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ควบคุมดูแลและกำรจัดกำรศึกษำโดยสถำบันอุดมศึกษำที่มีบทบำทหน้ำที่ตำมประกำศของ
กระทรวงศกึษำธกิำรเรื่องเกณฑม์ำตรฐำน หลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษำพ.ศ. 2558 ใหก้ำรผลติบณัฑติ
ระดบัอุดมศกึษำมคีวำมเหมำะสมกบัพลวตัของโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยำ่งรวดเรว็ โดยก ำหนดใหป้รชัญำ
และวตัถุประสงค์ในกำรผลิตบัณฑติตำมหลักสูตรปรญิญำโทและปรญิญำเอกมุ่งให้มคีวำมสมัพนัธ์
สอดคลอ้งกบัปรชัญำของระดบัอุดมศกึษำ สถำบนัอุดมศกึษำและมำตรฐำน วทิยำกำรและวชิำชพีทีเ่ป็น
สำกล เน้นกำรพฒันำนักวชิำกำรและนักวชิำชพีที่มคีวำมรูค้วำมสำมำรถระดบัสูงในสหวชิำกำรต่ำงๆ 
โดยกระบวนกำรวจิยัเพื่อให้สำมำรถบุกเบกิแสวงหำควำมรูใ้หม่ใหม่ได้อย่ำงมอีสิระมคีวำมสำมำรถใน
กำรสร้ำงสรรค์จรรโลงควำมก้ำวหน้ำทำงวชิำกำร เชื่อมโยงและบูรณำกำรศำสตร์ที่ตนเชี่ยวชำญกับ
ศำสตรอ์ื่นๆ ได้อย่ำงต่อเนื่องม ีคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยำบรรณทำงวชิำกำร และวชิำชพี  ทัง้นี้ใน
ระดบัปรญิญำโทให้มคีวำมรู้ ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรสร้ำงและประยุกต์ใช้ควำมรู้ใหม่ๆ ในขณะที่
ปรญิญำเอกมุ่งให้มคีวำมสำมำรถในกำรค้นคว้ำวจิยัเพื่อสรำ้งสรรค์องค์ควำมรูใ้หม่ๆ และนวตักรรมซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อกำรพฒันำงำน สงัคมและประเทศชำต ิ(รำชกจิจำนุเบกษำ, 2558 : น.12) 



สำขำวชิำหลกัสูตรและกำรสอนเป็นสำขำวชิำหนึ่งของคณะศึกษำศำสตร์ มหำวทิยำลยัรงัสติ 
ระดบัปรญิญำโท ทีมุ่่งเน้นกำรผลติบณัฑติทีม่คีุณภำพทำงดำ้นกำรศกึษำโดยเฉพำะใหไ้ปสู่ควำมเป็นครู
มืออำชีพ และก ำหนดให้นักศึกษำทุกคนต้องท ำวิจ ัยเป็นวิทยำนิพนธ์เพื่ อส ำ เร็จกำรศึกษำ 
(www.rsu.ac.th/education) ประกอบกบัครตูอ้งเป็นบุคคลทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถตำมมำตรฐำนวชิำชพี
คร ูและใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตักิำรศกึษำแห่งชำตพิุทธศกัรำช 2542 มำตรำ 24 วรรค 5  ทีก่ล่ำว
ว่ำ สนับสนุนใหค้รผููส้อนเป็นผูท้ ำวจิยั รวมทัง้สำมำรถใชก้ำรวจิยัเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรเรยีนรู้...
และมำตรำ 30 ที่กล่ำวว่ำ ใหส้ถำนศกึษำพฒันำกระบวนกำรเรยีนกำรสอนทีม่ปีระสทิธภิำพ รวมทัง้กำร
ส่งเสรมิให้ผู้สอนสำมำรถท ำวิจยัเพื่อพฒันำกำรเรยีนรู้ที่เหมำะสมกบัผู้เรยีนในแต่ละระดบักำรศึกษำ 
(พระรำชบญัญตักิำรศกึษำแห่งชำต,ิ 2542 : น.12 และ น.14) 

ดงันัน้ งำนวจิยัหรอืวทิยำนิพนธ์จงึเป็นเอกสำรส ำคญัที่มคีุณค่ำต่อนักศึกษำและสถำบนัทำง
กำรศึกษำแล้ว ผลงำนวิจยัดังกล่ำวยงัสะท้อนถึงคุณภำพและมำตรฐำนทำงวิชำกำรของนักศึกษำ 
อำจำรย์ที่ปรกึษำ คณะกรรมกำรสอบวทิยำนิพนธ์ รวมทัง้สถำบนักำรศึกษำนัน้ๆ (บุญชม ศรสีะอำด, 
2553 : น.8) 

