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ขอบข่ายของการบรรยาย
1. การให้คาํปรึกษาวทิยานิพนธ์
2. หลกัการและวธิีการให้คาํปรึกษา
3. แนวปฏบิัตใินการให้คาํปรึกษา
4. ความรู้ทีจ่าํเป็น
5. จุดสําคญัทีต่้องตรวจในการให้คาํปรึกษา
6. กรณตีวัอย่างงานวทิยานิพนธ์ดเีด่น



กระบวนการให้คาํปรึกษาวทิยานิพนธ์
1. การแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษา
2. การบริหารงานทีป่รึกษา
3. การตดิตามกาํกบัการทาํวจิัย
4. การประเมนิผลงานวจิัย
5. การให้คาํปรึกษาในการพมิพ์เผยแพร่งานวจิัย



บทบาทของอาจารย์ทีป่รึกษา
• เป็นพีเ่ลีย้งอย่างเข้มแขง็ (active mentor)
• เป็นทีป่รึกษาแนะนํา (advisor)
• เป็นอาจารย์ผู้สอน(tutor)
• เป็นผู้วจิารณ์(critic)
• เป็นต้นแบบ(model)
• เป็นผู้ประเมนิ (evaluator)
• เป็นผู้ร่วมงานวจิยั (research colleague)



หลกัปฏิบัตขิองอาจารย์ทีป่รึกษา Seven Cs
1. ความเชื่อถอืไว้วางใจได้ (creditability) 
2. ความมสีมาธิ (concentration)
3. ความผูกพนั (commitment)
4. ความร่วมมอืรวมพลงั (collaboration)
5. ความห่วงใย (concern)
6. ความเข้าใจผู้อืน่ (consideration)
7. ความเปลีย่นแปลง (change)



เป้าหมายของการเขยีนวทิยานิพนธ์ Seven Cs

1. ความถูกต้อง (correctness) 
2. ความมเีหตุผลมัน่คง (cogency)
3. ความชัดเจนแจ่มแจ้ง (clarity)
4. ความสมบรูณ์ (completeness)
5. ความกะทดัรัด (concision)
6. ความคงทีห่รือความคงเส้นคงวา (consistency)
7. ความสัมพนัธ์เชื่อมโยงสอดคล้อง (correspondency)



วธิีการให้คาํปรึกษาวทิยานิพนธ์
1.การให้คาํปรึกษา ทางวาจา-พูดคุย
2.ต้องใช้ภาษาทีส่ื่อสารเข้าใจง่าย / สังเกตสีหน้าลูกศิษย์
3.ภาษาทีใ่ช้ต้องไม่วกวน  ตั้งคาํถามเป็นระยะๆ
4.ให้โอกาสนักศึกษาในการตอบคาํถาม  รอคอยคาํตอบ
5.อธิบายหรือขยายความในประเดน็ทีเ่ป็นปัญหา  ไม่ชัดเจน
6.ตรวจสอบความถูกต้องของนักศึกษา



สร้างข้อตกลงในการทาํงาน
1. มกีารพบปะกนัสมํา่เสมอตามเวลาทีน่ัดหมาย  ตรงต่อเวลา
2. เตรียมตวัก่อนมาพบอาจารย์ทีป่รึกษา
3. งานทุกอย่างทีน่ักศึกษาทาํต้องพึง่ตนเอง   ไม่หวงัพึง่อาจารย์ฝ่ายเดยีว
4. รู้จกักาลเทศะในการเข้าพบอาจารย์
5. รับฟังข้อคดิเห็นของอาจารย์ คดิก่อนโต้แย้งด้วยเหตุและผลด้วยท่าทสีุภาพ
6. การสื่อสารผ่านบันทกึต้องรู้จกัใช้ภาษา
7. เชื่อในคาํแนะนําของอาจารย์ทีป่รึกษา  ไม่ตรวจสอบข้อแนะนําของอาจารย์

ทีป่รึกษากบัอาจารย์ท่านอืน่โดยไม่จําเป็น



ยุทธวธิีในการตรวจงานและการให้คาํปรึกษา
1.ขอให้นักศึกษาส่งงานครั้งก่อนแนบมาทุกครั้ง เพือ่ตรวจสอบการแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ
2.นักศึกษาบางคนแก้ไขนอกเหนือจากทีเ่สนอแนะ
3.ขอเอกสารทีน่ักศึกษาไปทาํการศึกษาค้นคว้า (เพือ่ตรวจสอบในบางครั้ง)
4.นักศึกษาบางคนจบัประเดน็ไม่เก่ง   อาจอนุญาตให้บันทกึเทป
5.นักศึกษาทาํผดิพลาดมาก  ควรให้เขยีนบันทกึข้อผดิพลาดและให้ตรวจสอบ

