หัวข้อการบรรยาย

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั สายสังคมศาสตร์
การเขยนขอเสนอโครงการวจยสายสงคมศาสตร

เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั
แนวทางการตรวจสอบข้อเสนอฯด้วยตนเอง


ประเด็
็นน่่ารูเ้ กีี่ยวกับั หลักั การออกแบบการวิจยั
 ีศึกษาข้อ้ เสนอโครงการวิ
กรณี
โ
ิจยั

แลกเปลยนเรยนรู
ป ี่
ี เ้ กยวกบขอเสนอโครงการวจย
ี่ ั ้
โ
ิ ั

ผศ.ดร.อิทธิพทั ธ์ สุวทันพรกูล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทาไมตองหาปญหาวจย
ํไ ้
ปั
ิ ั

การกําหนดปั ญหาวิจยั
การกาหนดปญหาวจย

 เพอใหเกดความรู
เพื่อให้เกิดความร้ใหม
หม่ อธบายใหเกดความ
อธิบายให้เกิดความ
กระจ่างขึ้น
 เพื่อการแก้ไขปั ญหา / พัฒนาสิ่งที่มีอยู่
 ตัวแปร / ปรากฏการณ์ เปลี่ยนแปลงไปตาม
เวลา สงคม
ั สถานที่ สภาวะแวดลอม
้
 สงททาวจยไวยงไมเสรจสน
สิ่งที่ทาํ วิจยั ไว้ยงั ไม่เสร็จสิ้น รอการต่
รอการตอยอดองค
อยอดองค์
ความรูู ้

ปั
ปญหาวจย
ิ ั
 ประเดนทนกวจยสงสยและตองการดาเนนการ
ประเด็นที่นกั วิจยั สงสัยและต้องการดําเนินการ
หาคําตอบที่ถูกต้องตามความเป็ นจริง
 อาจขัดแย้งหรือไม่ขดั แย้งทั้งกับสภาพความ
เป็ นจริงหรือสภาพที่คาดหวัง
 ใช้กระบวนการวิจยั ที่เหมาะสมกับ
ปรากฏการณ์ในการหาคําตอบ
ปรากฏการณในการหาคาตอบ
 สามารถตรวจสอบความถู
สามารถตรวจสอบความถกต้
กตองหรอทาซาได
องหรือทําซํ้าได้

ปั ญหาการวิจยั
มาได้อย่างไร?
มาไดอยางไร?

ปั ญหาวิิจยั vs ปั ญหาทัวั ่ ไป
สภาพ
ปัปญหา
ญหา

ปั ญหาวิจยั

ตัวแปร

ปั ญหาวิจยั มาจากสภาพที่เป็ นจริงไม่
ไ
สอดคล้องกับสภาพที่คาดหวังของ
ประเด็น็ ทีี่ศึกษา
...ปัั ญหาวิจยั ต้อ้ งไม่
ไ สามารถแก้ด้ ว้ ยสามัญ
ั
สําํ นึึกไได้้ หากแก้ด้ ว้ ยสามญสํ
ั าํ นึึกแล้ว้ อาจไม่
ไ ่
จําเป็ นต้องทําวิจยั
จาเปนตองทาวจย...

ทีี่มาของปัปั ญหาวิิจยั

ทีี่มาของปัปั ญหาวิิจยั

11. จากประสบการณสวนตวของผู
ป ส
ส์ ่ ั
ว้ ิจยทไดพบเหนมาจาก
ั ี่ไ ้
็
ปรากฏการณ์
ฏ
ที่น่าสนใจ
2. จากข้อเสนอแนะของผูร้ อบรูใ้ นงานหรือศาสตร์สาขาต่าง ๆ
3. จากการศึกษาทฤษฎีตา่ ง ๆ ที่สนใจ เพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้อง ความเปลยนแปลง
สอดคลอง
ความเปลี่ยนแปลง
4. จากการตดตามขาวสารตาง
จากการติดตามข่าวสารต่าง ๆ เชน
เช่น ข่ขาวสาร
าวสาร บทความจาก
วารสาร สิ่งตีพิมพ์ เป็ นต้น

