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15        กนัยายน 2560   วนัเปิดภาคการศึกษา 
 
7 –  8 ตุลาคม 2560   สัมมนาเสริมคร้ังท่ี  1   
                               ณ   ศูนยว์ทิยพฒันา  /   
            ศูนยบ์ริการการศึกษา 
 
 4 - 5     พฤศจิกายน 2560                             สัมมนาเสริมคร้ังท่ี  2   

                                 ณ   ศูนยว์ทิยพฒันา  /  
                                                                                  ศูนยบ์ริการการศึกษา 

 
1 - 3 ธนัวาคม 2560  (ทุกกลุ่ม)            สัมมนาเขม้  ณ  มหาวิทยาลยั 
 

วนัเสาร์ ท่ี  27 มกราคม 2561                    วนัสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา  ณ  
ภาคเชา้  เวลา  9.00 – 12.00 น.                                   ศูนยบ์ริการการศึกษาจงัหวดั 

 
 หมายเหตุ วนัสมัมนาเสรมิ/เขม้ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้   โปรดตรวจสอบก าหนดการ

สมัมนาเสรมิ/เขม้ ทาง website สาขาวชิาศึกษาศาสตร ์ หรอืสอบถามไดท้างโทรศพัท ์เบอร ์02-504-8505-6 
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ค าน า 
 

การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาในระบบทางไกล  มุ่งใหน้กัศึกษาคน้ควา้และสร้างความรู้ดว้ย
ตนเอง และนกัศึกษาตอ้งเขา้สัมมนาเสริมและสัมมนาเขม้ตามวนั เวลาท่ีก าหนด การเขา้สัมมนาเสริม
และสัมมนาเขม้ถือเป็นการประเมินผลระหวา่งเรียน 

แผนกิจกรรมการศึกษา ชุดวิชา  21701  การวจิยัหลกัสูตรและการเรียนการสอนเป็นเอกสาร
ท่ีก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบังานท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษาท า และการน าเสนองานในการสัมมนา
เสริมและสัมมนาเขม้ ขอให้นกัศึกษาศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาอยา่งละเอียดและปฏิบติังานท่ี
ก าหนดให้ 
 
 
 

                                             คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวชิา 
ชุดวชิา  21701  การวจิยัหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
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แผนกจิกรรมการศึกษา 
ชุดวชิา  21701  การวจิัยหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
RESEARCH IN CURRICULUM AND INSTRUCTION 

 
1.  รายละเอยีดชุดวชิา 
 1.1  วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อให้สามารถวเิคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด และทฤษฎีดา้นหลกัสูตรและการสอน
ส าหรับการวจิยั 

2. เพื่อให้สามารถก าหนดปัญหาการวจิยั ตลอดจนขอบข่ายและรายละเอียดของปัญหา
การวจิยั 

3. เพื่อใหส้ามารถออกแบบการวจิยัและด าเนินการวจิยัดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
4. เพื่อใหส้ามารถวเิคราะห์ขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาการวจิยั 
5. เพื่อใหส้ามารถน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการเรียนการสอน และ

ใชป้ระโยชน์ในการวจิยัต่อไปได ้
 

 1.2  ค าอธิบายชุดวชิา 
  ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการวิจยัหลกัสูตรและการสอน การก าหนดปัญหาการวิจยั  การ
คน้ควา้วรรณกรรม การออกแบบการวิจยัซ่ึงครอบคลุมประชากรและกลุ่มตวัอย่าง การรวบรวมขอ้มูล 
การพฒันาและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจยั สถิติพรรณนา สถิติอา้งอิงเพื่อทดสอบความ
แตกต่าง และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ สถิตินนัพาราเมตริก การวจิยัเชิงพรรณนา การวิจยัเชิงทดลอง  การ
วิจยัเชิงคุณภาพ การวิจยัเชิงประเมิน โครงการวิจยั รายงานการวิจยัและการประเมินคุณภาพงานวิจยั  
การเผยแพร่ และการใชป้ระโยชน์จากการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
 
 
 1.3  รายช่ือหน่วยการสอน 

                     หน่วยท่ี  1 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการวิจยัหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
            หน่วยท่ี  2 การก าหนดปัญหาวิจยัและการออกแบบการวิจยั 
            หน่วยท่ี  3 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
            หน่วยท่ี 4 การวจิยัเชิงทดลองและการวิจยัและพฒันา 