ก่อนส่งอาจารย์
6.นักศึกษาค้นคว้าไม่เป็น
7.นักศึกษาอ่านหนังสือไม่แตก



การตรวจแก้ไขงาน
1.เขยีนตั้งคาํถามในข้อความทีค่ลุมเครือ
   บางครั้งจาํเป็นต้องเขยีนให้ดู เป็นตวัอย่าง
2.เขยีนแนวทางการปรับปรุง
   - การเขยีนสั้นๆ เช่น ดแีล้ว ok  ใช้ไม่ได้  ไม่รู้เรื่อง     
ไม่เข้าใจ  นักศึกษาจะไม่รู้มากขึน้

   - ไม่ควรตั้งความหวงัหรือคาดหวงันักศึกษาสูงเกนิไป



แนวปฏิบัตใินการให้คาํปรึกษา
1.ขั้นการสํารวจความสนใจและกาํหนดหัวข้อวจิัย
2.ขั้นการพฒันากรอบแนวคดิของการวจิัย(Concept paper)
3.ขั้นการพฒันาข้อเสนอโครงการวจิัย(Research proposal)
4.ขั้นการขออนุมตัขิ้อเสนอโครงการวจิัย(Proposal approval)
5.ขั้นดาํเนินการวจิัย
6.ขั้นสอบปากเปล่า / สอบป้องกนั
7.ขั้นประเมนิการวจิัย
8.ขั้นเผยแพร่งานวจิัย



ขั้นการพฒันาข้อเสนอโครงการวจิยั(Research proposal)
• ชื่อเรื่องวจิยั
• ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาวจิยั
• วตัถุประสงค์ของการวจิยั
• ขอบเขตของการวจิยั       - สมมตฐิานการวจิยั
• วธิีดาํเนินการวจิยั
• ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ
• แผนการดาํเนินงาน
• บรรณานุกรม



ขั้นการดาํเนินการวจิยั
1.การกาํหนดตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั
• ระบุลกัษณะกลุ่มประชากรและอธิบายลกัษณะและวธิีการเลอืกลุ่มตวัอย่าง
• อธิบายการวางแผนทดลอง
2.การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื
• การนิยามตวัแปรทีต่้องการวดั
• สร้างเครื่องมอืวจิยั
• การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื
• ยมืเครื่องมอืของคนอืน่ แสดงหลกัฐานการอนุญาตใช้การตรวจสอบคุณภาพซํ้า
ข้อบกพร่อง
• ระบุเครื่องมอื ไม่บอกคุณภาพ ไม่ควรให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแต่ด้านภาษา



ขั้นการดาํเนินการวจิยั
3.การทาํการศึกษานําร่อง(pilot study)
   - ดูความเป็นไปได้ของการดาํเนินงาน
4.การรวบรวมข้อมูล
5.การวเิคราะห์ข้อมูล
• การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
• ใช้สถติไิม่เหมาะสม
• นักศึกษาควรรู้จกัธรรมชาตแิละลกัษณะของตวัแปรทีศ่ึกษา
6.การเขยีนรายงานการวจิยั
• ให้นักศึกษามอีสิระในการเขยีน   อาจารย์ทาํหน้าทีเ่หมอืนบรรณาธิการ



ขั้นการสอบปากเปล่าและการประเมนิงานวจิัย
• ให้คาํแนะนําเตรียมตวัสอบ
• มัน่ใจว่าผู้เรียนเข้าใจกระบวนการวจิยัทั้งหมด
• ช่วยตั้งคาํถามทีใ่ห้นักศึกษาแสดงความสามารถของ
ตนเองออกมาได้

• ให้ข้อมูล ป้อนกลบัเพือ่ให้นักศึกษาได้รู้จุดเด่นและ
จุดบกพร่องในขณะสอบ



ขั้นการเผยแพร่งานวจิยั
• เผยแพร่ในวารสารทางวชิาการ
•ประชุมวชิาการ



ความรู้ทีจ่าํเป็น
1.นโยบายการวจิยัระดบัชาติ / สถาบัน
• นโยบาย  ทศิทาง ยุทธศาสตร์การวจิยัของประเทศ
• การปฏริูปการศึกษารอบทีส่อง -  พ.ร.บ.กศ.
• แผนการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 - 2559
• แผนงานวจิยัหลกัของสถาบัน   หลกัสูตรใหม่ฯลฯ
• จรรยาบรรณนักวจิยั



