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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เครื่องมือสําคัญในการพัฒนาประเทศซึ่งหลายๆประเทศที่พัฒนาแลวตางยอมรับ ไดแก การ
วิจัย การวิจัยกอใหเกิดนวัตกรรมและการพัฒนาอยางมากมาย ทั้งนี้บทบาทของการวิจัยสวนใหญ
เกิดขึ้นโดยสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งประเทศไทยไดมีแนวนโยบายที่จะใชการวิจัยเปนเครื่องมือหนึ่งใน
การพัฒนาประเทศดวยเชนกัน โดยมีสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงไดกําหนดใหเปนหนึ่งในเปาหมายที่
จะตองดําเนินการ เพื่อสรางการพัฒนาใหเกิดขึ้นแกประเทศ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน อันจะนําไปสูการสรางกลไกการขับเคลื่อนประเทศใหพัฒนา
ผานการวิจัยตางๆ
มหาวิ ทยาลั ย อี ส เทิ ร น เอเชี ย เปน สถาบั น การศึ ก ษาในระดั บ อุ ดมศึ ก ษา ที่ ได มี ก ารจั ด ตั้ ง
สํานักวิจัย เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมี
นโยบาย 2 ดาน คือ นโยบายดานบริหารจัดการ และนโยบายดานการวิจัย ซึ่งนโยบายแตละดานมี
เปาหมายในการดําเนินงานดังนี้
นโยบายดานบริหารจัดการ
1. สงเสริมและพัฒนาใหการบริหารจัดการภายในสํานักมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยกระบวนการระบบคุณภาพที่มีการวางแผนการติดตาม
การดําเนินงานตามแผนการตรวจสอบและการปรับปรุง
3. พัฒนาการสื่อสารภายในสํานักและกระบวนการสื่อสารในฐานะเปนหนวยงานกลางของ
มหาวิทยาลัยสูชองทางการสื่อสารรูปแบบตางๆที่สนับสนุนระบบกลไกการบริหารงานวิจัยเพื่อสราง
บรรยากาศและแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัยของอาจารยประจํามหาวิทยาลัย
4. สงเสริมการจัดทําฐานขอมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภายในสํานักและ
การนําสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. การสงเสริมใหเกิดกระบวนการจัดการความรูภายในสํานักและการสรางกระบวนการการ
จัดการความรูดานการวิจัยเพื่อนําไปใชประโยชน
6. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหสอดคลองกับคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงดานการวิจัย
นโยบายดานการวิจัย
1. สรางและสงเสริมใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางภารกิจการสอนและการทําวิจัย
2. การพัฒนาสมรรถนะอาจารยในการทําวิจัยความรูตามศาสตรการกํากับติดตามใหปฏิบัติ
งานวิ จัย ตามระยะเวลาและตามจรรยาบรรณการวิจัย และการสงเสริมใหเผยแพรผลงานวิจัย ใน
วารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐาน
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3. การสนับ สนุน สภาพแวดลอมในการทําวิจัย โดยการสนับสนุน ระบบฐานขอมูล และ
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการคนควาวิจัย การสนับสนุนการใชอุปกรณหรือหองปฏิบัติการตางๆ และ
ระบบใหคําปรึกษาดานการทําวิจัย
4. การสนับสนุนใหสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือ การสนับแหลงทุนวิจัย การ
ประชุมสัมมนา การเผยแพรผลงานวิจัย
5. การพัฒนางานวิจัยสถาบันในประเด็นความจําเปนเรงดวนตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
เพื่อนําผลการวิจัยไปใชประโยชนตอไป
จากแนวนโยบายทั้ง 2 ดานขางตนที่มุงใหเกิดการพัฒนางานดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย
ไดถูกนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรในการดําเนินงาน ซึ่งยุทธศาสตรสําคัญที่สอดคลองกับการพัฒนา
งานวิจัย ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 3 งานวิจัย
เปาประสงค (Goal) ผลงานหรืองานสรางสรรคมีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่ยอมรับโดยมี
วัตถุประสงค (Objective)คือ
1. ประยุกตผลการวิจัยไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
2. ผลิตและเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อพัฒนาองคความรูที่นําไปใชประโยชน
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
การพัฒนาทางดานบุคลากรและการจัดการเรียนการสอนอยางมากมาย ซึ่งจากการดําเนินงานวิจัยที่
ผานมา ทางสํานักวิจัยไดทําการคัดสรร วิเคราะห และสังเคราะห งานวิจัยในภาพรวมของแตละป
การศึกษาคณะตางๆไดดําเนินการ แตอยางไรก็ตามจากการรวบรวมขอมูลที่ผานมาของสํานักวิจัย
พบวา ประเด็นเรื่องความสอดคลองของหัว ขอตางๆในงานวิจัย ยังเปนปญ หาที่สามารถพบไดเปน
ระยะๆในงานวิจัยที่ดําเนินการในแตละปการศึกษา ทั้งนี้ประเด็นเรื่องความสอดคลองนับเปนประเด็น
สําคัญที่สงผลตอคุณภาพของงานวิจัยนั้นๆโดยนับตั้งแตการกําหนดชื่อเรื่อง ปญหาการวิจัย กรอบ
แนวคิดในการวิจัย วัตถุประสงคของการวิจัย และสมมติฐานของการวิจัย (วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีพะเยา, 2555 : 5-6) ซึ่งกระบวนการวิจัยแตละขั้นตอนนั้นมีความสําคัญ และมีความสัมพันธ
สอดคลอง เชื่อมโยงกันเปนลูกโซ การออกแบบการวิจัยที่ดีจะชวยใหไดคําตอบของปญหาการวิจัยที่
ถูกตอง โดยการออกแบบตามแนวคิด ทฤษฎีจะทําใหไดแบบแผนการวิจัยที่ดําเนินการตามวิธีการทาง
วิทยาศาสตร ซึ่งจะทําใหไดผลการวิจัยที่มีความเที่ยวตรง มีความเชื่อมั่น และชัดเจน (สิน พันธุพินิจ,
2549: 87-88) ผูวิจัยที่ประสบความสําเร็จ จะตองสามารถวางแผนและดําเนินการวิจัยไดสมบูรณ
ครบถวนทุกขั้นตอนแบบครบวงจร การสรางแนวคิดนั้นมีความสําคัญมากสําหรับการวิจัย กอนที่จะลง
มือไปรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยที่ขามขั้นตอนไปเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเลย โดยไมได
มีการสรางแนวคิด ทฤษฎีกอนนั้น จะไมกอใหเกิดประโยชนหรือสรางความกาวหนาแกองคความรูใน
สาขาวิชานั้นแตประการใด ดังนั้นการออกแบบวางแผนและดําเนินการวิจัยจึงนับเปนกลยุทธที่ตองใช
วิจารณญาณในการวิจัย เพื่อใหงานวิจัยนั้นๆมีความสอดคลองมิใชการเลือกเพียงแบบการวิจัยให
เหมาะสม (Wiersma,2000 : 104 อางใน สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2553: 131)
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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 ามนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตรที่ดําเนินการระหวางปการศึกษา 2555-2556 ของมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
2. ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของงานวิ จั ย กลุ ม สาขาวิ ช ามนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตรที่จะดําเนินงานตอไปของมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
สําหรับขอบเขตของการวิจัยในครั้งนี้ จะเปนการสังเคราะหงานวิจัยของคณะที่มีการสอนกลุม
สาขาวิชามนุษยศาสตร และสังคมศาสตร ของมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ซึ่งดําเนิน การระหวางป
การศึกษา 2555-2556 ประกอบดวยคณะนิเทศศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร คณะ
ศิลปศาสตร และคณะรัฐประศาสนศาสตร โดยพิจารณาความสอดคลองของงานวิจัยตั้งแตการกําหนด
หัวขอจนถึงระเบียบวิธีวิจัย (บทที่ 1-3 / ขอเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ)
1.4 นิยามศัพทเฉพาะ
การวิจัยครั้งนี้มีนิยามศัพทเฉพาะสําหรับการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
การสังเคราะหงานวิจัย หมายถึง การนําสวนตางๆของงานวิจัยตั้งแตบทนํา การทบทวน
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ และระเบียบวิธีวิจัย (บทที่ 1-3) จากงานวิจัย มาพิจารณาใน
ดานความสอดคลองของหัวขอและประเด็นตางๆ เพื่อยืนยันผล ประเมิน และบรรยายสรุปรวมกัน
เพื่อใหเห็นถึงประเด็นความสอดคลองที่เกิดขึ้น
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
สรางประโยชน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะเปนงานวิจัย กลุมสาขาวิช ามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ที่ดํ าเนิ นการโดยบุ คลากรของมหาวิทยาลัย อีส เทิรน เอเชีย โดยจะพิจ ารณาเฉพาะบทที่ 1-3 หรือ
สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
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ขอเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ ที่ผานการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว ในปการศึกษา
2555-2556
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัย
1. สภาพปญหาดานความสอดคลองในการดําเนินงานวิจัยกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรของมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
2. สํานักวิจัยมีแนวทางในการกําหนดเปาหมายสําหรับการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการ
ดําเนินงานวิจัยกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรของมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
3. สํานักวิจัยสามารถสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหสามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานเปนที่ยอมรับแกสังคม
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บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิ จัย เรื่ อง “การสั งเคราะหงานวิจัย กลุมสาขาวิช ามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรของ
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย” มีวัตถุประสงคที่จะทําการสังเคราะหความสอดคลองของการดําเนินงาน
วิจั ยกลุมสาขาวิช ามนุษยศาสตร และสังคมศาสตร ของคณะตางๆที่ดําเนิน การระหวางปการศึกษา
2555 ถึง 2556 ซึ่งวัตถุประสงคดังกลาวจึงนําไปสูการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของใน
ประเด็นตางๆ ดังนี้
2.1 การออกแบบงานวิจัย
2.2 หลักการเขียนโครงการวิจัยที่ดี
2.3 การพิจารณาคุณภาพงานวิจัย
2.4 แนวทางการพิจารณาความสอดคลองในงานวิจัย
2.5 การสังเคราะหงานวิจัย
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
โดยรายละเอียดในแตละหัวขอ สามารถนําเสนอรายละเอียดไดดังนี้
2.1 การออกแบบงานวิจัย
การออกแบบงานวิจัย นับเปนกระบวนการขั้นตนของงานวิจัย การออกแบบและการวางแผน
ที่ดี จะชวยใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคและกระบวนการวิจัยที่กําหนด และผลของงานวิจัยที่ได
มีความนาเชื่อถือ เปนไปตามหลักวิชา และเปนที่ยอมรับได การออกแบบงานวิจัยควรพิจารณาตั้งแต
การกําหนดปญหาการวิจัยความสําคัญของปญหาความชัดเจนของวัตถุประสงคของการวิจัย สมมติฐาน
การวิจัยในแงความเฉพาะเจาะจงชัดเจน อาศัยทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของเปนพื้นฐานระเบียบ
วิ ธี การวิ จั ย การสุ ม ตั ว อย า งใช เ ทคนิค การสุมที่มั่ น ใจความเปน ตัว แทนของประชากร เทคนิ คการ
วิเคราะหขอมูล การควบคุมตัวแปร เครื่องมือที่นํามาใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ความเที่ยงและ
ความตรงของเครื่ องมื อการวิจั ย การควบคุมพฤติกรรมของผูถูกสังเกตการณในกรณีการเก็บและ
รวบรวมขอมูลดวยการสังเกต การเลือกสถิติในการวิเคราะหขอมูล การนําเสนอผลการวิเคราะหและ
ความถูกตองในการแปลผล (รัตนา ดวงแกว, 2556 : 19-22)
การออกแบบงานวิจัย เปนกระบวนการที่ใชในการวางแผนการดําเนินการวิจัยที่มีระบบ และ
มีขั้นตอนเพื่ อให ได มาวึ่งขอมู ลหรือสารสนเทศ ที่ตองการนํามาใชในการตอบปญ หาการวิจัยตาม
จุ ด ประสงค ห รื อ สมมติ ฐ านของการวิจั ย ที่ กํา หนดไวไ ดอ ยา งถู กต อง ชัด เจน รวดเร็ว และมีค วาม
นาเชื่อถือ (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2553 : 132)
การออกแบบการวิจัย เปนการสรางแบบแผนของการวิจัยที่ดําเนินการในแตละโครงการใหมี
รูปแบบอยางชัดเจนโดยการวางแผนการวิจัยเกี่ยวของกับการออกแบบโครงการวิจัยซึ่งแบงเปน 2 สวน
คือกระบวนการวิจัยและกระบวนการบริหารโครงการวิจัยดังนี้ (สิน พันธุพินิจ, 2549 : 107-110)
1. กระบวนการวิจัยผูวิจัยจะตองออกแบบการวิจัยใหครอบคลุมขั้นตอนหลักการวิธีการหรือ
ทฤษฎีทางการวิจัยใหถูกตองนาเชื่อถือและมีความสมบูรณตามศาสตรของการวิจัยมีขั้นตอนคือ
สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
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1.1 การกําหนดปญหาการวิจัยทั้งนี้เมื่อกําหนดปญหาการวิจัยบนพื้นฐานของขอบเขต
การวิจัยแลวควรทบทวนชื่อเรื่องหรือปญหาของการวิจัยใหแนนอนและชัดเจนอีกครั้งหนึ่งใหไดคําตอบ
ที่สุดทายที่ถูกตองจริงๆโดยทบทวนวาชื่อเรื่องที่กําหนดไวนั้นไมกวางหรือไมแคบเกินไป ไมสั้นหรือยาว
เกินไป เปนเรื่องแปลกใหม นาสนใจ มีคุณคา และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนอกจากนี้อาจ
วิเคราะหจุดออนจุดแข็งโอกาสที่จะดําเนินการไดจนสําเร็จและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นกับการดําเนินการ
วิจัยแลวกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของการวิจัยใหชัดเจน
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
ผูอานซึ่งปกติดูจากคําสําคัญ (Key Word) ของชื่อเรื่อง
การกําหนดประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัย โดยจะเปนประโยชนที่เกิดจากการ
นําผลการวิจัยไปใช ซึ่งจะตองสอดคลองกับจุดมุงหมายในการวิจัยในครั้งนั้นๆ
และในสวนของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เปนการทบทวนแนวคิดหรือทฤษฎี
ต า งๆ ที่ จ ะนํ า มาเป น กรอบความคิด ในงานวิจัย ที่ดํ าเนิ น การ หากเป น งานวิ จัย เชิง ปริม าณจะให
ความสําคัญกับหัวขอนี้มาก เพราะจะนําไปสูการตั้งคําถามในแบบสอบถาม สวนการทบทวนงานวิจัย
ที่ เ กี่ ย วข อ งเป น การทบทวนงานวิ จั ย ที่ใกลเคีย งกั บ งานวิจัย ที่ดําเนิน การ ซึ่งอาจใกลเคี ย งในดา น
ความสําคัญของปญหาการวิจัยหรือวิธีในการดําเนินการวิจัยก็ได โดยการเขียนที่ดีนั้นจะตองเรียบ
เรียงความคิดใหเปนระบบ มีการสรุปในตอนทายของแตละตอนและใหเชื่อมโยงกับยอหนาตอไปดวย
1.2 การกําหนดกรอบความคิดเชิงทฤษฎีเพื่อสะดวกตอการศึกษาทบทวนวรรณกรรม
และใชเปนแหลงความคิดที่จะนําไปสรางกรอบแนวคิดและแบบจําลองของการวิจัย รวมทั้งสมมติฐาน
การวิจัยใหสอดคลองกับระเบียบวิธีการวิจัย พรอมกับนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการสําหรับเปนแนวทางใน
การวัดตัวแปรหรือทดสอบสมมติฐานและเชื่อมโยงกับการเก็บรวบรวมขอมูล
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1.3 การกําหนดระเบียบวิธีวิจัยประกอบดวยองคประกอบดังนี้
1) วิธีการวิจัย เปนสวนที่ระบุวาโครงการวิจัยใชวิธีการหรือการวิจัยประเภทใด เชน
การวิจัยเชิงประยุกต เชิงสํารวจ หรือเชิงทดลอง ตลอดจนแบบแผนการวิจัยที่ใช ไดแก แบบแผนการ
วิจัย แบบทดสอบกอนและหลังการทดลอง เปนตน ทั้งนี้ผูวิจัยตองสามารถระบุไดวาโครงการวิจัยที่
ดําเนินการเปนการวิจัยประเภทใด ประเภทการวิจัยแบงตามเกณฑไดหลายแบบ ถาแบงตามลักษณะ
การใชประโยชนทางวิชาการ แบงเปนการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต ถาแบงตามวิธีการวิจัย
เปนการวิจัยสํารวจ การวิจัยทดลอง การวิจัยบรรยาย หรือการวิจัยพรรณนา การวิจัยสหสัมพันธ การ
วิจัยเปรียบเทียบสาเหตุการศึกษาเฉพาะกรณี และการวิจัยอนาคต และแบงตามลักษณะขอมูลเปน
การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ลั ก ษณะหรื อ การวิ จั ย คุ ณ ภาพ และการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ เป น ต น ในการเขี ย น
โครงการวิจัย ผูวิจัยจะตองศึกษาระเบียบของหนวยงานในการแบงประเภทการวิจัยและจัดประเภท
งานวิจัยใหเปนไปตามระเบียบของหนวยงานนั้นๆ
นอกจากนี้ผูวิจัยจะตองสามารถระบุไดวาโครงการวิจัยที่ดําเนินการ จัดอยูในกลุม
วิชาและสาขาวิชาใด โดยการแบงกลุมวิชาและสาขาวิชานี้อาจแตกตางกันตามสถาบันและหนวยงาน
ผูวิจั ยต องศึ กษารายละเอียดและระบุใหถูกตอง ตัวอยางของสาขาวิช าและกลุมวิชา ไดแก สาขา
สังคมศาสตร ประกอบด ว ยกลุ มวิ ช าสังคมวิ ทยา ประชากรศาสตร จิตวิทยา จิตวิทยาสังคม และ
สื่อสารมวลชน เปนตน สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา ประกอบดวยกลุมวิชาเกษตรศาสตร สัตว
แพทยศาสตร เปนตน สาขาปรัชญาประกอบดวยกลุมวิชาปรัชญา ประวัติศาสตร โบราณคดี เปนตน
โครงการวิจัยบางเรื่องมีลักษณะเปนสหวิทยาการ ใชทฤษฏีและความรูหลายสาขาวิชาในกรณีเชนนี้
ผูวิจัยควรระบุกลุมวิชาและสาขาวิชาที่การวิจัยนั้นเนนหนักมากที่สุด
2) ประชากรหรื อ กลุ ม ตั ว อยา ง เป น การนํ า เสนอถึ งลั ก ษณะของกลุ ม ประชากร
จํานวน และขนาดของกลุมตัวอยาง วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง พรอมทั้งเหตุผลในการเลือกวิธีนั้นๆ
สําหรับการวิจัยเชิงคุณลักษณะอาจเขียนบรรยายการเลือกสนาม เหตุผลในการเลือก และการเลือก
ผูใหขอมูล ทั้งนี้ผูวิจัยตองระบุใหชัดเจน ซึ่งตองพิจารณาถึงความนาเชื่อถือและมีความเปนตัวแทนที่ดี
เพียงใดดวย
3) ลั กษณะข อมู ล และนิย ามตัว แปร คื อ การอธิบ ายวาขอมูล สําหรับ การวิจัย นี้มี
ลักษณะอยางไร มีนิยามปฏิบัติการอยางไร ในกรณีที่ตัวแปรเปนที่รูจักกันโดยทั่วไป ไมจําเปนตองให
คํานิยาม สวนในกรณีที่เปนการวิจัยเชิงคุณลักษณะใชหัวขอวาการกําหนดขอบขายขอมูล
4) เครื่องมือวิจัยเปนการกลาวถึงลักษณะของเครื่องมือ หากเปนการวิจัยเชิงสํารวจ
อาจใชแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถามตามลักษณะของประชากรและกลุมตัวอยาง ในขณะเดียวกัน
ตองระบุการสรางเครื่องมือ การทดสอบเครื่องมือกอนการนําไปใช และการหาคาความเชื่อถือได
5) การเก็บรวบรวมขอมูล เปนการนําเสนอถึงวิธีการและขั้นตอนการนําเครื่องมือไป
ใชในการรวบรวมขอมูล ทั้งนี้ควรระบุดวยวาจะเก็บรวบรวมขอมูลดวยเครื่องมือใด เชน การสังเกต
การสัมภาษณ การสอบถาม และจะเริ่มมีการเก็บรวบรวมขอมูลเมื่อใด
6) การวิ เ คราะห ข อ มู ล คื อ การนํ า เสนอวิ ธี ก ารวิ เ คราะห ข อ มู ล ด ว ยมื อ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร และใชโปรแกรมในการคํานวณ โดยในโครงการวิจัยเชิงปริมาณเปนการอธิบายใหผูอาน
โครงการวิจัยทราบวาจะจัดกระทําขอมูลอยางไรวิเคราะหอยางไร สวนในโครงการวิจัยเชิงคุณภาพ
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เปนการอธิบายใหผูอานโครงการวิจัยทราบวา ผูวิจัยใชวิธีการตรวจสอบสามเสา (Triangulation)
อยางไร ในการตรวจสอบคุณภาพขอมูลใชวิธีการสังเคราะหสรุปอยางไร มีการสรางทฤษฏีฐานราก
(GroundedTheory) และการตรวจสอบทฤษฎีหรือไมอยางไร
7) สถิติวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยควรออกแบบสถิติที่จะใชในการวิเคราะหขอมูลให
สอดคลองกับวิธีการวิจัยประเภทและระดับของขอมูล เพื่อใหมีอํานาจการวิเคราะหที่ถูกตองแมนยํา
และนาเชื่อถือ ทั้งนี้ผูวิจัยตองระมัดระวังในการเลือกใชสถิติใหเหมาะสมกับปญหาวิจัยและลักษณะ
ขอมูล โดยทั่วไปผูวิจัยตองระบุวาการวิเคราะหเบื้องตนวิเคราะหตัวแปรใด โดยใชสถิติอะไร การ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของสถิติ ใชวิธีใด และการวิเคราะห
เพื่อตอบคําถามวิจัยใชสถิติอะไร
8) ระยะเวลาที่ทําการวิจัย เปนการแจงกําหนดเวลาที่ทําการวิจัยโดยระบุเดือนและ
ปที่เริ่มตนและที่สิ้นสุดโครงการ ซึ่งการใหทุนอุดหนุนการวิจัยของแตละหนวยงานอาจมีชวงระยะเวลา
ในจั ด สรร เช น ตามป ง บประมาณ ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย ต อ งกํ า หนดระยะเวลาที่ ทํ า การวิ จั ย ให ต รงตาม
ปงบประมาณ ในกรณีที่เปนโครงการวิจัยตอเนื่องควรระบุเดือนและปที่เริ่มตนและที่สิ้นสุดโครงการ
รวมทั้งระบุวาโครงการวิจัยที่เสนอนี้เปนขั้นตอนใดของโครงการวิจัยใหญ
9) แผนการดําเนินงานวิจัยจะเปนแผนการดําเนินงาน โดยเปนรายละเอียดที่ผูวิจัยได
วางแผนจะลงมือปฏิบัติจริงในการทําวิจัย ผูวิจัยตองกําหนดงานหรือกิจกรรมที่จะทําตามขั้นตอนของ
กระบวนการวิจัย พรอมทั้งกําหนดชวงเวลาที่จะปฏิบัติงานในแตละขั้นตอนนั้น ดวยวิธีการนําเสนอซึ่ง
นิยมเสนอเปนแผนภูมิแสดงระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตละขั้นตอน เนื่องจากแผนภูมิชวยสื่อความ
ใหผูอานเขาใจไดเร็วกวาการนําเสนอเปนขอความกึ่งตาราง แตในกรณีที่มีกิจกรรมไมมากนักอาจ
นําเสนอเปนขอความกึ่งตารางก็ได
10) สถานที่ที่จะทําการวิจัย เปนการนําเสนอรายละเอียดของสถานที่ที่จะทําการ
วิ จั ย ให ล ะเอี ย ด หน ว ยงานบางแหงตอ งการทราบวาผู วิจัย จะเดิน ทางดว ยวิธีใ ด คาใชจายเทาใด
ระยะทางในการเดินทางไกลเทาไร และผู วิจัยจะใชเวลาในนพื้นที่เปนระยะเวลานานเทาใด การ
กําหนดรายละเอียดในสวนนี้จะชวยใหการประมาณคาใชจาย ทําไดถูกตองตรงความเปนจริง
12) อุปกรณและครุภัณฑที่ใชในการวิจัย เปนการใหรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ
และครุภัณฑที่จะใชในการวิจัย ควรแยกรายการใหเห็นชัดวาสวนใดมีอยูแลว และสวนใดตองจัดซื้อ
พรอมทั้งระบุรายการตอหนวย และจํานวนที่จะจัดซื้อเพื่อความสะดวกในการจัดทํางบประมาณ
13) งบประมาณคาใชจายตลอดโครงการ คือการนําเสนอถึงประมาณการคาใชจาย
ตลอดโครงการตามความเปนจริง และเสนอรายการแยกเปนประเภทตามหลักการจัดทํางบประมาณ
แตละหมวดตามที่กําหนดของหนวยงานนั้นๆ เชน หมวดคาตอบแทนไดแกคาสมนาคุณ (การพิมพการ
อัดสําเนาเปนตน) คาอาหารทําการนอกเวลา.....คน (อัตราวัน/คน.....บาท) เปนตน หมวดคาใชสอย
ไดแกคาเบี้ยเลี้ยง .....คน (อัตราวัน/คน.....บาท) คาที่พัก.....คน(อัตราวัน/คน.....บาท) คาพาหนะ....คน
(อัตราวัน/คน.....บาท) คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น....คัน (อัตราวัน/คัน.....บาท) คาจางเหมา (การ
พิมพการเก็บรวบรวมขอมูลเปนตน) ....คน (อัตราวัน/คน.....บาท) เปนตน หมวดคาวัสดุไดแกคาสาร
และอุปกรณเคมี คาวัสดุสํานักงาน (กระดาษหมึกโรเนียว ที่เย็บกระดาษ เปนตน) คาวัสดุการเกษตร
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(ยากําจัดศัตรูพืช อาหารสัตว พันธุพืช เปนตน) คาวัสดุงานบานงานครัว (แปรง ผงซักฟอก เขง เปน
ตน) เปนตน หมวดคาครุภัณฑไดแกคาครุภัณฑ (ตูเก็บเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร เปนตน)
14) การสรุ ป ผลการวิ จั ย ควรสรุป ผลการวิ จัย ใหส อดคล องกับ วัตถุ ป ระสงค และ
สมมติฐานการวิจัย รวมทั้งสรุปผลเพื่อการอางอิงที่ถูกตอง แลวจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
และฉบับยอเพื่อเผยแพรตอไป (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542 : 98-99)
จากทุกหัว ขอ และทุกประเด็น ที่กลาวมาขางตน จะเห็น ไดวา การออกแบบงานวิจัย จึงมี
ความสําคัญตอการดําเนินงานวิจัย เนื่องจากถาผูวิจัยมีการออกแบบงานวิจัยที่ดี มีความสอดคลองกัน
ตลอดทุกหัวขอในงานวิจัย จะสงผลทําใหกระบวนการดําเนินงานทั้งหมดในงานวิจัยนั้นๆ มีความ
เปนไปไดอยางสูงที่จะบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย เปนงานวิจัยที่มีคุณภาพ ในหัวขอตอไป
จะกลาวถึงหลักในการพิจารณาคุณภาพของงานวิจัย ซึ่งจะชวยใหผูวิจัยมีแนวทางในการดําเนินการ
พัฒนาในการเขียนหรือนําเสนอแตละหัวขอที่สําคัญในงานวิจัย
2.2 หลักการเขียนโครงการวิจัยที่ดี
จากหลักการพิจารณาและพัฒนาการเขียนในหัวขอตางๆในงานวิจัย การที่ผูวิจัยจะสามารถ
ดําเนินโครงการวิจัยจนบรรลุกับโจทยการวิจัยและวัตถุประสงคที่กําหนดไดนั้น นอกจากจะตองมีการ
ออกแบบที่ดีแลว จะเห็นไดวาการเขียนอธิบายรายละเอียดในหัวขอตางๆจะตองมีความสอดคลอง
สามารถบอกถึงเปาหมายที่ตองการจะนําเสนอในหัวขอหรือประเด็นนั้นๆไดเปนอยางดี ซึ่งหลักในการ
เขียนโครงการวิจัยที่ดีควรมีลักษณะดังตอไปนี้ (นงลักษณ วิรัชชัย, 2553 : 3) คือ
1. ความถูกตอง (Correctness) เนื้อหาสาระของโครงการถูกตองแมนยํามีหลักฐานซึ่งเปน
ขอเท็จจริงสามารถนําไปใชอางอิงได
2. ความเปนเหตุผล (Cogency) สาระของโครงการวิจัยตองมีเหตุผลที่นาเชื่อถือรับฟงไดไม
เลื่อนลอย
3. ความกระจางแจง (Clarity) โครงการวิจัยตองชัดเจนไมกํากวมผูอานสามารถเขาใจไดโดย
ไมตองมีการตีความหรือคาดคะเนความหมายของขอความนั้นๆ
4. ความสมบูรณ (Completeness) จะตองมีสาระสําคัญครบถวนทุกหัวขอตามขั้นตอน
กระบวนการวิจัยมีเนื้อหาสาระสําคัญสมบูรณครอบคลุมสิ่งที่ผูอานตองรู
5. ความกะทัดรัด (Concise) ไมตองมีความยาวมากควรใชคํางายๆประโยคสั้นกะทัดรัดสื่อ
ใหผูอานเขาใจไดเร็วและประหยัดเวลา
6. ความสม่ําเสมอ (Consistency) มีความคงเสนคงวามีความสม่ําเสมอในรูปแบบของ
ขอความและการใชคําเปนแบบเดียวกันตลอดทั้งฉบับ
7. ความสัมพันธเชื่อมโยงสอดคลอง (Correspondence) การเสนอสาระตองมีการจัด
ระเบียบมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันมีความเปนเหตุเปนผล สอดรับกันอยางตอเนื่อง ไมสะดุดหรือขาด
ตอน
ทั้งนี้การที่จะเขียนโครงการวิจัยใหดีและมีคุณภาพนั้น นอกจากจะตองมีความรูทางการวิจัยมี
ความเขาใจอยางถองแทเกี่ยวกับเรื่องที่จะวิจัย รวมทั้งมีขอมูลหลักฐานขอเท็จจริงเพียงพอที่จะนํามา
สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
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ประมวลและเรียบเรียงเปนโครงการวิจัยนั้น ผูวิจัยตองมีเทคนิคและความสามารถในการใชภาษา
สามารถสรุปเรียบเรียงขอความที่จะตองเขียนไดอยางถูกตองตามแบบแผนอีกดวย นอกจากนี้ยังมีการ
ขยายความถึงลักษณะของการเขียนโครงการวิจัยที่ดีไวอีกวา ควรมีลักษณะดังนี้ (ศิริชัย พงษวิชัย,
2544)
1. มีความถูกตองเหมาะสมของการนําเสนอประกอบดวย
1.1 ความถูกตองสมบูรณตามองคประกอบของโครงการวิจัย
1.2 ความถูกตองสมบูรณของเนื้อหาสาระ
1.3 ความถูกตองตามรูปแบบของการเขียนตลอดจนการใชภาษา
2. มีความเหมาะสมของแนวคิดทฤษฎีที่นํามาใช
2.1 ความตรงประเด็น
2.2 ความทันสมัย
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
2.3 การพิจารณาคุณภาพงานวิจัย
การพิจารณาคุณภาพงานวิจัยสามารถพิจารณาไดจาก
1. ความสอดคลองระหวางชื่อเรื่อง ปญหาการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย วัตถุประสงคของ
การวิ จั ย ขอบเขตในการวิ จั ย สมมติ ฐ านของการวิ จั ย ประโยชน ที่ จ ะได รั บ แนวคิ ด /ทฤษฎี แ ละ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ระเบียบวิธีวิจัย (ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การ
พั ฒ นาเครื่ องมื อ การเก็ บ รวบรวมข อมู ล การวิ เคราะหข อ มูล และสถิ ติที่ ใ ช) แผนการดํ า เนิ น งาน
งบประมาณ และระยะเวลาดําเนินการ
2. การใหนิยามศัพทตัวแปรที่เกี่ยวของและวัดได
3. การวัดตัวแปรนั้นมีความเชื่อถือไดมากนอยเพียงใด เครื่องมือที่ใชมีการระบุหรือบรรยาย
วิธีการสรางและการหาคุณภาพหรือไม อยางไร
สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
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4. กลุมตัวอยางไดมาจากการสุมแบบใด อิงทฤษฎีความนาจะเปนหรือไม
5. การวิเคราะหขอมูลมีความถูกตองเหมาะสมหรือไม
6. การนําเสนอผลสอดคลองกับชื่อเรื่องวัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัยหรือไม
อยางไรก็ตาม การพิจารณาตัดสินใจวางานวิจัยนั้นๆมีความถูกตองสมบูรณและมีคุณภาพเปน
อยางไรนั้น เทาที่ปรากฏยังไมมีเครื่องมือที่ใชในการพิจารณาตัดสินที่เปนมาตรฐานแนนอน แตไดมีผูที่
กําหนดแนวทางในการพิจารณา เพื่อใชเปนเกณฑเพื่อตรวจสอบวาในแตละสวนของงานวิจัยนั้นมี
ความถูกตองและมีความสมบูรณเพียงใด (อรพันธ อันติมานนท, 2556 : 1)
1. ชื่อเรื่อง/ชื่อหัวขอปญหา
พิจารณาจากสิ่งตอไปนี้
1) ชื่อเรื่อง/ชื่อหัวขอปญหามีความชัดเจนและรัดกุมเพียงใด
2) ชื่อเรื่อง/ชื่อหัวขอปญหาบอกความหมายและแนวทางการวิจัยหรือไม
3) ชื่อเรื่อง/ชื่อหัวขอปญหาบอกถึงขอบเขตของตัวปญหาไดแคไหน
4) ชื่อเรื่อง/ชื่อหัวขอปญหาสามารถหาคําตอบดวยวิธีการวิจัยไดหรือไม
2. ภูมิหลังของปญหา
พิจารณาจากสิ่งตอไปนี้
1) ไดเสนอความเปนมาของปญหาที่ชัดเจนเพียงใด
2) ปญหาที่ศึกษานั้น ไดเสนอแนวคิดใหเห็นวาปญหาที่เกิดขึ้นควรศึกษาเพราะเหตุใดและ
กอใหเกิดประโยชนอยางไรหรือไม
3) ไดเสนอใหทราบวาสิ่งที่เปนปญหานั้น เกิดขึ้นตามสภาวะหรือสภาพที่เปนจริงในปจจุบัน
อยางไรหรือไม
4) ไดเสนอใหทราบวาการศึกษาปญหานั้น มุงศึกษาหรือมุงแกปญหาในประเด็นใดชัดเจน
เพียงใด
5) ไดเสนอใหทราบวาการศึกษาตัวแปรของปญหานั้นๆ อาศัยทฤษฎีหรือหลักการใดๆหรือไม
6) การบรรยายรายละเอียดของปญหาไดเสนอไวอยางมีระบบ ตามความสัมพันธของสิ่งที่
เกี่ยวของตามลําดับดีเพียงใด
3. ขอบเขตและความสําคัญของการวิจัย
พิจารณาจากสิ่งตอไปนี้
1) ปญหานั้น มีขอบเขตเพียงพอที่จะพิจารณาตัวแปรตางๆไดอยางถูกตองและทั่วถึงเพียงใด
2) ปญหานั้น ระบุขอบเขตไวชัดเจนเพียงใด
3) ปญหานั้น มีคุณคาและมีประเด็นที่สําคัญเพียงพอที่จะสนองความตองการของสถาบันและ
สังคมเพียงใด
4) ปญหานั้น มีคุณคาในดานทฤษฎีและดานปฏิบัติมากนอยเพียงใด
5) ปญหานั้น สามารถนําไปปรับปรุงแกไขหรือตรวจสอบเนื้อหา และวิธีการไดดีเพียงใด
สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
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4. ประชากรและกลุมตัวอยาง
พิจารณาในเรื่องตอไปนี้
1) ไดมีการกําหนดขอบขายของประชากรที่ศึกษาหรือไม และชัดเจนเพียงใด
2) กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา เปนตัวแทนประชากรนั้นๆไดดีเพียงใด
3) เทคนิคการเลือกกลุมตัวอยางเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะของประชากรที่ศึกษาหรือไม
4) การอธิบายวิธีการเลือกกลุมตัวอยางชัดเจนเพียงใด
5) ขนาดของกลุมตัวอยางมีจํานวนมากพอที่จะเปนตัวแทนไดหรือไม
5. เครื่องมือวิจัย
พิจารณาจากสิ่งตอไปนี้
1) เครื่องมือที่ใชเหมาะสมกับเรื่องที่วิจัยหรือไม
2) เครื่องมือที่ใชมีความเที่ยงตรง และมีความเชื่อมั่นมากนอยเพียงใด
3) เครื่องมือที่ใชผูวิจัยสรางขึ้นเองใหม หรือดัดแปลงมาจากของผูอื่น ในกรณีที่ดัดแปลงมา
จากของผูอื่นหรือดัดแปลงจากเครื่องมือที่ใชในตางประเทศ ไดมีการตรวจสอบคุณภาพใหมหรือได
พิจารณาความเหมาะสมในแงระดับความรูอายุของกลุมตัวอยางที่ศึกษาหรือไม
6. การรวบรวมขอมูล
พิจารณาในเรื่องตอไปนี้
1) มี ก ารกํ า หนดวิ ธี การในการรวบรวมข อมู ล และจั ดแยกประเภทข อมู ล ไวตั้ งแตเ ริ่ ม
ทําการศึกษาหรือไม
2) การจัดแยกประเภทขอมูลงายและสะดวกตอการที่จะนําไปวิเคราะหทางสถิติตอไปหรือไม
3) การรวบรวมขอมูลและการบันทึกขอมูล กระทําอยางมีระบบและเปนปรนัยหรือไม
4) มีการตรวจสอบกระบวนการของการไดมาของขอมูลและแหลงขอมูลหรือไม
7. การวิเคราะหขอมูล
พิจารณาในเรื่องตอไปนี้
1) ขอมูลจํานวนพอเพียงที่จะใชวิธีการทางสถิติแตละชนิดในการทดสอบสมมติฐานหรือไม
2) วิธีการทางสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล เหมาะสมกับระดับขอมูลและขอตกลงเบื้องตนของ
วิธีการทางสถิตินั้นๆหรือไม
8. การนําเสนอขอมูลผลวิเคราะหและการแปลความหมาย
พิจารณาในเรื่องตอไปนี้
1) มีการนําเสนอขอมูลดวยแผนภูมิกราฟ ตารางหรือภาพ เพื่อใหการอานผลวิเคราะหเขาใจ
ไดงายหรือไมและมีความเหมาะสมเพียงใด
2) การสรางแผนภูมิ กราฟ ตารางเปนไปตามหลักเกณฑหรือไม
สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
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3) มีการใหสัญลักษณเกี่ยวกับเสนตางๆในแผนภูมิ กราฟไดถูกตองชัดเจนเพียงใด
4) ขอความที่ใชอธิบายแผนภูมิ กราฟ ตารางมีความชัดเจนและถูกตองสอดคลองกับผล
วิเคราะหที่ไดหรือไมเพียงใด
5) มีการใหความหมายของสัญลักษณของคาสถิติตางๆในตารางหรือไม และมีความถูกตอง
เพียงใด
6) มีการแสดงระดับนัยสําคัญทางสถิติของคาสถิติไดในตารางดวยหรือไม
7) การแปลความหมายผลวิเคราะหสอดคลองกับวิธีการทางสถิติที่ใชหรือไม
9. การสรุป
พิจารณาในเรื่องตอไปนี้
1) การสรุปผลสอดคลองกับปญหาหรือไม
2) การยอและการสรุปมีลักษณะชัดเจนและชี้เฉพาะเพียงใด
3) การสรุปเปนไปตามผลวิเคราะหขอมูลหรือไม
4) ขอสรุปเหมาะสมที่จะแสดงถึงขอบเขตจํากัดของประชากรที่ศึกษาหรือไม
5) การแปลความหมายผลวิเคราะหสอดคลองกับวิธีการทางสถิติที่ใชหรือไม
10. การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ
พิจารณาในเรื่องตอไปนี้
1) ขอความที่ใชในการอภิปรายนั้น เขียนขึ้นโดยอาศัยหลักฐานจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของที่ไดนําเสนอไวในตอนตน และอาศัยความรูและประสบการณของผูวิจัย ตลอดจนขอสังเกตที่
ไดระหวางการทําวิจัยเปนหลักในการอภิปรายผลหรือไม
2) หลักฐานและเหตุผลที่นํามาใชอางอิง สมเหตุสมผล ทันสมัย และเกี่ยวของกับปญหาที่
ศึกษามากนอยเพียงใด
3) ไดมีการอภิปรายถึงองคประกอบที่มิไดควบคุมที่อาจสงผลตอการวิจัยหรือไม
