข้อซักถาม คนละ
ประมาณ 10-15 นาที 
      

2.6 การประเมินผลการเรียนชุดวิชาการวิจัยการบริหารการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
2.6.1 การเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการสัมมนาเสริมสองครั้ง แต่ละครั้งมีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 

20 รวม 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 40 โดยการสัมมนาแตล่ะครั้งประกอบด้วย 
1) การประเมินรายงานทางวิชาการคิดเป็นร้อยละ 12 พิจารณาจากการน าหลักการทาง

ระเบียบวิธีวิจัย และทฤษฎีที่เก่ียวข้องมาใช้อย่างเหมาะสม การแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม 
(ความคิดริเริ่มแปลกใหม่ ไม่ลอกเลียนผู้อ่ืน) ความสมบูรณ์และความถูกต้องของเนื้อหาสาระของรายงาน 
ความชัดเจนของการเขียนรายงาน (การเสนอเรื่อง การใช้ภาษา การใช้แผนภูมิ/ภาพประกอบ) ตลอดจน
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ความเหมาะสมของรูปแบบการเขียนรายงาน (ความเหมาะสมในการจัดเค้าโครงเรื่อง การอ้างอิง และรูปแบบ
การจัดท ารายงาน) 

2) การเข้าร่วมสัมมนาคิดเป็นร้อยละ 8 พิจารณาจาก ความชัดเจนของการน าเสนอ
รายงานด้วยภาษาพูด และการมีส่วนเสนอความคิดเห็นต่อกลุ่ม 

2.6.2 การเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการสัมมนาเข้มคิดเป็นร้อยละ 30 ประกอบด้วย 
1) การประเมินรายงานทางวิชาการ ร้อยละ 18 
2) การเข้าร่วมสัมมนา ร้อยละ 12 

2.6.3 การสอบไล่คิดเป็นร้อยละ 30 เป็นข้อสอบอัตนัยแบบตอบยาวใช้เวลา 3 ชั่วโมง   
สรุป ดังตารางต่อไปนี้ 

 รายงาน การร่วมปฏิสัมพันธ์ รวม 

ครั้งที่ 1  12 8 20 
ครั้งที่ 2 12 8 20 
การสัมมนาเข้ม 18 12 30 
สอบไล่ 30 100 

   
2.7  การสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม  

2.7.1 การสัมมนาเสริม นักศึกษาต้องเข้าสัมมนาเสริม 2 ครั้ง ๆ ละ 12 ชั่วโมง ณ สถานที่ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดและแจ้งให้นักศึกษาทราบ   

2.7.2 การสัมมนาเข้ม นักศึกษาต้องเข้าร่วมสัมมนาเข้ม ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ตั้งแต่เวลา 8.30 ถึงเวลา 21.00 น. ยกเว้นวันสุดท้ายจะปิดการอบรมประมาณ 16.30 น. 

1) การเตรียมตัวก่อนการสัมมนา 
นักศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนาจะต้องส่งรายงานฉบับที่ 5และ6 พร้อมทั้งเตรียมงานที่จะ

เสนอต่อที่ประชุมกลุ่มย่อยตามที่คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาก าหนดคือ การจัดท าโครงการวิจัย 
(Research Proposal) โดยมีหัวข้อตามท่ีก าหนดในรายงานฉบับที่ 6  

2) กิจกรรมระหว่างการสัมมนา ในระหว่างการสัมมนาเข้มมีกิจกรรมดังนี้ 
(1)  การบรรยายหรืออภิปราย โดยผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการวิจัย เช่น ความสัมพันธ์

ระหว่างหัวเรื่อง วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และเครื่องมือการวิจัย เป็นต้น 

การสัมมนา 
ร้อยละ 
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(2) การเสนอผลงาน นักศึกษาจะต้องน าโครงการการวิจัยที่จัดท าเรียบร้อยมาเสนอ
โดยสื่อต่าง ๆ ที่เตรียมมาก่อน โดยใช้เวลาในการเสนอประมาณ 10-15 นาท ีพร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับอาจารย์และนักศึกษาในชั้นเรียน  

(3) การวิจัยภาคปฏิบัติ  เ พ่ือเป็นการส่ ง เสริมการด า เนิ นการวิจัยที่ ถู กต้ อง 
คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาฯ ได้ก าหนดให้มีกิจกรรมภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยและการค้นคว้าเอกสารรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลที่ส าคัญ เช่น CD 
-ROM และ Dialogue เป็นต้น 
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ตารางการศึกษาชุดวิชา การวิจัยการบริหารการศึกษา (23721) 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2561 (วันที่ 15 กันยายน 2561 – 20 มกราคม 2562) 

สัปดาห์ที/่วันที ่ ชื่อหน่วย กิจกรรมการศึกษา 

1-2 

15 ก.ย.-28 ก.ย.61 

 

หน่วยที่ 1 แนวคิดเก่ียวกับการวิจัย
การบริหารการศึกษา  

 

1. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่ 1 
2. ท ากิจกรรม 
3. ค้นคว้า 

3 

29 ก.ย.-5 ต.ค. 61 

 

หน่วยที่ 2 วิธีวิจัยทางการบริหาร
การศึกษา 

 

1. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่ 2 
2. ท ากิจกรรม 
3. ค้นคว้า 

4 

6 ต.ค.-12 ต.ค. 61 

 

หน่วยที่ 3 การวิจัยเชิงนโยบาย 

 

 

1. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่ 3 
2. ท ากิจกรรม 
3. ค้นคว้า 

5 

13 ต.ค.-19 ต.ค. 61 

 

หน่วยที่ 4 การวิจัยสถาบัน 

 

1. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่ 4 
2. ท ากิจกรรม 
3. ค้นคว้า 

6 

20 ต.ค.-26 ต.ค. 61 

 

หน่วยที่ 5 การวิจัยอนาคต 

  

 

 

1. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่ 5 
2. ท ากิจกรรม 
3. ค้นคว้า 
4. เข้ารับการสัมมนาเสริมครั้งท่ี 1 

7 

27 ต.ค.-2พ.ย. 61 

หน่วยที่ 6 การวิจัยปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม 

1. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่ 6 
2. ท ากิจกรรม 
3. ค้นคว้า 
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สัปดาห์ที/่วันที ่ ชื่อหน่วย กิจกรรมการศึกษา 

