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1. ชื่อโครงกำร (ภำษำไทย) กำรสังเครำะห์วทิ ยำนิพนธ์ สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน
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2. ประเภทนักวิจยั
 มีประสบกำรณ์ เคยได้รบั ทุนจำก (ระบุ) หน่ วยงำนภำยนอก (สถำบัน
ส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี : สสวท.)
 หน้ำใหม่ (ยังไม่เคยได้รบั ทุนอุดหนุ น) จำกมหำวิทยำลัยรังสิต
3. ประเภทของงำนวิจยั เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน (โปรดเลือก 1 ประเภท ตำมรำยกำรต่อไปนี้)
1. กำรวิจยั เกีย่ วกับนักศึกษำ
 กำรเพิม่ ผลสัมฤทธิ ์ทำงกำรเรียน
กำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้
กำรปรับปรุงลักษณะ พฤติกรรม และทัศนคติของผูเ้ รียน
 อื่นๆ (โปรดระบุ) กำรพัฒนำแนวทำงกำรทำวิทยำนิพนธ์
2. กำรวิจยั เกีย่ วกับอำจำรย์ผสู้ อน
กำรออกแบบ-วำงแผนกำรสอน
กำรพัฒนำ-เพิม่ พูนศักยภำพด้ำนกำรสอน
อื่นๆ (โปรดระบุ) เพิม่ พูนศักยภำพด้ำนกำรเป็ นอำจำรย์ทป่ี รึกษำวิทยำนิพนธ์
3. กำรวิจยั เพื่อปรับปรุงรูปแบบและเทคนิคกำรสอน
กลยุทธ์-รูปแบบ-วิธกี ำรสอนทีม่ ปี ระสิทธิภำพ
เทคนิคและรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
วิธกี ำรวัดและกำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอน
กำรแก้ปญั หำในชัน้ เรียน
อื่นๆ (โปรดระบุ) _______________________________
4. กำรวิจยั เพื่อสร้ำงสื่อกำรสอนหรือนวัตกรรม
สื่อกำรสอน e-Learning
สื่อกำรสอน e-Book
ชุดสื่อวิดที ศั น์เพื่อกำรเรียนกำรสอน
ระบบฐำนข้อมูล เว็บไซต์ เว็บเพจ
ชุดอุปกรณ์กำรเรียนภำคปฏิบตั กิ ำร
อื่นๆ (โปรดระบุ) _______________________________
5. กำรวิจยั เกีย่ วกับปจั จัยสนับสนุ นเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน โสตทัศนูปกรณ์
สภำพห้องเรียน-ห้องปฏิบตั กิ ำร เช่น แสง เสียง อุณหภูม ิ
อื่นๆ (โปรดระบุ) _______________________________

4. รำยวิชำ/สำขำวิชำทีท่ ำกำรวิจยั สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน คณะศึกษำศำสตร์
5. ผูด้ ำเนินงำนวิจยั
1. ชื่อ (ทัง้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ) นำงสำวศรีสมร พุ่มสะอำด Miss Srisamorn
Pumsa-ard
คุณวุฒ ิ ปริญญำเอก (สำขำกำรวิจยั และพัฒนำหลักสูตร)
ตำแหน่งทำงวิชำกำร อำจำรย์
สถำนทีท่ ำงำน คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต
โทรศัพท์ 081-3985820, 086-9792140
2. ชื่อ (ทัง้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ) นำงชิดชไม วิสุตกุล Mrs. Chidchamai Visuttakul
คุณวุฒ ิ ปริญญำเอก (สำขำกำรศึกษำ)
ตำแหน่งทำงวิชำกำร ผูช้ ่วยอำจำรย์
สถำนทีท่ ำงำน คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต
โทรศัพท์ 084-1117621
หมำยเหตุ: กรณีมผี รู้ ว่ มวิจยั ให้กรอกรำยละเอียดเหมือนกับข้อ 5
6. ผูเ้ ชีย่ วชำญทีป่ รึกษำโครงกำร
ชื่อ (ทัง้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ) นำยมำรุต พัฒผล Mr. Marut Patphol
คุณวุฒ ิ ปริญญำเอก (สำขำกำรวิจยั และพัฒนำหลักสูตร)
ตำแหน่งทำงวิชำกำร รองศำสตรำจำรย์
สถำนทีท่ ำงำน มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสำนมิตร)
โทรศัพท์ 081-2996882
7. สถำนทีท่ ำกำรทดลองหรือเก็บข้อมูล
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต
8. ควำมสำคัญและทีม่ ำของปญั หำทีท่ ำกำรวิจยั
กำรศึก ษำระดับ บัณ ฑิต ศึก ษำเป็ น กำรศึก ษำหลัง กำรศึก ษำระดับ ปริญ ญำตรีซ่ึง อยู่ใ นกำร
ควบคุ ม ดู แ ลและกำรจัด กำรศึ ก ษำโดยสถำบัน อุ ด มศึ ก ษำที่ม ี บ ทบำทหน้ ำ ที่ ต ำมประกำศของ
กระทรวงศึกษำธิกำรเรื่องเกณฑ์มำตรฐำน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำพ.ศ. 2558 ให้กำรผลิตบัณฑิต
ระดับอุดมศึกษำมีควำมเหมำะสมกับพลวัตของโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว โดยกำหนดให้ปรัชญำ
และวัต ถุ ประสงค์ใ นกำรผลิต บัณ ฑิต ตำมหลักสูต รปริญ ญำโทและปริญ ญำเอกมุ่งให้มคี วำมสัม พัน ธ์
สอดคล้องกับปรัชญำของระดับอุดมศึกษำ สถำบันอุดมศึกษำและมำตรฐำน วิทยำกำรและวิชำชีพทีเ่ ป็ น
สำกล เน้ นกำรพัฒนำนักวิชำกำรและนักวิชำชีพที่มคี วำมรูค้ วำมสำมำรถระดับสูงในสหวิชำกำรต่ำงๆ
โดยกระบวนกำรวิจยั เพื่อให้สำมำรถบุกเบิกแสวงหำควำมรูใ้ หม่ใหม่ได้อย่ำงมีอสิ ระมีควำมสำมำรถใน
กำรสร้ำงสรรค์จรรโลงควำมก้ำวหน้ ำทำงวิชำกำร เชื่อมโยงและบูรณำกำรศำสตร์ท่ตี นเชี่ยวชำญกับ
ศำสตร์อ่นื ๆ ได้อย่ำงต่อเนื่องมี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณทำงวิชำกำร และวิชำชีพ ทัง้ นี้ใน
ระดับปริญญำโทให้มคี วำมรู้ ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรสร้ำงและประยุกต์ใช้ควำมรู้ใหม่ ๆ ในขณะที่
ปริญญำเอกมุ่งให้มคี วำมสำมำรถในกำรค้นคว้ำวิจยั เพื่อสร้ำงสรรค์องค์ควำมรูใ้ หม่ๆ และนวัตกรรมซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำงำน สังคมและประเทศชำติ (รำชกิจจำนุเบกษำ, 2558 : น.12)

สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอนเป็ นสำขำวิชำหนึ่งของคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต
ระดับปริญญำโท ทีม่ ุ่งเน้นกำรผลิตบัณฑิตทีม่ คี ุณภำพทำงด้ำนกำรศึกษำโดยเฉพำะให้ไปสู่ควำมเป็ นครู
มือ อำชี พ และก ำหนดให้ นั ก ศึ ก ษำทุ ก คนต้ อ งท ำวิ จ ัย เป็ นวิ ท ยำนิ พ นธ์ เ พื่ อส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำ
(www.rsu.ac.th/education) ประกอบกับครูตอ้ งเป็นบุคคลทีม่ คี วำมรูค้ วำมสำมำรถตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
ครู และให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัตกิ ำรศึกษำแห่งชำติพุทธศักรำช 2542 มำตรำ 24 วรรค 5 ทีก่ ล่ำว
ว่ำ สนับสนุ นให้ครูผสู้ อนเป็ นผูท้ ำวิจยั รวมทัง้ สำมำรถใช้กำรวิจยั เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรเรียนรู้ ...
และมำตรำ 30 ที่กล่ำวว่ำ ให้สถำนศึกษำพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนทีม่ ปี ระสิทธิภำพ รวมทัง้ กำร
ส่งเสริมให้ผู้สอนสำมำรถทำวิจยั เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ท่เี หมำะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับกำรศึกษำ
(พระรำชบัญญัตกิ ำรศึกษำแห่งชำติ, 2542 : น.12 และ น.14)
ดังนัน้ งำนวิจยั หรือวิทยำนิพ นธ์จงึ เป็ นเอกสำรสำคัญที่มคี ุณค่ ำต่อ นักศึกษำและสถำบันทำง
กำรศึก ษำแล้ว ผลงำนวิจยั ดังกล่ ำ วยัง สะท้อ นถึง คุ ณ ภำพและมำตรฐำนทำงวิช ำกำรของนักศึก ษำ
อำจำรย์ท่ปี รึกษำ คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ รวมทัง้ สถำบันกำรศึกษำนัน้ ๆ (บุญชม ศรีสะอำด,
2553 : น.8)
ผูว้ จิ ยั ในฐำนะอำจำรย์ประจำและเป็ นที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำในสำขำวิชำหลักสูตร
และกำรสอน คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต จึงมีควำมเห็นว่ำสำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอนได้
เปิดทำกำรสอนเป็นเวลำนำน มำกกว่ำสิบปี ตัง้ แต่ พ.ศ.2548 และทำวิทยำนิพนธ์เพื่อสำเร็จกำรศึกษำใน
ปี พ.ศ.2551 จนถึง ป จั จุบ ัน เป็ น จ ำนวนมำกกว่ ำ 100 เล่ ม ในหัว ข้อ รูปแบบ และระเบีย บวิธ ีว ิจ ยั
(Methodology) ที่แตกต่ำงกันอย่ำงหลำกหลำย รวมทัง้ ผลกำรวิจยั ไม่สำมำรถสรุปได้ ว่ำเกิดองค์ควำมรู้
และนวัต กรรมในด้ำ นใดบ้ำ ง สำมำรถน ำไปใช้ป ระโยชน์ ไ ด้ม ำกน้ อ ยเพีย งใด ประกอบกับ ยัง ไม่ ม ี
กำรศึก ษำและสัง เครำะห์ว ิท ยำนิ พ นธ์ด ัง กล่ ำ วในประเด็น ข้ำ งต้น ซึ่ง ผลกำรศึก ษำและสัง เครำะห์
วิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำทีผ่ ่ำนมำทัง้ หมดตัง้ แต่ปี พ.ศ.2551-ปจั จุบนั น่ ำจะเป็ นประโยชน์ต่อสำขำวิชำ
ในกำรกำหนดแนวโน้มของหัวข้อและรูปแบบกำรทำวิทยำนิพนธ์ทจ่ี ะเป็ นประโยชน์โดยตรงต่อผูว้ จิ ยั ทีจ่ ะ
สำเร็จกำรศึก ษำไปเป็ นครูแ ละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตลอดจนพัฒนำคุ ณภำพของวิทยำนิพนธ์ ทัง้
วิธกี ำร กระบวนกำร และผลกำรวิจยั อันจะเป็ นประโยชน์ ต่อวงกำรวิชำกำรด้ ำนหลักสูตรและกำรสอน
และครูในสถำนศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกระดับ อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพครู ซึง่
จะส่งผลต่อคุณภำพของสำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน คณะศึกษำศำสตร์ และมหำวิทยำลัยรังสิตด้วย
ต่อไป จึงเห็นสมควรทำกำรวิจยั สังเครำะห์วทิ ยำนิพนธ์ของสำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอนทีท่ ำในปี พ.ศ.
2551-2560
คาถามของการวิ จยั
1) วิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำในสำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รังสิต ที่ได้รบั กำรอนุ มตั ใิ ห้เป็ นส่วนหนึ่งของกำรสำเร็จกำรศึกษำ ในปี พ.ศ.2551-2560 มีคุณลักษณะ
และระเบียบวิธวี จิ ยั เป็นอย่ำงไร
2) วิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำในสำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รังสิต ทีไ่ ด้รบั กำรอนุ มตั ใิ ห้เป็ นส่วนหนึ่งของกำรสำเร็จกำรศึกษำ ในปี พ.ศ.2551-2560 มีวธิ ดี ำเนินกำร
ซึง่ ประกอบด้วยรูปแบบ/ประเภทของกำรวิจยั ประชำกร/กลุ่มตัวอย่ำง เครื่องมือทีใ่ ช้ใ นกำรวิจยั กำรเก็บ

รวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล และสถิตทิ ใ่ี ช้ในกำรวิจยั มีลกั ษณะอย่ำงไร และมีคุณภำพเหมำะสมกับ
รูปแบบของกำรวิจยั มำกน้อยเพียงใด
3) ผลกำรวิจยั ด้ำนองค์ควำมรู้และนวัตกรรมทำงกำรศึกษำสำมำรถนำไปใช้พฒ
ั นำสำขำวิชำ
หลักสูตรและกำรสอน และนำผลไปใช้พฒ
ั นำคุรภำพกำรศึกษำได้มำกน้อยเพียงใด
9. วัตถุประสงค์ของโครงกำร
9.1 เพื่อศึกษำคุณลักษณะของวิทยำนิพนธ์เกี่ยวกับระเบียบวิธวี จิ ยั ของนักศึกษำสำขำวิชำ
หลักสูตรและกำรสอน คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต ทีไ่ ด้รบั กำรอนุ มตั ใิ ห้เป็ นส่วนหนึ่งของกำร
สำเร็จกำรศึกษำในปี พ.ศ. 2551 - 2560
9.2 เพื่อสังเครำะห์ วิธดี ำเนินกำรวิจยั ซึง่ ประกอบด้วยรูปแบบ/ประเภทของกำรวิจยั ประชำกร/
กลุ่มตัวอย่ำงเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในกำรวิจยั กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ ใ่ี ช้ในกำรวิจยั
9.3 เพื่อสังเครำะห์ผลกำรวิจยั ด้ำนองค์ควำมรูแ้ ละนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ ในกำรนำไปพัฒนำ
สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน และกำรนำผลกำรวิจยั ไปใช้พฒ
ั นำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
10. ประโยชน์ทค่ี ำดว่ำจะได้รบั
10.1 ทำให้ทรำบคุณลักษณะของวิทยำนิพนธ์ซง่ึ จะเป็ นประโยชน์ต่ออำจำรย์ทป่ี รึกษำ ควบคุม
วิทยำนิพนธ์ตลอดจนควำมเหมำะสมและสำขำวิชำที่จะนำข้ อมูลไปวำงแผนกำหนดหัวข้อ วิทยำนิพนธ์
ของสำขำวิช ำและเป็ น แนวทำงในกำรวำงแผนพัฒ นำกรอบแนวคิด กำรส่ ง เสริม สนั บ สนุ น ให้ ท ำ
วิทยำนิพนธ์เพื่อสร้ำงองค์ควำมรูใ้ หม่หรือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่หลักสูตรและสำขำวิชำหลักสูตรและ
กำรสอนให้ชดั เจนยิง่ ขึน้
10.2 ผลกำรสัง เครำะห์งำนวิจ ยั ทำให้ท รำบทิศ ทำงกำรท ำวิท ยำนิ พ นธ์ข องนักศึก ษำใน
รำยละเอียดของเนื้อ หำที่ศึก ษำและควำมลุ่ มลึกของเนื้อ หำที่ทำกำรวิจยั เพื่อเป็ นข้อมูลในกำรพัฒนำ
งำนวิจยั ของนักศึกษำ
10.3 ได้ขอ้ สรุปที่เป็ นควำมรู้ทำงด้ำนหลักสูตรและกำรสอนและผลกำรวิจยั จะเป็ นประโยชน์
นำไปใช้ในกำรพัฒนำวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำต่อไป
10.4 ทำให้เห็นภำพรวมของกำรทำวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำสำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน
สำมำรถนำปญั หำและอุปสรรคไปปรับปรุงและพัฒนำกำรทำวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำได้
11. ทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง (พอสังเขป)
11.1 ควำมหมำยของวิทยำนิพนธ์
งำนวิจยั ของนักศึกษำหรือวิทยำนิพนธ์ หมำยถึง รำยงำนหรือกำรเสนอผลกำรศึกษำด้วยวิธกี ำร
อย่ำงเป็ นระบบซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำตำมหลักสูตรปริญญำโทหรือปริญญำเอก เพื่อแสดงว่ำ
ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำและมี ส ิ ท ธิ เ์ พื่ อ ขออนุ มั ติ ร ั บ ปริ ญ ญำมหำบั ณ ฑิ ต หรื อ ดุ ษ ฎี บ ั ณ ฑิ ต ตำมที่
สถำบันกำรศึกษำกำหนด (วิรชั วิรชั นิภำวรรณ, 2553 : น. 93 ; บุญชม ศรีสะอำด, 2553 : น. 47 และ
กมลทิพย์ ยงใจยุทธ, 2558 : น.7)
11.2 กำรวิจยั ทำงกำรศึกษำ