4) ไดมีการอภิปรายถึงขอบกพรองหรือจุดออนบางประการที่ผูวิจัยพบระหวางการวิจัยที่จะ
สงผลตอผลการวิจัยไดดวยหรือไม
5) การอภิปรายผลหรือขอคนพบที่ได เรียงลําดับเปนขั้นตอนสอดคลองกับจุดมุงหมายหรือ
สมมุติฐานการวิจัยหรือไม
6) มีการเสนอแนะถึงการนําผลวิจัยไปใชแกปญหาในกรณีตางๆหรือไม
11. บทคัดยอ
พิจารณาในเรื่องตอไปนี้
1) การเขียนบทคัดยอไดกลาวถึงสิ่งสําคัญตางๆอยางครบถวนหรือไม คือมีการกลาวถึง
ขอความที่เปนปญหาจุดมุงหมายของการศึกษา สมมุติฐาน กลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล
สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล และขอคนพบที่ไดหรือไม
2) รูปแบบและวิธีการเขียนบทคัดยอ ถูกตองตามที่วารสารกําหนดหรือไม
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3) การเขียนบทคัดยอ ใชถอยคําภาษาที่ชัดเจนและรัดกุมหรือไม
12. บรรณานุกรม
พิจารณาในเรื่องตอไปนี้
1) วิธีการเขียนบรรณานุกรม ถูกตองตามแบบวารสารกําหนดหรือไม
2) การเขี ย นบรรณานุ กรม มีความถู กตองในเรื่องการสะกดคําการเวน วรรคตอนและ
เครื่องหมายวรรคตอนเพียงใด
การพิจารณาคุณภาพงานวิจัย จึงเปนแนวทางสําคัญสวนหนึ่งที่จะใชในการกําหนดเกณฑใน
การสังเคราะหความสอดคลองของงานวิจัย และในการดําเนินโครงการวิจัยแตละโครงการนั้น การ
เริ่มตนที่ดีจะสงผลใหงานวิจัยนั้นๆมีความสอดคลองและสมบูรณ ถูกตองตามหลักวิชาการ นอกจาก
แนวทางการพิจารณาคุณภาพของงานวิจัยแลว การพิจารณาความสอดคลองในงานวิจัย ก็เปนอีก
แนวทางหนึ่งที่ใชรวมกันในการพิจารณาคุณภาพของงานวิจัยดวย โดยเปนหัวขอที่จะนําเสนอตอไป
2.4 แนวทางการพิจารณาความสอดคลองในงานวิจัย
การพิจารณาความสอดคลองในงานวิจัย ซึ่งเปนประเด็นสําคัญที่จะใชในการสังเคราะหความ
สอดคลองในงานวิจัยครั้งนี้ โดยหลักหรือแนวทางที่ใชในการพิจารณาความสอดคลองของการวิจัยนั้น
จะเปนการนําหลักสําหรับการพิจ ารณาและปรับ ปรุงการเขียนในงานวิจัย มาเปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน (นงลักษณ วิรัชชัย, 2553 : 2-18) ซึ่งหลักในการพิจารณานี้นอกจากจะเปนแนวทางในการ
พิจ ารณาและพั ฒ นาการเขี ย นแล ว แนวทางที่ควรปรับ ปรุงจะเปน การสรางความสอดคลองและ
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) สาระของแตละยอหนาตอเนื่องกันอานไมสะดุด
3) การนําเขาสูปญหาวิจัยเริ่มจากเรื่องที่ใกลตัว ปญหา ไมควรเริ่มจากเรื่องที่ไกลจาก
ตัวปญหา
4) แสดงใหเห็นวาเรื่องที่ทําวิจัยเปนสภาพที่เปนปญหาหรืออุปสรรคที่ควรแกไข
5) แสดงหลักฐานวางานวิจัยในอดีตยังไมตอบปญหาวิจัย
6) การตอบปญหาวิจัยใหมจะชวยเสริมสรางความรูขอคนพบจากงานวิจัยเดิม
7) โครงการวิจัยที่จะทํามีความเปนตนแบบไมซ้ําซอนกับงานวิจัยเดิม
8) การเขียนปญหาวิจัยถูกตองตามแบบแผน
8.1 ป ญหาวิจัย แสดงความสัมพัน ธระหวางตัวแปรหรือแสดงความเกี่ยวของ
ระหวางประเด็นที่ศึกษา
สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
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8.2 ปญหาวิจัยไมมีขอความเกี่ยวของกับคุณคาหรือความคิดเห็น
8.3 ปญหาหลักและปญหายอยสอดคลองกัน
8.4 การตอบปญหาจะนําไปสูการสรางกฏเกณฑที่จะใชประโยชนได
8.5 ใชศัพทงายชัดเจนไมกํากวม
8.6 มีความหมายตรงตามที่ตองการสื่อความ
8.7 ปญหาวิจัยสอดคลองกับภูมิหลังและที่มา
9) ปญหาวิจัยมีความสําคัญทางวิชาการ
10) ผลงานวิจัยที่ไดเปนประโยชนตอสังคม
2. หลั ก การสํ า หรั บ การพิ จ ารณาและพัฒ นาการเขีย นรายงานเอกสารและงานวิ จัย ที่
เกี่ยวของ
1) ขอเขียนทุกตอนมีความเกี่ยวของกับปญหาวิจัย
2) ขอเขียนแตละตอนมีจุดมุงหมายวาจะใชประโยชนอยางไร มิใชเพียงเสนอให
ผูอานมีความรู
3) ขอเขียนเสนอจากภาพรวมกวางๆตะลอมไปสูการสรางกรอบแนวความคิดในการ
วิจัย
4) แตละตอนมีการสรุปดวยถอยคําของผูวิจัยเอง
5) สวนที่เปนรายงานวิจัยมีการสรุปยอและสังเคราะหงานวิจัยที่นําเสนอ
6) มีการวิเคราะหและอภิปรายขอจํากัดจุดออนของงานวิจัย แลวนําแนวคิดที่ไดไป
ใชประโยชน
7) การเสนอรายงานทั้งหมดมีใจความถูกตองตรงตามตนฉบับไมลําเอียงและมิใชการ
ลอกขอความ
8) มีหลักฐานอางอิงสนับสนุนกรอบความคิดและสมมุติฐานวิจัย
9) มีการสรุปแนวคิดวิธีการใหมๆจากรายงานมาใชในโครงการวิจัย
10) แสดงความเกี่ยวของระหวางโครงการวิจัยกับงานวิจัยในอดีต
11) รูปแบบการนําเสนอถูกตองตามหลักภาษาและหลักการเขียนเอกสารวิชาการ
3. หลักการสําหรับการพิจารณาและพัฒนาการเขียนวัตถุประสงคและสมมุติฐานวิจัย
1) วัตถุประสงคเขียนในรูปเปาหมายการวิจัยไมใชวิธีการ
2) วัตถุประสงคสอดคลองกับชื่อเรื่อง
3) วัตถุประสงคที่เขียนไวทั้งหมดนําไปสูการตอบปญหาวิจัย
4) ไมมีคําฟุมเฟอยหรือไมจําเปนในวัตถุประสงคและปญหาวิจัย
5) คําถามวิจัยปญหาวิจัยและวัตถุประสงคชัดเจนไมกํากวม
6) สมมุติฐานวิจัยทุกขอสอดคลองกับปญหาวิจัย
7) มีทฤษฎีงานวิจัยและเหตุผลสนับสนุนสมมุติฐานวิจัย
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8) ขอความในสมมุติฐานวิจัยแสดงทิศทางความสัมพันธระหวางตัวแปรหรือความ
เกี่ยวของระหวางประเด็น
9) ไมมีคําที่แสดงความคิดเห็นหรือคุณคาในสมมุติฐานวิจัย
10) มีความสม่ําเสมอ/ความคงเสนคงวาในการใชคําศัพท
หลักขางตนแสดงถึงประเด็นในการพิจารณาและแนวทางในการพัฒนาการเขียนงานวิจัย ซึ่ง
จะสงผลใหผูวิจัยสามารถดําเนินการวิจัยไดเปนอยางดี รวมทั้งในการพัฒนางานวิจัยที่ดําเนินการนั้น
จะทําใหไดงานวิจัยที่มีความสอดคลองเชื่อมโยงกันในทุกหัวขอ
2.5 การสังเคราะหงานวิจัย
การสังเคราะหงานวิจัยไดมีผูใหความหมายไวตางๆกัน ดังนี้
จันทรเพ็ญ เชื้อพานิช และคณะ (2531 : 37-48) กลาวถึงความหมายของการสังเคราะห
งานวิจัย โดยสรุปวาคือการนําหนวยยอยๆหรือสวนตางๆของผลการวิจัยที่เปนขอความรูจากงานวิจัย
หลายๆเรื่อง มาประกอบใหเปนเนื้อเรื่องเดียวกัน
อุทุมพร จามรมาน (2531 : 1) ไดใหความหมายของการสังเคราะหงานวิจัยวา เปนการนํา
สวนยอยมาประกอบเขาดวยกันจนเกิดสิ่งใหมขึ้น
นงลักษณ วิรัชชัย (2542 : 42) ไดใหความหมายของการสังเคราะหงานวิจัย (Research
Synthesis) ไววา การสังเคราะหงานวิจัยหรือการปริทัศนงานวิจัย (Research Review) เปนระเบียบ
วิธีการศึกษาตามระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร เพื่อตอบปญหาใดปญหาหนึ่งโดยการรวบรวมงานวิจัย
เกี่ยวกับปญหานั้นๆหลายเรื่องมาศึกษาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ หรือวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
และนําเสนอขอสรุปอยางเปนระบบ เพื่อใหไดคําตอบปญหาวิจัยที่ตองการ และใหไดคําตอบที่เปนขอ
ยุติ
Cooper and Lindsay (1997 : 312-337) ใหความหมายการสังเคราะหงานวิจัย (Research
Synthesis) หรือการบูรณาการงานวิจัย (Research Integration) วาคือ การดําเนินงานที่เกี่ยวของกับ
ความพยายามที่จะคนหาความสอดคลอง และพิจารณาความเปลี่ยนแปลงหรือความแตกตางของผล
การศึกษาที่ศึกษาในลักษณะที่คลายคลึงกัน จุดประสงคของการสังเคราะหการวิจัยคือพยายามที่จะ
บูรณาการงานวิจัยใหสามารถที่จะสรุปอางอิงได
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา (2555 : 2) มีการสรุปวาหมายถึง การรวบรวม คัดสรร
ผลงานวิจัย วิเคราะห สังเคราะหขอมูลจากงานวิจัย ใหเปนความรูที่นาสนใจ ซึ่งสาธารณชนสามารถ
เขาใจได จัดหมวดหมูความรูที่ไดใหเหมาะสมตอกลุมเปาหมาย และเผยแพรสูสาธารณชน
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552 : 17) ไดสรุปความหมายไววา การสังเคราะห
งานวิจัย เปนระเบียบวิธีที่ใชในการศึกษาหาขอเท็จจริง เพื่อตอบปญหาการวิจัยที่นักวิจัยศึกษา โดย
ทําการรวบรวมงานวิจัยหลายเรื่องที่เกี่ยวของกัยบปญหานั้นๆ มาวิเคราะหเพื่อหาขอสรุปที่แทจริง ซึ่ง
จะเปนคําตอบใหกับปญหาวิจัยนั้น
สวน รัตนะ บัวสนธ (2552 : 277) ไดใหความหมายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสังเคราะหงานวิจัย
และประเมิน วาหมายถึงการวิจัยและประเมินในขั้นที่สอง (Second Order Research and
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Evaluation) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบยืนยันผลการวิจัย และประเมินในขั้นที่หนึ่งวามีความ
ถูกตองครอบคลุมมากนอยเพียงไหน และเพื่อหาคําตอบสรุปรวมเกี่ยวกับผลการวิจัยและประเมินใน
ปญหาการวิจัยหรือสิ่งที่ประเมินเดียวกันวา ทายที่สุดแลวไดผลเปนประการใด
สรุปไดวาการสังเคราะหงานวิจัย เปนการนําหนวยยอยๆหรือสวนตางๆของผลการวิจัยที่เปน
ขอความรูจากงานวิจัยหลายๆเรื่องที่ศึกษาปญหาเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน ทั้งที่เปนขอความรูที่
สอดคลองกันหรือขัดแยงกัน มาสังเคราะหอยางมีระบบ เพื่อยืนยันผล ประเมิน และนํามาบรรยาย
สรุปรวมกันใหเปนเรื่องเดียวกัน จนเกิดเปนองคความรูใหมและเปนขอสรุปของปญ หานั้นๆอยาง
ชัดเจน
ทั้งนี้การสังเคราะหงานวิจัยในปจจุบันไดรับการใหความสําคัญเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการมี
งานวิจัยที่ไดรับการจัดทํารายงานออกมามากขึ้น โดยมีความหลากหลายในประเด็นตางๆกัน มีทั้งงาน
ที่ศึกษาปญหาเดียวกัน ใชรูปแบบของวิธีวิจัยที่ใกลเคียงกันแตดําเนินการกับกลุมตัวอยางที่แตกตางกัน
ซึ่งผลการวิจัยที่ไดมีทั้งที่มีความสอดคลองกันและแตกตางกัน จนนําไปสูความสับสนและหาขอสรุปที่
ยากขึ้น (วิชัย แหวนเพชร และคณะ, 2554 : 4) จึงสงผลใหการสังเคราะหงานวิจัยจึงเปนทางออกของ
ปญหาดังกลาว และไดมีการพัฒนาวิธีการสังเคราะหใหมีความเปนระบบ มีความเที่ยงตรง และเชื่อถือ
ได เพื่อใหกระบวนการสรางประโยชนจากงานวิจัยสามารถเกิดขึ้นไดจริง และสรางการพัฒนาอยางมี
ประสิทธิภาพ
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ เปนการสังเคราะหในประเด็นการออกแบบงานวิจัย จึงหมายถึงการนํา
สวนตางๆของงานวิจัยตั้งแตบทนํา การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และระเบียบวิธีวิจัย
(บทที่ 1-3) จากงานวิจัย มาพิจารณาในดานความสอดคลองของหัวขอและประเด็นตางๆ เพื่อยืนยันผล
ประเมิน และบรรยายสรุปรวมกัน เพื่อใหเห็นถึงประเด็นความสอดคลองที่เกิดขึ้น
ประเภทของการสังเคราะหงานวิจัย
การสังเคราะหงานวิจัย (Research Synthesis) จําแนกได 2 ประเภทคือ การสังเคราะหเชิง
คุณลักษณะหรือคุณภาพ และการสังเคราะหเชิงปริมาณ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2549 : 129)
การสังเคราะหเชิงคุณลักษณะ หรือคุณภาพ หรือเชิงบรรยาย (Qualitative Synthesis) คือ
การอานและรวบรวมเรื่องราวตางๆ เพื่อวิเคราะหรายงานการวิจัยในประเด็นหัวขอที่เกี่ยวของเขา
ดวยกัน จากนั้นจึงนํามาเขียนบรรยายสรุปผลรวมเขาดวยกันใหเปนองคความรูของผูวิจัยตัวอยาง เชน
แนวทางการเขียนบทที่ 2 ในรายงานการวิจัย ซึ่งเปนการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดย
สามารถพบไดในรายงานวิจัยทั่วไปหรือวิทยานิพนธของนิสิตนักศึกษา
การสังเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Synthesis) คือ การวิเคราะหจํานวนตัวเลขหรือ
คาสถิติ หรือระเบียบวิธีทางสถิติ วิเคราะหในประเด็นหัวขอที่เกี่ยวของที่ปรากฏอยูในงานวิจัยแลว
นํามาจัดกลุมและหมวดหมูใหไดขอยุติ สรุปใหมอยางเปนระบบ เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบ
อางอิง การสังเคราะหเชิงปริมาณจึงเปนการวิเคราะหผลการวิเคราะห (Analysis Analyses) หรือการ
วิเคราะหเชิงผสมผสาน (Integrative Analysis) หรือการวิจัยงานวิจัย (Research of Research)
การสังเคราะหงานวิจัยมี ขั้น ตอนหรื อกระบวนการของการสังเคราะห เหมือนกับการวิจัย
โดยทั่วไป (นงลักษณ วิรัชชัย, 2530 : 116) คือ ประกอบดวยการกําหนดปญหาการวิจัย การตั้ง
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วั ต ถุ ป ระสงค ก ารวิ จั ย การสร า งเครื่อ งมื อที่ใ ชเ ก็บ รวบรวมขอ มูล การเก็บ รวบรวมข อมูล การ
วิเคราะหขอมูล การแปลผล และการนําเสนอผลการวิจัย นอกจากนั้นการสังเคราะหงานวิจัยยังได
ความรูใหมแกผูสังเคราะหอีกดวย ดังนั้นการสังเคราะหงานวิจัยจึงเปน งานวิจัยประเภทหนึ่งซึ่งผู
สังเคราะหงานวิจัยควรมีความรูพื้นฐานที่สําคัญคือ
1. ความรูเนื้อหาที่วิจัย
2. ความรูในระเบียบวิธีวิจัย
3.ความรูในหลักการวิเคราะหโดยใชคาสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอางอิง
ขั้นตอนการสังเคราะหงานวิจัย
ขั้นตอนการสังเคราะหงานวิจัยประกอบดวย 6 ขั้นตอนสําคัญดังตอไปนี้
1. การกําหนดปญหาการวิจัย เปนการระบุสาระที่สนใจตองการศึกษาใหได โดยตองเปน
ปญหาการวิจัยที่มีการทําวิจัยมาแลวอยางนอย 2 โครงการวิจัย
2. การตั้งวัตถุประสงคการวิจัย คือการที่ผูสังเคราะหงานวิจัยจะตองระบุตัวแปรและกําหนด
วัตถุประสงคในการศึกษาใหชัดเจน เพื่อตอบปญหาการวิจัย มีการนิยามปญหาที่ชัดเจน ศึกษาแนวคิด
หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของ
3. สรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนการเตรียมแบบบันทึกเพื่อสรุปผลการ
อานงานวิจัยแตละเรื่อง ซึ่งตองใหครอบคลุมตัวแปรที่ตองการศึกษาทั้งหมด
4. การเก็บรวบรวมขอมูล ขั้นนี้เปนการคนหางานวิจัยมาสังเคราะห ซึ่งสวนใหญจะมาจาก
เอกสาร เชน รายงานการวิจัย วิทายานิพนธ บทคัดยอวิทยานิพนธ วารสารงานวิจัย เปนตน การเก็บ
รวบรวมขอมูลประกอบดวยขั้นตอนยอยตางๆดังนี้
4.1 การคัดเลือกงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยงานวิจัยที่เกี่ยวของที่จะนํามาสังเคราะหก็คือ
งานวิจัยที่ระบุตัวแปรเดียวกันและมีกลุมตัวอยางใกลเคียงกัน
4.2 การพิจารณาคุณภาพงานวิจัย เปนการพิจารณาคัดเลือกงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อ
สังเคราะห เปนสิ่งจําเปนการพิจารณาคุณภาพงานวิจัยพิจารณาจาก
4.2.1 ความสอดคลองระหวางชื่อเรื่อง ปญหาการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย
วัตถุประสงคการวิจัย และสมมติฐานของการวิจัย
4.2.2 การใหนิยามศัพทและตัวแปรที่เกี่ยวของและวัดได
4.2.3 การวัดตัวแปรนั้นมีความเชื่อถือไดมากนอยเพียงใด เครื่องมือที่ใชมีการระบุ
หรือบรรยายวิธีการสรางและการหาคุณภาพหรือไม อยางไร
4.2.4 กลุมตัวอยางไดจากการสุมแบบใดอิงทฤษฎีความนาจะเปนหรือไม
4.2.5 การวิเคราะหขอมูลมีความถูกตองเหมาะสมหรือไม
4.2.6 การนําเสนอผลสอดคลองกับชื่อเรื่อง วัตถุประสงค และสมมติฐานการวิจัย
หรือไม
4.3 จํานวนงานวิจัยที่มีเอกสารจริงมีมากนอยเพียงใด งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสาระหรือ
เรื่องที่ตองศึกษา ตองมีจํานวนมากพอจึงจะทําการสังเคราะหได
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5. การวิเคราะหขอมูล ผูสังเคราะหงานวิจัยตองระบุวิธีการวิเคราะหงานวิจัย การวิเคราะห
งานวิจัยมีหลายวิธี ไดแก วิธีการแจงนับคะแนนเสียง วิธีพิจารณาคานัยสําคัญ วิธีวิเคราะหเมตตา
การนําเสนอผลการวิเคราะหจะเสนอรูปแบบใด การบรรยาย หรือเสนอดวยคาสถิติ หรือเสนอดวย
ตารางประกอบการบรรยาย
6. การแปลผลและนํ า เสนอผลการวิจั ย เป น การสรุ ป ผลการวิจั ย อภิ ป รายผล และ
ขอเสนอแนะ จัดทําเปนรายงานเชนเดียวกันกับรายงานการวิจัยทั่วไป
เทคนิคการสังเคราะหงานวิจัยมี 4 ประเภทคือ
1. การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เปนการสังเคราะหเชิงบรรยายโดยสรุปผลตาม
เกณฑที่ผูสังเคราะหงานวิจัยกําหนด
2. วิธีการแจงนับคะแนนเสียง (Vote-counting Method) เปนวิธีสังเคราะหเชิงปริมาณที่ใช
ผลวิจัยที่สรุปวามีนัยสําคัญหรือไมมีนัยสําคัญเปนเกณฑพิจารณาไลทและสมิทธิ์ (1971 : 429-471)
อธิ บ ายว า ถ า เป น การรวบรวมงานวิจั ย ที่มีตัว แปรตามและตัว แปรอิส ระตัว เดี ย วกัน ซึ่งถือวาเป น
งานวิจัยที่เกี่ยวของกัน การแจงนับงานวิจัยออกเปนกลุมตามผลการวิเคราะห คือกลุมที่มีนัยสําคัญ
และกลุมที่ไมมีนัยสําคัญ ถาเปนงานวิจัยเชิงสหสัมพันธมีการแจงนับเปน 3 กลุม คือ กลุมที่มีผลวิจัย
สรุปความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางบวก กลุมที่มีผลวิจัยสรุปความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางลบ
และกลุมที่มีผลวิจัยสรุปความสัมพันธอยางไมมีนัยสําคัญ
3. วิธีวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) เปนวิธีที่พิจารณาคานัยสําคัญหรือ
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 และการวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบขอมูล (สุภมาส อังศุโชติ และ ชูชาติ พวงสม
จิตร, 2556 : 75-76) ดังรายละเอียดตอไปนี้
1.การวิเคราะหโดยจําแนกชนิดขอมูล (Typological Analysis) เปนการวิเคราะหที่มุง
จําแนกขอมูลออกเปนชนิดๆ ซึ่งสุภางคจันทวานิช (2547 : 134-137) สรุปการจําแนกขอมูลไว 2
แบบคือ
1) แบบใชทฤษฎี เปนการจําแนกชนิดของขอมูลออกเปน 6 ชนิด คือ การกระทํา (acts)
กิจกรรม (Activities) ความหมาย (Meaning) ความสัมพันธ (Relationship) การมีสวนรวมใน
กิจกรรม (Participation) และสภาพสังคม (Setting)
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2) แบบไม ใช ทฤษฎี เปน การจําแนกขอมูล ตามความเหมาะสมของขอมูล หรือตาม
ประสบการณของผูวิจัยที่ไดกําหนดขึ้น เชน การจําแนกชนิดของขอมูลตามชวงเวลา สถานที่ ผูให
ขอมูล หรือวิธีในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนตน
2. การวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบขอมูล (Comparative Analysis) เปนการวิเคราะห
เชิงเปรียบเทียบ โดยผูวิจัยนําขอมูลตั้งแต 2 กรณีขึ้นไปมาเปรียบเทียบกัน โดยการเปรียบเทียบ
ดังกลาวมุงคนหาวาขอมูลนั้นๆมีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
เทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา นับเปนเทคนิคการสังเคราะหงานวิจัยเชิงคุณลักษณะที่ไดรับการ
พัฒนาและใชกันอยางแพรหลายในปจจุบันในตางประเทศ (Hunter and Schmidt, 1990 อางใน
นงลักษณ วิรัชชัย และสุวิมล วองวานิช, 2542 : 3) สําหรับเกณฑการวิเคราะหเนื้อหานั้น โดยที่การ
วิเคราะหเนื้อหามีหลายประเภทจึงมีเกณฑในการจําแนกตางๆ (อุทุมพร จามรมาน, 2531 : 9-11) เชน
การจําแนกตามสาขาวิชา คือ 1) จิตเวช 2) จิตวิทยา 3) ประวัติศาสตร 4) มนุษยวิทยา5) การศึกษา 6)
ปรัชญาและ 7) ภาษาศาสตร นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของงานวิจัย โดยแบง
ออกเปน 6 ประเภทคือ
1) การวิเคราะหเนื้อหาระบบ โดยการคํานึงถึงเนื้อหาสาระที่มุงวิเคราะหนั้นวามีองคประกอบ
อะไรบาง และองคประกอบดังกลาวมีความสัมพันธกันอยางไร และมีการแปลงรูปแบบออกมาในรูป
ความสัมพันธอื่นไดบางหรือไม
2) การวิเคราะหเพื่อหามาตรฐาน เปนการวิเคราะหเพื่อประเมินคุณคาของสาระเนื้อหาวามี
คุณคามากนอยเพียงใด หรือเพื่อวิเคราะหเนื้อหาสาระที่แตกตางไปจากมาตรฐานมากนอยเพียงใด
3) การวิเคราะหเนื้อหาดัชนีบางอยาง เชน ความถี่ของคําสัญลักษณที่แสดงใหเห็นแรงจูงใจ
ของผูเขียน หรือหาดัชนีเพื่อชี้ใหเห็นความรูสึกพอใจ ไมพอใจตอเหตุการณบางอยาง
4) การวิเคราะหเนื้อหากลุมคําแบบตางๆ เชน การอางอิงนายกรัฐมนตรีอาจทําไดโดยใช
ตําแหนงยศสถานที่ชื่อเปนตน
5) การวิเคราะหเนื้อหาเพื่อหาความหมาย เชน การสรุปประเด็นหาสาเหตุและผลการอธิบาย
พฤติกรรม
6) การวิเคราะหเนื้อหาเพื่อหากระบวนการภายใน เชน การวิเคราะหเอกสารเกี่ยวกับสภาวะ
แวดลอม ทําใหไดขอสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในแตละพื้นที่ ตอ
การทํานุบํารุงสภาพแวดลอมในพื้นที่ของตน
องคประกอบในการวิเคราะหเนื้อหา
องคประกอบในการวิเคราะหเนื้อหา ประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก คือ
1) เนื้อหาที่จะวิเคราะหไมจําเปนตองอยูในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพเสมอไป อาจอยูใน
รูปแบบอื่นก็ได เชน รูปภาพ การตูน ละคร เพลง การโฆษณา ฟลม ภาพยนตร บทคําพูด คํากลาว
หลักฐานทางประวัติศาสตร การสนทนา เปนตน
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2) วัตถุประสงคในการวิเคราะหเนื้อหา มีวัตถุประสงคใหญ 3 ประการ คือ เพื่อสรุปขอมูล
เพื่อหารูปแบบ หรือความสัมพันธภายใน และเพื่อหารูปแบบ หรือความสัมพันธภายนอก
3) หนวยในการวิเคราะห ผูวิเคราะหตองมีความชัดเจนในเรื่องหนวยที่วิเคราะห วาเปน
หนวยแบบใด โดยปกติหนวยในการวิเคราะหเนื้อหามี 3 ประการคือ
3.1) หนวยจากการสุมไดจากการสังเกตหรือการสัมผัส แตละหนวยนั้นมีลักษณะที่เปน
อิสระตอกัน เชน ประโยคแตละประโยคคือเปน 1 หนวย
3.2) หนวยจากการบันทึกเปนการจัดกระทําขอมูลจากการสุม มาชวยเปนกลุม เปนพวก
3.3) หนวยจากเนื้อหา เปนการรวบรวมหนวยจากการบันทึกมาจัดกลุมอีกครั้งหนึ่ง
เกณฑในการสรางหนวยอาจกระทําไดโดยการพิจารณาในประเด็นตางๆ ดังนี้ พิจารณาจากสภาพทาง
กายภาพ เช น จํา นวนเรื่ องของรายงานฉบับแผน พิจ ารณาภาษา ไดแก การแจงนับ คําหัว ขอขาว
พิจารณาการอางอิง เชน จากวัตถุ เหตุการณ บุคคล การกระทํา พิจารณาจากโครงสราง ไดแก
ทางดานความรูสึก ภาษาและความหมาย และพิจารณาจากความหมาย โดยการอาศัยความหมาย
ของภาษามาสูความเขาใจที่ลึกซึ้ง เชน เปนการขอรอง หรือบังคับ หรือให โดยการอาศัยการวิเคราะห
เนื้อหา
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการทบทวนงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการวิจัยในครั้งนี้ มีงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ประเด็นความสอดคลองในงานวิจัยดังตอไปนี้
วิชัย แหวนเพชร และคณะ (2554 : 43-46) ไดดําเนินการวิจัยเรื่อง การสังเคราะหงานวิจัย
ด า นพั ฒ นาการเรี ย นการสอนของคณาจารย มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนคร ซึ่ งในภาพรวมพบว า
คณาจารย ทํ า งานวิ จั ย ด า นพั ฒ นาการเรีย นการสอนเฉลี่ย ปล ะ 5 เรื่อง จากคณาจารย ป ระจําของ
มหาวิทยาลัยประมาณ 400 คน โดยอาจเปนเพราะคณาจารยมีภาระงานอื่นมาก ขาดความมั่นใจใน
การทํางานวิจัยดานการเรียนการสอน ทั้งที่ในความเปนจริงนั้นทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุน
ใหทํางานวิจัยชั้นเรียนอยูเชนกัน ในสวนของการวิจัยพบวา จากงานวิจัยที่ทําการศึกษาจํานวน 24
เรื่อง มีงานวิจัยที่มิไดมีการกําหนดกรอบความคิด จํานวน 10 เรื่อง ไมมีสมมติฐาน จํานวน 13 เรื่อง
ซึ่งสวนทางกับรูปแบบการวิจัยที่ใชการวิจัยแบบทดลองมากที่สุด คือ จํานวน 17 เรื่อง เนื่องจากการ
วิจัยแบบทดลองนั้น ตามหลักวิชาการจะตองมีการกําหนดสมมติฐานเพื่อทําการทดลองพิสูจน และ
จากการวิจัยนี้มีขอเสนอแนะที่นาสนใจและเกี่ยวของการวิจัยครั้งนี้ คือ ควรมีการจัดระบบบริหารการ
วิจัยใหครบวงจรตั้งแตการเสนอหัวขอ การกลั่นกรอง การอนุมัติ การสนับสนุนและติดตาม การตีพิมพ
เผยแพร และการสังเคราะห การนําไปใชประโยชนตอไป
เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ (2553 : 38-45) ทําการวิจัยเรื่อง แนวทางการสงเสริมงานวิจัยของ
กลุมสังคมศาสตรและการประเมินงานวิจัยทางสังคมศาสตร ไดเสนอวา ถึงการทําวิจัยจะมีกฏเกณฑ
และขั้นตอนการวิจัยที่ชัดเจน หรือที่เรียกวา ระเบียบวิธีวิจัย แตการประเมินผลการวิจัยกลับมีคนสนใจ
นอยมาก เพราะผูที่ใหความสําคัญในเรื่องการประเมินผลการวิจัยมักจะเปนแหลงทุน การประเมิน
คุณคาการวิจัยดวยรูปแบบ CIPP Model เปนวิธีการหนึ่งที่นิยมในปจจุบัน โดยในสวนของปจจัย
กระบวนการที่หมายถึงขั้นตอนของการทําวิจัย วาเปนไปตามระเบียบวิธีการวิจัยที่กําหนดไวแตแรก
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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
วิ จั 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
วิทยานิพนธอยูในระดับปานกลาง โดยเปนผลจากขอจํากัดตางๆในการทําวิทยานิพนธ เชน ระยะเวลา
ที่ทําการวิจัย ทุนในการวิจัย การมุงมั่นและการเอาจริงเอาจัง เปาหมายของความสําเร็จวิทยานิพนธที่
นักศึกษาและอาจารยพึงประสงค รวมทั้งความมุงมั่นในการศึกษาคนควาจากแหลงการเรียนรูตางๆ
ซึ่งผลที่ไดนี้แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองในการออกแบบงานวิจัยที่ตองมีการพัฒนามากขึ้น
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งในประเด็นการออกแบบงานวิจัยการ
พิจารณาคุณภาพงานวิจัยแนวทางการพิจารณาความสอดคลองในงานวิจัยหลักการเขียนโครงการวิจัย
ที่ดีการสังเคราะหงานวิจัย และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยทั้งแนวคิดและหลักการที่ไดจากการทบทวน
จะถูกนําไปใชเปนแนวทางและหลักการในการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อใชในการเก็บรวบรวมและพิจารณา
ขอมูลจากงานวิจัย ซึ่งจะกลาวถึงในบทตอไป
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บทที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มีวั ตถุ ป ระสงคเพื่อศึกษา และสังเคราะหความสอดคลองและแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพของงานวิจั ยกลุ มสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่ดําเนินการระหวางป
การศึ กษา 2555-2556 ของมหาวิ ทยาลัยอีส เทิรน เอเชีย โดยมี วิธี ดําเนิน การวิจัย ดังรายละเอีย ด
ตอไปนี้
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ไดแก งานวิจัยของคณะที่มีการสอนกลุม สาขาวิชามนุษยศาสตร
และสั งคมศาสตรของมหาวิทยาลัยอีส เทิรน เอเชีย ซึ่งดําเนิน การระหวางปการศึกษา 2555-2556
ประกอบดวยคณะนิเทศศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร คณะศิลปศาสตร และคณะรัฐ
ประศาสนศาสตร จํานวนรวมทั้งสิ้น 41 โครงการ(ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557) โดยแบง
ออกเปนคณะนิเทศศาสตร จํานวน 3 โครงการ คณะบริหารธุรกิจ จํานวน 18 โครงการ คณะ
นิติศาสตร จํานวน 6 โครงการ คณะศิลปศาสตร จํานวน 8 โครงการ และคณะรัฐประศาสนศาสตร
จํานวน 6 โครงการ
กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย คือ งานวิจัยของคณะนิเทศศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะ
นิติศาสตร คณะศิลปศาสตร และคณะรัฐประศาสนศาสตร ที่ดําเนินการระหวางปการศึกษา 25552556 จํานวน 19 โครงการ โดยมีเกณฑในการคัดเลือกงานวิจัยดังนี้
1) ดําเนินการโดยอาจารย/บุคลากรของคณะที่มีการสอนกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
2) ผูวิจัย/หัวหนาโครงการไมซ้ํากัน
3) ไดรับการอนุมัติใหดําเนินการระหวางปการศึกษา 2555-2556
ทั้งนี้จากเกณฑในการคัดเลือกงานวิจัยขางตน พบวา บางคณะมีงานวิจัยที่เขาเกณฑขางตนไม
เพียงพอ เนื่ องจากเป นคณะขนาดเล็ก มีบุคลากรนอย จึงมีปริมาณงานวิจัย ที่นอยกวา ผูวิจัย จึง
กําหนดจํานวนงานวิจัยที่จะใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ คณะละ 4 โครงการ ยกเวนคณะนิเทศศาสตรที่ใช
เพียง 3 โครงการ รวมเปน 19 โครงการ เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง
ขั้นตอนการคัดเลือกงานวิจัย
1) สํารวจรายชื่องานวิจัยที่ดําเนินการโดยบุคลากรของคณะนิเทศศาสตร คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิ ติ ศาสตร คณะศิ ล ปศาสตร และคณะรั ฐ ประศาสนศาสตร จากฐานขอมู ล ของสํานั กวิจั ย
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย โดยเปนโครงการวิจัยที่ไดรับการอนุมัติใหดําเนินการระหวางปการศึกษา
2555-2556 ซึ่งมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 41 โครงการ
2) พิ จารณาคั ดเลื อกงานวิ จัย จากคณะนิเทศศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร
คณะศิลปศาสตร และคณะรัฐประศาสนศาสตร ตามเกณฑที่กําหนด ไดงานวิจัยซึ่งเปนกลุมตัวอยาง
จํานวน 19 โครงการ แบงออกเปนคณะละ 4 โครงการ ยกเวนคณะนิเทศศาสตรมีเพียง 3 โครงการ
สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
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3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การดําเนินงานเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย จะใชเครื่องมือในการวิจัยเปนแบบสํารวจเพื่อ
การสังเคราะหความสอดคลองและแบบบันทึกขอมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้
แบบสํารวจเพื่อการสังเคราะหความสอดคลอง
1) ผูวิจัยไดกําหนดปญหาและเขียนปญหาอยางชัดเจนและสอดคลองกันหรือไม
2) ปญหาที่วิจัยมีหลักการหรือทฤษฎีรองรับที่สอดคลองกันหรือไม
3) ปญหาที่วิจัยมีความสําคัญและสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันเพียงใด
4) ผูวิจัยไดศึกษางานเขียนทางวิชาการที่เกี่ยวของหรือไมถามีงานเขียนที่เกี่ยวของตรงประเด็น
หรือสอดคลองกับปญหาที่วิจัยเพียงใด
5) สมมุติฐานในการวิจัยมีหรือไมถามีผูวิจัยไดเขียนสมมุติฐานอยางชัดเจนและสอดคลอง
เพียงใด
6) มีการกําหนดคํานิยามปฏิบัติการของสิ่งที่มุงวัดอยางเหมาะสมชัดเจน และสอดคลอง
เพียงใด
7) ผูวิจัยไดบรรยายถึงวิธีการวิจัยหรือวิธีตอบปญหาอยางชัดเจนและสอดคลองหรือไม
8) ผูวิจัยไดศึกษาจากกลุมตัวอยางหรือศึกษาจากขอมูลประชากรถาศึกษาจากกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยไดมาซึ่งกลุมตัวอยางอยางไรเหมาะสมและสอดคลองเพียงใด
9) ผู วิ จั ย มี ก ารใช เ ครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล หรื อ ไม ถ า มี เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช มี ค วาม
สอดคลองกับวิธีการวิจัยหรือไม
10) ผูวิจัยใชระเบียบวิธีทางสถิติวิเคราะหขอมูลหรือไมถาใชระเบียบวิธีทางสถิติเหลานั้นมี
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 สวนเทาๆกัน 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
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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 อยางที่ใชในการวิ จัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ระยะเวลาในการวิจัย การนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน และงบประมาณที่ใชในการวิจัย
3.3 วิธีการสรางเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
จากประเด็ นความสอดคล องดานตางๆจากหัว ขอหลักที่กําหนดไวใ นงานวิจัย ไดถูกนํา มา
พัฒนารวมกับแนวคิด และหลักการตางๆ ตลอดจนแนวทางการจัดทําแบบประเมินและแบบสํารวจที่
เกี่ย วของ เชน แบบสํารวจรายการสําหรับ การประเมินการวิจัย ของเลมานและเมเรน ซึ่ง ศ.ดร.
สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2530 : 51) ไดเสนอไวในหนังสือการวิจัยเชิงบรรยายโดยเปนขอคําถามหลักที่
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
ผูวิจัยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
1) รวบรวมเอกสารงานวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชียที่สงใหกับสํานักวิจัย
ทั้งในสวนที่เปนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ และเอกสารขอเสนอโครงการวิจัย จากคณะที่เปนกลุม
ตัวอยางและตามจํานวนที่กําหนดในการวิจัยครั้งนี้
2) ตรวจสอบความสมบูรณของงานวิจัยและเอกสารขอเสนอโครงการวิจัยที่รวบรวมได
3) ทําการตรวจสอบและบันทึกความสอดคลอง โดยใชแบบสํารวจเพื่อการสังเคราะหความ
สอดคลอง และบันทึกขอมูลที่ไดจากเอกสารลงในแบบบันทึกขอมูล พรอมทั้งตรวจสอบความถูกตอง
เที่ยงตรงของการกรอกขอมูลจนไดขอมูลที่ถูกตอง
4) นําแบบสํารวจเพื่อการสังเคราะหความสอดคลอง และแบบบันทึกขอมูลงานวิจัยที่บันทึก
ขอมูลเรียบรอยแลว มาสรุปและทําการสังเคราะหตามแนวทางที่กําหนด
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3.5 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ผูวิจัยสังเคราะหผลการวิจัยโดยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ทําการสังเคราะห
เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อสรุปเปนองคความรู / นวัตกรรมในมิตินั้นๆ
1) การวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจเพื่อการสังเคราะหความสอดคลอง จะใชการวิเคราะห
จากผลสรุปที่ไดจากการสํารวจ
2) การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบบันทึกขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย จะใชการ
วิเคราะหจากผลสรุปที่ไดจากการบันทึกคุณลักษณะของงานวิจัย
3) การวิเคราะหขอมูลดานเนื้อหาที่เกี่ยวกับความสอดคลอง และคุณลักษณะของงานวิจัย
จะดําเนินการโดยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ทําการสังเคราะหเชื่อมโยงกับแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4) ส ว นการวิ เ คราะห ข อมู ล ในเชิ งปริ มาณ ทั้ ง จากแบบสํ ารวจเพื่ อ การสัง เคราะหค วาม
สอดคลอง และแบบบันทึกคุณลักษณะของงานวิจัย จะใชสถิติพรรณา (คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน)
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บทที่ 4

ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิ จัย เรื่ อง “การสั งเคราะหงานวิจัย กลุมสาขาวิช ามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรของ
มหาวิ ทยาลัย อีส เทิ ร นเอเชี ย” ซึ่ งเมื่อดําเนิน การเก็บ รวบรวมขอมูลแลว สามารถนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลไดดังนี้
4.1 ผลงานวิจัยกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผลงานวิจัยกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่ดําเนินการระหวางปการศึกษา
2555-2556 จากคณะนิเทศศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร คณะศิลปศาสตร และคณะ
รั ฐ ประศาสนศาสตร ซึ่ ง ถู กคั ดเลื อกเพื่อทําการสังเคราะหในการวิจัย ประกอบด ว ยโครงการวิ จั ย
ดังตอไปนี้
คณะนิเทศศาสตร
1) โครงการวิจัยเรื่อง สภาพปญหาการทําวิทยานิพนธ สารนิพนธ และการคนควาอิสระของ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
2) โครงการวิจัยเรื่อง รายการวิทยุ “หนังสือสื่อความรู” : ความพึงพอใจและความตองการ
ของผูฟง สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 97.75 MHz วัดปญญานันทาราม จังหวัด
ปทุมธานี
3) โครงการวิจัยเรื่อง การสื่อความหมายผานภาพถายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
คณะบริหารธุรกิจ
1) โครงการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูดวยตนเองและการสอนแบบ
บรรยายในวิชาหลักการตลาดภาษาอังกฤษ
2) โครงการวิจัยเรื่อง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับตัวบงชี้และการมีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากรทางการศึกษาสาขาวิชาการบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แหงประเทศไทย
3) โครงการวิจัยเรื่อง ปญหาและกระบวนการเก็บขอมูลเพื่อใหไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรภายใตเขตการคาเสรีอาเซียนเมื่อใชกฎแหลงกําเนิดสินคา
4) โครงการวิจัยเรื่อง ผลกระทบและความตองการของผูประกอบวิชาชีพบัญชีจากการเปดเสรี
ดานแรงงานวิชาชีพบัญชีภายใตความรวมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
คณะนิติศาสตร
1) โครงการวิจัยเรื่อง กรอบกฎหมายวาดวยสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผูสูงอายุใน
ประเทศไทย: ศึกษากรณีผูสูงอายุตกเปนผูตองหาในคดีอาญา
สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