8 

3 พ.ย.- 9 พ.ย. 61 

 

หน่วยที่ 7 การประเมินโครงการ 

 

 

1. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่  7 
2. ท ากิจกรรม 
3. ค้นคว้า 

9 

10 พ.ย.- 16 พ.ย. 61 

 

หน่วยที่  8 การค้นคว้าและการ
น าเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

 

1. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่ 8 
2. ท ากิจกรรม 
3. ค้นคว้า 

10 

17 พ.ย.- 23 พ.ย. 61 

 

หน่วยที่ 9 การออกแบบและการ
วางแผนการวิจัย 

 

1. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่ 9 
2. ท ากิจกรรม 
3. ค้นคว้า 
4. เข้ารับการสัมมนาเสริมครั้งท่ี 2 

11 

24 พ.ย.- 30 พ.ย. 61 

 

หน่วยที่ 10 เทคนิควิธีและ
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 

1. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่ 10 
2. ท ากิจกรรม 
3. ค้นคว้า 

12 

1 ธ.ค. - 7 ธ.ค. 61 

หน่วยที่ 11 การวิเคราะห์และการ
แปลผลข้อมูล  

   

1. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่ 11 
2. ท ากิจกรรม 
3. ค้นคว้า 

13 

8 ธ.ค. - 14 ธ.ค. 61 

หน่วยที่ 12 การเขียนรายงานและ
การเสนอผลการวิจัย 
หน่วยที่ 13 การประเมินเชิง
วิพากษ์คุณภาพงานวิจัยทางการ
บริหารการศึกษา 

1. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่ 12-13 
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สัปดาห์ที/่วันที ่ ชื่อหน่วย กิจกรรมการศึกษา 

14 

15 ธ.ค. - 21 ธ.ค. 61 

  

หน่วยที่ 14 การประยุกต์ใช้
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
หน่วยที่ 15 การวัดและประเมิน 
การจัดการศึกษา  

 

1. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่ 14-15 

 

15 

22 ธ.ค. - 28 ธ.ค. 61 

 

หน่วยที่ 1 แนวคิดเก่ียวกับการ
วิจัยการบริหารการศึกษา  
หน่วยที่ 2 วิธีวิจัยทางการบริหาร
การศึกษา 
หน่วยที่  8 การค้นคว้าและการ
น าเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยที่ 9 การออกแบบและการ
วางแผนการวิจัย 
ห น่ ว ย ที่  10 เ ท ค นิ ค วิ ธี แ ล ะ
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
หน่วยที่ 11 การวิเคราะห์และการ
แปลผลข้อมูล  

 

1. ทบทวนประมวลสาระหน่วยที่  1-2, 
8-11 

 

16 

29 ธ.ค.61 – 4 ม.ค. 62  

 

หน่วยที่ 3 การวิจัยเชิงนโยบาย 
หน่วยที่ 4 การวิจัยสถาบัน 
หน่วยที่ 5 การวิจัยอนาคต 
หน่วยที่ 6 การวิจัยปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม 
หน่วยที่ 7 การประเมินโครงการ 

 

1. ทบทวนประมวลสาระหน่วยที่ 3-7 

 

17   
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สัปดาห์ที/่วันที ่ ชื่อหน่วย กิจกรรมการศึกษา 

5 ม.ค. -11 ม.ค. 62 หน่วยที่ 12 การเขียนรายงานและ
การเสนอผลการวิจัย 
หน่ ว ยที่  13 การประ เมิ น เ ชิ ง
วิพากษ์คุณภาพงานวิจัยทางการ
บริหารการศึกษา 
หน่ ว ยที่  14 กา รประยุ ก ต์ ใ ช้
ง า น วิ จั ย เ พ่ื อ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษา  
หน่วยที่ 15 การวัดและประเมิน 
การจัดการศึกษา  

1. ทบทวนประมวลสาระหน่วยที่ 12-15 

2. เข้ารับการสัมมนาเข้ม 

 

 

27 ม.ค. 59 สอบไล่ 
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ตารางการศึกษาแขนงวิชาบริหารการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2561 

สัปดาห์ที่............ 

 

      เวลา 

วัน 

 

 

จันทร์ 

 

 

อังคาร 

 

 

พุธ 

 

 

พฤหัส 

 

 

ศุกร์ 

 

 

เสาร์ 

 

 

อาทิตย ์
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ตารางการสัมมนาเสริม 

 

ครั้งที ่           เวลา 

วัน 

9.00-10.00 10.00-12.00 13.00-14.00 14.00-
16.00 

 

1 

วันเสาร์  

 

- ปฐมนิเทศชุดวิชา 

- ประเมินก่อนเรียน 

สัมมนา 

เนื้อหาหน่วยที่ 1-5 

วันอาทิตย์  

เสนอรายงานฉบับที่ 2 & การอภิปรายซักถาม 

 

 แนะน างาน
ขั้นที่ 2 

2 วันเสาร์  

 

สัมมนา 

- แนวคิด เกี่ ย วกับ
การวิจัยการบริหาร
การศึกษา 

 

สัมมนา 

เนื้อหาหน่วยที่ 6-10 

วันอาทิตย์  

เสนอรายงานฉบับที่ 4 & การอภิปรายซักถาม 

 

 ชี้แจงราย 
ละเอียดการ 
สัมมนาเข้ม 

 

หมายเหตุ  1. เวลา 8.30-9.00 น. เป็นเวลาพบปะระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา เพ่ือตอบปัญหาเกี่ยวกับ 
                  การเรียน การลงทะเบียนและปัญหาอื่น 
     2. เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
     3. เวลาที่ก าหนดให้ในตารางวิทยากรสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมได้ 
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ตารางการสัมมนาเข้ม 

การวิจัยการบริหารการศึกษา 

 

   เวลา  

วัน   

8.30-9.30 10.00-12.00 13.00-15.00 15.15-16.30 18.30-22.00 

วันที่ 1 ลงทะเบียน& 

ประชุมรวม 

   -เปิด 

   -ชี้แจง 

 

                                         

                                        ประชุมกลุ่มย่อย   

                                        -สัมมนาเนื้อหาหน่วยที่ 11-15   

                                        -น าเสนอรายงานฉบับที่ 6 

                                        -ทบทวนสาระและกระบวนการวิจัย 

                                        

 

วันที่ 2 วิจัยภาคปฏิบัติ วิจัยภาคปฏิบัติ 

 

ประชุมกลุ่มยอ่ย 

วันที่ 3 บรรยายพิเศษ ประชุมกลุ่มย่อย 

 

การสรุป-ปิด  

 

หมายเหตุ  1. เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
     2. เวลาที่ก าหนดให้ในตารางวิทยากรสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมได้ 
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แบบฟอร์มปกรายงาน 

 

 

สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

แขนงวิชา บริหารการศึกษา 

ชุดวิชา การวิจัยการบริหารการศึกษา 

 

 

 

รายงานฉบับที่....... 