ผูว้จิยัในฐำนะอำจำรยป์ระจ ำและเป็นที่ปรกึษำวทิยำนิพนธ์ของนักศกึษำในสำขำวชิำหลกัสูตร
และกำรสอน คณะศกึษำศำสตร ์มหำวทิยำลยัรงัสติ จงึมคีวำมเหน็ว่ำสำขำวชิำหลกัสูตรและกำรสอนได้
เปิดท ำกำรสอนเป็นเวลำนำน มำกกว่ำสบิปี ตัง้แต่ พ.ศ.2548 และท ำวทิยำนิพนธเ์พื่อส ำเรจ็กำรศกึษำใน
ปี พ.ศ.2551 จนถึงปจัจุบัน เป็นจ ำนวนมำกกว่ำ 100 เล่ม ในหัวข้อ รูปแบบ และระเบียบวิธีวิจยั 
(Methodology) ที่แตกต่ำงกนัอย่ำงหลำกหลำย รวมทัง้ผลกำรวจิยัไม่สำมำรถสรุปได้ว่ำเกดิองค์ควำมรู้
และนวัตกรรมในด้ำนใดบ้ำง สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้มำกน้อยเพียงใด ประกอบกับยังไม่มี
กำรศึกษำและสังเครำะห์วิทยำนิพนธ์ดังกล่ำวในประเด็นข้ำงต้น ซึ่งผลกำรศึกษำและสังเครำะห์
วทิยำนิพนธ์ของนักศกึษำทีผ่่ำนมำทัง้หมดตัง้แต่ปี พ.ศ.2551-ปจัจุบนั น่ำจะเป็นประโยชน์ต่อสำขำวชิำ
ในกำรก ำหนดแนวโน้มของหวัขอ้และรปูแบบกำรท ำวทิยำนิพนธท์ีจ่ะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผูว้จิยัทีจ่ะ
ส ำเรจ็กำรศึกษำไปเป็นครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตลอดจนพฒันำคุณภำพของวิทยำนิพนธ์ ทัง้
วธิกีำร กระบวนกำร และผลกำรวจิยัอนัจะเป็นประโยชน์ต่อวงกำรวชิำกำรด้ำนหลกัสูตรและกำรสอน 
และครใูนสถำนศกึษำ และบุคลำกรทำงกำรศกึษำทุกระดบั อย่ำงมคีุณภำพตำมมำตรฐำนวชิำชพีคร ูซึง่
จะส่งผลต่อคุณภำพของสำขำวชิำหลกัสูตรและกำรสอน คณะศกึษำศำสตร ์และมหำวทิยำลยัรงัสติดว้ย
ต่อไป จงึเหน็สมควรท ำกำรวจิยัสงัเครำะหว์ทิยำนิพนธข์องสำขำวชิำหลกัสูตรและกำรสอนทีท่ ำในปี พ.ศ.
2551-2560 
 
ค าถามของการวิจยั 
 1) วทิยำนิพนธข์องนกัศกึษำในสำขำวชิำหลกัสตูรและกำรสอน คณะศกึษำศำสตร ์มหำวทิยำลยั
รงัสติ ที่ได้รบักำรอนุมตัใิห้เป็นส่วนหนึ่งของกำรส ำเรจ็กำรศกึษำ ในปี พ.ศ.2551 -2560 มคีุณลกัษณะ
และระเบยีบวธิวีจิยัเป็นอยำ่งไร 
 2) วทิยำนิพนธข์องนกัศกึษำในสำขำวชิำหลกัสตูรและกำรสอน คณะศกึษำศำสตร ์มหำวทิยำลยั
รงัสติ ทีไ่ดร้บักำรอนุมตัใิหเ้ป็นส่วนหนึ่งของกำรส ำเรจ็กำรศกึษำ ในปี พ.ศ.2551 -2560 มวีธิดี ำเนินกำร
ซึง่ประกอบดว้ยรปูแบบ/ประเภทของกำรวจิยั ประชำกร/กลุ่มตวัอย่ำง เครื่องมอืทีใ่ชใ้นกำรวจิยั กำรเกบ็

http://www.rsu.ac.th/education/


รวบรวมขอ้มลู กำรวเิครำะหข์อ้มลู และสถติทิีใ่ชใ้นกำรวจิยัมลีกัษณะอยำ่งไร และมคีุณภำพเหมำะสมกบั
รปูแบบของกำรวจิยัมำกน้อยเพยีงใด 
 3) ผลกำรวจิยัด้ำนองค์ควำมรู้และนวตักรรมทำงกำรศึกษำสำมำรถน ำไปใช้พฒันำสำขำวชิำ
หลกัสตูรและกำรสอน และน ำผลไปใชพ้ฒันำคุรภำพกำรศกึษำไดม้ำกน้อยเพยีงใด   
 
9. วตัถุประสงคข์องโครงกำร 
 9.1 เพื่อศึกษำคุณลกัษณะของวทิยำนิพนธ์เกี่ยวกบัระเบยีบวธิวีจิยัของนักศึกษำสำขำวชิำ
หลกัสูตรและกำรสอน คณะศกึษำศำสตร ์มหำวทิยำลยัรงัสติ ทีไ่ดร้บักำรอนุมตัใิห้เป็นส่วนหนึ่งของกำร
ส ำเรจ็กำรศกึษำในปี พ.ศ. 2551 - 2560 

9.2 เพื่อสงัเครำะห ์วธิดี ำเนินกำรวจิยัซึง่ประกอบดว้ยรปูแบบ/ประเภทของกำรวจิยั ประชำกร/
กลุ่มตวัอยำ่งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นกำรวจิยักำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูกำรวเิครำะหข์อ้มลูและสถติทิีใ่ชใ้นกำรวจิยั 

9.3 เพื่อสงัเครำะหผ์ลกำรวจิยัดำ้นองคค์วำมรูแ้ละนวตักรรมทำงกำรศกึษำ ในกำรน ำไปพฒันำ
สำขำวชิำหลกัสตูรและกำรสอน และกำรน ำผลกำรวจิยัไปใชพ้ฒันำคุณภำพกำรจดักำรศกึษำ 