5. จากวิทยานิพนธ์/์ ปริญญานิพนธ์์ หรือื รายงานการวิจยั
ต่าง ๆ
ตาง
6. จากการศึกษาบทคัดย่อของงานวิจยั ที่หน่วยงานได้
รวมไว้เป็ นเล่ม
7. จากหน่วยงานที่ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจยั
8. จากการเข้า้ ร่ว่ มประชุมสัมั มนาต่า่ ง ๆ

ปั ญหาวิิจยั ที่ีดี

ปั ญหาวิิจยั ที่ีดี

1. ปั ญหาวิจยั ต้องมีลกั ษณะที่เหมาะสม
สอดคล้องกับเงื่อนไขบางอย่างที่จาํ เป็ นสําหรับ
สอดคลองกบเงอนไขบางอยางทจาเปนสาหรบ
การวิจยั ไดแก
การวจย
ได้แก่
1.1 ความเหมาะสมกับงบประมาณ ระยะเวลา ทีมงาน
1.2 ความเหมาะสมกับความรูค้ วามสามารถของนักวิจยั
เพื่อให้เกิดกําลังใจ ความกระตือรือร้น ดําเนินการวิจยั
จนเสร็จอย่างมีคณภาพ
จนเสรจอยางมคุ
ณภาพ

1.3 ความเหมาะสมกับสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่
จําเป็ นต้องใช้ในการดําเนินการวิจยั เชน
จาเปนตองใชในการดาเนนการวจย
เช่น แหลงวชาการ
แหล่งวิชาการ
สําหรับค้นคว้า ศึกษาหาความรู ้ ผูช้ าํ นาญการที่มี
ความสามารถในการให้คาํ ปรึกษา อุปกรณ์และ
เครองมอตาง
ี่ใช้ใ
็
ิ
์
ื่ ื ่ ๆ ทใชในการเกบรวบรวมและวเคราะห
ข้อมููล

ปั ญหาวิิจยั ที่ีดี
 2. ปัั ญหาวิจยั ต้อ้ งมีีคณ
ุ ค่่าเพีียงพอ โดยเป็
โ ็ นสิ่งทีี่
นักวิจยั คิดริเริม่ ขึ้ นมา ไม่ซ้ าํ ซ้อนหรือลอกเลียนแบบมา
จากงานวิจยั คนอื่น งานวิจยั ก่อให้เกิดความรูค้ วามจริง
ใ ่ ี่ ิ่ นขนึ้
ใหมทเพมพู
 3.
3 งานวจยตองมขอยุ
งานวิจยั ต้องมีขอ้ ยติต โดยปญหาวจยตองสามารถ
โดยปั ญหาวิจยั ต้องสามารถ
หาข้อมูลมาตรวจสอบเพื่อหาข้อสรุปหรือหาคําตอบ
ใ แ้ ก่่ปัญหาวิิจยั ได้
ให้
ไ ้ อันั เป็ป็ นการนําํ ไป
ไปสูข่ อ้ ยุตขิ องปัปั ญหา
วิจยั

ความคลาดเคลืื่อนเกีี่ยวกับั ปัั ญหาวิิจยั
1. การเก็็บรวบรวมข้อมูลมาก่อนแล้วค่อย
กําํ หนดปัปั ญหาวิิจยั
2. ปั ญหาวิิจยั ไไม่่ชดั เจน ไไม่่สามารถเก็็บข้อ้ มูลไได้้
3. ปั ญหาวิิจยั กว้า้ งจนเกิินไป
4. ปัั ญหาวิิจยั ไม่
ไ ่ได้ม้ าจากแนวคิิด/ผลการวิิจยั

ความสัมั พันั ธ์ข์ องปัั ญหาวิิจยั /ตัวั แปร
A

B

A

B

A
B

C
A

B

C

A

C
B

เทคนคการเขยน
เทคนิ
คการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจยั
ขอเสนอโครงการวจย

ชืื่อเรืื่อง (Research Title)

