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สรุปรายงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การพัฒนาความคิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)” 

 
 
1.  ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความคิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย  
  (Routine to Research : R2R)” 
2.  สถานที่จัด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

3.  ระยะเวลาด าเนินการ  ระหว่างวันที่  2 - 3 สิงหาคม  2565   

4.  ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ขอรับทุนและหน่วยงาน 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวบุสบง  วงค์แก้ว 

 ผู้ขอรับทุน   :  บุคลากรส านักบรรณสารสนเทศ 36 คน 

 หน่วยงาน       :  ส านักบรรณสารสนเทศ 

 โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลประเภทหน่วยงาน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

5. ความส าคัญของโครงการ 
 ปัจจุบันการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต้องเผชิญกับความท้าทายมากขึ้น ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องปรับตัวเพ่ือรับกับ
สถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แนวคิดการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research 
หรือ R2R)  เปรียบเสมือนนวัตกรรมหรือเครื่องมือหนึ่งในด้านการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นกลไกผลักดันให้บุคลากรใน
หน่วยงานศึกษา ค้นคว้า น าหลักของกระบวนการท าวิจัยไปใช้ปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
ประจ า รวมถึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานประจ าให้ดียิ่งขึ้นแบบเป็นวงจรไม่มีที่สิ้นสุด ท าให้บุคลากรสามารถ
พัฒนาศักยภาพของตนเองได้ในหลายด้าน เช่น การวางแผนงาน คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหา พัฒนาวิธีการ
ท างาน สร้างความรู้จากงานที่รับผิดชอบได้ด้วยตนเอง เป็นต้น และหน่วยงานได้รับประโยชน์จากการท างานบน
ฐานความรู้ที่ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การผลิตผลงานเชิงวิจัยไปพัฒนางานประจ า และเป็นการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป 
 ส านักบรรณสารสนเทศเห็นความส าคัญของการพัฒนางานประจ าด้วยการวิจัยที่จะน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน การให้บริการ รวมถึงการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงดังกล่าว และเพ่ือให้บุคลากรมีความรู้
เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการของ R2R และกระบวนการวิจัย เพียงพอที่จะเป็นพื้นฐานในการน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ผลิตผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานประจ าตามภารกิจของส านักในการเป็นห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง 
ส านักบรรณสารสนเทศจึงเสนอจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความคิดวิเคราะห์เพ่ือพัฒนางาน
ประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) ขึ้น 
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6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 6.1  เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการของ R2R กระบวนการวิจัย และการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย R2R 
 6.2  เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจ าได้ด้วย
ตนเอง 
 
7.  สรุปสาระความรู้ที่ได้รับ 
 กิจกรรมบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ วันที่ 2 สิงหาคม 2565   
 1)  กิจกรรมบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง “ท าอย่างไรให้เกิดงานวิจัย R2R จากงานประจ า” โดย อาจารย์ ดร.
สฤษฏ์เทพ สุขแก้ว  (ส านักทะเบียนและวัดผล มสธ.)  สามารถสรุปเป็นสาระความรู้ดังนี้ 
  (1) งานวิจัยจากงานประจ า (Routine to Research : R2R) คือ การศึกษา ค้นคว้า อย่างมีระบบระเบียบ 
เพ่ือแสวงหาค าตอบส าหรับปัญหา หรือค าถามวิจัยที่ก าหนดไว้ หรือเพ่ือแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งท าให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติด้วยกระบวนการอันเป็นที่ยอมรับในวิทยาการของแต่ละ
สาขา R2R เป็นการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย ผลลัพธ์ของ R2R ไม่ได้มุ่งหวังแค่ได้ผลงานวิจัยเท่านั้น แต่มี
เป้าหมายที่จะน าผลงานวิจัย R2R ไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนางานประจ า  
  (2) ขอบเขตสถานที่ท่ีจะท าการศึกษา  ส่วนใหญ่ท าวิจัยในพื้นที่ท่ีผู้วิจัยปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบงานนั้น ๆ 
  (3) ความส าคัญของการท าวิจัย R2R  
   - สร้างคุณค่าของคนท างานประจ า 
   - สร้างความรู้เพ่ือพัฒนางานประจ าโดยผู้ปฏิบัติงาน 
   - พลิกวิธีคิดในการท างานประจ า 
  (4) ปัจจัยที่ส่งผลต้องท างานวิจัย R2R 
   - วิสัยทัศน์/เป้าหมายขององค์กรเปลี่ยน 
   - ต้องการขอก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้น 
  - การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและองค์ความรู้ 
  - การเปลี่ยนแปลงของคนและสิ่งแวดล้อม 
  - การเปลี่ยนแปลงขององค์กรและระบบการท างาน 
  - ผู้รับบริการบ่น 
  - เจ้านายบ่น 
  - ต้องการพัฒนาปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 
  (5)  การตัดสินใจด าเนนิการวิจัย R2R  
  -  ตั้งโจทย์วิจัยหรือค าถามการวิจัย เป็นขั้นตอนแรกและส าคัญมาก หากวิเคราะห์ ปัญหาผิดพลาด  
ก็ยากที่จะพัฒนาเป็นโครงการวิจัย เป็นการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
  -  ต้องเริ่มชักชวนผู้ที่เก่ียวข้อง มาร่วมคิด ตีความ วิเคราะห์สถานการณ์ คุณค่า และปัญหาของงาน
ประจ า 
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  -  ให้คิดถึงงานประจ าที่ตนครองอยู่ ถอยออกมามองอย่างคนข้างนอกมอง หาจุดบกพร่องหรือปัญหา 
สิ่งที่ควรปรับปรุง ถ้าดีอยู่แล้วจะท าให้ดีขึ้น อย่าคิดคนเดียว พูดให้คนอ่ืนฟัง จะมีคนช่วยคิด 
  - ถอยหลังมาดูจุดบกพร่องหรือช่องทางที่จะพัฒนางานให้ดีขึ้น 
  (6)  เทคนิคการตั้งค าถามวิจัย R2R 
  R2R ท าไปเพ่ืออะไร ประโยชน์คืออะไร 
  -  พัฒนาเรื่องอะไร เรื่องนั้นเป็นปัญหาหรือไม่ 
  -  ใครเป็นผู้รับผลงาน (customer) 
  -  ผู้รับผลงานอยากได้อะไร (value) 
  -  วัดอย่างไรว่าดี/ไม่ดี (measurement) 
  -  จ าเป็นต้องท าวิจัยหรือไม่ 
  ประเด็นพัฒนาคุณภาพจากงานประจ า 
  -  ขั้นตอนในการท างาน (workflow) 
  -  อุบัติการณ์การบ่น (complaint & incidence) 
  -  ตัวชี้วัด (indicators-process, output, outcome) 
  -  เป้าหมายขององค์กร (organization) 
  (7)  คุณลักษณะส าคัญของ R2R 
   -  ค าถามวิจัย ต้องมาจากปัญหาหน้างาน และเป็นงานวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนางานประจ า 

  -  ผู้วิจัย ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานประจ าที่เผชิญปัญหานั้น และต้องท าหน้าที่หลักในการท าวิจัย โดยอาจจะ 
เชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมงานด้วย (ผู้ที่มีส่วนในการตัดสินใจ) 
   -  ผลลัพธ์ของการวิจัย ต้องวัดผลที่ได้จากผู้ขอใช้บริการหรือส่งผลต่อการบริการ และมีการวัดผลลัพธ์ที่
ส าคัญต่อการตัดสินใจ 
   -  การน าผลการวิจัยไปใช้ ผลงานวิจัยต้องวนกลับไปก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ไปปรับปรุงการใช้
บริการ 
  (8)  R2R : เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
   -  เครื่องมือพัฒนาคน  กล้ามองปัญหา กล้าตั้งค าถามวิจัย  กล้ามองหาวิธีการแก้ไขปัญหา ฝึกฝนการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  ปลดปล่อยศักยภาพ แข่งขันกับตัวเอง และมองหาคุณค่าของตนในงาน 
   -  เครื่องมือพัฒนางาน สร้างทีม เสริมพลัง  ยุติความรู้สึกเบื่อหน่าย จ าเจของงาน และท าให้งานประจ า
ดีขึ้น โดยมีหลักฐานการพัฒนาอย่างชัดเจน 
   -  เครื่องมือพัฒนาองค์กร  องค์กรมีความก้าวหน้า 
 2)  กิจกรรมบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง “สร้างเครื่องมือวิจัยอย่างไรในยุค New normal”  โดย อาจารย์ 
ดร.ศุภมาส ชุมแก้ว (ส านักทะเบียนและวัดผล มสธ.) สามารถสรุปเป็นสาระความรู้ดังนี้ 
  (1)  การสร้างเครื่องมือวิจัยออนไลน์ โดยใช้ GOOGLE FORMS  โดยมีการฝึกปฏิบัติสร้างเครื่องมือโดย
ใช้ GOOGLE FORMS  และฝึกให้ผู้เข้าอบรมก าหนดปัญหาการวิจัย และ (ร่าง) หัวข้อการวิจัย R2R ผ่าน
แอปพลิเคชั่น mentimeter  
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   - ปัญหาของการวิจัย R2R ของบุคลากรส านักบรรณสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  ตัวอย่างการระบุปัญหาในการท างานวิจัย R2R ของผู้เข้าอบรม ผ่านแอปพลิเคชั่น mentimeter 
 

  - (ร่าง) หัวข้อการวิจัย R2R ของบคุลากรส านักบรรณสารสนเทศ 
  1.  ศึกษาผลกระทบต่อการพัฒนาบุคลากรส านักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เพ่ือปฏิบัติงานทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการแบบมีประสิทธิภาพ 
  2.  ศึกษาความคุ้มค่าของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  3.  สื่อประชาสัมพันธ์ที่สร้างภาพลักษณ์และการรับรู้ที่มีต่อห้องสมุด 
  4.  การพัฒนาระบบรายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน (สถิติการปฏิบัติงาน) ของส านักบรรณสารสนเทศ 
  5.  ผลกระทบต่อการบรรลุภารกิจของส านักบรรณสารสนเทศ 
  6.  สื่อประชาสัมพันธ์ด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
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  7.  ศึกษาความต้องการ/เสนอแนะคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุดของอาจารย์ใน มสธ. 
  8.  การพัฒนาระบบบริการสื่อมัลติมีเดียและคลังภาพของส านักบรรณสารสนเทศ 
  9.  การรับรู้ถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดมีให้บริการ 
  10. การส่งเสริมและสร้างการรับรู้สารสนเทศอัตลักษณ์ผ่านสื่อออนไลน์ 
  11. ผลกระทบต่อการปรับโครงสร้างองค์กร 
  12. ผลกระทบต่อการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรของส านักบรรณสารสนเทศ มสธ. 
  13. การประชาสัมพันธ์สื่อการศึกษาของห้องสมุดบนสื่อสังคมออนไลน์ 
  14. การรับรู้และเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดของบุคลากร และนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  15. การศึกษาความต้องการการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้านเนื้อหารูปแบบปริ้นและออนไลน์ 
  16. ศึกษาแนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานของ 
ส านักบรรณสารสนเทศ 
  17. การค้นคว้าสารสนเทศเพ่ือการวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  18. การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ให้บริการในรูปแบบออนไลน์ 
  19. ปัญหาการวิจัยมาจากความคิดเห็นของผู้วิจัยไม่มีหลักฐานอ้างอิง 
  20. การสร้างการรับรู้และความผูกพันในงานจดหมายเหตุ 
  21. ความต้องการและความคาดหวังในงานเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุ 
  22. ความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  23. ศึกษาปัญหาการจัดหาลิงก์สื่อโสตทัศน์ มสธ. ที่ผลิตในรูปแบบออนไลน์ 
  24. การพัฒนาข้อมูลอัตลักษณ์ของ มสธ. น าเสนอในรูปแบบ e-Book และคลิปวีดีโอ 
  25. ความต้องการใช้และความพึงพอใจทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดส าหรับนักศึกษา มสธ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  ตัวอย่าง การก าหนด (ร่าง) หัวข้อการวิจัย R2R ของบุคลากรส านักบรรณสารสนเทศ  
ผ่านแอปพลิเคชั่น mentimeter 
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 (2)  เครื่องมือวิจัย และวิธีการเก็บข้อมูล  หัวใจส าคัญในการท าวิจัย คือ ปัญหา/ค าถามวิจัย  ตัวแปรและข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวม และเครื่องมือ  ซึ่งการสร้างเครื่องมือในการวิจัยต้องให้เหมาะสมกับผู้ให้ข้อมูล และวิทยากรได้ให้
ตัวอย่างผลงานวิจัยเรื่องต่างๆ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมศึกษาเรียนรู้ การวางแผนและแนวทางในการเก็บข้อมูลด้วย
เครื่องมือวิจัยต่างๆ ไว้ 2 แนวทาง ดังนี้ 
  (2.1)  วิธีการเก็บข้อมูลจากเอกสาร   
  ผู้วิจัยต้องท าการศึกษาวิเคราะห์เอกสารต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเบื้องต้น หรือข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อการวิจัย ได้แก่ เอกสารบันทึก หลักฐานส าคัญ ผลงาน รางวัลต่างๆ ประกาศนียบัตรต่างๆ เป็นต้น 
  (2.2)  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
  -  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เป็นการสัมภาษณ์ด้วยแนวค าถาม (Guideline) 
ที่มีลักษณะเป็นประเด็นกว้างๆ ที่ก าหนดขึ้นตามกรอบปัญหาการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ แยกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
และใช้วิธีสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) โดยหลีกเลี่ยงภาษาที่ไม่เป็นทางการ ขณะพูดคุยนั้น
ผู้วิจัยจะสอบถามเรื่องทั่วไปร่วมด้วย เพ่ือสร้างความเป็นกันเองเพ่ือให้ผู้ใช้ข้อมูลผ่อนคลาย รวมถึงการสัมภาษณ์ใน
สถานที่ซึ่งผู้ให้ข้อมูลสะดวกที่จะให้ข้อมูล เน้นการพูดคุยท าความเข้าใจให้ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกอิสระในการตอบค าถาม 
เนื่องจากประเด็นอาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีความลับ ผู้ให้ข้อมูลสามารถที่จะสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้วิจัย
ได้ และในการสัมภาษณ์ทุกครั้งผู้วิจัยจะต้องขออนุญาตบันทึกเทปและบันทึกภาพ 
  -  การสนทนากลุ่ม  (Focus group)  ผู้วิจัยได้ท าการสนทนากลุ่มกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ คณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง คนในชุมชน ซึ่งข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลมีส่วนส าคัญในการ
อธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
  -  การสังเกต  (Observer)  ผู้วิจัยท าการสังเกตแบบไม่ได้มีส่วนร่วมโดยสมบูรณ์ (Observer-as-
Participant)  ซึ่งเป็นการสังเกตร่วมกับการสัมภาษณ์เป็นหลัก โดยสังเกตว่าผู้ให้ข้อมูลนั้น ขณะที่มีการพูดคุย 
สนทนา มีลักษณะท่าทางหรือปฏิบัติอย่างไร นอกจากนี้ในกรณีที่ทราบว่า ผู้ให้ข้อมูลจะท ากิจกรรมต่างๆ ผู้ท าวิจัย
ต้องขออนุญาตติดตามผู้ให้ข้อมูลแต่ละรายไปท ากิจกรรม และอาศัยในช่วงเวลาที่ท ากิจกรรมนั้นพูดคุยสอบถาม
ข้อมูลและสังเกตไปด้วย 
  -  การจดบันทึก (Field note)  ได้แก่ การจดบันทึกข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยจะบันทึกอย่างทันท่วงที
ภายหลังการสังเกตเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่สนใจและภายหลังการสัมภาษณ์ในทุกครั้ง เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
บิดเบือน หรือคลาดเคลื่อนเนื่องจากการลืมเลือน ในกรณีที่ท าไม่ได้ในทันทีอาจจดเฉพาะค าที่ส าคัญเพ่ือเตือน
ความจ า และรีบบันทึกทันทีเมื่อมีโอกาส นอกจากนี้ยังต้องจดบันทึกสภาพลักษณะของบริบททางกายภาพและสังคม
ประกอบเหตุการณ์ที่สังเกตได้ และบริบทแวดล้อมขณะท าการสัมภาษณ์ 
 