 
10. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะไดร้บั 
  10.1 ท ำใหท้รำบคุณลกัษณะของวทิยำนิพนธ์ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่ออำจำรยท์ีป่รกึษำ ควบคุม
วทิยำนิพนธ์ตลอดจนควำมเหมำะสมและสำขำวชิำที่จะน ำข้อมูลไปวำงแผนก ำหนดหวัขอ้วทิยำนิพนธ์
ของสำขำวิชำและเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนพัฒนำกรอบแนวคิดกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ท ำ
วทิยำนิพนธเ์พื่อสรำ้งองค์ควำมรูใ้หม่หรอืสรำ้งควำมเขม้แขง็ใหแ้ก่หลกัสูตรและสำขำวชิำหลกัสตูรและ
กำรสอนใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ 

10.2 ผลกำรสงัเครำะห์งำนวิจยัท ำให้ทรำบทิศทำงกำรท ำวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำใน
รำยละเอียดของเนื้อหำที่ศึกษำและควำมลุ่มลึกของเนื้อหำที่ท ำกำรวจิยัเพื่อเป็นข้อมูลในกำรพฒันำ
งำนวจิยัของนกัศกึษำ 

10.3 ได้ขอ้สรุปที่เป็นควำมรู้ทำงด้ำนหลกัสูตรและกำรสอนและผลกำรวจิยัจะเป็นประโยชน์
น ำไปใชใ้นกำรพฒันำวทิยำนิพนธข์องนกัศกึษำต่อไป 

10.4 ท ำให้เหน็ภำพรวมของกำรท ำวทิยำนิพนธ์ของนักศกึษำสำขำวชิำหลกัสตูรและกำรสอน 
สำมำรถน ำปญัหำและอุปสรรคไปปรบัปรงุและพฒันำกำรท ำวทิยำนิพนธข์องนกัศกึษำได ้

 
11. ทบทวนวรรณกรรมและงำนวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง (พอสงัเขป) 

11.1 ควำมหมำยของวทิยำนิพนธ ์

งำนวจิยัของนกัศกึษำหรอืวทิยำนิพนธ ์หมำยถงึ รำยงำนหรอืกำรเสนอผลกำรศกึษำดว้ยวธิกีำร
อย่ำงเป็นระบบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำตำมหลกัสูตรปรญิญำโทหรอืปรญิญำเอก เพื่อแสดงว่ำ
ส ำ เร็จกำรศึกษำและมีสิทธิ เ์พื่ อขออนุมัติร ับปริญญำมหำบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิต  ตำมที่
สถำบนักำรศกึษำก ำหนด (วริชั วริชันิภำวรรณ, 2553 : น. 93 ; บุญชม ศรสีะอำด, 2553 : น. 47 และ
กมลทพิย ์ยงใจยทุธ, 2558 : น.7)   

11.2 กำรวจิยัทำงกำรศกึษำ 



กำรวจิยัทำงกำรศกึษำเป็นกระบวนกำรศกึษำคน้ควำ้ทำงวชิำกำรอยำ่งมรีะบบแบบแผนและมี
จดุมุง่หมำยทีแ่น่นอนภำยใต้ขอบเขตทีก่ ำหนดไวโ้ดยใชว้ธิกีำรทำงวทิยำศำสตรเ์พื่อจะน ำไปสู่ควำมรูห้รอื
ขอ้เทจ็จรงิหรอืกำรแก้ปญัหำแบบใหมท่ีเ่ชื่อถอืไดเ้พื่อไปสู่ควำมก้ำวหน้ำทำงวชิำกำร (ชไมพร กำญจน
กจิสกุล, 2583 : น. 8 ; บุญชม กจิปรดีำบรสิุทธ์, 2553 : น.3 และบุญเลีย้ง ตุม้ทอง, 2555 : น.21)  
 11.3 กำรสงัเครำะหง์ำนวจิยั 
   กำรสงัเครำะห์งำนวจิยัเป็นระเบยีบวธิกีำรศกึษำหำขอ้เทจ็จรงิเพื่อตอบปญัหำเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
โดยกำรน ำขอ้ค้นพบที่ได้จำกงำนวจิยัหลำยเรื่องที่ศกึษำปญัหำกำรวจิยัเรื่องเดยีวกนัมำสรุปให้ได้เป็น
ค ำตอบที่เป็นขอ้สรุปของกำรวจิยั ที่ต้องกำรท ำให้เกดิควำมเขำ้ใจในปรำกฏกำรณ์อย่ำงลุ่มลกึเกนิกว่ำ
ระดบัควำมรูค้วำมเขำ้ใจทีน่กัวจิยัจะไดจ้ำกงำนวจิยัแต่ละเรือ่ง  

กำรสงัเครำะห์งำนวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื กำรสงัเครำะห์เชิงปรมิำณ และกำร
สงัเครำะหเ์ชงิคุณภำพ ในขณะที ่นงลกัษณ์ วริชัชยั (2555) กล่ำวว่ำ กำรสงัเครำะหง์ำนวจิยั (Synthesis 
of research) เป็นระเบยีบวธิกีำรศกึษำหำค ำตอบทีเ่ป็นขอ้เทจ็จรงิ เพื่อตอบปญัหำใดปญัหำหน่ึง โดย
กำรรวบรวมงำนวจิยัเกี่ยวกบัปญัหำนัน้หลำยๆ เรื่องมำวเิครำะหแ์ละน ำเสนอขอ้สรุปอย่ำงเป็นระบบให้
ไดค้ ำตอบทีเ่ป็นขอ้ๆ ประกอบไปดว้ย 5 ขอ้ดงันี้ 