           หน่วยท่ี  5  การวจิยัประเมินผล 
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           หน่วยท่ี  6 การวจิยัเชิงพรรณนา 
           หน่วยท่ี  7 การคน้ควา้และการน าเสนอวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
           หน่วยท่ี  8 การรวบรวมขอ้มูลส าหรับการวจิยัเชิงปริมาณ 
           หน่วยท่ี  9 เคร่ืองมือวิจยัและการตรวจสอบคุณภาพ 
           หน่วยท่ี  10 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ : สถิติบรรยายและสถิติพารา 
   เมตริก 
           หน่วยที  11 สถิตินนัพาราเมตริก 
           หน่วยท่ี  12 การวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน 
           หน่วยท่ี  13 การวจิยัเชิงคุณภาพ 
           หน่วยท่ี  14 เอกสารวิจยัและการประเมินคุณภาพรายงานวิจยั 
           หน่วยท่ี  15  จรรยาบรรณนกัวจิยั การแผยแพร่และการใชป้ระโยชน์ 
   จากงานวจิยั 
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1.4  โครงสร้างเนือ้หาสาระชุดวชิา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยท่ี  1     ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการวจิยัหลกัสูตร 
                     และการเรียนการสอน 
หน่วยท่ี  2     การก าหนดปัญหาวจิยัและการออกแบบการวจิยั 
หน่วยท่ี  3     ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
หน่วยท่ี  4     การวจิยัเชิงทดลอง และการวจิยัและพฒันา 
หน่วยท่ี  5     การวจิยัประเมินผล 
หน่วยท่ี  6     การวจิยัเชิงพรรณนา 
หน่วยท่ี  7     การคน้ควา้และการน าเสนอวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
หน่วยท่ี  8     การรวบรวมขอ้มูลส าหรับการวจิยัเชิงปริมาณ 
หน่วยท่ี   9      เคร่ืองมือวจิยัและการตรวจสอบคุณภาพ 
หน่วยท่ี  12     การวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน 
หน่วยท่ี  13     การวจิยัเชิงคุณภาพ 
หน่วยท่ี  14     เอกสารวจิยัและการประเมินคุณภาพรายงานวจิยั 
หน่วยท่ี  15    จรรยาบรรณนกัวจิยั การเผยแพร่และการใช ้
        ประโยชน์จากงานวจิยั 
 

หน่วยท่ี  10     การวเิคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณ : สถิติบรรยายและ 
                        สถิติพาราเมตริก 
หน่วยท่ี  11      สถิตินนัพาราเมตริก 

กลุ่มท่ี  1 
ความรู้เก่ียวกบัการวจิยั 

กลุ่มท่ี  2 
สถิติเพื่อการวจิยั 
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2.  วธีิการศึกษา 
2.1 การเตรียมตัว 

2.1.1 วางแผนศึกษาชุดวชิาการวจิยัหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
1) นกัศึกษามีเวลาในการศึกษาชุดวชิาการวจิยัหลกัสูตรและการเรียนการ

สอนเป็นเวลา  1  ภาคการศึกษา 
2) นกัศึกษาควรวางแผนในการประกอบกิจกรรมใหค้รอบคลุมการวางแผน

ดา้นเวลา การใชว้ีดิทศัน์ประจ าชุดวชิา การศึกษาแนวการศึกษา ประมวล
สาระชุดวชิาและการศึกษาคน้ควา้ จากศูนยว์ทิยบริการและแหล่งคน้ควา้
อ่ืน ๆ 

2.1.2 วางแผนดา้นเวลาส าหรับการศึกษาจากส่ือหลกัคือ แนวการศึกษา และ
ประมวลสาระชุดวชิา 

2.1.3 วางแผนดา้นเวลาส าหรับการศึกษาจากส่ือเสริม คือ วีดิทศัน์ประจ าชุดวชิา ซ่ึง
มีเน้ือหาสาระเก่ียวกบัการสรุปเน้ือหาสาระส าคญัของชุดวิชา 

2.1.4 วางแผนศึกษาคน้ควา้งานวจิยัจากศูนยว์ทิยบริการ หรือ แหล่งคน้ควา้อ่ืน ๆ 
 

2.2 การด าเนินการศึกษา 
นกัศึกษาควรด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
1) ศึกษาและด าเนินการตามแผนกิจกรรมการศึกษา 
2) ศึกษาและด าเนินการตามแนวการศึกษา 
3) ศึกษาประมวลสาระชุดวชิา 
4) ศึกษาจากส่ืออ่ืน ๆ ท่ีก าหนดไว ้เช่น วดิีทศัน์ประจ าชุดวชิา 
5) ท างานท่ีก าหนดใหท้ าตามท่ีคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวชิาก าหนดให ้