 

เรื่อง..................................... 

 

 

 

ภาคการศึกษา 1/2561 

 

ชื่อนักศึกษา................................... 

รหัสประจ าตัว................................. 

 

 

สถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม/เข้ม..................... 

วันที่...................................... 
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เอกสารอ่านเพิ่มเติม 
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แนวทางการพัฒนาโครงการวิจัย 
โดย ศาสตราจารย์.ดร. สุวิมล ว่องวาณิช 

 
การเสนอเนื้อหาสาระของบทความนี้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงการวิจัย  โดยน าเสนอ

องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย ข้อบกพร่องที่พบบ่อยและแนวทางการแก้ไขในการเขียน
โครงการวิจัย ตั้งแต่การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดหัวข้อและกรอบความคิดของการวิจัย การเขียน
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย การก าหนดค าถามวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตของ
การวิจัย ข้อจ ากัดของการวิจัย ข้อตกลงเบื้องต้น  นิยามศัพท์เฉพาะ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
1. องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย 

รายละเอียดของหัวข้อในข้อเสนอโครงการวิจัยประกอบด้วยสาระหลัก 3 ส่วน คือ ส่วนหน้า  ส่วน
เนื้อหา และส่วนอ้างอิง ดังต่อไปนี้ 

1. ส่วนหน้า ประกอบด้วย 
1.1 ชื่อเรื่อง 
1.2 ชื่อนักวิจัยหรือคณะนักวิจัย 
1.3 ชื่อหน่วยงาน สถานที่ท างาน 
1.4 ที่ปรึกษาโครงการ 
1.5 สาขาวิชา 
1.6 ปีที่ท าวิจัย/ปีงบประมาณ 

2. ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย 
2.1 ความเป็นมาของปัญหาวิจัย 
2.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.3 สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
2.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
2.5 ขอบเขตการวิจัย 
2.6 ข้อตกลงเบื้องต้น 
2.7 ค าจ ากัดความในการวิจัย 
2.8 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2.9 วิธีด าเนินการวิจัย (แบบการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร เครื่องมือการวิจัย 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล) 
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3. ส่วนอ้างอิง ประกอบด้วย 
3.1 บรรณานุกรม 
3.2  แผนการด าเนินงาน/ปฏิทินปฏิบัติงานวิจัย 
3.3 งบประมาณ 
3.4 ภาคผนวก (ถ้ามี) 

 
2. ข้อบกพร่องท่ีพบบ่อยในการเขียนโครงการวิจัยและแนวทางแก้ไข 
2.1 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดหัวข้อวิจัยและกรอบความคิดของการวิจัย 

นักวิจัยควรพยายามท าความเข้าใจประเด็นต่าง ๆ ของการวิจัย รวมถึงค้นคว้าและพัฒนาความคิด
เกี่ยวกับประเด็นวิจัยที่สนใจ ทั้งนี้อาจมีการตั้งที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวก 
(facilitator) ในการช่วยให้นักวิจัยมองเห็นทางเลือกต่าง ๆ เป็นผู้ให้ค าแนะน าที่ดีที่น าเสนอมุมมองที่
หลากหลาย เพ่ือให้สามารถก าหนดหัวข้อโครงการวิจัยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น   

งานส าคัญในช่วงแรกของการก าหนดหัวข้อวิจัยจึงเกี่ยวข้องกับการพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย 
(concept paper) ซึ่งมีรายละเอียดของเนื้อหาสาระที่ประกอบการสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งแนวคิด
เชิงทฤษฎี รายงานผลการวิจัย และประเด็นวิจัยที่นักวิจัยสรุปได้จากการสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัย รวมทั้งมีการตรวจสอบผลการสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง การจัดล าดับการน าเสนอความคิด การ
แสดงเหตุผลเชื่อมโยงเพ่ือน าเข้าสู่การก าหนดประเด็นวิจัย และการก าหนดกรอบความคิดของการวิจัยที่
สมเหตุสมผล  

ปัญหาที่พบในการจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยมีมากมาย แต่ขอยกตัวอย่างข้อบกพร่องที่
พบบ่อยในงานวิจัยทั่วไป ซึ่งจ าแนกเป็นกลุ่มของข้อบกพร่องดังต่อไปนี้ 

ความทันสมัยของเอกสาร/แหล่งค้น 
การค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนแรกของการท าวิจัย แม้ว่าในรายงานการวิจัยจะมีการ

น าเสนอเนื้อหาส่วนนี้ในบทที่ 2 อาจกล่าวได้ว่าฝีมือของนักวิจัยสามารถประเมินได้จากการจัดท าเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย  จากประสบการณ์ในการวิจัยพบว่างานวิจัยของนักวิจัยส่วนใหญ่ มีจุดอ่อนในส่วนนี้
ค่อนข้างมาก  

ปัญหาของนักวิจัยอยู่ที่มองข้ามความส าคัญของเอกสารที่อ่าน เอกสารที่นักวิจัยค้นมามักไม่ค่อย
ทันสมัย เนื่องจากไม่ได้ท าการสืบค้นใหม่ แต่ลอกมาจากเอกสารงานวิจัยอ่ืน นอกจากนี้ปัญหาที่พบบ่อย 
ได้แก่ การใช้เอกสารอ้างอิงที่เก่ามาก  