1. ก ำหนดหวัขอ้ปญัหำ 
2. วเิครำะหป์ญัหำ 
3. กำรเสำะคน้คดิเรือ่งและรวบรวมงำนวจิยั 
4. กำรวเิครำะหเ์พื่อสงัเครำะหผ์ลงำนวจิยั 
5. กำรน ำเสนอรำยงำนกำรสงัเครำะหง์ำนวจิยั 

11.4 งำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

กมลทิพย์ ยงใจยุทธ (2558 : น.75-78) กำรวิจยัเรื่องกำรสงัเครำะห์งำนวิทยำนิพนธ์ สำขำ

บรหิำรกำรศกึษำ มหำวทิยำลยัรำชภฎัมหำสำรคำม ระหว่ำงปี พ.ศ. 2545 ถงึ 2555 มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 

ศกึษำสภำพทัว่ไปของวทิยำนิพนธ์ ระเบยีบวธิวีจิยั ประเดน็กำรวจิยั พืน้ทีท่ ำกำรวจิยั ระดบักำรศกึษำที่

ท ำวจิยั ประชำกรหรอืกลุ่มตวัอย่ำง วธิกีำรเลอืกหรอืสุ่มตวัอย่ำง เครื่องมอืทีใ่ชใ้นกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อสังเครำะห์สร้ำงข้อสรุปผลกำรวิจยัแยกตำมประเด็นกำรวิจัย

สงัเครำะหว์ทิยำนิพนธจ์ ำนวน 495 เล่ม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นกำรวจิยัคอืแบบบนัทกึขอ้มลู ผลกำรวจิยัพบว่ำ

วทิยำนิพนธ์ส่วนใหญ่อนุมตัใินปี พ.ศ. 2549 รอ้ยละ 49.46 เป็นกำรวจิยัเชงิส ำรวจ ประเดน็กำรวจิยั

เกีย่วกบัองคก์ร โดยหวัขอ้วทิยำนิพนธเ์กี่ยวกบักำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำนหรอืสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน 

ระดบักำรศกึษำคอืระดบัประถมศกึษำ มปีระชำกรหรอืกลุ่มตวัอย่ำงคอืครูอำจำรย ์ซึง่สุ่มดว้ยวธิกีำรสุ่ม 

แบบง่ำย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถำม สถิติที่ใช้คือสถิติพื้นฐำนคือ ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน และสถติ ิt-test และกำรวำงแผนของหน่วยงำนทีม่ปีระสทิธภิำพ 

สุนทรำ โตบวั (2555 :  น.11-12) ท ำวจิยัเรื่องกำรสงัเครำะห์งำนวจิยั ที่ได้รบัทุนวจิยัจำก

ภำควชิำกำรศกึษำ คณะศกึษำศำสตร ์มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์มวีตัถุประสงคเ์พื่อสงัเครำะหง์ำนวจิยั

ของอำจำรยท์ี่ได้รบัทุนจำกภำควชิำกำรศกึษำในประเดน็สำระของกำรวจิยั ตวัแปรที่ศกึษำในกำรวจิยั

และประโยชน์ในกำรน ำไปใช้ และศกึษำวธิกีำรวจิยั ไดแ้ก่ แบบแผนกำรวจิยั เครื่องมอืที่ใช้ในกำรวจิยั



และประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยในกำรวจิยั ประชำกรเป็นงำนวจิยัทีไ่ดร้บัทุน 8 เล่ม เครื่องมอืคอืแบบบนัทกึ

ข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยำย และวิเครำะห์เนื้อหำ 

ผลกำรวจิยัพบว่ำ งำนวจิยั 8 เรื่อง เป็นกำรพฒันำกำรเรยีนกำรสอน 4 เรื่อง นอกนัน้เป็นกำรประเมนิ

ควำมต้องกำรและกำรประเมนิหลกัสูตร ตวัแปรทีศ่กึษำส่วนใหญ่เป็นดำ้นจติพสิยั 7 เรื่อง นอกนัน้เป็น

ดำ้นพุทธพิสิยั ประโยชน์ที่น ำไปใชม้ำกทีสุ่ดคอืพฒันำกำรเรยีนกำรสอน งำนวจิยัทุกเรื่องเป็นประโยชน์

ต่ออำจำรยผ์ูส้อนใชพ้ฒันำผูเ้รยีนพฒันำกำรสอนและพฒันำหลกัสตูร 

ส ำนักวจิยัมหำวทิยำลยั อสีเทริน์เอเชยี (2555 : น.2 และ น.29) ได้ศกึษำเรื่องกำรคดิเชงิ

วิเครำะห์และสงัเครำะห์งำนวิจยักำรเรียนกำรสอนปีกำรศึกษำ 2555 มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำ

คุณลกัษณะของงำนวจิยั สงัเครำะหว์ธิดี ำเนินกำรวจิยั  สงัเครำะหง์ำนวจิยัองคค์วำมรูแ้ละนวตักรรม 

ประชำกร คอืงำนวจิยัทีแ่ลว้เสรจ็ในปี 2555 จ ำนวน 17 เรื่อง เครื่องมอืทีใ่ชใ้นกำรวจิยัคอืแบบส ำรวจ

ขอ้มลูและแบบสรุปขอ้มลู เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยรวบรวมเอกสำร ตรวจสอบควำมสมบูรณ์แลว้บนัทกึใน