 (3)  ตัวอย่างเครื่องมือวิจัย  
  (3.1)  แบบทดสอบ (Test)  เป็นชุดของค าถาม งาน หรือสถานการณ์ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือเร้าหรือชักน าให้ผู้
ถูกทดสอบแสดงพฤติกรรมตอบสนองออกมาให้ผู้สอบสังเกตได้ และวัดได้ (พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย) 
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างแบบทดสอบ (Test) 
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 (3.2)  แบบสอบถาม (QUESTIONNAIRE)  เป็นเครื่องมือในลักษณะชุดค าถามที่จัดเรียงไว้อย่างมีระเบียบ 
ส าหรับใช้ในการเก็บข้อมูล โดยผู้ตอบต้องอ่านเอง เขียนเอง จะมี 2 แบบ คือ 1) แบบสอบถามปลายเปิด (Open 
Question) และ 2) แบบสอบถามปลายปิด (Close Question) โดยโครงสร้างหลักของแบบสอบถามมี 3 ส่วน 
ได้แก่  
  1) หนังสือน าหรือค าชี้แจง ส่วนนี้เป็นส่วนที่ผู้ตอบจะอ่านก่อน เป็นหนังสือหรือค าชี้แจงจากผู้สอบถามไปถึง
ผู้ตอบทุกคน เพื่อเป็นการแนะน าตัวและท าความเข้าใจเกี่ยวกับแบบสอบถามให้กับผู้ตอบ รวมทั้งเน้นให้ผู้ตอบเห็น
ความส าคัญของการตอบ 
  2) ค าชี้แจงการตอบ ส่วนนี้จะชี้แจงเกีย่วกับการตอบทั้งหมด ประกอบด้วย 
  - ค าชี้แจงรวมกับค าชี้แจงย่อยของแต่ละส่วน 
  - ค าชี้แจงรวมจะบอกให้ผู้ตอบทราบว่า แบบสอบถามท้ังหมดมีกีส่่วน แต่ละส่วนถามเก่ียวกับอะไร  
การตอบให้ท าอย่างไร อาจมีตัวอย่างค าถามและตัวอย่างการตอบแสดงไว้ให้ดูด้วย 
  3) ส่วนเนื้อหาของแบบสอบถาม เป็นส่วนหลักของแบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลทั้งหมดทีผู่้วิจัยต้องการได้
จากผู้ตอบ 
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ภาพที่ 4 ตัวอย่างแบบสอบถาม (QUESTIONNAIRE)   
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 (3.3)  แบบสังเกต (OBSERVATION FORM)  เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัยหรือทักษะพิสัย 
โดยหลักการสังเกต คือ ต้องมีจุดมุ่งหมาย ต้องสังเกตหลายเวลา หลายครั้ง และควรบันทึกสิ่งทีส่ังเกตทันทีโดยไม่ใส่
ความคิดเห็นส่วนตัว (อคติ) ลงไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5  ตัวอย่างแบบสังเกต (OBSERVATION FORM)    
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 (3.4)  แบบสัมภาษณ์ (INTERVIEW FORM) เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัยที่เน้นความคิดหรือ
อารมณ์ความรู้สึกในเชิงลึก โดยต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการสัมภาษณ์ ต้องสร้างความคุ้นเคยและความไว้วางใจ
ก่อนสัมภาษณ์ ควรใช้ภาษาที่ เหมาะสมกับวัย อายุ และช่วงเวลาและระยะเวลาในการสัมภาษณ์ต้องมีความ
เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6  ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ (INTERVIEW FORM) 
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 (3.5) เครื่องมือวิจัยในลักษณะต่าง ๆ 
  3.5.1) แบบทดสอบทางจินตภาพ (PROJECTIVE FORM)  เป็นแบบทดสอบการวัดบุคลิกภาพ
แบบทดสอบที่น าเสนอสิ่งเร้าสองนัย หรือไร้โครงสร้างที่แน่นอนตลอดจนวิธีการจัดวัดอาจใช้การสร้างเรื่อง ต่อเติม
เรื่อง ต่อเติมประโยค หรือโดยการวาด ผู้ถูกประเมินสามารถให้ค าตอบ หรือแสดงออกได้อย่างอิสระ เป็นแบบวัด
บุคลิกภาพทางอ้อมไม่ใช่การถามตรงไปตรงมา ฉะนั้นค าตอบที่ได้จะสะท้อนถึงความปรารถนา ความกลัว หรือ
ความรู้สึกในระดับจิตไร้ส านึก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการท าความเข้าใจบุคลิกภาพอย่างลึกซ้ึง แบบทดสอบชนิดนี้
นิยมใช้ในหมู่นักจิตวิยาคลินิกและจิตแพทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7  ตัวอย่างแบบทดสอบทางจินตภาพ (PROJECTIVE FORM) 
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  3.5.2)  แบบทดสอบทางจินตภาพ (PROJECTIVE TEST)  เป็นแบบทดสอบชนิดแบบส ารวจบุคลิกภาพ 
หรือ  ออฟเจคตีฟ  (Objective) แบบทดสอบชนิดแบบส ารวจบุคลิกภาพ มีหลายชนิดตามแต่วัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
เช่น แบบสอบถามนิสัย แบบสอบถามปัญหาบุคลิกภาพ เป็นต้น การใช้แบบสอบถามจึงควรน ามาใช้พิจารณาร่วมกับ
การประเมินชนิดอื่น ๆ ด้วย 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8  แบบทดสอบทางจินตภาพ (PROJECTIVE TEST) 

 นอกจากนี้ มีการฝึกปฏิบัติการใช้ Google Forms และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของผู้เข้าอบรมเพ่ือ

วิเคราะห์ปัญหาและแนวการพัฒนางาน รวมทั้งระบุ (ร่าง) หัวข้อการวิจัย R2R ของบุคลากรส านักบรรณสารสนเทศ

เพ่ือต่อยอดให้เป็นการวิจัย R2R ในงานของส านักบรรณสารสนเทศต่อไป 
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 กิจกรรมบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ วันที่ 3 สิงหาคม 2565   
 1)  กิจกรรมบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง “วิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายในงานวิจัย R2R” 
โดย อาจารย์ ดร.สฤษฏ์เทพ  สุขแก้ว  สามารถสรุปสาระความรู้ได้ดังนี้ 
  (1) การวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง่ายโดยอาศัยการประมวลผลจาก Google Form  โดยไปท่ีลิงค ์
https://forms.gle/ha5fJXaBWtG5kbZU8 หรือสแกนคิวอาร์โคด้ เพ่ือทดลองท าตัวอย่างแบบประเมินความ 
พึงพอใจในโครงการจากงานประจ าสู่งานวิจัย R2R และร่วมกันอภิปรายผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากกิจกรรม 
 

 
 

เมื่อเลือกที่ การตอบกลับ ผลที่ได้จะออกมาคือ อยู่ในลักษณะของการน าเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่งเป็นส่วนใหญ่ 
และยังพบว่ามีผลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย คือ จ านวน หรือความถี ่และร้อยละ 
 

  (2)  การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายโดยใช้ Insert Function (ƒx ) ใน Microsoft Excel  โดยการดึง
ข้อมูลจาก Google Form ออกมา ให้อยู่ในรูปของไฟล์ Excel  เมื่อนักวิจัยต้องการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
โดยใช้ Google Form เพ่ือหาสารสนเทศที่มากกว่าจ านวน หรือความถี่ และร้อยละ หรือผลจากการน าเสนอข้อมูล
ด้วยแผนภูมิแท่ง เช่น ต้องการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นักวิจัยจ าเป็นต้องดึงข้อมูลจาก Google 
Form ออกมาซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเก็บอยู่ในรูปของไฟล์ Excel โดยการเลือกไปที่ การตอบกลับ และเลือกไปที่
สัญลักษณ์  
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  (3)  การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายโดยใช้ค าสั่ง Data Analysis                     ใน Microsoft Excel 
 
 
จะปรากฏหน้าต่างย่อ เลือกปลายทางของการตอบกลับ ซึ่งทาง Google Form จะตั้งค่าเริ่มต้น เป็นสร้างสเปรดชีต
ใหม่ ชื่อตามไฟล์ Google Form ที่สร้างขึ้น จากนั้นให้เลือกท่ี สร้าง  จะปรากฏไฟล์ excel ตามภาพด้านล่าง 
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  มีการด าเนินการข้ันต่อไปดังนี้ 

- คัดลอกข้อมูลจากไฟล์ Excel ที่สร้างจาก Google Form ไปสร้างเป็นไฟล์ Excel ใน Microsoft Excel  
- วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Insert Function 

 
 (3)  การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายโดยใช้ค าสั่ง Data Analysis                            ใน Microsoft Excel 
โดย 

(1) การไปสร้างค าสั่ง Data Analysis ให้ปรากฏบน Toolbar ของ Microsoft Excel 

 
 

(2) การใช้ค าสั่ง Data Analysis ในการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุของผู้เข้าร่วมอบรม 
ที่ตอบแบบประเมิน 
 

 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายในงานวิจัย R2R ทั้ง 3 รูปแบบ สาระความรู้และขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารในภาคผนวก ก  
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 2)  กิจกรรมบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง “เขียนรายงานวิจัยอย่างไรให้โดนใจ” โดย อาจารย์ ดร.ศุภมาส  
ชุมแก้ว  สามารถสาระความรู้ได้ดังนี้ 

(1) ส่วนประกอบของโครงการวิจัย 
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1.  ชื่อเรื่องวิจัย  ชื่อเรื่องวิจัยหรือหัวข้อวิจัยเป็นสิ่งที่ใช้สื่อสารและสร้างความเข้าใจ ความสนใจ หรือ 

ดึงดูดใจให้ผู้อ่านอยากอ่านสาระในงานวิจัย การตั้งชื่อเรื่องวิจัยที่ดี มีหลักปฏิบัติดังนี้ 
 1.1  เขียนในรูปประโยคบอกเล่า โดยแปลปัญหาวิจยัทีอ่ยู่ในรูปประโยคค าถามให้เป็นประโยค 
บอกเล่า ดังตัวอย่างการตั้งชื่องานวิจัย 

ปัญหาวิจัย ชื่องานวิจัย 
นักศึกษา มสธ. มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
ส านักบรรณสารสนเทศมากน้อย เพียงใด 

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการส านักบรรณสารสนเทศ ของ 
นศ.มสธ. หรือ การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
ส านักบรรณสารสนเทศของ นศ.มสธ. 

นักศึกษา มสธ. มีการใช้ฐานข้อมูลหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส์มากน้อย เพียงใด 

การใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ นศ.มสธ. 

 
 1.2  ใช้ลักษณะค านามในการตั้งชื่อเรื่อง เช่น ใช้ค าน าหน้าว่า การส ารวจ......... การศึกษา......  
การวิเคราะห์........ การเปรียบเทียบ..........  
  1.3 ควรมีขอบเขตท่ีชัดเจน ใน 3 องค์ประกอบ คือ 1) จุดมุ่งหมายของการวิจัย โดยให้ระบุวิธี 
การศึกษา 2)  ตัวแปรในการวิจัย โดยให้ระบตัุวแปรที่ศึกษา และ 3) กลุม่เปา้หมายที่ใช้ในการวิจัย โดยให้ระบุ 
ประชากรที่ศึกษา 
 1.4 ควรเขียนชื่อเรื่องให้ชัดเจน ไม่ควรตั้งชื่อโครงการวิจัยยาวหรือสั้นไป ชื่อเรื่องวิจัยทีด่ีต้องสื่อ
ความหมายได้ดี อย่างน้อยต้องรู้ว่า งานวิจัยเรื่องนั้น ศึกษาอะไร (ตัวแปร) ศึกษากับใคร (ประชากรหรือ
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย)  

2.  ความส าคัญของปัญหาท าวิจัย  
 2.1  หลักการและเหตุผล หรือสิ่งที่พึงประสงค ์สภาพที่คาดหวัง หรือมุ่งหวังจะให้เกิดข้ึน  
 2.2  สภาพที่เป็นอยูใ่นปจัจบุันเป็นขอ้มูลจากสภาพปัจจุบันทีเ่กิดข้ึนจริง  
 2.3  ความแตกต่างของสภาพทีพึ่งประสงค์กับสภาพทีเ่ป็นอยู่ (ข้อ 2.1 – ข้อ 2.2 ) เป็นผลที่เกิดจากการ
เอาสภาพที่พึงประสงค์ลบสภาพที่เป็นอยู่  
 2.4  ผลทีต่ามมาหรอืปัญหาที่ตามมาจากการเกิดความแตกต่างทีเ่กิดขึ้นในข้อ 2.3  
 2.5  ประเด็นทีต้่องท าการวิจัย เพ่ือให้ได้แนวทางในการแก้ปัญหาหรือ ค าอธิบายสภาพที่เกิดข้ึน 
ในขอ้ 2.4  
 2.6  สรุป เป็นการสรุปถงึเหตุผลทีต้่องท าวิจัยเรื่องนั้น โดยอาจจะสรุป โดยระบปุระโยชน์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้บัหลังจากการแก้ปัญหาหรือท าวิจัยเรื่องนั้น 
 3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  3.1 ให้ระบุกิจกรรมหรืองานที่ต้องท าเพ่ือตอบปัญหาวิจัย โดยเขยีนให้สอดคล้องสัมพันธ์กับปัญหาวิจัย 
  3.2 เขียนเป็นประโยคบอกเล่าโดยระบุให้ชัดเจนว่า ต้องการศึกษาอะไร (ตัวแปร) กับใคร (ประชากรที่
ศึกษาหรือกลุ่มตัวอย่าง)  
  3.3  อย่าเขยีนสิ่งทีต้่องการให้เกิดข้ึน  หรอืสิ่งเป็นประโยชน์ของการวิจัย  
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  3.4 ค าส าคัญทีน่ิยมใช้ในการเขียนวัตถปุระสงคข์องการวิจัย ได้แก่ เพ่ือศึกษาเพ่ือเปรียบเทยีบ 
เพ่ือตรวจสอบ เพ่ือประเมิน เพ่ือส ารวจ เพ่ือวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนา หรอืเพ่ือสร้าง 
  ตัวอย่างวัตถุประสงค์การวิจัย 

ปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย 
นักศึกษา มสธ. มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการส านัก 
บรรณสารสนเทศ มสธ. มากน้อยเพียงใด 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการส านัก
บรรณสารสนเทศ มสธ.  
2. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ 
ทีมี่ต่อการใช้บริการ ส านักบรรณสารสนเทศ มสธ. 