ประเภทของเอกสารที่อ้างอิง 
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นักวิจัยจ านวนไม่น้อยที่มักอ้างอิงเอกสารที่เป็นหนังสือ ต ารา  บทความจากหนังสือพิมพ์  บทความ
ที่ถอดเทปจากค าบรรยาย   ในเชิงวิชาการเอกสารเหล่านี้มักเป็นการน าเสนอมุมมองหรือแนวคิดของผู้เขียน 
ไม่ใช่เอกสารวิจัย  การอ้างอิงเอกสารวิจัยจากวารสารวิชาการ จะท าให้งานวิจัยของนักวิจัยมีความน่าเชื่อถือ
มากกว่า เนื่องจากสิ่งที่น าเสนอได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบด้วยกระบวนการวิจัยแล้ว ไม่ใช่มุมมองจาก
ความรู้สึกหรือความคิดส่วนตัวของผู้เขียน  อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวเกิดจากข้อจ ากัดทางภาษาของ
นักวิจัยที่อ่านบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศไม่ได้  ท าให้ผลการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ของนักวิจัยมีน้ าหนักเบา และส่งผลให้การก าหนดกรอบความคิดของการวิจัยไม่มีเหตุผลหรือทฤษฎีรองรับ 

การสังเคราะห์เอกสาร 
การจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยส่วนใหญ่จะไม่ได้สังเคราะห์ ภาษาที่ ใช้กันในกลุ่มนักวิจัย 

คือ การตัดแปะ นักวิจัยมักน าเอกสารโดยเฉพาะรายงานการวิจัยก่อนหน้ามาเรียงต่อกันตามปี พ .ศ. จาก
น้อยไปมาก  ปัญหาในลักษณะนี้จะพบมากในการจัดท าเอกสารในส่วนของการนิยามตัวแปรในการวิจัย ซึ่ง
มักจะให้นิยามโดยลอกความหมายของนักวิชาการแต่ละคนมาเรียงต่อกัน แล้วมีสรุปย่อหน้าสุดท้ายว่า
นักวิจัยให้ความหมายนิยามตัวแปรนั้นอย่างไร โดยไม่มีการเปรียบเทียบความเหมือนต่า งของนิยามที่ยกมา
กล่าวถึง และไม่มีเหตุผลรองรับการสรุปนิยามตามที่นักวิจัยระบุ  

ขั้นตอนการสังเคราะห์เอกสารที่ดี ต้องมีการอ่าน จับประเด็น แล้วจดบันทึกใจความส าคัญ โดยการ
จัดหมวดหมู่ความคิดให้เป็นระบบ น าประเด็นส าคัญที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันจากเอกสารฉบับ    ต่าง ๆ มา
อยู่ด้วยกัน แล้วสรุปความเหมือนหรือต่าง 
 
2.2 การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย 

ปัญหาที่พบในการเขียนส่วนนี้ คือ การอธิบายหลักการส าคัญที่ไกลจากปัญหาวิจัยมาก และมี
เอกสารแหล่งค้นที่ไม่ค่อยส าคัญมากนัก เช่น การเขียนอธิบายความเป็นมาของการจัดท าพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  สาระเนื้อหาในกฎหมายการศึกษา ความส าคัญของการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพ
มนุษย์ เอกสารอ้างอิงเหล่านี้มีจ านวนมาก และหาได้ง่าย ท าให้นักวิจัยเขียนอธิบายได้ยาว แต่เมื่อถึงตอนที่
ต้องบอกเล่าสภาพปัญหา (problem situation) กลับพบว่าเนื้อหาที่น าเสนอมีน้ าหนักเบา ไม่มีแหล่งข้อมูล
อ้างอิงที่ส าคัญ เช่น การระบุว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณภาพการจัดการศึกษาทุกวันนี้เป็นเพราะคุณภาพของ
ครู  ผู้เขียนมักยกค ากล่าวอ้างของนักการศึกษาดัง ๆ ของประเทศท่ีปรากฏตามหนังสือพิมพ์หรือเอกสารต่าง 
ๆ ข้อความเหล่านี้จริง ๆ แล้ว เป็นเพียงความรู้สึกของผู้พูด ซึ่งไม่มีความหนักแน่น  การยกข้อความสนับสนุน
เพ่ือชี้ให้เห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นหากมีการอ้างอิงแหล่งค้นจากรายงานผลการวิจัย หรือสถิติการศึกษาต่าง 
ๆ จะน่าเชื่อถือมากกว่า แต่ในสภาพจริงพบว่านักวิจัยไม่ค่อยมีการค้นข้อมูลประเภทนี้ 
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นอกจากนี้การแสดงหลักฐาน ทฤษฎี หรือเหตุผลเพ่ือสนับสนุนการก าหนดประเด็นวิจัยในส่วนนี้ก็
พบว่าเป็นข้อบกพร่องที่พบมาก  นักวิจัยไม่สามารถหาเหตุผลอธิบายได้ว่าท าไมจึงต้องการศึกษาในประเด็น
วิจัยนั้น ๆ  ส่วนใหญ่จะระบุว่า นักวิจัยสนใจจะศึกษา …….  และลงท้ายด้วยประโยคที่ชี้ให้เห็นความส าคัญ
ของการศึกษาประเด็นนี้อีกประมาณ 1 – 2 ประโยค ดังนั้นการน าเสนอเนื้อหาในส่วนนี้จึงไม่สมดุล คือมีการ
เขียนเนื้อหาสาระส่วนที่เป็นหลักการหรือเหตุผลยาวมาก บางคนยาวเป็น 10 หน้า แต่ระบุเนื้อหาส่วนที่เป็น
สภาพปัญหาประมาณ 1 หน้า และส่วนที่เป็นประเด็นวิจัยที่จะศึกษาประมาณ 1 ย่อหน้า หรือ 1 หน้า และ
มักเป็นการระบุประเด็นวิจัยที่ประกอบด้วยตัวแปรที่ไม่มีทฤษฎีรองรับ 