เครื่องมอืแลว้สงัเครำะหข์อ้มูลโดยกำรวเิครำะห์เนื้อหำ ผลกำรวจิยัพบว่ำงำนวจิยักำรเรยีนกำรสอนทัง้ 

17 เรือ่งครอบคลุม 5 ตวั คอื วธิสีอน สื่อและอุปกรณ์กำรสอน เจตคตวิชิำชพี และอตัลกัษณ์ของบณัฑติ

ควำมพงึพอใจของนกัศกึษำ ปญัหำกำรเรยีนกำรสอนและสภำพปญัหำกำรจดักำรเรยีนกำรสอน 

สรุปจำกทฤษฎีและงำนวิจยัที่เกี่ยวข้องกำรสงัเครำะห์งำนวิจยัหรืองำนวิทยำนิพนธ์จะเป็น

ประโยชน์ต่อสถำบนักำรศกึษำหรอืองค์กรที่ท ำกำรวจิยัหรอื ขอ้สนเทศเป็นขอ้เสนอแนะในกำรก ำหนด

ทศิทำงหรอืหวัเรื่องส ำหรบักำรวจิยัหรอืวทิยำนิพนธ์ที่มกีำรท ำน้อยและยงัไม่ได้วจิยั รวมถงึอำจำรย์ที่

ปรกึษำควบคุมวทิยำนิพนธ์สำมำรถแนะน ำหวัข้อกำรวจิยัและค ำแนะน ำในกำรด ำเนินกำรวจิยัที่เป็น

ปญัหำได ้

  
12. ระเบยีบวธิวีจิยั ใหร้ะบุรำยละเอยีดต่อไปนี้  

12.1 ใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัอะไร (ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิบรรยำย เชงิปฏบิตักิำร ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิ
ทดลอง ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิประวตัศิำสตร ์กำรวจิยัเอกสำร กำรวจิยักรณศีกึษำฯลฯ) 

ใช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิบรรยำย จำกกำรวเิครำะห์ สงัเครำะห ์เอกสำรวทิยำนิพนธ์ของนักศกึษำ
สำขำวชิำหลกัสตูรและกำรสอน คณะศกึษำศำสตร ์ มหำวทิยำลยัรงัสติ  

12.2 ประชำกรและ กลุ่มตวัอยำ่ง โดยใหร้ะบุวธิกีำรไดม้ำซึง่กลุ่มตวัอยำ่ง 
ประชำกรคือ เอกสำรวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำสำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน คณะ

ศึกษำศำสตร์ ที่ได้ร ับกำรอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่ งของกำรส ำเร็จกำรศึกษำจำกบัณฑิตวิทยำลัย 
มหำวทิยำลยัรงัสติ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551-2560 จ ำนวนทัง้สิน้ 140 เล่ม ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษที่
เป็นของนกัศกึษำจำกประเทศภฏูำน (หลกัสตูรศกึษำศำสตรมหำบณัฑติ สำขำวชิำหลกัสูตรและกำรสอน 
เริม่เปิดจดักำรเรยีนกำรสอนครัง้แรกปี 2548 นักศึกษำรุ่นแรกส ำเร็จกำรศึกษำปี พ.ศ.2551 จนถึง
นกัศกึษำปีปจัจบุนัคอื 2560) 

กลุ่มตัวอย่ำงคือ เอกสำรวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำสำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน คณะ
ศกึษำศำสตร ์ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551-2560 จ ำนวนทัง้สิน้ 103 เล่ม ซึง่ก ำหนดขนำดของกลุ่มตวัอย่ำงจำก



ตำรำงส ำเรจ็รปูของ Krejcie & Morgan โดยใชร้ะดบัควำมเชื่อมัน่ที ่95% และควำมคลำดเคลื่อนเท่ำกบั 
5% (สุวมิล ตริกำนนัท,์ 2556) 

12.3 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นกำรเกบ็ขอ้มลู โดยใหร้ะบุลกัษณะของเครือ่งมอืทีใ่ช้  
เครือ่งมอืทีใ่ชส้งัเครำะหง์ำนวจิยัม ี2 ชุด คอื แบบบนัทกึขอ้มลูเพื่อกำรสงัเครำะหแ์ละแบบบนัทกึ

ขอ้มลูเพื่อกำรวเิครำะหง์ำนวจิยัทีผู่ว้จิยัสรำ้งขึน้มรีำยละเอยีดดงันี้ 
ชุดท่ี 1 แบบบนัทกึขอ้มลูเพื่อกำรสงัเครำะหง์ำนวจิยัม ี3 ตอน ไดแ้ก่  
1.ขอ้มลูพืน้ฐำน ประกอบดว้ย  ชื่อเรือ่ง ชื่อวจิยั และปีทีส่ ำเรจ็กำรศกึษำ 
2.วธิดี ำเนินกำรวจิยั  ประกอบดว้ย รปูแบบ ประเภทของงำนวจิยั ประชำกร หรอืกลุ่มตวัอย่ำงที่

ใช้ในกำรวิจยั รวมทัง้รำยละเอียดที่ได้จำกกลุ่มตัวอย่ำง เครื่องมอืที่ใช้ในงำนวิจยั กำรสร้ำงและหำ
คุณภำพเครือ่งมอื วธิกีำรเกบ็รวบรวมขอ้มลู กำรวเิครำะหข์อ้มลูและสถติทิีใ่ชใ้นกำรวเิครำะหข์อ้มลู 

3.ผลกำรวจิยัซึ่งได้แก่ องค์ควำมรู ้ข้อเทจ็จรงิ นวตักรรมของงำนวจิยัและขอ้ค้นพบต่ำงๆเช่น
กำรจดักำรศกึษำ นวตักรรมกำรเรยีนกำรสอน ฯลฯ 