1. กาํหนดปัญหาวจิยั
2. กาํหนดวตัถุประสงค์ของการวจิยั
3. การกาํหนดขอบเขตการวจิยั
4. กาํหนดกรอบแนวคดิการวจิยั/ทบทวนวรรณกรรม
5. กาํหนดสมมตฐิานการวจิยั
6. การออกแบบวจิยั

-  Sampling  design
- Measurement  design
- Analysis  design

7. การเกบ็รวบรวมข้อมูล
8. การประมวลผลและวเิคราะห์ข้อมูล
9. การเขยีนรายงานการวจิยั



วธิีวทิยาการวจิยั
1.การออกแบบการวจิัย
2.เทคนิคการกาํหนดและเลอืกกลุ่มตวัอย่าง
3.การพฒันาเครื่องมอื
4.การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืวจิัย
5.การวเิคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูล
6.การเขยีนรายงานการวจิัย
7.การเขยีนบทความวจิัย
8.การประเมนิวทิยานิพนธ์



วธิีวทิยาการวจิยั
1.การวจิัยเชิงประวตัศิาสตร์
2.การวจิัยเชิงสํารวจ
3.การวจิัยเชิงทดลอง  -  4.การวจิัยเชิงกึง่ทดลอง
5.การวจิัยเชิงบรรยาย /เชิงสัมพนัธ์/เชิงเปรียบเทยีบ - สาเหตุ
6.การวจิัยเชิงคุณภาพ
7.การวจิัยเชิงประเมนิ
8.การวจิัยและพฒันา
9. การวจิัยเชิงอนาคต      10. การสังเคราะห์งานวจิัย



การออกแบบวจิยั
• Sampling design
• Measurement design
• Analysis design



ปัญหาด้านภาษา
1.ใช้ภาษาทีเ่ป็นประโยคซับซ้อน มคี่าเชื่อม เช่น ที ่ซึ่ง ใน และ แต่ มาก
2.ในหนึ่งย่อหน้ามหีลายประเดน็ ไม่สามารถเชื่อมโยงความคดิได้
3.เขยีนภาษาไม่จบประโยค
4.ใช้ภาษาไม่กระชับ
5.ใช้คาํซํ้าบ่อย โดยเฉพาะคาํว่า  ที ่ ซึ่ง  โดย  แต่  จาก  ใน ฯ
6.มกีารใช้คาํไม่คงที ่เช่น ตวับ่งชี้  ตวัชี้วดั  ดชันี  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  ความสามารถทางการเรียน  สัมฤทธิผล  เป็นต้น



1.ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาวจิัย
• อธิบายหลกัการสําคญัทีไ่กลมากจากปัญหาวจิยั
• ส่วนทีร่ะบุปัญหาวจิยัน้อยมาก
• หลกัการหรือเหตุผลยาว10 หน้า   แต่ระบุสภาพ
ปัญหาแค่ครึ่งหน้า



1.ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาวจิยั

•การนําเข่าสู่ปัญหาวจิยั
•ทีม่าของปัญหาวจิยั
• ปัญหาวจิยั
•ความสําคญัของปัญหาวจิยั



2.การเขยีนวตัถุประสงค์การวจิยั
* ต้องระบุกจิกรรมหรือกระบวนการทีผู่้วจิยัต้องการ

กระทาํเพือ่ให้ได้ข้อมูลตอบคาํถามวจิยั
เพือ่ศึกษา...       เพือ่สร้าง....     เพือ่พฒันา..... 
เพือ่ตรวจสอบ...  เพือ่วเิคราะห์...  เพือ่ประเมนิ.... ฯลฯ
ข้อบกพร่อง ระบุสิ่งทีเ่ป็นประโยชน์จาการวจิยั หรือ
ระบุผลการวจิยัทีต่้องการอยากรู้