ตัวอย่าง

องค์ประกอบ

1) ตัวแปรหลักในการวิจยั
2) จุดุ มุุ่งหมายของการวิจยั /วิธีการศึกษา
3)) กลุมุ่ ตัวอย่าง/กลุมุ่ เป้าหมายที่ใช้ในการวิจยั

การวิเคราะห์พฤติกรรมการทดลองในวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักศึ กษาคณะ
วิทยาศาสตร์ชัน้ ปี ที่ 3 มหาวิทยาลัย
รังสิต

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

การศึ กษาผลการใช้ขา่ วออนไลน์
ภาษาอังกฤษที่มีตอ่ ความสามารถในการ
อ่านจับใจความของนักศึ กษาคณะศิ ลป
ศาสตร์ชัน้ ปี ที่ 3 มหาวิทยาลัยรังสิต

การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับ
ใจความโดยใช้ขา่ วออนไลน์ภาษาอังกฤษ
ของนักศึ กษาคณะศิ ลปศาสตร์ชัน้ ปี ที่ 3
มหาวิทยาลัยรังสิต

1.
3

ความคลาดเคลื่อนที่พบ !!!

2.

ภูมิหลังั

ชื่อเรือ่ ง...

E–A=P

ไม่มีการระบุตวั แปรตาม (ซึ่งสําคัญมาก)
ไม่มีการระบุกลุม่ ตัวอย่าง / กลุม่ เป้าหมาย
การใช้คาํ ไม่คงที่ เช่น ทักษะ / ความสามารถ
ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ !!!

สภาพปั ญหา / ปั ญหาที่เกิดขึ้ น
แนวคิด ทฤษฎี
ตัวแปร / ประเด็นศึกษา
/ ปั ญหาวิจยั
คําถามวิจยั
ความสําคัญ

E
A
P

ความคาดหวั
วม
วง
Expectation

สภาพจริง
Actuality
y

ปั ญหาวิจยั
P bl ( )
Problem(s)

ความคลาดเคลื่อนที่พบ !!!
บทนํา...
ไม่มีการอ้างอิง
ไม่นาํ ไปสูป่ ั ญหาวิจยั
ไม่
ไ เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทาํ เกริ่นนําไไกลเกินไไป
ไม่
ไ ่ระบุปปั ญหาจากสภาพปญหาจรงทเกดขน
ปั
ิ ี่ ิ ึ้
ไมกลาวถงแนวคดและทฤษฎทใชในการวจย
ไม่กล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจยั
ขาดการสังเคราะห์เรียบเรียงด้วยตนเอง

3.

วัตถุุประสงค์ของการวิจยั
เพื่อ + คํากริยาที่วดั ได้ชดั เจน

สอดคล้องกับชื่อเรื่อง
ชัดเจนว่าต้องการศึกษาอะไร อย่างไร
ต้องสามารถศึกษาหาคําตอบได้
เขีียนให้
ใ อ้ ยูใ่ นรูปของประโยคบอกเล่
ป โ
า่
สน
สั้น กะทดรด
กะทัดรัด และใชภาษาทเขาใจงาย
และใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย

คํากริยาสําหรับการตัง้ วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษา...
เพื่อบรรยาย
เพื่อเปรียบเทียบ
เพื่อสังเคราะห์
เพื่อพัฒนา

เพื่อสํารวจ
เพื่ออธิบาย
เพื่อวิเคราะห์
เพื่อประเมิน
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์

3.

วัตถุุประสงค์ของการวิจยั

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง
เรียี นที่ีได้จ้ ากการใช้
ใ ช้ ุดฝึ กคณิิตคิิดเร็็ว
เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการไม่เข้าชั้นเรียนของนักศึกษา
เพอวเคราะหพฤตกรรมการไมเขาชนเรยนของนกศกษา
(?) เพอเขาใจสภาพปญหาการจดการเรยนการสอนวชา
เพื่อเข้าใจสภาพปั ญหาการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย
(?) เพื่อให้นกั ศึกษาเกิดความซาบซึ้ งในดนตรีไทย

4.