(โปรดดูขอ้  2.3) 
6) เขา้ร่วมสัมมนาตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดให ้(โปรดดูท่ีขอ้ 2.6) 
7) เขา้สอบไล่ ณ สนามสอบตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
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2.3 งานทีก่ าหนดให้ท า 
 งานช้ินที ่ 1  มี 3 ช้ิน คือ  
                                   1.1.การวพิากษ์งานวจัิย 
                                   1.2.ตอบค าถามเกีย่วกบัการวจัิย 
                                   1.3.โครงการวจัิย 
               งานช้ินที ่1.1.การวิพากย์งานวจัิย 
 ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์และวจิารณ์งานวิจยัเก่ียวกบัหลกัสูตรและการสอนเท่านั้น (ไม่เอา
งานวจิยัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัแขนงหลกัสูตรและการสอน)  โดยเลือกวทิยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์
ฉบบัสมบูรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาเอกท่ีนกัศึกษาสมคัรเขา้มาเรียนในคร้ังน้ี มา  1  เร่ือง   
 จากงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัหลกัสูตรและการสอนท่ีนกัศึกษาเลือก ใหน้กัศึกษาวพิากษง์านวจิยั
ดว้ยการวเิคราะห์และวจิารณ์งานวจิยัโดยแยกเป็น  3  ส่วน คือ ส่วนท่ี  1  สรุปยอ่งานวจิยั(ไม่ใช่ลอก
บทคดัยอ่มาส่ง)  ส่วนท่ี  2  วพิากษง์านวจิยั  และ  ส่วนท่ี 3  ขอ้คิดท่ีนกัศึกษาไดรั้บจากการวพิากษ์
งานวจิยัวา่ นกัศึกษาไดอ้ะไรจากการอ่านคร้ังน้ี 
 ส่วนท่ี  1     การสรุปงานวิจยัใหเ้ขียนสรุปใหค้รอบคลุมหวัขอ้ต่อไปน้ี  1)  ช่ือเร่ือง   
2)  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  3)  วตัถุประสงคข์องการวจิยั  4)  ประชากรและ 
การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง  5)  เคร่ืองมือการวิจยั  6)  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  7)  การวเิคราะห์ขอ้มูล   
8)  ผลการวจิยั  ทั้งนีใ้ห้เขียนสรุปไม่เกนิ  3  หน้ากระดาษพมิพ์ 
 ส่วนท่ี  2     ใหน้กัศึกษาวพิากษง์านวจิยัดงักล่าวตามหลกัการทางวจิยัท่ีเสนอไวใ้น
ประมวลสาระชุดวชิาน้ี โดยอยา่งนอ้ยตอ้งใหค้รอบคลุมหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
       1)  ช่ือเร่ือง ในกรณีการวจัิยเชิงปริมาณ ใหน้กัศึกษาพิจารณาวา่มี
ส่วนประกอบต่อไปน้ีหรือไม่ (1) ตวัแปรตามและตวัแปรตน้ (ถา้มี) (2) วตัถุประสงคห์รือวธีิการ
วจิยัหลกั (3) บริบท ส่วนการวจัิยเชิงคุณภาพใหน้กัศึกษาพิจารณาประเด็นต่อไปน้ีคือ  
(1) วตัถุประสงคห์ลกัของการวจิยั (2) ประเด็นหลกัท่ีตอ้งการศึกษา (3) ประเด็นท่ีเป็นสาเหตุหลกั 
(4) บริบท 
       2)   ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา ใหว้พิากษใ์นประเด็น
ต่อไปน้ี วา่  ก).ผูว้จิยัเร่ิมดว้ยความส าคญัของตวัแปรตาม หรือตวัแปรหลกัท่ีศึกษา หรือไม่ อยา่งไร 
ข).ความชดัเจนในการเสนอปัญหาและเหตุผลในการท าวิจยัเร่ืองน้ีเป็นอยา่งไร ค).มีการแสดงถึง
ความจ าเป็นท่ีตอ้งท าวิจยัเร่ืองน้ีหรือไม่ อยา่งไร  
       3)  วตัถุประสงคข์องการวจิยั ใหว้พิากษใ์นประเด็นต่อไปน้ีคือ ตอบ
ค าถามประเด็นปัญหาวิจยัหรือไม่ และวตัถุประสงคข์องการวจิยัท่ีเขียนสามารถวดัและสังเกตไดจ้าก
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การเก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลหรือไม่  รวมถึงมีค าท่ีแสดงถึงวธีิการหลกัท่ีนกัวจิยัไดใ้ช้
หรือไม่ อยา่งไร  
       4)   วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ใหว้พิากษใ์นประเด็นต่อไปน้ี คือ เน้ือหา
สาระตรงกบัประเด็นวิจยั หรือเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการวจิยั หรือไม่ อยา่งไร รวมถึง ความ
สอดคลอ้ง กบัปัญหาวจิยัโดยครอบคลุมค าหลกั  ค  าส าคญัของงานวจิยั การน าเสนอแนวคิดพื้นฐาน
ท่ีน าไปสู่การก าหนดสมมติฐานการวจิยัและสร้างเคร่ืองมือวจิยั ความทนัสมยัของวรรณกรรม ความ
ถูกตอ้งของการใชภ้าษา การอธิบายค าศพัทท์างวชิาการและศพัทเ์ทคนิคต่าง ๆ 
       5)   วธีิด าเนินการวิจยั วพิากษใ์นประเด็นต่อไปน้ี 

  (1)  ประชากร  กลุ่มตวัอยา่ง และการเลือกตวัอยา่ง มีความชดัเจน
ในการระบุลกัษณะและขนาดของประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง และระบุวธีิการเลือกตวัอยา่ง 
            (2)  เคร่ืองมือวจิยั  มีความชดัเจน ในการระบุวธีิการสร้าง  
เคร่ืองมือวิจยั ตลอดจนเสนอวธีิการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจยั และในกรณีท่ีเป็น
เคร่ืองมือวิจยัท่ียมืมา มีการแสดงเหตุผลในการเลือกใชเ้คร่ืองมือวจิยันั้น(ใหไ้ปดูรายละเอียดใน
หน่วยท่ี 9 ) 
            (3)  วธีิรวบรวมขอ้มูล   มีความละเอียดชดัเจนในแต่ละขั้นตอน
ของการรวบรวมขอ้มูล ระบุความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึน (ถา้มี)  และแสดงวธีิการควบคุม 
ความคลาดเคล่ือน 
        6)  การวเิคราะห์ขอ้มูล วิพากษใ์นประเด็นต่อไปน้ี 
    (1)  การใชว้ธีิการวิเคราะห์ขอ้มูลเหมาะสมกบัประเภทขอ้มูลและ
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยั / วตัถุประสงคก์ารวจิยัทุกขอ้ 