ปการศึกษา 2556

การสังเคราะหงานวิจยั กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

28

2) โครงการวิจัยเรื่อง ปญหาการหลีกเลี่ยงการบังคับใชกฎหมายคุมครองแรงงานของนายจาง
กับบทบาทของสหภาพแรงงาน: ศึกษากรณีสถานประกอบกิจการภาคเอกชนในเขตพื้นที่ยานรังสิตและ
ใกลเคียง จังหวัดปทุมธานี
3) โครงการวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ในรายวิชากฎหมายปกครอง สําหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
4) โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนโดยวิธีแผนผังความคิด ในรายวิชากฎหมาย
อาญาภาคทั่วไป สําหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
คณะศิลปศาสตร
1) โครงการวิจัยเรื่อง การลาออกกลางคัน การคงอยู และการเพิ่มจํานวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
2) โครงการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางความตระหนักถึงสิ่งแวดลอมและพฤติกรรมการ
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมของนักทองเที่ยว
3) โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษากระบวนการจัดการที่สงผลตอความสําเร็จในการพัฒนา
คุณภาพบริการ กรณีศึกษา ธุรกิจโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
4) โครงการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
คณะรัฐประศาสนศาสตร
1) โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถในการศึกษาโดยมีทองถิ่นเปนฐานของ
องคการบริหารสวนตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
2) โครงการวิจัยเรื่อง การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการสาธารณะ
ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ และการปองกัน ชวยเหลือ ฟนฟูเยียวยาจากวิกฤตอุทกภัย 2554
3) โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาดัชนีและเกณฑประเมินสมรรถนะสําหรับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวนตําบลคลอง 7 จังหวัดปทุมธานี
4) โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีตอการจัดตั้งศูนยการแพทยฉุกเฉิน
เทศบาลเมืองลาดสวาย
4.2 ผลจากแบบสํารวจเพื่อการสังเคราะหความสอดคลอง
จากการเก็บรวบรวมขอมูลโครงการวิจัยกลุมตัวอยางจํานวน 19 โครงการ ซึ่งเปนโครงการ
จากคณะนิเทศศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร คณะศิลปศาสตร และคณะรัฐประศาสน
ศาสตรดวยแบบสํารวจเพื่อการสังเคราะหความสอดคลอง สามารถนําเสนอรายละเอียดไดดังตาราง
ตอไปนี้
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ตารางแสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพของคะแนนความสอดคลองงานวิจัย
จากงานวิจัยกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรของมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
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
สมมุติฐานมีความชัดเจนและสอดคลอง
1) มีการกําหนดสมมติฐานในการวิจัย
2) สมมติฐานที่กําหนดในการวิจัยมีความสอดคลองกับ
ปญหาในการวิจัย
3) สมมติฐานที่กําหนดในการวิจัยมีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการวิจัย
4) สมมติฐานที่กําหนดในการวิจัยมีความสอดคลองกับ
ตัวแปรในการวิจัย
5) สมมติฐานที่กําหนดในการวิจัยมีความสอดคลอง
วิธีการวิจัย

