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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การวิจัยนับเปนกระบวนการพัฒนาที่สําคัญของประเทศ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงได
กําหนดใหเปนหนึ่งในเปาหมายที่จะตองดําเนินการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการจัดการ
เรียนการสอนของสถาบัน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชียไดจัดตั้งสํานักวิจัย เปนหนวยงานหลักที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีนโยบาย 2 ดาน คือ นโยบายดานบริหารจัดการ และ
นโยบายดานการวิจัย ซึ่งนโยบายแตละดานมีเปาหมายในการดําเนินงานดังนี้
นโยบายดานบริหารจัดการ
1. สงเสริมและพัฒนาใหการบริหารจัดการภายในสํานัก มีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยกระบวนการระบบคุณภาพ ที่มีการวางแผน การติดตาม
การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุง
3. พัฒนาการสื่อสารภายในสํานัก และกระบวนการสื่อสารในฐานะเปนหนวยงานกลางของ
มหาวิทยาลัย สูชองทางการสื่อสารรูปแบบตาง ๆ ที่สนับสนุนระบบกลไกการบริหารงานวิจัย เพื่อสราง
บรรยากาศและแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัยของอาจารยประจํามหาวิทยาลัย
4. สงเสริมการจัดทําฐานขอมูล และพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารภายในสํานักและ
การนําสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. การสงเสริมใหเกิดกระบวนการจัดการความรูภายในสํานัก และการสรางกระบวนการการ
จัดการความรูดานการวิจัยเพื่อนําไปใชประโยชน
6. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหสอดคลองกับคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงดานการวิจัย
นโยบายดานการวิจัย
1. สรางและสงเสริมใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางภารกิจการสอนและการทําวิจัย
2. การพัฒนาสมรรถนะอาจารย ในการทําวิจัยความรูตามศาสตร การกํากับติดตามใหปฏิบัติ
งานวิจัยตามระยะเวลาและตามจรรยาบรรณการวิจัย และการสงเสริมใหเผยแพรผลงานวิจัยในวารสาร
ทางวิชาการที่มีมาตรฐาน
3. การสนับสนุนสภาพแวดลอมในการทําวิจัย โดยการสนับสนุนระบบฐานขอมูลและ
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการคนควาวิจัย การสนับสนุนการใชอุปกรณหรือหองปฏิบัติการตาง ๆ และ
ระบบใหคําปรึกษาดานการทําวิจัย
4. การสนับสนุนใหสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือการสนับแหลงทุนวิจัย การ
ประชุมสัมมนาการเผยแพรผลงานวิจัย
5. การพัฒนางานวิจัยสถาบัน ในประเด็นความจําเปนเรงดวน ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
เพื่อนําผลการวิจัยไปใชประโยชนตอไป
สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
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จากแนวนโยบายทั้ง 2 ดานขางตนที่มุงใหเกิดการพัฒนาดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย ไดถูก
นํามากําหนดเปนยุทธศาสตรในการดําเนินงาน โดยมียุทธศาสตรสําคัญที่สอดคลองกับการพัฒนา คือ
ยุทธศาสตรที่ 3 งานวิจัย
เปาประสงค (Goal) ผลงานหรืองานสรางสรรค มีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่ยอมรับ โดยมี
วัตถุประสงค (Objective) คือ
1. ประยุกตผลการวิจัยไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
2. ผลิตและเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อพัฒนาองคความรูที่นําไปใชประโยชน
ทั้ ง จากวิ สั ย ทั ศ น นโยบาย และยุ ท ธศาสตร ดั ง กล า วข า งต น ได แ สดงให เ ห็ น ถึ ง การให
ความสําคัญตอการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยที่ผานมานั้นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไดสงผลใหเกิด
การพั ฒ นาทางด า นการเรี ย นการสอนอย า งมากมาย ซึ่ ง จากการดํ า เนิ น งานวิ จั ย ที่ ผ า นมา ทาง
สํานักวิจัยไดทําการคัดสรร วิเคราะห และสังเคราะห งานวิจัยในภาพรวมของแตละปการศึกษาที่ได
ดําเนินการวิจัยของคณะตางๆ แตอยางไรก็ตามจากการรวบรวมขอมูลที่ผานมาของสํานักวิจัย พบวา
ประเด็นเรื่องความสอดคลองของหัวขอตางๆในงานวิจัย ยังเปนปญหาที่สามารถพบไดเปนระยะๆใน
งานวิจัยที่ดําเนินการในแตละปการศึกษา ทั้งนี้ประเด็นเรื่องความสอดคลองนับเปนประเด็นสําคัญที่
สงผลตอคุณภาพของงานวิจัยนั้นๆ โดยนับตั้งแตการกําหนดชื่อเรื่อง ปญหาการวิจัย กรอบแนวคิดใน
การวิจัย วัตถุประสงคของการวิจัย และสมมติฐานของการวิจัย (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา,
2555 : 5-6) ซึ่งกระบวนการวิจัยแตละขั้นตอนนั้นมีความสําคัญ และมีความสัมพันธ สอดคลอง
เชื่อมโยงกันเป นลู กโซ ผูวิจัย ที่ป ระสบความสําเร็จ จะตองสามารถวางแผนและดําเนิน การวิจัยได
สมบูรณครบถวนทุกขั้นตอนแบบครบวงจร การสรางแนวคิดนั้นมีความสําคัญมากสําหรับการวิจั ย
กอนที่จะลงมือไปรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยที่ขามขั้นตอนไปเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
เลย โดยไมไดมีการสรางแนวคิด ทฤษฎีกอนนั้น จะไมกอใหเกิดประโยชนหรือสรางความกาวหนาแก
องคความรูในสาขาวิชานั้นแตประการใด ดังนั้นการออกแบบวางแผนและดําเนินการวิจัย จึงนับเปน
กลยุทธที่ตองใชวิจารณญาณในการวิจัย เพื่อใหงานวิจัยนั้นๆมีความสอดคลองมิใชการเลือกเพียงแบบ
การวิจัยใหเหมาะสม (Wiersma, 2000 : 104 อางใน สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2554 : 131)
จากความสําคัญดังกลาว คณะผูวิจัยในฐานะผูปฏิบัติงานในการสนับสนุนและสงเสริมการ
ดําเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย จึงสนใจที่จะดําเนินการวิจัยเพื่อศึกษาและสังเคราะห
ความสอดคลองของงานวิจัยที่ไดดําเนินการในชวงที่ผานมา เพื่อนําผลที่ไดมาทําการพัฒนา ยกระดับ
คุณภาพของงานวิจัย ตลอดจนแนวทางในการดําเนินการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยตอไป
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึ ก ษาและสั ง เคราะห ค วามสอดคล อ งของงานวิ จั ย กลุ ม สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีที่ดําเนินการระหวางปการศึกษา 2555-2556 ของมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
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2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่
จะดําเนินงานตอไปของมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
สําหรับขอบเขตของการวิจัยในครั้งนี้ จะเปนการสังเคราะหงานวิจัยของคณะที่มีการสอนกลุม
สาขาวิ ช าวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี ข องมหาวิท ยาลั ย อี ส เทิ ร น เอเชี ย ซึ่ ง ดํ า เนิ น การระหว า งป
การศึ ก ษา 2555-2556 โดยพิ จ ารณาความสอดคล องของงานวิ จั ย ตั้ ง แต การกํ า หนดหั ว ข อจนถึ ง
ระเบียบวิธีวิจัย (บทที่ 1-3 / ขอเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ)
1.4 นิยามศัพทเฉพาะ
การวิจัยครั้งนี้มีนิยามศัพทเฉพาะสําหรับการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
การสังเคราะหงานวิจัย หมายถึง การนําสวนตางๆของงานวิจัยตั้งแตบทนํา การทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และระเบียบวิธีวิจัย (บทที่ 1-3) จากงานวิจัย มาพิจารณาในดาน
ความสอดคลองของหัวขอและประเด็นตางๆ เพื่อยืนยันผล ประเมิน และบรรยายสรุปรวมกัน เพื่อให
เห็นถึงประเด็นความสอดคลองที่เกิดขึ้น
ความสอดคลองของงานวิจัย หมายถึง การที่หัวขอและประเด็นตางๆ ตลอดจนเนื้อหาใน
หัวขอหรือประเด็นที่กําหนดในงานวิจัยเหลานั้น อันไดแก บทนํา การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ และระเบียบวิธีวิจัย (บทที่ 1-3) มีความเกี่ยวของพองกัน มีความสัมพันธกันอยางเปนเหตุ
เปนผล เปนไปตามกระบวนการที่จะนําไปสูเปาหมายของงานวิจัยนั้นๆ
งานวิจัย หมายถึง การหาความรู ความจริง โดยดําเนินการอยางเปนระบบ แบบแผน ตาม
หลักวิชาอยางเปนเหตุเปนผล รอบคอบ รัดกุม ละเอียด และมีความเชื่อถือได สามารถนําผลที่ไดไป
สร างประโยชน ซึ่งในการวิจั ย ครั้ งนี้จ ะเปน งานวิจัยกลุมสาขาวิช าวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่
ดําเนินการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย และมิใชงานวิจัยบางสวน โดยจะพิจารณา
เฉพาะบทที่ 1-3 หรือขอเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ ที่ผานการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเรียบรอย
แลว ในปการศึกษา 2555-2556
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัย
1. สภาพปญหาดานความสอดคลองในการดําเนินงานวิจัยกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
2. สํานักวิจัยมีแนวทางในการกําหนดเปาหมายสําหรับการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการ
ดําเนินงานวิจัยกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
3. สํานักวิจัยสามารถสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหสามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานเปนที่ยอมรับแกสังคม
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บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิ จัยเรื่ อง “การสั งเคราะหความสอดคลองในงานวิจัยกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย” มีวัตถุประสงคที่จะทําการสังเคราะหความสอดคลองของ
การดําเนินงานวิจัยกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของคณะตางๆที่ดําเนินการระหวางป
การศึ กษา 2555 ถึ ง 2556 ซึ่ งวั ตถุป ระสงคดังกลาวจึงนําไปสูการทบทวนเอกสารและงานวิจัย ที่
เกี่ยวของในประเด็นตางๆ ดังนี้
2.1 การออกแบบงานวิจัย
2.2 การพิจารณาคุณภาพงานวิจัย
2.3 แนวทางการพิจารณาความสอดคลองในงานวิจัย
2.4 หลักการเขียนโครงการวิจัยที่ดี
2.5 การสังเคราะหงานวิจัย
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
โดยรายละเอียดในแตละหัวขอ สามารถนําเสนอรายละเอียดไดดังนี้
2.1 การออกแบบงานวิจัย
การออกแบบงานวิจัย นับเปนกระบวนการขั้นตนของงานวิจัย การออกแบบและการวางแผน
ที่ดี จะชวยใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคและกระบวนการวิจัยที่กําหนด และผลของงานวิจัยที่ได
มีความนาเชื่อถือ เปนไปตามหลักวิชา และเปนที่ยอมรับได การออกแบบงานวิจัยควรพิจารณาตั้งแต
การกําหนดปญหาการวิจัย ความสําคัญของปญหา ความชัดเจนของวัตถุประสงคของการวิจัย
สมมติฐานการวิจัยในแงความเฉพาะเจาะจงชัดเจน อาศัยทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของเปนพื้นฐาน
ระเบียบวิธีการวิจัย การสุมตัวอยางใชเทคนิคการสุมที่มั่นใจ ความเปนตัวแทนของประชากร เทคนิค
การวิเคราะหขอมูล การควบคุมตัวแปร เครื่องมือที่นํามาใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ความเที่ยงและ
ความตรงของเครื่องมือการวิจัย การควบคุมพฤติกรรมของผูถูกสังเกตการณในกรณีการเก็บและ
รวบรวมขอมูลดวยการสังเกต การเลือกสถิติในการวิเคราะหขอมูล การน าเสนอผลการวิเคราะห และ
ความถูกตองในการแปลผล (รัตนา ดวงแกว, 2556 : 19-22)
การออกแบบการวิจัย เปนการสรางแบบแผนของการวิจัยที่ดําเนินการในแตละโครงการใหมี
รูปแบบอยางชัดเจน โดยการวางแผนการวิจัยเกี่ยวของกับการออกแบบโครงการวิจัยซึ่งแบงเปน 2
สวน คือ กระบวนการวิจัย และ กระบวนการบริหารโครงการวิจัย ดังนี้ (สิน พันธุพินิจ, 2549 : 107110)
1. กระบวนการวิจัย ผูวิจัยจะตองออกแบบการวิจัยใหครอบคลุมขั้นตอน หลักการ วิธีการ
หรือ ทฤษฎีทางการวิจัยใหถูกตอง นาเชื่อถือ และมีความสมบูรณตามศาสตรของการวิจัย มีขั้นตอน
คือ
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1.1 การกําหนดปญหาการวิจัย ทั้งนี้เมื่อกําหนดปญหาการวิจัยบนพื้นฐานของขอบเขต
การวิจัยแลว ควรทบทวนชื่อเรื่องหรือปญหาของการวิจัยใหแนนอนและชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง ใหได
คําตอบที่สุดทายที่ถูกตองจริงๆ โดยทบทวนวาชื่อเรื่องที่กําหนดไวนั้น ไมกวางหรือไมแคบเกินไป ไมสั้น
หรื อ ยาวเกิ น ไป เป น เรื่ อ งแปลกใหม น า สนใจ มี คุ ณ ค า และทั น ต อ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม
นอกจากนี้ อาจวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาสที่จะดําเนินการไดจนสําเร็จ และอุปสรรคที่อาจเกิด
ขึ้นกับการดําเนินการวิจัย แลวกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของการวิจัยใหชัดเจน
สวนนําเสนอความเปนมาและความสําคัญของปญหา ควรนําเสนอโดยการบรรยายให
เห็นวาเรื่องที่จะทําการวิจัยนี้มีความเปนมาและมีความสําคัญอยางไรจึงตองทําการวิจัย มักจะเริ่มตน
การเขียนถึงสภาพแวดลอมแบบกวางๆ แลวเขามาสูประเด็นที่แคบๆ แลวสรุปใหเห็นปญหาการวิจัยจน
ทําใหตองทําการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ (นงลักษณ วิรัชชัย, 2533 : 43-72)
สําหรับการกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยนั้น จะเปนการนําเสนอถึงจุดมุงหมายใน
การทําวิจัยเรื่องนั้นๆ โดยถาเริ่มจากวัตถุประสงคที่ดําเนินการไดงายที่สุด จะไดแก เพื่อบรรยาย
จากนั้นวัตถุประสงคที่มีความยากมากขึ้น ไดแก เพื่อสํารวจ เพื่อเปรียบเทียบ เพื่ออธิบาย เพื่อทํานาย
วาในอนาคตจะเกิดอยางไร เพื่อสังเคราะหผลการวิจัย เพื่อประเมิน และสุดทาย คือ เพื่อพัฒนาและ
ตรวจสอบ ตามลําดับ
ดานการกําหนดสมมติของการวิจัย จะเปนการคาดคะเนผลที่จะไดจากการพิสูจน โดย
การแสดงความสัมพันธของตัวแปรที่ทดสอบหรือพิสูจนได ซึ่งตองสอดคลองกับวัตถุประสงคในการ
วิจัย ในสวนของการวิจัยเชิงคุณภาพจะไมเขียนสมมติฐานการวิจัย
การกําหนดขอบเขตการวิจัย จะประกอบดวยขอบเขตดานเนื้อหาวาจะเปนศึกษาสิ่งใด
และขอบเขตดานระยะเวลาตั้งแตเวลาใดถึงเวลาใด ซึ่งเปนเขียนตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวในการ
วิจัย
สวนคําจํากัดความนั้น จะกําหนดเพื่อการสรางความเขาใจใหตรงกัน ระหวางผูวิจัยและ
ผูอาน ซึ่งปกติดูจากคําสําคัญ (Key Word) ของชื่อเรื่อง
การกําหนดประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัย โดยจะเปนประโยชนที่เกิดจากการ
นําผลการวิจัยไปใช ซึ่งจะตองสอดคลองกับจุดมุงหมายในการวิจัยในครั้งนั้นๆ
และในสวนของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เปนการทบทวนแนวคิดหรือทฤษฎี
ต างๆ ที่ จ ะนํ า มาเป น กรอบความคิด ในงานวิจัย ที่ดํ าเนิ น การ หากเป น งานวิ จัย เชิง ปริม าณจะให
ความสําคัญกับหัวขอนี้มากเพราะจะนําไปสูการตั้งคําถามในแบบสอบถาม สวนการทบทวนงานวิจัยที่
เกี่ ย วข อ งเป น การทบทวนงานวิ จั ย ที่ ใ กล เ คี ย งกั บ งานวิ จั ย ที่ ดํ า เนิ น การ ซึ่ ง อาจใกล เ คี ย งในด า น
ความสําคัญของปญหาการวิจัยหรือวิธีในการดําเนินการวิจัยก็ได โดยการเขียนที่ดีนั้นจะตองเรียบ
เรียงความคิดใหเปนระบบ มีการสรุปในตอนทายของแตละตอนและใหเชื่อมโยงกับยอหนาตอไปดวย
1.2 การกําหนดกรอบความคิดเชิงทฤษฎี เพื่อสะดวกตอการศึกษาทบทวนวรรณกรรม
และใชเปนแหลงความคิดที่จะนําไปสรางกรอบแนวคิด และแบบจําลองของการวิจัย รวมทั้งสมมติฐาน
การวิจัยใหสอดคลองกับระเบียบวิธีการวิจัย พรอมกับนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการสําหรับเปนแนวทางใน
การวัดตัวแปรหรือทดสอบสมมติฐาน และเชื่อมโยงกับการเก็บรวบรวมขอมูล
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1.3 การกําหนดระเบียบวิธีวิจัย ประกอบดวยองคประกอบ ดังนี้
1) วิธีการวิจัย เปนสวนที่ระบุวาโครงการวิจัยใชวิธีการหรือการวิจัยประเภทใด เชน
การวิจัยเชิงประยุกต เชิงสํารวจ หรือเชิงทดลอง ตลอดจนแบบแผนการวิจัยที่ใช ไดแก แบบแผนการ
วิจัยแบบทดสอบกอนและหลังการทดลอง เปนตน ทั้งนี้ ผูวิจัยตองสามารถระบุไดวาโครงการวิจัยที่
ดําเนินการเปนการวิจัยประเภทใด ประเภทการวิจัยแบงตามเกณฑไดหลายแบบ ถาแบงตามลักษณะ
การใชประโยชนทางวิชาการ แบงเปน การวิจัยพื้นฐาน และการวิจัยประยุกต ถาแบงตามวิธีการวิจัย
เปนการวิจัยสํารวจ การวิจัยทดลอง การวิจัยบรรยาย หรือการวิจัยพรรณนา การวิจัยสหสัมพันธ การ
วิจัยเปรียบเทียบสาเหตุ การศึกษาเฉพาะกรณี และการวิจัยอนาคต และแบงตามลักษณะขอมูล เปน
การวิจัยเชิงคุณลักษณะหรือการวิจัยคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ เปนตน ในการเขียน
โครงการวิจัย ผูวิจัยจะตองศึกษาระเบียบของหนวยงานในการแบงประเภทการวิจัยและจัดประเภท
งานวิจัยใหเปนไปตามระเบียบของหนวยงานนั้นๆ
นอกจากนี้ผูวิจัยจะตองสามารถระบุไดวา โครงการวิจัยที่ดําเนินการจัดอยูในกลุมวิชา
และสาขาวิชาใด โดยการแบงกลุมวิชาและสาขาวิชานี้อาจแตกตางกันตามสถาบันและหนวยงาน
ผูวิจัยตองศึกษารายละเอียดและระบุใหถูกตอง ตัวอยางของสาขาวิชาและกลุมวิชา ไดแก สาขา
สังคมศาสตร ประกอบดวย กลุมวิชาสังคมวิทยา ประชากรศาสตร จิตวิทยา จิตวิทยาสังคม และ
สื่อสารมวลชน เปนตน สาขาเกษตรศาสตร และชีววิทยา ประกอบดวย กลุมวิชาเกษตรศาสตร สัตว
แพทยศาสตร เปนตน สาขาปรัชญา ประกอบดวย กลุมวิชาปรัชญา ประวัติศาสตร โบราณคดี เปนตน
โครงการวิจัยบางเรื่องมีลักษณะเปนสหวิทยาการใช ทฤษฏี และความรูหลายสาขาวิชา ในกรณีเชนนี้
ผูวิจัยควรระบุกลุมวิชาและสาขาวิชาที่การวิจัยนั้นเนนหนักมากที่สุด
2) ประชากรหรือกลุมตัวอยาง เปนการนําเสนอถึงลักษณะของกลุมประชากร จํานวน
และขนาดของกลุมตัวอยาง วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง พรอมทั้งเหตุผลในการเลือกวิธีนั้นๆ สําหรับการ
วิจัยเชิงคุณลักษณะอาจเขียนบรรยายการเลือกสนาม เหตุผลในการเลือกและการเลือกผูใหขอมูล ทั้งนี้
ผูวิจัยตองระบุใหชัดเจน ซึ่งตองพิจารณาถึงความนาเชื่อถือและมีความเปนตัวแทนที่ดีเพียงใดดวย
3) ลักษณะขอมูล และนิยามตัวแปร คือการอธิบายวาขอมูลสําหรับการวิจัยนี้มี
ลักษณะอยางไร มีนิยามปฏิบัติการอยางไร ในกรณีที่ตัวแปรเปนที่รูจักกันโดยทั่วไป ไมจําเปนตองใหคํา
นิยาม สวนในกรณีที่เปนการวิจัยเชิงคุณลักษณะใชหัวขอวา การกําหนดขอบขายขอมูล
4) เครื่องมือวิจัย เปนการกลาวถึงลักษณะของเครื่องมือ หากเปนการวิจัยเชิงสํารวจ
อาจใชแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถามตามลักษณะของประชากรและกลุมตัวอยาง ในขณะเดียวกัน
ตองระบุการสรางเครื่องมือ การทดสอบเครื่องมือกอนการนําไปใช และการหาคาความเชื่อถือได
5) การเก็บรวบรวมขอมูล เปนการนําเสนอถึงวิธีการและขั้นตอนการนําเครื่องมือไป
ใชในการรวบรวมขอมูล ทั้งนี้ควรระบุดวยวาจะเก็บรวบรวมขอมูลดวยเครื่องมือใด เชน การสังเกต
การสัมภาษณ การสอบถาม และจะเริ่มมีการเก็บรวบรวมขอมูลเมื่อใด
6) การวิเคราะหขอมูล คือการนําเสนอวิธีการวิเคราะหขอมูลดวยมือ เครื่อง
คอมพิวเตอร และใชโปรแกรมในการคํานวณใด โดยในโครงการวิจัยเชิงปริมาณ เปนการอธิบายให
ผูอานโครงการวิจัยทราบวาจะจัดกระทําขอมูลอยางไร วิเคราะหอยางไร สวนในโครงการวิจัยเชิง
คุ ณ ภาพเป น การอธิ บ ายให ผู อ า นโครงการวิ จั ย ทราบว า ผู วิ จั ย ใช วิ ธี ก ารตรวจสอบสามเส า
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(Triangulation) อยางไร ในการตรวจสอบคุณภาพขอมูล ใชวิธีการสังเคราะหสรุปอยางไร มีการสราง
ทฤษฏีฐานราก (Grounded Theory) และการตรวจสอบทฤษฎีหรือไม อยางไร
7) สถิติวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยควรออกแบบสถิติที่จะใชในการวิเคราะหขอมูลให
สอดคลองกับวิธีการวิจัย ประเภท และระดับของขอมูลเพื่อใหมีอํานาจการวิเคราะหที่ถูกตองแมนยํา
และนาเชื่อถือ ทั้งนี้ผูวิจัยตองระมัดระวังในการเลือกใชสถิติใหเหมาะสมกับปญหาวิจัยและลักษณะ
ขอมูล โดยทั่วไปผูวิจัยตองระบุวา การวิเคราะหเบื้องตน วิเคราะหตัวแปรใดโดยใชสถิติอะไร การ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและการตรวจสอบ ขอตกลงเบื้องตนของสถิติใชวิธีใด และการวิเคราะห
เพื่อตอบคําถามวิจัยใชสถิติอะไร
8) ระยะเวลาที่ทําการวิจัย เปนการแจงกําหนดเวลาที่ทําการวิจัย โดยระบุเดือน
และปที่เริ่มตน และที่สิ้นสุดโครงการ ซึ่งการใหทุนอุดหนุนการวิจัยของแตละหนวยงานอาจมีชวง
ระยะเวลาในจัดสรร เชน ตามปงบประมาณ ดังนั้นผูวิจัยตองกําหนดระยะเวลาที่ทําการวิจัยใหตรงตาม
ปงบประมาณ ในกรณีที่เปนโครงการวิจัยตอเนื่อง ควรระบุเดือนและปที่เริ่มตน และที่สิ้นสุดโครงการ
รวมทั้งระบุวาโครงการวิจัยที่เสนอนี้เปนขั้นตอนใดของโครงการวิจัยใหญ
9) แผนการดําเนินงานวิจัย จะเปนแผนการดําเนินงานโดยเปนรายละเอียดที่ผูวิจัยได
วางแผนจะลงมือปฏิบัติจริงในการทําวิจัย ผูวิจัยตองกําหนดงานหรือกิจกรรมที่จะทําตามขั้นตอนของ
กระบวนการวิจัย พรอมทั้งกําหนดชวงเวลาที่จะปฏิบัติงานในแตละขั้นตอนนั้นดวย วิธีการนําเสนอ
นิยมเสนอเปนแผนภูมิแสดงระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตละขั้นตอน เนื่องจากแผนภูมิชวยสื่อความ
ใหผูอานเขาใจไดเร็วกวาการนําเสนอเปนขอความกึ่งตาราง แตในกรณีที่มีกิจกรรมไมมากนัก อาจ
นําเสนอเปนขอความกึ่งตารางก็ได
10) สถานที่ที่จะทําการวิจัย เปนการนําเสนอรายละเอียดของสถานที่ที่จะทําการ