 
 4.  ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปร หมายถึง คุณลักษณะของสิ่งที่ผู้วิจัยมุ่งท่ีจะศึกษาซึ่งแปรค่าได้ตามคุณลักษณะที่ผู้วิจัยสนใจ 
ได้มากกว่า 1 ค่าหรือมากกว่า 1 คุณลักษณะ ตัวแปรที่ศึกษาผู้วิจัยอาจจะสนใจศึกษาเพียงตัวแปรเดียวหรือหลาย 
ตัวแปรก็ได้ ตัวแปรที่ศึกษาอาจพิจารณาได้จากชื่อเรื่องวิจัยหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตัวอย่างความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 
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ชื่อเรื่องการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย ตัวแปรที่ศึกษา 

1. การศึกษาสาเหตุของการเกิด
ปัญหาจากการใช้บริการของ 
ส านักบรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาจากการใช้บริการ 
ของส านักบรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

1. สภาพปัญหาจาก
การใช้บริการ 
 

  2. เพ่ือศึกษาสาเหตุของการเกิดปัญหาจากการใช้
บริการทางการศึกษาของส านักบรรณสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2. สาเหตุของการเกิด
ปัญหาจากการใช้
บริการ 

2. ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
ส านักบรรณสารสนเทศของ
นักศึกษา มสธ. 

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการส านัก
บรรณสารสนเทศของนักศึกษา มสธ. 

ความพึงพอใจ มสธ. 

3. ปัจจัยความส าเร็จในการจัด 
บริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทย 

เพ่ือศึกษาปัจจัยความส าเร็จในการจัดบริการของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 

ตัวแปรอิสระ: 
ปัจจัยความส าเร็จใน
การจัดบริการของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทย 
ตัวแปรตาม: 
ความส าเร็จในการ
จัดบริการของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทย 

  
นอกจากนี้ ก าหนดขอบเขตการวิจัยเป็นการก าหนดขอบเขต กรอบของการวิจัยให้ชัดเจนว่า ผู้วิจัยต้องการ

ท าวิจัย ครอบคลุมแค่ไหน เพ่ือให้งานวิจัยตอบวัตถุประสงค์การวิจัย โดยจะก าหนดขอบเขตการวิจัยเกี่ยวกับ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม เนื้อหา ระยะเวลา และสถานที่ 

 
 5.  นิยามศัพท์เฉพาะ 
  เป็นการให้ความหมายของค านั้น เป็นความหมายเฉพาะในการวิจัยนี้เท่านั้น โดยการให้ความหมายนั้น 
ต้องไม่ขัดแย้งหรือค้านกับแนวคิด ทฤษฎี และควรเป็นนิยามศัพท์เฉพาะเชิงปฏิบัติการที่สามารถวัดและทดสอบได้ 
ค าที่น ามานิยามศัพท์เฉพาะส่วนใหญ่ได้แก่ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ประชากร คุณลักษณะของตัวแปรและประชากร 
ประโยชน์ที่ได้รับ ความส าคัญของการวิจัย 
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 ตัวอย่างนิยามศัพทเ์ฉพาะ 

ชื่องานวิจัย นิยามศัพท์ 
1.  ความต้องการและพฤติกรรมการใช้บริการ 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

1.  ความต้องการใช้บริการ หมายถึง ความต้องการ
ของนักศึกษาต่างชาติเฉพาะคนที่เคยใช้บริการต่าง 
ๆ ของห้องสมุดในด้านการบริการห้องสมุด 
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ การจัดกิจกรรมและ
นิทรรศการ และสภาพแวดล้อมและครุภัณฑ์ 

2.  การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการ  
ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

2.  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกในเชิงบวก 
ชอบและประทับใจที่ส่งผลให้มีทัศนคติที่ดีเมื่อ 
มาใช้บริการของส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม ประกอบด้วย 5 ด้านดังนี้ 
 1) ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด หมายถึง 
แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นหนังสือ ต ารา เอกสาร
งานวิจัย วารสาร จุลสารและหนังสือพิมพ์ 
ฐานข้อมูลออนไลน์ ทรัพยากรสารสนเทศเก่ียวกับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสื่อโสตทัศน์และ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความทันสมัยเพียงพอต่อความ
ต้องการ 
 2) ... 

 
6.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

 เป็นการคาดคะเนว่า เมื่อด าเนินการวิจัยสิ้นสุดลง ใคร หน่วยงานใดเป็นผู้ได้รับประโยชน์อย่างไร และ
ได้รับมากน้อย เพียงใด 
 7.1  ให้ระบุประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการวิจัยแล้วว่ามีประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างไร 
 7.2  ควรเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 2 ระดับ คือ ประโยชน์โดยตรง (ประโยชน์ทันที) ซึ่งเป็น
ประโยชน์ที่ได้รับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และประโยชน์โดยอ้อม (ประโยชน์สืบเนื่อง) ที่เกิดตามมาเมื่อบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั 
 7.3  เขียนเรียงล าดับจากประโยชน์โดยตรงมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุด 
 7.4  เขียนให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 7.5  ไม่ควรเขียนขึ้นต้นด้วยค าว่า “ เพ่ือ....” เพราะจะท าให้เกิดความสับสนกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ควรเขียนในลักษณะที่นักวิจัยคาดว่าจะได้อะไรจากการวิจัย อาจเขียนขึ้นต้นด้วยค าว่า “ท าให้....” “ช่วยให้ได้.....” 
หรือ “เป็นแนวทาง....” 
 7.6  ไม่เขียนขยายความส าคัญจนเกินความเป็นไปได้จริง 
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 ตัวอย่างการเขียนประโยชน์ที่ได้รับ 

ชื่องานวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับ 
ความต้องการและพฤติกรรมการใช้
บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ของนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนาร ี

ท าให้ทราบพฤติกรรม ความต้องการ ปัญหาและข้อเสนอแนะการใช้ 
บริการห้องสมุดของนักศึกษาต่างชาติ เพื่อน าผลที่ได้ไปเป็นแนวทาง
ในการพัฒนา ปรับปรุง และวางแผนการให้บริการห้องสมุดให้มี 
ประสิทธิภาพสอดคล้องและสนองตอบความต้องการของนักศึกษา
ต่างชาติมากยิ่งขึ้น 

ตัวอย่างการเขียนประโยชน์ที่ได้รับท่ีไม่ควรเขียน 
ชื่องานวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับ 

ความต้องการและพฤติกรรมการใช้
บริการส านักบรรณสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

1. ท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาจากการใช้บริการของ 
ส านักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2. ท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดปัญหาจากการใช้
บริการของส านักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
7.  วิธีด าเนินการวิจัย 

 ตัวอย่าง 
 7.1  ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร มีลักษณะอย่างไร  
กลุ่มตัวอย่างได้มาอย่างไร จ านวนกี่คน 

ชื่องานวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการส านักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา 2560 

ประชากร คือ ผู้ใช้บริการที่เข้ามาใช้บริการจริงและ
เป็นสมาชิกของส านักวิทยบริการ ประจ าปี
การศึกษา 2560 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการที่เข้ามาใช้บริการจริง
และเป็นสมาชิกของส านักวิทยบริการ ประจ าปี
การศึกษา 2560 จ านวน 470 คน ประกอบด้วย 
1) บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 120 คน 
2) นิสิต จ านวน 330 คน 
3) บุคลากรภายนอก จ านวน 20 คน 