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

คาเฉลี่ยคะแนนความสอดคลองงานวิจัย
S.D.
ระดับคุณภาพ
𝐱�
สูง
4.68
0.477
(ลําดับที่ 3)
1.00

0.000

1.00

0.000

1.00

0.000

0.74

0.452

0.95

0.229

4.58

0.990

0.92

0.251

0.95

0.229

0.92
1.00

0.251
0.000

0.79

0.346

1.53
0.31

2.318
0.477

0.31

0.477

0.31

0.477

0.26

0.452

0.31

0.477

สูง
(ลําดับที่ 5)

คอนขางนอย
(ลําดับที่ 10)
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ตารางแสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพของคะแนนความสอดคลองงานวิจัย
จากงานวิจัยกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรของมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย (ตอ)
ประเด็นในการสํารวจ
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
วิธีการวิจัยหรือวิธีตอบปญหาอยางชัดเจนและ
สอดคลอง
1) มีการอธิบายวิธีการวิจัยหรือวิธีตอบปญหา
2) วิธีการวิจัยมีความชัดเจนและสอดคลองกับปญหา
3) แหลงขอมูลมีความสอดคลองกับวิธีการวิจัย
4) การแบงขอมูลตามจุดมุงหมายของการวิจัย มีความ
เหมาะสมและสอดคลองกัน
5) วิธีการวิจัยมีความสอดคลองกับกลุมตัวอยางที่กําหนด

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

คาเฉลี่ยคะแนนความสอดคลองงานวิจัย
S.D.
ระดับคุณภาพ
𝐱�
4.63
0.684
สูง
(ลําดับที่ 4)
1.00
0.000
0.97

0.115

0.97

0.115

0.89

0.268

0.79

0.384

3.68

1.529

0.87

0.327

0.87

0.327

0.87

0.327

0.34

0.473

0.737

0.452

4.71

0.542

0.97
1.00
0.92

0.115
0.000
0.251

0.97

0.115

0.84

0.375

คอนขางสูง
(ลําดับที่ 8)

สูง
(ลําดับที่ 2)
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ตารางแสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพของคะแนนความสอดคลองงานวิจัย
จากงานวิจัยกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรของมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย (ตอ)
ประเด็นในการสํารวจ
การไดมาซึ่งกลุมตัวอยางเหมาะสมและสอดคลอง
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�
4.39
1.380
สูง
(ลําดับที่ 7)
0.92
0.251
0.87

0.327

0.87

0.327

0.87

0.327

0.87

0.327

4.68
0.92
0.95

1.157
0.251
0.229

0.95

0.229

0.92

0.251

0.95
2.95
0.79

0.229
1.84
0.419

0.74

0.452

0.21

0.419

0.63

0.495

0.58

0.507

สูง
(ลําดับที่ 3)

ปานกลาง
(ลําดับที่ 9)
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ตารางแสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพของคะแนนความสอดคลองงานวิจัย
จากงานวิจัยกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรของมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย (ตอ)
ประเด็นในการสํารวจ
การกําหนดระยะเวลาในการวิจัยมีความสอดคลองกับ
การดําเนินงาน
1) การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัยที่
สอดคลองกับปญหาในการวิจัย
2) การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัยที่
สอดคลองกับวัตถุประสงคในการวิจัย
3) การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัยที่
สอดคลองกับวิธีการวิจยั
4) การกําหนดระยะเวลาในการรวบรวมขอมูลในแตละ
ขั้นตอนมีความสอดคลองกัน
5) การกําหนดระยะเวลามีความสอดคลองกับลักษณะ
ของกลุมเปาหมาย
การกําหนดคํานิยามปฏิบัติการของสิ่งที่มุงวัดอยาง
เหมาะสมชัดเจน 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
4.55
0.941
(ลําดับที่ 6)
0.92

0.187

0.92

0.187

0.92

0.187

0.92

0.187

0.87

0.281

4.63

1.165

0.95

0.229

0.95

0.229

0.95

0.229

0.84

0.375

0.95

0.229

4.87
0.97

0.573
0.115

0.97

0.115

0.97

0.115

0.97

0.115

0.97

0.115

50.10

6.571

สูง
(ลําดับที่ 4)

สูง
(ลําดับที่ 1)

สูง
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จากผลการสํารวจความสอดคลองขางตน พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความสอดคลองของ
โครงการวิจัยในกลุมงานวิจัยกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรของมหาวิทยาลัยอีสเทิรน
เอเชีย มีภาพรวมของคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง (𝐱�= 50.10, S.D. = 6.571) และเมื่อพิจารณาเปนราย
ประเด็ น พบว า ค า เฉลี่ ย ความสอดคล อ งสู ง สุ ด คื อ ประเด็ น งบประมาณที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย มี ค วาม
สอดคลอง คาเฉลี่ยอยูในระดับสูง (𝐱�= 4.87, S.D. = 0.573) รองลงมาคือ ประเด็นวิธีการวิจัยหรือวิธี
ตอบปญหาอยางชัดเจนและสอดคลอง และ เครื่องมือที่ใชมีความสอดคลองกับวิธีการวิจัย กับการ
กําหนดปญหาและเขียนปญหาอยางชัดเจนและสอดคลอง ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน โดยมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับสูงเชนเดียวกัน (𝐱�= 4.71, 4.68, S.D. = 0.542, 0.477, 1.157 ตามลําดับ) สวนประเด็นที่มี
คาเฉลี่ ย น อยที่ สุด คื อ ประเด็ นสมมุติฐ านมีความชัดเจนและสอดคล อง โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
คอนขางนอย (𝐱�= 1.53, S.D. = 2.318)
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
ประกอบดวยโครงการวิจั ยจากคณะนิเทศศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร คณะศิล ป
ศาสตร และคณะรัฐประศาสนศาสตร จํานวน 19 โครงการ แบงออกเปนคณะละ 4 โครงการ ยกเวน
คณะนิเทศศาสตร ซึ่งมีเพียง 3 โครงการ โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบบันทึกขอมูลเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของงานวิจัย สามารถนําเสนอรายละเอียดตามคุณลักษณะของงานวิจัย ไดดังนี้
ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย
คณะ
ชื่อเรื่อง
ผูวิจัย
โจทยการวิจัย

วัตถุประสงคการวิจัย

สมมติฐานในการวิจัย

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

นิเทศศาสตร
สภาพปญหาการทําวิทยานิพนธ สารนิพนธ และการคนควาอิสระของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิรน เอเชีย
ดร.สุนสิ า ทดลา
1. สภาพปญหาในการทําวิทยานิพนธ สารนิพนธ และการคนควาอิสระของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิรน เอเชียเปนอยางไร
2. แนวทางการแกไขปญหาการทําวิทยานิพนธ สารนิพนธ และการคนควาอิสระของ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชียเปนอยางไร
1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาในการทําวิทยานิพนธ สารนิพนธ และการคนควาอิสระของ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
2. เพื่อศึกษาแนวทางแกไขปญหาในการทําวิทยานิพนธ สารนิพนธ และการคนควา
อิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
-
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ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชใน
การวิจัย

กรอบแนวคิด
ตัวแปรตน: สถานภาพนักศึกษา: เพศ อายุ สถานภาพ สถานภาพการศึกษา
หลักสูตร สถานภาพการทําวิทยานิพนธ สถานภาพการทํางานในขณะที่ทํา
วิทยานิพนธ ประสบการณการทําวิจัยกอนเขาศึกษา
ตัวแปรตาม:
1. สภาพปญหาการทําวิทยานิพนธ สารนิพนธ และการคนควาอิสระ: นักศึกษา การ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
2. แนวทางแกไขปญหาการทําวิทยานิพนธ สารนิพนธ และการคนควาอิสระ
ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย
1. ความหมายของวิทยานิพนธ
2. วิธีการดําเนินการหรือขั้นตอนการจัดทําวิทยานิพนธ
3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําวิทยานิพนธของมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
4. ปจจัยหรือองคประกอบที่สงผลตอความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
1. ศึกษาเอกสาร กําหนดกรอบแนวคิด
2. สรางและตรวจสอบเครื่องมือ
3. เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ
4. วิเคราะหขอมูล สรุปผล จัดทํารายงานสรุป
ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใชใน ประชากร/กลุมตัวอยาง
การวิจัย
1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
1.1 ระหวางศึกษาจาก 10 หลักสูตร ปการศึกษา 2555 จํานวน 272 คน/กลุม
ตัวอยาง 162 คน
1.2 สําเร็จการศึกษาระหวางปการศึกษา 2552-2554 จํานวน 549 คน/กลุม
ตัวอยาง 30 คน
2. อาจารยและเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย จาก 10 หลักสูตร จํานวน 161
คน/กลุมตัวอยาง 50 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย
ระยะเวลาในการวิจัย
12 เดือน
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 1. ทราบถึงสภาพปญหาในการทําวิทยานิพนธ สารนิพนธ และการคนควาอิสระของ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
2. เกิดการพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาในการทําวิทยานิพนธ สารนิพนธ และการ
คนควาอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
3. สามารถนําแนวทางการแกไขปญหาการทําวิทยานิพนธ สารนิพนธ และการคนควา
อิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย มาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันการศึกษาเอกชนอื่นๆ
งบประมาณที่ใชในการวิจัย
108,203 บาท

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
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ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
คณะ
ชื่อเรื่อง

นิเทศศาสตร
รายการวิทยุ “หนังสือสื่อความรู” : ความพึงพอใจและความตองการของผูฟง สถานี
วิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 97.75 MHz วัดปญญานันทาราม จังหวัด
ปทุมธานี
ผูวิจัย
อ.พลอย ศรีสโุ ร
โจทยการวิจัย
ผูฟงรายการวิทยุ “หนังสือสื่อความรู” ของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา
FM 97.75 MHz วัดปญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานีมีความพึงพอใจตอรูปแบบ
เนื้อหา และการนําเสนอของรายการอยางไร และมีความตองการรับฟงเนื้อหาของ
รายการที่เกีย่ วกับเรื่องใด
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูฟงรายการวิทยุ “หนังสือสื่อความรู” ของสถานี
วิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 97.75 MHz วัดปญญานันทาราม จังหวัด
ปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาความตองการของผูฟงรายการวิทยุ “หนังสือสื่อความรู” ของสถานี
วิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 97.75 MHz วัดปญญานันทาราม จังหวัด
ปทุมธานี
สมมติฐานในการวิจัย
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชใน
กรอบแนวคิด
การวิจัย
ตัวแปรตน: สภาพทั่วไปของผูฟง (เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได)
ตัวแปรตาม:
1. ความพึงพอใจของผูฟง (รูปแบบ เนื้อหา ผูดําเนินรายการ)
2. ความตองการของผูฟง (เนื้อหา รูปแบบ)
ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย
1. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2. ทฤษฎีการเปดรับสื่อ
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
2. สรางและตรวจสอบเครื่องมือ
3. เก็บรวบรวม และวิเคราะหขอมูล
4. สรุปผลและจัดทํารายงาน
ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใชใน ประชากร/กลุมตัวอยาง: เลือกกลุม ตัวอยางแบบเจาะจง เปนกลุม ผูฟ งรายการหนังสือ
การวิจัย
สื่อความรูทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 97.75 MHz วัดปญญานัน
ทาราม ที่อาศัยอยูใน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เก็บขอมูลหลังจากออกอากาศเสร็จสิ้น
เวลา 17.00 น.เปนตนไป จํานวน 400 คน และสัมภาษณแบบเจาะลึก จากการเลือก
กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามแบบเจาะจง จําวน 5 ราย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบสอบถาม (คําถามเลือกตอบ แบบประเมินคา และคําถามปลายเปด)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

ปการศึกษา 2556

การสังเคราะหงานวิจยั กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
ระยะเวลาในการวิจัย
2 เดือน
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 1. ผลการวิจัยสามารถใชเปนขอมูลดานวิชาการ ชวยเพิ่มพูนความรูความเขาใจ
ทางดานนิเทศศาสตร ตลอดจนใชเปนขอมูลสําหรับการจัดการเรียนการสอน ดาน
วิทยุกระจายเสียงในคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
2. ไดงานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณซึ่งสามารถนําไปใชในการประเมินความพึง
พอใจในการดําเนินงานวิทยุชุมชนในพื้นที่อื่นๆ และเปนประโยชนสาํ หรับ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของจัดสรรเนือ้ หา และรูปแบบรายการใหเหมาะสมกับผูที่
อาศัยในชุมชน
งบประมาณที่ใชในการวิจัย
156,910 บาท

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

ปการศึกษา 2556

การสังเคราะหงานวิจยั กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
คณะ
ชื่อเรื่อง
ผูวิจัย
โจทยการวิจัย

นิเทศศาสตร
การสื่อความหมายผานภาพถายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.สุนสิ า ทดลา
1. รูปแบบของการสื่อความหมายผานภาพถายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายเปนอยางไร
2. ปจจัยใดที่มีผลตอการสื่อความหมายผานภาพถายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบของการสื่ อ ความหมายด ว ยภาพถ า ยของนั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การสื่ อ ความหมายผ า นภาพถ า ยของนั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สมมติฐานในการวิจัย
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชใน
กรอบแนวคิด:
การวิจัย
ตัวแปรตน: ทฤษฎีสัญญะวิทยา การถายภาพและการสื่อความหมายดวยภาพ และ
ลักษณะประชากรศาสตร
ตัวแปรตาม: ภาพถาย
ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย:
1. ทฤษฎีสัญญะวิทยา
2. แนวคิดเรื่องการถายภาพและการสื่อความหมายดวยภาพ
3. แนวคิดลักษณะประชากรศาสตร
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยองคความรูตามศาสตร วิจัยผสมผสาน
1. ทบทวนแนวคิด เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. ออกแบบเครื่องมือ ตรวจสอบและจัดอบรมเรื่อง “เทคนิคการถายภาพเพื่อการ
สื่อสาร”
3. รวบรวมภาพถายที่ไดจากการอบรม
4. วิเคราะห ตีความ ลงรหัสภาพถาย และสรุปผล
5. พัฒนาแนวคําถามสัมภาษณเชิงลึกและสนทนากลุม
6. สัมภาษณเชิงลึกและสนทนากลุม
7. วิเคราะหขอมูล สรุปผล และจัดทํารายงาน
ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใชใน ประชากร/กลุมตัวอยาง: ภาพถายของนักเรียนที่กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
การวิจัย
ปลายโรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต ที่มีอายุระหวาง 15-18 ปที่ผานการอบรมเรื่อง
“เทคนิคการถายภาพเพื่อการสื่อสาร” และถายภาพในการสื่อความหมาย จํานวน 15
ภาพ สุมตัวอยางแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบฟอรมการลงรหัส
2. แนวคําถามสัมภาษณเชิงลึก
3. แนวคําถามการสนทนากลุม

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

ปการศึกษา 2556

การสังเคราะหงานวิจยั กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
- (วิเคราะหภาพถาย/เนื้อหา)
ระยะเวลาในการวิจัย
5 เดือน
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 1. ผูปกครอง โรงเรียนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปใชประโยชนในเรื่องการ
สื่อความหมายของกลุมวัยรุน
2. ผู ป กครอง โรงเรี ย นหรื อ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งทราบป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การสื่ อ
ความหมายผานภาพถายของกลุมวัยรุน เพื่อเปนแนวทางในการสนับสนุนและ
พัฒนาความสามารถในการสื่อความหมายของกลุมวัยรุนตอไป
งบประมาณที่ใชในการวิจัย
145,560 บาท

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

ปการศึกษา 2556

การสังเคราะหงานวิจยั กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
คณะ
ชื่อเรื่อง
ผูวิจัย
โจทยการวิจัย

วัตถุประสงคการวิจัย

สมมติฐานในการวิจัย
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชใน
การวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

บริหารธุรกิจ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูดวยตนเองและการสอนแบบบรรยายในวิชา
หลักการตลาดภาษาอังกฤษ
อ.วัชรายุธ โสตถิทัต
1. ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษาที่ไดรับการเรียนการสอนโดยเนนการเรียนรู
ดวยตนเอง กับนักศึกษาที่ไดรับการสอนแบบบรรยายแตกตางกันหรือไม
2. นักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนการสอน โดยเนนการเรียนรูด วยตนเองระดับ
ใด
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง Consumer Buyer Behavior และ
Market Segmentation, Targeting, and Positioning ในรายวิชาหลักการตลาด
ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาหลักการตลาดในภาคตการศึกษาที่ 1 ป 2555
ระหวางนักศึกษากลุม ที่ 1 (กลุมทดลอง) ที่ไดรับการเรียนการสอนโดยเนนการ
เรียนรูด วยตนเอง กับนักศึกษากลุม ที่ 2 (กลุมควบคุม) ที่ไดรับการสอนแบบ
บรรยาย
2. เพื่อวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนการสอนโดยเนนการเรียนรู
ดวยตนเอง
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ: วิธีการสอน (กลุมทดลองใชวิธีสอนแบบเรียนรูดวยตนเอง กลุมควบคุม
ใชวิธีการสอนแบบบรรยาย)
ตัวแปรตาม: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง Consumer Buyer Behavior และ
Market Segmentation, Targeting, and Positioning ในรายวิชาหลักการตลาด
ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย
1. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูดวยตนเอง
2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
วิจัยการเรียนการสอน วิจัยเชิงทดลอง ทําการทดลองในภาคการเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2555 โดยกําหนดเวลาในการทดลองทั้งหมด จํานวน 9 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี
2. สรางแบบสอบถามความพึงพอใจ และตรวจสอบคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ
3. สรางแบบทดสอบในเรื่อง Consumer Buyer Behavior และ Market
Segmentation, Targeting, and Positioning ในรายวิชาหลักการตลาด และ
ตรวจสอบคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ
4. สรางชุดการสอนสําหรับนักศึกษา
5. ทําการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลกับนักศึกษา 2 กลุม โดยใชเครือ่ งมือที่
พัฒนาขึ้น
6. วิเคราะหขอมูล สรุปผล และจัดทํารายงาน

ปการศึกษา 2556

การสังเคราะหงานวิจยั กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย

ประชากร: นักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
กลุมตัวอยาง: นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหลักการตลาด ภาคการศึกษาที่ 1
ป 2555 จํานวน 72 คน จากการสุมแบบเจาะจง แบงเปนกลุม ทดลอง (กลุมที่ 1) 36
คน และกลุม ควบคุม (กลุม ที่ 2) 36 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบสอบถาม แบบทดสอบ ชุดการสอนสําหรับนักศึกษา
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ANOVA
ระยะเวลาในการวิจัย
10 เดือน
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 1. ไดขอมูลเพื่อเปนแนวทางสําหรับผูส อนในการเรียนการสอนในรายวิชาหลักการ
ตลาด
2. ไดขอมูลเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงเนื้อหาในตํารา และรูปแบบการนําเสนอ
ใหทันสมัยและเหมาะสม
3. ไดขอมูลเพื่อศึกษาเปนแนวทางในการสงเสริมใหนักศึกษามีการพัฒนาตนเอง เพื่อ
เกิดบุคลิกภาพที่นําไปสูการเรียนรูไ ดดวยตนเอง ซึ่งนักศึกษาสามารถใชในการ
เรียนรูไ ดตลอดชีวิต
งบประมาณที่ใชในการวิจัย
48,272 บาท

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

ปการศึกษา 2556

การสังเคราะหงานวิจยั กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
คณะ
ชื่อเรื่อง
ผูวิจัย
โจทยการวิจัย
วัตถุประสงคการวิจัย

สมมติฐานในการวิจัย
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชใน
การวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ระยะเวลาในการวิจัย
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
งบประมาณที่ใชในการวิจัย

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

บริหารธุรกิจ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับตัวบงชี้และการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของบุคลากรทางการศึกษาสาขาวิชาการบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหง
ประเทศไทย
อ.ปทมนันท บุญถนอมตีรัตน
1. เพื่ อ สํ า รวจระดั บ ความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ ตั ว บ ง ชี้ ใ นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาของอาจารย แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสาขาวิ ช าการบั ญ ชี ข อง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
2. เพื่ อ สํ า รวจการมี ส ว นร ว มในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของอาจารย แ ละ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสาขาวิ ช าการบั ญ ชี ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนแห ง
ประเทศไทย
ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย: การประกันคุณภาพการศึกษา
การวิจัยบางสวน เชิงสํารวจ โดยมีขั้นตอน คือ
1. ทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. พัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือ
3. เก็บรวบรวมขอมูล
4. วิเคราะห สรุปผล และจัดทํารายงาน
ประชากร: อาจารยและเจาหนาทีส่ าขาวิชาการบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหง
ประเทศไทย ทั้งหมด 12 แหงที่เขารวมโครงการ
กลุมตัวอยาง: อาจารยสาขาวิชาการบัญชีของมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใหความรวมมือ
จํานวน 100 คน จากการสุมแบบเจาะจง
แบบสอบถาม
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ANOVA
7 เดือน
1. นําไปประกอบขอมูลประกันคุณภาพการศึกษา
2. นําไปเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรทางการศึกษา สาขาวิชาการ
บัญชี
46,000 บาท

ปการศึกษา 2556
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ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
คณะ
ชื่อเรื่อง