กำรวิจยั ทำงกำรศึกษำเป็ นกระบวนกำรศึกษำค้นคว้ำทำงวิชำกำรอย่ำงมีระบบแบบแผนและมี
จุดมุง่ หมำยทีแ่ น่นอนภำยใต้ขอบเขตทีก่ ำหนดไว้โดยใช้วธิ กี ำรทำงวิทยำศำสตร์เพื่อจะนำไปสู่ควำมรูห้ รือ
ข้อเท็จจริงหรือกำรแก้ปญั หำแบบใหม่ทเ่ี ชื่อถือได้เพื่อไปสู่ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร (ชไมพร กำญจน
กิจสกุล, 2583 : น. 8 ; บุญชม กิจปรีดำบริสุทธ์, 2553 : น.3 และบุญเลีย้ ง ตุม้ ทอง, 2555 : น.21)
11.3 กำรสังเครำะห์งำนวิจยั
กำรสังเครำะห์งำนวิจยั เป็ นระเบียบวิธกี ำรศึกษำหำข้อเท็จจริง เพื่อตอบปญั หำเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยกำรนำข้อค้นพบที่ได้จำกงำนวิจยั หลำยเรื่องที่ศกึ ษำปญั หำกำรวิจยั เรื่องเดียวกันมำสรุปให้ได้เป็ น
คำตอบที่เป็ นข้อสรุปของกำรวิจยั ที่ต้องกำรทำให้เกิดควำมเข้ำใจในปรำกฏกำรณ์อย่ำงลุ่มลึกเกินกว่ำ
ระดับควำมรูค้ วำมเข้ำใจทีน่ กั วิจยั จะได้จำกงำนวิจยั แต่ละเรือ่ ง
กำรสัง เครำะห์งำนวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ กำรสังเครำะห์เ ชิงปริมำณ และกำร
สังเครำะห์เชิงคุณภำพ ในขณะที่ นงลักษณ์ วิรชั ชัย (2555) กล่ำวว่ำ กำรสังเครำะห์งำนวิจยั (Synthesis
of research) เป็ นระเบียบวิธกี ำรศึกษำหำคำตอบทีเ่ ป็ นข้อเท็จจริง เพื่อตอบปญั หำใดปญั หำหนึ่ง โดย
กำรรวบรวมงำนวิจยั เกี่ยวกับปญั หำนัน้ หลำยๆ เรื่องมำวิเครำะห์และนำเสนอข้อสรุปอย่ำงเป็ นระบบให้
ได้คำตอบทีเ่ ป็นข้อๆ ประกอบไปด้วย 5 ข้อดังนี้
1. กำหนดหัวข้อปญั หำ
2. วิเครำะห์ปญั หำ
3. กำรเสำะค้นคิดเรือ่ งและรวบรวมงำนวิจยั
4. กำรวิเครำะห์เพื่อสังเครำะห์ผลงำนวิจยั
5. กำรนำเสนอรำยงำนกำรสังเครำะห์งำนวิจยั
11.4 งำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กมลทิพ ย์ ยงใจยุทธ (2558 : น.75-78) กำรวิจยั เรื่อ งกำรสัง เครำะห์ง ำนวิทยำนิ พนธ์ สำขำ
บริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฎมหำสำรคำม ระหว่ำงปี พ.ศ. 2545 ถึง 2555 มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษำสภำพทัวไปของวิ
่
ทยำนิพนธ์ ระเบียบวิธวี จิ ยั ประเด็นกำรวิจยั พืน้ ทีท่ ำกำรวิจยั ระดับกำรศึกษำที่
ทำวิจยั ประชำกรหรือกลุ่มตัวอย่ำง วิธกี ำรเลือกหรือสุ่มตัวอย่ำง เครื่องมือทีใ่ ช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิติท่ีใ ช้ใ นกำรวิเ ครำะห์ข้อ มูล เพื่อ สัง เครำะห์ส ร้ำ งข้อ สรุป ผลกำรวิจ ยั แยกตำมประเด็น กำรวิจ ัย
สังเครำะห์วทิ ยำนิพนธ์จำนวน 495 เล่ม เครื่องมือทีใ่ ช้ในกำรวิจยั คือแบบบันทึกข้อมูล ผลกำรวิจยั พบว่ำ
วิทยำนิพนธ์ส่วนใหญ่อนุ มตั ใิ นปี พ.ศ. 2549 ร้อยละ 49.46 เป็ นกำรวิจยั เชิงสำรวจ ประเด็นกำรวิจยั
เกีย่ วกับองค์กร โดยหัวข้อวิทยำนิพนธ์เกี่ยวกับกำรปฏิบตั งิ ำนของหน่ วยงำนหรือสถำนศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
ระดับกำรศึกษำคือระดับประถมศึกษำ มีประชำกรหรือกลุ่มตัวอย่ำงคือครูอำจำรย์ ซึง่ สุ่มด้วยวิธกี ำรสุ่ม
แบบง่ำ ย เครื่อ งมือ ที่ใ ช้เ ป็ นแบบสอบถำม สถิติท่ใี ช้ค ือ สถิติพ้นื ฐำนคือ ค่ ำเฉลี่ย และส่ ว นเบี่ย งเบน
มำตรฐำน และสถิติ t-test และกำรวำงแผนของหน่วยงำนทีม่ ปี ระสิทธิภำพ
สุนทรำ โตบัว (2555 : น.11-12) ทำวิจยั เรื่องกำรสังเครำะห์งำนวิจยั ที่ได้รบั ทุนวิจยั จำก
ภำควิชำกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสังเครำะห์งำนวิจยั
ของอำจำรย์ท่ไี ด้รบั ทุนจำกภำควิชำกำรศึกษำในประเด็นสำระของกำรวิจยั ตัวแปรที่ศกึ ษำในกำรวิจยั
และประโยชน์ในกำรนำไปใช้ และศึกษำวิธกี ำรวิจยั ได้แก่ แบบแผนกำรวิจยั เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจยั

และประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยในกำรวิจยั ประชำกรเป็นงำนวิจยั ทีไ่ ด้รบั ทุน 8 เล่ม เครื่องมือคือแบบบันทึก
ข้อ มู ล เก็บ รวบรวมข้อ มู ล ด้ ว ยตนเอง วิเ ครำะห์ข้อ มูล โดยใช้ ส ถิติ บ รรยำย และวิเ ครำะห์เ นื้ อ หำ
ผลกำรวิจยั พบว่ำ งำนวิจยั 8 เรื่อง เป็ นกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 4 เรื่อง นอกนัน้ เป็ นกำรประเมิน
ควำมต้องกำรและกำรประเมินหลักสูตร ตัวแปรทีศ่ กึ ษำส่วนใหญ่เป็ นด้ำนจิตพิสยั 7 เรื่อง นอกนัน้ เป็ น
ด้ำนพุทธิพสิ ยั ประโยชน์ท่นี ำไปใช้มำกทีส่ ุดคือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน งำนวิจยั ทุกเรื่องเป็ นประโยชน์
ต่ออำจำรย์ผสู้ อนใช้พฒ
ั นำผูเ้ รียนพัฒนำกำรสอนและพัฒนำหลักสูตร
สำนักวิจยั มหำวิทยำลัย อีสเทิรน์ เอเชีย (2555 : น.2 และ น.29) ได้ศกึ ษำเรื่องกำรคิดเชิง
วิเ ครำะห์แ ละสัง เครำะห์งำนวิจ ยั กำรเรียนกำรสอนปี ก ำรศึก ษำ 2555 มีว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษำ
คุณลักษณะของงำนวิจยั สังเครำะห์วธิ ดี ำเนินกำรวิจยั สังเครำะห์งำนวิจยั องค์ควำมรูแ้ ละนวัตกรรม
ประชำกร คืองำนวิจยั ทีแ่ ล้วเสร็จในปี 2555 จำนวน 17 เรื่อง เครื่องมือทีใ่ ช้ในกำรวิจยั คือแบบสำรวจ
ข้อมูลและแบบสรุปข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยรวบรวมเอกสำร ตรวจสอบควำมสมบูรณ์แล้วบันทึกใน
เครื่องมือแล้วสังเครำะห์ขอ้ มูลโดยกำรวิเครำะห์ เนื้อหำ ผลกำรวิจยั พบว่ำงำนวิจยั กำรเรียนกำรสอนทัง้
17 เรือ่ งครอบคลุม 5 ตัว คือ วิธสี อน สื่อและอุปกรณ์กำรสอน เจตคติวชิ ำชีพ และอัตลักษณ์ของบัณฑิต
ควำมพึงพอใจของนักศึกษำ ปญั หำกำรเรียนกำรสอนและสภำพปญั หำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สรุปจำกทฤษฎีแ ละงำนวิจยั ที่เ กี่ย วข้อ งกำรสังเครำะห์งำนวิจ ยั หรือ งำนวิทยำนิพ นธ์จ ะเป็ น
ประโยชน์ต่อสถำบันกำรศึกษำหรือองค์กรที่ทำกำรวิจยั หรือ ข้อสนเทศเป็ นข้อ เสนอแนะในกำรกำหนด
ทิศทำงหรือหัวเรื่องสำหรับกำรวิจยั หรือวิทยำนิพนธ์ท่มี กี ำรทำน้อยและยังไม่ได้วจิ ยั รวมถึงอำจำรย์ท่ี
ปรึกษำควบคุ มวิทยำนิพนธ์สำมำรถแนะนำหัวข้อกำรวิจยั และค ำแนะนำในกำรดำเนินกำรวิจยั ที่เป็ น
ปญั หำได้
12. ระเบียบวิธวี จิ ยั ให้ระบุรำยละเอียดต่อไปนี้
12.1 ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั อะไร (ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงบรรยำย เชิงปฏิบตั กิ ำร ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิง
ทดลอง ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงประวัตศิ ำสตร์ กำรวิจยั เอกสำร กำรวิจยั กรณีศกึ ษำฯลฯ)
ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงบรรยำย จำกกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ เอกสำรวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำ
สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต
12.2 ประชำกรและ กลุ่มตัวอย่ำง โดยให้ระบุวธิ กี ำรได้มำซึง่ กลุ่มตัวอย่ำง
ประชำกรคือ เอกสำรวิท ยำนิ พ นธ์ ข องนั ก ศึ ก ษำสำขำวิช ำหลัก สู ต รและกำรสอน คณะ
ศึก ษำศำสตร์ ที่ไ ด้ ร ับ กำรอนุ ม ัติใ ห้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกำรส ำเร็จ กำรศึก ษำจำกบัณ ฑิต วิท ยำลัย
มหำวิทยำลัยรังสิต ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2551-2560 จำนวนทัง้ สิน้ 140 เล่ม ทัง้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษที่
เป็นของนักศึกษำจำกประเทศภูฏำน (หลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน
เริม่ เปิ ดจัดกำรเรียนกำรสอนครัง้ แรกปี 2548 นักศึกษำรุ่นแรกสำเร็จกำรศึกษำปี พ.ศ.2551 จนถึง
นักศึกษำปีปจั จุบนั คือ 2560)
กลุ่ ม ตัว อย่ำ งคือ เอกสำรวิท ยำนิ พ นธ์ ข องนั ก ศึก ษำสำขำวิช ำหลัก สูต รและกำรสอน คณะ
ศึกษำศำสตร์ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2551-2560 จำนวนทัง้ สิน้ 103 เล่ม ซึง่ กำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงจำก

ตำรำงสำเร็จรูปของ Krejcie & Morgan โดยใช้ระดับควำมเชื่อมันที
่ ่ 95% และควำมคลำดเคลื่อนเท่ำกับ
5% (สุวมิ ล ติรกำนันท์, 2556)
12.3 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในกำรเก็บข้อมูล โดยให้ระบุลกั ษณะของเครือ่ งมือทีใ่ ช้
เครือ่ งมือทีใ่ ช้สงั เครำะห์งำนวิจยั มี 2 ชุด คือ แบบบันทึกข้อมูลเพื่อกำรสังเครำะห์และแบบบันทึก
ข้อมูลเพื่อกำรวิเครำะห์งำนวิจยั ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้ำงขึน้ มีรำยละเอียดดังนี้
ชุดที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลเพื่อกำรสังเครำะห์งำนวิจยั มี 3 ตอน ได้แก่
1.ข้อมูลพืน้ ฐำน ประกอบด้วย ชื่อเรือ่ ง ชื่อวิจยั และปีทส่ี ำเร็จกำรศึกษำ
2.วิธดี ำเนินกำรวิจยั ประกอบด้วย รูปแบบ ประเภทของงำนวิจยั ประชำกร หรือกลุ่มตัวอย่ำงที่
ใช้ใ นกำรวิจยั รวมทัง้ รำยละเอียดที่ไ ด้จำกกลุ่ มตัวอย่ำง เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นงำนวิจยั กำรสร้ำงและหำ
คุณภำพเครือ่ งมือ วิธกี ำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ ใ่ี ช้ในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
3.ผลกำรวิจยั ซึ่งได้แก่ องค์ควำมรู้ ข้อเท็จจริง นวัตกรรมของงำนวิจยั และข้อค้นพบต่ำงๆเช่น
กำรจัดกำรศึกษำ นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน ฯลฯ
ชุดที่ 2 แบบบันทึกข้อมูลเพื่อกำรวิเครำะห์งำนวิจยั ตรวจสอบคุณภำพของเครือ่ งมือโดย
ผูเ้ ชีย่ วชำญ
12.4 วิธกี ำรดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินกำรดังนี้
1.รวบรวมเอกสำรงำนวิจยั ของนักศึกษำที่อยู่ในหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต และห้องสมุดของ
คณะศึกษำศำสตร์และในไฟล์ขอ้ มูลของหลักสูตร
2.ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของงำนวิจยั และกรอกแบบบันทึกข้อมูลของงำนวิจยั ในแบบบันทึก
ตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมเทีย่ งตรงของกำรกรอกข้อมูลจนได้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง
3.นำแบบบันทึกงำนวิจยั ทีร่ วบรวมมำลงสรุปในแบบสรุปข้อมูลเพื่อกำรสังเครำะห์
12.5 กำรดำเนินกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
ผู้วจิ ยั สังเครำะห์งำนวิจยั โดยใช้วธิ กี ำรวิเครำะห์เนื้อหำ ทำกำรสังเครำะห์เชื่อมโยงกับแนวคิด
ทฤษฎีและงำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อสรุปเป็นองค์ควำมรู้ นวัตกรรมทีเ่ กิดจำกงำนวิจยั
สถิติท่ใี ช้ในกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ กำรหำค่ำควำมถี่ และร้อ ยละของจำนวน
ข้อมูลแต่ละประเภทโดยคำนวณจำกสูตร (ไพศำล วรคำ, 2554: น.315)
P= F
N
เมือ่