  (2)  การใชรู้ปแบบการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลไดเ้หมาะสม
กระชบัและตรงกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
        7)  การสรุปผลและขอ้เสนอแนะ  ใหว้พิากษใ์นประเด็นต่อไปน้ี 

(1)  ความสมบูรณ์ ครบถว้นและถูกตอ้งของการสรุปผลวจิยั 
(2)  ความละเอียดลึกซ้ึงของการอภิปรายผลและการอา้งอิง

ทฤษฎี/งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมาสนบัสนุนผลการวจิยั 
(3)  ความเป็นไปไดใ้นการน าเสนอขอ้เสนอแนะในการน า

ผลการวจิยัไปใชแ้ละด าเนินการวิจยัต่อ (ขอ้เสนอแนะตอ้งเป็นขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั มิใช่
เสนอแนะตามความคิดเห็นของผูว้จิยั) 
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 ส่วนที ่ 3  ขอ้คิดท่ีไดจ้ากการวพิากษง์านวจิยั 
 หลงัจากวพิากษง์านวจิยัแลว้ ใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นดงัน้ี 
 (1)  งานวจิยัน้ีใหข้อ้คน้พบท่ีเป็นประโยชน์อะไรในการแกปั้ญหา หรือพฒันางาน 
ดา้นหลกัสูตรและการสอน 
   (2)  นกัศึกษาไดป้ระเด็นปัญหาอะไรบา้งท่ีจะน าไปเป็นหวัขอ้การวจิยัต่อไป ความยาว 
ของส่วนที ่ 2  และส่วนที ่ 3  ของงานช้ินที ่ 1.1  ให้รายงานประมาณ  7  ถึง  10  หน้ากระดาษพมิพ์ 
 
                งานช้ินที ่ 1.2.ตอบค าถามเกีย่วกบัการวจัิย 
                        ให้นักศึกษาอ่านประมวลสาระ และแนวการศึกษาชุดวชิา 21701  ใน หน่วยที ่ 1 – 15  
ยกเว้น หน่วยที ่10 - 11  แล้วให้ตอบค าถามต่อไปนี้ 

1). จงอธิบายความแตกต่างของระหวา่งการวิจยัปริมาณและการวจิยัเชิง

คุณภาพในประเด็นต่อไปน้ี ก).ปรัชญา ข).วตัถุประสงค ์

 2).การคน้ควา้เอกสารและการน าเสนองานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  มีประโยชน์ต่อ

ใคร และอยา่งไร 

3)  การควบคุมความแปรปรวนในการวจิยัเชิงทดลอง ใชห้ลกัการอะไรบา้ง 

จงอธิบาย 

4) จงอธิบายความแตกต่างของการเลือกตวัอยา่ง แบบแบ่งชั้นและแบบ

โควตา 

5). จงอธิบาย ลกัษณะท่ีส าคญัของการวิจยัเชิงทดลองกบัการวจิยัประเมินผล 

                         งานช้ินที ่1.3.โครงการวจัิย 
                     ใหน้กัศึกษาเลือกปัญหาท่ีตอ้งการวิจยั ท่ีเป็นการวจัิยเชิงส ารวจหรือการวจัิย
เชิงสหสัมพันธ์ (นกัศึกษาตอ้งอ่านหน่วยที่ 6 การวจิยัเชิงพรรณนา เพื่อท าความเขา้ใจกบัการวจิยัทั้ง 2
ประเภท) ในการเลือกปัญหาท่ีตอ้งการวจิยั อาจเร่ิมจากการพิจารณารายวชิาท่ีนกัศึกษาสอนอยู ่
 ตัวอย่างที ่1 ผูว้ิจยัเป็นครูสอนในโรงเรียนแห่งหน่ึง ตอ้งการศึกษาความคิดเห็นของครูและ
ผูป้กครอง ต่อการเตรียมความพร้อมของหลกัสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน  
เพราะในปลายปึหนา้ทุกประเทศตอ้งเขา้ร่วมอยูใ่นกลุ่มประเทศอาเซียน    ดงันั้นครูผูส้อนจึง
ตดัสินใจส ารวจความพร้อมของโรงเรียนในเร่ืองดงักล่าววา่ เป็นอยา่งไร  จึงท าวจิยัเชิงส ารวจโดยตั้ง
ช่ือเร่ือง ดงัน้ี 
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 ช่ือเร่ือง การศึกษาความคิดเห็นของครูและผูป้กครองต่อการเตรียมความพร้อมดา้น
หลกัสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียน............เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน. 
              ตัวอย่างที ่2  ตามท่ี สสวท. ไดมี้การจดัอบรมเก่ียวกบัหลกัสูตรปรับปรุง พร้อมทั้งจดัท า
เอกสารต่างๆ เพื่อให้โรงเรียนไดน้ าไปใชป้ระกอบการสอนในกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ เพราะเอกสาร
ต่างๆดงักล่าว เป็นคู่มืออนัส าคญัยิง่ต่อการจดักิจกรรมการสอนโดยตรง  จงัหวดั นครทุ่งกุลา ได้
เล็งเห็นความส าคญัของส่วนน้ี จึงไดด้ าเนินการศึกษาสภาพปัญหาในการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนวชิาคณิตศาสตร์ ตามแนว สสวท. เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการส ารวจมาเป็นขอ้มูลประกอบการ
จดัท ารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียน ตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรต่อไป 
               ช่ือเร่ือง สภาพปัญหาในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ ตามแนวการ
สอนของ สสวท. ของครูสังกดัจงัหวดั นครทุ่งกุลา 
 ตัวอย่างที ่3 ครูสอนวชิาภาษาไทย  อยากทราบวา่   แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ   เจตคติต่อวชิา
ภาษาไทย   การจดัการเรียนการสอนของครู มีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย
หรือไม่  เป็นความสัมพนัธ์ทางตรงหรือความสัมพนัธ์ผกผนั มีค่าสหสัมพนัธ์มากนอ้ยเพียงไร มี
ความแปรปรวนร่วมกนัเท่าไร สมการถดถอยมีลกัษณะอยา่งไร ครูจึงตดัสินใจท าวจิยัเชิง
สหสัมพนัธ์โดยตั้งช่ือเร่ืองดงัน้ี 
 ช่ือเร่ือง  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนชั้น.............. 
...................................  
 ใหน้กัศึกษาน าปัญหาวิจยัซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงส ารวจหรือการวจิยัเชิงสหสัมพนัธ์ เขียน
โครงการวิจยัใหค้รอบคลุมหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. ช่ือเร่่ือง 
2. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
3. วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง (ให้เสนอแนวคิดพื้นฐานท่ีรองรับปัญหาวจิยั และเสนองานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งประมาณสองหรือสามเร่ือง นกัศึกษาตอ้งอ่านแนวการเขียนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งจากหน่วยท่ี 7) 