บริหารธุรกิจ
ปญหาและกระบวนการเก็บขอมูลเพื่อใหไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศลุ กากรภายใตเขต
การคาเสรีอาเซียนเมื่อใชกฎแหลงกําเนิดสินคา
ผูวิจัย
อ.ศิรประภา ศรีวิโรจน
โจทยการวิจัย
1. ปญหาใดบางที่สงผลตอการไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใตเขตการคาเสรี
อาเซียนเมื่อใชกฎแหลงกําเนิดสินคา
2. กระบวนการเก็ บขอมูล ใดบางที่ สงผลต อการไดรับสิทธิ พิเศษทางภาษี ศุลกากร
ภายใตเขตการคาเสรีอาเซียนเมื่อใชกฎแหลงกําเนิดสินคา
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปญหาที่สงผลตอการไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใตเขตการคา
เสรีอาเซียนเมื่อใชกฎแหลงกําเนิดสินคา
2. เพื่อศึกษากระบวนการเก็บขอมูลที่สงผลตอการไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
ภายใตเขตการคาเสรีอาเซียนเมื่อใชกฎแหลงกําเนิดสินคา
สมมติฐานในการวิจัย
ระบบการจัดเก็บเอกสารเพื่อใชในการบันทึกขอมูล สงผลตอการไดรบั สิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากรภายใตเขตการคาเสรีอาเซียนเมื่อใชกฎแหลงกําเนิดสินคา
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชใน
กรอบแนวคิด
การวิจัย
ตัวแปรตน: ปจจัยสวนบุคคล ปญหาและกระบวนการเก็บขอมูล
ตัวแปรตาม: การไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี ระดับความพึงพอใจของหลักเกณฑ
แหลงกําเนิดสินคา
ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย:
1. กฎแหลงกําเนิดสินคา
2. ผลงานวิจัยที่เกีย่ วของ
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยองคความรูตามศาสตร โดยมีขั้นตอน คือ
1. ทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. พัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือ
3. เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม จํานวน 650 ชุด และเอกสารที่เกี่ยวของ
4. วิเคราะห สรุปผล และจัดทํารายงาน
ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใชใน ประชากร: กลุมอุตสาหกรรมการผลิตและสงออกอาหาร จํานวน 1,923 บริษัท
การวิจัย
กลุมตัวอยาง: กลุมอุตสาหกรรมการผลิตและสงออกอาหาร จํานวน 332 บริษัท จาก
การใชสูตรคํานวณ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบสอบถาม
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระยะเวลาในการวิจัย
10 เดือน
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 1. ปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการเก็บขอมูลของกลุม อุตสาหกรรมสงออกอาหารของไทย
2. ผลงานวิจัยอาจเปนขอมูลประกอบในการสรางกลยุทธของกลุมอุตสาหกรรม
สงออกอาหารของไทยในระดับอาเซียน
3. นําขอมูลเปนตัวอยางเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาการบัญชีตนทุน
ในประเด็นเกี่ยวกับปญหาและกระบวนการเก็บขอมูลทีเ่ กี่ยวของกับตนทุนสินคา
เพื่อใหไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศลุ กากรตามกฎกําเนิดสินคา
งบประมาณที่ใชในการวิจัย
84,870 บาท
สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

ปการศึกษา 2556
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ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
คณะ
ชื่อเรื่อง

บริหารธุรกิจ
ผลกระทบและความตองการของผูประกอบวิชาชีพบัญชีจากการเปดเสรีดานแรงงาน
วิชาชีพบัญชีภายใตความรวมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผูวิจัย
อ.ศุภลักษณ บุญถนอม
โจทยการวิจัย
1. ในการเปดเสรีดานแรงงานวิชาชีพตามขอตกลงยอมรับรวมคุณสมบัตินักวิชาชีพ
บัญชีของอาเซียน มีผลกระทบตอผูประกอบวิชาชีพบัญชีอยางไร
2. ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีความตองการในการปฏิบัติงานในกลุมประเทศสมาชิก
อาเซียนในระดับใด
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลกระทบดานการจางงานตอผูประกอบวิชาชีพบัญชีจรากการเปดเสรี
แรงงานภายใตขอตกลงยอมรับรวมคุณสมบัตินักวิชาชีพบัญชีของอาเซียน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความต อ งการของผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ นการปฏิ บั ติ ง านในกลุ ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน
สมมติฐานในการวิจัย
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชใน
ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย:
การวิจัย
1. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. แนวคิดเกี่ยวกับผูป ระกอบวิชาชีพบัญชี
3. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวของกับความตองการและแรงจูงใจ
4. ผลงานวิจัยที่เกีย่ วของ
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยองคความรูตามศาสตร โดยมีขั้นตอน คือ
1. ทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. พัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือ
3. เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม
4. วิเคราะห สรุปผล และจัดทํารายงาน
ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใชใน ประชากร: ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่เปนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีป 2555 จํานวน
การวิจัย
52,000 คน
กลุมตัวอยาง: ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่เปนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีป 2555 จํานวน
397 คน จากการใชสูตรคํานวณ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบสอบถาม
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติ F-Test
ระยะเวลาในการวิจัย
10 เดือน
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 1. ผลการวิจัยนํามาใชในการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อรองรับสู
ประชาคมอาเซียน
2. มหาวิทยาลัยสามารถนําผลการวิจยั นํามาใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
และการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหมคี ุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
งบประมาณที่ใชในการวิจัย
95,140 บาท

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

ปการศึกษา 2556
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ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
คณะ
ชื่อเรื่อง

นิติศาสตร
กรอบกฎหมายวาดวยสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผูส ูงอายุในประเทศไทย: ศึกษา
กรณีผูสูงอายุตกเปนผูต องหาในคดีอาญา
ผูวิจัย
อ.สุกิจ อยูในธรรม
โจทยการวิจัย
1. ประเทศไทยมีบทบัญญัติของกฎหมายที่จะใหความคุมครองสิทธิของผูสูงอายุใน
กระบวนการยุติธรรมอยางไร
2. การใหความคุมครองสิทธิตามกฎหมายไทยเพียงพอหรือไม อยางไร
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อ ศึกษาบทบัญ ญัติ ของกฎหมายที่ เกี่ย วกับ การคุม ครองสิ ทธิ ของผูสู งอายุใ น
กระบวนการยุติธรรมที่ตกเปนผูตองหาในคดีอาญา
2. เพื่อศึกษาแนวทางแกไขบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของ
ผูสูงอายุในกระบวนการยุติธรรมที่ตกเปนผูตองหาในคดีอาญา
สมมติฐานในการวิจัย
ประเทศไทยยั ง มี บ ทบั ญ ญั ติ ที่ เ กี่ ย วกั บ การให ค วามคุ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู สู ง อายุ ใ น
กระบวนการยุติธรรม แตบทบัญญัติดังกลาวยังไมครอบคลุม จึงมีความจําเปนจะตองหา
แนวทางในการแกไขกฎหมายเพื่อใหมีความเหมาะสมเพื่อใหความคุมครองสิทธิของ
ผูสูงอายุในกระบวนการยุติธรรมตอไป
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชใน
ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย: แนวทางและมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับผูสูงอายุและ
การวิจัย
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยองคความรูตามศาสตร วิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีขั้นตอน คือ
1. ทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. วิเคราะห สรุปผล และจัดทํารายงาน
ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใชใน การวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ระยะเวลาในการวิจัย
8 เดือน
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 1. ทราบบทบัญญัติกฎหมายที่บังคับใชเกี่ยวกับการใหความคุม ครองสิทธิของผูสูงอายุ
ในกระบวนการยุติธรรมที่ตกเปนผูต องหาในคดีอาญาปจจุบัน
2. เสนอแนะมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมเกีย่ วกับการใหความคุม ครองผูส ูงอายุ
ในกระบวนการยุติธรรมที่ตกเปนผูต องหาในคดีอาญา
งบประมาณที่ใชในการวิจัย
35,250 บาท

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

ปการศึกษา 2556
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ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
คณะ
ชื่อเรื่อง

นิติศาสตร
ปญหาการหลีกเลี่ยงการบังคับใชกฎหมายคุมครองแรงงานของนายจางกับบทบาทของ
สหภาพแรงงาน: ศึกษากรณีสถานประกอบกิจการภาคเอกชนในเขตพื้นที่ยานรังสิตและ
ใกลเคียง จังหวัดปทุมธานี
ผูวิจัย
อ.จันทรเพ็ญ หงสมาลัย
โจทยการวิจัย
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการหลีกเลี่ยงการบังคับใชกฎหมายคุมครองแรงงานของนายจาง
2. เพื่อศึกษาถึงบทบาทสําคัญของสหภาพแรงงานในการปกปองสิทธิของลูกจางอัน
เกิดจากการหลีกเลี่ยงกฎหมายคุมครองแรงงานของนายจาง
สมมติฐานในการวิจัย
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชใน
กรอบแนวคิด:
การวิจัย
ตัวแปรตน: การคุมครองแรงงาน ปญหาการบังคับใชกฎหมายคุมครองแรงงาน
ตัวแปรตาม: ปญหาการหลีกเลี่ยงการบังคับใชกฎหมายของนายจาง บทบาทสหภาพ
แรงงานในการแกไขปญหาการหลีกเลี่ยงกฎหมายของนายจาง
ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย:
1. แนวคิดเกี่ยวกับการคุมครองแรงงาน
2. แนวคิดเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายคุมครองแรงงาน
3. แนวคิดเกี่ยวกับสหภาพแรงงาน
4. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยองคความรูตามศาสตร วิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเอกสาร มีขั้นตอน คือ
1. ทบทวนทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. ศึกษาภาคสนามจากขอมูลที่ไดจากเวทีการประชุมสัมมนาวิชาการ
3. พัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือ
4. สัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางและแบบเชิงลึกกับกลุมตัวอยาง
5. รวบรวมขอมูล วิเคราะห สรุปผล และจัดทํารายงาน
ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใชใน ประชากร: องคการสหภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการภาคเอกชนขนาดเล็กและ
การวิจัย
ขนาดกลางในพื้นที่ยานรังสิตและใกลเคียง จังหวัดปทุมธานี จํานวน 5 แหง สมาชิก
สหภาพแรงงานแหงละ 5 คน รวม 25 คน และทําการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง
กลุมตัวอยาง: ประธานสหภาพแรงงาน จํานวน 5 คน ตัวแทนสมาชิกสหภาพแรงงาน
ระดั บ ผู บั ง คั บ บั ญ ชา จํ า นวน 10 คน และตั ว แทนสมาชิ ก สหภาพแรงงานระดั บ
พนักงาน จํานวน 10 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา
ระยะเวลาในการวิจัย
7 เดือน
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 1. มีแนวทางแกไขปญหาเกีย่ วกับการดําเนินงานของสภาพแรงงานในองคกรที่เปน
อุตสาหกรรมในเขตจังหวัดปทุมธานี
2. มีการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนากระบวนการดําเนินงานของ
สหภาพแรงงาน
งบประมาณที่ใชในการวิจัย
75,650 บาท
สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

ปการศึกษา 2556

การสังเคราะหงานวิจยั กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
คณะ
ชื่อเรื่อง
ผูวิจัย
โจทยการวิจัย
วัตถุประสงคการวิจัย

สมมติฐานในการวิจัย

กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชใน
การวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

นิติศาสตร
การจั ดการเรีย นการสอนโดยวิธี แผนผั ง ความคิด เพื่ อพั ฒนาผลสัม ฤทธิ์ ในรายวิ ชา
กฎหมายปกครอง สําหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
อ.พีรพจน ปนทองดี
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กอนและหลังการจัดการเรียนการสอน
โดยวิธีแผนผังความคิดในรายวิชากฎหมายปกครองของนักศึกษาคณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนโดยวีแผนผัง
ความคิดในรายวิชากฎหมายปกครองของนักศึกษาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
อีสเทิรนเอเชีย
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาดานความรูและทักษะทางปญญาที่พึงประสงค
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ผานทางการเรียนการสอน
โดยวิธีแผนผังความคิดในรายวิชากฎหมายปกครองของนักศึกษาคณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
1. นักศึกษาที่เรียนรูโดยวิธีแผนผังความคิดในรายวิชากฎหมายปกครองมีผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาหลังการใชแผนผังความคิด สูงกวากอนการใชแผนผังความคิด
2. นักศึกษาที่เรียนรูโดยวิธีแผนผังความคิดในรายวิชากฎหมายปกครองมีความพึง
พอใจตอการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีแผนผังความคิด อยูในระดับมาก
3. นักศึกษาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชียในรายวิชากฎหมายปกครอง
มีพฤติกรรมที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
กรอบแนวคิด:
ตัวแปรตน: กระบวนการเรียนการสอนในรายวิชากฎหมายปกครองที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ โดยวิธีแผนผังความคิด
ตัวแปรตาม: ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในรายวิชากฎหมายปกครองที่เรียนรูโดยวิธี
แผนผังความคิด ความพึงพอใจของนักศึกษาตอรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนโดยใชวิธีแผนผังความคิดในรายวิชากฎหมายปกครอง
ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย:
1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชแผนผังความคิด
2. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยการเรียนการสอน โดยมีขั้นตอน คือ
1. ทบทวนทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. พัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือ
3. เก็บรวบรวมขอมูล จากการจัดการเรียนการสอน แบบทดสอบ และแบบประเมิน
ความพึงพอใจ
4. วิเคราะห สรุปผล และจัดทํารายงาน

ปการศึกษา 2556

การสังเคราะหงานวิจยั กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

ประชากร/กลุ ม ตั ว อย า ง: นั ก ศึ ก ษารายวิ ช ากฎหมายปกครอง คณะนิ ติ ศ าสตร
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2 จํานวน 20 คน
1. แผนจัดการเรียนรูโดยใช/ไมใชแผนผังความคิด
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
3. แบบสอบถามความพึงพอใจ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระยะเวลาในการวิจัย
10 เดือน
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 1. เทคนิคการเรียนการสอนโดยวิธีแผนผังความคิด ซึ่งสรางผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ในข อ ความรู ป ระเภทข อ เท็ จ จริ ง และความคิ ด รวบยอด สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาวิ ช า
กฎหมายปกครอง คณะนิติศาสตร ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ผูเรี ยนไดรั บขอ ความรู ประเภทขอ เท็ จจริ งและความคิด รวบยอด โดยมีร ะดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นจํา เขาใจ ประยุกต และวิเคราะห รวมทั้งพัฒนาทักษะ
ทางเชาวปญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยผูเรียนมี
ความพึงพอใจและเจตคติที่ดีในการศึกษา
งบประมาณที่ใชในการวิจัย
36,800 บาท

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

ปการศึกษา 2556
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ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
คณะ
ชื่อเรือ่ ง
ผูวิจัย
โจทยการวิจัย
วัตถุประสงคการวิจัย

สมมติฐานในการวิจัย

กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชใน
การวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

นิติศาสตร
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยวิธีแผนผังความคิด ในรายวิชากฎหมายอาญาภาค
ทั่วไป สําหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
อ.ปยเนตร ไลเลิศ
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กอนและหลังการจัดการเรียนการสอน
โดยวิธีแผนผังความคิดในรายวิชากฎหมายอาญา ภาคทั่วไปของนักศึกษาคณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนโดยวีแผนผัง
ความคิ ด ในรายวิ ช ากฎหมายอาญา ภาคทั่ ว ไปของนั ก ศึ ก ษาคณะนิ ติ ศ าสตร
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
1. นักศึกษาที่เรียนรูโดยวิธีแผนผังความคิดในรายวิชากฎหมายอาญา ภาคทั่วไปมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาหลังการใชแผนผังความคิด สูงกวากอนการใชแผนผัง
ความคิด
2. นักศึกษาที่เรียนรูโดยวิธีแผนผังความคิดในรายวิชากฎหมายอาญา ภาคทั่วไปมี
ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีแผนผังความคิด อยูในระดับมาก
กรอบแนวคิด:
ตัวแปรตน: กระบวนการเรียนการสอนในรายวิชากฎหมายอาญา ภาคทั่วไปที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ โดยวิธีแผนผังความคิด
ตัวแปรตาม: ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในรายวิชากฎหมายอาญา ภาคทั่วไปที่เรียนรูโดย
วิธีแผนผังความคิด ความพึงพอใจของนักศึกษาตอรูปแบบการจัดกระบวนการเรียน
การสอนโดยใชวิธีแผนผังความคิดในรายวิชากฎหมายอาญา ภาคทั่วไป
ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย:
1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู
3. การจัดการเรียนการสอนโดยการใชแผนผังความคิด
4. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยการเรียนการสอน โดยมีขั้นตอน คือ
1. ทบทวนทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. พัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือ
3. เก็บรวบรวมขอมูล จากการจัดการเรียนการสอน แบบทดสอบ และแบบประเมิน
ความพึงพอใจ
4. วิเคราะห สรุปผล และจัดทํารายงาน
ประชากร/กลุมตัวอยาง: นักศึกษารายวิชากฎหมายอาญา ภาคทั่วไป คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2 จํานวน 31 คน

ปการศึกษา 2556

การสังเคราะหงานวิจยั กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

49

ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

1. แผนจัดการเรียนรูโดยใช/ไมใชแผนผังความคิด
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
3. แบบสอบถามความพึงพอใจ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
คารอยละ คาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Paired T-Test และ Jonckheere
Terpstra Test
ระยะเวลาในการวิจัย
8 เดือน
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 1. เทคนิคการเรียนการสอนโดยวิธีแผนผังความคิด ซึ่งสรางผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ในข อ ความรู ป ระเภทข อ เท็ จ จริ ง และความคิ ด รวบยอด สํา หรั บ นั ก ศึ ก ษาวิ ชา
กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป คณะนิติศาสตร ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ผูเรี ยนไดรั บขอ ความรู ประเภทขอ เท็ จจริ งและความคิด รวบยอด โดยมีร ะดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นจํา เขาใจ ประยุกต และวิเคราะห รวมทั้งพัฒนาทักษะ
ทางเชาวปญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยผูเรียนมี
ความพึงพอใจและเจตคติที่ดีในการศึกษา
3. แนวทางหรือตัวอยางในการสรางเทคนิคการเรียนการสอนโดยวิธีแผนผังความคิด
สําหรับรายวิชาอื่น
งบประมาณที่ใชในการวิจัย
42,680 บาท

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
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ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
คณะ
ชื่อเรื่อง
ผูวิจัย
โจทยการวิจัย
วัตถุประสงคการวิจัย

สมมติฐานในการวิจัย
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชใน
การวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

ศิลปศาสตร
การลาออกกลางคัน การคงอยู และการเพิ่มจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
รศ.ดร. ศศิกาญจน ทวิสุวรรณ
1. เพื่อศึกษาหาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะศิลป
ศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
2. เพื่อศึกษาวิธีการคงอยูของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร ใหอยู
ตลอดหลักสูตรมากที่สุด
3. เพื่ อ หาวิ ธี ก ารเพิ่ ม จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะศิ ล ปสาสตร
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
กรอบแนวคิด:
ตัวแปรตน: ปจจัยที่เปนสาเหตุของการออกกลางคัน ปจจัยที่ทําใหนักศึกษาคงอยู
ตัวแปรตาม: การออกกลางคันของนักศึกษา การคงอยูของนักศึกษา
ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย:
1. การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
2. ระบบแนะแนวในการศึกษา
3. ทฤษฎีและแบบจําลองของงานวิจัยที่ผานมา
การวิจัยสถาบัน โดยมีขั้นตอน คือ
1. ทบทวนทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. พัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือ
3. เก็บรวบรวมขอมูล จากแบบสอบถาม สัมภาษณ และFocus Group
4. วิเคราะห สรุปผล และจัดทํารายงาน
ประชากร/กลุมตัวอยาง: รวม 320 คน แบงออกเปน
1. อาจารยที่สอนในหลักสูตรปริญญาตรีของคณะศิลปศาสตร เลือกแบบเจาะจง
หลักสูตรละ 5 คน รวม 20 คน
2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปะศาสตร รุนป 2551-2553 จํานวน 602 คน
เลือกโดยใชตาราง Krejcie & Morgan ไดจํานวน 234 คน กระจายตามสัดสวนใน
4 สาขาวิชา
3. นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลาออกกลางคัน จํานวน 82 คน เลือกโดยใชตาราง
Krejcie & Morgan ไดจํานวน 66 คน กระจายตามสัดสวน 3 สาขาวิชา
1. แบบสอบถาม
2. แบบสัมภาษณ
3. แบบคําถามแบบเจาะประเด็น (Focus Group)
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ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหเนื้อหา
ระยะเวลาในการวิจัย
12 เดือน
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 1. มหาวิทยาลัย สามารถนําผลจากการวิจั ยไปใชใ นการวางแผนเพื่ อลดอัตราการ
ลาออกกลางคัน ใหมีจํานวนนอยลง
2. มหาวิทยาลัยสามารถกําหนดกลยุทธใหนักศึกษากลับมาเรียนตอจนจบหลักสูตร
และคงจํานวนนักศึกษาใหอยูตลอดหลักสูตรมากขึ้น
3. หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน คณะตางๆ ฝายแนะแนวและรับสมัครนักศึกษา สํานัก
ประชาสัมพันธ ตลอดจนฝายวางแผนและพัฒนา สามารถนําขอมูลที่ไดจากการ
วิจัยไปใชวางแผนในการรณรงคเพิ่มจํานวนนักศึกษาใหมากขึ้นกวาเดิม
งบประมาณที่ใชในการวิจัย
37,150 บาท

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

ปการศึกษา 2556

การสังเคราะหงานวิจยั กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

52

ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
คณะ
ชื่อเรื่อง
ผูวิจัย
โจทยการวิจัย
วัตถุประสงคการวิจัย

สมมติฐานในการวิจัย
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชใน
การวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

