
รองศาสตราจารย์ ดร. เรณุมาศ มาอุ่น



แนวเรื่อง / เรื่ อง

ผู้วจิยั

กรอบการวจิยั
ผลงานวจิยั

ต้องได้ผลงานวจิัยทีน่ําไปใช้ได้จริง

จุดเริ่มต้น



ขั้นต่อไป

เพื่อให้ได้พรมแดนแห่งความรู้ในเรื่องนั้น

แนวคดิ/ ทฤษฎี
รายงานการวจิัย

บทความวจิัย /

วชิาการ



แผน

งานวจิยั

โครง 1

โครง 2

โครง 3

โครงการ

เดี่ยว



ขัน้ต่อไป

ตรงประเดน็ ชัดเจน ไม่เยิ่นเย้อ

มีข้อมูลสนับสนุน อ้างองิ

ชีใ้ห้เหน็ว่าต้องการให้เกดิผลลัพธ์อะไร  
มีประโยชน์อย่างไร

ความ

สาํคัญ

ของ

ปัญหา

วจิัย



ขัน้ต่อไป

วัตถุประสงค์หลัก:ตอบโจทย์วจิยั

วัตถุประสงค์เฉพาะ: แสดง
รายละเอ ียดท ี่ตอบต่อวัตถุประสงค์
หลัก เข ียนเป็นข้อๆ  เรียงลาํดบั
ความสาํคัญ

วัตถุประ

สงค์ของ

การวจิยั



ขัน้ต่อไป

ระบุให้ช ัดเจนว่าจะทาํอะไร  มาก
น้อยแค่ไหน ต้องชัดเจน

#ตวัแปรสาํคัญที่จะศกึษา

# ประชากรท ี่ใช้ในการวจิยัใครหรือ
อะไร  อยู่ท ี่ไหน จาํนวน?

# พืน้ท ี่ท ี่จะวจิยั เกบ็ข้อมูล/ทดลอง 
เข ียนเป็นตอนๆ ให้ช ัดเจน

ขอบเขต

ของการ

วจิยั



การทบทวนวรรณกรรมและ

งานวจิยัท ี่เกี่ยวข้อง

หวัใจของการวจิยั

ข ัน้ต่อไป
ลงมือทาํ
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1

ผลการวจิยัทีโ่ดดเดีย่ว

เป็นการลงทุนทีสู่ญเปล่าเปล่า

เป็นการสร้างคุณภาพและมาตรฐานทางวชิาการให้แก่งานวจิัย2

ความสําคญัของการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ได้คาํตอบทีช่ัดเจนลึกซึ้งจากทฤษฎ ีและผลการวจิยัทีม่อียู่แล้ว3

แง่มุมใดบ้าง

ปัญหาทีย่งัไม่มคีาํตอบมอีะไรบ้าง

วจิยัต่อ

ความสําคญัของการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง

ของการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กรณีท ี่ผู้วจิ ัยยังไม่เข้าใจเรื่ องท ี่จะวจิัยอย่างเพยีงพอ /ภาพรวมทัง้หมด

ผลการวผิลการวจิยัทีโ่ดดเดีย่วโดดเดีย่ว

แง่มุมใดบ้าง

ปัญหาทีย่งัไม่มคีาํตอบมอีะไรบ้าง
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การแสวงหาพืน้ฐานทางทฤษฎขีองการวจิยั1

การแสวงหาสถานภาพทางการวจิยัในเรื่องนั้น2

จุดมุ่งหมายของการประมวลเอกสาร

การแสวงหาแนวทางการวจิยั3

อะไร เมื่อไร ทีไ่หน ใคร อย่างไรไร

แนวทาง/รูปแบบการวจิยั

วธิีดาํเนินการวจิยั

เครื่องมือวดัตวัแปร

จุดมุ่งหมายของการประมวลเอกสาร

น

แนวทาง/รูปแบบการวจิยั

วธิีดาํเนินการวจิยั

เครื่องมือวดัตวัแปร
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การประมาณความสําเร็จของงานวจิยั และความสําคญัของผลการวจิยั

ทีจ่ะได้

4

การวางแนวทาง และแผนการวจิยัทีเ่หมาะสม5

จุดมุ่งหมายของการประมวลเอกสาร (ต่อ)

กําหนดปัญหาการวจิยัทีช่ัดเจน

ตวัแปร/นิยามปฏบิัตกิาร

ข้อตกลงเบื้องต้น/ข้อจาํกัด

สมมตฐิานการวจิยั

จุดมุ่งหมายของการประมวลเอกสาร (ต่อ)