วิจัยใหละเอียด หนวยงานบางแหงตองการทราบวาผูวิจัยจะเดินทางดวยวิธีใด คาใชจายเทาใด
ระยะทางในการเดินทางไกลเทาไร และผูวิจัยจะใชเวลา.นพื้นที่เปนระยะเวลานานเทาใด การกําหนด
รายละเอียดในสวนนี้จะชวยใหการประมาณคาใชจายทําไดถูกตองตรงความเปนจริง
12) อุปกรณ และครุภัณฑที่ใชในการวิจัย เปนการใหรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ
และครุภัณฑที่จะใชในการวิจัย ควรแยกรายการใหเห็นชัดวาสวนใดมีอยูแลว และสวนใดตองจัดซื้อ
พรอมทั้งระบุรายการตอหนวย และจํานวนที่จะจัดซื้อ เพื่อความสะดวกในการจัดทํางบประมาณ
13) งบประมาณคาใชจายตลอดโครงการ คือการนําเสนอถึงประมาณการคาใชจาย
ตลอดโครงการตามความเปนจริง และเสนอรายการแยกเปนประเภทตามหลักการจัดทํางบประมาณ
แตละหมวดตามที่กําหนดของหนวยงานนั้นๆ เชน หมวดคาตอบแทน ไดแก คาสมนาคุณ (การพิมพ
การอัดสําเนา เปนตน) คาอาหารทําการนอกเวลา.....คน (อัตราวัน/คน.....บาท) เปนตน หมวดคาใช
สอย ไดแก คาเบี้ยเลี้ยง .....คน (อัตราวัน/คน.....บาท) คาที่พัก.....คน (อัตราวัน/คน.....บาท) คา
พาหนะ....คน (อัตราวัน/คน.....บาท) คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น....คัน (อัตราวัน/คัน.....บาท)
คาจางเหมา (การพิมพ การเก็บรวบรวมขอมูล เปนตน) ....คน (อัตราวัน/คน.....บาท) เปนตน หมวดคา
วัสดุ ไดแก คาสาร และอุปกรณเคมี คาวัสดุสํานักงาน (กระดาษ หมึกโรเนียว ที่เย็บกระดาษ เปนตน)
คาวัสดุการเกษตร (ยากําจัดศัตรูพืช อาหารสัตว พันธุพืช เปนตน) คาวัสดุงานบาน งานครัว (แปรง
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ผงซักฟอก เขง เปนตน) เปนตน หมวดคาครุภัณฑ ไดแก คาครุภัณฑ (ตูเก็บเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร เปนตน)
14) การสรุปผลการวิจัย ควรสรุปผลการวิจัยใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและ
สมมติฐานการวิจัย รวมทั้งสรุปผลเพื่อการอางอิงที่ถูกตอง แลวจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณและ
ฉบับยอเพื่อเผยแพรตอไป (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542 : 98-99)
จากทุกหัว ขอ และทุกประเด็น ที่กลาวมาขางตน จะเห็น ไดวา การออกแบบงานวิจัย จึงมี
ความสําคัญตอการดําเนินงานวิจัย เนื่องจากถาผูวิจัยมีการออกแบบงานวิจัยที่ดี มีความสอดคลองกัน
ตลอดทุกหัวขอในงานวิจัย จะสงผลทําใหกระบวนการดําเนินงานทั้งหมดในงานวิจัยนั้นๆ มีความ
เปนไปไดอยางสูงที่จะบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย เปนงานวิจัยที่มีคุณภาพ ซึ่งในหัวขอ
ตอ ไปจะกล า วถึ ง หลั ก ในการพิ จ ารณาคุ ณ ภาพของงานวิ จั ย ซึ่ ง จะช ว ยให ผู วิ จั ย มี แ นวทางในการ
ดําเนินการพัฒนาในการเขียนหรือนําเสนอแตละหัวขอที่สําคัญในงานวิจัย
2.2 การพิจารณาคุณภาพงานวิจัย
การพิจารณาคุณภาพงานวิจัย สามารถพิจารณาไดจาก
1. ความสอดคลองระหวางชื่อเรื่อง ปญหาการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย วัตถุประสงคของ
การวิจัย ขอบเขตในการวิจัย สมมติฐานของการวิจัย ประโยชนที่จะไดรับ แนวคิด/ทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ระเบียบวิธีวิจัย (ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การ
พั ฒ นาเครื่ องมื อ การเก็ บ รวบรวมข อมู ล การวิ เคราะหข อ มูล และสถิ ติที่ ใ ช) แผนการดํ าเนิ น งาน
งบประมาณ และระยะเวลาดําเนินการ
2. การใหนิยามศัพท ตัวแปรที่เกี่ยวของและวัดได
3. การวัดตัวแปรนั้น มีความเชื่อถือไดมากนอยเพียงใด เครื่องมือที่ใชมีการระบุหรือบรรยาย
วิธีการสราง และการหาคุณภาพหรือไมอยางไร
4. กลุมตัวอยาง ไดมาจากการสุมแบบใด อิงทฤษฎีความนาจะเปนหรือไม
5. การวิเคราะหขอมูล มีความถูกตองเหมาะสมหรือไม
6. การนําเสนอผลสอดคลองกับชื่อเรื่องวัตถุประสงค และสมมติฐานการวิจัยหรือไม
อยางไรก็ตามการพิจารณาตัดสินใจวางานวิจัยนั้นๆ มีความถูกตองสมบูรณและมีคุณภาพเปน
อยางไรนั้น เทาที่ปรากฏยังไมมีเครื่องมือที่ใชในการพิจารณาตัดสินที่เปนมาตรฐานแนนอน แตไดมีผู
ที่กําหนดแนวทางในการพิจารณาเพื่อใชเปนเกณฑเพื่อตรวจสอบวา ในแตละสวนของงานวิจัยนั้น มี
ความถูกตอง และมีความสมบูรณเพียงใด (อรพันธ อันติมานนท, 2556 : 1)
1. ชื่อเรื่อง/ชื่อหัวขอปญหา
พิจารณาจากสิ่งตอไปนี้
1) ชื่อเรื่อง/ชื่อหัวขอปญหามีความชัดเจนและรัดกุมเพียงใด
2) ชื่อเรื่อง/ชื่อหัวขอปญหาบอกความหมายและแนวทางการวิจัยหรือไม
3) ชื่อเรื่อง/ชื่อหัวขอปญหาบอกถึงขอบเขตของตัวปญหาไดแคไหน
4) ชื่อเรื่อง/ชื่อหัวขอปญหาสามารถหาคําตอบดวยวิธีการวิจัยไดหรือไม
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2. ภูมิหลังของปญหา
พิจารณาจากสิ่งตอไปนี้
1) ไดเสนอความเปนมาของปญหาที่ชัดเจนเพียงใด
2) ปญหาที่ศึกษานั้น ไดเสนอแนวคิดใหเห็นวาปญหาที่เกิดขึ้นควรศึกษาเพราะเหตุใด และ
กอใหเกิดประโยชนอยางไร หรือไม
3) ไดเสนอใหทราบวาสิ่งที่เปนปญหานั้นเกิดขึ้นตามสภาวะหรือสภาพที่เปนจริงในปจจุบัน
อยางไรหรือไม
4) ไดเสนอใหทราบวา การศึกษาปญหานั้นมุงศึกษาหรือมุงแกปญหาในประเด็นใด ชัดเจน
เพียงใด
5) ไดเสนอใหทราบวาการศึกษาตัวแปรของปญหานั้นๆ อาศัยทฤษฎีหรือหลักการใดๆ หรือไม
6) การบรรยายรายละเอียดของปญหา ไดเสนอไวอยางมีระบบตามความสัมพันธของสิ่งที่
เกี่ยวของ ตามลําดับดีเพียงใด
3. ขอบเขตและความสําคัญของการวิจัย
พิจารณาจากสิ่งตอไปนี้
1) ปญหานั้นมีขอบเขตเพียงพอที่จะพิจารณาตัวแปรตางๆ ไดอยางถูกตองและทั่วถึงเพียงใด
2) ปญหานั้นระบุขอบเขตไวชัดเจนเพียงใด
3) ปญหานั้นมีคุณคา และมีประเด็นที่สําคัญเพียงพอที่จะสนองความตองการของสถาบันและ
สังคมเพียงใด
4) ปญหานั้นมีคุณคาในดานทฤษฎี และดานปฏิบัติมากนอยเพียงใด
5) ปญหานั้นสามารถนําไปปรับปรุง แกไข หรือตรวจสอบเนื้อหา และวิธีการไดดีเพียงใด
4. ประชากรและกลุมตัวอยาง
พิจารณาในเรื่องตอไปนี้
1) ไดมีการกําหนดขอบขายของประชากรที่ศึกษาหรือไม และชัดเจนเพียงใด
2) กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาเปนตัวแทนประชากรนั้นๆ ไดดีเพียงใด
3) เทคนิคการเลือกลุมตัวอยางเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะของประชากรที่ศึกษาหรือไม
4) การอธิบายวิธีการเลือกกลุมตัวอยางชัดเจนเพียงใด
5) ขนาดของกลุมตัวอยางมีจํานวนมากพอที่จะเปนตัวแทนไดหรือไม
5. เครื่องมือวิจัย
พิจารณาจากสิ่งตอไปนี้
1) เครื่องมือที่ใชเหมาะสมกับเรื่องที่วิจัยหรือไม
2) เครื่องมือที่ใชมีความเที่ยงตรงและมีความเชื่อมั่นมากนอยเพียงใด
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3) เครื่องมือที่ใช ผูวิจัยสรางขึ้นเองใหม หรือดัดแปลงมาจากของผูอื่น ในกรณีที่ดัดแปลงมา
จากของผูอื่นหรือดัดแปลงจากเครื่องมือที่ใชในตางประเทศ ไดมีการตรวจสอบคุณภาพใหมหรือได
พิจารณาความเหมาะสมในแงระดับ ความรู อายุ ของกลุมตัวอยางที่ศึกษาหรือไม
6. การรวบรวมขอมูล
พิจารณาในเรื่องตอไปนี้
1) มี ก ารกํ า หนดวิ ธี ก ารในการรวบรวมข อ มูล และจั ด แยกประเภทข อ มู ล ไว ตั้ ง แต เ ริ่ ม
ทําการศึกษาหรือไม
2) การจัดแยกประเภทขอมูลงายและสะดวกตอการที่จะนําไปวิเคราะหทางสถิติตอไปหรือไม
3) การรวบรวมขอมูลและการบันทึกขอมูลกระทําอยางมีระบบ และเปนปรนัยหรือไม
4) มีการตรวจสอบกระบวนการของการไดมาของขอมูล และแหลงขอมูลหรือไม
7. การวิเคราะหขอมูล
พิจารณาในเรื่องตอไปนี้
1) ขอมูลจํานวนพอเพียงที่จะใชวิธีการทางสถิติแตละชนิดในการทดสอบสมมติฐานหรือไม
2) วิธีการทางสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลเหมาะสมกับระดับขอมูลและขอตกลงเบื้องตน ของ
วิธีการทางสถิตินั้นๆ หรือไม
8. การนําเสนอขอมูล ผลวิเคราะห และการแปลความหมาย
พิจารณาในเรื่องตอไปนี้
1) มีการนําเสนอขอมูลดวยแผนภูมิ กราฟ ตาราง หรือภาพ เพื่อใหการอานผลวิเคราะห
เขาใจไดงาย หรือไม และมีความเหมาะสมเพียงใด
2) การสรางแผนภูมิ กราฟ ตารางเปนไปตามหลักเกณฑหรือไม
3) มีการใหสัญลักษณเกี่ยวกับเสนตางๆ ในแผนภูมิ กราฟ ไดถูกตองชัดเจนเพียงใด
4) ขอความที่ใชอธิบาย แผนภูมิ กราฟ ตาราง มีความชัดเจนและถูกตองสอดคลองกับผล
วิเคราะหที่ไดหรือไม เพียงใด
5) มีการใหความหมายของสัญลักษณของคาสถิติตางๆ ในตารางหรือไม และมีความถูกตอง
เพียงใด
6) มีการแสดงระดับนัยสําคัญทางสถิติของคาสถิติไดในตารางดวยหรือไม
7) การแปลความหมายผลวิเคราะหสอดคลองกับวิธีการทางสถิติที่ใชหรือไม
9. การสรุป
พิจารณาในเรื่องตอไปนี้
1) การสรุปผลสอดคลองกับปญหาหรือไม
2) การยอและการสรุปมีลักษณะชัดเจน และชี้เฉพาะเพียงใด
3) การสรุปเปนไปตามผลวิเคราะหขอมูลหรือไม
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4) ขอสรุปเหมาะสมที่จะแสดงถึงขอบเขตจํากัดของประชากรที่ศึกษาหรือไม
5) การแปลความหมายผลวิเคราะหสอดคลองกับวิธีการทางสถิติที่ใชหรือไม
10. การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ
พิจารณาในเรื่องตอไปนี้
1) ขอความที่ใชในการอภิปรายนั้น เขียนขึ้นโดยอาศัยหลักฐานจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ที่ไดนําเสนอไวในตอนตน และอาศัยความรูและประสบการณของผูวิจัย ตลอดจนขอสังเกตที่
ไดระหวางการทําวิจัย เปนหลักในการอภิปรายผลหรือไม
2) หลักฐานและเหตุผลที่นํามาใชอางอิง สมเหตุสมผล ทันสมัย และเกี่ยวของกับปญหาที่
ศึกษามากนอยเพียงใด
3) ไดมีการอภิปรายถึงองคประกอบที่มิไดควบคุมที่อาจสงผลตอการวิจัยหรือไม
4) ไดมีการอภิปรายถึงขอบกพรองหรือจุดออนบางประการที่ผูวิจัยพบระหวางการวิจัย ที่จะ
สงผลตอผลการวิจัยไดดวยหรือไม
5) การอภิปรายผลหรือขอคนพบที่ไดเรียงลําดับเปนขั้นตอน สอดคลองกับจุดมุงหมายหรือ
สมมุติฐานการวิจัยหรือไม
6) มีการเสนอแนะถึงการนําผลวิจัยไปใชแกปญหาในกรณีตางๆ หรือไม
11. บทคัดยอ
พิจารณาในเรื่องตอไปนี้
1) การเขียนบทคัดยอไดกลาวถึงสิ่งสําคัญตางๆ อยางครบถวนหรือไม คือมีการกลาวถึง
ขอความที่เปนปญหา จุดมุงหมายของการศึกษา สมมุติฐาน กลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล
สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลและขอคนพบที่ไดหรือไม
2) รูปแบบและวิธีการเขียนบทคัดยอ ถูกตองตามที่วารสารกําหนดหรือไม
3) การเขียนบทคัดยอใชถอยคําภาษาที่ชัดเจนและรัดกุมหรือไม
12. บรรณานุกรม
พิจารณาในเรื่องตอไปนี้
1) วิธีการเขียนบรรณานุกรม ถูกตองตามแบบวารสารกําหนดหรือไม
2) การเขียนบรรณานุกรม มีความถูกตองในเรื่องการสะกดคํา การเวนวรรคตอนและ
เครื่องหมายวรรคตอนเพียงใด
การพิจารณาคุณภาพงานวิจัยจึงเปนแนวทางสําคัญสวนหนึ่งที่จะใชในการกําหนดเกณฑใน
การสังเคราะหความสอดคลองของงานวิจัย และในการดําเนินโครงการวิจัยแตละโครงการนั้น การ
เริ่มตนที่ดีจะสงผลใหงานวิจัยนั้นๆมีความสอดคลองและสมบูรณ ถูกตองตามหลักวิชาการ นอกจาก
แนวทางการพิจารณาคุณภาพของงานวิจัยแลว การพิจารณาความสอดคลองในงานวิจัย ก็เปนอีก
แนวทางหนึ่งที่ใชรวมกันในการพิจารณาคุณภาพของงานวิจัยดวย โดยเปนหัวขอที่จะนําเสนอตอไป
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2.3 แนวทางการพิจารณาความสอดคลองในงานวิจัย
การพิจารณาความสอดคลองในงานวิจัย ซึ่งเปนประเด็นสําคัญที่จะใชในการสังเคราะหความ
สอดคลองในงานวิจัยครั้งนี้ โดยหลักหรือแนวทางที่ใชในการพิจารณาความสอดคลองของการวิจัยนั้น
จะเป น การนํ า หลั กสํ า หรั บ การพิ จ ารณาและปรั บ ปรุ งการเขีย นในงานวิ จัย มาเปน แนวทางในการ
ดําเนินงาน (นงลักษณ วิรัชชัย, 2553 : 2-18) ซึ่งหลักในการพิจารณานี้นอกจากจะเปนแนวทางใน
การพิจารณาและพัฒนาการเขียนแลว แนวทางที่ควรปรับปรุงจะเปนการสรางความสอดคลองและ
เชื่อมโยงใหเกิดในการเขียนโครงการวิจัยของผูวิจัยดวย ซึ่งหลักดังกลาวจะแบงออกเปนการพิจารณา
ในประเด็นตางๆที่สําคัญ 3 ประเด็นในการเขียนรายงานการวิจัย ไดแก ความเปนมาและความสําคัญ
ของป ญ หา รายงานเอกสารและงานวิจัย ที่เ กี่ย วของ และวั ตถุป ระสงคและสมมุติ ฐ านวิจั ย โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. หลักสําหรับการพิจารณาและพัฒนาการเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1) ทุกยอหนาที่เขียนเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับปญหาวิจัย
2) สาระของแตละยอหนาตอเนื่องกัน อานไมสะดุด
3) การนําเขาสูปญหาวิจัยเริ่มจากเรื่องที่ใกลตัวปญหา ไมควรเริ่มจากเรื่องที่ไกลจาก
ตัวปญหา
4) แสดงใหเห็นวาเรื่องที่ทําวิจัยเปนสภาพที่เปนปญหา หรืออุปสรรคที่ควรแกไข
5) แสดงหลักฐานวางานวิจัยในอดีตยังไมตอบปญหาวิจัย
6) การตอบปญหาวิจัยใหมจะชวยเสริมสรางความรู ขอคนพบจากงานวิจัยเดิม
7) โครงการวิจัยที่จะทํามีความเปนตนแบบ ไมซ้ําซอนกับงานวิจัยเดิม
8) การเขียนปญหาวิจัยถูกตองตามแบบแผน
8.1 ปญหาวิจัยแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร หรือแสดงความเกี่ยวของ
ระหวางประเด็นที่ศึกษา
8.2 ปญหาวิจัยไมมีขอความเกี่ยวของกับคุณคาหรือความคิดเห็น
8.3 ปญหาหลัก และปญหายอยสอดคลองกัน
8.4 การตอบปญหาจะนําไปสูการสรางกฏเกณฑที่จะใชประโยชนได
8.5 ใชศัพทงาย ชัดเจน ไมกํากวม
8.6 มีความหมายตรงตามที่ตองการสื่อความ
8.7 ปญหาวิจัยสอดคลองกับภูมิหลังและที่มา
9) ปญหาวิจัยมีความสําคัญทางวิชาการ
10) ผลงานวิจัยที่ไดเปนประโยชนตอสังคม
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2. หลั ก การสํ า หรั บ การพิ จ ารณาและพัฒ นาการเขีย นรายงานเอกสารและงานวิ จัย ที่
เกี่ยวของ
1) ขอเขียนทุกตอนมีความเกี่ยวของกับปญหาวิจัย
2) ขอเขียนแตละตอนมีจุดมุงหมายวาจะใชประโยชนอยางไร มิใชเพียงเสนอใหผูอาน
มีความรู
3) ขอเขียนเสนอจากภาพรวมกวาง ๆ ตะลอมไปสูการสรางกรอบแนวความคิดในการ
วิจัย
4) แตละตอนมีการสรุปดวยถอยคําของผูวิจัยเอง
5) สวนที่เปนรายงานวิจัย มีการสรุปยอ และสังเคราะหงานวิจัยที่นําเสนอ
6) มีการวิเคราะห และอภิปรายขอจํากัด จุดออนของงานวิจัย แลวนําแนวคิดที่ไดไป
ใชประโยชน
7) การเสนอรายงานทั้งหมดมีใจความถูกตอง ตรงตามตนฉบับ ไมลําเอียงและมิใช
การลอกขอความ
8) มีหลักฐานอางอิงสนับสนุนกรอบความคิดและสมมุติฐานวิจัย
9) มีการสรุปแนวคิดวิธีการใหม ๆ จากรายงานมาใชในโครงการวิจัย
10) แสดงความเกี่ยวของระหวางโครงการวิจัยกับงานวิจัยในอดีต
11) รูปแบบการนําเสนอถูกตองตามหลักภาษาและหลักการเขียนเอกสารวิชาการ
3. หลักการสําหรับการพิจารณาและพัฒนาการเขียนวัตถุประสงค และสมมุติฐานวิจัย
1) วัตถุประสงคเขียนในรูปเปาหมายการวิจัย ไมใชวิธีการ
2) วัตถุประสงคสอดคลองกับชื่อเรื่อง
3) วัตถุประสงคที่เขียนไวทั้งหมดนําไปสูการตอบปญหาวิจัย
4) ไมมีคําฟุมเฟอย หรือไมจําเปนในวัตถุประสงคและปญหาวิจัย
5) คําถามวิจัย ปญหาวิจัย และวัตถุประสงคชัดเจน ไมกํากวม
6) สมมุติฐานวิจัยทุกขอสอดคลองกับปญหาวิจัย
7) มีทฤษฎี งานวิจัย และเหตุผลสนับสนุนสมมุติฐานวิจัย
8) ขอความในสมมุติฐานวิจัยแสดงทิศทางความสัมพันธระหวางตัวแปรหรือความ
เกี่ยวของระหวางประเด็น
9) ไมมีคําที่แสดงความคิดเห็นหรือคุณคาในสมมุติฐานวิจัย
10) มีความสม่ําเสมอ/ความคงเสนคงวาในการใชคําศัพท
หลักขางตนแสดงถึงประเด็นในการพิจารณาและแนวทางในการพัฒนาการเขียนงานวิจัย ซึ่ง
จะสงผลใหผูวิจัยสามารถดําเนินการวิจัยไดเปนอยางดี รวมทั้งในการพัฒนางานวิจัยที่ดําเนินการนั้น
จะทําใหไดงานวิจัยที่มีความสอดคลองเชื่อมโยงกันในทุกหัวขอ
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2.4 หลักการเขียนโครงการวิจัยที่ดี
จากหลักการพิจารณาและพัฒนาการเขียนในหัวขอตางๆในงานวิจัย การที่ผูวิจัยจะสามารถ
ดําเนินโครงการวิจัยจนบรรลุกับโจทยการวิจัยและวัตถุประสงคที่กําหนดไดนั้น นอกจากจะตองมีการ
ออกแบบที่ดีแลว จะเห็นไดวาการเขียนอธิบายรายละเอียดในหัวขอตางๆจะตองมีความสอดคลอง
สามารถบอกถึงเปาหมายที่ตองการจะนําเสนอในหัวขอหรือประเด็นนั้นๆไดเปนอยางดี ซึ่งหลักในการ
เขียนโครงการวิจัยที่ดี ควรมีลักษณะดังตอไปนี้ (นงลักษณ วิรัชชัย, 2553 : 3) คือ
1. ความถูกตอง (Correctness) เนื้อหาสาระของโครงการ ถูกตอง แมนยํา มีหลักฐาน ซึ่งเปน
ขอเท็จจริง สามารถนําไปใชอางอิงได
2. ความเปนเหตุผล (Cogency) สาระของโครงการวิจัย ตองมีเหตุผลที่นาเชื่อถือ รับฟงได ไม
เลื่อนลอย
3. ความกระจางแจง (Clarity) โครงการวิจัยตองชัดเจน ไมกํากวม ผูอานสามารถเขาใจไดโดย
ไมตองมีการตีความ หรือคาดคะเนความหมายของขอความนั้นๆ
4. ความสมบูรณ (Completeness) จะตองมีสาระสําคัญครบถวนทุกหัวขอ ตามขั้นตอน
กระบวนการวิจัย มีเนื้อหาสาระสําคัญสมบูรณ ครอบคลุมสิ่งที่ผูอานตองรู
5. ความกะทัดรัด (Concise) ไมตองมีความยาวมาก ควรใชคํางายๆ ประโยคสั้น กะทัดรัด สื่อ
ใหผูอานเขาใจไดเร็ว และประหยัดเวลา
6. ความสม่ําเสมอ (Consistency) มีความคงเสนคงวา มีความสม่ําเสมอในรูปแบบของ
ขอความและการใชคําเปนแบบเดียวกันตลอดทั้งฉบับ
7. ความสัมพันธเชื่อมโยงสอดคลอง (Correspondence) การเสนอสาระตองมีการจัด
ระเบียบ มีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน มีความเปนเหตุเปนผลสอดรับกันอยางตอเนื่อง ไมสะดุดหรือขาด
ตอน
ทั้งนี้การที่จะเขียนโครงการวิจัยใหดีและมีคุณภาพนั้น นอกจากจะตองมีความรูทางการวิจัย มี
ความเขาใจอยางถองแทเกี่ยวกับเรื่องที่จะวิจัย รวมทั้งมีขอมูลหลักฐาน ขอเท็จจริงเพียงพอที่จะนํามา
ประมวลและเรียบเรียงเปนโครงการวิจัยนั้น ผูวิจัยตองมีเทคนิคและความสามารถ ในการใชภาษา
สามารถสรุปเรียบเรียงขอความที่จะตองเขียนไดอยางถูกตองตามแบบแผนอีกดวย นอกจากนี้ ยังมีการ
ขยายความถึงลักษณะของการเขียนโครงการวิจัยที่ดีไวอีกวาควรมีลักษณะดังนี้ (ศิริชัย พงษวิชัย,
2544)
1. มีความถูกตองเหมาะสมของการนําเสนอ ประกอบดวย
1.1 ความถูกตองสมบูรณตามองคประกอบของโครงการวิจัย
1.2 ความถูกตองสมบูรณของเนื้อหาสาระ
1.3 ความถูกตองตามรูปแบบของการเขียนตลอดจนการใชภาษา
2. มีความเหมาะสมของแนวคิดทฤษฎีที่นํามาใช
2.1 ความตรงประเด็น
2.2 ความทันสมัย
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3. มีความเปนลําดับตอเนื่อง
3.1 การวางโครงเรื่อง
3.2 การเรียบเรียงลําดับหัวขอ
4. มีความสอดคลองสัมพันธ
4.1 ความเชื่อมโยง
4.2 ความเปนเอกภาพ
5. มีความสม่ําเสมอ
5.1 ความสม่ําเสมอในรูปแบบ
5.2 ความสม่ําเสมอในการใชคํา
6. มีจรรยาบรรณ
6.1 การลอกเลียน
6.2 การรักษาความลับเกี่ยวกับขอมูลของผูใหสัมภาษณ
หลักการเขียนโครงการที่ดีที่กลาวมาขางตนนั้น ถือเปนหลักปฏิบัติที่สําคัญสําหรับผูวิจัยใน
การพัฒนาคุณภาพการเขียนโครงการวิจัย ซึ่งจะสงผลใหงานวิจัยนั้นๆเปนที่ยอมรับทางวิชาการ
2.5 การสังเคราะหงานวิจัย
การสังเคราะหงานวิจัยไดมีผูใหความหมายไวตางๆกัน ดังนี้
จันทรเพ็ญ เชื้อพานิช และคณะ (2531 : 37-48) กลาวถึงความหมายของการสังเคราะห
งานวิจัยโดยสรุปวา คือ การนําหนวยยอยๆหรือสวนตางๆของผลการวิจัย ที่เปนขอความรูจากงานวิจัย
หลายๆเรื่องมาประกอบใหเปนเนื้อเรื่องเดียวกัน
อุทุมพร จามรมาน (2531 : 1) ไดใหความหมายของการสังเคราะหงานวิจัย วาเปนการนํา
สวนยอยมาประกอบเขาดวยกันจนเกิดสิ่งใหมขึ้น
นงลักษณ วิรัชชัย (2542 : 42) ไดใหความหมายของการสังเคราะหงานวิจัย (Research
Synthesis) ไววา การสังเคราะหงานวิจัย หรือการปริทัศนงานวิจัย (Research Review) เปนระเบียบ
วิธีการศึกษา ตามระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตรเพื่อตอบปญหาใดปญหาหนึ่ง โดยการรวบรวมงานวิจัย
เกี่ยวกับปญหานั้นๆ หลายเรื่องมาศึกษาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติหรือวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
และนําเสนอขอสรุปอยางเปนระบบเพื่อใหไดคําตอบปญหาวิจัยที่ตองการ และใหไดคําตอบที่เปนขอ
ยุติ
Cooper and Lindsay (1997 : 312-337) ใหความหมายการสังเคราะหงานวิจัย (Research
Synthesis) หรือการบูรณาการงานวิจัย (Research Integration) วาคือ การดําเนินงานที่เกี่ยวของกับ
ความพยายามที่จะคนหาความสอดคลอง และพิจารณาความเปลี่ยนแปลงหรือความแตกตางของผล
การศึกษาที่ศึกษาในลักษณะที่คลายคลึงกัน จุดประสงคของการสังเคราะหการวิจัย คือ พยายามที่จะ
บูรณาการงานวิจัยใหสามารถที่จะสรุปอางอิงได
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552 : 17) ไดสรุปความหมายไววา การสังเคราะห
งานวิจัย เปนระเบียบวิธีที่ใชในการศึกษาหาขอเท็จจริง เพื่อตอบปญหาการวิจัยที่นักวิจัยศึกษา โดย
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ทําการรวบรวมงานวิจัยหลายเรื่องที่เกี่ยวของกัยบปญหานั้นๆ มาวิเคราะหเพื่อหาขอสรุปที่แทจริง ซึ่ง
จะเปนคําตอบใหกับปญหาวิจัยนั้น
สวน รัตนะ บัวสนธ (2552 : 277) ไดใหความหมายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสังเคราะหงานวิจัย
และประเมิน วาหมายถึง การวิจัยและประเมินในขั้นที่สอง (Second Order Research and
Evaluation) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบยืนยันผลการวิจัย และประเมินในขั้นที่หนึ่งวามีความ
ถูกตองครอบคลุมมากนอยเพียงไหน และเพื่อหาคําตอบสรุปรวมเกี่ยวกับผลการวิจัย และประเมินใน
ปญหาการวิจัยหรือสิ่งที่ประเมินเดียวกันวาทายที่สุดแลวไดผลเปนประการใด