 
 7.2  เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล  ให้ระบุว่าใช้เครื่องมือชนิดใดมีลักษณะอย่างไร มีเครื่องมือกี่ชนิด  
กี่ฉบับน าเครื่องมือของผู้อ่ืนมาใช้หรือนักวิจัยสร้างขึ้นเอง การหาคุณภาพเครื่องมือ (ความตรง ความเที่ยง) 
 7.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ให้ระบุว่าเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรใช้เครื่องมือชนิดใด และเก็บเมื่อใด 
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 7.4  การวิเคราะห์ข้อมูล  ให้ระบุว่าวิเคราะห์ข้อมูลให้เห็นภาพรวม ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูล  
ถ้าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพอาจจะใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลเชิงปริมาณ อาจจะใช้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 7.5  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งเป็น  
3 ด้าน ได้แก่ 
  ส่วนที่ 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและลักษณะการใช้บริการของห้องสมุด 
  ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการใช้บริการ จ านวน 5 ด้าน มี 23 ข้อ ได้แก่ 
ด้านทรัพยากรห้องสมุด ด้านการบริการตามจุดบริการต่าง ๆ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านบุคลากร
ผู้ให้บริการ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นการตอบแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ  
  ส่วนที่ 3 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้บริการห้องสมุด เป็นค าถาม
ปลายเปิด 
  (รายละเอียดตัวอย่างแบบสอบถามปรากฏตามภาคผนวก ก เอกสารประกอบการบรรยายและ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครื่องมือวิจัยออนไลน์ โดยใช้ GOOGLE FORMS โดย อาจารย์ ดร.ศุภมาส  
ชุมแก้ว) 
  7.6  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ โดยรวม
เนื้อหาทุกส่วนเข้าด้วยกันแล้ว น าไปตรวจสอบคุณภาพความตรงและความเที่ยง ดังนี้ 
   1) ความตรงเชิงเนื้อหา โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา ได้ค่า IOC 
เท่ากับ 0.60 ขึ้นไป 
   2) ความเที่ยง โดยน าแบบสอบถามไปทดลองกับผู้ใช้บริการที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน 
น ามาหาความเที่ยงโดยใช้ค่าสัมประสิทธิแอลฟ่าตามวิธีของครอนบาค ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.95 
  7.7  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้ด าเนินการขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามผู้ใช้บริการ
ที่เข้ามาใช้บริการภายในส านักวิทยบริการ ในระหว่างวันที่ 1 พ.ย.2560-30 มี.ค. 2561 จ านวน 470 ชุด 
  7.8  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้   
   1) น าข้อมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือค านวณหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาแปลความหมายของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
    ค่าเฉลี่ย 4.51 –5.00 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
    ค่าเฉลี่ย 3.51 –4.50 มีความพึงพอใจมาก 
    ค่าเฉลี่ย 2.51 –3.50 มีความพึงพอใจปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย 1.51 –2.50 มีความพึงพอใจน้อย 
    ค่าเฉลี่ย 1.00 –1.50 มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
   3) น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางและอธิบายความ 
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  8.  การเขียนรายงานการวิจัย   
  8.1  ความส าคัญของรายงานการวิจัย   
   1)  เป็นเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงสารสนเทศเกี่ยวกับการด าเนินงานและผลการด าเนินงานวิจัย
ตามโครงการวิจัยที่วางแผนไว้ 
   2)  เป็นหลักฐานที่มีการบันทึกผลการวิจัยไว้เป็นหลักฐาน 
   3)  เป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้วิจัย ผู้บริโภคงานวิจัย 
ผู้สนใจงานวิจัย 
   4)  เป็นประโยชน์ในการน าผลของการวิจัยไปใช้ในการวางแผนและปรับปรุงการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   5)  เป็นการขยายองค์ความรู้ไปยังศาสตร์สาขาต่าง ๆ 
  8.2  หลักการเขียนรายงานการวิจัย 
   1)  ความถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย 
   2)  ความครบถ้วนสมบูรณ์ความชัดเจน 
   3)  ความสอดคล้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 
   4)  ความเป็นเอกภาพ 
  8.3  ส่วนประกอบของรายงานการวิจัย 
   1)  ส่วนน า  ประกอบด้วย  ปกนอก  ปกใน  บทคัดย่อหรือบทสรุปส าหรับผู้บริหาร
กิตติกรรมประกาศ  สารบัญ  สารบัญตาราง  สารบัญภาพ 
   2)  ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย 
    (1)  บทที่ 1 บทน า 
    - ความเป็นมาและความส าคัญของการวิจัย 
    - วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    - ขอบเขตของการวิจัย 
    - นิยามศัพท์ของการวิจัย 
    - ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
    - กรอบแนวคิดการวิจัย (หรืออาจจะอยู่บทที่ 2) 
    (2)  บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
     - แนวคิดเก่ียวกับเรื่องที่ศึกษา 
     - แนวคิดเก่ียวกับตัวแปรที่ศึกษา 
     - งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
    (3)  บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย 
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     - ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
     - การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     - การวิเคราะห์ข้อมูล 
    (4)  บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหรือผลการวิจัย น าเสนอโดยจ าแนกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    (5)  บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
     - สรุปผลการวิจัย 
     - อภิปรายผล 
     - ข้อเสนอแนะ 
   3)  ส่วนอ้างอิง ประกอบด้วยบรรณานุกรม ภาคผนวก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย รายชื่อ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  8.4  การเขียนส่วนน า 
  1) ปกนอก ปกของรายงานการวิจัยควรประกอบด้วย ชื่อเรื่องวิจัย –ชื่อผู้วิจัย ปีที่ท าการวิจัย 
หน่วยงานที่ให้ทุนวิจัย 
   ตัวอย่างปกนอก 
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  2)  ปกใน  เป็นหน้าแรกของส่วนประกอบของรายงานการวิจัย ซึ่งมีรูปแบบและข้อความ
เหมือนกับปกนอก 
   ตัวอย่างปกใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  8.5  การเขียนชื่อเรื่องวิจัย 
  1) เขียนในรูปประโยคบอกเล่า 
  2) ใช้ลักษณะค านามในการตั้งชื่อเรื่อง 
  3) ควรมีขอบเขตที่ชัดเจน(จุดมุ่งหมายของการวิจัย ตัวแปรในการวิจัย กลุ่มเป้าหมาย) 
  4) ควรเขียนชื่อเรื่องให้ชัดเจน ไม่ควรตั้งชื่อโครงการวิจัยยาวหรือสั้นไป 
  ข้อบกพร่องในการเขียนรายงาน: ชื่อเรื่อง 
  -  ชื่อเรื่องกว้าง แต่ศึกษาข้อมูลแคบ 
  -  ชื่อเรื่องใช้ค าฟุ่มเฟือย เยิ่นเย้อ ไม่กระชับ 
  -  ชื่อเรื่องระบุรายละเอียดมากเกินไป 
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   ค าแนะน าในการเขียนชื่องานวิจัย 
   -  ชัดเจน กระชับ ไม่ก ากวม 
   -  ใช้ค าเหมาะสมสื่อให้เห็นเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 
   -  สื่อความหมายถึงระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้เพ่ือให้ได้ค าตอบ 
   -  ก าหนดขอบเขตให้ชัดเจน(รู้ว่าท าอะไร กับใครที่ไหน เมื่อใด) 
   -  สื่อให้เห็นเป้าหมาย/ตัวแปรที่ศึกษา และขอบข่ายของงานวิจัย 
  ตัวอย่างการเขียนชื่องานวิจัย 
  -  การพัฒนาการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้วยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps และ 
AIDA Model 
  -  ความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  -  การศึกษาสภาพการด าเนินงานห้องสมุดสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
   -  สมรรถนะนักวิชาชีพสารสนเทศส าหรับการบริการสนับสนุนผลิตผลงานทางวิชาการ 
   -  ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางบรรณานุกรมของผลงานวิชาการจากฐานข้อมูลสากล 
(International Databases) สู่ฐานข้อมูล ซึ่งใช้โปรแกรม DSpace ได้แบบอัตโนมัติ 
  8.6  การเขียนบทคัดย่อ 
   บทคัดย่อหรือบทสรุปส าหรับผู้บริหารเป็นข้อความที่มีใจความครอบคลุมเนื้อหาส าคัญของ
งานวิจัย โดยให้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย และสรุปผลการวิจัยโดยวิธีด าเนินการ 
วิจัยจะครอบคลุมในเรื่องกลุ่มตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลเครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล บทคัดย่อ
มักจะเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวประมาณ 250 –300 ค า 
   รูปแบบการเขียนบทคัดย่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  8.7  การเขียนกิตติกรรมประกาศ 
  เป็นข้อความที่แสดงความขอบคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนหรือผู้มีอุปการคุณในการท าวิจัยครั้งนี้ 
ตั้งแต่ต้นจนส าเร็จ ตลอดจนกล่าวขอบคุณแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัย หน่วยงานที่ให้ใช้
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สถานที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ช่วยวิจัยตลอดจนผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความช่วยเหลือหรือให้ค าแนะน าในด้านต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการท าวิจัย ซึ่งจะช่วยให้รายงานการวิจัยเกิดความมั่นใจในคุณภาพของงานวิจัยมากยิ่งข้ึน 
  8.8  การเขียนสารบัญ 
   เป็นการแสดงบทหรือตอนหรือหัวข้อของรายงานการวิจัย พร้อมเลขหน้าเพ่ือที่จะช่วยให้ผู้อ่าน
รายงานการวิจัยเห็นโครงสร้างของรายงานการวิจัยทั้งหมด และช่วยให้ผู้อ่านสามารถค้นหาเรื่องต่าง ๆ ในรายงาน
การวิจัยได้อย่างรวดเร็ว โดยแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆ ออกเป็นบท ๆ ซึ่งในแต่ละบทจะมีหัวข้อย่อยลงไปอีกตามลาดับ 
โดยระบุเลขหน้าเอาไว้ด้วยว่าอยู่หน้าใด 
  8.9  การเขียนสารบัญตาราง และสารบัญภาพ 
   สารบัญตาราง เป็นรายการแสดงข้อมูลที่ได้น าเสนอเป็นตารางต่าง ๆ ไว้ในรายงานการวิจัย โดย
บอกเลขที่ตาราง ชื่อตาราง และมีเลขหน้าก ากับไว้ เพื่อความสะดวกแก่ผู้อ่านในการค้นคว้าโดยจัดเรียงไว้ต่อจาก
สารบัญเรื่อง  ส่วนสารบัญภาพมีลักษณะคล้ายสารบัญตาราง ในกรณีที่รายงานการวิจัยมีภาพประกอบหรือแผนภาพ
จ านวนมาก ผู้วิจัยจะต้องท าสารบัญภาพ โดยก าหนดล าดับที่ของภาพและมีเลขหน้าก ากับไว้และจัดเรียงไว้ต่อจาก
สารบัญตาราง 
  ตัวอย่างการเขียนสารบัญ สารบัญตาราง และสารบัญภาพ 
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  8.10  บทที่ 1 บทน า : ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย 
   เป็นการเขียนอธิบายถึงเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องท าวิจัยเรื่องนั้น โดยมุ่งตอบค าถามว่า  
“ ท าไมจึงต้องท าวิจัยเรื่องนั้น ” โครงสร้างของสาระที่เขียนควรประกอบด้วย 
   1) หลักการและเหตุผล หรือสิ่งที่พึงประสงค์ สภาพที่คาดหวัง หรือมุ่งหวังจะให้เกิดข้ึน 
   2) สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เป็นข้อมูลจากสภาพปัจจุบันที่เกิดข้ึนจริง 
   3) ความแตกต่างของสภาพที่พึงประสงค์กับสภาพที่เป็นอยู่ (ข้อ 1 –ข้อ 2) เป็นผลที่เกิดจากการ
เอาสภาพที่พึงประสงค์ลบสภาพที่เป็นอยู่ 
   4) ผลที่ตามมาหรือปัญหาที่ตามมาจากการเกิดความแตกต่างที่เกิดขึ้นในข้อ 3) 
   5) ประเด็นที่ต้องท าการวิจัย เพ่ือให้ได้แนวทางในการแก้ปัญหาหรือค าอธิบายสภาพที่เกิดขึ้นใน
ข้อ 4) 
   6) สรุป เป็นการสรุปถึงเหตุผลที่ต้องท าวิจัยเรื่องนั้น โดยอาจจะสรุประบุประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับหลังจากการแก้ปัญหาหรือท าวิจัยเรื่องนั้น 
   ข้อบกพร่องในการเขียนบทที่ 1 บทน า 
   -  เนื้อหาน้อยเกินไปเพียง 1 –2 หน้า มีเฉพาะประเด็นส าคัญ ท าให้ขาดรายละเอียด 
   -  ปัญหาวิจัยมาจากความคิดเห็นของผู้วิจัย ไม่มีหลักฐานอ้างอิง 
   -  ความเป็นมาของปัญหาวิจัย ไม่ชัดเจน ข้อมูลที่น ามาสนับสนุนเป็นเหตุเป็นผลน้อย 
   -  ขาดการแสดงความส าคัญของงานที่ท าว่ามีความส าคัญอย่างไร 
   -  ก าหนดปัญหาวิจัยไม่น่าสนใจหรือมีประโยชน์น้อย 
   -  ไม่มีข้อมูลอ้างอิงในส่วนที่จะวิจัย แต่ใช้ความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวหรือยกค ากล่าวอ้าง
ของนักการศึกษาดัง ๆ ที่ปรากฏตามเอกสารต่าง ๆ มาอ้างอิง 
  ค าแนะน าในการเขียนบทท่ี 1 บทน า 
  -  เขียนให้ตรงประเด็น เหตุผลที่น าเสนอควรเป็นเหตุผลที่น าไปสู่ปัญหาที่จะท าวิจัย และชี้ให้เห็น
ความส าคัญของสิ่งที่จะวิจัย 
  -  ควรใช้ข้อมูลอ้างอิงเพ่ือให้ดูมีน้ าหนักสมควรที่จะท าวิจัยเรื่องนั้น  
  -  ควรเขียนให้เข้าใจง่าย โดยการน าเสนอประเด็นต่าง ๆ เป็นล าดับต่อเนื่อง 
  -  ให้ข้อมูลอ้างอิงสนับสนุนในประเด็นส าคัญครบถ้วนทันสมัย 
  -  ที่มา ความส าคัญ และปัญหาการวิจัยมีความสอดคล้องกับเรื่องที่วิจัย 
  ข้อบกพร่องในการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย 
  จะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย เช่น 
  -  เขียนสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
  -  เขียนผลการวิจัยที่ต้องการอยากรู้ 
  -  เขียนปัญหาที่ต้องการแก้ไข 
 
 



33 
  ค าแนะน าในการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย 
  -  ต้องระบุกิจกรรมหรือกระบวนการให้ได้มาซึ่งค าตอบที่ผู้วิจัยต้องกระท าเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตอบ
ค าถามวิจัย 
  -  สอดคล้องและครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาวิจัย  
  -  ตรวจสอบหาค าตอบได้วัตถุประสงค์ทุกข้อสะท้อนถึงตัวแปร และกระบวนการวิจัยเพื่อหา 
ค าตอบที่เหมาะสม 
  ค าแนะน าการเขียนขอบเขตของการวิจัย 
  เขียนก าหนดกรอบที่จะศึกษา โดยระบุขอบเขตว่าจะศึกษากับใคร (ขอบเขตของประชากร)  
ศึกษาอะไร (ขอบเขตของตัวแปรที่ศึกษา) และศึกษาเมื่อไร (ขอบเขตของเวลา) 
  -  ระบุคุณลักษณะ จ านวน รวมทั้งระบุวิธีได้กลุ่มตัวอย่างเพ่ือความชัดเจน 
  -  ระบุกลุ่มตัวอย่างให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
  -  ระบุนวัตกรรมและผลที่ได้จากนวัตกรรมเป็นตัวแปรเพ่ือให้สอดคล้องกับเรื่องที่วิจัย 
  ข้อบกพร่องในการเขียนขอบเขตการวิจัย 
  -  ไม่ระบุคุณลักษณะหรือจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  -  ระบุกลุ่มตัวอย่างไม่ถูกต้อง ท าให้เข้าใจผิด 
  -  ระบุตัวแปรผิดทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตามหรือผิดตัวใดตัวหนึ่งโดยระบุคุณลักษณะ 
กลุ่มตัวอย่างหรือเครื่องมือวิจัยเป็นตัวแปร 
  ตัวอย่างการเขียนตัวแปรในการวิจัย 
  - ตัวแปรต้น ได้แก่ ชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการวิจัยเชิงประเมิน 
  - ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการอบรมและความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มี
ต่อชุดฝึกอบรมทางไกล 
  ค าแนะน าในการเขียนนิยามศัพท์เฉพาะ 
  -  นิยามตัวแปรที่ศึกษาให้ชัดเจน และเป็นนิยามปฏิบัติการที่สามารถสังเกตและวัดได้ 
  -  ให้นิยามค าศัพท์เฉพาะที่ต้องการสื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจตรงกับผู้วิจัย 
  -  ควรเป็นนิยามท่ีผู้วิจัยเขียนขึ้นเองโดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  -  ในกรณีที่เป็นตัวแปรซึ่งมีองค์ประกอบย่อยต้องนิยามด้วย เพื่อให้น าไปใช้ในการสร้างข้อค าถาม
วัดตัวแปรได้อย่างครอบคลุม 
  ข้อบกพร่องในการเขียนนิยามศัพท์ 
  -  นิยามศัพท์เฉพาะไม่ครบ ขาดนิยามศัพท์ส าคัญ คือ ตัวแปร โดยเฉพาะตัวแปรตาม ท าให้ 
ไม่สามารถน าไปสร้างเครื่องมือวัดตัวแปรได้ 
  -  นิยามที่ให้ไม่ได้เป็นการให้ ความหมายว่าค านั้นคืออะไร มีลักษณะอย่างไร แต่เป็นการให้
ความหมายโดยการระบุขอบเขตว่าเป็นอะไร 
  -  รายละเอียดของความหมายที่ให้ ไม่สามารถน าไปสร้างเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
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  ค าแนะน าในการเขียนประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
  -  เขียนเรียงล าดับจากประโยชน์โดยตรงมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุด 
  -  เขียนให้สอดคล้องหรือสอดรับกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  -  เขียนให้เห็นว่าจะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง เพ่ือเพ่ิมคุณค่าของรายงานการวิจัย
ตามความเป็นจริงหรือคาดว่าจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไร 
  8.11 บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
   เป็นการเขียนน าเสนอ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการวิจัย  
เพ่ือเป็นกรอบหรือฐานความคิดในการด าเนินการวิจัย 
   ค าแนะน าในการเขียน บทท่ี 2 
  -  เขียนให้เป็นระบบ จัดหมวดหมู่หรือหัวข้อเรื่องให้ชัดเจน โดยควรกล่าวน าให้เห็นภาพรวมของ
บทนี้ว่า จะน าเสนอกี่ตอนหรือกี่เรื่อง แล้วจึงค่อยน าเสนอที่ละตอน 
  -  เขียนในลักษณะสังเคราะห์เนื้อหาให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อเนื่องกันระหว่างตอนหรือ
ระหว่างหัวข้อ 
  -  มีการใช้ระบบอ้างอิงเอกสารและงานวิจัยอย่างถูกต้อง และเป็นระบบเดียวกันตลอดทั้งฉบับ 
  -  ต้องสรุปในแต่ละประเด็นที่น าเสนอตามแนวคิดของผู้วิจัย 
  -  น าเสนอเนื้อหาสาระเฉพาะที่ตรง สอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการวิจัยเท่านั้น 
  - เอกสารอ้างอิงควรน าเสนอเนื้อหาใหม่ ๆ ที่ทันสมัย 
  ข้อบกพร่องในการเขียนบทที่ 2 
  -  ขาดหัวข้อหลักส าคัญที่เป็นเนื้อหาของตัวแปร ท าให้เนื้อหาไม่ครบและส่งผลกระทบต่อการวิจัย
ขั้นตอนอ่ืน ๆ 
  -  ไม่ระบุแหล่งอ้างอิงใต้ภาพหรือตารางที่ค้นคว้ามา 
  -  ไม่สรุปหัวข้อหลัก รอง ทั้งบท หรือสรุปไม่ครบ ท าให้ผู้เขียนขาดความเข้าใจและน าสาระไปใช้
ประโยชน์ได้น้อย 
  -  ขาดการสังเคราะห์เนื้อหาสาระท่ีค้นคว้าแล้วสรุปเป็นสาระใหม่ 
  -  การทบทวนวรรณกรรมส่วนใหญ่เป็นการคัดลอก และตัดต่อขาดการเชื่อมโยง เนื้อหาสาระใน
แต่ละเรื่อง 
  8.12 บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย 
   ประกอบด้วย ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
และการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ค าแนะน าในการเขียนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   -  ระบุลักษณะส าคัญของประชากรให้ชัดเจน ครบถ้วน 
   -  ลักษณะส าคัญของประชากรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือปัญหาวิจัย 
   -  เลือกหรือสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร 
   -  ก าหนดขนาดตัวอย่างให้เหมาะสม 
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   ข้อบกพร่องในการเขียน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  -  ประชากร เป็นกลุ่มเฉพาะ ไม่ครอบคลุมตามชื่อเรื่องวิจัย 
  -  ไม่ระบุว่าวิธีการได้มาของกลุ่มตัวอย่างว่าได้มาโดยการสุ่ม หรือเลือกตัวอย่าง 
  -  กลุ่มตัวอย่างสุ่มหรือเลือกตามความสะดวกของผู้วิจัย 
  -  ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างไม่เหมาะสม 
  ตัวอย่างการเขียนกลุ่มตัวอย่าง 
  งานวิจัยเรื่อง การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎสงขลา 
  ประชากร: นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ที่ลงทะเบียนเรียน
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 1,483 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง : นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ โดยสุ่มจากนักศึกษาแต่ละ
สาขาวิชา แต่ละสาขาวิชาสุ่มแยกตามชั้นปี แต่ละชั้นปีแยกตามเพศ แต่ละขั้นตอนใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 786 คน 
 