4. ค าถามวิจยั 
5. วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
6. สมมุติฐานการวจิยั (ถา้มี) 
7. ขอบเขตการวจิยั 
8. นิยามศพัท ์
9. ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
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10. วธีิด าเนินการวจิยั 
10.1  รูปแบบการวจิยั 
10.2  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
10.3  เคร่ืองมือการวิจยั 
10.4  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
10.5  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 11.  บรรณานุกรม 
  ความยาวของงานช้ินที ่2 อยู่ระหว่าง 7 – 10 หน้ากระดาษพมิพ์ 
 งานช้ินที ่2  มี 2 ช้ิน คือ 2.1 การพฒันาเคร่ืองมือการวจัิย และ 2.2 ตอบค าถามเกีย่วกบัสถิติ 
      งานช้ินที ่ 2.1 การพฒันาเคร่ืองมือการวจัิย 
        ใหน้กัศึกษาสร้างเคร่ืองมือการวจิยัวดัคุณลกัษณะจากงานช้ินท่ี 1.3 มาเขียนวธีิการ
พฒันาเคร่ืองมือการวิจยัใหค้รอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี 

1. ก าหนดนิยามของตวัแปร ตวับ่งช้ีและขอ้ค าถามท่ีวดัตามตวับ่งช้ี เช่น ตอ้งการสร้าง
แบบวดัเจตคติต่อวชิาคณิตศาสตร์ นกัศึกษาตอ้งศึกษาจากต ารา เอกสารและงานวิจยั วา่เจตคติต่อ
วชิาคณิตศาสตร์หมายถึงอะไร ตวับ่งช้ีมีอะไรบา้งและเขียนขอ้ค าถามหรือดดัแปลงขอ้ค าถามท่ีมี
ผูพ้ฒันาไวแ้ลว้ตามตวับ่งช้ีดงัตวัอยา่ง 
 

นิยามตวัแปร ตวับ่งช้ี ขอ้ค าถาม ไดม้าอยง่ไร 
พฒันา
เอง 

ดดัแปลง
จากผูอ่ื้น 

เจตคติต่อวชิาคณิตศาสตร์  
หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด ความ
คิดเห็น อารมณ์ และท่าทีท่ีนกัเรียน
มีต่อวชิาคณิตศาสตร์ ประเมินได้
จากแบบวดัเจตคติต่อวชิา
คณิตศาสตร์ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน ซ่ึงมี
องคป์ระกอบอยู ่3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ความรู้ ดา้นความรู้สึก ดา้น
พฤติกรรม . 

ดา้นความรู้
เก่ียวกบัวชิา
คณิตศาสตร์ 
-น าความรู้ไป 
ใชป้ระโยชน์ 
 
 
 
-วชิาท่ีเขา้ใจ
ยาก 

 
 
 
-การเรียนวชิา
คณิตศาสตร์ท าให้ฉนั
สามารถน าความรู้ไป
ใชป้ระโยชน์ใน
ชีวติประจ าวนั 
-วชิาคณิตศาสตร์เป็น
วชิาท่ีฉนัเขา้ใจยาก 
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ดา้นความรู้สึก
เก่ียวกบัวชิา
คณิตศาสตร์ 
-ชอบท าโจทย์
คณิตศาสตร์ 
-สนใจอ่าน
หนงัสือเก่ียว
วชิา
คณิตศาสตร์ 
 
ดา้น
พฤติกรรม
เก่ียวกบัวชิา
คณิตศาสตร์ 
-ท าการบา้น
วชิา
คณิตศาสตร์ 
-เรียน/ไม่เรียน
วชิา
คณิตศาสตร์ 