ศิลปศาสตร
ความสัมพันธระหวางความตระหนักถึงสิ่งแวดลอมและพฤติกรรมการรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอมของนักทองเที่ยว
อ.อุษารดี ภูมาลี
นั ก ท อ งเที่ ย วมี ร ะดั บ ความตระหนั ก ถึ ง สิ่ ง แวดล อ มมาก จะทํ า ให นั ก ท อ งเที่ ย วมี
พฤติกรรมการรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมมากดวยเชนกัน หรือไม
1. เพื่อศึกษาระดับความตระหนักถึงสิ่งแวดลอมและปจจัยที่สงผลตอความตระหนัก
ถึงสิ่งแวดลอมของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติเอราวัณ
และอุทยานแหงชาติเขาใหญ
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรม
การรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวในอุทยาน
แหงชาติเอราวัณและอุทยานแหงชาติเขาใหญ
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความตระหนักถึงสิ่งแวดลอมและพฤติกรรมการ
รั บ ผิ ด ชอบต อ สิ่ ง แวดล อ มของนั ก ท อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางมาท อ งเที่ ย วในอุ ท ยาน
แหงชาติเอราวัณและอุทยานแหงชาติเขาใหญ
นั ก ท อ งเที่ ย วมี ร ะดั บ ความตระหนั ก ถึ ง สิ่ ง แวดล อ มมาก จะทํ า ให นั ก ท อ งเที่ ย วมี
พฤติกรรมการรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมมากดวยเชนกัน
กรอบแนวคิด:
ตัวแปรตน: ลักษณะทางประชากรศาสตร ความรูเกี่ยวกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
เจตคติตอสิ่งแวดลอม และความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบของอุทยานแหงชาติ
ตัวแปรตาม: ความตระหนักถึงสิ่งแวดลอม และพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย:
1. แนวคิดเกี่ยวกับความตระหนัก
2. แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวกับสิ่งแวดลอม
3. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
4. พื้นที่ศึกษา
5. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยองคความรูตามศาสตร โดยมีขั้นตอน คือ
1. ทบทวนทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. พัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือ
3. เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม
4. วิเคราะห สรุปผล และจัดทํารายงาน
ประชากร: นักทองเที่ยวชาวไทยอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไปที่เดินทางมาทองเที่ยวในพื้นที่
อุทยานแหงชาติเขาใหญและอุทยานแหงชาติเอราวัณ
กลุมตัวอยาง: จากสถิติจํานวนนักทองเที่ยวของอุทยานแหงชาติ ปงบประมาณ 25512555 และนํามาคํานวณหากลุมตัวอยาง ซึ่งแบงออกไดเปนอุทยานแหงชาติเขาใหญ
397 ตัวอยาง และอุทยานแหงชาติเอราวัณ 391 ตัวอยาง รวม 788 คน
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ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบสอบถาม
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
Chi-Square Multiple Regression
ระยะเวลาในการวิจัย
10 เดือน
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 1. ทราบถึงระดับความตระหนัก ถึงสิ่ง แวดล อมและพฤติ กรรมการรั บผิดชอบของ
นักทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติเอราวัณและอุทยานแหงชาติเขาใหญ
2. สามารถหามาตรการเพื่อเสริมสรางความตระหนักถึงสิ่งแวดลอมของนักทองเที่ยว
ในอุทยานแหงชาติเอราวัณและอุทยานแหงชาติเขาใหญได
3. สามารถหาแนวทางในการรณรงค ให นัก ทอ งเที่ย วมี พฤติก รรมการทอ งเที่ย วที่
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น
งบประมาณที่ใชในการวิจัย
100,280 บาท

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
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ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
คณะ
ชื่อเรื่อง
ผูวิจัย
โจทยการวิจัย
วัตถุประสงคการวิจัย

สมมติฐานในการวิจัย

กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชใน
การวิจัย

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

ศิลปศาสตร
การศึ กษากระบวนการจัดการที่ สงผลตอ ความสํา เร็จ ในการพั ฒนาคุณภาพบริการ
กรณีศึกษา ธุรกิจโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
อ.ศุศราภรณ แตงตั้งลํา
การสร า งกระบวนการจั ด การที่ ส ง ผลต อ คุ ณ ภาพบริ ก ารธุ ร กิ จ โรงแรมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทสไทย ใหมีความยั่งยืน และสามารถรองรับแนวทางการ
ทองเที่ยวของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยตอไป
1. เพื่อศึกษารูปแบบกลยุทธการจัดการธุรกิจโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการธุรกิจ
โรงแรมในภาคตะวันออกฉียงเหนือของประเทศไทย
3. เพื่อสรางหลักกระบวนการจัดการธุรกิจโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย
4. เพื่ อ สร า งกลยุ ท ธ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารธุ ร กิ จ โรงแรมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
1. ลักษณะทางประชากรศาสตรดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา ของผูประกอบธุรกิจ
โ ร งแ ร ม ที่ แ ต ก ต า ง กั น มี ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ก า ร ธุ ร กิ จ โ ร งแ ร ม ใน ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่แตกตางกัน
2. ลักษณะทางประชากรศาสตรดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา ของผูประกอบธุรกิจ
โรงแรมที่แตกตา งกัน มีก ารพัฒนาคุณภาพการใหบริ การธุรกิ จโรงแรมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่แตกตางกัน
3. กระบวนการจั ด การมี ค วามสั ม พั น ธ ใ นทางบวกกั บ ความสํ า เร็ จ ในการพั ฒ นา
คุณภาพการใหบริการธุรกิจโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
4. กระบวนการจัดการสงผลตอความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการธุรกิจ
โรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
กรอบแนวคิด:
ตัวแปรตน: ลักษณะทางประชากรศาสตร กระบวนการจัดการ คุณภาพบริการ
ตั ว แปรตาม:
ความสํ า เร็ จ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพธุ ร กิ จ โรงแรมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย:
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธคุณภาพบริการ
3. สมาคมโรงแรมอีสาน
4. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ระยะเวลาในการวิจัย
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

งบประมาณที่ใชในการวิจัย

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

การวิจัยองคความรูตามศาสตร วิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยมีขั้นตอน คือ
1. ทบทวนทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. พัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือ
3. สํารวจรายชื่อประชากรเปาหมายและขอความรวมมือ
4. เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม และสัมภาษณเชิงลึก
5. วิเคราะห สรุปผล และจัดทํารายงาน
ประชากร/กลุมตัวอยาง: เจาของธุรกิจโรงแรม 31 แหงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ทั้งหมด 17 จังหวัด ที่เปนสมาชิกสมาคมโรงแรมอีสาน รวมจํานวน 31
คน
แบบสอบถาม การสัมภาษณเชิงลึก
คารอยละ คาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Multiple Correlation Stepwise
Multiple Regression
10 เดือน
1. ทําใหทราบถึงกระบวนการจัดการธุรกิจโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย
2. ทําใหทราบถึงความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการธุรกิจโรงแรมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
3. กลุมธุรกิจโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถนําผลการศึกษาที่ไดมา
ประยุกตใชเปนแนวทางในการประกอบการโดยใชกระบวนการจัดการ ซึ่งจะสงผล
ตอความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพธุรกิจโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทยที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานในการใหบริการ สงผลตอการทองเที่ยวที่
ยั่งยืนตอไป
4. กลุ ม ธุ ร กิ จ โรงแรมและผู ส นใจทั่ ว ไป สามารถนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช เ พื่ อ ส ง เสริ ม
สนับสนุนธุรกิจโรงแรม ใหไดรับการรับรองมาตรฐานมากขึ้น ซึ่งจะทําใหการ
ท อ งเที่ ย วมี ค วามสามารถในการแข ง ขั น เพิ่ ม ขึ้ น และสามารถที่ จ ะแข ง ขั น กั บ
ตลาดโลกไดอยางมีประสิทิภาพ
5. หนว ยงานภาครัฐ ที่มี หนา ที่ส งเสริม การท องเที่ย ว สามารถนํ าผลการศึ กษาไป
ประยุกตใชเปนแนวทางในการวางแผนและกําหนดกลยุทธในการสงเสริมการ
ทองเที่ยว ซึ่งจะเปนเครื่องมือในการพัฒนาชนบทและสรางความเจริญใหแ ก
ชุมชน สามารถยกระดับฐานะความเปนอยูของคนในชุมชนใหดียิ่งขึ้นตอไป
107,848 บาท
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ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
คณะ
ชื่อเรื่อง
ผูวิจัย
โจทยการวิจัย
วัตถุประสงคการวิจัย
สมมติฐานในการวิจยั
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชใน
การวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ระยะเวลาในการวิจัย
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

งบประมาณที่ใชในการวิจัย

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

ศิลปศาสตร
ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต อ การเรี ย นการสอนวิ ช าภาษาอั ง กฤษ มหาวิ ท ยาลั ย
อีสเทิรนเอเชีย
อ.อินทิรา กุลวิเชียร
1. ความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาพื้นฐานเปนอยางไร
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาเปนอยางไร
3. แนวทางการจัดการเรียนการสอนทั้ง 5 ดานเปนอยางไร
1. เพื่อศึกษาความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาพื้นฐาน
2. เพื่อสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
3. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนทั้ง 5 ดาน
กรอบแนวคิด:
ตัวแปรตน: ลักษณะทางประชากรศาสตร (เพศ อายุ คณะ/สาขา ชั้นป/จํานวนครั้ง
ที่มาลงเรียน)
ตัวแปรตาม: ความพึงพอใจของนักศึกษา 5 ดาน
ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย:
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินการเรียนการสอน
3. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยการเรียนการสอน วิจัยเชิงปริมาณ โดยมีขั้นตอน คือ
1. ทบทวนทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. พัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือ
3. เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม
4. วิเคราะห สรุปผล และจัดทํารายงาน
ประชากร: นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลบัยอีสเทิรนเอเชีย ที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 1 ในภาคการศึกษาที่ 1/2555 จํานวน 474 คน
กลุมตัวอยาง: นักศึกษาที่ไดจากการสุมแบบแบงชั้น จํานวน 193 คน
แบบสอบถาม
คารอยละ คาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6 เดือน
1. ไดขอมูลเพื่อใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 1
ในเทอมตอไป
2. ไดขอมูลเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรวมกับอาจารย
ที่เกี่ยวของหรืออาจารยที่มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกลาว หรือวิชา
อื่นใดที่ใกลเคียงกัน เพื่อนนําไปเปนขอมูลปรับใชใหเหมาะสมเกิดประสิทิภาพใน
การเรียนการสอนและเปนประโยชนตอผูเรียน
27,256 บาท
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ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
คณะ
ชื่อเรื่อง
ผูวิจัย
โจทยการวิจัย

วัตถุประสงคการวิจัย

สมมติฐานในการวิจัย
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชใน
การวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

รัฐประศาสนศาสตร
การพัฒนาขีดความสามารถในการศึกษาโดยมีทองถิ่นเปนฐานขององคการบริหารสวน
ตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
อ.สุภาภรณ งามวัน
1. เทาที่ผานมาการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลบึง
ทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี เปนอยางไร
2. มีเงื่อนไขใดบางที่มีผลตอมาตรฐานการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
3. แนวทางการพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการศุนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ควรเปนอยางไร
1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลบึง
ทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาถึงเงื่อนไขที่มีผลตอมาตรฐานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการขององคการบริหารสวน
ตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
กรอบแนวคิด:
ปจจัยนําเขา: การบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4M
กระบวนการ: เงื่อนไขที่มีผลตอมาตรฐานการบริหารจัดการ
ปจจัยนําออก: ความสําเร็จของการบริหารงานตามมาตรฐาน
ผลยอนกลับ: ปญหา อุปสรรค และแนวทางการพัมนามาตรฐานการบริหารจัดการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย:
1. แนวคิดทฤษฎีระบบ
2. แนวคิดทฤษฎี 4M
3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
4. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
5. มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6. แนวคิดความพึงพอใจ
7. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยแบบผสมผสาน โดยมีขั้นตอน คือ
1. ทบทวนทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. พัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือ
3. เก็บรวบรวมขอมูลตามที่กําหนด
4. วิเคราะห สรุปผล และจัดทํารายงาน
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การสังเคราะหงานวิจยั กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ระยะเวลาในการวิจัย
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

งบประมาณที่ใชในการวิจัย

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

ประชากร/กลุมตัวอยาง: นายกองคการบริหารสวนตําบลบึงทองหลาง 1 คน รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบลบึงทองหลาง 3 คน ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบึง
ทองหลาง 1 คน นั ก วิช าการศึ ก ษาองคก ารบริ ห ารส ว นตํา บลบึง ทองหลาง 1 คน
หั ว หน า ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบึ ง ทองหลาง 1 คน
คณะกรรมการศูน ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก องคก ารบริห ารส วนตํ า บลบึ ง ทองหลาง 10 คน
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลบึงทองหลาง 12 คน และผูปกครองนักเรียน จํานวน
150 คน
การสัมภาษณเชิงลึกโดยการสนทนากลุม แบบสอบถาม
คารอยละ คาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (เชิงคุณภาพ: วิเคราะหเชิงบรรยาย)
6 เดือน
1. ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลอื่นๆ สามารถนําแนวทางการพัฒนาและ
ดําเนินการพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กขององคการบริหาร
สวนตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปประยุกตใชเพื่อเปน
แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหตรงกับขีดความสามารถที่
คาดหวัง
2. เพื่อสามารถนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาใชเปนแนวทางใหองคการบริหารสวน
ตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี นําไปพัมนามาตรฐานการ
บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีประสิทิภาพมากยิ่งขึ้น
95,000 บาท (แหลงทุนภายนอก)

ปการศึกษา 2556

การสังเคราะหงานวิจยั กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
คณะ
ชื่อเรื่อง
ผูวิจัย
โจทยการวิจัย
วัตถุประสงคการวิจัย

สมมติฐานในการวิจัย
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชใน
การวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ระยะเวลาในการวิจัย

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

รัฐประศาสนศาสตร
การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาลเมือง
บึงยี่โถ และการปองกัน ชวยเหลือ ฟนฟูเยียวยาจากวิกฤตอุทกภัย 2554
อ.นพวรรณ เจริญทรัพย
1. เพื่อศึกษาระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการสาธารณะ
ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ และการชวยเหลือประชาชนในชวงอุทกภัย ป 2554
2. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะที่มีตอการใหบริการประชาชนของ
เทศบาลเมืองบึงยี่โถในชวงอุทกภัย ป 2554
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการใหบริการของเทศบาลเมืองยี่โถตอไป
กรอบแนวคิด:
ตัวแปรตน: ปจจัยสวนบุคคล
ตัวแปรตาม: ความพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ความ
พึง พอใจต อ การป อ งกั น ช ว ยเหลื อ ฟ น ฟู เ ยี ย วยาจากวิ ก ฤตอุ ท กภั ย ป 2554 ของ
เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย:
8. สภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ
9. แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่นรูปแบบเทศบาล
10. ทฤษฎีการบริการสาธารณะ
11. แนวคิดเกี่ยวกับสาธารณภัย
12. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยเชิงสํารวจ วิจัยเชิงปริมาณ โดยมีขั้นตอน คือ
5. ทบทวนทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
6. พัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือ
7. เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม
8. วิเคราะห สรุปผล และจัดทํารายงาน
ประชากร: เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จํานวน 4 หมู รวม 11,403 ครัวเรือน
กลุมตัวอยาง: ประชาชนจาก 4 หมู จํานวน 700 คน (ตัวแทนครัวเรือนละ 1 คน)
แบบสอบถาม
คารอยละ คาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
48 วัน

ปการศึกษา 2556

การสังเคราะหงานวิจยั กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

งบประมาณที่ใชในการวิจัย

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

3. ทําใหทราบระดับความพึงพอใจของการใหบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองยี่โถ
และทราบระดั บ ความพึง พอใจของประชาชนตอ กระบวนการปอ งกั นอุ ทกภั ย
ชวยเหลือ และการฟนฟูเยียวยาผ็ประสบภัย
4. ทําใหทราบถึงปยหา อุปสรรค และขอเสนอแนะจากการใหบริการสาธารณะของ
เทศบาลเมืองบึงยี่โถและการชวยเหลือประชาชนในชวงอุทกภัย ป 2554 เพื่อเปน
แนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการใหความชวยเหลือและสงเคราะหผูประสบภัย
ตอไป
5. ผลจากการศึกษานําไปสูการพัฒนาการทํางานของเจาหนาที่ในดานการใหความ
ชวยเหลือใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
98,750 บาท (แหลงทุนภายนอก)

ปการศึกษา 2556

การสังเคราะหงานวิจยั กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
คณะ
ชื่อเรื่อง
ผูวิจัย
โจทยการวิจัย
วัตถุประสงคการวิจัย
สมมติฐานในการวิจัย
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชใน
การวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ระยะเวลาในการวิจัย
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
งบประมาณที่ใชในการวิจัย

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

รัฐประศาสนศาสตร
การพัฒนาดัชนีและเกณฑประเมินสมรรถนะสําหรับการบริหารทรัพยากรมนุษยของ
องคการบริหารสวนตําบลคลอง 7 จังหวัดปทุมธานี
อ.ธนากร จารุตั้งสกุล
สมรรถนะของบุคลากรทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลคลอง 7 มีดัชนีและเกณฑ
ประเมินอยางไร
เพื่อพัฒนาดัชนีและเกณฑการประเมินสมรรถนะสําหรับการบริหารงานทรัพยากร
มนุษยขององคการบริหารสวนตําบลคลอง 7 จังหวัดปทุมธานี
กรอบแนวคิด: ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย:
1. การศึกษาสมรรถนะ
2. แนวคิดสมรรถนะกับขาราชการไทย
การวิจัยองคความรูตามศาสตร วิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีขั้นตอน คือ
1. ทบทวนทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. พัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือ
3. จัดอบรมใหความรูเกีย่ วกับการบริหารงานทรัพยากรมนุษยที่ใชสมรรถนะเปนฐาน
4. เก็บรวบรวมขอมูล และตรวจสอบขอมูล
5. ทบทวน ปรับปรุงแกไข
6. วิเคราะห สรุปผล และจัดทํารายงาน
ประชากร/กลุมตัวอยาง: ขาราชการและลูกจางองคการบริหารสวนตําบลคลอง 7
จังหวัดปทุมธานี ประกอบดวย คณะผูบริหาร ปลัดองคการบริหารสวนตําบล บุคลากร
ประจําสํานักงานปลัด สวนการคลัง สวนโยธา สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน
45 คน
การสัมภาษณเชิงลึก สัมภาษณกลุม สัมภาษณเหตุการณเชิงพฤติกรรม
คารอยละ คาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
10 เดือน
เพื่อนําดัชนีและเกณฑการประเมินสมรรถนะไปใชเปนฐานในการบริหารทรัพยากร
มนุษยขององคการบริหารสวนตําบลคลอง 7 จังหวัดปทุมธานี ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนรูปธรรม
94,720 บาท

ปการศึกษา 2556
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ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย (ตอ)
คณะ
ชื่อเรื่อง
ผูวิจัย
โจทยการวิจัย
วัตถุประสงคการวิจัย

สมมติฐานในการวิจัย
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชใน
การวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ระยะเวลาในการวิจัย
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
งบประมาณที่ใชในการวิจัย

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

รัฐประศาสนศาสตร
การศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีตอการจัดตั้งศูนยการแพทยฉุกเฉิน เทศบาลเมือง
ลาดสวาย
อ.กัญญาณัฐ เฮ็งบานแพว
1. เพื่ อ ศึ ก ษาทั ศ นะคติ ข องประชาชนที่ มี ต อ การจั ด ตั้ ง ศูน ย ก ารแพทย ฉุ ก เฉิ น ของ
เทศบาลเมืองลาดสวาย
2. ศึกษาความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนที่มีตอการจัดตั้งศูนยการแพทย
ฉุกเฉินของเทศบาลเมืองลาดสวาย
กรอบแนวคิด:
ตัวแปรตน: ปจจัยสวนบุคคล
ตัวแปรตาม: ทัศนคติของประชาชนที่มีตอการจัดตั้งศูนยการแพทยฉุกเฉิน
ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย:
1. สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองลาดสวาย
2. แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม
การวิจัยเชิงสํารวจ วิจัยแบบผสม (ปริมาณและคุณภาพ) โดยมีขั้นตอน คือ
1. ทบทวนทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. พัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือ
3. เก็บรวบรวมขอมูล และตรวจสอบขอมูล
4. วิเคราะห สรุปผล และจัดทํารายงาน
ประชากร: ประชาชนอาศัยในเขตเทศบาลเมืองลาดสวาย จํานวน 53,729 คน จาก
ทั้งหมด 11 หมูบาน
กลุมตัวอยาง: จากการใชสูตรคํานวณ ไดจํานวน 397 คน แตเก็บจํานวน 400 คน
แบบสอบถาม
คารอยละ คาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2 เดือน
ทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการจัดตั้งศูนยการแพทยฉุกเฉิน
90,000 บาท