  ค าแนะน าในการเขียน เครื่องมือวิจัย 
  -  ระบุชนิด และแหล่งที่มา (สร้างเองหรือน ามาจากท่ีใด) ของเครื่องมือ ที่ใช้เก็บข้อมูลของตัวแปร
ครบถ้วน 
  -  รายงานกระบวนการสร้างเครื่องมือ 
  -  รายงานกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
  -  ระบุการใช้การแปลผลการวัดจากเครื่องมือตามข้อก าหนดของเครื่องมือนั้นๆ 
  ข้อบกพร่องในการเขียน เครื่องมือวิจัย 
  -  เครื่องมือวัดไม่ตรงกับตัวแปร 
  -  การบรรยายเครื่องมือไม่ระบุวิธีการสร้างและคุณภาพเครื่องมือ 
  -  คุณภาพของเครื่องมือ วิเคราะห์โดยใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสม 
  -  ไม่ระบุเกณฑ์การแปลผลข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือ 
  ตัวอย่างการเขียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 เป็นค าถามชนิดเลือกตอบ (Check list) ใช้สอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ 
สถานภาพการท างาน ประสบการณ์การท าวิจัย 
  ตอนที่ 2 เป็นค าถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ใช้สอบถามความรู้ที่ได้รับ 
จ านวน 5 ข้อ และประโยชน์ส าหรับการน าไปใช้ จ านวน 5 ข้อ 
  ตอนที่ 3 เป็นค าถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ใช้สอบถามความพึงพอใจ
เกี่ยวกับชุดฝึกอบรม จ านวน 10 ข้อ 
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  ค าแนะน าในการเขียน การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  -  เก็บข้อมูลสอดคล้องกับแบบแผนการวิจัย 
  -  มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
  -  รวบรวมข้อมูลได้เพียงพอที่จะน าไปวิเคราะห์ 
  -  ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลเหมาะสมกับลักษณะเครื่องมือ 
  ข้อบกพร่องในการเขียน การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  -  ขาดรายละเอียดวิธีการในการรวบรวมข้อมูล (วิธีการช่วงเวลา) 
  -  รวบรวมข้อมูลได้น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ โดยไม่รายงานการติดตามข้อมูล 
  -  รวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่สะดวก ไม่สอดคล้องกับวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
  ตัวอย่างการเขียนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการวิจัยเชิงประเมิน 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนดังนี้ 
  1. ส่งแบบส ารวจความต้องการจ าเป็นให้บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่เป็นสนามสอบของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในเขตจังหวัดภาคกลาง คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ 
ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2555 และได้รับแบบส ารวจกลับคืนมา 64 ฉบับ น ามาวิเคราะห์และก าหนดเนื้อหาสาระ
รวมทั้งรูปแบบการฝึกอบรม 
  2. คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดอบรมทางไกลเรื่องการวิจัยเชิงประเมินทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยโดยรับสมัครผู้สนใจศึกษาหาความรู้และมีจดหมายเชิญชวนไปท่ีโรงเรียนที่เป็นสนามสอบของ มสธ. 
ช่วงเดือนมกราคม 2556 โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 ระยะ คือ 
   ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาทางไกลจากสื่อ e-Training โดยโปรแกรม Moodle ทางเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย เป็นการให้ความรู้และให้ท ากิจกรรม จ านวน 6 หน่วย ชว่งเดือนมกราคม ถึง เมษายน 2556  
มีผู้สมัครเข้ามาศึกษา จ านวน 47 คน เมื่อถึงหน่วยสุดท้ายจ านวนคนเหลือ 25 คน 
   ระยะที่ 2 ผู้ที่ส่งกิจกรรมและสมัครเข้าอบรม จ านวน 25 คน ซึ่งจัดที่มหาวิทยาลัยเป็น
ระยะเวลา 3 วัน คือ ในวันที่ 1 –3 มิถุนายน 2556 การอบรมเป็นการสรุปความรู้ การน าเสนอและการวิพากษ์
รายงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการทดสอบความรู้ก่อนและหลังอบรม  
และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

  ค าแนะน าในการเขียน การวิเคราะห์ข้อมูล 
  -  วิเคราะห์ข้อมูลให้ถูกต้อง 
  -  ใช้วิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะข้อมูล หรือระดับการวัดของข้อมูล 
  -  การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเหมาะสม 
  -  แปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้ถูกต้อง 
  ข้อบกพร่องในการเขียน การวิเคราะห์ข้อมูล 
  -  ระบุเฉพาะชื่อสถิติโดยไม่ระบุว่าใช้วิเคราะห์อะไร 
  -  ใช้สถิติไม่สอดคล้อง/ขัดแย้งกับข้อตกลงเบื้องต้นของสถิตินั้น 
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  -  ใช้สถิติทดสอบข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง (ศึกษาจากประชากร) 
  -  ตั้งสมมติฐาน แต่ไม่มีการทดสอบสมมติฐาน 
  -  ค านวณตัวเลขไม่ถูกต้อง 
  ตัวอย่างการเขียนการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  1.  สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์ความถี่ของข้อรายการ 
ต่าง ๆ ทุกข้อ แล้วหาค่าร้อยละ 
  2.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการนักศึกษา 
   2.1  การใช้บริการสอบถามปัญหาผ่านช่องทางต่าง ๆ และปัญหาที่พบในระหว่างการใช้ 
บริการสอบถามปัญหา ท าการวิเคราะห์ความถี่ของข้อรายการต่าง ๆ ทุกข้อ แล้วหาค่าร้อยละ 
   2.2  ความพึงพอใจในการใช้บริการสอบถามปัญหา ท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติบรรยาย 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้น น าค่าเฉลี่ยมาแปลตามเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
    ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00  หมายความว่า  พึงพอใจมากท่ีสุด 
    ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49  หมายความว่า  พึงพอใจมาก 
    ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49  หมายความว่า  พึงพอใจปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49  หมายความว่า  พึงพอใจน้อย 
    ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49  หมายความว่า  พึงพอใจน้อยที่สุด 
 
  8.13  บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
   การเขียนน าเสนอผลการวิจัยหรือข้อค้นพบ น าเสนอ 2 ส่วน คือ 1) การเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูล  และ 2) การแปลความและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ค าแนะน าในการเขียน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
   -  ควรเขียนเสนอให้เห็นภาพรวมเป็นตอน ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยก่อน จึงค่อยน าเสนอ
รายละเอียดแต่ละตอนต่อไป 
   -  เขียนน าเสนอผลการวิจัยตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและเรียงตามล าดับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย 
   -  ต้องเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลภายใต้ขอบเขตท่ีค้นพบเท่านั้นไม่น าความเห็นส่วนตัวกับ
ข้อเท็จจริงมาปนกัน 
   -  กรณีน าเสนอในรูปตาราง การแปลผลใต้ตารางให้แปลผลในเชิงสถิติเป็นหลักหรือแปลผล
ประเด็นที่ส าคัญ ไม่ตีความหรือขยายความเพ่ิมเติม 
   ข้อบกพร่องในการเขียน บทที่ 4 
   -  น าเสนอผลไม่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ 
   -  สรุปผลไม่ตรงประเด็นที่ศึกษา 
   -  บรรยายข้อมูลไม่ตรงกับในตาราง 
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   -  เสนอผลการวิจัยเรียงตามค าถามในแบบสอบถามไม่ตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
   -  อธิบายค่าจากตารางไม่กระชับ โดยอธิบายทุกข้อท าให้ไม่น่าสนใจ 
   ตัวอย่างการเขียน บทท่ี 4 
   การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการวิจัยเชิงประเมิน ผู้วิจัยขอเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ในหัวข้อต่อไปนี้ 
   ตอนที่ 1 ผลการส ารวจความต้องการฝึกอบรม 
   ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมทางไกล 
   ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม 
   ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
ตอนที่ 1 
ตารางที่ 1 หัวข้อความรู้ที่ต้องการให้มีการจัดอบรมทางไกลเรื่องการวิจัยเชิงประเมิน 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1.  แนวคิดและการวิเคราะห์สิ่งมุ่งประเมิน 4.61 0.32 มากท่ีสุด 
2.  การออกแบบการประเมิน 4.58 0.48 มากที่สุด 
3.  วิธีการและเครื่องมือการประเมิน 4.16 0.55 มาก 
4.  การวิเคราะห์และแปลผล 4.06 0.68 มาก 
5.  การเขียนรายงานการประเมิน 4.31 0.57 มาก 

ความต้องการในภาพรวม 4.34 0.52 มาก 

  จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความต้องการเกี่ยวกับหัวข้อการจัดอบรมทางไกลโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.34) หัวข้อความรู้ที่ต้องการให้มีในระดับมากท่ีสุด มี 2 หัวข้อคือ แนวคิดและการวิเคราะห์สิ่ง
มุ่งประเมิน และการออกแบบการประเมิน มีค่าเฉลี่ย 4.61 และ 4.58 ตามล าดับ ส่วนหัวข้อการประเมินที่เหลืออีก 
3 หัวข้ออยู่ในระดับมากเรียงตามล าดับ ดังนี้ การเขียนรายงานการประเมิน วิธีการและเครื่องมือการประเมินและ
หัวข้อการวิเคราะห์และแปลผล 
 

  การน าเสนอผลการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม 
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังอบรมของเพศชาย และเพศหญิง 

กลุ่ม จ านวน คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t 

ชาย 66 38.91 7.42 2.106* 
หญิง 53 36.02 7.47  

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  จากตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังอบรมของเพศชายและหญิง พบว่า ค่าเฉลี่ย 
ของคะแนนหลังอบรมของเพศชายและหญิง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  8.14  บทที่ 5  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
   1)  การเขียนสรุปผลการวิจัย  เป็นการน าเสนอบทสรุปของการวิจัย ประกอบด้วย วัตถุประสงค์
ของการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัยในเรื่องกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลหลักและแหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
การเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปข้อค้นพบจากการวิจัย 
    ค าแนะน าในการเขียน สรุปผลการวิจัย 
    -  น าเสนอให้ครบถ้วนในส่วนของเนื้อหาที่ท าให้ผู้อ่านเกิดความเชื่อม่ันในคุณภาพของ
งานวิจัย 
    -  น าเสนอให้ครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    -  น าเสนอผลการวิจัยเฉพาะที่เด่น ๆ ผลการวิจัยที่น าเสนอในส่วนนี้จะน าไปสู่การอภิปราย
ผลต่อไป 
    -  การสรุปการวิจัยต้องไม่ใส่ความคิดเห็นส่วนตัวของนักวิจัย 
    -  การสรุปผลการวิจัยควรใช้ภาษาท่ีกระชับเข้าใจง่ายและจัดเรียงเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    ข้อบกพร่องในการเขียน สรุปผลการวิจัย 
    สรุปผลการวิจัย  สรุปโดยเสนอรายละเอียดเป็นตัวเลขต่าง ๆ ท าให้มีเนื้อหาใกล้เคียงกับ 
บทที่ 4 
   2)  การเขียนอภิปรายผล  เป็นการแปลผลโดยการขยายความเพ่ือมุ่งวิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกับ
ผลการวิจัยที่พบว่ามีความสอดคล้องหรือเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ เพราะเหตุใด และอภิปรายเชื่อมโยง
ระหว่างผลการวิจัยที่ได้กับผลการวิจัยในอดีตและแนวคิดทฤษฎีที่ใช้เป็นกรอบในการวิจัยว่ามีความสอดคล้องกัน 
     ค าแนะน าในการเขียนอภิปรายผล 
     -  อภิปรายผลภายใต้ข้อมูลให้สมเหตุสมผล 
     -  หัวข้ออภิปราย ต้องแสดงการอภิปรายเพิ่มจากผลการวิจัย 
     -  อภิปรายโดยยึดตามวัตถุประสงค์การวิจัยก่อน หรือยึดตามสมมติฐานการวิจัย เพ่ือให้สาระ
ของรายงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
    ข้อบกพร่องในการเขียนอภิปรายผล 
    -  อภิปรายโดยสรุปผลการวิจยัซ้ า ไม่มีการอภิปรายเพ่ิมจากผลการวิจัย 
    -  อภิปรายผลภายใต้ข้อมูลที่ไม่สมเหตุสมผล 
    -  อภิปรายผลนอกเหนือจากผลการวิจัย ท าให้เกินขอบเขตการวิจัย 
    -  อภิปรายผลโดยใช้ความรู้สกึโดยไม่ยึดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท าให้ขาดความหนักแน่น
ไม่น่าเชื่อถือ 
   3)  การเขียนข้อเสนอแนะ   
    ค าแนะน าในการเขียนข้อเสนอแนะ 
    (1)  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
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      -  จากการอภิปรายผลอาจพบว่างานวิจัยนี้มีประโยชน์ต่อคนกลุ่มใด น าไปใช้งานได้
ตรงไหนบ้าง ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยจะน าไปใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์มากขึ้น 
      -  การระบุว่างานวิจัยนี้ยังมีข้อที่ต้องเพ่ิมเติมในด้านใดบ้าง ยังมีข้อที่ต้องระวังในการน า
ผลการวิจัยไปใช้ในทางปฏิบัติ หรือในการอ้างอิงอย่างไรบ้าง การน าเสนอนี้จะไม่ท าให้ผู้น าผลการวิจัยไปใช้ผิด ๆ 
หรือน าไปใช้อย่างไม่เหมาะสม 
      -  ในบางกรณีท่ีต้องน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ หรือต้องน าไปใช้ทั้งกระบวนการ 
หรือโดยมีกิจกรรมเป็นกลุ่ม หลาย ๆ กิจกรรมด้วยกัน ต้องระบุว่าการน าไปใช้ต้องน าไปใช้ทั้งกลุ่มกิจกรรมหรือ 
ทั้งกระบวนการ ถ้าน าไปใช้เพียงบางส่วน อาจให้ผลไม่เป็นไปตามที่ได้คันพบจากการวิจัยได้ 
    (2)  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
     -  ควรเสนอแนะประเด็นที่ได้พบข้อบกพร่องจากการวิจัยหรือจากการได้ข้อค้นพบ 
ที่น่าจะเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้น แต่ผู้วิจัยไม่แน่ใจและไม่สามารถให้หลักฐานที่สมบูรณ์น่าชื่อถือจากการวิจัยครั้งนี้ 
     -  ประเด็นของการวิจัยในลักษณะที่เรียกว่า การวิจัยต่อยอด เป็นประเด็นวิจัยที่จะช่วย
พัฒนาตัวแปรที่มุ่งวิจัยได้ครบถ้วน อาจเป็นการวิจัยที่ท าแล้วจะช่วยให้การวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
     -  ขยายการวิจัยไปยังส่วนอื่น ๆ อยู่ในกรอบแนวคิดในการวิจัย เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ 
ในเชิงระบบ 
     -  ควรเขียนเสนอแนะให้เฉพาะเจาะจง กระชับ เข้าใจง่าย และสามารถน าไปท าวิจัย
ต่อไป 
    ข้อบกพร่องในการเขียนข้อเสนอแนะ 
    -  ข้อเสนอแนะเป็นการแนะทั่วไป ไม่ได้มาจากผลการวิจัย 
    -  ข้อเสนอแนะเป็นการแนะในภาพรวม ไม่เจาะจง 
    -  ไม่ควรเสนอแนะประเด็นที่งานวิจัยนี้ท าได้ แต่ไม่ได้ท าเพราะผู้อ่านอาจจะสงสัยว่า 
ถ้าเช่นนั้นเหตุใดผู้วิจัยจึงไม่ท าในงานนี้ และสะท้อนให้เห็นว่าผู้วิจัยไม่ได้ศึกษาโดยละเอียด 
 