สรุปไดวาการสังเคราะหงานวิจัยเปนการนําหนวยยอยๆหรือสวนตางๆของผลการวิจัย ที่เปน
ขอความรู จ ากงานวิจั ย หลายๆเรื่ องที่ศึกษาปญ หาเดีย วกัน หรือใกลเคียงกัน ทั้งที่เปน ขอความรูที่
สอดคลองกันหรือขัดแยงกันมาสังเคราะหอยางมีระบบ เพื่อยืนยันผล ประเมิน และนํามาบรรยายสรุป
รวมกัน ใหเปนเรื่องเดียวกันจนเกิดเปนองคความรูใหมและเปนขอสรุปของปญหานั้นๆ อยางชัดเจน
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ เปนการสังเคราะหในประเด็นการออกแบบงานวิจัย จึงหมายถึงการนํา
สวนตางๆของงานวิจัยตั้งแตบทนํา การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และระเบียบวิธี
วิจัย (บทที่ 1-3) จากงานวิจัย มาพิจารณาในดานความสอดคลองของหัวขอและประเด็นตางๆ เพื่อ
ยืนยันผล ประเมิน และบรรยายสรุปรวมกัน เพื่อใหเห็นถึงประเด็นความสอดคลองที่เกิดขึ้น
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสังเคราะหงานวิจัย
การสังเคราะหงานวิจัย (Research Synthesis) จําแนกได 2 ประเภทคือ การสังเคราะหเชิง
คุณลักษณะหรือคุณภาพ และการสังเคราะหเชิงปริมาณ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2549 : 129)
การสังเคราะหเชิงคุณลักษณะ หรือคุณภาพ หรือเชิงบรรยาย (Qualitative Synthesis) คือ
การอานและรวบรวมเรื่องราวตางๆ เพื่อวิเคราะหรายงานการวิจัยในประเด็นหัวขอที่เกี่ยวของเขา
ดวยกัน จากนั้นจึงนํามาเขียนบรรยายสรุปผลรวมเขาดวยกันใหเปนองคความรูของผูวิจัย ตัวอยาง
เชน แนวทางการเขียนบทที่ 2 ในรายงานการวิจัย ซึ่งเปนการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
โดยสามารถพบไดในรายงานวิจัยทั่วไปหรือวิทยานิพนธของนิสิตนักศึกษา
การสังเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Synthesis) คือ การวิเคราะห จํานวน ตัวเลข
หรือคาสถิติ หรือระเบีย บวิธีทางสถิติวิเคราะหในประเด็นหัว ขอที่เกี่ยวของที่ปรากฏอยูในงานวิจัย
แลวนําาจัดกลุมและหมวดหมูใหไดขอยุติ สรุปใหมอยางเปนระบบ เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบ
อางอิง การสังเคราะหเชิงปริมาณจึงเปนการวิเคราะหผลการวิเคราะห (Analysis Analyses) หรือการ
วิเคราะหเชิงผสมผสาน (Integrative Analysis) หรือการวิจัยงานวิจัย (Research of Research)
การสังเคราะหงานวิจัย มีขั้นตอนหรือกระบวนการของการสังเคราะหเหมือนกับการวิจัย
โดยทั่วไป (นงลักษณ วิรัชชัย, 2530 : 116) คือ ประกอบดวยการกําหนดปญหาการวิจัย การตั้ง
วัตถุประสงคการวิจัย การสรางเครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล การแปลผล และการนําเสนอผลการวิจัย นอกจากนั้นการสังเคราะหงานวิจัยยังไดความรูใหมแก
ผูสังเคราะหอีกดวย ดังนั้นการสังเคราะหงานวิจัยจึงเปนงานวิจัยประเภทหนึ่ง ซึ่งผูสังเคราะหงานวิจัย
ควรมีความรูพื้นฐานที่สําคัญ คือ
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1. ความรูเนื้อหาที่วิจัย
2. ความรูในระเบียบวิธีวิจัย
3. ความรูในหลักการวิเคราะหโดยใชคาสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอางอิง
ขั้นตอนการสังเคราะหงานวิจัย
ขั้นตอนการสังเคราะหงานวิจัย ประกอบดวย 6 ขั้นตอนสําคัญดังตอไปนี้
1. การกําหนดปญหาการวิจัย เปนการระบุสาระที่สนใจตองการศึกษาใหได โดยตองเปน
ปญหาการวิจัยที่มีการทําวิจัยมาแลวอยางนอย 2 โครงการวิจัย
2. การตั้งวัตถุประสงคการวิจัย คือการที่ผูสังเคราะหงานวิจัยจะตองระบุตัวแปร และกําหนด
วัตถุประสงคในการศึกษาใหชัดเจนเพื่อตอบปญหาการวิจัย มีการนิยามปญหาที่ชัดเจน ศึกษาแนวคิด
หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของ
3. สรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนการเตรียมแบบบันทึกเพื่อสรุปผลการอาน
งานวิจัยแตละเรื่อง ซึ่งตองใหครอบคลุมตัวแปรที่ตองการศึกษาทั้งหมด
4. การเก็บรวบรวมขอมูล ขั้นนี้เปนการคนหางานวิจัยมาสังเคราะห ซึ่งสวนใหญจะมาจาก
เอกสาร เชน รายงานการวิจัย วิทายานิพนธ บทคัดยอวิทยานิพนธ วารสารงานวิจัย เปนตน การเก็บ
รวบรวมขอมูลประกอบดวยขั้นตอนยอยตางๆ ดังนี้
4.1 การคัดเลือกงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยงานวิจัยที่เกี่ยวของที่จะนํามาสังเคราะหก็คือ
งานวิจัยที่ระบุตัวแปรเดียวกัน และมีกลุมตัวอยางใกลเคียงกัน
4.2 การพิจารณาคุณภาพงานวิจัย เปนการพิจารณาคัดเลือกงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อ
สังเคราะหเปนสิ่งจําเปน การพิจารณาคุณภาพงานวิจัย พิจารณาจาก
4.2.1 ความสอดคลองระหวางชื่อเรื่อง ปญหาการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย
วัตถุประสงคการวิจัย และสมมติฐานของการวิจัย
4.2.2 การใหนิยามศัพท และตัวแปรที่เกี่ยวของและวัดได
4.2.3 การวัดตัวแปรนั้นมีความเชื่อถือไดมากนอยเพียงใด เครื่องมือที่ใชมีการระบุ
หรือบรรยายวิธีการสรางและการหาคุณภาพ หรือไม อยางไร
4.2.4 กลุมตัวอยาง ไดจากการสุมแบบใด อิงทฤษฎีความนาจะเปนหรือไม
4.2.5 การวิเคราะหขอมูล มีความถูกตองเหมาะสมหรือไม
4.2.6 การนําเสนอผลสอดคลองกับชื่อเรื่อง วัตถุประสงค และสมมติฐานการวิจัย
หรือไม
4.3 จํานวนงานวิจัยที่มีเอกสารจริงมีมากนอยเพียงใด งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสาระหรือ
เรื่องที่ตองศึกษา ตองมีจํานวนมากพอจึงจะทําการสังเคราะหได
5. การวิเคราะหขอมูล ผูสังเคราะหงานวิจัยตองระบุวิธีการวิเคราะหงานวิจัย การวิเคราะห
งานวิจัยมีหลายวิธี ไดแก วิธีการแจงนับคะแนนเสียง วิธีพิจารณาคานัยสําคัญ วิธีวิเคราะหเมตตา การ
นําเสนอผลการวิเคราะหจะเสนอรูปแบบใด การบรรยายหรือเสนอดวยคาสถิติ หรือเสนอดวยตาราง
ประกอบการบรรยาย
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6. การแปลผลและนําเสนอผลการวิจัย เปนการสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
จัดทําเปนรายงานเชนเดียวกันกับรายงานการวิจัยทั่วไป
เทคนิคการสังเคราะหงานวิจัยมี 4 ประเภทคือ
1. การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เปนการสังเคราะหเชิงบรรยาย โดยสรุปผลตาม
เกณฑที่ผูสังเคราะหงานวิจัยกําหนด
2. วิธีการแจงนับคะแนนเสียง (Vote-counting Method) เปนวิธีสังเคราะหเชิงปริมาณที่ใช
ผลวิจัยที่สรุปวามีนัยสําคัญหรือไมมีนัยสําคัญเปนเกณฑพิจารณา ไลทและสมิทธิ์ (1971 : 429-471)
อธิบายวา ถาเปนการรวบรวมงานวิจัยที่มีตัวแปรตามและตัวแปรอิสระตัวเดียวกัน ซึ่งถือวาเปน
งานวิจัยที่เกี่ยวของกัน การแจงนับงานวิจัยออกเปนกลุมตามผลการวิเคราะหคือ กลุมที่มีนัยสําคัญ
และกลุมที่ไมมีนัยสําคัญ ถาเปนงานวิจัยเชิงสหสัมพันธมีการแจงนับเปน 3 กลุม คือ กลุมที่มีผลวิจัย
สรุปความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางบวก กลุมที่มีผลวิจัยสรุปความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางลบ
และกลุมที่มีผลวิจัยสรุปความสัมพันธอยางไมมีนัยสําคัญ
3. วิธีวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) เปนวิธีที่พิจารณาคานัยสําคัญ หรือ
สถิติทดสอบ
4. วิธีวิเคราะหเมตตา (Meta-Analysis) เปนวิธีที่หาคาความแตกตางหรือความมากนอยใน
งานวิจัยที่นํามาสังเคราะห
ทั้งนี้เทคนิคในการสังเคราะหความสอดคลองในงานวิจัย ซึ่งเปนวัตถุประสงคของการวิจัย
ไดแก การวิเคราะหเนื้อหา
การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
การวิเคราะหเนื้อหาเปนเทคนิคในการสังเคราะหงานวิจัยประเภทหนึ่ง มักใชกับการวิเคราะห
ขอมูลเชิงบรรยาย แตเปนการพยายามทําใหขอมูลนั้นเปนจํานวนที่นับได สวนใหญพบในงานวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการวิเคราะหเนื้อหาสามารถแบงออกเปน 2 แนวทางหลัก คือ การวิเคราะหโดยการ
จําแนกชนิดขอมูล และ การวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบขอมูล (สุภมาส อังศุโชติ และ ชูชาติ พวงสม
จิตร, 2556 : 75-76) ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. การวิเคราะหโดยจําแนกชนิดขอมูล (Typological Analysis) เปนการวิเคราะหที่มุง
จําแนกขอมูลออกเปนชนิดๆ ซึ่งสุภางค จันทวานิช (2547 : 134-137) สรุปการจําแนกขอมูลไว 2
แบบ คือ
1) แบบใชทฤษฎี เปนการจําแนกชนิดของขอมูลออกเปน 6 ชนิด คือ การกระทํา (acts)
กิจกรรม (activities) ความหมาย (meaning) ความสัมพันธ (relationship) การมีสวนรวมในกิจกรรม
(participation) และ สภาพสังคม (setting)
2) แบบไมใชทฤษฎี เปนการจําแนกขอมูลตามความเหมาะสมของขอมูล หรือตาม
ประสบการณของผูวิจัยที่ไดกําหนดขึ้น เชน การจําแนกชนิดของขอมูลตามชวงเวลา สถานที่ ผูให
ขอมูล หรือวิธีในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนตน
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2. การวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบขอมูล (Comparative Analysis) เปนการวิเคราะห
เชิงเปรียบเทียบ โดยผูวิจัยนําขอมูลตั้งแต 2 กรณีขึ้นไปมาเปรียบเทียบกัน โดยการเปรียบเทียบ
ดังกลาวมุงคนหาวาขอมูลนั้นๆ มีความเหมือน หรือ แตกตางกันอยางไร
เทคนิคการวิเคราะหเนื้อหานับเปนเทคนิคการสังเคราะหงานวิจัยเชิงคุณลักษณะที่ไดรับการ
พัฒนา และใชกันอยางแพรหลายในปจจุบันในตางประเทศ (Hunter and Schmidt, 1990 อางใน
นงลักษณ วิรัชชัย และสุวิมล วองวานิช, 2542 : 3) สําหรับเกณฑการวิเคราะหเนื้อหานั้น โดยที่การ
วิเคราะหเนื้อหามีหลายประเภท จึงมีเกณฑในการจําแนกตางๆ (อุทุมพร จามรมาน, 2531 : 9-11)
เชน การจําแนกตามสาขาวิชา คือ 1) จิตเวช 2) จิตวิทยา 3) ประวัติศาสตร 4) มนุษยวิทยา
5) การศึกษา 6) ปรัชญา และ 7) ภาษาศาสตร นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของ
งานวิจัย โดยแบงออกเปน 6 ประเภท คือ
1) การวิเคราะหเนื้อหาระบบ โดยการคํานึงถึงเนื้อหาสาระที่มุงวิเคราะหนั้นวา มีองคประกอบ
อะไรบาง และองคประกอบดังกลาวมีความสัมพันธกันอยางไร และมีการแปลงรูปแบบออกมาในรูป
ความสัมพันธอื่นไดบางหรือไม
2) การวิเคราะหเพื่อหามาตรฐาน เปนการวิเคราะหเพื่อประเมินคุณคาของสาระเนื้อหาวา มี
คุณคามากนอยเพียงใด หรือเพื่อวิเคราะหเนื้อหาสาระที่แตกตางไปจากมาตรฐานมากนอยเพียงใด
3) การวิเคราะหเนื้อหาดัชนีบางอยาง เชน ความถี่ของคํา สัญลักษณที่แสดงใหเห็นแรงจูงใจ
ของผูเขียน หรือหาดัชนีเพื่อชี้ใหเห็นความรูสึกพอใจ ไมพอใจตอเหตุการณบางอยาง
4) การวิเคราะหเนื้อหากลุมคําแบบตางๆ เชน การอางอิง นายกรัฐมนตรี อาจทําไดโดยใช
ตําแหนง ยศ สถานที่ ชื่อ เปนตน
5) การวิเคราะหเนื้อหาเพื่อหาความหมาย เชน การสรุปประเด็นหาสาเหตุ และผลการ
อธิบายพฤติกรรม
6) การวิเคราะหเนื้อหาเพื่อหากระบวนการภายใน เชน การวิเคราะหเอกสารเกี่ยวกับสภาวะ
แวดลอมทําใหไดขอสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในแตละพื้นที่ตอการ
ทํานุบํารุงสภาพแวดลอมในพื้นที่ของตน
องคประกอบในการวิเคราะหเนื้อหา
องคประกอบในการวิเคราะหเนื้อหา ประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก คือ
1) เนื้อหาที่จะวิเคราะห ไมจําเปนตองอยูในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพเสมอไป อาจอยูใน
รูปแบบอื่นก็ได เชน รูปภาพ การตูน ละคร เพลง การโฆษณา ฟลมภาพยนตร บทคําพูด คํากลาว
หลักฐานทางประวัติศาสตร การสนทนา เปนตน
2) วัตถุประสงคในการวิเคราะหเนื้อหา มีวัตถุประสงคใหญ 3 ประการ คือ เพื่อสรุปขอมูล
เพื่อหารูปแบบหรือความสัมพันธภายใน และเพื่อหารูปแบบหรือความสัมพันธภายนอก
3) หนวยในการวิเคราะห ผูวิเคราะหตองมีความชัดเจนในเรื่องหนวยที่วิเคราะหวา เปนหนวย
แบบใดโดยปกติหนวยในการวิเคราะหเนื้อหามี 3 ประการคือ
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3.1) หนวยจากการสุม ไดจากการสังเกตหรือการสัมผัส แตละหนวยนั้นมีลักษณะที่เปน
อิสระตอกัน เชน ประโยคแตละประโยค คือ เปน 1 หนวย
3.2) หนวยจากการบันทึก เปนการจัดกระทําขอมูลจากการสุมมาชวยเปนกลุมเปนพวก
3.3) หนวยจากเนื้อหา เปนการรวบรวมหนวยจากการบันทึกมาจัดกลุมอีกครั้งหนึ่ง
เกณฑในการสรางหนวยอาจกระทําไดโดยการพิจารณาในประเด็นตางๆ ดังนี้ พิจารณาจากสภาพทาง
กายภาพ เชน จํานวนเรื่องของรายงาน ฉบับ แผน พิจารณาภาษา ไดแก การแจงนับคํา หัวขอขาว
พิจารณาการอางอิง เชน จากวัตถุ เหตุการณ บุคคล การกระทํา พิจารณาจากโครงสราง ไดแก
ทางดานความรูสึก ภาษาและความหมาย และพิจารณาจากความหมาย โดยการอาศัยความหมายของ
ภาษามาสูความเขาใจที่ลึกซึ้ง เชน เปนการขอรองหรือบังคับ หรือให โดยการอาศัยการวิเคราะห
เนื้อหา
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการทบทวนงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการวิจัยในครั้งนี้ มีงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ประเด็นความสอดคลองในงานวิจัยดังตอไปนี้
เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ (2553 : 38-45) ทําการวิจัยเรื่อง แนวทางการสงเสริมงานวิจัยของ
กลุมสังคมศาสตรและการประเมินงานวิจัยทางสังคมศาสตร ไดเสนอวา ถึงการทําวิจัยจะมีกฏเกณฑ
และขั้นตอนการวิจัยที่ชัดเจน หรือที่เรียกวา ระเบียบวิธีวิจัย แตการประเมินผลการวิจัยกลับมีคนสนใจ
นอยมาก เพราะผูที่ใหความสําคัญในเรื่องการประเมินผลการวิจัยมักจะเปนแหลงทุน การประเมิน
คุณคาการวิจัยดวยรูปแบบ CIPP Model เปนวิธีการหนึ่งที่นิยมในปจจุบัน โดยในสวนของปจจัย
กระบวนการที่หมายถึงขั้นตอนของการทําวิจัยวาเปนไปตามระเบียบวิธีการวิจัยที่กําหนดไวแตแรก
หรือไม การวิจัยตรงตามตารางเวลาที่กําหนดหรือไม แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณสอดคลองกับ
วั ต ถุ ป ระสงค ก ารวิ จั ย หรื อ ไม เป น ต น ซึ่ ง กระบวนการและความสอดคล อ งดั ง กล า ว ส ง ผลต อ
ความสําเร็จของงานวิจัย
อานุภาพ ธงภักดี (2552 : 39-44) ไดศึกษาเรื่อง การสังเคราะหวิทยานิพนธครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาปการศึกษา 2547-2550: การ
วิเคราะหอภิมาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะดานปญหาการวิจัย กรอบทฤษฎีที่ใชในการ
วิจัย วิธีวิทยาการวิจัย และผลการวิจัย และวิเคราะหลักษณะและความแตกตางของคาขนาดอิทธิพล
ของงานวิทยานิพนธในสาขาหลักสูตรและการสอน ซึ่งไดมีขอเสนอแนะจากผลการศึกษาวา การพัฒนา
คุณภาพของงานวิจัย ควรใหความสําคัญในเรื่องของการสุมตัวอยาง คุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการ
วิจั ย และการควบคุ ม ตั ว แปรแทรกซ อ น ข อ เสนอแนะที่ไ ด นี้ แสดงให เห็ น ถึ งความสํ า คัญ ของการ
ออกแบบและความสอดคลองของงานวิจัย
สมชาย วงศเกษม (2549 : 158-160) ไดทําการวิจัยเพื่อสังเคราะหวิทยานิพนธ ระดับปริญญา
โท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระหวางพ.ศ. 2544-2548 เกี่ยวกับ
ความสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาของไทย ซึ่งพบวา การวิเคราะหเชิงปริมาณวิทยานิพนธนั้น ใน
สวนของเกรดวิทยานิพนธมีเกรดระดับ P (ผาน) มากถึงสองในสามของจํานวนวิทยานิพนธทั้งหมด
เกรดระดับ G (ดี) มีเพียงหนึ่งในสาม และระดับ Ex (ดีเยี่ยม) มีเพียง 1 เรื่อง แสดงใหเห็นวา คุณภาพ
สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
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วิทยานิพนธอยูในระดับปานกลาง โดยเปนผลจากขอจํากัดตางๆในการทําวิทยานิพนธ เชน ระยะเวลา
ที่ทําการวิจัย ทุนในการวิจัย การมุงมั่นและการเอาจริงเอาจัง เปาหมายของความสําเร็จวิทยานิพนธที่
นักศึกษาและอาจารยพึงประสงค รวมทั้งความมุงมั่นในการศึกษาคนควาจากแหลงการเรียนรูตางๆ
ซึ่งผลที่ไดนี้แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองในการออกแบบงานวิจัยที่ตองมีการพัฒนามากขึ้น
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งในประเด็นการออกแบบงานวิจัย การ
พิจ ารณาคุ ณภาพงานวิจั ย แนวทางการพิจ ารณาความสอดคลองในงานวิจัย หลักการเขีย น
โครงการวิจัยที่ดี การสังเคราะหงานวิจัย และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยทั้งแนวคิดและหลักการที่ไดจาก
การทบทวน จะถูกนําไปใชเปนแนวทางและหลักการในการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อใชในการเก็บรวบรวม
และพิจารณาขอมูลจากงานวิจัย ซึ่งจะกลาวถึงในบทตอไป
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บทที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มีวั ตถุ ป ระสงคเพื่อศึกษา และสังเคราะหความสอดคลองและแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพของงานวิจัยกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ดําเนินการระหวางปการศึกษา
2555-2556 ของมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังรายละเอียดตอไปนี้
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก งานวิจัยของคณะที่มีการสอนกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ข องมหาวิ ทยาลั ย อีส เทิ รน เอเชี ย ซึ่ง ดํา เนิ น การระหวา งป การศึ กษา 2555-2556
ประกอบดวยคณะวิศวกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะการบิน จํานวนรวมทั้งสิ้น
54 โครงการ (ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557) โดยแบงออกเปนคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน
32 โครงการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 8 โครงการ และคณะการบิน จํานวน 14 โครงการ
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นงานวิ จั ย คื อ งานวิ จั ย ของคณะวิ ศ วกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ และคณะการบิน ที่ดําเนินการระหวางปการศึกษา 2555-2556 จํานวน 12 โครงการ
โดยมีเกณฑในการคัดเลือกงานวิจัยดังนี้
1) ดําเนินการโดยบุคลากรของคณะมีการสอนกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) ผูวิจัย/หัวหนาโครงการไมซ้ํากัน
3) ไดรับการอนุมัติใหดําเนินการระหวางปการศึกษา 2555-2556
ทั้งนี้จากเกณฑในการคัดเลือกงานวิจัยขางตน พบวา บางคณะมีงานวิจัยที่เขาเกณฑขางตนไม
มาก เนื่องจากเปนคณะขนาดเล็ก มีบุคลากรนอย จึงมีปริมาณงานวิจัยที่นอยกวา ผูวิจัยจึงกําหนด
จํา นวนงานวิ จั ย ที่ จ ะใช ในการวิจั ย ครั้งนี้ คือ คณะละ 4 โครงการ รวมเปน 12 โครงการ เพื่อให
เหมาะสมกับสภาพความเปนจริง
ขั้นตอนการคัดเลือกงานวิจัย
1) สํารวจรายชื่องานวิจัยที่ดําเนินการโดยบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ และคณะการบิน จากฐานขอมูลของสํานักวิจัย มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย โดยเปน
โครงการวิจัยที่ไดรับการอนุมัติใหดําเนินการระหวางปการศึกษา 2555-2556 ซึ่งมีจํานวนรวมทั้งสิ้น
54 โครงการ
2) พิจารณาคัดเลือกงานวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คณะการบิน ตามเกณฑที่กําหนด ไดงานวิจัยซึ่งเปนกลุมตัวอยางจํานวน 12 โครงการ แบงออกเปน
คณะละ 4 โครงการ
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การดําเนินงานเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย จะใชเครื่องมือในการวิจัยเปนแบบสํารวจเพื่อ
การสังเคราะหความสอดคลองและแบบบันทึกขอมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้
สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
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แบบสํารวจเพื่อการสังเคราะหความสอดคลอง
1) ผูวิจัยไดกําหนดปญหาและเขียนปญหาอยางชัดเจนและสอดคลองกันหรือไม
2) ปญหาที่วิจัยมีหลักการหรือทฤษฎีรองรับที่สอดคลองกันหรือไม
3) ปญหาที่วิจัยมีความสําคัญและสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันเพียงใด
4) ผูวิจัยไดศึกษางานเขียนทางวิชาการที่เกี่ยวของหรือไม ถามี งานเขียนที่เกี่ยวของตรง
ประเด็นหรือสอดคลองกับปญหาที่วิจัยเพียงใด
5) สมมุติฐานในการวิจัยมีหรือไม ถามี ผูวิจัยไดเขียนสมมุติฐานอยางชัดเจนและสอดคลอง
เพียงใด
6) มีการกําหนดคํานิยามปฏิบัติการของสิ่งที่มุงวัดอยางเหมาะสม ชัดเจน และสอดคลอง
เพียงใด
7) ผูวิจัยไดบรรยายถึงวิธีการวิจัยหรือวิธีตอบปญหาอยางชัดเจนและสอดคลองหรือไม
8) ผูวิจัยไดศึกษาจากกลุมตัวอยางหรือศึกษาจากขอมูลประชากร ถาศึกษาจากกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยไดมาซึ่งกลุมตัวอยาง อยางไร เหมาะสมและสอดคลองเพียงใด
9) ผูวิจัย มีการใชเครื่องมือในการเก็บ รวบรวมขอมูล หรือไม ถามี เครื่องมือที่ใชมีความ
สอดคลองกับวิธีการวิจัยหรือไม
10) ผูวิจัยใชระเบียบวิธีทางสถิติวิเคราะหขอมูลหรือไม ถาใชระเบียบวิธีทางสถิติเหลานั้นมี
ความเหมาะสมและสอดคลองเพียงใด
11) การกําหนดระยะเวลาในการวิจัยมีความสอดคลองกับการดําเนินงานหรือไม
12) งบประมาณที่ใชในการวิจัยมีความสอดคลองหรือไม
แบบสํารวจขางตนมีลักษณะการใหคะแนนตามเกณฑระดับคุณภาพของความสอดคลองตาม
ประเด็นที่กําหนดไวในแบบสํารวจ (Rubric Scores) โดยแตละประเด็นแบงออกเปน 5 ระดับ ไ ดแก
1 2 3 4 และ 5 คะแนน ตามลําดับ รวมทั้ง 12 ประเด็น มีคะแนนรวมทั้งสิ้น 60 คะแนน การ
แบงระดับคุณภาพของความสอดคลองตามประเด็นที่กําหนด จะถูกแบงออกเปน 5 สวนเทาๆกันตาม
เกณฑของ Best (2006 : ดังนี้
คะแนนเต็ม
5
60