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั

ระบุุผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังการวิจยั เสร็จ
สิ้น
! วตถุ
วัตถประสงค์
ประสงค > ระบุ
ระบว่วาจะทาอะไรในงานวจย
าจะทําอะไรในงานวิจยั
ประโยชน์ของการวิจยั > ระบุ
ประโยชนของการวจย
ระบว่วาทาแลวได
าทําแล้วได้
อะไร เกดผลอะไรบาง
เกิดผลอะไรบ้าง

ตัวอย่าง
ชืื่อเรือื่ ง : การวิิจยั และพัฒ
ั นารูปแบบการสอนแบบบูรณาการชุมชนและ
ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ช้นั ปี ที่ 1
วัตถุประสงค์การวิจยั
1 เพอศกษาสภาพและลกษณะของการสอนแบบบู
1.
ื่ ศึ ส
ั
ส
รณาการชุมชนและ
ท้องถิ่นในปั จจุบนั
2. เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการสอนแบบบูรณาการชุมชนและ
ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา
ทองถนเพอพฒนาทกษะชวตของนกศกษา
3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนแบบบูรณาการชุมชนและท้องถิ่น
เพืื่อพัฒ
ั นาทักั ษะชีีวิตของนักั ศึึกษา

ตัวอย่าง
3. กระบวนการวิจยั ในการวิ
ใ
จยั นีี้ จะสร้า้ งโอกาสให้
โ
ใ ก้ ลุม่
ตัวอย่างที่ศึกษา คอ
ตวอยางทศกษา
คือ นกศกษาชนปท
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 คณะศลป
คณะศิลป
ศาสตร์ได้ประโยชน์ในการพัฒนาทักษะชีวิต และจะ
สร้างโอกาสให้อาจารย์และชุมชนท้องถิ่นได้รว่ มเรียนรู ้
และร่วมพัฒนาองค์ความร้เกีกยวกบรู
และรวมพฒนาองคความรู
่ยวกับรปแบบการสอน
ปแบบการสอน
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา

ตัวอย่าง
1. ได้
ไ ค้ วามรูใ้ หม่่ในเรือ่ื งหลักั การ แนวคิิด และแนวปฏิิบตั ใิ น
การออกแบบรููปแบบการสอนแบบบููรณาการชุุมชนและ
ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา
2. ได้
ไ นวัตกรรม คือ รูปแบบการสอนแบบบูรณาการที่เน้น
ชุชมชนและท้
มชนและทองถนเปนสาคญซงจะเปนเครองมอทเปน
องถิ่นเป็ นสําคัญซึ่งจะเป็ นเครื่องมือที่เป็ น
ประโยชน์สาํ หรับอาจารย์ผสู ้ อนเพื่อพัฒนานักศึกษษให้มี
ทักั ษะชีีวิตทีี่ เก่่ง ดีี มีีสุข ตามแนวทางของหลักั สูตรคณะศิิลป
ศาสตร์

ความคลาดเคลื่อนที่พบ !!!
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั ...
สับสนระหว่างวัตถุประสงค์กบั ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้
ไ รบั
วัตถุประสงค์ไ์ ม่สามารถวัดได้
ไ และหาคําตอบได้
ไ
วัตั ถุประสงค์ไ์ ม่่สอดคล้อ้ งกับั ชืื่อเรือื่ ง

5.

นิิยามศัพั ท์เ์ ฉพาะ

กําหนดนิยาม/ความหมายของคําสําคัญ
ที่ใช้ในการวิจยั (ที่จาํ เป็ น) ในลักษณะ
นิยามเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อใช้ในการ
กําหนดเครือ่ งมือในการวิจยั

6.