การประมาณความสําเร็จของงานวจิยั และความสําคญัของผลการวจิยั

ทีจ่ะได้

การวางแนวทาง และแผนการวจิยัทีเ่หมาะสม

กําหนดปัญหาการวจิยัทีช่ัดเจน

ตวัแปร/นิยามปฏบิัตกิาร

ข้อตกลงเบื้องต้น/ข้อจาํกัด

สมมตฐิานการวจิยั
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เริ่มจากทฤษฎ/ีข้อคดิเห็น/ผลการวจิยัจากตาํรา/สารานุกรมในสาขา

วชิาการนั้น

1

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับทฤษฎ  ีและแนวคดิต่างๆ2

วธิีดาํเนินการ

ภาพรวมในเรื่องทีจ่ะวจิยั

เอกสารเชิงมโนทศัน์/ ทฤษฎี

ศึกษาเอกสารเชิงวจิยั/รายงานการวจิยั/เอกสารอ้างอิง3

ตอบคาํถาม:อะไร เมื่อไร ทีไ่หน ใคร อย่างไร

วธิีดาํเนินการ

เริ่มจากทฤษฎ/ีข้อคดิเห็น/ผลการวจิยัจากตาํรา/สารานุกรมในสาขา

วชิาการนั้น

ภาพรวมในเรื่องทีจ่ะวจิยั

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับทฤษฎ  ีและแนวคดิต่างๆ

เอกสารเชิงมโนทศัน์/ ทฤษฎี

ศึกษาเอกสารเชิงวจิยั/รายงานการวจิยั/เอกสารอ้างอิง

ตอบคาํถาม:อะไร เมื่อไร ทีไ่หน ใคร อย่างไร
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ให้ความหมายเอกสาร4

วธิีดาํเนินการ (ต่อ)

ตั้งสมมตฐิาน

ข้อตกลงเบื้องต้น

ศึกษาจากแหล่งปฐมภูมิ

วธิีดาํเนินการ (ต่อ)

ให้ความหมายเอกสาร

ตั้งสมมตฐิาน

ข้อตกลงเบื้องต้น

เลือกวธิีการวดั

กําหนดวธิีดาํเนินการ

กําหนดขอบเขตการประมวลเอกสาร
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เขยีนไว้ในส่วนใดของเค้าโครงการวจิยั

ส่วนต้นต่อจากความนํา/ตามข้อกําหนดของแหล่งทุน

ลําดบัขั้นตอนการนําเสนอ

กําหนดหัวข้อใหญ่/ย่อย โดยยดึปัญหาการวจิยัเป็นหลัก

กําหนดหัวข้อทีเ่อื้อต่อการลงข้อสรุปทีต่วัแปร และ

การวดั

เน้นความเกี่ยวเนื่องกับปัญหาการวจิยั

วธิีการเขยีน
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ชี้ให้เห็นถงึความสําคญัของเรื่องทีจ่ะวจิยั

ชี้ให้เห็นถงึวธิีการดาํเนินการวจิยัทีถู่กต้อง/เหมาะสม

สะท้อนให้เห็นถงึคุณภาพทางวชิาการของผู้วจิยั

วธิีการเขยีน (ต่อ)



****อย่าลืม อ้างองิอย่างถูกต้อง
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ข้อสังเกตเกี่ยวกับการประมวลเอกสาร

ไม่ได้ทาํ/ทาํไม่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์1

การนําเสนอไม่เหมาะสม2

เค้าโครงการวจิยัขาดคุณภาพ

มปีัญหาในการดาํเนินการวจิยั

ตวัแปรไม่ชัดเจน ไม่ทนัสมยั

ปัญหาการวจิยักว้าง/คลุมเครือ

ไม่มพีืน้ฐานในการตั้งสมมตฐิาน

นําเสนอแบบตาํรา ไม่เห็นความสัมพนัธ์กับปัญหาการวจิยั

การกําหนดหัวข้อหลัก/ย่อย สับสน ไม่ชัดเจน



ทบทวนวรรณกรรม

กรอบแนวคดิในการวจิัย



 แบ่งเป็นกี่ระยะ (phases)
 แต่ละระยะต้องประกอบด้วย

   # รูปแบบการวจิยั
# ประชากร  / กลุ่มตวัอย่าง

# เครื่องมือ
# วธิ ีการเกบ็ข้อมูล
# การวเิคราะห์ข้อมูล

   # การนําเสนอผลการวจิยั

ท ัง้หมดนีต้้อง

สอดคล้องกันอย่าง

สมเหตุ-ผล และหลัก

วชิาการ



Questions!