นอย
0.00-1.00
0.00-12.00

คอนขางนอย
1.01-2.00
12.01-24.00

ปานกลาง
2.01-3.00
24.01-36.00

คอนขางสูง
3.01-4.00
36.01-48.00

สูง
4.01-5.00
48.01-60.00

โดยคะแนนจะพิจารณาตามประเด็นที่กําหนดแลวนํามารวมเปนรายประเด็น จากนั้นจึงสรุป
เปนภาพรวมของการวิจัย ซึ่งจะนําเสนอเปนระดับคะแนนและระดับคุณภาพ
แบบบันทึกขอมูล
แบบบั น ทึ ก ข อ มู ล จะเป น แบบบั น ทึ ก รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของงานวิ จั ย
ประกอบดวยชื่อเรื่อง ชื่อผูวิจัย โจทยการวิจัย วัตถุประสงคการวิจัย สมมติฐ านในการวิจัย กรอบ
แนวคิ ดและทฤษฎี ที่ใช ในการวิ จั ย วิธีดําเนิน การวิจัย ประชากรหรือกลุมตัว อยางที่ใชในการวิจัย
สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ระยะเวลาในการวิจัย การนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน และงบประมาณที่ใชในการวิจัย
3.3 วิธีการสรางเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
จากประเด็ นความสอดคล องดานตางๆจากหัว ขอหลักที่กําหนดไวในงานวิจัย ไดถูกนํามา
พัฒนารวมกับแนวคิด และหลักการตางๆ ตลอดจนแนวทางการจัดทําแบบประเมินและแบบสํารวจที่
เกี่ยวของ เชน แบบสํารวจรายการสําหรับการประเมินการวิจัยของ เลมานและเมเรน ซึ่ง ศ.ดร.
สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2530 : 51) ไดเสนอไวในหนังสือการวิจัยเชิงบรรยาย โดยเปนขอคําถามหลักที่
เกี่ยวของ แบบประเมินเคาโครงวิจัย โดย ดี เอ แมคเคย (1981 อางใน ดิเรก พรสีมา, 2530 : 11)
แบบประเมินวิทยานิพนธของสถาบันตางๆ ตลอดจนตัวอยางแบบประเมินที่สํานักวิจัย มหาวิทยาลัย
อีสเทิรนเอเชียจัดทําขึ้น เพื่อใชในการพิจารณาโครงการวิจัย เปนตน จากนั้นนําขอสรุปที่ไดมาจัดทํา
เปนแบบสํารวจความสอดคลอง และแบบบันทึกขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย แบงเปน
ประเด็นตางๆโครงสรางของงานวิจัย ซึ่งกําหนดประเด็นจนถึงขั้นตอนของการดําเนินงานวิจัยหรือวิธี
วิจัย (บทที่ 1 ถึง บทที่ 3 / Research Proposal)
ดานการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือนั้น ดําเนินการโดยสงเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล
ซึ่งไดแกแบบสํารวจความสอดคลอง และแบบบันทึกขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย ใหกับ
ผูทรงคุณวุฒิทําการตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสม
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1) รวบรวมเอกสารงานวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ที่สงใหกับสํานักวิจัย ทั้ง
ในสวนที่เปนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ และเอกสารขอเสนอโครงการวิจัย จากคณะที่เปนกลุม
ตัวอยางของการวิจัยครั้งนี้
2) ตรวจสอบความสมบูรณของงานวิจัยและเอกสารขอเสนอโครงการวิจัยที่รวบรวมได
3) ทําการตรวจสอบและบันทึกความสอดคลอง โดยใชแบบสํารวจเพื่อการสังเคราะหความ
สอดคลอง และบันทึกขอมูลที่ไดจากเอกสารลงในแบบบันทึกขอมูล พรอมทั้งตรวจสอบความถูกตอง
เที่ยงตรงของการกรอกขอมูลจนไดขอมูลที่ถูกตอง
4) นําแบบสํารวจเพื่อการสังเคราะหความสอดคลองและแบบบันทึกขอมูลงานวิจัยที่บันทึก
ขอมูลเรียบรอยแลว มาสรุปและทําการสังเคราะหตามแนวทางที่กําหนด
3.5 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ผูวิจัยสังเคราะหผลการวิจัยโดยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ทําการสังเคราะห
เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อสรุปเปนองคความรู / นวัตกรรมในมิตินั้นๆ
1) การวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจเพื่อการสังเคราะหความสอดคลอง จะใชการวิเคราะห
จากผลสรุปที่ไดจากการสํารวจ
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2) การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบบันทึกขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย จะใชการ
วิเคราะหจากผลสรุปที่ไดจากการบันทึกคุณลักษณะของงานวิจัย
3) การวิเคราะหขอมูลดานเนื้อหาที่เกี่ยวกับความสอดคลองและคุณลักษณะของงานวิจัย จะ
ดําเนินการโดยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ทําการสังเคราะหเชื่อมโยงกับแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4) ส ว นการวิ เ คราะห ข อ มู ล ในเชิ ง ปริ ม าณ ทั้ ง จากแบบสํ า รวจเพื่ อ การสั ง เคราะห ค วาม
สอดคลอง และแบบบันทึกคุณลักษณะของงานวิจัย จะใชสถิติพรรณา (คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน)
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บทที่ 4

ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิ จั ย เรื่ อ ง “การสั ง เคราะห ง านวิ จั ย กลุ ม สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ข อง
มหาวิทยาลัย อีสเทิรนเอเชีย” ซึ่งเมื่อดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลแลว สามารถนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลไดดังนี้
4.1 ผลงานวิจัยกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลงานวิจัยกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ดําเนินการระหวางปการศึกษา 25552556 จากคณะวิศวกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ คณะการบิน ซึ่งถูกคัดเลือกเพื่อ
ทําการสังเคราะหในการวิจัยประกอบดวยโครงการวิจัยดังตอไปนี้
คณะวิศวกรรมศาสตร
1) โครงการวิจัยเรื่องสภาพปญหาในการเรียนการสอนวิชาฟสิกสทั่วไป 1 คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
2) โครงการวิจัยเรื่องระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธในโรงเรือนเพาะปลูกพืชไร
ดิน แบบ Evaporative Cooling System รวมกับการสเปรยละอองน้ํา แบบอัตโนมัติ โดยใช PLC
3) โครงการวิจัยเรื่องการเพิ่มสมรรถนะเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนโดยการลดอุณหภูมิ
อากาศที่เขาสูคอนเดนเซอร
4) โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาการบริโภคกําลังไฟฟาของแท็บเล็ตและผลกระทบขางเคียงตอ
คุณภาพไฟฟา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) โครงการวิจัยเรื่องสถานภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของพระภิกษุ สามเณร และ
พุทธอาสาวัดปญญานันทาราม
2) โครงการวิจัยเรื่องรูปแบบการเรียนบนเว็บตามทฤษฎีการเรียนการสอนโดยใชสมองเปน
ฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหา สําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
3) โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต
4) โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยใชรูปแบบสมอง
เปนฐาน
คณะการบิน
1) โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางความเขาใจความหมายคําศัพทเฉพาะ
เกี่ยวกับน้ําหนักบรรทุกทางอากาศ โดยใชปญหาเปนฐาน รายวิชาการบริหารการอํานวยการบิน
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2) โครงการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน กับ
การจัดการเรียนรูโดยวิธีปกติในรายวิชา 01337306 (กฎการบินดวย VFR)
3) โครงการวิ จัยเรื่องการพัฒนาแบบฝกทักษะการวิเคราะหการใชสัญญาณไฟ สําหรับ
การจราจรบริเวณสนามบิน โดยใชปญหาเปนฐาน
4) โครงการวิ จั ย เรื่ องคุ ณ ภาพการบริการที่ มีอิ ทธิพ ลต อความตั้ง ใจกลับ มาใช บ ริก ารของ
ผูใชบริการขนสงสินคาทางอากาศของทาอากาศยานภูเก็ต
4.2 ผลจากแบบสํารวจเพื่อการสังเคราะหความสอดคลอง
จากการเก็บรวบรวมขอมูลโครงการวิจัยกลุมตัวอยางจํานวน 12 โครงการ ซึ่งเปนโครงการ
จากคณะวิศวกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะการบิน ดวยแบบสํารวจเพื่อการ
สังเคราะหความสอดคลอง สามารถนําเสนอรายละเอียดไดดังตารางตอไปนี้
ตารางแสดง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพของคะแนนความสอดคลองงานวิจัย
จากงานวิจัยกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
ประเด็นในการสํารวจ
การกําหนดปญหาและเขียนปญหาอยางชัดเจนและ
สอดคลอง
1) การกําหนดปญหาและเขียนปญหามีความสอดคลอง
กับชื่อเรื่องหรือหัวขอในการวิจัย
2) การกําหนดและเขียนปญหาในการวิจัยมีความชัดเจน
และสอดคลองกัน
3) การกําหนดและเขียนปญหาในการวิจัยมีความ
สอดคลองกับขอเท็จจริงที่เปนพื้นฐานของการวิจัย
4) การกําหนดและเขียนปญหาในการวิจัยมีความ
สอดคลองกับโจทยในการวิจัย
5) การกําหนดและเขียนปญหาในการวิจัยมีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงคในการวิจัย
ปญหาที่วิจัยมีความสําคัญและสอดคลองกับ
สถานการณในปจจุบัน
1) มีการกําหนดปญหาในการวิจัย
2) ปญหาที่นํามาวิจัยมีความสําคัญและสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน
3) วัตถุประสงคมีความสอดคลองกับปญหาในการวิจัย
4) วัตถุประสงคมีความเฉพาะและชัดเจน
5) ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจยั มีความสอดคลองกับ
ปญหาที่กําหนดในการวิจัย
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คาเฉลี่ยคะแนนความสอดคลองงานวิจัย
S.D.
ระดับคุณภาพ
𝐱�
สูง
4.29
0.620
(ลําดับที่ 4)
0.96

0.144

0.96

0.144

0.96

0.144

0.63

0.483

0.79

0.396

3.83

1.497

0.75

0.452

0.75

0.452

0.63
0.92

0.483
0.289

0.79

0.334

คอนขางสูง
(ลําดับที่ 6)
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ตารางแสดง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพของคะแนนความสอดคลองงานวิจัย
จากงานวิจัยกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย (ตอ)
ประเด็นในการสํารวจ
สมมุติฐานมีความชัดเจนและสอดคลอง
1) มีการกําหนดสมมติฐานในการวิจัย
2) สมมติฐานที่กําหนดในการวิจัยมีความสอดคลองกับ
ปญหาในการวิจัย
3) สมมติฐานที่กําหนดในการวิจัยมีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการวิจัย
4) สมมติฐานที่กําหนดในการวิจัยมีความสอดคลองกับ
ตัวแปรในการวิจัย
5) สมมติฐานที่กําหนดในการวิจัยมีความสอดคลอง
วิธีการวิจัย
หลักการหรือทฤษฎีรองรับที่สอดคลองกัน
1) งานวิจัยมีหลักการหรือทฤษฎีรองรับ
2) หลักการหรือทฤษฎีที่ใชมีความสอดคลองกับปญหาที่
วิจัย
3) แนวคิดที่ใชมีความสอดคลองกับปญหาที่วิจัย
4) การนําเสนอหลักการ ทฤษฎี และแนวคิดที่เกีย่ วของ
มีความชัดเจนและสอดคลองกัน
5) หลักการหรือทฤษฎีที่ใชมีความสอดคลองกับตัวแปร
ในการวิจัย
เอกสารที่เกี่ยวของตรงประเด็นหรือสอดคลองกับ
ปญหาที่วิจัย
1) งานวิจัยที่ดําเนินการมีเอกสารงานวิจัยอื่นๆที่
เกี่ยวของ
2) เอกสารงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวของสอดคลองกับปญหา
ที่วิจัย
3) เอกสารงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวของสอดคลองกับ
หลักการหรือทฤษฎีที่ใชในการวิจัย
4) เอกสารงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวของสอดคลองกับ
สมมติฐานที่กําหนดในการวิจัย
5) เอกสารงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวของสอดคลองกับตัวแปร
ที่กําหนดในการวิจัย

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

คาเฉลี่ยคะแนนความสอดคลองงานวิจัย
S.D.
ระดับคุณภาพ
𝐱�
2.17
2.071
ปานกลาง
(ลําดับที่ 11)
0.50
0.477
0.38

0.483

0.54

0.498

0.25

0.452

0.50

0.477

3.71
0.96

1.322
0.144

0.67

0.444

0.71

0.450

0.96

0.144

0.42

0.515

3.21

1.287

0.88

0.226

0.67

0.444

0.83

0.326

0.50

0.477

0.33

0.444

คอนขางสูง
(ลําดับที่ 7)