ความคลาดเคลื่อนที่พบ !!!
นิยามศัพท์เฉพาะ...
เป็ นนิยามทั ่วๆ ไปที่ไม่ใช่สาํ หรับการวิจยั เรื่องที่ทาํ
ไม่เป็ นนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร (ซึ่งไม่สามารถวัดได้)
นิยามไม่ครบตัวแปรสําคัญที่ทาํ การศึกษา

กรอบแนวคิดในการวิ
ใ
จยั (ถ้ามี)

เสนอแผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
(ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม) กรณีท่ีเป็ นการวิจยั
เชิิงทดลองหรืืองานวิิจยั ที่ีตอ้ งทดสอบสมมติฐิ าน

วิธีสอน
วธสอน

ผลสัมฤทธิ์
ผลสมฤทธ

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ความสามารถ
ใ
ในการทํ
าํ
โครงงาน

การใชกจกรรม
การใช้
กิจกรรม
ค่ายภาษาอังกฤษ
ตัวแปรต้น

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ความฉลาด
ทางอารมณ์

การจดโครงงาน
การจั
ดโครงงาน
คณิตศาสตร์

ทกษะการ
ทั
กษะการ
แสวงหาความรู ้
ด้วยตนเอง
ดวยตนเอง

ตัวแปรต้น
เจตคติตอ่ วิชา
คณิตศาสตร์
คณตศาสตร

ตัวแปรตาม
ตัวแปรตาม

ผลสัมฤฤทธิ์
ทางการเรียน

การใช้
ใ ช้ ุดการ
เรียนรู้ดว้ ยตนเอง

คุณภาพครู
ความสนใจใน
ใใ
การเรียนรูู ้

ความสามารถ
ทางการเรียน

คุณลักษณะนักศึกษา
สภาพครอบครัว

ความมีวินยั
ในตนเอง

คุณภาพการบริหาร
ตัวแปรต้น

ตัวแปรต้น

ผลสมฤทธทางการเรยน
ผลสั
มฤทธิ์ทางการเรียน

ตัวแปรตาม

ตัวแปรตาม

ความคลาดเคลื่อนที่พบ !!!

ศึกษาเอกสาร
แนวคิด
แผนภาพนี้ เป็ นกรอบขั้นตอน
การดําเนินการวิจยั ไม่ใช่
กรอบแนวคิดในการวิจยั !!!

สร้างเครื่องมือ

เก็บรวบรวม
ข้อมูล

7.

สมมติฐานของการวิจยั ((ถ้ามี)

กํกาหนดใหสอดคลองกบวตถุ
าหนดให้สอดคล้องกับวัตถประสงค์
ประสงค ใน
ลักษณะของสมมติฐานแบบมีทิศทาง
และไม่มีทิศทาง

กรอบแนวคิดในการวิจยั ...
เสนอภาพกรอบขั้นตอนการวิจยั ที่ไม่ใช่กรอบแนวคิด
ใ
ในการวจย
ิ ั
ไมมคาอธบายเชงแนวคด/ทฤษฎทนามาใช
ไม่มีคาํ อธิบายเชิงแนวคิด/ทฤษฎีที่นาํ มาใช้
การใช้ลกศรและกรอบภาพที
ู
่สื่อความหมายไม่ชดั เจน
ไม่มีกรอบแนวคิดในการวิจยั

ตัวั อย่า่ ง
นักศึกษาหญิงมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
่ ั ั ศึ ช (สมมตฐานแบบไมม
แตกตางกบนกศกษาชาย
(ส ิ
ไ ่ ี
ทิศทาง)
ทศทาง)
นักศึกษาที่เรียนบทเรียนสําเร็จรปมี
นกศกษาทเรยนบทเรยนสาเรจรู
ปมผลสมฤทธ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
(สมมติฐานแบบมีทิศทาง)

ความคลาดเคลื่อนที่พบ !!!
สมมติฐานการวิจยั ...
ไม่ระบุสมมติฐานการวิจยั (ในบางงานวิจยั ที่ตอ้ งมี)
ระบุแบบไม่
ไ มีทิศทาง (หากเป็ นงานวิจยั เชิงทดลอง
ควรระบแบบมี
ควรระบุ
แบบมทศทางโดยอางแนวคดทฤษฎ)
ทิศทางโดยอ้างแนวคิดทฤษฎี)
สมมติฐานไม่สอดคล้องกับวัตถประสงค์
ุ
และกรอบ
แนวคิดการวิจยั

8.