 ประชากรทีศ่ึกษา(เป็นใคร อยู่ทีไ่หน 
จาํนวนเท่าไร) ระบุเหตุผลในการศึกษาฯ

 ตวัแปรทีศ่ึกษา(มตีวัแปรใดบ้าง) ระบุ
เหตุผลในการคดัเลอืกตวัแปร

  ช่วงระยะเวลาทีท่าํการศึกษา

ของการวจิยั



ข้อจาํกดัของการวจิยั
• แสดงถงึความไม่สมบรูณ์ของการวจิยั
• เกดิขึน้หลงัจากทาํวจิยัเสร็จแล้ว และผู้วจิยัพบข้อจาํกดัใน
ระหว่างการทาํวจิยั ข้อจาํกดัทีร่ับไม่ได้เช่น กลุ่มตวัอย่างไม่
ตั้งใจตอบหรือไม่ตั้งใจให้ข้อมูล

• กลุ่มตวัอย่างมขีนาดน้อยกว่าทีก่าํหนด
• การวดัตวัแปรทาํได้ไม่สมบรูณ์ครบถ้วนตามนิยาม



เป็นข้อความทีค่าดคะเนคาํตอบของปัญหาการวจิยั
ต้องตั้งบนรากฐานของแนวคดิทฤษฎหีรือผลงานวจิยั
มคีวามชัดเจน เฉพาะเจาะจง
แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร “นร.ทีเ่รียนโดยใช้
เอกสารประกอบการเรียนวชิาฯมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน”
สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการวจิยั
ต้องทดสอบได้



นิยามศัพท์เฉพาะ
• นิยามแยกคาํ เช่น   ความคดิเห็นเกีย่วกบัการปฏริูปการศึกษา
  ความคดิเห็น หมายถงึ ความรู้สึกของบุคคลทีม่ตี่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
  การปฏริูปการศึกษา หมายถงึ การเปลีย่นแปลงแนวคดิและแนวทางการ 

จดัการศึกษาฯ
  ควรแก้เป็น
   ความคดิเห็นเกีย่วกบัการปฏริูปการศึกษา หมายถงึ ความรู้สึกของครูทีม่ี

ต่อการปฏริูปการศึกษา ซึ่งจาํแนกเป็น 4ประเดน็ ได้แก่ แนวทางการจดั
การศึกษา  การประกนัคุณภาพ  ระบบโครงสร้างฯ การพฒันาครู  ในการ
วจิยัครั้งนีว้ดัจากแบบสอบถามทีเ่ป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบั

 
   



ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจิยั
• เขยีนเหมอืนวตัถุประสงค์ของการวจิัย
• ทาํให้ทราบ ...........
    ควรขยายความว่า การทาํวจิัยแล้วทาํให้ทราบตามวตัถุประสงค์
ของการวจิัย ต้องขยายต่อว่าข้อมูลทีท่ราบทาํให้เกดิประโยชน์
อะไรบ้าง



เอกสารและการวจิยัทีเ่กีย่วข้อง
1. การอ้างองิเอกสารค่อนข้างเก่า
    นับถอยหลงั 1-2 ปี  30%
    นับถอยหลงั 3-5 ปี 50%
2. การอ้างองิโดยไม่ได้เรียบเรียงภาษาใหม่
3. อ้างองิไม่ตรงตามต้นฉบับ
4. อ้างองิแบบตดัต่อไม่ได้สังเคราะห์



กรอบแนวคดิการวจิยั 
(Conceptual framework)

เป็นกรอบแนวคดิการวจิยัด้านเนือ้หา
สาระ ประกอบด้วย ตวัแปรทีศ่ึกษา
และการระบุความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่างตวัแปรในการวจิยั



เครื่องมอืการวจิยั
• มรีายละเอยีดน้อย
• ระบุประเภทของเครื่องมอืวจิยัและขั้นตอนการสร้างเครื่องมอื
   มแีต่หัวข้อไม่มรีายละเอยีด เช่น 
   เครื่องมอืวจิยั คอื แบบสอบถาม ทีเ่ป็นคาํถามปลายปิดและปลายเปิดมี

ขั้นตอนการสร้างดงันี้
   1.ศึกษาเอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการวจิยั

2.กาํหนดโครงสร้างของข้อคาํถาม
3.สร้างข้อคาํถามแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา

   4.นําเครื่องมอืไปทดลองใช้



ลกัษณะขอ้มูล เครื่องมือ และ
วิธีการรวบรวมขอ้มูล

ลกัษณะขอ้มูล เครื่องมือ และ
วิธีการรวบรวมขอ้มูล

ตวัแปร/ตวัชี้วดัตวัแปร/ตวัชี้วดั เครื่องมือเครื่องมือ วิธีการวิธีการ
ความรูค้วามสามารถ
ทางสมอง
ความรูค้วามสามารถ
ทางสมอง