คอนขางสูง
(ลําดับที่ 9)
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ตารางแสดง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพของคะแนนความสอดคลองงานวิจัย
จากงานวิจัยกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย (ตอ)
ประเด็นในการสํารวจ
วิธีการวิจัยหรือวิธีตอบปญหาอยางชัดเจนและ
สอดคลอง
1) มีการอธิบายวิธีการวิจัยหรือวิธีตอบปญหา
2) วิธีการวิจัยมีความชัดเจนและสอดคลองกับปญหา
3) แหลงขอมูลมีความสอดคลองกับวิธีการวิจัย
4) การแบงขอมูลตามจุดมุงหมายของการวิจัย มีความ
เหมาะสมและสอดคลองกัน
5) วิธีการวิจัยมีความสอดคลองกับกลุมตัวอยางที่กําหนด
การไดมาซึ่งกลุมตัวอยาง เหมาะสมและสอดคลอง
1) มีการกําหนดประชากรและกลุม ตัวอยาง
2) วิธีการไดมาซึ่งประชากรและกลุมตัวอยางมีการ
อธิบายชัดเจน
3) วิธีการไดมาซึ่งประชากรและกลุมตัวอยางมีความ
สอดคลองและเหมาะสมกับงานวิจยั
4) ประชากรและกลุมตัวอยางที่ไดมีความสอดคลองและ
เหมาะสมกับงานวิจัย
5) จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ไดมีความ
สอดคลองกับหลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของ
เครื่องมือที่ใชมีความสอดคลองกับวิธีการวิจัย
1) เครื่องมือที่ใชในการวิจยั มีความสอดคลองกับวิธกี ารวิจยั
2) เทคนิคที่ใชในเครื่องมือมีความสอดคลองกับวิธีการวิจัย
3) การพัฒนาเครื่องมือมีความเหมาะสมและสอดคลอง
กับวิธีการวิจัย
4) การใชเครื่องมือมีความสอดคลองกับแนวทางการเก็บ
รวบรวมขอมูล
5) เครื่องมือที่ใชมีความสอดคลองกับกลุมตัวอยาง
วิธีทางสถิติมีความเหมาะสมและสอดคลอง
1) มีการใชวิธีการทางสถิติวิเคราะหขอมูล
2) สถิติที่ใชวิเคราะหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
ในการวิจัย
3) สถิติที่ใชวิเคราะหมีความสอดคลองกับสมมติฐานในการ
วิจัย
4) สถิติที่ใชวิเคราะหมีความสอดคลองกับตัวแปรที่
กําหนดในการวิจัย
5) สถิติที่ใชวิเคราะหมีความสอดคลองกับขอมูลที่เก็บ
รวบรวมในการวิจยั
สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

คาเฉลี่ยคะแนนความสอดคลองงานวิจัย
S.D.
ระดับคุณภาพ
𝐱�
สูง
4.71
0.542
(ลําดับที่ 2)
0.96
0.144
0.83
0.326
1.00
0.000
0.92

0.289

1.00
3.88
0.79

0.000
1.860
0.396

0.75

0.452

0.83

0.389

0.75

0.399

0.75

0.452

4.42
0.92
0.92

1.443
0.289
0.289

0.83

0.389

0.92

0.289

0.83
2.75
0.63

0.389
2.190
0.483

0.54

0.450

0.50

0.477

0.46

0.498

0.63

0.483

คอนขางสูง
(ลําดับที่ 5)

สูง
(ลําดับที่ 3)

ปานกลาง
(ลําดับที่ 10)
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ตารางแสดง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพของคะแนนความสอดคลองงานวิจัย
จากงานวิจัยกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย (ตอ)
ประเด็นในการสํารวจ
การกําหนดระยะเวลาในการวิจัยมีความสอดคลองกับ
การดําเนินงาน
1) การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัยที่
สอดคลองกับปญหาในการวิจัย
2) การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัยที่
สอดคลองกับวัตถุประสงคในการวิจัย
3) การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัยที่
สอดคลองกับวิธีการวิจยั
4) การกําหนดระยะเวลาในการรวบรวมขอมูลในแตละ
ขั้นตอนมีความสอดคลองกัน
5) การกําหนดระยะเวลามีความสอดคลองกับลักษณะ
ของกลุมเปาหมาย
การกําหนดคํานิยามปฏิบัติการของสิ่งที่มุงวัดอยาง
เหมาะสม ชัดเจน และสอดคลอง
1) มีการกําหนดคํานิยามปฏิบตั ิการในการวิจัย
2) การกําหนดคํานิยามปฏิบัติการในการวิจัยสอดคลอง
กับปญหาในการวิจัย
3) การกําหนดคํานิยามปฏิบัติการในการวิจัยสอดคลอง
กับหลักการ ทฤษฎี และแนวคิดทีเ่ กี่ยวของ
4) การกําหนดคํานิยามปฏิบัติการในการวิจัยสอดคลอง
กับตัวแปรที่กําหนดในการวิจัย
5) การกําหนดคํานิยามปฏิบัติการในการวิจัยสอดคลอง
กับขอบเขตในการวิจัย
งบประมาณที่ใชในการวิจัยมีความสอดคลอง
1) มีการกําหนดงบประมาณที่ใชในการวิจัย
2) การกําหนดงบประมาณที่ใชในการวิจัยมีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงคในการวิจัย
3) การกําหนดงบประมาณที่ใชในการวิจัยมีความ
สอดคลองกับวิธีการวิจยั
4) การกําหนดงบประมาณที่ใชในการวิจัยมีความ
สอดคลองกับขอบเขตของการวิจัย
5) การกําหนดงบประมาณที่ใชในการวิจัยมีความ
สอดคลองกับระยะเวลาในการดําเนินงาน
ภาพรวมความสอดคลองในโครงการวิจัย

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

คาเฉลี่ยคะแนนความสอดคลองงานวิจัย
S.D.
ระดับคุณภาพ
𝐱�
สูง
4.42
1.062
(ลําดับที่ 3)
0.79

0.396

0.96

0.144

0.96

0.144

0.92

0.195

0.79

0.396

3.54

1.827

0.83

0.389

0.67

0.492

0.83

0.389

0.42

0.515

0.79

0.396

4.79
1.00

0.450
0.000

1.00

0.000

0.92

0.195

0.92

0.289

0.96

0.144

45.71

11.270

คอนขางสูง
(ลําดับที่ 8)

สูง
(ลําดับที่ 1)

คอนขางสูง
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จากผลการสํารวจความสอดคลองขางตน พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความสอดคลองของ
โครงการวิจัยในกลุมงานวิจัยกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
มีภาพรวมของคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางสูง (𝐱� = 45.71, S.D. = 11.270) และเมื่อพิจารณาเปน
รายประเด็น พบวา คาเฉลี่ยความสอดคลองสูงสุด คือ ประเด็นงบประมาณที่ใชในการวิจัยมีความ
สอดคลอง คาเฉลี่ยอยูในระดับสูง (𝐱� = 4.79, S.D. = 0.450) รองลงมาคือ ประเด็นวิธีการวิจัยหรือวิธี
ตอบปญหาอยางชัดเจนและสอดคลอง และ เครื่องมือที่ใชมีความสอดคลองกับวิธีการวิจัย ซึ่งมีคาเฉลี่ย
เทากันกับการกําหนดระยะเวลาในการวิจัยมีความสอดคลองกับการดําเนินงาน โดยมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับสูงเชนเดียวกัน (𝐱� = 4.71, 4.42, S.D. = 1.443, 1.062 ตามลําดับ) สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ ประเด็นสมมุติฐานมีความชัดเจนและสอดคลอง โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (𝐱�
= 2.17, S.D. = 2.071)
4.3 ผลจากแบบบันทึกขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย
การรวบรวมข อมู ล เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลัก ษณะของงานวิ จั ย จากโครงการวิ จั ย กลุ มตั ว อยา งซึ่ ง
ประกอบดวยโครงการวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะการบิน
จํานวน 12 โครงการ แบงออกเปนคณะละ 4 โครงการ ซึ่งทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบบันทึก
ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย โดยสามารถนําเสนอรายละเอียดตามคุณลักษณะของงานวิจัย
ไดดังนี้
ตารางแสดง ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย
คณะ
ชื่อเรื่อง

ประเด็น

ผูวิจัย
โจทยการวิจัย

วัตถุประสงคการวิจัย
สมมติฐานในการวิจัย

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

รายละเอียด

วิศวกรรมศาสตร
สภาพปญหาในการเรียนการสอนวิชาฟสิกสทั่วไป 1 คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
อ.วราลักษณ ออยชัยศรี
1) นักศึกษาสวนใหญมีปญ
 หาอะไรเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรายวิชา
ฟสิกสทั่วไป 1 ปญหาใดควรไดรับการแกไขและชวยเหลือเรงดวน
2) นักศึกษากลุม ที่มีพื้นฐานกับกลุมทีไ่ มมีพื้นฐานความรูในวิชาฟสกิ ส มี
ปญหาในการเรียนการสอนอยางไร แตกตางกันหรือไม
1) เพื่อสํารวจสภาพปญหาการเรียนการสอนวิชาฟสิกสทั่วไป 1
2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปญหาการเรียนการสอนวิชาฟสิกศทั่วไป 1 ของ
นักศึกษากลุม ที่มีพื้นฐานกับกลุมทีไ่ มมีพื้นฐานความรูในวิชาฟสกิ ส
-

ปการศึกษา 2556

32

การสังเคราะหงานวิจยั กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตารางแสดง ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
ประเด็น
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชใน
การวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ระยะเวลาในการวิจัย
งบประมาณที่ใชในการวิจัย

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

รายละเอียด

กรอบแนวคิด:
ปญหาการเรียนการสอน: ปญหาของผูเรียน ปญหาของผูสอน ปญหาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และปญหาของสภาพแวดลอมทางการเรียนการสอน
ทฤษฎีที่ใชในงานวิจัย:
1) พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542: มาตรา 22-24
2) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู
3) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนการสอน
4) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
วิจัยเชิงบรรยาย ใชการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสภาพปญหาที่
เกิดขึ้นในการเรียนการสอนวิชาฟสิกสทั่วไป 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ทุกคนที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาฟสิกสทั่วไป 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
1) แบบสอบถาม
2) แบบสังเกตพฤติกรรมการเขาเรียน และการมีสวนรวมในชั้นเรียน
สถิติบรรยาย ไดแก คาเฉลีย่ รอยละ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
7 เดือน
50,840 บาท
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การสังเคราะหงานวิจยั กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตารางแสดง ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
คณะ
ชื่อเรื่อง

ประเด็น

ผูวิจัย
โจทยการวิจัย

วัตถุประสงคการวิจัย

สมมติฐานในการวิจัย
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชใน
การวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ระยะเวลาในการวิจัย
การนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน

งบประมาณที่ใชในการวิจัย

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

รายละเอียด

วิศวกรรมศาสตร
ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชืน้ สัมพัทธในโรงเรือนเพาะปลูกพืชไรดิน แบบ
Evaporative Cooling System รวมกับการสเปรยละอองน้ํา แบบอัตโนมัติ
โดยใช PLC
อ.ธนากร น้ําหอมจันทร
1) กระบวนการและสภาวะบรรยากาศสําหรับปลูกพืชไรดินวิธีไฮโดรโปร
นิกส แบบ NFT ควรเปนอยางไร
2) วิธีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธในโรงเรือนแบบอัตโนมัติ
ควรเปนอยางไร
1) เพื่อศึกษากระบวนการและสภาวะบรรยากาศสําหรับปลูกผักไฮโดร
โปรนิกส แบบ NFT
2) เพื่อศึกษาการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธในโรงเรือนแบบ
อัตโนมัตเิ พื่อการประหยัดพลังงาน
การควบคุมปจจัยในการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส แบบ NFT อันไดแก ปจจัย
ภายนอก คือ รูปแบบของโรงเรือน วัสดุ การจัดวางผังในโรงเรือน และปจจัย
สภาวะบรรยากาศในโรงเรือน และปจจัยภายใน คือ สภาพสารละลาย คาความ
นําไฟฟา คาความเปนกรด-ดาง อุณหภูมิภายในรางปลูก การควบคุมปจจัย
ดังกลาวเพื่อใหไดผลผลิตที่คงที่ โดยนําระบบควบคุมอัตโนมัติชวย เพื่อลดการใช
น้ํา พลังงานไฟฟา และแรงงาน
วิจัยเชิงทดลอง
1) ศึกษากระบวนการและสภาวะบรรยากาศสําหรับปลูกพืชไรดินวิธี
ไฮโดรโปรนิกส แบบ NFT
2) ออกแบบสรางระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธในโรงเรือน
แบบอัตโนมัตเิ พื่อการประหยัดพลังงาน
PLC (Programmable Logic Control)
12 เดือน
1) ความรูความเขาใจในกระบวนการและสภาวะบรรยากาศสําหรับการ
ปลูกพืชไรดินวิธไี ฮโดรโปรนิกส แบบ NFT
2) ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชืน้ สัมพัทธในโรงเรือนเพาะปลูกพืชไร
ดินวิธีไฮโดรโปนิกส แบบ Evaporative โดยใช Cooling pad และ
พัดลมดูดอากาศ รวมกับการสเปรยละอองน้ําแบบอัตโนมัติ เพื่อการ
ประหยัดพลังงาน
149,320 บาท

ปการศึกษา 2556
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การสังเคราะหงานวิจยั กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตารางแสดง ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
คณะ
ชื่อเรื่อง

ประเด็น

ผูวิจัย
โจทยการวิจัย
วัตถุประสงคการวิจัย

สมมติฐานในการวิจัย
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชใน
การวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

รายละเอียด

วิศวกรรมศาสตร
การเพิ่มสมรรถนะเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนโดยการลดอุณหภูมิอากาศที่
เขาสูคอนเดนเซอร
อ.ธีรพงศ บริรักษ
1) ออกแบบและสรางชุดลดอุณหภูมิกอ นเขาคอนเดนเซอร เพื่อใชทํางาน
รวมกับเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน โดยทําการพัฒนาอุปกรณเพื่อ
สามารถใหเปนชุดการเรียนการสอนตามทฤษฎีโดยใชสมองเปนฐานเพื่อ
พัฒนาความคิดสรางสรรค
2) ศึกษาความสัมพันธระหวางอุณหภูมิ ความดัน แตละจุดของ
เครื่องปรับอากาศ กอนและหลังทําการติดตั้งชุดลดอุณหภูมิกอนเขา
คอนเดนเซอร เพื่อคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP) และคา
ประสิทธิภาพการทําความเย็น (EER)
3) เปรียบเทียบการใชพลังงานไฟฟาระหวางการทํางานของเครื่องปรับอากาศ
ปกติ กับการทํางานของเครื่องปรับอากาศเมื่อทํางานรวมกับชุดลดอุณหภูมิ
กอนเขาคอนเดนเซอร
1) หลักการทํางานของระบบทําความเย็น
2) การประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
วิจัยเชิงทดลอง
1) ออกแบบและสรางชุดลดอุณหภูมกิ อนเขาคอนเดนเซอร และติดตั้ง
ระบบเครื่องปรับอากาศและอุปกรณวัดคาตางๆ เชน เทอรโมคัปเปล
เกจวัดความดัน อุปกรณวดั กระแสและแรงดันไฟฟา
2) ติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนขนาดการทําความเย็น
12,000 Btu/hr แบบตั้งแขวน ในหองขนาด 13.4 ตารางเมตร และ
อุปกรณวัดคาตางๆ เชน เทอรโมคัปเปล เกจวัดความดัน อุปกรณวัด
กระแสและแรงดันไฟฟา
3) ศึกษาการใชพลังงานไฟฟาระหวางเครื่องปรับอากาศปกติกับ
เครื่องปรับอากาศที่ตดิ ตั้งอุปกรณลดอุณหภูมิกอนเขาคอนเดนเซอร
-

-

1) มาตรวัดแรงดันสารทําความเย็น R134a
2) เครื่องมือวัดคาทางไฟฟา
3) เทอรโมมิเตอร

ปการศึกษา 2556
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การสังเคราะหงานวิจยั กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตารางแสดง ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
ประเด็น
ระยะเวลาในการวิจัย
การนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน

งบประมาณที่ใชในการวิจัย

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

รายละเอียด

8 เดือน
1) งานวิจัยสามารถนําไปใชเปนสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาที่
เกี่ยวของกับพลังงานของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2) ผลการวิจัยนําไปใชเปนตัวอยางแนวทางในการลดการใชพลังงานใน
ระบบการทําความเย็นและปรับอากาศสําหรับโรงงานของบริษัท ฮอท
พอท จํากัด (มหาชน)
118,720

ปการศึกษา 2556
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ตารางแสดง ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
คณะ
ชื่อเรื่อง

ประเด็น

รายละเอียด

วิศวกรรมศาสตร
การศึกษาการบริโภคกําลังไฟฟาของแท็บเล็ตและผลกระทบขางเคียงตอคุณภาพ
ไฟฟา
ผูวิจัย
อ.ชุติพนธ อูยายโสม
โจทยการวิจัย
1) อัตราการบริโภคกําลังไฟฟาของแท็บเล็ตจะเปนอยางไร
2) การใชงานแท็บเล็ตจะมีผลตอคุณภาพของระบบไฟฟากําลังหรือไม
อยางไร
วัตถุประสงคการวิจัย
1) เพื่อศึกษาอัตราการบริโภคกําลังไฟฟาของแท็บเล็ตในการใชงาน
2) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบขางเคียงตอคุณภาพไฟฟาที่เกิดจากการใชงาน
ของแท็บเล็ต
สมมติฐานในการวิจัย
การใชคอมพิวเตอรสวนบุคคลในหองเรียนเพื่อประกอบการสอนนั้น จะมีอัตรา
บริโภคกําลังไฟฟามากกวาการใชแท็บเล็ต ซึ่งเปนเทคโนโลยีใหม และกําลังเปนที่
นิยมใชโดยทั่วไป โดยจะบริโภคกําลังไฟฟานอยกวาคอมพิวเตอรสวนบุคคล ซึ่ง
หากเปลี่ยนมาใชเทคโนโลยีดังกลาว ก็จะทําใหเกิดการลดการใชพลังงาน ซึ่ง
หมายถึงการประหยัดพลังงานไฟฟานั่นเอง แตอยางไรก็ตามจะตองศึกษา
ผลกระทบขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นกับคุณภาพไฟฟารวมดวย
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชใน การกินกําลังไฟฟาจากแท็บเล็ตและผลกระทบขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นกับคุณภาพ
การวิจัย
ไฟฟา โดยทําการเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอรสวนบุคคล
วิธีดําเนินการวิจัย
วิจัยเชิงบรรยาย โดยทําการวัดการบริโภคพลังงานของเครื่องคอมพิวเตอรสวน
บุคคล หรือพีซี และผลกระทบตอคุณภาพของระบบไฟฟากําลัง จากนั้นนําแท็บ
เล็ต ขนาด 7 นิ้ว มาทดลองการบริโภคกําลังไฟฟาดานเขา รวมทั้งวัดคาตัว
ประกอบกําลัง และสัญญาณผิดเพีย้ นฮารมอนิกสทั้งแรงดัน และกระแส แลว
นํามาเปรียบเทียบกับเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล หรือพีซี และนําผลการ
ทดลองทั้งหมดมาวิเคราะหเรื่องการบริโภคกําลังไฟฟา และผลกระทบตอ
คุณภาพทางไฟฟาของระบบไฟฟากําลัง
ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใช แท็บเล็ตขนาด 7 นิ้ว ขนาดเล็กทีน่ ิยมใชทั่วไป สามารถตอเขากับระบบ WiFi ตอ
ในการวิจัย
เขาซิมการด 3G และเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล หรือพีซีของมหาวิทยาลัยอีส
เทิรนเอเชีย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องวิเคราะหคณ
ุ ภาพสัญญาณทางไฟฟา (Power Analyzer) วัดการบริโภค
กําลังไฟฟาดานเขา และคาผลรวมของความผิดเพี้ยนรวมของกระแส และแรงดัน
(%THDi หรือ %THDv)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ระยะเวลาในการวิจัย
12 เดือน
การนําผลงานวิจัยไปใช
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย และบริษัท Italig co.,L.td.
ประโยชน
(http://www.italig.co.th/home/) หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับดานพลังงาน
งบประมาณที่ใชในการวิจัย
72,420 บาท

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
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ตารางแสดง ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
คณะ
ชื่อเรื่อง

ประเด็น

ผูวิจัย
โจทยการวิจัย
วัตถุประสงคการวิจัย

สมมติฐานในการวิจัย
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชใน
การวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ระยะเวลาในการวิจัย
การนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน

งบประมาณที่ใชในการวิจัย

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

รายละเอียด

เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของพระภิกษุ สามเณร และพุทธอาสา
วัดปญญานันทาราม
อ.พิมลอร ตันหัน
อะไรที่ทําใหความสามารถในการเรียนรูเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศของ
พระภิกษุ สามเณร และพุทธอาสา วัดปญญานันทารามมีความแตกตางกัน
1) เพื่อศึกษาความร็พื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของพระภิกษุ
สามเณร และพุทธอาสา วัดปญญานันทาราม
2) เพื่อศึกษาความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของพระภิกษุ
สามเณร และพุทธอาสา วัดปญญานันทาราม
ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวแปรตน: ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตัวแปรตาม: สภาพความรูเ กี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิจัยเชิงบรรยาย
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
2) ดําเนินการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
3) วิเคราะหขอมูล
ประชากร: พระภิกษุ สามเณร และพุทธอาสา ที่อยูในวัดปญญานันทาราม
จํานวน 101 รูป/คน
กลุมตัวอยาง: จํานวน 80 รูป/คน
แบบสอบถาม
การแจกแจงคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
10 เดือน
1) ทราบความตองการความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
พระภิกษุ สามเณร และพุทธอาสา วัดปญญานันทาราม
2) ไดแนวทางในการสนับสนุนและสงเสริมการจัดการความรูใหแก
พระภิกษุ สามเณร และพุทธอาสา วัดปญญานันทาราม ใหมีความรู
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ ูงขึ้น และชวยใหทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3) ขอมูลที่ไดจากการวิจยั ใชเปนแนวทางในการวางแผน กําหนดหลักสูตร
ฝกอบรมใหเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานของพระภิกษุ สามเณร และ
พุทธอาสา วัดปญญานันทาราม
125,760 บาท
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ตารางแสดง ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
คณะ
ชื่อเรื่อง

ประเด็น

ผูวิจัย
โจทยการวิจัย
วัตถุประสงคการวิจัย

สมมติฐานในการวิจัย

กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชใน
การวิจัย

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

รายละเอียด

เทคโนโลยีสารสนเทศ
รูปแบบการเรียนบนเว็บตามทฤษฎีการเรียนการสอนโดยใชสมองเปนฐาน เพื่อ
พัฒนาทักษะการแกปญหา สําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
อ.สุคนธทิพย ทินาภรณ
รู ป แบบการเรี ย นบนเว็ บ ตามทฤษฎี ก ารเรี ย นการสอนโดยใช ส มองเป น ฐาน
สําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชียที่พัฒนาขึ้น สามารถพัฒนาทักษะ
การแกปญหาไดหรือไม
1) เพื่อพัฒนาและนําเสนอรูปแบบการเรียนบนเว็บตามทฤษฎีการเรียน
การสอนโดยใชสมองเปนฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหา สําหรับ
ผูเรียนในระดับอุดมศึกษา
2) เพื่อศึกษาผลจากการใชรูปแบบการเรียนบนเว็บตามทฤษฎีการเรียน
การสอนโดยใชสมองเปนฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหา สําหรับ
ผูเรียนในระดับอุดมศึกษา
1) รูปแบบการเรียนบนเว็บตามทฤษฎีการเรียนการสอนโดยใชสมองเปน
ฐาน เ พื่ อ พั ฒ น าทั ก ษ ะการคิ ดแก ป ญ หา สํ าหรั บ นั กศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ไดรับการประเมินจากผูเชี่ยวชาญอยูใน
ระดับดีขึ้นไป
2) รูปแบบการเรียนบนเว็บตามทฤษฎีการเรียนการสอนโดยใชสมองเปน
ฐาน เ พื่ อ พั ฒ น าทั ก ษ ะการคิ ดแก ป ญ หา สํ าหรั บ นั กศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย มีผลใหผลการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น
กรอบแนวคิด:
องคประกอบและขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ ประกอบดวย
1) การออกแบบการเรียนการสอนดวยการประยุกตศาสตรและวิธีการ
2) วัตถุประสงคของการเรียน
3) เทคโนโลยีที่สนับสนุนดานตางๆ
ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย:
1) การเรียนบนเว็บ
2) การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน
3) ทักษะการแกปญหา
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ตารางแสดง ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
ประเด็น
วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