  8.15  การเขียนบรรณานุกรม 
   บรรณานุกรมเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของรายงานการวิจัยที่บ่งบอกคุณภาพและความน่าเชื่อถือ
ของรายงานการวิจัย ทาให้ผู้อ่านได้ทราบว่านักวิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานของใครบ้าง มีความครบถ้วน 
มีความทันสมัย น่าเชื่อถือเพียงใด บรรณานุกรมมีแบบแผนการเขียนที่แน่นอนและชัดเจนเป็นมาตรฐานแบบแผน 
การเขียนบรรณานุกรมครอบคลุมตั้งแต่การลงรายการข้อมูลส าคัญ หรือรายการข้อมูลทางบรรณานุกรม การจัดเรียง 
ล าดับรายการ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน รวมทั้งการพิมพ์รายการข้อมูลด้วยตัวอักษร ขนาดและแบบตัวอักษร
ตามท่ีก าหนด 
   ข้อบกพร่องในการเขียนบรรณานุกรม 
   -  เขียนบรรณานุกรมไม่ถูกต้องตามรูปแบบ 
   -  เขียนบรรณานุกรมไม่ครบตามรายการที่อ้างอิง 
   -  สะกดชื่อ นามสกุลผู้แต่งไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับรายการที่อ้างอิง 
   -  อ้างปี ที่พิมพ์เอกสารไม่ตรงกับท่ีอ้างในเนื้อหา 
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   ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม 

 
 
  8.16  การเขียนภาคผนวก 
   ภาคผนวกเป็นส่วนประกอบของเอกสารรายงานการวิจัยที่ใช้แสดงรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติม
เพ่ือช่วยให้เข้าใจเนื้อหาหรือเรื่องราวของรายงานการวิจัยได้ดีขึ้น หรือให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านนอกเหนือจากเนื้อเรื่อง 
และผู้เขียนรายงานวิจัยไม่ได้น ารายละเอียดต่าง ๆ เหล่านี้ไปแสดงไว้ในที่ใดของส่วนที่เป็นเนื้อเรื่อง เนื้อความที่อยู่ใน
ภาคผนวก ประกอบด้วย รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ เครื่องมือในการวิจัย รายละเอียด
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น 
   ภาคผนวกจะอยู่ต่อจากบรรณานุกรม มีหน้าคั่นบอกโดยพิมพ์คาว่า “ ภาคผนวก ” ในกรณีท่ีมี
ภาคผนวกหลายรายการ หน้าถัดไปให้พิมพ์คาว่าภาคผนวก ก บรรทัดต่อมาเป็นชื่อภาคผนวก เมื่อภาคผนวกมีหลาย
เรื่องให้ใช้พยัญชนะไทยเรียงลาดับ ภาคผนวก ก –ฮ เช่น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค เป็นต้น 
 
8.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความคิดวิเคราะห์เพ่ือพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to 
Research : R2R)  รูปแบบการบรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติทั้งเป็นกลุ่ม และรายบุคคล โดยวิทยากรภายในจาก
ส านักทะเบียนและวัดผล จ านวน 2 ราย คือ  1) อาจารย์ ดร.ศุภมาส ชุมแก้ว และ 2) อาจารย์ ดร.สฤษฎ์เทพ สุขแก้ว  
จ านวน 2 วัน (2 - 3 สิงหาคม 2565)  มีผู้เสนอชื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย บุคลากรส านัก
บรรณสารสนเทศ (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย) รวมจ านวน 36 คน มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน 31 คน        
คิดเป็นร้อยละ 86.11 ของผู้เสนอชื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ และมีผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการ
เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.46 จากคะแนนเต็ม 5) เมื่อแยกเป็นราย
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ข้อ พบว่า การถ่ายทอดเนื้อหาของวิทยากรเหมาะสมและน่าสนใจ มีความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.58) 
รองลงมาคือ การน าความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้  
(คะแนนเฉลี่ย 4.38) และความรู้ที่ได้รับหลังเข้าร่วมการอบรม (คะแนนเฉลี่ย 4.23) ตามล าดับ โดยมีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมส าหรับการจัดฝึกอบรมครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1.  ประเด็น/หัวข้อที่เกี่ยวกับ R2R ที่เสนอให้มีการจัดฝึกอบรม เพิ่มเติม 
  1.1 มีการติดตาม/การให้ค าแนะน าการเขียนงานวิจัย บทที่ 1 และ 2  
  1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนเชิงวิจัย โดยแบ่งเป็นแต่ละบทของงานวิจัย 
  1.3 หัวข้อการอบรมมีประโยชน์กับการท างานในปัจจุบันมาก 
  1.4 อบรมการเขียนผลงานเพ่ือการประเมินต าแหน่งให้สูงขึ้นด้วยวิธีการเจาะจงในรูปแบบวิธีการ
สังเคราะห์งาน 
  1.5 มีการวิพากษ์งานวิจัย 
  1.6 อบรมการเขียนงาน และการวิเคราะห์แปลผลข้อมูล 
  1.7 อบรมการออกแบบเครื่องมือวิจัย 
  1.8 การอบรมการวิเคราะห์/การวิจัย เป็นเรื่องเฉพาะ 
  1.9 อบรมการเขียนโครงการวิจัย 
  1.10 อบรมฝึกปฏิบัติเขียนโครงร่างงานวิจัย R2R และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
  1.11 อบรมการจัดท าแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูล 
 2.  ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ส าหรับการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร สบ. ต่อไป 
  2.1 จัดพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญมาคอยให้ค าปรึกษาในการวิจัย R2R 
  2.2 การจัดอาหารส าหรับผู้เข้าอบรมควรเป็นอาหารกล่อง และน้ าดื่มแยกขวด เพ่ือหลีกเลี่ยงการใกล้ชิด
และการติดเชื้อ 
  2.3 อบรมการน าเสนอผลการวิจัยแบบกราฟ ด้วยโปรแกรม Power BI 
  2.4 อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ 
  2.5 อบรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ส าหรับการปฏิบัติงาน 
 
9.  ประโยชน์ที่ได้รับ (ในเชิงรูปธรรม)  
 9.1 ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนี้มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
  1) มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการของ R2R กระบวนการวิจัย และการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย R2R  ที่สามารถน าไปผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจ า และพัฒนางานประจ าไปสู่การ
ท างานวิจัยได้ด้วยตนเองมากขึ้น 
  2)  ส านักบรรณสารสนเทศมีการพัฒนางานและการให้บริการห้องสมุดและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นจากการพัฒนางานประจ าไปสู่การท างานวิจัย 



43 
 9.2  ผู้ขอรับทุนจะน าประโยชน์ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบในเชิงรูปธรรม โดยก าหนด (ร่าง) 
ชื่อหัวข้องานโครงการวิจัย R2R  เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย R2R ของส านัก และขยายผล
เป็นผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อไป   
  (ร่าง) หัวข้อโครงการวิจัย R2R ของบุคลากรส านักบรรณสารสนเทศ 
  1.  ศึกษาผลกระทบต่อการพัฒนาบุคลากรส านักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เพ่ือปฏิบัติงานทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการแบบมีประสิทธิภาพ 
  2.  ศึกษาความคุ้มค่าของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  3.  สื่อประชาสัมพันธ์ที่สร้างภาพลักษณ์และการรับรู้ที่มีต่อห้องสมุด 
  4.  การพัฒนาระบบรายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน (สถิติการปฏิบัติงาน) ของ 
ส านักบรรณสารสนเทศ 
  5.  ผลกระทบต่อการบรรลุภารกิจของส านักบรรณสารสนเทศ 
  6.  สื่อประชาสัมพันธ์ด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
  7.  ศึกษาความต้องการ/เสนอแนะคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุดของอาจารย์ใน มสธ. 
  8.  การพัฒนาระบบบริการสื่อมัลติมีเดียและคลังภาพของส านักบรรณสารสนเทศ 
  9.  การรับรู้ถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดมีให้บริการ 
  10. การส่งเสริมและสร้างการรับรู้สารสนเทศอัตลักษณ์ผ่านสื่อออนไลน์ 
  11. ผลกระทบต่อการปรับโครงสร้างองค์กร 
  12. ผลกระทบต่อการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรของส านักบรรณสารสนเทศ มสธ. 
  13. การประชาสัมพันธ์สื่อการศึกษาของห้องสมุดบนสื่อสังคมออนไลน์ 
  14. การรับรู้และเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดของบุคลากร และนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  15. การศึกษาความต้องการการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้านเนื้อหารูปแบบปริ้นและออนไลน์ 
  16. ศึกษาแนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานของ 
ส านักบรรณสารสนเทศ 
  17. การค้นคว้าสารสนเทศเพ่ือการวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  18. การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ให้บริการในรูปแบบออนไลน์ 
  19. ปัญหาการวิจัยมาจากความคิดเห็นของผู้วิจัยไม่มีหลักฐานอ้างอิง 
  20. การสร้างการรับรู้และความผูกพันในงานจดหมายเหตุ 
  21. ความต้องการและความคาดหวังในงานเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุ 
  22. ความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  23. ศึกษาปัญหาการจัดหาลิงก์สื่อโสตทัศน์ มสธ. ที่ผลิตในรูปแบบออนไลน์ 
  24. การพัฒนาข้อมูลอัตลักษณ์ของ มสธ. น าเสนอในรูปแบบ e-Book และคลิปวีดีโอ 
  25. ความต้องการใช้และความพึงพอใจทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดส าหรับนักศึกษา มสธ. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
 

-  เอกสารประกอบการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล 
 อย่างง่ายในโครงการวิจัย R2R โดย อาจารย์ ดร.สฤษฏ์เทพ สุขแก้ว 
-  เอกสารประกอบการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือ่งมอืวิจัย
 ออนไลน์ โดยใช้ GOOGLE FORMS โดย อาจารย์ ดร.ศุภมาส ชมุแก้ว 
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การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายในงานวิจัย R2R 
โดย อาจารย์ ดร.สฤษฏ์เทพ สุขแก้ว  

ศูนย์วิชาการประเมินผล 

ส านักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

เนื้อหาในการบรรยายวนันี ้

1. การวิเคราะข้อมูลอย่างง่ายโดยอาศัยการประมวลผลจาก Google Form 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายโดยใช้ Insert Function ( ) ใน Microsoft Excel 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายโดยใช้ Data Analysis ( ) ใน Microsoft Excel 

___________________________________________________________________________________ 

 

1. การวเิคราะขอ้มลูอยา่งงา่ยโดยอาศยัการประมวลผลจาก Google Form 
 

 ท ากิจกรรม : โดยให้ทุกท่านคลิกที่ลิงค์ https://forms.gle/ha5fJXaBWtG5kbZU8 หรือสแกนคิวอาร์โ ค๊ต 

 เพ่ือทดลองท าตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ ในโครงการจากงานประจ าสู่

งานวิจัย R2R ประมาณ 5 – 10 นาที 

 

 ร ่วมกนัอภปิรายผลทีไ่ด้จากการวเิคราะหข์้อมูลจากกิจกรรม :  

  เม่ือนักวิจัยต้องการดูผลจากการตอบแบบประเมิน ให้นักวิจัยเลือกที่ การตอบกลับ  

 

https://forms.gle/ha5fJXaBWtG5kbZU8
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  เม่ือนักวิจัยเลือกที่ การตอบกลับ ผลที่ได้จะออกมาหน้าตาเป็นดังด้านล่างนี้ คือ อยู่ในลักษณะของการ

น าเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่งเป็นส่วนใหญ่ และยังพบว่ามีผลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่า ย คือ จ านวน หรอื

ความถี่ และร ้อยละ  

 

 
 

  มาร่วมกันพิจารณาผลท่ีได้จากการน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายด้วย Google Form ทีละข้อ

ค าถาม 
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   ข้อค าถามที่ 1 น าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก ตัวแปรเพศ ซ่ึงเม่ือตอนสร้างแบบ

ประเมินนี้ได้มีการจ าแนกตัวแปรเพศออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ เพศหญิง และเพศชาย ดังนั้นผลท่ีได้จึงมีการน าเสนอ

ข้อมูลอยู่ในรูปของแผนภูมิแท่ง ซ่ึงมี 2 แท่งด้วยกัน แท่งแรกจะบอกจ านวน หรือความถี่ของผู้เข้าร่วมอบรมที่ ตอบ