แบบสอบถาม/
แบบสมัภาษณ์
แบบสอบถาม/
แบบสมัภาษณ์

การสอบถาม/
การสมัภาษณ์
การสอบถาม/
การสมัภาษณ์

แบบทดสอบแบบทดสอบ การทดสอบการทดสอบ

ความรูส้ึก/
ความคิดเห็น
ความรูส้ึก/
ความคิดเห็น

แบบสงัเกต
แบบประเมิน
แบบสงัเกต
แบบประเมิน

การสงัเกตการสงัเกตพฤตกิรรม
การปฏิบตัิ
พฤตกิรรม
การปฏิบตัิ



การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืวจิยั

ลกัษณะเครื่องมอื ความตรง ความเทีย่ง
1. แบบทดสอบ
2. แบบสอบถาม
     - ข้อเทจ็จริง
     - วดัความคดิเห็น/ 
         ความรู้สึก
3. แบบวดัทางจติวทิยา

4. แบบวดัพฤตกิรรม
    (จากการสังเกต)

ความตรงตามเนือ้หา
ความตรงตามเนือ้หา

ความตรงตามเนือ้หา

ความตรงตามเนือ้หา
ความตรงเชิงโครงสร้าง
ความตรงตามเนือ้หา

KR-20, KR-21
-

สัมประสิทธิ์แอลฟา

สัมประสิทธิ์แอลฟา

ความเทีย่งระหว่างผู้ประเมนิ

วธิีการตรวจสอบคุณภาพ



เครื่องมอื   ความตรง      ความเทีย่ง       ความยาก     อาํนาจจาํแนก
แบบประเมนิ
แบบทดสอบ
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบวดัคุณลกัษณะ

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ





 





 





 



การเกบ็รวบรวมข้อมูล
• เขยีนแบบสตรูสําเร็จ (เขยีนเหมอืนโครงการวจิยั)
• ขอหนังสือจากบัณฑติ
• ผู้วจิยัเข้าไปเกบ็ข้อมูลเอง
   ควรจะเขยีนเทคนิคทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล
• อธิบายยุทธวธิีทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลให้มาก



การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล
• นําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูลตามรายการข้อคาํถามใน
เครื่องมอืวจิยั

ควรนําเสนอ
• ลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างทีใ่ห้ข้อมูล
• นําเสนอผลการวเิคราะห์ตามวตัถุประสงค์ของการวจิยั
• มหีลายเรื่อง ควรแบ่งเป็นตอนๆ และมสีรุปภายใต้แต่ละตอน



การวเิคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายข้อมูล

1. นําเสนอตามวตัถุประสงค์ของการวจิัย
เกณฑ์การเลอืกใช้สถติเิพือ่การวเิคราะห์ข้อมูล
1. วตัถุประสงค์ของการวจิัย
2. ระดบัการวดัของตวัแปรตามและตวัแปรต้น
3. ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตวัอย่าง
4. ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
5. ความสอดคล้องระหว่างข้อมูลกบัข้อตกลงเบือ้งต้นของสถติิ



การแปลความหมายข้อมูล
1. การอ่านค่าสถติทิีไ่ด้จากการวเิคราะห์
2. การให้ความหมายค่าสถติทิีไ่ด้จากการวเิคราะห์
3. การสรุปความหมายจากผลการวเิคราะห์โดยองิ

สมมตฐิานการวจิยัเพือ่ตอบคาํถามวจิยั
4. การตคีวามเปรียบเทยีบผลการวเิคราะห์ แต่ละตอน

ว่าสอดคล้อง/ขดัแย้งกนัอย่างไร



การอภปิราย
• เสนอแต่ผลการวจิยั ขาดรายละเอยีดของการอภปิรายผล
• อภปิรายผลเชื่อมโยงให้เห็นสิ่งทีค่้นพบกบัทฤษฏหีรือ
ผลการวจิยัอืน่ๆทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ขยายมุมมองให้กว้างขึน้

• ปัญหาเขยีนอภปิราย โดยการระบุซํ้า ถงึผลการวจิยัทีพ่บทีม่ี
รายละเอยีดมากขึน้ โดยเข้าใจว่าเป็นการอภปิราย



ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยั
• เสนอข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัต่อไป โดยไม่มเีหตุผล
รองรับและไม่ได้อ้างองิผลการวจิยัของตนเอง