 -----ฯลฯ------------- 
 
 
 
-ฉนัชอบท าโจทย์
คณิตศาสตร์ 
-ฉนัไม่สนใจอ่าน
หนงัสือเก่ียวกบัวชิา
คณิตศาสตร์ 
-----ฯลฯ------------- 
 
 
 
 
 
-ฉนัท าการบา้นวชิา
คณิตศาสตร์ดว้ยตนเอง 
 
-ฉนัจะไม่เรียนวชิา
คณิตศาสตร์ต่อไปใน
อนาคต 
-----ฯลฯ------------- 
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ตัวอย่าง การสร้างแบบวัดเชิงสถานการณ์ 
 

นิยาม ตวับ่งช้ี ขอ้ค าถาม พัฒนา
เอง 

ดัดแปลง
จาก
ผู้อื่น 

ทกัษะการส่ือสาร 
หมายถึงความสามารถใน
การใชค้  าพดูและภาษา
ท่าทาง เพื่อแสดง
ความรู้สึกนึกคิดของตน
อยา่งเหมาะสมกบัสภาพ
วฒันธรรมและ
สถานการณ์ต่างๆ โดย
สามารถท่ีจะแสดง ความ
คิดเห็น ความปรารถนา 
ความตอ้งการ การขอร้อง 
การเตือนและการขอ
ความช่วยเหลือ 

-ค าพดูและภาษา
ท่าทางท่ีเหมาะสม 
โดยก าหนดเกณฑ์
การใหค้ะแนน
ดงัต่อไปน้ี  
3:ใชค้  าพดูและ
ท่าทางอยา่ง
เหมาะสม 
สามารถโนม้นา้ว
และจูงใจผูอ่ื้นได ้
2:ใชค้  าพดูหรือ
ท่าทางอยา่งไม่
เหมาะสม ไม่
สามารถโนม้นา้ว
และจูงใจผูอ่ื้นได ้
1:ใชค้  าพดูหรือ
ท่าทางอยา่งไม่
เหมาะสม ไม่
สามารถโนม้นา้ว
และจูงใจผูอ่ื้นได ้

-ช่วงน้ีทาง รร. มีกีฬาสี ล าไย 
เป็นตวัแทนสีเขียว ตอ้งไปขอ
คาบสอนจากครู น าไปใชใ้น
การเตรียมกีฬาสี ถา้นกัเรียน
เป็นล าไย นกัเรียนจะท า
อยา่งไร? 
ก) เดินเขา้ไปขอครู อยา่ง
สุภาพ และเรียบร้อย 
ข)เดินเขา้ไปขอครูอยา่งห้าวๆ 
แต่สุภาพ 
ค)เดินเขา้ไปบอกครูอยา่ง
หา้วๆ 
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(แบบวดัเชิงสถานการณ์ ต่อ)             
นิยาม ตวับ่งช้ี ขอ้ค าถาม พฒันา

เอง 
ดดัแปลง
จากผูอ่ื้น 

 -ค าพดูและภาษาท่าทางท่ี
เหมาะสม โดยก าหนด
เกณฑก์ารใหค้ะแนน
ดงัต่อไปน้ี  
3:ใชค้  าพดูและท่าทาง
อยา่งเหมาะสม สามารถ
โนม้นา้วและจูงใจผูอ่ื้นได ้
2:ใชค้  าพดูหรือท่าทาง
อยา่งไม่เหมาะสม ไม่
สามารถโนม้นา้วและจูง
ใจผูอ่ื้นได ้
1:ใชค้  าพดูหรือท่าทาง
อยา่งไม่เหมาะสม ไม่
สามารถโนม้นา้วและจูง
ใจผูอ่ื้นได ้

-วนัน้ีทาง ชั้นเรียนของ ทว ีมี
การน าเสนอรายงานวชิา
ภาษาไทยหนา้ชั้นเรียน  ทวี
เป็นตวัแทนกลุ่ม ตอ้งออกไป
รายงาน ถา้นกัเรียนเป็นทว ี
นกัเรียนจะท าอยา่งไร? 
ก) รายงานใหช้ดัเจน ใชเ้สียง
และท่าทางประกอบอยา่ง
น่าสนใจ เพื่อน ๆสนใจฟัง 
ข) รายงานใหช้ดัเจน เพื่อน ๆ 
ท่ีฟังรายงานมีความสนใจ
เป็นบางคน 
ค) รายงานไม่ชดัเจน พดูวก
ไปวนมา 

  

 
                       2.วธีิตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวจิยั ตอ้งน าเคร่ืองมือการวจิยัท่ีสร้างไปทดลอง
ใช ้   โดยอธิบายวธีิการตรวจสอบความตรง และความเท่ียง วา่มีวธีิการตรวจสอบอยา่งไร 
                      3.น า เสนอเคร่ืองมือการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ พร้อมผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ
การวจิยั 
 ความยาวของงานช้ินที ่2.1 อยู่ระหว่าง 5 – 7 หน้า กระดาษพมิพ์ 
 ใหน้กัศึกษาแนบโครงการวิจยัจากงานช้ินท่ี 1.3  ท่ีปรับแกม้าดว้ย 
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    งานช้ินที ่2.2 ตอบค าถามเกีย่วกบัสถติิ 
                 ใหน้กัศึกษาอ่านประมวลสาระชุดวชิา 21701 การวจิยัหลกัสูตรและการเรียนการสอน
หน่วยท่ี 10 และหน่วยท่ี 11 แลว้ตอบค าถามต่อไปน้ี 