ขอบเขตการวิจยั (ต่อ)

ขอบเขตการวิจยั

8.

8 1 ประชากร/กลุ
8.1
ประชากร/กล่มตัตวอยาง
วอย่าง (กลุ
(กล่มเป
เปาหมาย)
้ าหมาย)

นักศึกษาชั้นใด ภาคเรียน/ปี การศึกษาใด จํานวนกี่คน
8.2 ตัวแปร/ประเด็นที่ศึกษา
7.2.1 ตัวแปร
7.2.2 ตัวแปรอิสระ/ตัวแปรทดลอง

9.

วิธีดาํ เนินการวิจยั

9.1

้ื
8 3 เนอหาทจะทดลอง
8.3
ี่
( า้ ม)ี)
(ถ้
8 4 ระยะเวลาทีี่จะดําํ เนิินการทดลอง
8.4

กํกาหนดชวงเวลาทชดเจนในการดาเนนการ
าหนดช่วงเวลาที่ชดั เจนในการดําเนินการ
วิจยั
วจย

ปประชากร/กลุม่ ตัวั อย่า่ ง/กลุม่ เปป้าหมาย
นักศึกษา
นกศกษา

ประชากร/กลุมตัตวอยาง
ประชากร/กล่
วอย่าง ใชกรณเนนการสรุ
ใช้กรณีเน้นการสรปป
อ้างอิงผลการวิจยั ((อาจไม่จาํ เป็ นสําหรับการวิจยั ในชัน้ เรียน))
กลุ่มเเป้าหมาย
ม ใใช้กรณี
รณศึกษากลุ่ม
เฉพาะเจาะจง

9.

วิธีดาํ เนินการวิจยั

9.

การเขีียนต้อ้ งระบุให้ช้ ดเจนว่
ั
่าศึึกษาใคร
ใ จําํ นวนเท่า่ ใด
ใ
มีเกณฑ์การคัดเลือกอย่างไร ใช้เทคนิคการสุ่ม/การ
เลือกแบบใด
Attention !!!
ใช้การเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)
(ไม่ควรเขียนว่า การสุ
(ไมควรเขยนวา
การส่มแบบเจาะจง)
เพราะเมื่อเจาะจงแล้วก็ไม่น่าจะเป็ นการสุ่ม

9.

วิธีดาํ เนินการวิจยั

9.2.1 เครื่องมือที่ใช้ทดลอง

- ชอและรายละเอยดของเครองมอ
ื่
ี
ื่ ื
ุ ภาพของเครือ่ งมือ
- การหาคุณ

- การไดมาซงเครองมอทดลอง
ไ ้ ึ่ ื่ ื

9.2.2 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล (ตัวแปรตาม)

- ชื่อและรายละเอียดของเครือ่ งมือ
การหาคณภาพของเครื
ณภาพของเครองมอ
อ่ งมือ
- การหาคุ

9 2 วิิธีการและเครือื่ งมืือที่ีใช้ใ้ นการวิิจยั
9.2

เทคนิิควิิธี : การสังั เกต การสัมั ภาษณ์์ การพูดคุย
การทดสอบ การสนทนากลุ
การสนทนากล่ม การสอบถาม
เครือ่ งมือ: แบบสมภาษณ
เครองมอ:
แบบสัมภาษณ์ แบบสั
แบบสงเกต
งเกต แบบสอบถาม
แบบสํารวจรายการ แบบทดสอบ แบบวัด

วิธีดาํ เนินการวิจยั
ความเที่ยงตรง / ความตรง (validity)
ความเชื่อมั่น / ความเที่ยง (reliability)
(
)
อํานาจจําแนก
อานาจจาแนก
ความยาก
9.

(ตัวแปรอิสระ)

- การได้มาซึ่งเครือ่ งมือทดลอง

วิธีดาํ เนินการวิจยั

9.