• เสนอแนะแบบลอยๆ  เช่น
   ควรเพิม่ตวัแปรอืน่ๆ เข้ามาศึกษาในครั้งต่อไป แล้วไม่ได้
ขยายความว่า ข้อค้นพบใดในการวจิยันั้น ทีช่ี้ให้เห็นว่า
ต้องนําตวัแปรอืน่เข้ามาศึกษา



บรรณานุกรม
•ขาดการตรวจสอบความถูกต้อง
•ระบุชื่อสํานักพมิพ์ผดิ  ฯลฯ
ภาคผนวก  ควรนํามาใส่เท่าทีจ่าํเป็น



การประเมนิวทิยานิพนธ์
คุณภาพของรายงานการวจิยั

รายการตรวจสอบ ดมีาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง
1. ความชัดเจนของความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาวจิัย
2. ความสอดคล้องของวตัถุประสงค์ของการวจิัยกบัวธิีดาํเนินการวจิัย
3. การกาํหนดกรอบความคดิการวจิัยมคีวามสมเหตุสมผล
4. ความสามารถในการสังเคราะห์เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการวจิัย
5. เอกสารอ้างองิมคีวามทนัสมยั ครบถ้วนและเกีย่วข้องกบัประเดน็วจิัย
6. วธิีดาํเนินการวจิัยมคีวามเหมาะสม
7. เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิัยมคีุณภาพ
8. การวเิคราะห์ข้อมูลถูกต้องสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการวจิัย
9. การรายงานผลการวจิัยสรุปได้ถูกต้องสอดคล้องกบัผลการวเิคราะห์

ข้อมูล
10. มกีารอภปิรายผลทีส่มเหตุสมผล มทีฤษฏีหรือเหตุผลรองรับหนัก

แน่น
11. การเขยีนรายงานผลการวจิัยและคุณภาพของรายงานผลการวจิัยโดย

สรุปรวม

รวม



1. บทคดัย่อ (Abstract)
2. ส่วนนํา (Introduction)
3. วธิีการ (Method)
4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล (Analysis Results)
5. การอภปิรายและสรุปผล (Discussion / Conclusion)
6. ส่วนอ้างองิและภาคผนวก (References / Appendix)



บทคดัย่อ (Abstract)
• วตัถุประสงค์ของการวจิยั
• วธิีดาํเนินการวจิยั
• สรุปผลการวจิยั



ส่วนนํา(Introduction)
• ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา
• วตัถุประสงค์ของการวจิยั
• เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการวจิยัและงานวจิยัสําคญัที่
นําไปสู่การสร้างกรอบความคดิ

• สมมตฐิานการวจิยั



วธิีดาํเนินการวจิยั (Methods)
1.ลกัษณะประชากรและกลุ่มตวัอย่าง
2.การนิยามตวัแปร
3.เครื่องมอืวจิัยและคุณภาพเครื่องมอื
4.วธิีการเกบ็รวบรวมข้อมูล
5.การวเิคราะห์ข้อมูล



กรอบแนวคดิการวจิยั 
(Conceptual framework)

เป็นกรอบแนวคดิการวจิยัด้านเนือ้หา
สาระ ประกอบด้วย ตวัแปรทีศ่ึกษา
และการระบุความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่างตวัแปรในการวจิยั



การนําเสนอกรอบแนวคดิการวจิยั

1. การบรรยาย
2. แบบจาํลอง
3. แผนภาพ



ชื่อเรื่องปัจจยัทีส่่งผลต่อคุณภาพการปฏบิตังิาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาช่วงชั้นที ่ 3  และ  4
คุณลกัษณะส่วนบุคคล  ภูมหิลงั  ประสบการณ์ในการ

บริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา  มี
ความสัมพนัธ์กบัความพงึพอใจในการปฏบิัตงิานของ
ผู้บริหาร  ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการปฏบิัตงิานของ
ผู้บริหาร



รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของตวัแปรบางตวักบัผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม. ปลาย

คุณภาพการสอน ความถนัด

ความสนใจใน
วทิยาศาสตร์

พืน้ฐาน
ความรู้เดมิ

ฐานะทาง
เศรษฐกจิ
และสังคม

การส่งเสริม
การเรียน

วทิยาศาสตร์
ของครอบครัว

กจินิสัย
ในการเรียน ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

การใช้ประโยชน์

กจิกรรม
วทิยาศาสตร์
นอกชั้นเรียน