× 100

P แทนค่ำร้อยละ
F แทนค่ำควำมถีท่ ต่ี อ้ งกำรแปลงเป็นร้อยละ
N แทนจำนวนควำมถีท่ งั ้ หมด

12.6 วิธกี ำรดำเนินงำนตลอดโครงกำร (โปรดระบุขนั ้ ตอนโดยละเอียด ในกรณีทเ่ี ป็นโครงกำร
ร่วมกัน ให้ระบุกำรแบ่งส่วนงำนและผูร้ บั ผิดชอบ)
1. ศึกษำแนวคิดทฤษฎีและงำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรสังเครำะห์กำรวิจยั หรือวิทยำนิพนธ์
2. กำหนดปญั หำหรือหัวข้องำนวิจยั
3. ทำกำรศึกษำแนวคิดทฤษฎีกำรกำหนดนิยำมปญั หำแบบแผนและสมมติฐำนในกำรวิจยั

4. ศึก ษำและรวบรวมเอกสำรงำนวิจยั ของนักศึกษำที่อยู่ในหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต และ
ห้องสมุดของคณะศึกษำศำสตร์และในไฟล์ขอ้ มูลของหลักสูตร (ผูร้ ว่ มวิจยั )
5. เขียนโครงกำรวิจยั และนำเสนอขอทุนเพื่อดำเนินกำรวิจยั ต่อไป
6. ปรับปรุงเค้ำโครงกำรวิจยั
7. ก ำหนดแนวคิด เลือ กกลุ่ มตัว อย่ำ งงำนวิจยั ตำมแผนที่ก ำหนดวิธ ีด ำเนิน กำรวิจ ยั ซึ่ง มีท งั ้
งำนวิจยั ทีเ่ ป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
8. ออกแบบและสร้ำงเครื่องมือกำรเก็บรวบรวมและวิเครำะห์ขอ้ มูลซึ่งมีสองฉบับรวมทัง้ แปล
เครือ่ งมือเป็นภำษำอังกฤษใช้สำหรับงำนวิจยั ทีเ่ ป็นภำษำอังกฤษ
9. คัด เลือ กผู้ช่ ว ยวิจ ยั ในกำรเก็บ รวบรวมข้อ มูล และวิเ ครำะห์ข้อ มูล ที่ม ีค วำมสำมำรถด้ำ น
ภำษำอังกฤษรวม 2 คน
10. ตรวจสอบคุ ณภำพเครื่องมือ จำกผู้เชี่ยวชำญและจัดพิมพ์เครื่อ งมือ รวมทัง้ ภำษำอังกฤษ
จำนวน 150 ชุด
11. ผู้วจิ ยั และผู้ร่วมวิจยั รวบรวมโดยกำรสุ่มและคัดเลือกงำนวิจยั ที่สมบูรณ์ตำมที่กำหนด แล้ว
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยบันทึกลงในแบบบันทึกชุดที่ 1
12. ตรวจสอบควำมเรียบร้อยสมบูรณ์ของแบบบันทึกแล้วลงมือวิเครำะห์/สังเครำะห์โดยกำร
วิเครำะห์เนื้อหำ ทัง้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
13. สรุปผลวิเครำะห์ลงในแบบบันทึกชุดที่ 2 เตรียมจัดเขียนรำยงำนต่อไป
14. จ้ำงผู้มคี วำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำอังกฤษแปลผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลจำกกำรสังเครำะห์
เอกลักษณ์งำนวิจยั ทีเ่ ป็นภำษำอังกฤษ
15. เขียนรำยงำนกำรวิจยั ฉบับสมบูรณ์พร้อมทัง้ จัดทำบทคัดย่อ และบทควำมวิจยั เพื่อเตรียม
เผยแพร่ต่อไป
16. ให้ทป่ี รึกษำและผูท้ รงคุณวุฒติ รวจสอบและประเมินเอกสำรรำยงำนกำรวิจยั และบทควำม
17. ปรับแก้เอกสำรและบทควำมให้สมบูรณ์ถูกต้อง
18. เผยแพร่งำนวิจยั ทัง้ ทำงนำเสนอบทควำมทำงวิชำกำรและกำรจัดส่งตีพิมพ์ใ นวำรสำรที่
เกีย่ วข้อง
19. รำยงำนควำมก้ำวหน้ำพร้อมส่งรำยงำนกำรวิจยั ต่อหน่วยงำนทีส่ นับสนุ นทุน