ชุดท่ี 2 แบบบนัทกึขอ้มลูเพื่อกำรวเิครำะหง์ำนวจิยั ตรวจสอบคุณภำพของเครือ่งมอืโดย
ผูเ้ชีย่วชำญ 

12.4 วธิกีำรด ำเนินกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลู ด ำเนินกำรดงันี้ 
1.รวบรวมเอกสำรงำนวจิยัของนักศกึษำที่อยู่ในหอสมุด มหำวทิยำลยัรงัสติ และห้องสมุดของ

คณะศกึษำศำสตรแ์ละในไฟลข์อ้มลูของหลกัสตูร 
2.ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของงำนวจิยัและกรอกแบบบนัทกึขอ้มูลของงำนวจิยัในแบบบนัทกึ

ตรวจสอบควำมถูกตอ้งและควำมเทีย่งตรงของกำรกรอกขอ้มลูจนไดข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง 
3.น ำแบบบนัทกึงำนวจิยัทีร่วบรวมมำลงสรุปในแบบสรปุขอ้มลูเพื่อกำรสงัเครำะห์ 
12.5 กำรด ำเนินกำรวเิครำะหข์อ้มลู 
ผู้วจิยัสงัเครำะห์งำนวจิยัโดยใช้วธิกีำรวเิครำะห์เนื้อหำ ท ำกำรสงัเครำะห์เชื่อมโยงกบัแนวคดิ

ทฤษฎแีละงำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อสรปุเป็นองคค์วำมรู ้นวตักรรมทีเ่กดิจำกงำนวจิยั 
สถิติที่ใช้ในกำรวเิครำะห์ สงัเครำะห์ข้อมูล ได้แก่  กำรหำค่ำควำมถี่ และร้อยละของจ ำนวน

ขอ้มลูแต่ละประเภทโดยค ำนวณจำกสตูร  (ไพศำล วรค ำ, 2554: น.315) 

P=    F     ×  100 
                N 
 

เมือ่   P แทนค่ำรอ้ยละ 
F แทนค่ำควำมถีท่ีต่อ้งกำรแปลงเป็นรอ้ยละ 
N แทนจ ำนวนควำมถีท่ ัง้หมด  

12.6 วธิกีำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำร (โปรดระบุขัน้ตอนโดยละเอยีด ในกรณทีีเ่ป็นโครงกำร
รว่มกนั ใหร้ะบุกำรแบ่งส่วนงำนและผูร้บัผดิชอบ) 

1. ศกึษำแนวคดิทฤษฎแีละงำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรสงัเครำะหก์ำรวจิยัหรอืวทิยำนิพนธ์ 
2. ก ำหนดปญัหำหรอืหวัขอ้งำนวจิยั  
3. ท ำกำรศกึษำแนวคดิทฤษฎกีำรก ำหนดนิยำมปญัหำแบบแผนและสมมตฐิำนในกำรวจิยั 



4. ศึกษำและรวบรวมเอกสำรงำนวจิยัของนักศึกษำที่อยู่ในหอสมุด มหำวทิยำลยัรงัสิต และ
หอ้งสมดุของคณะศกึษำศำสตรแ์ละในไฟลข์อ้มลูของหลกัสตูร (ผูร้ว่มวจิยั) 

5. เขยีนโครงกำรวจิยัและน ำเสนอขอทุนเพื่อด ำเนินกำรวจิยัต่อไป 
6. ปรบัปรงุเคำ้โครงกำรวจิยั  
7. ก ำหนดแนวคิดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงงำนวิจยัตำมแผนที่ก ำหนดวิธีด ำเนินกำรวิจยัซึ่งมีทัง้

งำนวจิยัทีเ่ป็นภำษำไทยและภำษำองักฤษ 
8. ออกแบบและสร้ำงเครื่องมอืกำรเก็บรวบรวมและวเิครำะห์ขอ้มูลซึ่งมสีองฉบบัรวมทัง้แปล

เครือ่งมอืเป็นภำษำองักฤษใชส้ ำหรบังำนวจิยัทีเ่ป็นภำษำองักฤษ 
9. คัดเลือกผู้ช่วยวิจยัในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลที่มีควำมสำมำรถด้ำน

ภำษำองักฤษรวม 2 คน 
10. ตรวจสอบคุณภำพเครื่องมอืจำกผู้เชี่ยวชำญและจดัพิมพ์เครื่องมอืรวมทัง้ภำษำอังกฤษ 

จ ำนวน 150 ชุด 
11. ผู้วจิยัและผู้ร่วมวจิยัรวบรวมโดยกำรสุ่มและคดัเลอืกงำนวจิยัที่สมบูรณ์ตำมที่ก ำหนด แล้ว

เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยบนัทกึลงในแบบบนัทกึชุดที ่1  
12. ตรวจสอบควำมเรยีบร้อยสมบูรณ์ของแบบบนัทกึแล้วลงมอืวเิครำะห์/สงัเครำะห์โดยกำร

วเิครำะหเ์นื้อหำ ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ  
13. สรปุผลวเิครำะหล์งในแบบบนัทกึชุดที ่2 เตรยีมจดัเขยีนรำยงำนต่อไป 
14. จำ้งผู้มคีวำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำองักฤษแปลผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูลจำกกำรสงัเครำะห์

เอกลกัษณ์งำนวจิยัทีเ่ป็นภำษำองักฤษ 
15. เขยีนรำยงำนกำรวจิยัฉบบัสมบูรณ์พร้อมทัง้จดัท ำบทคดัย่อ และบทควำมวจิยัเพื่อเตรยีม

เผยแพรต่่อไป 
16. ใหท้ีป่รกึษำและผูท้รงคุณวุฒติรวจสอบและประเมนิเอกสำรรำยงำนกำรวจิยัและบทควำม 
17. ปรบัแกเ้อกสำรและบทควำมใหส้มบรูณ์ถูกตอ้ง 
18. เผยแพร่งำนวจิยัทัง้ทำงน ำเสนอบทควำมทำงวิชำกำรและกำรจดัส่งตีพิมพ์ในวำรสำรที่

เกีย่วขอ้ง 
19. รำยงำนควำมกำ้วหน้ำพรอ้มส่งรำยงำนกำรวจิยัต่อหน่วยงำนทีส่นับสนุนทุน  

13. ขอบเขตของกำรวจิยั  
1) ประชำกรทีใ่ชใ้นกำรวจิยัครัง้นี้คอืวทิยำนิพนธข์องนกัศกึษำสำขำวชิำหลกัสตูรและกำรสอน 

คณะศกึษำศำสตร ์ทีไ่ดร้บักำรอนุมตัใิหส้ ำเรจ็กำรศกึษำจำกบณัฑติวทิยำลยั มหำวทิยำลยัรงัสติ ตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2551-2560 

2) เนื้อหำทีใ่ชใ้นงำนวจิยั คอื รำยงำนกำรวจิยัหรอืวทิยำนิพนธฉ์บบัสมบรูณ์ และของนกัศกึษำ
สำขำวชิำหลกัสตูรและกำรสอน คณะศกึษำศำสตร ์ทีไ่ดร้บักำรอนุมตัใิหส้ ำเรจ็กำรศกึษำจำกบณัฑติ
วทิยำลยั มหำวทิยำลยัรงัสติ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551-2560 
 
 
 
 



14. แผนกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำร 
อนัดบั
ที ่

กจิกรรม 
เดอืน : พ.ศ. 2561 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 
 

ศกึษำเอกสำรและงำนวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง 

1 
          

2 วำงแผนเขยีนโครงกำร   2          
3 เสนอขออนุมตังิำนวจิยั    3         
4 ปรบัปรงุเคำ้โครง     4        
5 สรำ้งเครือ่งมอืในกำรวจิยั     5       
6 วำงแผนเกบ็รวบรวมขอ้มลู      6      
7 เกบ็รวบรวมขอ้มลู      7     
8 วเิครำะห ์สงัเครำะห์        8    
9 เขยีนรำยงำนกำรวจิยั         9   
10 เผยแพรผ่ลงำนวจิยั          10 

หมำยเหตุ : กจิกรรมและเวลำอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 
 

15. งบประมำณ  
งบประมำณ 31,700 บำท 
เสนองบประมำณโดยใช้เกณฑ์ในกำรยื่นข้อเสนอโครงกำรวิจยัดังต่อไปนี้  ในลักษณะของ

โครงกำรทัว่ไป มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
1. ค่าตอบแทน 
     1.1 ค่ำตอบแทนทีป่รกึษำโครงกำร 1 คน (ภำยนอก) 

 
2,000 

 
บำท 

2. ค่าวสัด ุ - - 
3. ค่าใช้สอย 
     3.1 ค่ำจดัท ำแบบบนัทกึและสรุปขอ้มลู (20 บำท x 150 คน x 1 ชุด) 
     3.2 ค่ำจำ้งพมิพง์ำนและส ำเนำเนื้อหำ (เหมำจ่ำย) 
     3.3 ค่ำพฒันำเครื่องมอื 
     3.4 ค่ำใชจ้่ำยเบด็เตลด็ (เหมำจ่ำย)                                          

 
3,000 
5,000 
5,000 
1,000 

 
บำท 
บำท 
บำท 
บำท 

รวมงบประมาณท่ีหวัหน้าโครงการได้รบั 16,000 บาท 
4. อ่ืนๆ (จ่ายในนาม ศสพ. รวมสูงสุด 15,700 บาท) 
     4.1 ค่ำตอบแทนผูท้รงคุณวฒุปิระเมนิบทควำมวจิยั 2 ท่ำน 
           (เฉพำะกรณตีพีมิพบ์ทควำมในวำรสำรพฒันำกำรเรยีนกำรสอน มหำวทิยำลยัรงัสติ) 
     4.2 ค่ำตอบแทนผูท้รงคุณวฒุปิระเมนิขอ้เสนอโครงกำรวจิยั 
     4.3 ค่ำตอบแทนผูต้รวจสอบบทคดัย่อไทย-องักฤษ 
     4.4 ค่ำสมนำคุณโครงกำรวจิยัทีเ่สรจ็สมบรูณ์ 
     4.5 ค่ำใชจ้่ำยในกำรเผยแพร่และน ำเสนอผลงำนวจิยั 

 
2,000 

 
500 
200 

3,000 
10,000 

 
บำท 
 
บำท 
บำท 
บำท 
บำท 

รวมเป็นจ านวนเงิน 31,700 บาท 

 



 
 
16. เอกสำรอำ้งองิ  
กมลทพิย ์ยงใจยุทธ. (2558). การสงัเคราะหว์ทิยานิพนธ ์สาขาบรหิารการศกึษา  มหาวทิยาลยัราชภฏั

มหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2545 – 2555. ปรญิญำนิพนธ ์ครศุำสตรม์หำบณัฑติสำขำวจิยัและ
ประเมนิผลกำรศกึษำ  มหำวทิยำลยัมหำสำรคำม.นงลกัษณ์ วริชัชยั. (2555). กำรสงัเครำะห์
งำนวจิยั. วทิยำกร 112( 1) 49 – 52 ;พฤศจกิำยน.  