รายละเอียด

วิจัยปฏิบัติการ
1) ศึกษาขอมูล เอกสาร งานวิจัย ที่เกี่ยวของกับรูปแบบการเรียนบนเว็บ
ตามทฤษฎีการเรียนการสอนโดยใชสมองเปนฐาน เพื่อพัฒนาทักษะ
การแกปญหา สําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
2) พัฒนาราง รูปแบบการเรียนบนเว็บตามทฤษฎีการเรียนการสอนโดยใช
สมองเปนฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหา สําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
3) ทดลองรูปแบบการเรียน
4) รับรองรูปแบบโดยผูทรงคุณวุฒิและนําเสนอรูปแบบการเรียนบนเว็บ
ตามทฤษฎีการเรียนการสอนโดยใชสมองเปนฐาน เพื่อพัฒนาทักษะ
การแกปญหา
ประชากร:
1) อาจารย และนักศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ทุกคณะ ทุกชั้นป ที่
สํารวจปการศึกษา 2556 จํานวน 3,700 คน แบงเปน อาจารย 200 คน
นักศึกษา 3,500 คน
2) ผูเชี่ยวชาญ ดานการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ/ดานการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชบริบทเปนฐาน/ดานทักษะการแกปญหา
3) ผูทรงคุณวุฒิ ดานการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ/ดานการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชสมองเปนฐาน/ดานทักษะการแกปญ
 หา
กลุมตัวอยาง:
1) อาจารย และนักศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ทุกคณะ ทุกชั้นป ที่
สํารวจปการศึกษา 2556 จํานวน 478 คน แบงเปน อาจารย 132 คน
นักศึกษา 346 คน
2) ผูเชี่ยวชาญ ดานการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ/ดานการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชบริบทเปนฐาน/ดานทักษะการแกปญหา ดานละ 5 ทาน รวม 15
ทาน
3) ผูทรงคุณวุฒิ ดานการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ/ดานการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชสมองเปนฐาน/ดานทักษะการแกปญ
 หา ดานละ 3 ทาน รวม 9
ทาน
1) แบบสอบถามและสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางเกี่ยวกับความคิดเห็น
2) แผนการจัดการเรียนรูในรายวิชาที่นํารูปแบบไปทดลองใช
3) แบบวัดทักษะการแกปญหา
4) แบบประเมินเพื่อรับรองคุณภาพของรูปแบบ
5) ระบบการจัดการเรียนบนเว็บที่พัฒนาดวย Learning Management
System: LMS Model
คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) คาความยากงาย คา
อํานาจการจําแนก คาความเชื่อมั่น คา t-test
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ตารางแสดง ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
ประเด็น
ระยะเวลาในการวิจัย
การนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน

งบประมาณที่ใชในการวิจัย

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

รายละเอียด

12 เดือน
1) ไดรูปแบบการเรียนบนเว็บตามทฤษฎีการเรียนการสอนโดยใชสมองเปนฐาน
สําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชียที่เหมาะสมกับการพัฒนา
ทักษะการคิดแกปญ
 หา ตลอดจนสามารถนําไปปรับใชใหเหมาะกับสภาพ
บริบทอื่นไดตอไป
2) ทราบความคิดเห็นของผูเ ชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนบนเว็บ การจัดการ
เรียนการสอนโดยใชทฤษฎีการเรียนการสอนโดยใชสมองเปนฐาน ที่มตี อการ
พัฒนาทักษะการแกปญ
 หาของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) นักเรียนเกิดทักษะการแกปญ
 หาจากการจัดการเรียนบนเว็บตามแนวคิดการ
จัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีการเรียนการสอนโดยใชสมองเปนฐาน ตลอดจน
สามารถนําทักษะแกปญหาไปปรับใชในสถานการณอื่นๆในชีวิตประจําวันได
4) เปนแนวทางในการออกแบบและพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใชการเรียนรูจ าก
ทฤษฎีการเรียนการสอนโดยใชสมองเปนฐาน ในการสรางทักษะดานอื่นๆ
ของผูเรียนตอไป
5) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาแตละแหง สามารถนํารูปแบบการเรียนบนเว็บ
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู โดยใชทฤษฎีการเรียนการสอนโดยใชสมอง
เปนฐานไปใช เพื่อเปนแนวทางในการเชื่อมโยงการเรียนการสอนในแตละ
รายวิชาใหเหมาะสมตอไป
113,202 บาท
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ตารางแสดง ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
คณะ
ชื่อเรื่อง

ประเด็น

ผูวิจัย
โจทยการวิจัย
วัตถุประสงคการวิจัย

สมมติฐานในการวิจัย
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชใน
การวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

รายละเอียด

เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต
อ.สายสุนยี  เจริญสุข
1) เพื่อพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูผา นเครือขาย
อินเทอรเน็ต
2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอระบบประเมินความพึงพอใจ
ของผูเรียนที่มตี อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูผา นเครือขายอินเทอรเน็ต
ผูใชงานระบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ตมีความพึงพอใจ
ระบบประเมินการสอนแบบออนไลนระดับมาก
1) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบโดยใชวงจรการพัฒนาระบบ
(System Development Life Cycle: SDLC)
2) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะหและออกแบบประเมินความพึง
พอใจของผูใชที่มีตอระบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูผ าน
เครือขายอินเทอรเน็ต: ลักษณะขอมูลสารสนเทศที่ดี
วิจัยกึ่งทดลอง
1) ศึกษารายละเอียดแบบประเมินการสอนเพื่อใหสามารถเขาใจวิธีการ
คิดของการประเมินการสอน
2) วิเคราะหและออกแบบระบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มตี อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
3) พัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มตี อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูดวยภาษาโปรแกรม
PHP และ SQL
4) วิเคราะหและออกแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอระบบ
ประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูผา นเครือขายอินเทอรเน็ต
5) นําแบบประเมิน
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ตารางแสดง ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
ประเด็น
ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ระยะเวลาในการวิจัย

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

รายละเอียด

ประชากร
1) ผูบริหารมหาวิทยาลัย จํานวน 42 คน
2) อาจารยประจําทุกคนในมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย จํานวนทั้งหมด
202 คน
3) นักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ประจําภาคการศึกษาที่
1/2556
กลุมตัวอยาง
1) ผูบริหารมหาวิทยาลัยจํานวน 5 คน ไดแกอธิการบดี รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ คณบดี และผูอํานวยการ
ศูนยบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเลือกตัวอยางแบบเจาะจง
ตามภาระหนาที่ที่เกีย่ วของกับระบบ
2) อาจารยประจํา จํานวน 134 คน ตามการคํานวณดวยสูตรของ ทาโร
ยามาเน เลือกตัวอยางแบบเจาะจงตามอาจารย?มีภาระการสอนใน
ภาคการศึกษาที่ 1/2556 และอาจารยเปนผูดูแลระบบ
3) นักศึกษาตามจํานวนนักศึกษาทีไ่ ดลงทะเบียนในปการศึกษา 1/2556
เลือกกลุม ตัวอยางโดยใชวิธีแบบเจาะจง ตามจํานวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนในปการศึกษา 1/2556 และไมเพิกถอนรายวิชาดวย
1) ฮารดแวร: เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย, เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย,
เครื่องพิมพบนระบบเครือขาย, ระบบเครือขายภายในมหาวิทยาลัยอีส
เทิรนเอเชีย, เครื่องสํารองกระแสไฟฟาเครื่องแมขาย, เครื่องสํารอง
กระแสไฟฟาเครื่องลูกขาย
2) ซอฟตแวร: ซอฟตแวรสําหรับพัฒนาโปรแกรม PHP และพัฒนาระบบ
ฐานขอมูล SQL
3) แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอระบบประเมินความพึง
พอใจของผูเ รียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูผ านเครือขายอินเทอรเน็ต ทั้งแบบประเมินที่ผาน
ระบบเครือขาย และแบบประเมินในลักษณะเอกสาร
คาเฉลี่ย รอยละ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
18 เดือน
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ตารางแสดง ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
ประเด็น
การนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน

งบประมาณที่ใชในการวิจัย

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

รายละเอียด
1) ทําใหอาจารยผสู อนสามารถพัฒนาการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพไดโดยวิเคราะหจากสถิติผลการประเมินการสอนของ
ตนเองโดยผานเครือขายอินเทอรเน็ต
2) เปนขอมูลสําหรับผูบริหารในการตัดสินใจในกระบวนการทํางานอยาง
มีประสิทธิภาพได โดยพิจารณารายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจ
ของผูเรียนที่มตี อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูโดยผานเครือขายอินเทอรเน็ต
3) ทําใหนักศึกษาสามารถตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนทีม่ ี
ตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไ ดตรง
กับความเปนจริงดวยการพิจารณษจากขอมูลสรุปผลประเมินที่
นักศึกษาตอบทุกรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนของภาค
การศึกษานั้นๆ
62,149 บาท
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ตารางแสดง ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
ประเด็น

คณะ
ชื่อเรื่อง
ผูวิจัย
โจทยการวิจัย
วัตถุประสงคการวิจัย

สมมติฐานในการวิจัย
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชใน
การวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ระยะเวลาในการวิจัย
การนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน

งบประมาณที่ใชในการวิจัย

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

รายละเอียด

เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยใชรูปแบบสมองเปนฐาน
อ.สุคนธทิพย ทินาภรณ
1) เพื่อพัฒนาและนําเสนอรูปแบบการเรียนบนเว็บตามทฤษฎีการเรียน
การสอนโดยใชสมองเปนฐาน สําหรับผูเรียนในระดับอุดมศึกษา
2) ศึกษาผลจากการใชรูปแบบการเรียนบนเว็บตามทฤษฎีการเรียนการ
สอนโดยใชสมองเปนฐาน สําหรับผูเรียนในระดับอุดมศึกษา
1) การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (BBL: Brain Base Learning)
2) เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ
3) องคประกอบและขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
วิจัยเชิงปฏิบัติการ
1) ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
2) วิเคราะหหาแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโ ดยใชสมองเปน
ฐาน
3) จัดเตรียมขอมูลสําหรับกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน
4) ออกแบบโมเดลกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน
5) ดําเนินการพัฒนาโปรแกรม
6) วิเคราะห อภิปราย และสรุปผลการทดลอง
นักศึกษา วิชาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
9 เดือน
1) นําไปประยุกตสําหรับการเรียนการสอน
2) สรางแรงจูงใจใหผเู รียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) บูรณาการรูปแบบการเรียนการสอนกับเว็บเทคโนโลยี
4) พัฒนาทักษะผูเรียนในการคิดแกปญ
 หา และปรับใชกับบริบทอื่นๆ
5) การใชประโยชนในเชิงนโยบาย
245,000 บาท
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ตารางแสดง ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
คณะ
ชื่อเรื่อง

ประเด็น

ผูวิจัย
โจทยการวิจัย

วัตถุประสงคการวิจัย

สมมติฐานในการวิจัย

กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชใน
การวิจัย

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

รายละเอียด

การบิน
การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางความเขาใจความหมายคําศัพทเฉพาะเกี่ยวกับ
น้ํ า หนั ก บรรทุ ก ทางอากาศ โดยใช ป ญ หาเป น ฐาน รายวิ ช าการบริ ห ารการ
อํานวยการบิน
อ.ประวิทย วงศวิวัฒน
1) ชุดกิจกรรมเสริมสรางความเขาใจความหมาย คําศัพทเฉพาะเกีย่ วกับ
น้ําหนักบรรทุกทางอากาศมีลักษณะอยางไร
2) ผลของความเขาใจความหมาย คําศัพทเฉพาะเกี่ยวกับน้ําหนักบรรทุก
ทางอากาศของนักศึกษาหลังจากการใชชุดกิจกรรมไดผลเปนอยางไร
1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางความเขาใจความหมายคําศัพทเฉพาะ
เกี่ยวกับน้ําหนักบรรทุกทางอากาศ โดยใชปญหาเปนฐาน รายวิชาการ
บริหารการอํานวยการบินของนักศึกษา ชั้นปที่ 4 คณะการบิน
2) เพื่อศึกษาทักษะความเขาใจความหมายคําศัพทเฉพาะเกี่ยวกับน้ําหนัก
บรรทุกทางอากาศของผูเรียน หลังการใชชุดกิจกรรมเสริมสรางความ
เขาใจความหมายคําศัพทเฉพาะทีพ่ ัฒนาขึ้น
1) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรูร ายวิชาการบริหารการอํานวยการบินมี
ผลการเรียนรูความเขาใจความหมายคําศัพทเฉพาะเกีย่ วกับน้ําหนัก
บรรทุกทางอากาศ ผานเกณฑมากกวารอยละ 60 ของจํานวน
นักศึกษาทั้งหมด 45 คน
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูโ ดยใชปญ
 หาเปนฐานสูงกวาการสอนดวยวิธี
ปกติ (เกณฑประสิทธิภาพ E1/E2)
กรอบแนวคิด:
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แนวคิดเกี่ยวกับการ
สอนโดยใชปญหาเปนฐาน แนวคิดเกี่ยวกับหนาที่การบริหารการอํานวยการบิน
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน นําไปสู แนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาชุดกิจ กรรมเสริม สรางความเขาใจความหมายคําศั พทเฉพาะเกี่ยวกั บ
น้ําหนักบรรทุกทางอากาศ โดยใชปญหาเปนฐาน
ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย:
1) หลักการหรือนโยบายที่ปรากฏอยูใ นบริบทของการศึกษาอุดมศึกษา
ของประเทศในเรื่องนี้
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน
3) แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
4) แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน
5) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสรางความเขาใจ
ความหมายคําศัพทเฉพาะเกีย่ วกับน้ําหนักบรรทุกทางอากาศ โดยใช
ปญหาเปนฐาน
6) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
7) แนวคิดเกี่ยวกับหนาที่การบริหารอํานวยการบิน
ปการศึกษา 2556
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ตารางแสดง ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
ประเด็น
วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

รายละเอียด

วิจัยเชิงปฏิบัติการ
การวิจัยการเรียนการสอน:
1) ศึกษาทบทวนเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
2) ออกแบบและสรางแบบจําลองการตัดสินใจโดยใชขอมูลจากเหตุการณ
จริง
3) จัดประชุมกลุมยอย เพื่อเสนอแนะและใหความเห็นตอแบบจําลอง
วิเคราะหความเหมาะสมและสอดคลอง และนําผลทีไ่ ดมาดําเนินการ
ปรับแกไข จากนั้นนําไปทดลองใชกับนักศึกษา
4) สรางเคาโครงการสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
5) ทําการตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณ เหมาะสม สอดคลอง
ความเที่ยงตรง ความยากงาย
6) นําเครื่องมือที่ไดไปดําเนินการทดลองและใชงาน เพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลจากนักศึกษากลุมตัวอยาง
7) วิเคราะหขอมูลที่ไดและสรุปผล จัดทํารายงานการวิจัย
ประชากร:
นักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน คณะการบิน มหาวิทยาลัยอีส
เทิ ร น เอเชี ย ที่ ล งทะเบีย นเรีย นรายวิ ช าการบริ ห ารการอํา นวยการบิน ภาค
การศึกษา 2/2555 จํานวน 142 คน
กลุมตัวอยาง:
นักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน คณะการบิน มหาวิทยาลัยอีส
เทิ ร น เอเชี ย ที่ ล งทะเบีย นเรีย นรายวิ ช าการบริ ห ารการอํา นวยการบิน ภาค
การศึกษา 2/2555 จํานวน 45 คน โดยเกณฑคัดเลือกใชเกรดเฉลี่ยเพื่อแบงกลุม
ออน เกง ปานกลาง
1) แบบทดสอบกอนใชชุดกิจกรรมเสริมสรางความเขาใจความหมาย
คําศัพทเฉพาะเกี่ยวกับน้ําหนักบรรทุกทางอากาศ โดยใชปญหาเปน
ฐาน
2) เอกสารคําศัพทเฉพาะประกอบชุดกิจกรรม
3) แบบฝกหัดพัฒนาทักษะดวยชุดกิจกรรมเสริมสรางความเขาใจ
ความหมายคําศัพทเฉพาะเกีย่ วกับน้ําหนักบรรทุกทางอากาศ โดยใช
ปญหาเปนโจทย จํานวน 6 ชุด
4) แบบบันทึกผลการทดสอบความเขาใจความหมายคําศัพทเฉพาะจาก
การทําแบบฝกหัดดวยชุดกิจกรรมเสริมสรางความเขาใจความหมาย
คําศัพทเฉพาะเกี่ยวกับน้ําหนักบรรทุกทางอากาศ
5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ความเขาใจความหมายคําศัพทเฉพาะ
เกี่ยวกับน้ําหนักบรรทุกทางอากาศ จํานวน 1 ชุด
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ตารางแสดง ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
ประเด็น
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ระยะเวลาในการวิจัย
การนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน

งบประมาณที่ใชในการวิจัย

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

รายละเอียด
สถิติพรรณนา: คาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติอนุมาน: Dependent t-test, Independent t-test
10 เดือน
1) ทําใหผูเรียนมีความเขาใจความหมาย คําศัพทเฉพาะเกี่ยวกับน้าํ หนัก
บรรทุกทางอากาศได
2) ทําใหทราบผลการประเมินความเขาใจความหมายคําศัพทเฉพาะ
เกี่ยวกับน้ําหนักบรรทุกทางอากาศ หลังจากใชชุดกิจกรรมเสริมสราง
ความเขาใจความหมายคําศัพทเฉพาะเกี่ยวกับน้ําหนักบรรทุกทาง
อากาศ โดยใชปญหาเปนฐาน
3) ทําใหไดชุดกิจกรรมเสริมสรางความเขาใจความหมายคําศัพทเฉพาะ
เกี่ยวกับน้ําหนักบรรทุกทางอากาศ สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 รายวิชา
การบริหารการอํานวยการบิน คณะการบิน
4) ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการบริหารการ
อํานวยการบิน
37,750 บาท
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ตารางแสดง ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
คณะ
ชื่อเรื่อง

ประเด็น

ผูวิจัย
โจทยการวิจัย

วัตถุประสงคการวิจัย

สมมติฐานในการวิจัย

กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชใน
การวิจัย

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

รายละเอียด

การบิน
การเปรี ย บเทีย บผลสัม ฤทธิ์ก ารจั ดการเรีย นรู โ ดยใช ปญ หาเปน ฐาน กั บการ
จัดการเรียนรูโดยวิธีปกติในรายวิชา 01337306 (กฎการบินดวย VFR)
น.ต.บุญมี จันทรสวัสดิ์
1) เปรียบเทียบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับโดยวิธีปกติ มี
ความแตกตางกันหรือไม
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากอนเรียนและหลัง
เรียน โดยใชปญหาเปนฐานมีความแตกตางกันหรือไม
3) ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐานอยูใน
ระดับใด
1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
(Problem Base Learning) ในรายวิชา 01337306 (กฎการบินดวย
VFR) กับการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีปกติ
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากอนเรียนและ
หลังเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการเรียนรูโ ดยใชปญหา
เปนฐาน (Problem Base Learning) ในรายวิชา 01337306 (กฎการ
บินดวย VFR)
1) การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน กับโดยวิธีปกติ ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากอนเรียนและหลังเรียน โดยใช
ปญหาเปนฐานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
3) ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานอยูใน
ระดับพึงพอใจมาก
กรอบแนวคิด:
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แนวคิดเกี่ยวกับการ
บินดวยสายตา (VFR) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน นําไปสู
กระบวนการจั ด การเรี ย นรู การเรี ย นการสอน การประเมิ น และนํ า ไปสู
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ความพึงพอใจ
ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย:
1) หลักการหรือนโยบายที่ปรากฏอยูใ นบริบทของการศึกษาอุดมศึกษา
ของประเทศในเรื่องนี้
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน
3) แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
4) แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน
5) แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวของกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
6) แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน
7) แนวคิดเกี่ยวกับการบินดวยสายตา (Visual Flight Rules)
8) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ปการศึกษา 2556
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ตารางแสดง ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
ประเด็น
วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ระยะเวลาในการวิจัย
การนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน

งบประมาณที่ใชในการวิจัย

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

รายละเอียด

วิจัยเชิงบรรยาย
การวิจัยชั้นเรียนโดยใชวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยใชวิธีการพรรณาสรุปผลในการลง
มือปฏิบัติและการสํารวจความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถาม ตามประเด็นของ
วัตถุประสงคการวิจัยทั้ง 3 ขอ
ประชากร:
นักศึกษาคณะการบิน สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ทีล่ งทะเบียนเรียนใน
รายวิชา 01337306 กฎและขอบังคับทางอากาศ (Air Law and Regulations)
ภาคการศึกษาที่ 2/2554 จํานวน 2 กลุม
1) แบบประเมินและการสังเกตการจัดการเรียนรู
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 10 ขอ แบบเติมคํา
และขอความ
3) แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม การจัดการ
เรียนรูโ ดยใชปญหาเปนฐาน เปนแบบเลือกตอบ
4) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐาน เปนแบบมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ
สถิติเชิงพรรณนา
6 เดือน
1) ทราบผลการศึกษาทดลองการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานใน
รายวิชา 01337306 (กฎการบินดวย VFR) นักศึกษาคณะการบิน
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน เพือ่ เปนขอมูลพื้นฐานในการปรับปรุง
พัฒนา สรางรูปแบบ และขยายผลสูการเรียนรูในรายวิชาอื่นตอไป
2) ผูเรียนผานประสบการณการทดลองปฏิบัติจริง ทําใหพบเห็นขอดี
ขอดอย และมีวสิ ัยทัศนการจัดการเรียนรูเพิ่มขึ้น
37,750 บาท
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ตารางแสดง ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
คณะ
ชื่อเรื่อง

ประเด็น

ผูวิจัย
โจทยการวิจัย

วัตถุประสงคการวิจัย

สมมติฐานในการวิจัย

กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชใน
การวิจัย

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

รายละเอียด

การบิน
การพัฒนาแบบฝกทักษะการวิเคราะหการใชสัญญาณไฟ สําหรับการจราจร
บริเวณสนามบิน โดยใชปญหาเปนฐาน
น.อ.สมนึก พึ่งพวก
1) การจั ด การเรี ย นการสอนในรายวิ ช า กฎและข อ บั ง คั บ ทางอากาศ
เรื่องการพัฒนาแบบฝกทักษะการวิเคราะหการใชสัญญาณไฟสําหรับ
จราจรบริเวณสนามบิน โดยใชปญหาเปนฐานกับการเรียนการสอน
โดยใชวิธีอื่นเปนอยางไร
2) ผลความพึงพอใจของกลุมที่ใชปญหาเปนฐานเปนอยางไร
1) เพื่อสรางชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง การพัฒนา
แบบฝกทักษะการวิเคราะหการใชสัญญาณไฟสําหรับจราจรบริเวณ
สนามบิน โดยใชปญหาเปนฐาน
2) เพื่อศึกษาผลการเรียนรูโดยใชวีการสอนแบบการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน (PBL: Problem Base Learning) รายวิชากฎและขอบังคับ
ทางอากาศยาน สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1
3) เพื่อศึกษาผลการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน เรื่องการพัฒนาแบบฝกทักษะการวิเคราะหการใชสัญญาณไฟ
สําหรับจราจรบริเวณสนามบิน โดยใชปญหาเปนฐาน รายวิชากฎและ
ขอบังคับทางอากาศ สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรูรายวิชาและขอบังคับทางอากาศ เรื่อง การพัฒนา
แบบฝกทักษะการวิเคราะหการใชสัญญาณไฟ สําหรับจราจรบริเวณสนามบิน
โดยใชปญหาเปนฐาน มีผลการเรียนรูผานเกณฑมากกวารอยละ 60 ของจํานวน
กลุมเปาหมายทั้งหมด
กรอบแนวคิด:
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แนวคิดเกี่ยวกับทัศนะ
สั ญ ญาณไฟ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอน นํ า ไปสู
กระบวนการจั ด การเรี ย นรู การเรี ย นการสอน การประเมิ น และนํ า ไปสู
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ความพึงพอใจ
ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย:
1) หลักการหรือนโยบายที่ปรากฏอยูในบริบทของการศึกษาของประเทศ
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
3) แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
4) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน
5) แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน
6) แนวคิดเกี่ยวกับการหนาที่ในการบริการจราจรทางอากาศ
7) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
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ตารางแสดง ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
ประเด็น
วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ระยะเวลาในการวิจัย
การนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน

งบประมาณที่ใชในการวิจัย

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

รายละเอียด

วิจัยเชิงปฏิบัติการ
1) เปนการวิจัยในชั้นเรียน โดยการแนะนํารายละเอียดเนื้อหารายวิชา
และกิจกรรมจัดการเรียนรู ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน นํา
ผลที่ไดมาประมวลผลทางสถิติ
2) ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการ
เรียนรู ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน นําผลที่ไดมาประมวลผล
ทางสถิติ
3) ใหนักศึกษาทําแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เป น ฐาน รายวิ ช ากฎและข อ บั ง คั บ ทางอากาศ นํ า ผลที่ ไ ด ม า
ประมวลผลทางสถิติ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะการบิน สาขาบริหารกิจการการบิน มหาวิทยาลัยอีส
เทิรนเอเชีย
1) แบบประเมินกอนและหลังเรียน
2) จัดกลุมยอยวิเคราะหสถานการณปญหา
3) แบบทดสอบรายบุคคล
4) แบบสอบถามความคิดเห็น
สถิติเชิงพรรณนา คารอยละ
6 เดือน
1) ไดชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง การพัฒนาทักษะ
ความเข า ใจ ความหมายของทั ศ นะสั ญ ญาณไฟสํ า หรั บ การจราจร
บริเวณสนามบิน สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1
2) ผลการวิจัยครั้งนี้อาจใชเปนแนวทางหรือตัวอยางในการสรางชุดการ
เรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน สําหรับรายวิชาอื่นๆในระดับชั้น
อื่นๆได
3) ผูเรียนไดรับการพัฒนาความสามารถทักษะทางปญญา และสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันและทํางาน
4) มีการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆที่เกี่ยวของกับ
ทัศนะสัญญาณหรือการสื่อสารโดยใชผลการวิจัยเปนแนวทาง
41,950 บาท
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ตารางแสดง ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
คณะ
ชื่อเรื่อง

ประเด็น

รายละเอียด

การบิน
คุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจกลับมาใชบริการของผูใชบริการ
ขนสงสินคาทางอากาศของทาอากาศยานภูเก็ต
ผูวิจัย
ร.ท.สุฐิต หวงสุวรรณ
โจทยการวิจัย
1) คุณภาพการบริการที่ไดรับของผูใชบริการการขนสงสินคาทางอากาศ
ของทาอากาศยานภูเก็ต เปนอยางไร
2) ความตั้งใจกลับมาใชบริการของผูใชบริการการขนสงสินคาทางอากาศ
ของทาอากาศยานภูเก็ต เปนอยางไร
วัตถุประสงคการวิจัย
1) เพื่อศึกษาความคาดหวังตอคุณภาพบริการที่จะไดรับของผูโดยสารทา
อากาศยานภูเก็ต
2) เพื่ อ ศึ ก ษาการรั บ รู ต อ คุ ณ ภาพบริ การที่ ไ ด รั บ จริ ง ของผู โ ดยสารท า
อากาศยานภูเก็ต
3) เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการของทาอากาศยานภูเก็ตที่มีตอผูโดยสาร
4) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการและความตั้งใจ
กลับมาใชบริการของผูโดยสารทาอากาศยานภูเก็ต
สมมติฐานในการวิจัย
1) ระดั บคุ ณภาพการบริก ารของทา อากาศยานภูเ ก็ตที่ มีต อผูโ ดยสาร
คอนขางสูง
2) คุณภาพการบริการของทาอากาศยานภูเก็ต มีผลตอความตั้งใจในการ
มาใชบริการของผูโดยสาร
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชใน กรอบแนวคิด:
การวิจัย
ความคาดหวัง และการรับรูจริง นําไปสูคุณภาพการบริการ และนําไปสูความ
ตั้งใจกลับมาใชบริการ (GAP5-SERVQUAL-Intention)
ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย:
1) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ
2) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการที่ลูกคาคาดหวัง
3) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการที่ลูกคาไดรับ
4) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรูคุณภาพการบริการ
5) ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล
6) การบริการของทาอากาศยาน
วิธีดําเนินการวิจัย
วิจัยเชิงบรรยาย
1) ศึกษา ทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2) ออกแบบและจัดทําแบบสอบถามคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลตอ
ความตั้งใจกลับมาใชบริการของผูใชบริการการขนสงสินคาทางอากาศ
ของทาอากาศยานภูเก็ต
3) เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
4) ทําการวิเคราะห ประมวลผลทางสถิติ
5) สรุปผลการวิจัย

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
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ตารางแสดง ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
ประเด็น
รายละเอียด
ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใช ประชากร:
ในการวิจัย
ผูใชบริการการขนสงสินคาทางอากาศของทาอากาศยานภูเก็ต
กลุมตัวอยาง:
ผูใชบริการการขนสงสินคาทางอากาศของทาอากาศยานภูเก็ต จํานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบสอบถาม
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล สถิติเชิงพรรณนา: คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติเชิงอนุมาน: คาสถิติสัมพันธพหุคูณ (Multiple Correlation) การวิเคราะห
ถดถอย (Regression Analysis)
ระยะเวลาในการวิจัย
12 เดือน
ก า ร นํ า ผ ล ง า น วิ จั ย ไ ป ใ ช
1) ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการวิ จั ย ไปเป น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง เกณฑ ข อง
ประโยชน
คุณภาพการบริการใหดียิ่งขึ้น และเพื่อวางแผนกลยุททางการตลาด
เพื่อตอบสนองตอความพึงพอใจและประทับใจแกผูมาใชบริการ
2) ข อ มู ล จากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ จ ะสามารถช ว ยให ผู บ ริ ห ารและผู มี ส ว น
เกี่ยวของไดพิจารณาแนวทางในการเพิ่มคุณภาพการบริการ เพื่อให
ผู โ ดยสารเกิ ด ความพึ ง พอใจในการให บ ริ ก ารการขนส ง สิ น ค า ทาง
อากาศของทาอากาศยานภูเก็ต
งบประมาณที่ใชในการวิจัย
130,080 บาท

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
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จากตารางคุณลักษณะของงานวิจัยที่ใชเปนกลุมตัวอยางขางตน สามารถนําเสนอคุณลักษณะ
ของงานวิจัยตามประเด็นตางๆไดดังนี้
1. โจทยการวิจัย
โจทยการวิจัยที่ถูกนําเสนอในงานวิจัยกลุมตัวอยาง พบวา การนําเสนอโจทยการวิจัย
หรือปญหาในการวิจัย มีทั้งกําหนดเพียงขอเดียวและมากกวา 1 ขอ โครงการวิจัยที่มีการกําหนดโจทย
การวิ จั ย ส ว นใหญ เ ป น โจทยใ นการวิ จัย ในเชิ งการคน หาคํา ตอบหรื อป จ จั ย ที่ เกี่ ย วขอ ง และการ
เปรียบเทียบ (ประเด็นละ 6 โจทยเทากัน) รองลงไปเปนโจทยเชิงการสรางหรือพัฒนากระบวนการ (5
โจทย) การสํารวจความพึงพอใจ (2 โจทย) การออกแบบ และการหาความสัมพันธ (ประเด็นละ 1
โจทย เ ท า กั น ) แต อ ย า งไรก็ ต ามยั ง มี โ ครงการวิ จั ย อี ก บางส ว นที่ มิ ไ ด กํ า หนดโจทย ก ารวิ จั ย ไว (3
โครงการ) ซึ่ ง ส ว นใหญ เ ป น โครงการวิ จั ย ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการพั ฒ นานวั ต กรรม ระบบ หรื อ
กระบวนการใหม
เมื่อทําการพิจารณาความสอดคลองของโจทยการวิจัย ที่มีการนําเสนอ พบวา สวน
ใหญมีความสอดคลองกับประเด็นอื่นๆในงานวิจัย การเขียนโจทยมีความชัดเจน รัดกุม สามารถบอก
ความหมายและแนวทางการวิจัย บอกขอบเขตของปญหา ซึ่งสามารถหาคําตอบไดดวยการวิจัย แสดง
ใหเห็นความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ศึกษา มีความเกี่ยวของกับคุณคาและความคิดเห็น ปญหาหลัก
และปญหายอยมีความสอดคลองกัน สามารถนําไปสูการสรางํากฎเกณฑที่จะใชประโยชนได มีการใช
ศั พ ท ที่ ง า ย ชั ด เจน ไม กํ า กวม สื่ อ ความหมายได ดี มี ค วามสอดคล อ งกั บ ความเป น มา และมี
ความสําคัญทางวิชาการ
2. วัตถุประสงคการวิจัย
วัตถุประสงคการวิจัยของโครงการวิจัยกลุมตัวอยาง พบวา การกําหนดวัตถุประสงค
ในการวิ จั ยส ว นใหญ เ ปน วั ตถุ ป ระสงคที่เขีย นในรูปเปาหมายการวิจัย ที่ชัดเจน มิใชวีการ มีความ
สอดคลองกับชื่อเรื่อง โดยนําไปสูการตอบปญหาวิจัย ไมใชคําฟุมเฟอย และมีความชัดเจน ไมกํากวม
แตอยางไรก็ตามยังคงมีงานวิจัยบางสวนที่ยังไมสอดคลองกับประเด็นการพิจารณาดังกลาวขางตน
3. สมมติฐานในการวิจัย
สมมติฐานในการวิจัยของโครงการวิจัยกลุมตัวอยาง พบวา การกําหนดสมมติฐานใน
การวิจัยสวนใหญมีความสอดคลองกับปญหา มีทฤษฏี งานวิจัย และเหตุผลสนับสนุน แสดงทิศทาง
ความสัมพันธระหวางตัวแปรและประเด็น ไมมีคําที่แสดงความคิดเห็นหรือคุณคาแฝงอยู และมีความ
สม่ําเสมอในการใชคําศัพท แตอยางไรก็ตามยังมีสมมติฐานจากงานวิจัยบางโครงการที่ยังไมสอดคลอง
กับปญหาในการวิจัย นอกจากนี้จากโครงการวิจัยกลุมตัวอยางจํานวน 12 โครงการ มีโครงการวิจัย 5
โครงการที่ มิได มีการกํ า หนดสมมติ ฐ านการวิจัย ไว และสวนใหญเปน โครงการเกี่ย วกับการพัฒ นา
นวัตกรรม ระบบ หรือกระบวนการใหม

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

ปการศึกษา 2556

การสังเคราะหงานวิจยั กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

55

4. กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการวิจัย
การกําหนดกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการวิจัย ซึ่งไดกําหนดไวในโครงการวิจัย
กลุมตัวอยาง พบวา โครงการวิจัยสวนใหญมีการกําหนดกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชเกี่ยวของกับ
ปญหาวิจัย แตมิไดเนนในการใชประโยชนนอกจากใหผูอานมีความรู และมิไดนําเสนอในลักษณะที่เริ่ม
จากภาพกวางและคอยแคบลงจนนําไปสูกรอบแนวคิด ขาดการสรุปดวยถอยคํา สังเคราะห วิเคราะห
อภิปรายของผูวิจัย หรือการนําแนวคิดและทฤษฎีจากการทบทวนไปใชประโยชน แตเปนการนเสนอ
ตรงตามตนฉบับ มีหลักฐานอางอิงสนับสนุนกรอบแนวคิด แสดงความเกี่ยวของระหวางโครงการวิจัยที่
ดําเนินการกับงานวิจัยในอดีต และมีรูปแบบการนําเสนอที่ถูกตองตามหลักภาษาและหลักการเขียน
เอกสารวิชาการ แตยังขาดการสรุปแนวคิดใหมๆมาใชในโครงการวิจัย
5. วิธีดําเนินการวิจัย
วิ ธี ดํ า เนิ น การวิ จั ย ในโครงการวิ จั ย กลุ ม ตั ว อย า ง พบว า ส ว นใหญ มี ก ารกํ า หนด
แผนการดําเนินงานเปนขั้นตอนโดยละเอียด มีการกําหนดวิธีการในการรวบรวมขอมูล บันทึก และ
จัดแยกประเภทอยางเปนระบบ และเปนปรนัย ทําใหสะดวกตอการนําไปวิเคราะหทางสถิติ โดยมี
การตรวจสอบกระบวนการของการไดมาของขอมูลและแหลงขอมูล
6. ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
สําหรับประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย พบวา โครงการวิจัยกลุมตัวอยางมี
การกํ า หนดขอบข า ยประชากรที่ ศึกษาอยางชัดเจน สามารถเปน ตั ว แทนได อยางดีและมีจํานวน
เพียงพอ โดยมีเทคนิคการเลือกกลุมตัวอยางที่เหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะประชากรที่ศึกษา
ซึ่งไดมีการอธิบายวิธีการไวอยางชัดเจน ทั้งนี้มีโ ครงการวิจัยกลุมตัว อยาง 2 โครงการที่มิไดมีการ
กําหนดประชากรและกลุมตัวอยางเอาไว ซึ่งทั้ง 2 โครงการดังกลาวเปนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนา
นวัตกรรม ระบบ หรือกระบวนการใหม
7. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในโครงการวิจัยกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญมี
ความเหมาะสม เครื่องมือมีความเที่ยงตรง และมีความเชื่อมั่นเพียงพอ มีการตรวจสอบคุณภาพให
สอดคลองกับกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา แตกรณีนี้ยังมีโครงการวิจัยบางสวนที่ขาดการตรวจสอบที่
ชัดเจน ทั้งนี้มี 1 โครงการที่มิไดมีการกําหนดเครื่องมือในการวิจัย
8. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ดานสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล พบวา โครงการวิจัยกลุมตัวอยางสวนใหญได
กํ า หนดจํ า นวนของประชากรและกลุ ม ตัว อย า งไวอ ย า งเหมาะสม และเพี ย งพอต อ การวิ เ คราะห
ตลอดจนการเลือกใชวิธีการทางสถิติหรือประเภทของสถิติที่เหมาะสมกับระดับของขอมูล และขอตกลง
เบื้องตนของวิธีการทางสถิติที่เลือกใช แตอยางไรก็ตามมีโครงการวิจัยกลุมตัวอยาง 4 โครงการที่มิไดมี
การกําหนดสถิติไวในการวิเคราะหขอมูล
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9. ระยะเวลาในการวิจัย
การกําหนดระยะเวลาในการวิจัยของโครงการวิจัยกลุมตัวอยาง พบวา โครงการวิจัย
เกือบทั้งหมดมีความชัดเจนในการกําหนดระยะเวลา ซึ่งแบงออกเปนชวงตางๆของการดําเนินงาน
ชัด เจน มี ความเหมาะสมกั บวิ ธีการวิจัยในขั้นตอนตางๆ ยกเวน มีเพีย ง 1 โครงการเทานั้น ที่การ
กําหนดระยะเวลาไมสอดคลองกับขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
10. การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
สํ า หรั บ ประเด็ น การนําผลงานวิจัย ไปใชป ระโยชนนั้น พบวา โครงการวิจัย กลุ ม
ตัวอยางสวนใหญไดนําเสนอแนวทางการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนที่มีความสอดคลอง ตรงตาม
จุดมุงหมายของการวิจัย มีเพียง 1 โครงการเทานั้นที่แนวทางการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน ยังไม
ชัดเจนและสอดคลองในแนวทางดังกลาว
11. งบประมาณที่ใชในการวิจัย
ดานงบประมาณที่ใชในการวิจัย จากการศึกษาพบวา โครงการวิจัยกลุมตัวอยางได
กําหนดงบประมาณสําหรับดําเนินการไวอยางชัดเจน มีการแบงเปนหมวดหมูตางๆอยางเหมาะสม
และสอดคลองกับวิธีดําเนินการวิจัย แตมีเพียง 1 โครงการเทานั้นที่การกําหนดงบประมาณยังขาด
ความชัดเจนในความสอดคลองกับการดําเนินงานวิจัยในขั้นตอนตางๆ
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บทที่ 5