การเขียนเนื้อหาในความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย มีหลักการส าคัญ คือ (1) การระบุ
สภาพที่พึงประสงค์หรือที่ต้องการจะให้เป็น  ซึ่งถือว่าเป็นหลักการที่ใช้ในการวิจัยนั้น ๆ (2) การระบุสภาพที่
เกิดข้ึนจริงในขณะนั้น  ส่วนนี้ควรมีข้อมูลสถิติ ผลการวิจัยสนับสนุน จะท าให้รายงานวิจัยดูน่าเชื่อถือมากขึ้น  
(3)  การชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสภาพที่พึงประสงค์กับสภาพที่เกิดขึ้นจริงซึ่งท าให้เกิดปัญหา และ
จ าเป็นต้องใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ไขปัญหา หรือค้นหาค าตอบเพ่ือขจัดช่องว่างที่เกิดขึ้นให้หมดไป 
และ (4) การชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการศึกษาประเด็นวิจัยดังกล่าวว่าจะเกิดประโยชน์อะไรกับใคร 
อย่างไร 
 
2.3 การก าหนดค าถามวิจัย 

 ค าถามวิจัย (research questions) คือ ข้อความที่เป็นประโยคค าถาม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่
นักวิจัยต้องการค้นหาค าตอบ  ค าถามวิจัยและประเด็นวิจัย (research issues)  มีความคล้ายคลึงกัน โดย
ประเด็นวิจัยอาจก าหนดเป็นข้อความที่เป็นประโยคบอกเล่าก็ได้ เช่น นักวิจัยสนใจศึกษาประเด็นวิจัย
เกี่ยวกับ “รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียน” ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ว่าสิ่งที่นักวิจัยสนใจคือ การ
พัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณธรรม   แต่หากปรับเป็นค าถามวิจัย จะท าให้มีความชัดเจนขึ้น เช่น  รูปแบบ
การพัฒนาคุณธรรมแบบบูรณาการมีลักษณะเช่นใด  ประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง ผลการใช้รูปแบบ
ดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  เป็นต้น 

ข้อบกพร่องที่พบในรายงานวิจัยของนักวิจัย คือ การก าหนดค าถามวิจัยในลักษณะของข้อความที่รู้
ค าตอบอยู่แล้ว มีเพียงนักวิจัยที่ยังไม่รู้ค าตอบ เช่น  การสอนแบบบูรณาการคืออะไร  ประกอบด้วย ขั้นตอน
อะไรบ้าง จะจัดท าได้อย่างไร  ลักษณะของค าถามเหล่านี้ สามารถหาค าตอบได้จากต าราทั่วไป ไม่ใช่ค้นหา
จากการท าวิจัย   
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2.4 การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
นักวิจัยมักมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยการระบุสิ่งที่เป็น

ประโยชน์จากการวิจัย หรือระบุผลการวิจัยที่ต้องการอยากรู้ หรือระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไขให้หมดไป  การ
เขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยแท้จริงแล้ว ต้องระบุกิจกรรมหรือกระบวนการที่นักวิจัยต้องกระท า
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตอบค าถามวิจัย  
 
2.5 ขอบเขตของการวิจัย 
 นักวิจัยมักเขียนขอบเขตของการวิจัยเป็นสูตรตายตัวคือ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ ประชากร  
ตัวแปร และเครื่องมือวิจัย  บางคนก็เขียนเป็นวิธีด าเนินการวิจัยเหมือนบทที่ 3 (วิธีด าเนินการวิจัย) อยู่
ภายใต้หัวข้อขอบเขตของการวิจัยด้วย  จริง ๆ แล้วเนื้อหาในส่วนนี้ควรประกอบด้วยการชี้ให้เห็นถึงขอบเขต
ของการวิจัยว่าจะครอบคลุมตัวแปรอะไรบ้าง ซึ่งควรสอดคล้องกับกรอบความคิดของการวิจัย (research 
framework)  ควรมีการระบุเหตุผลที่คัดเลือกตัวแปรบางตัวที่น าเข้ามาศึกษาในกรอบความคิด และเหตุผล
ที่ตัดตัวแปรบางตัวออกจากกรอบความคิด ไม่ควรระบุแต่ชื่อตัวแปรที่ศึกษาว่าคืออะไรเท่านั้น  แต่ต้องขยาย
ความให้เห็นแนวคิดเบื้องหลัง เพ่ือให้ผู้อ่านรายงานวิจัยเข้าใจวิธีคิดของนักวิจัยได้ชัดเจน 
 ส าหรับขอบเขตที่เกี่ยวกับประชากรนั้นก็เช่นเดียวกัน นักวิจัยต้องอธิบายว่ากลุ่มเป้าหมายที่
เกี่ยวข้องจริง ๆ แล้วครอบคลุมคนกลุ่มใด และในการวิจัยครั้งนั้นท าไมจึงจ ากัดขอบเขตของการศึกษาเฉพาะ
กลุ่มนั้นเท่านั้น เช่น ท าไมจึงสนใจศึกษาเฉพาะนักเรียนในกรุงเทพมหานคร  หรือท าไมจึงศึกษากับครูที่สอน
ระดับประถมศึกษาเท่านั้น   
 ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ไม่จ าเป็นต้องปรากฏในขอบเขตของการวิจัย แต่หากจะระบุ
รายละเอียด น่าจะแสดงรายละเอียดของการก าหนดนิยามปฏิบัติการเกี่ยวกับตัวแปร มากกว่าการอธิบาย
เกี่ยวกับวิธีการวัดตัวแปร 

 
2.6 ข้อจ ากัดของการวิจัย 
 การระบุข้อจ ากัดของการวิจัยแสดงให้เห็นถึงความไม่สมบูรณ์ของการวิจัยในครั้งนั้น หัวข้อนี้อาจไม่
ปรากฏในรายงานวิจัยก็ได้ หากนักวิจัยได้ออกแบบการวิจัยอย่างรัดกุมจนไม่มีข้อจ ากัด  หัวข้อนี้มักเกิดขึ้น
หลังจากท าวิจัยเสร็จแล้ว และนักวิจัยพบข้อจ ากัดในระหว่างการท าวิจัย จึงน ามาเขียนให้ผู้อ่านทราบว่าการ
วิจัยมีข้อจ ากัดอะไรบ้าง เกิดจากสาเหตุอะไร สามารถแก้ไขได้อย่างไร หากแก้ไขไม่ได้ ท าให้ส่งผลกระทบ
อะไรตามมา การเขียนข้อจ ากัดจึงมักไม่ปรากฏในช่วงแรกของการน าเสนอโครงการวิจัย (proposal)  
เนื่องจากหากนักวิจัยรู้ว่าการวิจัยของตนเองจะมีข้อจ ากัดในเรื่องอะไรบ้าง ก็ต้องหาทางก าจัด ป้องกัน หรือ
แก้ไขก่อนที่จะเกิดปัญหานั้น  