แบบสอบถามที่เป็นเพศหญิง พร้อมบอกร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมที่ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศหญิงเทียบกับ

จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดที่ตอบแบบประเมินฉบับนี้ และแท่งที่สองจะบอกจ านวน หรือความถี่ของผู้เข้าร่วม

อบรมที่ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศชาย พร้อมบอกร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมที่ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศชาย

เทียบกับจ านวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดที่ตอบแบบประเมินฉบับนี้ ตามภาพด้านล่าง 

 

 
 

   ข้อค าถามที่ 2.1 น าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากตัวแปรอายุ โดยในแบบประเมินฉบับนี้  

ได้แบ่งระดับของข้อมูลที่ได้จากตัวแปรอายุออกเป็น 5 ระดับ คือ ต่ ากว่า 25 ปี, 25 – 35 ปี, 36 – 45 ปี, 46 – 55 

ปี และมากกว่า 55 ปี ผลท่ีได้จะมีการน าเสนอให้อยู่ในรูปของแผนภูมิแท่ง ที่บ่งบอกว่ามีผู้เข้าร่วมอบรมที่ตอบแบบ

ประเมินฉบับนี้ในแต่ละระดับช่วงอายุเป็นจ านวนเท่าใด และคิดเป็นร้อยละเท่าใดของผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดที่ ตอบ

แบบประเมินฉบับนี้ ตามภาพด้านล่าง 
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   ข้อค าถามที่ 2.2 เป็นข้อมูลที่ได้มาจากตัวแปรอายุเช่นเดียวกันกับข้อค าถามที่ 2.1 ต่างกัน

ตรงที่ ข้อค าถามที่ 2.2 ให้อิสระในการที่ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถพิมพ์ตัวเลขที่ใช้แทนอายุของผู้เข้าร่วมอบรมไ ด้เลย 

จากการที่นักวิจัยสร้าง Google Form แบบค าตอบสั้นๆ ตามภาพ 

 

 
 

แต่ข้อค าถามที่ 2.1 เป็นข้อค าถามที่ก าหนดให้ผู้ เข้าร่วมอบรมเลือกตอบว่าอายุของตน เองอยู่ในช่วงอายุใด        

ตามตัวเลือกที่ผูส้ร้าง Google Form ได้ก าหนดไว้ โดยผู้สร้างแบบประเมินเลือกก าหนดช่วงอายุ โดยใช้ “ช่องท า

เครื่องหมาย” ใน Google Form ตามภาพด้านล่าง 
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 เม่ือนักวิจัยสร้าง Google Form โดยให้ผู้ตอบ ตอบแบบสั้นๆ ผลท่ีได้จากการประมวลโดย Google Form 

จะพบว่า Google Form แสดงเฉพาะตัวเลขแทนอายุของผู้ตอบมาให้ จะไม่ได้แสดงผลการน าเสนอข้อมูลโดยใช้

แผนภูมิแท่ง และไม่แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยจ านวน หรือความถี่ และร้อยละมาให้ ตามภาพ

ด้านล่าง 

 

 
 

 ดังนั้นหากนักวิจัยต้องการสารสนเทศที่มากกว่าแค่เพียงตัวเลขที่แสดงอายุของผู้เข้าร่วมอบรมที่ตอบแบบ

ประเมินฉบับนี้แล้ว จะต้องมีการดึงข้อมูลจากตัวแปรอายุในข้อค าถามที่ 2.2 ซ่ึงอยู่ในรูปของไฟล์ Excel ซ่ึงจะ

แนะน าให้รู้จักวิธีการดึงข้อมูลที่อยู่ในรูปของไฟล์ Excel ออกมาจาก Google Form เป็นล าดับต่อไป จากนั้น

นักวิจัยจะต้องเลือกวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาสารสนเทศจากข้อมูล โดยส่วนใหญ่แล้วสารสนเทศที่นักวิจัยอยากได้จาก
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ข้อมูลที่มีจ านวนมาก ๆ คือ ค่ากลางของข้อมูล ซ่ึงถือเป็นค่าที่ใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลจ านวนมาก ๆ ส่วนใหญ่มัก

ใช้ค ่าเฉลี่ย (Mean) เป็นค่ากลางของข้อมูลที่แทนได้ด้วยตัวเลขแล้วมีความหมายทางคณิตศาสตร์ ส าหรับอีกค่า

หนึ่งที่ ต้องใช้ควบคู่กับค่ากลางคือ ค่าที่ใช้ในการวัดการกระจายหรือความแตกต่างของข้อมูล ซ่ึงนิยมใช้            

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เช่น นักวิจัยอาจสนใจหาอายุเฉลี่ยของผู้ เข้าร่วมอบรม หรือ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุของผู้เข้าร่วมอบรม โดยใช้ Insert Function หรือ ใช้ค าสั่ง Data Analysis ซ่ึงจะ

ได้กล่าวลงในรายละเอียดเป็นล าดับต่อไป 

 

   ข้อค าถามที่ 3 น าเสนอและวิ เคราะห์ข้อมูลที่ได้จากตัวแปรระดับการศึกษา  โดยในแบบ

ประเมินฉบับนี้ ได้แบ่งระดับของข้อมูลที่ได้จากตัวแปรระดับการศึกษาออกเป็น 7 ระดับ คือ มัธยมศึกษาปีที่ 3, 

มัธยมศึกษาปีที่ 6, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง , ปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญา

เอก ผลท่ีได้จะมีการน าเสนอให้อยู่ในรูปของแผนภูมิแท่ง ที่บ่งบอกว่ามีผู้เข้าร่วมอบรมที่ตอบแบบประเมินฉบับนี้ ใน

แต่ละระดับการศึกษาเป็นจ านวนเท่าใด และคิดเป็นร้อยละเท่าใดของผู้ เข้าร่วมอบรมทั้งหมดที่ตอบแบบประ เมิน

ฉบับนี้ ตามภาพด้านล่าง 

 

 
 

   ข้อค าถามที่อยู่ในตอนที่ 2  เป็นข้อค าถามที่สร้างขึ้นในรูปแบบมาตรประมาณค่า หรือ มาตรา

ส่วนประมาณค่า หรือ มาตรประเมินค่า หรือ มาตราส่วนประเมินรวมค่า (Rating Scale) จ านวน 5 ระดับ โดย

อาศัยแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) ซ่ึงมีข้อค าถามทั้งหมด 7 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการ 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ในแต่ละด้านจะมีข้อค าถามเพ่ือสะท้อนความพึงพอใจ
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ในด้านต่าง ๆ โดยด้านการให้บริการ จะประเมินด้วย 3 ข้อค าถาม ด้านขั้นตอนการให้บริการ จะประเมินด้วย 2 ข้อ

ค าถาม และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก จะประเมินด้วย 2 ข้อค าถาม 

 ผลท่ีได้จากการประมวลด้วย Google Form จะแสดงด้วยแผนภูมิแท่ง จ านวน หรือความถี่ และร้อยละ  

โดยแยกน าเสนอตามข้อค าถามย่อย ๆ ทั้งหมด 7 ข้อค าถาม ซ่ึงจะให้สารสนเทศว่าในแต่ละข้อค าถาม มีจ านวน

ผู้เข้าร่วมอบรมพึงพอใจต่อโครงการอบรมในแต่ละระดับ (1 - น้อยที่สุด, 2 - น้อย, 3 - ปานกลาง, 4 - มาก และ    

5-มากที่สุด) คิดเป็นร้อยละเท่าใดของผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดที่ตอบแบบประเมินนี้ และยังให้สารสนเทศอีกว่าในข้อ

ค าถามนั้น ๆ ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่พึงพอใจต่อโครงการอบรมอยู่ในระดับใด (ดูจากจ านวนที่มากที่สุด) ตามภาพ 

 

 
 

หมายเหตุ : ในที่นี้ขอยกตัวอย่างให้เห็นเพียงแค่ข้อค าถามเดียว เนื่องจากข้อค าถามอ่ืน ๆ ในทั้งหมด 7 ข้อค าถาม 

ก็จะมีลักษณะคล้าย ๆ กัน 

 

 ค าถามที่จะชวนให้คิดต่อมาคือ การจะวัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมที่มีต่อโครงการอบรมไม่

สามารถวัดได้ด้วยข้อค าถามเพียง 1 ข้อ หรือ 2 ข้อ จากทั้งหมด 7 ข้อ จะต้องมีการวัดระดับความพึงพอใจจาก

ค าถามทั้งหมด 7 ข้อ และเนื่องจากข้อค าถามในการวัดระดับความพึงพอใจสร้างบนแนวคิดของลิเคิร์ท ท าให้

คะแนนระดับความพึงพอใจสามารถบวก ลบ คูณ หารได้ตามหลักการทางคณิตศาสตร์ นักวิจัยจึงสามารถน า

คะแนนระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนที่ตอบแบบประเมินนี้มาท าการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ย งเบน
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มาตรฐานได้ จากนั้นจึงน าค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความพึงพอใจไปเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย  หรือ

เกณฑ์การแปลผลคะแนน ท าให้นักวิจัยสามารถสรุปได้ว่าคะแนนระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมที่มี ต่อ

โครงการในภาพรวมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับใด และสามารถค านวณหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนระดับความ

พึงพอใจได้อีกด้วย 

 

ตัวอย่าง เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 67) 

 
 

 นักวิจัยส่วนหนึ่งนิยมอธิบายคะแนนระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยจ าแนกรายด้าน เช่น นักวิจัยสนใจ

อธิบายคะแนนระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ย ด้านการให้บริการ ว่าเม่ือน าไปเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย

แล้ว ถือว่ามีความพึงพอใจต่อโครงการสัมมนา ในด้านการให้บริการอยู่ในระดับใด 

 หากนักวิจัยต้องการตอบค าถามเหล่านี้ นักวิจัยจะไม่สามารถหาค าตอบได้จากผลการประมวลโดย ใช้ 

Google Form ได้ นักวิจัยจะต้องใช้ Insert Function ใน Excel เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค าตอบ 

 

2. การวเิคราะหข์อ้มลูอยา่งงา่ยโดยใช ้Insert Function ( ) ใน Microsoft Excel 

 

 เร ิ่มต้นด้วยการดงึข้อมูลจาก Google Form ออกมา ให้อยูใ่นรปูของไฟล ์Excel :  

  เม่ือนักวิจัยต้องการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยใช้ Google Form เพ่ือหาสารสนเทศที่มากกว่า

จ านวน หรือความถี่  และร้อยละ หรือผลจากการน าเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่ง เช่น ต้องการหาค่าเฉลี่ย          

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นักวิจัยจ าเป็นต้องดึงข้อมูลจาก Google Form ออกมาซ่ึงข้อมูลดังกล่าวจะเก็บอยู่ใน

รูปของไฟล์ Excel โดยการเลือกไปที่ การตอบกลับ และเลือกไปที่สัญลักษณ์ ( )  
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  เม่ือนักวิจัยเลือกที่ ( ) จะปรากฏดังภาพด้านล่าง 

 

 
 

 จะปรากฏหน้าต่างย่อ เลือกปลายทางของการตอบกลับ  ซ่ึงทาง Google Form จะต้ังค่าเริ่มต้น เป็น 

สร้างสเปรดชีตใหม่ ชื่อตามไฟล์ Google Form ที่สร้างขึ้น จากนั้นให้เลือกที่ สร้าง  
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เม่ือเลือกที่ สร้าง จะปรากฏไฟล์ excel ตามภาพด้านล่าง 

 

 
 

 ค ัดลอกข้อมูลจากไฟล ์Excel ที่สร ้างจาก Google Form ไปสรา้งเปน็ไฟล์ Excel ใน Microsoft Excel : 

เม่ือนักวิจัยได้ไฟล์ Excel จาก Google Form แล้ว นักวิจัยจะต้องท าการคัดลอกข้อมูลทั้งหมด  

  โดยใช้เม้าส์กดลงไปที่เลข 1 และ 2 เพ่ือให้เกิดสีเทา ตามภาพ 
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  กดเม้าส์ทางด้านขวา แล้วเลือก ค ัดลอก ตามภาพ 

 

 
 

แล้วเปิดไฟล์ Excel จาก Microsoft Excel ขึ้นมา จากนั้นจึงน าไฟล์ Excel ที่ คัดลอกจาก Google Form ไปวาง

ในไฟล์ Excel ที่เปิดขึ้นใหม่ด้วย Microsoft Excel ตามภาพด้านล่าง 
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การวิเคราะห์ข้อมูลจากไฟล์ Excel ที่สร้างจาก Microsoft Excel จะมีความสะดวกในการใช้ Insert Function 

มากกว่าวิเคราะห์จากไฟล์ Excel ที่สร้างจาก Google Form โดยหน้าตาของไฟล์ Excel ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นั้น

ปรากฏตามภาพด้านล่าง 

 

 
 

 ว ิเคราะห์ข้อมูลโดยใช ้Insert Function  

 ในที่นี้จะท าการค านวณหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรอายุ ที่ได้จากข้อค าถามที่ 2.2 

โดยจะขอสมมติข้อมูลเพ่ิมเติมให้กับตัวแปรอายุ เพ่ือให้เห็นภาพของการค านวณ ตามภาพต่อไปนี้ 
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  ท าการค านวณหาค่าเฉลี่ย โดยเรียกใช้ Insert Function ตามภาพด้านล่าง 
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เม่ือกด Insert Function จะแสดงผลตามภาพด้านล่าง 

 
 

ในที่นี้ต้องการค านวณหาอายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมอบรมที่ตอบแบบประเมินฉบับ ดังนั้นนักวิจัยจึงต้องเลื่อนลงไปที่ 

AVERAGE เพ่ือท าให้เกิดแถบสีน้ าเงินที่ AVERAGE ตามภาพด้านล่าง 

 

 
 

จากนั้นกดที่ปุ่ม OK ตามภาพด้านล่าง 
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จากนั้นจะปรากฏตามภาพด้านล่าง 

 

 
 

จากนั้นให้กดที่วงกลมสีแดงตามที่ลูกศรสีแดงชี้อยู่ ตามภาพ 
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จะปรากฏตามภาพด้านล่างดังนี้ 
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จากนั้นให้ใช้เม้าท์กดและลากข้อมูลจากตัวแปรอายุต้ังแต่ค่าของข้อมูลตัวแรกซ่ึงอยู่ในเซล D2 ไปจนถึงค่าของ

ข้อมูลตัวสุดท้ายซ่ึงอยู่ในเซล D32 ให้เกิดเป็นเส้นประสีเขียวล้อมรอบทุกค่าของข้อมูลจากตัวแปรอายุ ตามภาพ

ด้านล่าง 

 

 
 