สรุป และอภิปรายผล
5.1 สรุปผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง “การสังเคราะหความสอดคลองในงานวิจัยกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและสังเคราะหความสอดคลอง
ของงานวิจัยกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ดําเนินการระหวางปการศึกษา 2555-2556
ของมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ซึ่งจะนําไปสูแนวทางการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยกลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จะดําเนินงานตอไป โดยทําการสังเคราะหงานวิจัยของคณะที่มีการสอน
กลุ มสาขาวิ ช าวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระหว างป การศึกษา 2555-2556 ประกอบด วยคณะ
วิศวกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะการบิน จํานวนกลุมตัวอยางโครงการวิจัยที่
คัดเลือกแบบจําเพาะเจาะจง รวม 12 โครงการ ซึ่งเปนการพิจารณาเฉพาะขอเสนอโครงการวิจัย หรือ
บทที่ 1 ถึง 3 สวนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและสังเคราะหประกอบดวย แบบสํารวจ
เพื่อการสังเคราะหความสอดคลอง และแบบบันทึกขอมูลคุณลักษณะงานวิจัย ทําการวิเคราะหขอมูล
ดวยวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากผลสรุปที่ได และวิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณ ดวย
สถิติพรรณา
จากโครงการวิจัย กลุมตัวอยาง 12 โครงการในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แบงออกไดเปนโครงการวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะการบิน
จํานวนคณะละ 4 โครงการ ผลการสังเคราะห พบวา โครงการวิจัยกลุมตัวอยางที่ดําเนินการมีคาเฉลี่ย
ของคะแนนความสอดคลองอยูในระดับคอนขางสูง โดยประเด็นงบประมาณที่ใชในการวิจัยมีคาเฉลี่ย
ความสอดคลองสูงสุด ในระดับสูง สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ประเด็นสมมุติฐานมีความ
ชัดเจนและสอดคลอง อยูในระดับปานกลาง
สวนคุณลักษณะของงานวิจัยของโครงการวิจัยกลุมตัวอยาง พบวา ประเด็นโจทยการวิจัย
วัตถุประสงคการวิจัย สมมติฐานในการวิจัย กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการวิจัย วิธีดําเนินการ
วิจัย ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ระยะเวลาในการวิจัย การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน และงบประมาณที่ใชในการวิจัย ใน
ภาพรวมสวนใหญเปนไปตามกรอบการพิจารณาคุณลักษณะของงานวิจัยที่ดี ยกเวนในบางประเด็น
ยอยของกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการวิจัยของโครงการวิจัยกลุมตัวอยางที่ไมเปนไปตามกรอบ
การพิจารณา
ขอจํากัดที่ไดจากการสังเคราะหงานวิจัย
จากการเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียดทางดานความสอดคลองและคุณลักษณะของงานวิจัย
จากโครงการตางๆที่ทําการคัดเลือกมาเปนกลุมตัวอยางในการสังเคราะห ทําใหไดพบกับขอจํากัดของ
การสังเคราะหดังตอไปนี้
1) ขอเสนอโครงการวิจัยในบางโครงการที่ใชในการสังเคราะหครั้งนี้ พบวาบางโครงการเปน
ฉบับยอ ซึ่งใชเพื่อการจัดทําขอเสนอโครงการเพื่อการอนุมัติเทานั้น จึงอาจมีความแตกตางจากฉบับ
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จริงที่มีการจัดทําเมื่อโครงการวิจัยนั้นๆ เสร็จสมบูรณ ลักษณะขอมูลที่ไมครบถวนเชนนี้จึงสงผลตอ
การสังเคราะหขอมูลของโครงการวิจัยนั้นๆ
2) ในการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยที่ใชในการสังเคราะหบางโครงการ พบวา อาจเปน
เอกสารข อเสนอฉบับ ที่ ยั งมิ ได รั บการแกไข ภายหลังจากไดรับ ขอเสนอแนะจากการพิจ ารณาของ
คณะกรรมการฝายวิจัย
3) การคัดเลือกโครงการวิจัยที่มีเพียงขอเสนอโครงการหรือบทที่ 1-3 อาจไมเพียงพอตอการ
สังเคราะห หรือวิเคราะหคุณลักษณะของงานวิจัยได ซึ่งการใชขอมูลจากรายงานโครงการวิจัยฉบับ
สมบูรณ นาที่จะชวยใหการสังเคราะหในครั้งนี้ ไดขอมูลที่ใกลเคียงความเปนจริงมากกวา (แตดวย
ขอจํากัดของการดําเนินโครงการวิจัย ที่สวนใหญยังไมแลวเสร็จจนถึงขั้นเปนรายงานฉบับสมบูรณ)
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการสังเคราะหโครงการวิจัยกลุมตัวอยางของกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทําใหพบวาในภาพรวมของการสังเคราะหทั้งในดานความสอดคลองที่อยูในระดับสูง และคุณลักษณะ
ของงานวิจัยเปนไปตามเกณฑการพิจารณางานวิจัยที่ดี ลักษณะของผลที่ไดเชนนี้สวนหนึ่งนาจะมีผล
มาจากการที่กระบวนการนําเสนอโครงการวิจัย ทั้งในสวนที่เปนขอเสนอโครงการหรือรายงานการวิจัย
จะมีกรอบแนวทางในการนําเสนอ ซึ่งเปนขอกําหนดเกี่ยวกับรายละเอียดในแตละหัวขอที่จะตองมี
และในกระบวนการนํ าเสนอนั้ น จะต องผา นการตรวจสอบแก ไขจากคณะกรรมการฝา ยวิจั ย ของ
สํานักวิจัยกอนที่จะไดรับการอนุมัติใหดําเนินการตอไป แตอยางไรก็ตามการที่มีบางโครงการวิจัยมิไดมี
การนําเสนอรายละเอียดในบางหัวขอนั้น มักจะเกิดขึ้นกับกรณีที่โครงการวิจัยนั้นๆ เปนโครงการ
ทางดานการสรางนวัตกรรมซึ่งเปนชิ้นงาน หรือระบบตางๆ โดยเฉพาะในดานวิศวกรรม จึงอาจทําให
ในบางหัวขอหรือประเด็นของการสํารวจเพื่อการสังเคราะหความสอดคลอง อาจไมสอดคลองหรือตรง
ตามประเด็น จึงมิไดมีการนําเสนอไว เชน โจทยหรือปญหาในการวิจัย หรือสมมติฐาน แตอยางไรก็
ตามหั ว ข อและประเด็ น เหล า นี้ ส ามารถใชการเทีย บเคีย งหรื อเชื่อมโยงประกอบดว ยได และเมื่ อ
พิจารณาในภาพรวมของผลคะแนนความสอดคลองที่ไดเปนรายโครงการ จะพบวา ถึงแมในบาง
โครงการวิจัยจะไมสามารถพิจารณาความสอดคลองได เนื่องจากมิไดมีการนําเสนอขอมูลในหัวขอ
เหลานั้นไว แตจะมีคะแนนความสอดคลองอยูในระดับปานกลางจนถึงระดับสูง ซึ่งหมายถึงในหัวขอ
หรือประเด็น ของความสอดคลองอื่น ๆที่นําเสนอ มีความสมบูร ณเปนไปตามหัว ขอและประเด็น ที่
กําหนด
ลักษณะขางตนแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของกรอบหรือแนวทางที่ใชประกอบสําหรับการ
นําเสนอขอเสนอโครงการวิจัยของผูวิจัย หรือการจัดทํารายงานการวิจัย ซึ่งเปนเครื่องมือที่ชวยใหการ
ออกแบบการวิจัยมีความเปนวิชาการ เปนมาตรฐาน ตลอดจนมีสวนชวยใหกระบวนการดําเนินการ
วิจัยสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการออกแบบงานวิจัย (สิน พันธุพินิจ,
2549 : 107-110)
แตอยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตามหัวขอตางๆ ทั้งในดานความสอดคลองและคุณลักษณะ
ของงานวิจัย ที่ยังไมเปนไปตามเกณฑการพิจารณาในบางโครงการวิจัย ซึ่งมีสาเหตุของการไมเปนไป
ตามเกณฑการพิจารณาใน 2 ลักษณะ คือ การไมระบุหรือนําเสนอขอมูลใหครบตามกรอบของการ
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เขียนขอเสนอโครงการที่กําหนดไว และการไมเปนไปตามคุณลักษณะของเกณฑการพิจารณาในราย
ประเด็นยอยตางๆ ทั้งนี้ในสวนของการนําเสนอขอมูลไมครบ อาจเปนผลจากความเขาใจในลักษณะ
ของงานวิจัยเกี่ยวกับโครงการทางดานการสรางนวัตกรรมซึ่งเปนชิ้นงาน หรือระบบตางๆ โดยเฉพาะ
ในด านวิศวกรรม ผูวิ จัยส วนใหญมักจะละเวน การนําเสนอขอมูล ตามกรอบที่กําหนด เนื่องจาก
พิจารณาวาไมมีความจําเปนตอการนําเสนอในขอเสนอโครงการ หรือโครงการวิจัยเหลานั้นไมมีขอมูล
สํ า หรั บ หั ว ข อ ตามกรอบนั้ น ๆ เช น การไม กํ า หนดโจทยห รื อ ป ญ หาในการวิจั ย การไม กํ า หนด
สมมติฐาน การไมกําหนดเครื่องมือหรือสถิติที่ใชในการวิจัย เปนตน ทั้งๆที่การนําเสนอขอมูลเหลานี้
จะมีสวนชวยใหการดําเนินการวิจัยมีความชัดเจน สามารถกํากับทิศทางไดตามเปาหมาย (รัตนา ดวง
แกว, 2556: 19-22) เชน การกําหนดโจทยหรือปญหาในการวิจัย การกําหนดสมมติฐานในการวิจัย
การกําหนดสถิติที่ใชในการวิเคราะห็ขอมูลจากการวิจัย เปนตน ซึ่งในงานวิจัยทางดานวิศวกรรม หรือ
ด า นอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การสร า งสรรค น วัต กรรม หั ว ข อ เหล า นี้ ก็ ส ามารถที่ จ ะกํา หนดโจทย ห รื อ
สมมติฐานได เพียงแตตองมีความสอดคลองกับการวิจัย
5.3 แนวทางการพั ฒนาคุ ณ ภาพของงานวิ จั ยกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีที่จ ะ
ดําเนินงานตอไปของมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
จากผลการสังเคราะหโครงการวิจัยที่ดําเนินการกับกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จึงทําใหสามารถกําหนดเปนแนวทาง ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยในกลุมสาขาวิชานี้
ของมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย โดยผานการดําเนินงานของสํานักวิจัย ซึ่งจากผลการสังเคราะห
โครงการวิจัยกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สามารถสรุปเปนแนวทางหลักในการพัฒนา
โครงการวิจัย โดยแนวทางการพัฒนาดังกลาวประกอบดวย
1) การพัฒนาทักษะการออกแบบโครงการวิจัย
ทั้งนี้จากผลการวิจัย พบวา การที่หัวขอหรือประเด็นตางๆ ซึ่งเปนองคประกอบของการ
วิจัย ยังมีบางสวนที่ขาดความสอดคลองสัมพันธระหวางกัน หรือบางสวนขาดหายไป จึงเปนการ
แสดงใหเห็นถึงความจําเปนในการพัฒนา และเสริมสรางทักษะของผูวิจัยในการออกแบบโครงการวิจัย
เพื่อใหผูวิจัยสามารถออกแบบและวางแผนซึ่งนับไดวาเปนกระบวนการในขั้นตนของการวิจัย ให
เปนไปดวยความสอดคลองและสัมพันธร ะหวางกัน อันจะนําไปสูการบรรลุตามวัตถุป ระสงคและ
กระบวนการวิ จัยที่กําหนด ผลที่ ไดจากการวิจัยมีความนาเชื่อถือ เปน ไปตามหลักวิชา และเปน ที่
ยอมรับ
2) การสรางและพัฒนาความเขาใจในแตละหัวขอขององคประกอบในโครงการวิจัย
ดานการสรางและพัฒนาความเขาใจในแตละหัวขอหรือประเด็นตามองคประกอบหลักใน
การดํ า เนิ น งานวิ จั ย นั้ น ถื อ เป น ส ว นต อ เนื่ อ งจากการพั ฒ นาทั ก ษะการออกแบบโครงการวิ จั ย
เนื่องจากความเขาใจที่ชัดเจน จะชวยใหสามารถกําหนดรายละเอียดของหัวขอนั้นๆไดอยางชัดเจน
เชนเดียวกัน รวมทั้งจะชวยใหสรางความสัมพันธและสอดคลองใหเกิดขึ้นตลอดทั้งโครงการวิจัย
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3) การสรางและพัฒนาทักษะในการเขียนสําหรับการพัฒนาโครงการวิจัยเปนรายหัวขอตาม
องคประกอบตางๆที่จําเปนสําหรับงานวิจัย โดยแยกออกตามประเภทของโครงการวิจัย
การสรางและพัฒนาทักษะในการเขียน เพื่อใชในการออกแบบและพัฒนาโครงการวิจัย
ซึ่ ง จากผลการวิ จั ย พบว า การเขี ย นรายละเอี ย ดตามหั ว ข อ ต า งๆตามองค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ใน
โครงการวิจัย บางสวนยังขาดความชัดเจนถึงความตองการ และเปาหมายที่จะนําเสนอ ตลอดจน
ความสอดคลองและสัมพันธที่เกิดขึ้นในการเขียนในหัวขอตางๆ ซึ่งอาจมีความจําเปนในการที่จะตอง
แยกแนวทางการพัฒนาการเขียนตามประเภทของโครงการวิจัย เพื่อใหสามารถพัฒนาทางดานการ
เขียนไดตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการไดอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถสรางการนําเสนอทางดาน
การเขียนเพื่อสื่อสารกับผูอานหรือผูพิจารณาโครงการไดชัดเจนยิ่งขึ้น
4) การพัฒนาทักษะในการพิจารณาความสอดคลองในการเขียนและพัฒนาโครงการวิจัย
แนวทางการพัฒนาในเรื่องนี้ จะเปนเครื่องมือหรือกลไกที่จะชวยใหผูวิจัยไดมีทักษะใน
การพิจารณาความสอดคลองตางๆในงานวิจัยใหเพิ่มมากขึ้น โดยการพัฒนาในดานนี้จะเปนการชวย
ยกระดับการพัฒนาโครงการวิจัย และนําไปสูการบรรลุเปาของโครงการวิจัยตามที่กําหนด ซึ่งทักษะ
ที่พัฒนาขึ้นนี้จะมีสวนชวยและบูรณาการทั้งการออกแบบ การสรางความเขาใจ และการเขียนหรือการ
นําเสนอ ใหเปนไปอยางมีคุณภาพและชัดเจนสอดคลองกันทั้งหมด
5) การพัฒนาทักษะในการพิจารณาเลือกใชสถิติเพื่อการวิเคราะหในโครงการวิจัย
ประเด็นการเลือกใชสถิติสําหรับการวิเคราะหขอมูลในโครงการวิจัย เปนประเด็นสําคัญ
ประเด็ นหนึ่ งในงานวิ จั ย โดยถ ามิ ใชโ ครงการวิจัย เชิงคุณภาพแตเพีย งประเภทเดีย วแลว สถิติที่
เลือกใชในโครงการวิจัย ควรที่จะมีความสอดคลองกับวิธีการวิจัยที่ออกแบบไว สถิติจะตองสอดรับกับ
ประเภทและระดับของขอมูล เพื่อใหผลการวิเคราะหมีความถูกตอง แมนยํา และนาเชื่อถือ ทั้งนี้จาก
ผลการวิจัย พบวา การเลือกใชสถิติยังเปนประเด็นที่ขาดความชัดเจนในการเลือกใช ซึ่งจะสงผลถึง
ความนาเชื่อถือหรือการบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดในโครงการวิจัยดวย จึงเปนความจําเปนที่
ผูวิจัยควรที่จะไดรับการพัฒนาในเรื่องนี้
6) การพัฒนาทักษะในการบริหารโครงการวิจัย
จากผลการวิจัยที่ผานมา พบวา การบริหารโครงการวิจัยเปนอีกหนึ่งปจจัยที่สงผลตอการ
บรรลุ ค วามสํ า เร็ จ ตามเป า หมายของโครงการ การออกแบบโครงการวิ จั ย ที่ ดี เมื่ อ ประกอบกั บ
กระบวนการบริหารโครงการที่ดี จะสงผลใหโครงการวิจัยนั้นๆ สามารถดําเนินการไดตามกรอบตางๆ
ที่กําหนดไวในแตละหัวขอหรือประเด็นของโครงการวิจัย การบริหารโครงการวิจัยจะประกอบดวย
รายละเอียด แนวทาง ตลอดจนระเบียบตางๆที่เกี่ยวของ ซึ่งผูวิจัย โดยเฉพาะผูที่มีบทบาทในการเปน
หัวหนาโครงการ ควรที่จะตองมีทักษะในการบริหารงาน เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนโครงการวิจัยได
อยางราบรื่นและมุงไปสูความสําเร็จตามกรอบเวลา กรอบงบประมาณ และวัตถุประสงคของการวิจัย
แนวทางหลั ก ทั้ ง 6 แนวทางข างต น นั บ ได วา เป น ทัก ษะสํา คั ญ ที่ จ ะช ว ยให กระบวนการ
ขับเคลื่อนโครงการวิจัย ซึ่งการพัฒนาในแนวทางหลักเหลานี้จะเปนกลไกสําคัญที่ใชในการขับเคลื่อน
โครงการวิจัย ใหสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวไดเปนอยางดี
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5.4 ขอเสนอแนะ
5.4.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1) การจัดเก็บเอกสารขอเสนอโครงการ สําหรับสํานักวิจัย ควรเปนฉบับสุดทายที่
ผานการแกไขจากผูวิจัยแลว เพื่อใหสอดคลองกับงานวิจัยที่ดําเนินการ และสอดคลองกับรายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณเมื่อสิ้นสุดโครงการ ทั้งนี้เพื่อใหเปนหลักฐานที่ถูกตอง รวมทั้งเพื่อความถูกตองตอ
การนําไปใชประโยชนตอไป
2) ผูวิจัยควรไดรับการพัฒนาและเสริมสรางทักษะตางๆที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
โครงการวิจัย อยางตอเนื่องเปนระยะๆ โดยเฉพาะในดานความสอดคลองของกระบวนการในการวิจัย
ทั้งหมด
3) การกําหนดกรอบในการเสนอโครงการของทางมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ควร
ไดรับการพิจารณาตรวจสอบในระดับคณะสาขาวิชา ตอจากผูวิจัย เพื่อใหขอเสนอโครงการวิจัยนั้นๆ
มีความสมบูรณใหมากที่สุดกอนที่จะไดรับการเสนอตอสํานักวิจัย
4) ความรวมมือในการดําเนินโครงการวิจัยนั้น ควรเกิดขึ้นจากความตระหนักในการ
พัฒนาตนเองในดานวิชาการของผูวิจัย ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาโครงการวิจัยที่มีคุณภาพตอไป ดังนั้น
การสรางความตระหนักในดานการวิจัย จึงนาที่จะไดรับการสนับสนุนจากทุกฝายที่เกี่ยวของ อันจะ
นําไปสูความรวมมือในที่สุด
5) การสรางความรวมมือในการวิจัยในเชิงสหวิทยาการ จะมีสวนชวยใหเกิดการ
ยกระดับงานวิจัยของกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน การสรางโครงการวิจัยระหวาง
คณะ ระหวางกลุมสาขาวิชาอื่นๆ จะมีสวนชวยใหบุคลากรมีความพรอมในการสรางสรรคงานวิจัยที่มี
ลักษณะเปนชุดโครงการขนาดใหญ ซึ่งเปนงานที่สงผลครอบคลุมตอการพัฒนาประเทศมากกวา
6) จํานวนโครงการวิจัยที่ใชในการสังเคราะหครั้งนี้ มีจํานวนไมมากนักเนื่องจาก
ขอจํากัดของการผลิตผลงานโครงการวิจัย ดังนั้นการสงเสริมใหบุคลากรตระหนักถึงการวิจัย เปน
สิ่งจําเปนสําหรับการพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะบุคลากรสายผูสอน
5.4.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) การมี กระบวนการติ ดตามและประเมิน ผลโครงการวิจั ย เป น กระบวนการที่
จําเปน เพื่อให ทราบว าขั้ นตอนของการทําวิจัย เปนไปตามระเบีย บวิธีการวิจัยที่กําหนดไวแตแรก
หรือไม การวิจัยตรงตามตารางเวลาที่กําหนดหรือไม แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณสอดคลองกับ
วั ต ถุ ป ระสงค ก ารวิ จั ย หรื อ ไม เป น ต น ซึ่ ง กระบวนการและความสอดคล อ งดั ง กล า ว ส ง ผลต อ
ความสําเร็จของงานวิจัย
2) การดําเนินงานพัฒนาผูวิจัย ควรไดรับการสนับสนุนจากทุกฝายที่เกี่ยวของ โดย
อาจกําหนดเปนนโยบายตั้งแตระดับบริหารไปจนถึงระดับผูปฏิบัติในแตละคณะสาขาวิชา และมี
งบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่อง
3) นอกจากการใหการสนับสนุนในเชิงงบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
ในการดําเนินโคตรงการวิจัยแลว การใหรางวัลแกบุคลากรผูที่สามารถสรางงานวิจัยใหเกิดขึ้น เปน
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สิ่งจําเปนตอการพัฒนาสรางสรรคโครงการวิจัย การใหรางวัลนี้จะมีสวนชวยในการกระตุนบุคลากรให
สามารถสรางสรรคโครงการวิจัยที่มีคุณภาพตอไป
4) การอํานวยความสะดวก และลดขั้นตอนตางๆในการประสานงานกับหนวยงาน
ภายนอก เพื่อใหเกิดความรวมมือในการดําเนินโครงการวิจัยรวมกันเปนสิ่งจําเปน เพราะจะเปนการ
ชวยเปดโอกาสใหบุคลากรไดพัฒนาและสรางสรรคโครงการวิจัย และพัฒนาศักยภาพในการดําเนิน
โครงการวิจัยไดเปนอยางดี
5) การขยายขนาดของการวิจัยจากระดับคณะหรือกลุมสาขาวิชา ไปสูงานวิจัยที่
ดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัยรวมกับหนวยงานภายนอกตางๆ เปนสิ่งจําเปน เพราะจะมีสวนชวย
ใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงการวิจัย ไดรับการพัฒนา เกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานการวิจัยกับหนวยงานอื่นๆ
6) การสงเสริ มและสนับ สนุน ใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดําเนิน การสรางสรรค
โครงการวิจัย เปนสิ่งจําเปนที่จะนําไปสูการพัฒนาดานตางๆ โดยมหาวิทยาลัยควรเพิ่มแรงจูงใจใน
ดานตางๆใหมากขึ้น ตลอดจนการเอื้ออํานวยตางๆที่จะชวยบุคลากรในการสรางสรรคงานวิจัย
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แบบสํารวจเพื่อการสังเคราะหความสอดคลองในงานวิจัย
คะแนน คะแนน
ที่ได
เต็ม

5

5

ประเด็นในการสํารวจ

มี

ไมมี

สอดคลอง

การกําหนดปญหาและเขียนปญหาอยางชัดเจนและสอดคลอง
1) การกําหนดปญหาและเขียนปญหามี
ความสอดคลองกับชื่อเรื่องหรือหัวขอใน
การวิจัย
2) การกําหนดและเขียนปญหาในการ
วิจัยมีความชัดเจนและสอดคลองกัน
3) การกําหนดและเขียนปญหาในการ
วิจัยมีความสอดคลองกับขอเท็จจริงที่
เปนพื้นฐานของการวิจัย
4) การกําหนดและเขียนปญหาในการ
วิจัยมีความสอดคลองกับโจทยในการ
วิจัย
5) การกําหนดและเขียนปญหาในการ
วิจัยมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคใน
การวิจัย
ปญหาที่วิจัยมีความสําคัญและสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน
1) มีการกําหนดปญหาในการวิจัย
2) ปญหาที่นํามาวิจัยมีความสําคัญและ
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
3) วัตถุประสงคมีความสอดคลองกับ
ปญหาในการวิจัย
4) วัตถุประสงคมีความเฉพาะและชัดเจน
5) ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัยมี
ความสอดคลองกับปญหาที่กําหนดใน
การวิจัย
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แบบสํารวจเพื่อการสังเคราะหความสอดคลองในงานวิจัย (ตอ)
คะแนน คะแนน
ที่ได
เต็ม

5

5

ประเด็นในการสํารวจ

สมมุติฐานมีความชัดเจนและสอดคลอง
1) มีการกําหนดสมมติฐานในการวิจัย
2) สมมติฐานที่กําหนดในการวิจัยมีความ
สอดคลองกับปญหาในการวิจัย
3) สมมติฐานที่กําหนดในการวิจัยมีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย
4) สมมติฐานที่กําหนดในการวิจัยมีความ
สอดคลองกับตัวแปรในการวิจัย
5) สมมติฐานที่กําหนดในการวิจัยมีความ
สอดคลองวิธีการวิจัย
หลักการหรือทฤษฎีรองรับที่สอดคลองกัน
1) งานวิจัยมีหลักการหรือทฤษฎีรองรับ
2) หลักการหรือทฤษฎีที่ใชมีความ
สอดคลองกับปญหาที่วิจัย
3) แนวคิดที่ใชมีความสอดคลองกับ
ปญหาที่วิจัย
4) การนําเสนอหลักการ ทฤษฎี และ
แนวคิดที่เกี่ยวของ มีความชัดเจนและ
สอดคลองกัน
5) หลักการหรือทฤษฎีที่ใชมีความ
สอดคลองกับตัวแปรในการวิจัย

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

มี

ไมมี

สอดคลอง
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แบบสํารวจเพื่อการสังเคราะหความสอดคลองในงานวิจัย (ตอ)
คะแนน คะแนน
ที่ได
เต็ม

5

5

ประเด็นในการสํารวจ

มี

ไมมี

สอดคลอง

เอกสารที่เกี่ยวของตรงประเด็นหรือสอดคลองกับปญหาที่วิจัย
1) งานวิจัยที่ดําเนินการมีเอกสาร
งานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวของ
2) เอกสารงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวของ
สอดคลองกับปญหาที่วิจัย
3) เอกสารงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวของ
สอดคลองกับหลักการหรือทฤษฎีที่ใชใน
การวิจัย
4) เอกสารงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวของ
สอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดในการ
วิจัย
5) เอกสารงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวของ
สอดคลองกับตัวแปรที่กําหนดในการวิจัย
วิธีการวิจัยหรือวิธีตอบปญหาอยางชัดเจนและสอดคลอง
1) มีการอธิบายวิธีการวิจัยหรือวิธีตอบ
ปญหา
2) วิธีการวิจัยมีความชัดเจนและ
สอดคลองกับปญหา
3) แหลงขอมูลมีความสอดคลองกับ
วิธีการวิจัย
4) การแบงขอมูลตามจุดมุงหมายของ
การวิจัย มีความเหมาะสมและสอดคลอง
กัน
5) วิธีการวิจัยมีความสอดคลองกับกลุม
ตัวอยางที่กําหนด
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แบบสํารวจเพื่อการสังเคราะหความสอดคลองในงานวิจัย (ตอ)
คะแนน คะแนน
ที่ได
เต็ม

5

5

ประเด็นในการสํารวจ

มี

การไดมาซึ่งกลุมตัวอยาง เหมาะสมและสอดคลอง
1) มีการกําหนดประชากรและกลุม
ตัวอยาง
2) วิธีการไดมาซึ่งประชากรและกลุม
ตัวอยางมีการอธิบายชัดเจน
3) วิธีการไดมาซึ่งประชากรและกลุม
ตัวอยางมีความสอดคลองและเหมาะสม
กับงานวิจัย
4) ประชากรและกลุมตัวอยางที่ไดมี
ความสอดคลองและเหมาะสมกับ
งานวิจัย
5) จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่
ไดมีความสอดคลองกับหลักการหรือ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
เครื่องมือที่ใชมีความสอดคลองกับวิธีการวิจัย
1) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีความ
สอดคลองกับวิธีการวิจัย
2) เทคนิคที่ใชในเครื่องมือมีความ
สอดคลองกับวิธีการวิจัย
3) การพัฒนาเครื่องมือมีความเหมาะสม
และสอดคลองกับวิธีการวิจัย
4) การใชเครื่องมือมีความสอดคลองกับ
แนวทางการเก็บรวบรวมขอมูล
5) เครื่องมือที่ใชมีความสอดคลองกับ
กลุมตัวอยาง
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แบบสํารวจเพื่อการสังเคราะหความสอดคลองในงานวิจัย (ตอ)
คะแนน คะแนน
ที่ได
เต็ม

5

5

ประเด็นในการสํารวจ

มี

ไมมี

สอดคลอง

วิธีทางสถิติมีความเหมาะสมและสอดคลอง
1) มีการใชวิธีการทางสถิติวิเคราะห
ขอมูล
2) สถิติที่ใชวิเคราะหมีความสอดคลอง
กับวัตถุประสงคในการวิจัย
3) สถิติที่ใชวิเคราะหมีความสอดคลอง
กับสมมติฐานในการวิจัย
4) สถิติที่ใชวิเคราะหมีความสอดคลอง
กับตัวแปรที่กําหนดในการวิจัย
5) สถิติที่ใชวิเคราะหมีความสอดคลอง
กับขอมูลที่เก็บรวบรวมในการวิจัย
การกําหนดระยะเวลาในการวิจัยมีความสอดคลองกับการดําเนินงาน
1) การกําหนดระยะเวลาในการ
ดําเนินงานวิจัยที่สอดคลองกับปญหาใน
การวิจัย
2) การกําหนดระยะเวลาในการ
ดําเนินงานวิจัยที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคในการวิจัย
3) การกําหนดระยะเวลาในการ
ดําเนินงานวิจัยที่สอดคลองกับวิธีการวิจัย
4) การกําหนดระยะเวลาในการรวบรวม
ขอมูลในแตละขั้นตอนมีความสอดคลอง
กัน
5) การกําหนดระยะเวลามีความ
สอดคลองกับลักษณะของกลุมเปาหมาย

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

ไม
สอดคลอง

ปการศึกษา 2556

71

การสังเคราะหงานวิจยั กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แบบสํารวจเพื่อการสังเคราะหความสอดคลองในงานวิจัย (ตอ)
คะแนน คะแนน
ที่ได
เต็ม

5

5

ประเด็นในการสํารวจ

มี

ไมมี

สอดคลอง

ไม
สอดคลอง

การกําหนดคํานิยามปฏิบัติการของสิ่งที่มุงวัดอยางเหมาะสม ชัดเจน และ
สอดคลอง
1) มีการกําหนดคํานิยามปฏิบัติการใน
การวิจัย
2) การกําหนดคํานิยามปฏิบัติการในการ
วิจัยสอดคลองกับปญหาในการวิจัย
3) การกําหนดคํานิยามปฏิบัติการในการ
วิจัยสอดคลองกับหลักการ ทฤษฎี และ
แนวคิดที่เกี่ยวของ
4) การกําหนดคํานิยามปฏิบัติการในการ
วิจัยสอดคลองกับตัวแปรที่กําหนดในการ
วิจัย
5) การกําหนดคํานิยามปฏิบัติการในการ
วิจัยสอดคลองกับขอบเขตในการวิจัย
งบประมาณที่ใชในการวิจัยมีความสอดคลอง
1) มีการกําหนดงบประมาณที่ใชในการ
วิจัย
2) การกําหนดงบประมาณที่ใชในการ
วิจัยมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคใน
การวิจัย
3) การกําหนดงบประมาณที่ใชในการ
วิจัยมีความสอดคลองกับวิธีการวิจัย
4) การกําหนดงบประมาณที่ใชในการ
วิจัยมีความสอดคลองกับขอบเขตของ
การวิจัย
5) การกําหนดงบประมาณที่ใชในการ
วิจัยมีความสอดคลองกับระยะเวลาใน
การดําเนินงาน
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แบบบันทึกคุณลักษณะในงานวิจัย
คณะ
ชื่อเรื่อง
ผูวิจัย
โจทยการวิจัย
วัตถุประสงคการวิจัย
สมมติฐานในการวิจัย
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใช
ในการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล
ระยะเวลาในการวิจัย
การนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน
งบประมาณที่ใชในการวิจัย
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