 30  

 ข้อจ ากัดของการวิจัยหลายประการที่ไม่สามารถรับได้ในการวิจัย เช่น กลุ่มตัวอย่างไม่ตั้งใจให้ข้อมูล 
ท าให้ข้อมูลในการวิจัยไม่ค่อยน่าเชื่อถือ  หากระบุข้อจ ากัดเช่นนี้เท่ากับว่าผลการวิจัยนั้นเชื่อถือไม่ได้เลย
ตลอดเล่ม และไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้

ข้อจ ากัดที่พออนุโลมได้ เช่น กลุ่มตัวอย่างมีขนาดน้อยกว่าที่ก าหนดหรือเป็นตัวแทนประชากรได้
บางลักษณะ  การวัดตัวแปรท าได้ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามนิยามที่ควรจะเป็น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยไม่
เป็นไปตามที่ควรจะเป็นเนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องเวลา หรืองบประมาณ หรือการได้รับความร่วมมือจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ท าให้ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ตามที่ควรจะเป็น  ข้อจ ากัดเหล่านี้ท าให้การวิจัยไม่สมบูรณ์ แต่ก็
พอจะมีคุณค่าในการน าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ในการวิจัยเรื่องหนึ่ง จริง ๆ แล้วควรวัดความรู้ของครูด้วย
แบบทดสอบ แต่ในทางปฏิบัติจริงไม่สามารถกระท าได้ เพราะไม่มีงบประมาณในการสร้างเครื่องมือประเภท
นี้ และไม่สามารถไปบริหารการทดสอบครูตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้ นักวิจัยจึงออกแบบการวิจัยโดยใช้การวัด
ความรู้ของครูตามการรับรู้แทน  ซึ่งท าให้คุณภาพของข้อมูลจะด้อยกว่าการวัดด้วยแบบทดสอบ จึงท าให้เกิด
ข้อจ ากัดในการวิจัยนี้ แต่ก็พอจะอนุโลมได้หากคิดว่าครูที่ให้ข้อมูลได้ให้ข้อมูลตามสภาพจริงของตนเอง 
เนื่องจากเป็นวิธีการที่สามารถท าได้ดีที่สุดภายใต้สภาพเงื่อนไขนั้น ๆ 

 
2.7 ข้อตกลงเบื้องต้น 
 ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิจัยเป็นสิ่งที่ไม่ต้องพิสูจน์ แต่จ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน 
มิฉะนั้นจะท าให้เกิดข้อจ ากัดของการวิจัยได้  เช่น การตกลงว่าโรงเรียนทุกแห่งที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของการ
ทดลองมีคุณภาพเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งอธิบายโดยให้เหตุผลว่าท าไมจึงคิดว่าเท่าเทียมกัน หากไม่ท าการตก
ลงตามนี้ก่อน และพบว่าในสภาพจริง คุณภาพของโรงเรียนไม่ได้เท่าเทียมกัน คุณภาพโรงเรียนก็จะกลายเป็น
ตัวแปรแทรกซ้อน ท าให้สรุปผลการวิจัยไม่ได้  การสร้างข้อตกลงจึงขึ้นอยู่กับกรอบความคิดของการวิจัย 
หากนักวิจัยสามารถออกแบบการวิจัยได้ตามกรอบความคิด ก็อาจไม่จ าเป็นต้องมีข้อตกลงใด ๆ ที่ต้อง
ก าหนด  ข้อตกลงของการวิจัยแต่ละเรื่องจึงมีลักษณะเฉพาะ ไม่สามารถก าหนดได้เหมือนกัน เพราะเป็น
การศึกษาคนละประเด็นวิจัย และ/หรือคนละกรอบความคิด/ทฤษฎี แต่บ่อยครั้งที่พบว่านักวิจัยทุกคน
ก าหนดข้อตกลงเหมือนกัน ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ไม่ค่อยจ าเป็น เช่น การสร้างข้อตกลงว่ากลุ่มตั วอย่างมีความ
จริงใจในการตอบ  กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะที่แทนประชากร  เครื่องมือวิจัยมีคุณภาพเชื่อถือได้ ข้อตกลงแบบ
นี้ท าให้การวิจัยกลับมีจุดอ่อน เนื่องจากท าให้สงสัยว่าผู้ให้ข้อมูลไม่มีความจริงใจ กลุ่มตัวอย่างไม่ได้แทนประ
ขากร เครื่องมือไม่มีคุณภาพ  นักวิจัยจึงต้องรีบก าหนดเป็นข้อตกลงเสียก่อน 
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2.8 นิยามค าศัพท์ 
 นิยามค าศัพท์เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องอธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจตรงกัน  ค าศัพท์ที่เอามานิยามควรเป็นค า
ส าคัญที่นักวิจัยใช้ในความหมายเฉพาะส าหรับการวิจัยนั้น หากเป็นค าศัพท์ที่มีความหมายซึ่งเป็นที่เข้าใจ
ตรงกัน และในการวิจัยนั้นก็ไม่ได้มีการใช้ในความหมายอ่ืนที่ต่างออกไป ก็ไม่จ าเป็นต้องนิยาม  นักวิจัย
จ านวนมากมักให้นิยามความหมายของค าส าคัญ ในลักษณะของนิยามทั่วไป หรือนิยามตามทฤษฎี  เช่น 
ก าหนดนิยามว่า การสอนแบบบูรณาการคุณธรรม  หมายถึงอะไร  นวัตกรรมคุณลักษณ์ศึกษา หมายถึงอะไร  
โดยการลอกนิยามที่ปรากฏในส่วนของการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องมาใส่เลย นิยามแบบนี้ไม่ค่อยจ าเป็น 
เพราะผู้อ่านจะเข้าใจตั้งแต่การอ่านความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาแล้วว่าค าเหล่านี้หมายถึงอะไร   