13. ขอบเขตของกำรวิจยั
1) ประชำกรทีใ่ ช้ในกำรวิจยั ครัง้ นี้คอื วิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำสำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน
คณะศึกษำศำสตร์ ทีไ่ ด้รบั กำรอนุ มตั ใิ ห้สำเร็จกำรศึกษำจำกบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรังสิต ตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2551-2560
2) เนื้อหำทีใ่ ช้ในงำนวิจยั คือ รำยงำนกำรวิจยั หรือวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และของนักศึกษำ
สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน คณะศึกษำศำสตร์ ทีไ่ ด้รบั กำรอนุ มตั ใิ ห้สำเร็จกำรศึกษำจำกบัณฑิต
วิทยำลัย มหำวิทยำลัยรังสิต ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2551-2560

14. แผนกำรดำเนินงำนตลอดโครงกำร
อันดับ
กิจกรรม
ที่
1 ศึกษำเอกสำรและงำนวิจยั ที่
เกีย่ วข้อง
2 วำงแผนเขียนโครงกำร
3 เสนอขออนุมตั งิ ำนวิจยั
4 ปรับปรุงเค้ำโครง
5 สร้ำงเครือ่ งมือในกำรวิจยั
6 วำงแผนเก็บรวบรวมข้อมูล
7 เก็บรวบรวมข้อมูล
8 วิเครำะห์ สังเครำะห์
9 เขียนรำยงำนกำรวิจยั
10 เผยแพร่ผลงำนวิจยั

เดือน : พ.ศ. 2561
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หมำยเหตุ : กิจกรรมและเวลำอำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
15. งบประมำณ
งบประมำณ 31,700 บำท
เสนองบประมำณโดยใช้เ กณฑ์ใ นกำรยื่น ข้อ เสนอโครงกำรวิจ ยั ดัง ต่ อ ไปนี้ ในลัก ษณะของ
โครงกำรทัวไป
่ มีรำยละเอียดดังนี้
1. ค่าตอบแทน
1.1 ค่ำตอบแทนทีป่ รึกษำโครงกำร 1 คน (ภำยนอก)
2. ค่าวัสดุ
3. ค่าใช้สอย
3.1 ค่ำจัดทำแบบบันทึกและสรุปข้อมูล (20 บำท x 150 คน x 1 ชุด)
3.2 ค่ำจ้ำงพิมพ์งำนและสำเนำเนื้อหำ (เหมำจ่ำย)
3.3 ค่ำพัฒนำเครื่องมือ
3.4 ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด (เหมำจ่ำย)
รวมงบประมาณที่หวั หน้ าโครงการได้รบั
4. อื่นๆ (จ่ายในนาม ศสพ. รวมสูงสุด 15,700 บาท)
4.1 ค่ำตอบแทนผูท้ รงคุณวุฒปิ ระเมินบทควำมวิจยั 2 ท่ำน

2,000 บำท
- 3,000
5,000
5,000
1,000
16,000

บำท
บำท
บำท
บำท
บาท

2,000 บำท

(เฉพำะกรณีตพี มิ พ์บทควำมในวำรสำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน มหำวิทยำลัยรังสิต)

4.2 ค่ำตอบแทนผูท้ รงคุณวุฒปิ ระเมินข้อเสนอโครงกำรวิจยั
4.3 ค่ำตอบแทนผูต้ รวจสอบบทคัดย่อไทย-อังกฤษ
4.4 ค่ำสมนำคุณโครงกำรวิจยั ทีเ่ สร็จสมบูรณ์
4.5 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเผยแพร่และนำเสนอผลงำนวิจยั
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