1. ใหน้กัศึกษาอ่านผลการวเิคราะห์สถิติแบบพรรณนาท่ีก าหนดให้ ต่อไปน้ี 
ตวั
แปร 

Mean Std.Dev CV Skewness Kurtosis Min Max 

A1 30.77 3.97 12.90 -0.343 -0.801 20 41 
A2 15.62 2.48 15.88 -0.214 -0.327 10 27 
A3 3.53 0.673 19.07 -0.793 0.123 2 5 
A4 37.51 5.763 15.36 -0.712 -0.637 29 50 
 
เม่ือ ขนาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 40 คน  คะแนนเตม็ของตวัแปร  A1 =  50 , 
A2 = 30 ,  A3 =  5 , A4 =  50 

2. ความแปรปรวนร่วมและค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีความเก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร  
3. การตั้งสมมุติฐานวจิยัและสมมุติฐานทางสถิติมีหลกัการอยา่งไร จงอธิบายพร้อม

ยกตวัอยา่งประกอบ 
4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 2 กลุ่ม ไดผ้ลการ

วเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี                 
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) กลุ่มตวัอยา่งในการวเิคราะห์ขอ้มูลมีขนาดเท่าไร 
  4.2) ถา้ก าหนด H0 :  1 ≤  2  และ   = .05  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานได ้
         เป็นอยา่งไร 
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5. เม่ือตวัแปร X เพิ่มข้ึน 12 หน่วย มีผลท าใหค้่า Y เพิ่มข้ึน 9 หน่วย ค่าความชนัของ
การถดถอยของ Y บน X ( regression of Y on X ) มีค่าเท่าใด ถา้ก าหนดค่า Y- 
intercept เท่ากบั -5  สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบมีลกัษณะอยา่งไร 

6.  สหสัมพนัธ์เพียร์สัน และสหสัมพนัธ์พหุคูณ  ต่างกนัอยา่งไร 
7.   เหตุใดจึงตอ้งใชค้่าสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน ในการแปลความหมายขนาด

อิทธิพลของตวัแปรตน้ ในสมการถดถอยพหุคูณ 
8. การทดสอบหลงั  ( post hoc test ) หรือการเปรียบเทียบรายคู่ ( multiple 

comparision ) มีก่ีประเภท อะไรบา้ง ใหย้กตวัอยา่งประกอบ 
9. นกัวจิยัเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใชว้ธีิสอน 3 วธีิ คือ 

การสอนแบบแกปั้ญหา  การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน และการสอนแบบบบรรยาย 
ใชแ้บบแผนการวิจยัแบบ posttest only   control groups design  แลว้วเิคราะห์
ขอ้มูลดว้ย ANOVA ไดผ้ลการวเิคราะห์ดงัน้ี 

 
SOV SS Df MS F Sig 

Between group 114   2 57.00 6.162 .000 
Within group 222 24 9.25 
Total 336 26  

 
  ถา้กลุ่มตวัอยา่ง ในการทดลองมีขนาดเท่ากนัทุกกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีขนาดเท่าใด 

10. Sign test  เทียบไดก้บัการทดสอบ ดว้ย วธีิทางสถิติพาราเมตริก ประเภทใด 
 

งานช้ินที ่ 3  “การเสนอผลการวจัิย” 
 ใหน้กัศึกษาน าโครงการวจิยัจากงานช้ินท่ี  1.3  ไปด าเนินการวจิยัใหเ้สร็จสมบูรณ์ และน า
รายงานผลการวจิยัมาเสนอในการสัมมนาเขม้  โดยท าเป็น  5  บท  ดงัน้ี 
 บทท่ี  1  บทน า 
   (ครอบคลุมหวัขอ้ 1,2,4, 5-9  ในโครงการวจิยั) 
 
 บทท่ี  2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
   (ขยายความจากหวัขอ้ท่ี  3 ในโครงการวิจยั) 
 บทท่ี  3  วธีิด าเนินการวจิยั 
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   (ครอบคลุมหวัขอ้  10 หวัขอ้ยอ่ย 10.1 - 10.5  ในโครงการวจิยั) 
 บทท่ี  4  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 บทท่ี  5  สรุปการวจิยั  อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 บรรณานุกรม 
 ความยาวของงานช้ินที ่ 3  ไม่ควรเกนิ  30  หน้ากระดาษพมิพ์ 
              2.4.การส่งงาน 

2.4.1. งานท่ีก าหนดใหท้ าทั้ง  5  ช้ินใหส่้งดงัน้ีคือ 
1).งานช้ินท่ี  1.1  ช้ินท่ี  1.2  และช้ินท่ี 1.3 ใหส่้งดว้ยตนเองในวนัแรก
ของสัมมนาเสริมคร้ังท่ี  1 