ปการศึกษา 2556

การสังเคราะหงานวิจยั กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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จากตารางคุณลักษณะของงานวิจัยที่ใชเปนกลุมตัวอยางขางตน สามารถนําเสนอคุณลักษณะ
ของงานวิจัยตามประเด็นตางๆไดดังนี้
1. โจทยการวิจัย
โจทยการวิจัยที่ถูกนําเสนอในงานวิจัยกลุมตัวอยางพบวาการนําเสนอโจทยการวิจัย
หรือปญหาในการวิจัย มีทั้งกําหนดเพียงขอเดียวและมากกวา 1 ขอ โครงการวิจัยที่มีการกําหนดโจทย
การวิจัย สวนใหญเปนโจทยในการวิจัยในเชิงการคนหาคําตอบหรือปจจัยที่เกี่ยวของ (6 โจทย) รองลง
ไปเปนโจทยการสํารวจความพึงพอใจหรือทัศนคติ (5 โจทย) การเปรียบเทียบ (2 โจทย) และการหา
ความสัมพันธกับการสรางและพัฒนากระบวนการ (ประเด็นละ 1 โจทยเทากัน) แตอยางไรก็ตามยังมี
โครงการวิจัยอีกบางสวนที่มิไดกําหนดโจทยการวิจัยไว (4 โครงการ) ซึ่งสวนใหญเปนโครงการวิจัยที่มี
วัตถุประสงคในการสํารวจ เปรียบเทียบ และการคนหาคําตอบ
เมื่อทําการพิจารณาความสอดคลองของโจทยการวิจัย ที่มีการนําเสนอ พบวา สวน
ใหญมีความสอดคลองกับประเด็นอื่นๆในงานวิจัย การเขียนโจทยมีความชัดเจน รัดกุม สามารถบอก
ความหมายและแนวทางการวิจัย บอกขอบเขตของปญหา ซึ่งสามารถหาคําตอบไดดวยการวิจัย แสดง
ใหเห็นความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ศึกษา มีความเกี่ยวของกับคุณคาและความคิดเห็น ปญหาหลัก
และปญหายอยมีความสอดคลองกัน สามารถนําไปสูการสรางกฎเกณฑที่จะใชประโยชนได 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
ในการวิจัยสวนใหญเปนวัตถุประสงคที่เขียนในรูป เปาหมายการวิจัยที่ชัดเจน มิใชวิธีการ มีความ
สอดคลองกับชื่อเรื่อง โดยนําไปสูการตอบปญหาวิจัย ไมใชคําฟุมเฟอย และมีความชัดเจน ไมกํากวม
แตอยางไรก็ตามยังคงมีงานวิจัยบางสวน ซึ่งเปนสวนนอยที่ยังไมสอดคลองกับประเด็นการพิจารณา
ดังกลาวขางตน
3. สมมติฐานในการวิจัย
สมมติฐานในการวิจัยของโครงการวิจัยกลุมตัวอยาง พบวา การกําหนดสมมติฐานใน
การวิจัยสวนใหญมีความสอดคลองกับปญหา มีทฤษฏี งานวิจัย และเหตุผลสนับสนุน แสดงทิศทาง
ความสัมพันธระหวางตัวแปรและประเด็น ไมมีคําที่แสดงความคิดเห็นหรือคุณคาแฝงอยู และมีความ
สม่ํ า เสมอในการใช คํ า ศั พ ท แต อ ย างไรจากโครงการวิ จั ย กลุม ตั ว อย า งจํ า นวน 19 โครงการ มี
โครงการวิจัยถึง 13 โครงการที่มิไดมีการกําหนดสมมติฐานการวิจัยไว
4. กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการวิจัย
การกําหนดกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการวิจัย ซึ่งไดกําหนดไวในโครงการวิจัย
กลุมตัวอยาง พบวา โครงการวิจัยสวนใหญมีการกําหนดกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชเกี่ยวของกับ
สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
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ปญหาวิจัย แตมิไดเนนในการใชประโยชนนอกจากใหผูอานมีความรู และขาดการสรุปดวยถอยคํา
สังเคราะห วิเคราะห อภิปรายของผูวิจัย หรือการนําแนวคิดและทฤษฎีจากการทบทวนไปใชประโยชน
แตเปนการนเสนอตรงตามตนฉบับ มีหลักฐานอางอิงสนับสนุนกรอบแนวคิด แสดงความเกี่ยวของ
ระหวางโครงการวิจัยที่ดําเนินการกับงานวิจัยในอดีต แตขาดการวิเคราะหขอจํากัดและจุดออนของ
งานวิจัยนั้นๆ และมีรูปแบบการนําเสนอที่ถูกตองตามหลักภาษาและหลักการเขียนเอกสารวิชาการ
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 1 โครงการที่มิไดมีการ
กําหนดประชากรและกลุมตัวอยางเอาไว รวมทั้งยังมีโครงการวิจัยอีกบางสวนซึ่งถึงแมจะเปนสวนนอย
ที่ยังไมสอดคลองกับรายละเอียดขางตน
7. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในโครงการวิจัยกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญมี
ความเหมาะสม เครื่องมือมีความเที่ยงตรง และมีความเชื่อมั่นเพียงพอ มีการตรวจสอบคุณภาพให
สอดคลองกับกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา 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 ซึ่งโครงการวิจัยเหลานั้นเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ
9. ระยะเวลาในการวิจัย
การกําหนดระยะเวลาในการวิจัยของโครงการวิจัยกลุมตัวอยาง พบวา โครงการวิจัย
เกือบทั้งหมดมีความชัดเจนในการกําหนดระยะเวลา ซึ่งแบงออกเปนชวงตางๆของการดําเนินงาน
สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
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ชัด เจน มี ความเหมาะสมกั บวิ ธีการวิจัยในขั้นตอนตางๆ ยกเวน มีเพีย ง 3 โครงการเทานั้น ที่การ
กําหนดระยะเวลาไมสอดคลองกับขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย โดยจะเปนในลักษณะที่นอยเกินไปเมื่อ
เทียบกับวิธีวิจัยที่จะดําเนินการ
10. การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
สํ า หรั บ ประเด็ น การนําผลงานวิจัย ไปใชป ระโยชนนั้น พบวา โครงการวิจัย กลุ ม
ตัวอยางสวนใหญไดนําเสนอแนวทางการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนที่มีความสอดคลอง ตรงตาม
จุดมุ งหมายของการวิจัย และมีถึง 6 โครงการที่แนวทางการนําผลงานวิจัย ไปใชป ระโยชน ยังไม
ชัดเจนและสอดคลองในแนวทางดังกลาว
11. งบประมาณที่ใชในการวิจัย
ดานงบประมาณที่ใชในการวิจัย จากการศึกษาพบวา โครงการวิจัยกลุมตัวอยางได
กําหนดงบประมาณสําหรับดําเนินการไวอยางชัดเจน มีการแบงเปนหมวดหมูตางๆอยางเหมาะสม
และสอดคลองกับวิธีดําเนินการวิจัย แตมีเพียง 1 โครงการเทานั้นที่การกําหนดงบประมาณยังขาด
ความชัดเจนในความสอดคลองกับการดําเนินงานวิจัยในขั้นตอนตางๆ

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

ปการศึกษา 2556

การสังเคราะหงานวิจยั กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

66

บทที่ 5

สรุป และอภิปรายผล
5.1 สรุปผลการวิจัย
การวิ จัย เรื่อง “การสังเคราะหงานวิจัยกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรของ
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและสังเคราะหความสอดคลองของงานวิจัย
กลุ มสาขาวิ ช ามนุ ษยศาสตร และสังคมศาสตรที่ดําเนิน การระหวางปการศึกษา 2555-2556 ของ
มหาวิทยาลัย อีสเทิร นเอเชีย ซึ่ งจะนําไปสูแนวทางการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยกลุม สาขาวิช า
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่จะดําเนินงานตอไป โดยทําการสังเคราะหงานวิจัยของคณะที่มีการ
สอนกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ระหวางปการศึกษา 2555-2556 ประกอบดวย
คณะนิเทศศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร คณะศิลปศาสตร และคณะรัฐประศาสน
ศาสตร จํานวนกลุมตัวอยางโครงการวิจัยที่คัดเลือกแบบจําเพาะเจาะจง รวม 19 โครงการ ซึ่งเปน
การพิจารณาเฉพาะขอเสนอโครงการวิจัย หรือบทที่ 1 ถึง 3 สวนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลและสังเคราะหประกอบดวย แบบสํารวจเพื่อการสังเคราะหความสอดคลอง และแบบบันทึก
ขอมูลคุณลักษณะงานวิจัย ทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จาก
ผลสรุปที่ได และวิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณ ดวยสถิติพรรณา
จากโครงการวิจัยกลุมตัวอยาง 19 โครงการในกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
แบงออกไดเปนโครงการวิจัยจากคณะนิเทศศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร คณะศิลป
ศาสตร และคณะรัฐประศาสนศาสตร จํานวนคณะละ 4 โครงการ ยกเวนคณะนิเทศศาสตรเพียง 3
โครงการ ผลการสังเคราะห พบวา โครงการวิจัยกลุมตัวอยางที่ดําเนินการมีคาเฉลี่ยของคะแนนความ
สอดคลองอยูในระดับสูง โดยประเด็นงบประมาณที่ใชในการวิจัยมีคาเฉลี่ยความสอดคลองสูงสุด ใน
ระดับสูง สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ประเด็นสมมุติฐานมีความชัดเจนและสอดคลองอยูใน
ระดับคอนขางนอย
สวนคุณลักษณะของงานวิจัยของโครงการวิจัยกลุมตัวอยาง พบวา ประเด็นโจทยการวิจัย
วัตถุประสงคการวิจัยสมมติฐานในการวิจัยกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ระยะเวลาในการวิจัยการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนและงบประมาณที่ใชในการวิจัย ในภาพรวม
สวนใหญเปนไปตามกรอบการพิจารณาคุณลักษณะของงานวิจัยที่ดี ยกเวนในบางประเด็นยอยของ
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการวิจัยของโครงการวิจัยกลุมตัวอยาง ยังไมเปนไปตามกรอบการ
พิจารณา
ขอจํากัดที่ไดจากการสังเคราะหงานวิจัย
จากการเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียดทางดานความสอดคลอง และคุณลักษณะของงานวิจัย
จากโครงการตางๆที่ทําการคัดเลือกมาเปนกลุมตัวอยางในการสังเคราะห ทําใหไดพบกับขอจํากัดของ
การสังเคราะหดังตอไปนี้
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1) ขอเสนอโครงการวิจัยในบางโครงการที่ใชในการสังเคราะหครั้งนี้ พบวาบางโครงการเปน
ฉบับยอ ซึ่งใชเพื่อการจัดทําขอเสนอโครงการเพื่อการอนุมัติเทานั้น จึงอาจมีความแตกตางจากฉบับ
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)
4) เมื่อพิจารณาตามหลักการของการสังเคราะหงานวิจัย พบวาโครงการวิจัยที่ดําเนินการ
ระหวางปการศึกษา 2555-2556 มีจํานวนไมเพียงพอตอการสังเคราะหภาพรวมตลอดทั้งโครงการ อัน
จะนําไปสูการไดองคความรู เชน ในดานการเรียนการสอน หรือดานการพัฒนานวัตกรรม เปนตน
รวมทั้งแนวทางของวัตถุประสงคโครงการยังมีความแตกตางกันพอสมควร จึงไมเหมาะที่จะทําการ
สังเคราะหทั้งโครงการ ตลอดจนถาจะทําการสังเคราะหตามแนวทางดังกลาว จะมีเพียงบางคณะ
เทานั้นที่สามารถดําเนินการได ซึ่งก็จะไมสามารถสรุปเปนภาพรวมของการสังเคราะหในกลุมสาขาวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรได
5) ปริมาณงานวิจัยของแตละคณะที่ดําเนินการระหวางปการศึกษา 2555-2556 นับวายังมี
ปริมาณไมมากนัก ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการสั ง เคราะห โ ครงการวิ จั ย กลุ ม ตั ว อย า งของกลุ ม สาขาวิ ช ามนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร ทําใหพบวาในภาพรวมของการสังเคราะหทั้งในดานความสอดคลองที่อยูในระดับสูง
และคุณลักษณะของงานวิจัยเปนไปตามเกณฑการพิจารณางานวิจัยที่ดี ลักษณะของผลที่ไดเชนนี้สวน
หนึ่งนาจะมีผลมาจากการที่กระบวนการนําเสนอโครงการวิจัย ทั้งในสวนที่เปนขอเสนอโครงการหรือ
รายงานการวิจัย จะมีกรอบแนวทางในการนําเสนอ ซึ่งเปนขอกําหนดเกี่ยวกับรายละเอียดในแตละ
หัวขอที่จะตองมี และในกระบวนการนําเสนอนั้นจะตองผานการตรวจสอบแกไขจากคณะกรรมการ
ฝายวิจัยของสํานักวิจัยกอนที่จะไดรับการอนุมัติใหดําเนินการตอไป
แต อย างไรก็ ตามการที่ มีบ างโครงการวิจัย มิไดมีการนําเสนอรายละเอีย ดในบางหัว ขอนั้น
มักจะเกิดขึ้นกับกรณีที่โครงการวิจัยนั้นๆ เปนโครงการวิจัยเชิงคุณภาพ จึงอาจทําใหในบางหัวขอ
หรือประเด็นของการสํารวจเพื่อการสังเคราะหความสอดคลอง อาจไมสอดคลองหรือตรงตามประเด็น
จึงมิไดมีการนําเสนอไว เชน โจทยหรือปญหาในการวิจัย หรือสมมติฐาน แตอยางไรก็ตามหัวขอและ
ประเด็นเหลานี้สามารถใชการเทียบเคียงหรือเชื่อมโยงประกอบดวยได และเมื่อพิจารณาในภาพรวม
ของผลคะแนนความสอดคลองที่ไดเปนรายโครงการ จะพบวา ถึงแมในบางโครงการวิจัยจะไมสามารถ
พิจารณาความสอดคลองได เนื่องจากมิไดมีการนําเสนอขอมูลในหัวขอเหลานั้นไว แตจะมีคะแนน
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ความสอดคล องอยูในระดั บปานกลางจนถึงระดับสูง ซึ่งหมายถึงในหัว ขอหรือประเด็น ของความ
สอดคลองอื่นๆที่นําเสนอ มีความสมบูรณเปนไปตามหัวขอและประเด็นที่กําหนด
นอกจากนั้นการที่โครงการวิจัยไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก ซึ่งหมายรวมถึงการ
ที่ผู วิ จั ย ได รั บ การยอมรั บ จากหน ว ยงานภายนอกดว ย แสดงออกใหเห็น ถึงการมีศักยภาพในดาน
งานวิจัยจนเปนที่ยอมรับในดานคุณภาพของงาน และการที่ไดรับการสนับสนุนจากภายนอก ยังมีสวน
ชวยใหการกําหนดรายละเอียดในหัวขอหรือประเด็นตางๆของการวิจัย เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
มากกวา
ลักษณะขางตนแสดงใหเห็นถึงความสอดคลอง และความสําคัญของกรอบหรือแนวทางที่ใช
ประกอบสําหรับการนําเสนอขอเสนอโครงการวิจัยของผูวิจัย หรือการจัดทํารายงานการวิจัย ซึ่งเปน
เครื่องมือที่ชวยใหการออกแบบการวิจัยมีความเปนวิชาการ เปนมาตรฐาน ตลอดจนมีสวนชวยให
กระบวนการดําเนินการวิจัยสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการออกแบบ
งานวิจัย (สิน พันธุพินิจ, 2549: 107-110)
แตอยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตามหัวขอตางๆ ทั้งในดานความสอดคลองและคุณลักษณะ
ของงานวิจัยที่ยังไมเปนไปตามเกณฑการพิจารณาในบางโครงการวิจัย ซึ่งมีสาเหตุของการไมเปนไป
ตามเกณฑการพิจารณาใน 2 ลักษณะ คือ การไมระบุหรือนําเสนอขอมูลใหครบตามกรอบของการ
เขียนขอเสนอโครงการที่กําหนดไว และการไมเปนไปตามคุณลักษณะของเกณฑการพิจารณาในราย
ประเด็นยอยตางๆ ทั้งนี้ในสวนของการนําเสนอขอมูลไมครบ อาจเปนผลจากความเขาใจในลักษณะ
ของงานวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ ซึ่ ง ผู วิ จั ย ส ว นใหญมักจะละเว น การนําเสนอขอมู ล ตามกรอบที่กําหนด
เนื่องจากพิจารณาวาไมมีความจําเปนตอการนําเสนอในขอเสนอโครงการ หรือโครงการวิจัยเหลานั้น
ไม มีขอมู ล สํ า หรั บ หั ว ข อตามกรอบนั้น ๆ เชน การไมกําหนดโจทยห รือปญหาในการวิจัย การไม
กําหนดสมมติฐาน การไมกําหนดเครื่องมือหรือสถิติที่ใชในการวิจัย เปนตน ทั้งๆที่การนําเสนอขอมูล
เหลานี้จะมีสวนชวยใหการดําเนินการวิจัยมีความชัดเจน สามารถกํากับทิศทางไดตามเปาหมาย (รัตนา
ดวงแกว, 2556: 19-22) เชน การกําหนดโจทยหรือปญหาในการวิจัยการกําหนดสมมติฐานในการ
วิจัย การกําหนดสถิติที่ใชในการวิเคราะห็ขอมูลจากการวิจัย เปนตน ซึ่งหัวขอและประเด็นเหลานี้จะ
เป น เครื่ องมื อที่ ช ว ยกํ า กั บ ทิ ศทางของการดําเนิน งานวิจัย ไมวาจะเปน งานวิจัย ประเภทใดก็ตาม
เพียงแตตองมีความสอดคลองกับการวิจัยนั้นๆ
5.3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่จะ
ดําเนินงานตอไปของมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
จากผลการสั ง เคราะห โ ครงการวิ จั ย ที่ ดํ า เนิ น การกั บ กลุ ม สาขาวิ ช ามนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร จึงทําใหสามารถกําหนดเปนแนวทาง ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยใน
กลุมสาขาวิชานี้ของมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย โดยผานการดําเนินงานของสํานักวิจัย ซึ่งจากผลการ
สังเคราะหโครงการวิจัยกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สามารถสรุปเปนแนวทางหลัก
ในการพัฒนาโครงการวิจัย โดยแนวทางการพัฒนาดังกลาวประกอบดวย
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1) การพัฒนาทักษะการออกแบบโครงการวิจัย
ทั้งนี้จากผลการวิจัย พบวา การที่หัวขอหรือประเด็นตางๆ ซึ่งเปนองคประกอบของการ
วิจัย ยังมีบางสวนที่ขาดความสอดคลองสัมพันธระหวางกัน หรือบางสวนขาดหายไป จึงเปนการ
แสดงใหเห็นถึงความจําเปนในการพัฒนา และเสริมสรางทักษะของผูวิจัยในการออกแบบโครงการวิจัย
เพื่อใหผูวิจัยสามารถออกแบบและวางแผนซึ่งนับไดวาเปนกระบวนการในขั้นตนของการวิจัย ให
เปนไปดวยความสอดคลองและสัมพันธร ะหวางกัน อันจะนําไปสูการบรรลุตามวัตถุป ระสงคและ
กระบวนการวิจัยที่กําหนด ผลที่ไดจากการวิจัยมีความนาเชื่อถือ 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
3) การสราง และพัฒนาทักษะในการเขียนสําหรับการพัฒนาโครงการวิจัยเปนรายหัวขอ
ตามองคประกอบตางๆที่จําเปนสําหรับงานวิจัย 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 ควรทีจ่ ะมีความสอดคลองกับวิธีการวิจัยที่ออกแบบไว สถิติจะตองสอดรับกับ
ประเภทและระดับของขอมูล เพื่อใหผลการวิเคราะหมีความถูกตอง แมนยํา และนาเชื่อถือ ทั้งนี้จาก
ผลการวิจัย พบวา การเลือกใชสถิติยังเปนประเด็นที่ขาดความชัดเจนในการเลือกใช ซึ่งจะสงผลถึง
ความนาเชื่อถือหรือการบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดในโครงการวิจัยดวย จึงเปนความจําเปนที่
ผูวิจัยควรที่จะไดรับการพัฒนาในเรื่องนี้
สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
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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
โครงการวิ จั ย ให ส ามารถบรรลุ เ ป า หมายตามที่ กํ า หนดไว ไ ด เ ป น อย า งดี โดยสามารถใช ใ นการ
ขับเคลื่อนโครงการวิจัยไดในทุกกลุมสาขาวิชา ตลอดจนทุกประเภทของงานวิจัย
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
ยกระดับงานวิจัยของกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เชน การสรางโครงการวิจัยระหวาง
คณะ ระหวางกลุมสาขาวิชาอื่นๆ จะมีสวนชวยใหบุคลากรมีความพรอมในการสรางสรรคงานวิจัยที่มี
ลักษณะเปนชุดโครงการขนาดใหญ ซึ่งเปนงานที่สงผลครอบคลุมตอการพัฒนาประเทศมากกวา
6) จํานวนโครงการวิจัยที่ใชในการสังเคราะหครั้งนี้ มีจํานวนไมมากนักเนื่องจาก
ขอจํากัดของการผลิตผลงานโครงการวิจัย ดังนั้นการสงเสริมใหบุคลากรตระหนักถึงการวิจัย เปน
สิ่งจําเปนสําหรับการพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะบุคลากรสายผูสอน
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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 ควรไดรับการสรางความตระหนัก และสนับสนุนจาก
ทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยอาจกําหนดเปนนโยบายตั้งแตระดับบริหารไปจนถึงระดับผูปฏิบัติในแตละ
คณะสาขาวิชา และมีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
3) นอกจากการใหการสนับสนุนในเชิงงบประมาณ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
ในการดําเนินโคตรงการวิจัยแลว การใหรางวัลแกบุคลากรผูที่สามารถสรางงานวิจัยใหเกิดขึ้น เปน
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
7) การสนั บ สนุ น ให ผู วิ จั ย มี โ อกาสได ส ร า งเครื อ ข า ย ร ว มงานวิ จั ย กั บ หน ว ยงาน
ภายนอก ทั้งในลักษณะของการไดรับการสนับสนุนเชิงงบประมาณ ตลอดจนการสรางความรวมมือ
ในการดําเนินการวิจัยระหวางสถาบันอุดมศึกษาดวยกัน นับไดวาเปนสิ่งจําเปนที่จะชวยใหนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชียไดรับการฝกฝน และพัฒนาประสบการณดานการวิจัยไดเปนอยางดี
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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
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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

สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

ไม
สอดคลอง

ปการศึกษา 2556

79

การสังเคราะหงานวิจยั กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

แบบสํารวจเพื่อการสังเคราะหความสอดคลองในงานวิจัย (ตอ)
คะแนน คะแนน
ที่ได
เต็ม

5

5

ประเด็นในการสํารวจ

มี

การไดมาซึ่งกลุมตัวอยางเหมาะสมและสอดคลอง
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

81

การสังเคราะหงานวิจยั กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

แบบสํารวจเพื่อการสังเคราะหความสอดคลองในงานวิจัย (ตอ)
คะแนน คะแนน
ที่ได
เต็ม

5

5

ประเด็นในการสํารวจ

มี

ไมมี

สอดคลอง

ไม
สอดคลอง

การกําหนดคํานิยามปฏิบัติการของสิ่งที่มุงวัดอยางเหมาะสมชัดเจน 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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