ตัวแปรหรือค าศัพท์ที่น่าจะอธิบาย เช่น  ระดับการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในการพัฒนาคุณ
ลักษณ์ที่พึงประสงค์ของนักเรียน จริง ๆ แล้ว ตัวแปรตัวนี้เป็นที่เข้าใจตรงกันว่าหมายถึงอะไร  แต่นักวิจัย
ต้องนิยามในเชิงปฏิบัติการว่าในการวิจัยนี้ก าหนดกิจกรรมอะไรบ้างที่จะหมายถึงการมีส่วนร่วม และจะวัด
ระดับของการมีส่วนร่วมจากกิจกรรมอะไร  นักวิจัยแต่ละคนอาจก าหนดวิธีการวัดระดับการมีส่วนร่วมไม่
เหมือนกัน  บางคนวัดจากปริมาณการเข้าประชุมของผู้ปกครองเมื่อโรงเรียนท าบันทึกเชิญประชุม  บางคน
วัดจากปริมาณการเข้าร่วมเป็นกรรมการในการปฏิบัติงานของโรงเรียน  
 ปัญหาอีกประการหนึ่งที่พบในการเขียนนิยามค าศัพท์ คือ การตัดค าส าคัญออกเป็นส่วน ๆ เช่น 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณธรรม นักวิจัยมักให้นิยามเป็น 2 ค า  ค าที่หนึ่ง คือ ความหมาย
ของความคิดเห็น  ค าที่สอง คือ ความหมายของแนวทางการพัฒนาคุณธรรม เมื่อแยกค าเช่นนี้ สาระส าคัญ
ของตัวแปรจะหายไป และไม่เกิดประโยชน์ต่อการวิจัย  ที่ถูกต้องควรให้ความหมายของค าทั้งค า คือ ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณธรรม โดยอาจให้ความหมายว่าในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาความคิดเห็นใน
ประเด็นใดบ้าง เช่น ความคิดเห็นด้านแนวทางการจัดกิจกรรม ความคิดเห็นด้านระบบโครงสร้างการบริหาร
กิจกรรม  ความคิดเห็นด้านการประกันคุณภาพ  และความคิดเห็นเหล่านี้จะวัดออกมาเป็นข้อมูลได้อย่างไร  

 
2.9 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 ประโยชน์ของการวิจัยเป็นส่วนที่มีความส าคัญไม่น้อยกว่าส่วนอ่ืน แต่กลับพบว่านักวิจัยไม่สามารถ
อธิบายให้เห็นชัดเจนว่าการวิจัยของตนเองมีประโยชน์อะไรบ้าง   ข้อบกพร่องที่พบคือ นักวิจัยมักจะเขียน
จ านวนข้อของประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยตามจ านวนข้อของวัตถุประสงค์ของการวิจัย  โดยใช้ประโยค
ที่ว่า ท าให้ทราบ ..  ที่จริงต้องขยายต่อว่าข้อมูลที่ทราบท าให้เกิดประโยชน์อะไร การท าวิจัยแล้วท าให้ทราบ
แต่เพียงข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยนักวิจัยเองไม่สามารถระบุได้ว่าจะน าไปใช้ประโยชน์
อย่างไร ชี้ให้เห็นว่างานวิจัยนั้นอาจไม่มีความส าคัญหรือไม่มีคุณค่า 
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 ปัญหาอีกประการหนึ่งที่พบในการเขียนประโยชน์ของการวิจัย คือ การคาดหวังสูงหรือมากเกินไป
จากผลการวิจัยนั้น ๆ เช่น การพัฒนารูปแบบการสอนแบบใหม่ ๆ แล้วนักวิจัยเขียนประโยชน์ของการวิจัยว่า
ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  ถือว่าเป็นวิธีการเขียนที่ไม่เหมาะสม เพราะผลการวิจัยอาจจะ
พบว่าวิธีที่พัฒนาขึ้นไม่ได้ท าให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงผลสัมฤทธิ์  การได้ข้อค้นพบซึ่งไม่เป็นไป
ตามที่คาดหวัง ไม่ได้หมายความว่างานวิจัยนั้นจะไม่มีประโยชน์   จริง ๆ แล้ว งานวิจัยมีประโยชน์ทุกเรื่ อง 
ไม่ว่าผลวิจัยจะออกมาเป็นเช่นใดก็ตาม ไม่ว่าผู้เรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นหรือไม่ก็ตาม แต่องค์
ความรู้จากการวิจัยนั้นก็ท าให้ได้รู้ว่าวิธีการที่พัฒนาขึ้นประสบผลเพียงใด  
 
2.10 ขั้นการด าเนินการวิจัย 

นักวิจัยต้องคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าในการวิจัย จะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นได้บ้าง และควรค านึงถึง
ประเด็นปัญหานั้น ๆ  เพ่ือก าหนดแนวทางและวิธีด าเนินการวิจัยที่เหมาะสม สามารถแก้ไขปัญหาก่อนที่จะ
เกิดข้ึนจริง และตอบค าถามวิจัยได้ถูกต้องสมบูรณ์ 

การก าหนดตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 สิ่งที่เป็นปัญหาในขั้นตอนของการก าหนดขนาดตัวอย่างและวิธีการได้มาซึ่งตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
และเป็นข้อบกพร่องที่พบบ่อยมาก คือการไม่ระบุลักษณะของประชากร (ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ) มีแต่
ค าอธิบายเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง นักวิจัยมักจะไม่ระบุที่มาของการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย  
 จุดเน้นที่ควรตรวจสอบอย่างมาก คือ การระบุลักษณะกลุ่มประชากรและการอธิบายลักษณะและ
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยทั้งการวิจัยเชิงทดลอง และการวิจัยที่ไม่ใช่เชิงทดลอง เช่น การวิจัย
เชิงส ารวจ การวิจัยเชิงบรรยาย การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นต้น ถ้าเป็นการวิจัยที่ใช้ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง  
ควรอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการวางแผนการทดลอง กระบวนการทดลอง การจัดกลุ่มทดลองเพ่ือให้กลุ่ม
เทียมกันก่อนการทดลอง  แต่หากเป็นการวิจัยที่ไม่ใช่เชิงทดลอง ควรให้ความส าคัญกับการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างว่าเป็นการเลือกแบบสุ่มหรือแบบเจาะจงโดยใช้วิธีการเลือกแบบใด รวมทั้งควรตรวจสอบความเป็น
ตัวแทนประชากรของกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมา 

การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
 สิ่งที่ต้องระบุในงานวิจัยคือ การนิยามตัวแปรที่ต้องการวัด การสร้างเครื่องมือวิจัย การตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เครื่องมือวิจัยต้องเชื่อถือได้และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง หากมีการยืม
เครื่องมือนั้นจากหน่วยงานอ่ืนหรือจากนักวิจัยอ่ืน ต้องมีการแสดงหลักฐานการขออนุญาตการใช้เครื่องมือ 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือซ้ าอีกครั้งว่ามีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้ในงานวิจัยของตนมากน้อย
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เพียงใด ส าหรับนักวิจัยที่สร้างเครื่องมือขึ้นเอง ก็ควรแสดงค าอธิบายกระบวนการพัฒนาเครื่องมือ และ
ตัวอย่างของเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น  

ข้อบกพร่องที่พบบ่อยในการสร้างเครื่องมือวิจัย คือ การระบุแต่ค าอธิบายเกี่ยวกับการสร้าง
เครื่องมือ แต่ไม่ค่อยได้มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ซึ่งท าให้ขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ ในขั้นตอนนี้ ที่
ปรึกษาโครงการวิจัยอาจช่วยตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือขั้นต้น ก่อนน าไปทดลองใช้  จุดเน้นที่ส าคัญ 
คือ การตรวจสอบภาษาที่ใช้และความครบถ้วนของเนื้อหาสาระ ซึ่งต้องสอดคล้องกับนิยามของตัวแปรที่มุ่ง
วัด ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญนั้น  ต้องท าการตรวจสอบเอกสารต่าง 
ๆ ที่นักวิจัยเตรียมให้ผู้เชี่ยวชาญใช้ประกอบการพิจารณาเพ่ือให้ง่ายและสะดวกต่อการตรวจสอบของ
ผู้เชี่ยวชาญให้มากที่สุดและมิให้เป็นภาระกับผู้เชี่ยวชาญมากเกินไป  ผู้เชี่ยวชาญที่ท าการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ ควรได้รับค าอธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบ นักวิจัยควรเตรียมนิยาม เตรียมตารางโครงสร้าง
เนื้อหา (table of specification) และตารางแสดงว่าข้อค าถามแต่ละข้อมุ่งวัดตัวแปรใด ไม่ควรให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแต่เพียงภาษาท่ีใช้อย่างเดียว  

การท าการศึกษาน าร่อง (pilot study)  
 การศึกษาน าร่องมีความจ าเป็นอย่างมากในขั้นของการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย การศึกษาน า
ร่องเป็นการศึกษาโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวนน้อย เพ่ือศึกษาผลที่ได้รับ เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของ
การด าเนินงานก่อนน าไปศึกษาจริง นักวิจัยควรมีการวางแผนการออกแบบการศึกษาน าร่อง ข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาน าร่องจะน ามาใช้ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สามารถปฏิบัติได้จริง 

การรวบรวมข้อมูล  
 เมื่อนักวิจัยเริ่มเก็บข้อมูล  ต้องติดตามการด าเนินงานวิจัยอย่างใกล้ชิดทั้งการเก็บข้อมูล การจัด
กระท าข้อมูล หรือการทดลอง ในกรณีที่เป็นการรวบรวมข้อมูลโดยใช้ควรก าหนดตารางการท างานใน   แต่
ละขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูล ก าหนดยุทธวิธีที่จะท าให้ได้แบบสอบถามกลับคืนมามาก และได้ข้อมูล
ตามปริมาณที่ต้องการ อาจใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว (หากสามารถท าได้) ที่จะช่วยติดต่อกับหน่วยงานหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้นักวิจัยสามารถเก็บข้อมูลได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
หลังจากที่กระบวนการเก็บข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล  ต้องให้ความ    เอา

ใจใส่กับการเตรียมข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ต่อไป โดยต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รั บ
กลับมา กวดขันกับการตรวจสอบข้อมูลให้สะอาดสมบูรณ์ (clean data) ก่อนการวิเคราะห์ ถ้าเป็นไปได้ 
ควรมีการสุ่มตรวจสอบการลงรหัสข้อมูล  มีหลักฐานการเก็บข้อมูลและข้อมูลที่ได้กลับคืนมาพร้อมแสดง 
ปัญหาที่พบบ่อยในขั้นของการวิเคราะห์ข้อมูล คือการใช้สถิติไม่เหมาะสม และแปลผลการวิเคราะห์ไม่ได้ 
นักวิจัยที่ไม่มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล มักใช้วิธีการจ้างผู้อ่ืนช่วยวิเคราะห์ข้อมูลให้ และแปลผลให้แทน 
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โอกาสในการเลือกใช้สถิติที่ไม่เหมาะสมจะมีมาก เนื่องจากผู้ที่เป็นเจ้าของงานวิจัยไม่สามารถแนะน าให้ผู้
วิเคราะห์ข้อมูลเข้าใจได้ ดังนั้น ในขั้นของการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นประเด็นที่ต้องให้ความส าคัญในการ
ตรวจสอบโครงการวิจัย ความเข้าใจในประเด็นวิจัยของตนเอง รู้จักธรรมชาติและลักษณะของตัวแปร 
สามารถวิเคราะห์เป้าหมายของการวิจัยได้ว่าเป็นการบรรยายสภาพ การส ารวจ การอธิบาย การหา
ความสัมพันธ์ การเปรียบเทียบ หรือการท านาย นอกจากนี้ยังสามารถระบุหรือเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม โดย
รู้ถึงข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติที่เลือกใช้  ต้องให้ความส าคัญกับการเตรียมและตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล 
การเลือกใช้โปรแกรมที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม และการรู้จักแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้ อมูล 
โดยควรขอดูหลักฐานของผลการวิเคราะห์ข้อมูล (print out)  และตรวจสอบการน าเสนอผล 
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