     2).งานช้ินท่ี  2.1 และ 2.2   ใหส่้งดว้ยตนเองในวนัแรกของการ
สัมมนาเสริมคร้ังท่ี  2 
     3).งานช้ินท่ี  3  ใหส่้งดว้ยตนเองในวนัแรกของการสัมมนาเขม้ 

 
        เม่ือมีปัญหาโปรดติดต่อ ประธานคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวชิา 21701
การวจิยัหลกัสูตรและการเรียนการสอน ผศ. ดร.วนิิจ  เทอืกทอง ทางe-mail:vithong11@gmail.com
หรือทางโทรศพัทห์มายเลข  02 - 5048571  

2.4.2 ใหท้ าส าเนาส่งอาจารยส์ัมมนา  1  ชุด 
2.5. การเตรียมตัวเสนอผลงาน 
การสัมมนาเสริมคร้ังท่ี  1 น าเสนองานช้ินท่ี  1.3  เป็นรายบุคคล  โดยนกัศึกษาเตรียม 

Powerpoint น าเสนอคนละไม่เกิน 10 นาที  ส่วนงานช้ินท่ี 1.1  ใหอ้าจารยส์มัมนาเสริมอธิบายการวพิากษ์
งานวจิยัโดยน ากรณีตวัอยา่งจากงานของนกัศึกษาประกอบการอธิบาย  ส าหรับงานช้ินท่ี 1.2  ใหอ้าจารย์
สัมนาเสริมอภิปรายร่วมกบันกัศึกษา 

การสัมมนาเสริมคร้ังท่ี   2  น าเสนองาน ช้ินที่   2.1 เป็นรายบุคคล  โดยใช้  Powerpoint 
น าเสนอคนละไม่เกิน 10 นาที  ส่วนงานช้ินที ่2.2 ใหอ้าจารยส์ัมมนาเสริมอภิปรายร่วมกบันกัศึกษา 

การสัมมนาเขม้  น าเสนองานช้ินท่ี  3  โดยใช ้Powerpoint น าเสนอคนละไม่เกิน 10 นาที     
มหาวิทยาลยัถือวา่การเขา้รับการสัมมนาเสริมและการสัมมนาเขม้เป็นกิจกรรมบงัคบัใน

การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
2.6.การสัมมนา 

           2.6.1  การสัมมนาเสริม 



 20 

 นกัศึกษาตอ้งเขา้ร่วมสัมมนาเสริม  2 คร้ัง ๆ ละ  2 วนั  ในวนัเสาร์และอาทิตย ์ ณ 
สถานท่ีซ่ึงมหาวทิยาลยัก าหนดและไดแ้จง้ใหน้กัศึกษาทราบล่วงหนา้ 
            2.6.2  การสัมมนาเขม้ 
  นกัศึกษาตอ้งเขา้ร่วมสัมมนาเขม้  ณ  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
 ตามวนั เวลา  ท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  3 วนั คือ วนัศุกร์ เสาร์  และอาทิตย ์

 
ตารางการสัมมนาเสริม 

ชุดวชิา 21701 การวจัิยหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 

คร้ัง
ที่ 

วนั 9.00-12.00 13.00-16.00 

1 วนัเสาร์ อธิบายความรู้เก่ียวกบัการวิจยั                       อธิบายความรู้เก่ียวกบัการวิจยั (ต่อ) 
วนัอาทิตย ์ น าเสนองานช้ินท่ี  1.3     น าเสนองานช้ินท่ี 1.3  อภิปรายงานช้ินท่ี 1.1

และ1.2  แลว้  แนะน า
งานช้ินท่ี 2.1 และ 2.2 

2 วนัเสาร์ อธิบายสถิติเพื่อการวิจยั 
(หน่วยท่ี 10 และ  11) 

อธิบายสถิติเพื่อการวิจยั 
(หน่วยท่ี 10 และ 11) 

วนัอาทิตย ์ น าเสนองานช้ินท่ี  2.1  น าเสนองานช้ินท่ี  2.1 อภิปรายงานช้ินท่ี 2.2 
และแนะน างานช้ินท่ี 3 
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ตารางการสัมมนาเข้มชุดวชิา  21701  การวจัิยหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
 

 9.00-12.00 13.00-16.30 18.00-22.00 
วนัศุกร์ ประชุมรวม 

สาระส าคญัของการวจิยัทาง
หลกัสูตรและการสอน 

ประชุมกลุ่มย่อย 
วเิคราะห์ประเด็นปัญหาวจิยั 

     ประชุมกลุ่มย่อย 
น าเสนอผลการวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาวจิยั 

วนัเสาร์ ประชุมรวม 
การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป 

ประชุมกลุ่มย่อย 
น าเสนองานช้ินท่ี 3 

ประชุมกลุ่มย่อย 
น าเสนองานช้ินท่ี 3 

วนัอาทิตย ์

ประชุมรวม 
มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนใน

การวจิยัการศึกษา 
โดยผูท้รงคุณวุฒิ 

ประชุมกลุ่มย่อย 
อภิปรายเพิ่มเติมเก่ียวกบั
ประเด็นส าคญัของการวิจยั

และสถิติ 

 

 

 2.7  การประเมินผลการเรียน 
 ประเมินกิจกรรมระหวา่งเรียนจากการสัมมนาเสริมและสัมมนาเขม้ร้อยละ  60  และประเมิน
จากสอบไล่ร้อยละ  40   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