จากนั้นให้กดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์ 1 ครั้ง จะปรากฏหน้าต่าง Function Arguments ตามภาพด้านล่าง 
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จากนั้นให้กดที่ปุ่ม OK ตามภาพด้านล่าง 

 

 
 

เม่ือกดปุ่ม OK แล้ว จะได้ตามภาพด้านล่าง 

 

 
 



เอกสารประกอบการบรรยาย เร่ือง การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายในงานวิจัย R2R

  อาจารย์ ดร.สฤษฏ์เทพ สุขแก้ว 

19 | P a g e  
 

จากภาพจะพบว่ามีเซลใหม่ คือ เซล D33 งอกขึ้นมา และให้ค่า 33.355 ค่านี้ คือ อายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมอบรมที่

ตอบแบบประเมินฉบับนี้ ซ่ึงถ้าพิจารณาให้ดีค่านี้จะปรากฏอยู่ในหน้าต่าง  Function Arguments ต้ังแต่ยังไม่ได้

กดปุ่ม OK แล้ว ตามภาพที่อยู่ก่อนหน้า 

 อยากให้ทุกท่านลองสังเกตที่หลังสัญลักษณ์ของ Insert Function จะปรากฏสูตรที่ใช้ในการค านวณหา

ค่าเฉลี่ย คือ =AVERAGE(D2:D32) นั่นคืออีกทางเลือกหนึ่งส าหรับนักวิจัยที่จ าสูตรส าหรับใช้ในการค านวณหา

ค่าเฉลี่ยใน Microsoft Excel ได้ นักวิจัยเหล่านั้นอาจไม่จ าเป็นต้องเรียกใช้ Insert Function เพียงแค่พิมพ์สูตรนี้

ลงไปในช่องที่อยู่ถัดจากสัญลักษณ์ของ Insert Function แล้วกดและลากเม้าส์ให้ครอบคลุมทุกค่าของข้อมูลที่ได้

จากตัวแปรที่ต้องการหาค่าเฉลี่ย ก็จะท าให้นักวิจัยได้ค่าเฉลี่ยของตัวแปรตัวท่ีนักวิจัยสนใจอย่างง่ายดาย  

 

ให้ท่านลองปฏ ิบัติ 

 ให้ท่านหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุของผู้ เข้าร่วมอบรมที่ตอบแบบประเมินฉบับนี้ โดยใช้ Insert 

Function และเลือกที ่select function ให้เป็น : STDEV 

 

ค  าถามชวนค ิด 

ท่านคิดว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลที่ได้จากตัวแปรอายุใน 2 ลักษณะ คือ 

การให้ผู้ตอบเลือกตอบอายุของตนที่ตรงกับช่วงอายุที่นักวิจัยสร้างขึ้น (ผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาในรูป

ของจ านวน หรือความถี่ และร้อยละ และน าเสนอข้อมูลในรูปของแผนภูมิแท่งจ าแนกตามกลุ่มอายุ ที่

วิเคราะห์โดยใช้ Google Form) กับ การให้ผู้ตอบตอบอายุอยู่ในรูปของตัวเลข (ผลการวิเคราะห์ข้อ มูล

ออกมาอยู่ในรูปของค่าเฉลี่ยและส่วน เบี่ยง เบนมาตรฐาน โดยใช้ Microsoft Excel ค าสั่ง Insert 

Function หรือ การเขียนสูตร) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบใดเหมาะสมกว่ากัน และแบบใดให้

สารสนเทศมากกว่ากัน 
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3. การวเิคราะหข์อ้มลูอยา่งงา่ยโดยใชค้  าสัง่ Data Analysis ( ) ใน 

Microsoft Excel 
 

 เร ิ่มจากการไปสรา้งค  าสัง่ Data Analysis ให้ปรากฏบน Toolbar ของ Microsoft Excel :  

  ให้กดที่ File ตามภาพด้านล่าง 

 

 
 

จะปรากฏหน้าต่างตามภาพด้านล่าง 

 

 
 

ให้กดที่ Option ตามภาพด้านล่าง 
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เม่ือกดที่ Option จะปรากฏหน้าต่าง ตามภาพด้านล่าง 

 

 
 

ให้กดไปที่ Add-Ins ตามภาพด้านล่าง 
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เม่ือกดไปที่ Add-Ins แล้ว จะปรากฏตามภาพด้านล่าง 

 

 
 

จากนั้นให้กดไปที่ Analysis ToolPak เพ่ือท าให้เกิดแถบสีน้ าเงินที่ Analysis ToolPak ตามภาพด้านล่าง 
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จากนั้นกดที่ปุ่ม OK ตามภาพ 

 

 
 

จากนั้นให้ไปกดที่ Data ตามภาพ 
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เม่ือกดที่ Data ค าสั่ง Data Analysis ที่เป็นค าสั่งที่ใช้ส าหรับค านวณหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จะ

ปรากฏอยู่ทางด้านขวามือสุดของ Tool Bar ตามภาพ 

 

 
 

 การวเิคราะหข์้อมลูอย่างงา่ย โดยการใชค้  าสัง่ Data Analysis : ในที่นี้จะลองใช้ค าสั่ง Data Analysis ใน

การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุของผู้เข้าร่วมอบรมที่ตอบแบบประเมินฉบับนี้ 

  ให้เปิดไฟล์ข้อมูล Excel ที่ต้องการจะหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่สนใจขึ้น มา 

ตามภาพ 
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 ให้กดไปที่ Data ตามภาพ 

 

 
 

เม่ือกดไปที่ Data จะได้ตามภาพ 
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ให้กดไปที่ค าสั่ง Data Analysis ตามภาพ 

 

 
 

เม่ือกดไปที่ Data Analysis จะปรากฏตามภาพ 
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หากนักวิจัยต้องการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือค านวณหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรอายุของ

ผู้เข้าร่วมอบรมที่ตอบแบบประเมินฉบับนี้ ให้กดให้เกิดแถบสีฟ้าที่ Analysis Tools ตรง Descriptive Statistics 

ตามภาพ 
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จากนั้นให้กดที่ปุ่ม OK ตามภาพ 

 

 
 

เม่ือกดปุ่ม OK จะปรากฏหน้าต่าง Descriptive Statistics ตามภาพ 

 

 
 

จากนั้นให้กดปุ่มตรงช่องสี่เหลี่ยมที่มีลูกศรชี้ไว้ ตามภาพ 
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เม่ือกดปุ่มตรงช่องสี่เหลี่ยมที่มีลูกศรชี้ไว้ ตามภาพ จะปรากฏแถบ Descriptive Statistics ตามหน้าต่างดังนี้ 

 

 
 

จากนั้นให้นักวิจัย กดและลากเม้าส์ให้คลุมทุกค่าของข้อมูลของตัวแปรอายุต้ังแต่เซล D2 จนถึงเซล D32 ให้เกิด

กรอบสีเขียวท่ีมีเส้นประล้อมรอบทุกค่าของข้อมูลจากตัวแปรอายุตามภาพด้านล่าง 
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จากนั้นให้กดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์ 1 ครั้ง จะได้ผลตามภาพ 

 

 
 

หากนักวิจัยต้องการค านวณหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ให้กดที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้า  Summary statistics 

ตามภาพ 
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จากนั้นให้กดที่ปุ่ม OK ตามภาพ 

 

 
 

จะได้หน้าต่างแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามภาพ 
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จากภาพข้างต้น พบว่า Mean = 33.35 คือ อายุเฉลี่ยของผู้ เข้าร่วมอบรมที่ตอบแบบประเมินฉบับนี้  และ 

Standard Deviation คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุของผู้เข้าร่วมอบรมที่ตอบแบบประเมินฉบับนี้ 

 

_____________________________________________________________ 

 



อาจารย์ ดร.ศุภมาส ชุมแก้ว
สํานักทะเบียนและวัดผล  มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช

การสรา้งเครื�องมือวิจัยออนไลน์
โดยใช ้GOOGLE FORMS



 
โหลด

แอปพลิเคชนั
mentimeter



88252599
พิมพ์รหัส
99515303 

หรอืตอบคําถามผา่น LINK 
https://www.menti.com/khtysejyjwhttps://www.menti.com/mkn8ghj3p3



ตอบคําถามผา่น QR-CODE 





4 ประสานในการทาํวิจัย

http://www.medtrng.com/cls/lesson_15_2.htm และ ชยตุม ์ภริมย์สมบัติ (2559)



เครื�องมือวิจัย = วิธกีารเก็บข้อมูล



ตัวอย่างที� 1





การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื�องมอืวัดการรูเ้รื�องการประเมินของครู



ตวัอย่างที� 2





การศึกษาการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชน้วัตกรรมเป�นฐาน
สําหรบันักศึกษาพยาบาลในศตวรรษที� 21



ตัวอย่างที� 3





วธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล



1. วิธกีารเกบ็รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร



 2. วธิกีารเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม



 2. วธิกีารเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (ต่อ)



 2. วธิกีารเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (ต่อ)



 2. วธิกีารเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (ต่อ)



เครื�องมือวจัิย = วธิกีารเกบ็ข้อมูล



ตวัอย่าง
เครื�องมือวจิยั



แบบทดสอบ (TEST)
       ชุดของคําถาม งาน หรอืสถานการณ์ที�กําหนดขึ�นเพื�อเรา้
หรอืชกันําให้ผูถู้กทดสอบ/นักเรยีนแสดงพฤติกรรมตอบ
สนองออกมาให้ผูส้อบสังเกตได้ และวัดได้ 

 

 ** พุทธพิิสัย จิตพิสัย และทกัษะพิสัย **



ข้อสอบ PISA ที�ได้รบัอนญุาตให้เผยแพรแ่ล้วเป�นลิขสิทธิ�ของ
องค์การเพื�อความรว่มมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

(Organisation for Economic Co-operation and Development หรอื OECD)

วชิาคณิตศาสตร ์
ชื�อโจทย์ เฮเลนนักป�� นจกัรยาน

 





ข้อสอบ PISA ที�ได้รบัอนญุาตให้เผยแพรแ่ล้วเป�นลิขสิทธิ�ของ
องค์การเพื�อความรว่มมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

(Organisation for Economic Co-operation and Development หรอื OECD)

สมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก เรื�อง เสื�อผา้ตามหลักจรยิธรรม







ตัวอย่างแบบวดัความถนัดทางอาชพี



ตัวอย่างแบบวัดเจตคตขิองออสกดู Osgood's scale



แบบสอบถาม (QUESTIONNAIRE)

       เป�นเครื�องมือในลักษณะชุดคําถามที�จัดเรยีงไว้อย่างมี
ระเบียบ สําหรบัใชใ้นการเก็บข้อมลู โดยผูต้อบต้องอ่านเอง
เขียนเอง

     1.แบบสอบถามปลายเป�ด (Open Question) 
2.แบบสอบถามปลายป�ด (Close Question)                

 



 

โครงสร้างหลักของแบบสอบถามมี 3 ส่วน  ได้แก่
 
 

       1. หนังสือนําหรือคําชี�แจง ส่วนนี� เป�นส่วนที�ผู้ตอบจะอ่านก่อน เป�นหนังสือหรือ
คําชี�แจงจากผู้สอบถามไปถึงผู้ตอบทุกคน เพื�อเป�นการแนะนําตัวและทาํความเข้าใจ
เกี�ยวกับแบบสอบถามให้กับผู้ตอบ รวมทั�งเน้นให้ผู้ตอบเห็นความสําคัญของการตอบ 

      2. คําชี�แจงการตอบ ส่วนนี�จะชี�แจงเกี�ยวกับการตอบทั�งหมด ประกอบด้วย 
คําชี�แจงรวมกับคําชี�แจงย่อยของแต่ละส่วน 
               คําชี�แจงรวมจะบอกให้ผู้ตอบทราบว่า แบบสอบถามทั�งหมดมีกี�ส่วน แต่ละ
ส่วนถามเกี�ยวกับอะไร การตอบให้ทาํอย่างไร อาจมีตัวอย่างคําถามและตัวอย่างการ
ตอบแสดงไว้ให้ดูด้วย

        3. ส่วนเนื�อหาของแบบสอบถาม เป�นส่วนหลักของแบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูล
ทั�งหมดที�ผู้วิจัยต้องการได้จากผู้ตอบ











แบบสังเกต (OBSERVATION FORM)

       เป�นเครื�องมือที�ใชวั้ดพฤติกรรมด้านจิตพิสัยหรอืทกัษะพิสัย
โดยหลักการสังเกต คือ ต้องมีจุดมุง่หมาย ต้องสังเกตหลายเวลา
หลายครั�ง และควรบันทกึสิ�งที�สังเกตทนัทโีดยไม่ใส่ความคิดเห็น
ส่วนตัว (อคต)ิ ลงไป



ตัวอย่างแบบสังเกต (แบบกาํหนดคําตอบไว้แล้ว) 



แหล่งที�มา : กําแพง ไชยมาศ (มปป.)



แหล่งที�มา : กาํแพง ไชยมาศ (มปป.)







แบบสัมภาษณ์ (INTERVIEW FORM)
       เป�นเครื�องมือที�ใชวั้ดพฤติกรรมด้านจิตพิสัยที�เน้นความคิด
หรอือารมณ์ความรูสึ้กในเชงิลึก โดยต้องมีจุดมุ่งหมายที�ชดัเจน
ในการสัมภาษณ์ ตอ้งสรา้งความคุ้นเคยและความไว้วางใจก่อน
สัมภาษณ์ ควรใชภ้าษาที�เหมาะสมกับวยั อาย ุและชว่งเวลาและ
ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ต้องมีความเหมาะสม









เครื�องมือวจัิยในลักษณะตา่ง ๆ





แบบทดสอบทางจินตภาพ (PROJECTIVE FORM)



ภาพ Ink blot ของ Rorschach



แบบทดสอบทางจินตภาพ (PROJECTIVE TEST)



แบบทดสอบทางจนิตภาพ (PROJECTIVE TEST)



ฝ�กปฏิบัติการใช ้Google Forms  



แลกเปลี�ยน
เรยีนรูร้ว่มกัน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 

-  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ “การพัฒนาความคิดวิเคราะห ์
 เพื่อพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)”  
 ระหว่างวันที่  2 - 3  สงิหาคม  2565   



2 

 



3 

 



4 

 



5 

 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 

-  รูปภาพการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร “การพัฒนาความคิดวิเคราะห ์
 เพื่อพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)”  
 ระหว่างวันที่  2 - 3  สงิหาคม  2565   
 
 
 
  



 

รูปภาพการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร “การพัฒนาความคิดวิเคราะห์ 
เพ่ือพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)” 

เมื่อวันที่  2 - 3  สิงหาคม  2565 

  

  

  

  



 
  

  

  

  

  
  

 



 

 
 
 

 
 

 