วิธีดาํ เนินการวิจยั

9.3 การดําเนินการวิจย
ั
9.3.1 แบบแผนการวิจย
ั

การวจยเชงสารวจ
การวิ
จยั เชิงสํารวจ / การวจยเชงทดลอง
การวิจยั เชิงทดลอง / การวจยเชง
การวิจยั เชิง
ประเมิน ฯลฯ
9.3.2 ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง
9.3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (ระบุเป็ นขั้นตอน)

ความคลาดเคลื่อนที่พบ !!!

9.

วิธีดาํ เนินการวิจยั

9.3.4

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข้อ้ มูลเชิิงปริ
ป ิมาณ
ความถี่ รอยละ
ความถ
ร้อยละ ค่คาเฉลย
าเฉลี่ย ส่สวนเบยงเบนมาตรฐาน
วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน ฯลฯ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์เนื้ อหา / การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ /
การวิิเคราะห์แ์ บบอุปนยั ฯลฯ

ความคลาดเคลื่อนที่พบ !!!

ระเบียบวิธีวิจยั ...

ระเบียบวิธีวิจยั ...

ระบุว่าเป็ นการวิจยั และพัฒนา (ทั้ง ๆ ที่เป็ นการวิจยั เชิง
ทดลอง)
ระบุว่าเป็ นการวิจยั แบบผสานวิธี (Mixed Methods) แต่ไม่
ระบุว่าใช้ลกั ษณะใด รูปแบบใด
ระบุว่าเปนการวิ
ป็
ิจยเชิ
ั ิงคุณภาพ ทง้ั ๆ ทีี่เปนการเกบข้
ป็
็ อ้ มูล
เชิงคุณ
ุ ภาพเท่านั้น

ทําวิจยั เชิงทดลองแต่อาจเป็ นเพียงการวิจยั กึ่งทดลอง
(quasi-experimental research)

ทําวิจยั เชิงทดลองแต่ขาดการระบุุแบบแผนที่ชดั เจน

ความคลาดเคลื่อนที่พบ !!!

ความคลาดเคลื่อนที่พบ !!!

ระเบียบวิธีวิจยั ...

ระเบียบวิธีวิจยั ...

ขาดการระบุประชากรและตัวอย่างที่ชดั เจน ว่าคือใคร
ํ
่ใ
จานวนเทาใด
ขาดการไดมาซงขนาดของกลุ
ขาดการได้มาซึ่งขนาดของกล่มตัตวอยาง
วอย่าง
ขาดการระบวิุ ธีการสุ่มว่ามีวิธีการอย่างไรบ้าง
ไม่ระบุเกณฑ์การคัดเลือกกรณีเป็ นการเลือกแบบเจาะจง

ไม่ระบุเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั / ระบุกว้าง ๆ
เครื่องมือที่ใช้ไม่สอดคล้องกับตัวแปรและ
วัตถประสงค์
วตถุ
ประสงคในการวจย
ในการวิจยั
ควรระบวุ่ ามีกี่ชุด แต่ละชดมี
ุ ลกั ษณะเป็ นอย่างไร
สร้างอย่างไร ตรวจสอบคุณภาพอย่างไร มีเกณฑ์แปล
ผลอย่างไร
ไ

ความคลาดเคลื่อนที่พบ !!!
ระเบียบวิธีวิจยั ...
การวิเคราะห์ขอ้ มูลระบุเพียงคร่าว ๆ ไม่
่ ใช้ส ิ ใิ
เฉพาะเจาะจงวาใชสถตใด
สถตทใชไมเหมาะสมกบวตถุ
สถิตทิ ี่ใช้ไม่เหมาะสมกับวัตถประสงค์
ประสงค / ระดบตวแปร
ระดับตัวแปร
ที่ศึกษา

แนวทางการตรวจสอบข้อเสนอ
โครงการวิจยั ด้วยตนเอง
กรณีศึกษาข้อเสนอโครงการวิจยั
แลกเปลี่ยนเรียนร้เกีกยวกบขอเสนอ
แลกเปลยนเรยนรู
่ยวกับข้อเสนอ
โครงการวิจยั

THANK YOU
FOR ATTENTION