ชไมพร กำญจนกจิสกุล. (2555). ระเบยีบวธิวีจิยัทางสงัคมศาสตร.์ ภำควชิำสงัคมวทิยำและมนุษยวทิยำ 
คณะสงัคมศำสตร.์ มหำวทิยำลยันเรศวร พษิณุโลก. 

นงลกัษณ์ วริชัชยัและสุวมิล ว่องวำณชิ. (2552). การสงัเคราะหง์านวจิยัทางการศกึษาดว้ยการ                             
วเิคราะหอ์ภมิานและการวเิคราะหเ์นื้อหา. กรงุเทพฯ : ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำ
แห่งชำตสิ ำนกันำยกรฐัมนตร.ี 

บุญชม ศรสีะอำด. (2545). การวจิยัเบื้องตน้. พมิพ ์ครัง้ที7่. กรงเทพฯ : สุวรียิำสำสน์ 
บุญชม ศรสีะอำด. (2546). การพฒันาการท าวทิยานิพนธ.์ กรงุเทพฯ : สุวรียิำสำสน์  
บุญธรรม กจิปรดีำบรสิุทธิ.์ (2553). คู่มอืการวจิยั กำรเขยีนรายงาน การวจิยัและวทิยำนิพนธ.์ พมิพค์รัง้

ที ่10. กรงุเทพฯ : ศูนยห์นงัสอืจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั. 
บุญเลีย้ง ทุมทอง. ( 2555). ระเบยีบวธิวีจิยัภาคหลกัสตูรและการสอน. กรงุเทพฯ: ศูนยห์นงัสอื

จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั. 
รำชกจิจำนุเบกษำ. (2558). ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง เกณฑม์ำตรฐำนหลกัสตูรระดบั

บณัฑติศกึษา พ.ศ. 2558. หน้ำ 12 เล่ม 132 ตอนพเิศษ 295 
วรำภรณ์ บวรศริ ิและสุมมติรำ องัวฒันกุล. (2546). การสงัเคราะหง์านวจิยัดา้นการเรยีนการสอนใน

ประเทศไทย. สงขลำนครนิทร ์9(25) 1-25 มกรำคม – เมษำยน. สงขลำ. 
วลยัพร ศรเีรอืงรำย. การวเิคราะหว์ทิยานิพนธศ์กึษาศาสตรม์หาบณัฑติ คณะศกึษาศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่พ.ศ. 2537-2539. คณะศกึษำศำสตร ์มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่. เชยีงใหม่. 
วริชั วริชันิภำวรรณ. (2553). หลกัการและเทคนิคการเขยีน งานวจิยัวทิยานิพนธแ์ละรายงาน. 

กรงุเทพฯ. 

สุนทรำโตบวั. (2555). การสงัเคราะหง์านวจิยัทีไ่ดร้บัทุนจากภาควชิาการศกึษาคณะศกึษาศาสตร์.
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร.์ กรงุเทพฯ. 

สุวมิล ตริกำนนัท.์ (2556). ระเบยีบวธิกีารวจิยัทางสงัคมศาสตรแ์นวทางสู่การปฏบิตั.ิ โรงพมิพแ์ห่ง
จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั : กรงุเทพฯ. 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำแห่งชำต.ิ (2545). พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ2542 และที ่
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553. กรงุเทพฯ. 

ส ำนกัวจิยั มหำวทิยำลยัอสีเทริน์เอเชยี. ( 2555). รายงานการคดัสรรวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห ์งานวจิยั
เรือ่งการเรยีนการสอน ปีการศกึษา 2555. กรงุเทพฯ. 

 
 
 



 
 
 
 

ลงนำม______________________ ผูเ้สนอโครงกำร  
           ( ดร.ศรสีมร พุ่มสะอำด )  
 

17. ควำมเหน็ของหวัหน้ำภำควชิำ/หวัหน้ำสำขำวชิำ/หวัหน้ำหน่วยงำน 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

ลงนำม______________________  
         ( ดร.นิภำพร เฉลมินิรนัดร )  

 
18. ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรประจ ำคณะ (ลงนำมโดยคณบด)ี  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

ลงนำม______________________  
          ( ผศ.ดร.อญัชล ีชยำนุวชัร )  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวติันักวิจยั 
โครงการวิจยั กำรสงัเครำะหง์ำนวจิยัของนกัศกึษำระดบับณัฑติศกึษำ  

คณะศกึษำศำสตร ์มหำวทิยำลยัรงัสติ 

1. ชื่อ – สกุล (ภำษำไทย) นำงสำวศรสีมร พุ่มสะอำด  
   (ภำษำองักฤษ) Miss Srisamorn  Pumsa-ard  

วนั เดอืน ปีเกดิ 7 พฤศจกิำยน 2489  
ต ำแหน่ง  อำจำรย ์  ผศ.   รศ.   ศ.   อื่นๆ  
กำรศกึษำ   ไมไ่ดอ้ยูร่ะหว่ำงศกึษำต่อ  อยูร่ะหว่ำงศกึษำต่อ  
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