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4 มกราคม 2559 ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 



วัตถุประสงค์การเรียนรู ้
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความสามารถ 

1 อธิบายความหมายการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 

2 ระบุวัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 

   ถูกต้อง 

3 อธิบายหลักการคัดเลือกวรรณกรรมที่เหมาะสมได้ถกูต้อง 

4 ระบุแหล่งสืบค้นวรรณกรรมที่นิยมแพร่หลายได้ถูกต้อง 

5 แยกแยะและวิพากษ์วรรณกรรมที่ดีและวรรณกรรมที่เรียบเรียงไม ่

   ถูกต้องได้ 

6 อธิบายความหมายของกรอบแนวคิดการวิจัยได้ถูกตอ้ง  

7 แยกแยะความแตกต่างระหว่างความหมายกรอบทฤษฎีและความหมาย 

   กรอบแนวคิดการวิจัยได้ถูกต้อง 



ประเด็นส าคัญของเนื้อหาบรรยาย 

เนื้อหาบรรยายครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1  ความหมายการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

2  วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

3  หลักการคัดเลือกวรรณกรรมที่เหมาะสม 

4  แหล่งสืบค้นวรรณกรรมที่นิยมแพร่หลาย 

5  การเรียบเรียงวรรณกรรมที่ดี 

6 ความหมายของกรอบแนวคิดการวิจัย  

7 ความแตกต่างระหว่างความหมายกรอบทฤษฎีและความหมายกรอบแนวคิด 

    การวิจัย 

8 สมมติฐาน ตัวแปร และระดับมาตรวัด (Level of scale) 
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ความหมายการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

• การค้นคว้าข้อมลูและผลงานวิจยัจากแหลง่ตา่งๆ ท่ี
เก่ียวข้อง กบัโจทย์การวิจยัท่ีก าหนด ให้ครอบคลมุ
ประเดน็ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั 

                  ค าท่ีใช้ในความหมายเดียวกนั  

• การทบทวนวรรณกรรม, การประมวลเอกสาร, เอกสาร
และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง, วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง, ฯลฯ  

 

 



วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

• เพื่อทบทวนสถานภาพขององค์ความรู้และงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

• ผู้วจิัยเข้าใจปัญหาที่ก าลังจะศึกษาชัดเจน 

• เขียนบทน าและอภปิรายผลการวจิัย 

• การสร้างกรอบแนวคิด การวิจยัและ สมมติฐานการวิจยั 

• การก าหนดตวัแปรและวธีิการวดัตวัแปร การให้ค านิยามตวัแปร 



วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง(ต่อ) 

•  ผู้วจิัยทราบว่าเร่ืองที่ก าลังศกึษานัน้ซ า้ซ้อนกับงานวจิัยของ
คนอื่นหรือไม่ 
•  ชีใ้ห้เหน็ช่องว่าง(gaps)ที่มีอยู่ในงานวจิัยในอดตี 
• แนวคดิในการออกแบบวจิัย  
• แนวคิดในการเลือกและใช้เคร่ืองมือในการวจิัย 



วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง (ต่อ) 

•งานวจิัยที่จะท า เพิ่มความเข้าใจและความรู้ในสาขาวชิานัน้ๆ 
• ช่วยเสริมและก าหนดจุดสนใจ หรือเปล่ียนหวั 
     เร่ืองให้ดีขึน้ 
• เพื่อแสดงคุณภาพของนักวิจัยว่าเป็น “ผู้รู้” ก่อนท าวิจัย 
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ประโยชน์ของการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

• ท าให้รู้วา่สิ่งที่เราสนใจอยากรู้มีใครเคยท ามาแล้วบ้าง ป้องกนั 
   การท าวิจยัซ า้ซ้อน 
• ท าให้ทราบถึงแนววิธีการของผู้วิจยัอืน่ๆวา่มีแนวทางอย่างไร  
• ทบทวนความรู้เดิมและติดตามความรู้ใหม่ 
• ใช้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ก าหนดขอบเขตของการท าวิจยั 
    ที่ชดัเจน 
• เพ่ือให้สามารถตอ่ยอดงานวิจยัให้สงูขึน้  
 



หลักการคัดเลือกวรรณกรรมที่เหมาะสม 

(ข้อดี ข้อเสีย) 
• Book เป็นพืน้ฐานและทฤษฎี ไมท่นัสมยั 

• Thesis เป็นข้อมลูท่ีมีรายละเอียด  
      เข้าถงึได้ยากและการยอมรับในวิชาการยงัไมม่าก 

• Intellectual Properties  
     ทนัสมยัเหมาะกบังานประยกุต์ ค้นหายากและมีข้อจ ากดั 

• Periodic Publication เช่ือถือได้สงู มีฐานข้อมลูเยอะและต้องติดตาม
สม ่าเสมอ 

• Proceedings เช่ือถือได้ระดบัหนึง่เพราะอาจยงัไมส่มบรูณ์ เข้าถงึได้ยาก 

• Concerned Communities ข้อมลูตรง ต้องใช้วิจารณญาณและ
หลกัฐานอ่ืนประกอบ 



แหล่งสืบค้นวรรณกรรมท่ีนิยมแพร่หลาย 
 

เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จ ำเปน็ส ำหรับงำนวิจัยนี้หรือไม่  

   (สื่อสาร/ประชาสัมพันธ/์เครื่องมือในการด าเนินงาน ?) 



เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จ าเป็นต่องานวิจัยนี้มีอะไรบ้ำง 

(Internet/Application/Data Analysis etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 DataAnalysis is a general purpose iPad App for the plotting and 

fitting of all types of data that can be formulated as x,y pairs. The 

program can be used easily by both students and professionals. It is 

particularly useful for quick analyses of various types of data by 

curve fitting, value prediction via a standard curve, and analysis of 

kinetic data  



 เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีข้อจ ำกัด หรือข้อควรระวังอย่างไรบ้าง 



3. ฐำนข้อมูลและกำรเข้ำถงึแหล่งค้นคว้ำที่ส ำคัญ 
 

ห้องสมดุ/internet 
 Book (E-Book, OPAC etc.) 

 Thesis (E-Theses, ProQuest etc. ) 

 Intellectual Properties 

 Periodic Publication (SCOPUS, PubMed etc.) 

 Proceedings (CD, Hard Copy etc.) 

นอกห้องสมุด 
 Concerned Communities  

 



 กำรเรียบเรยีงวรรณกรรมที่ดี  

 1.  วรรณกรรมที่น ามาทบทวนหรอือ้างถึงนั้นตอ้งสัมพันธ์กับ

งานวิจัยท่ีก าลังด าเนินอยู่ ไม่ควรเขียนรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้วิจัย

ได้อ่านมา 

 2.  แต่ละงานวิจัยท่ีส าคัญที่น ามาทบทวนอาจอภิปรายทีละเรื่องใน

แต่ละยอ่หน้า บอกวัตถุประสงค์ของการศึกษา เครื่องมือท่ีใช้ในการ

วิจัย กลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ถ้างานวิจัยนั้นส าคัญ

น้อย อาจอ้างได้แต่ตัดรายละเอียดออกบ้าง 



 3.  ถ้ามีงานวิจัยที่ผ่านมาหลายเรื่องที่ศึกษาปัญหาเดียวกันในแง่มุมที่

คล้ายคลึงกัน อาจน ามาทบทวนรวมกันในย่อหน้าเดียวกัน เช่น นาย ก, 

นาย ข, นาย ค และ นาย ง ได้ศึกษาถึงเรื่อง...............และสรุปผลออกมา

เป็นกลุ่มมากกว่าแยกจากกัน 

 4.  ควรเขียนทบทวนวรรณกรรมที่ได้มีการรวบรวมและสังเคราะห์ศึกษา

เรื่องนี้มาอย่างดี เลือกเฉพาะที่เป็นจุดเด่นที่ทบทวนวรรณกรรมในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับการศึกษาท่ีด าเนินอยู่ 

 5.  เรียบเรียงสาระส าคัญเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่ผลงานวิจัยที่มาก่อน

จนถึงปัจจุบัน ยังขาดอะไรอยู่ มีจุดอ่อนอะไรบ้าง มีความแตกต่างกัน

อย่างไร 

 6.  ควรเขียนให้ลักษณะที่น ามาใช้ได้อนาคต ซึ่งน ามาใช้ในการอภิปราย

ผลการวิจัย 



การทบทวนวรรณกรรม 

การเขียนเรียงย่อหน้าแต่ละ Paper จะไม่มีการสังเคราะห์
ความสัมพันธ์ของความรู้ในอดีตและไม่สังเคราะห์ให้เห็นเป้าหมาย

ความรู้ในอนาคต จึงไม่ใชก่ารทบทวนวรรณกรรม 
 



ตัวอย่างการทบทวนวรรณกรรมที่ไม่ดี 



ตัวอย่างการทบทวนวรรณกรรมที่ไม่ดี (2) 



      .................................................................................................................. 
........................................................................................................................ 



การทบทวนวรรณกรรม 

การทบทวนวรรณกรรม คือ “การเขียนใหม”่ จากที่อ่านมาทั้งหมด 

จะต้องจับเนื้อหาของทุก paper ให้หลอมเป็นเรื่องเดียวกันให้ได้ 
และ “เขียนใหม”่ จากที่อ่านมาทั้งหมด 

 



ตัวอย่างการทบทวนวรรณกรรมที่ดี (1) 





ตัวอย่างการทบทวนวรรณกรรมที่ดี (2) 



      .................................................................................................................. 
........................................................................................................................ 

      .................................................................................................................. 
........................................................................................................................ 



Check list  เพือ่ตรวจสอบว่าการทบทวนวรรณกรรม ดีแล้วหรือยัง 

1. ไม่ Copy and Paste   

2.  ไม่เขียนเหมอืนขนมช้ัน   

3.  บอกได้ว่าผู้เขียนตดัสินใจแล้วว่าจะเข้าสู่วงการน้ัน   

4.  แสดงออกว่าผู้เขียนรู้และเข้าใจความเป็นมาเป็นไปทีเ่กดิขึน้ในวงการน้ัน 

5.  แสดงออกว่าผู้เขียนได้เห็นช่องว่างทางวชิาการทีจ่ะใช้เป็นพืน้ทีส่ าหรับ 
       การท าวจิัย 
6. บอกได้ว่าเมื่อผลการวจิัยออกมาแล้วจะสามารถเทยีบเคยีงได้กบังานวจิัย 
      ของใครบ้าง 



หลกัการเขียนวรรณกรรม  

1) ในวงการทีเ่ราก าลงัท าวจิัย  โดยภาพรวมแล้วอะไรคอืประเดน็ทีม่กีารศึกษากนั 
        มาก อะไรศึกษากนัน้อย  

2) ประเดน็ไหนได้ข้อสรุปแล้วหรือมีหลกัฐานทีแ่น่นหนาแล้ว ประเดน็ไหนยงัไม่ได้ 
       ข้อสรุปหรือยงัไม่มหีลกัฐานทีแ่น่นหนา หรือต่างฝ่ายต่างอ้างหลกัฐานด ีๆ มา 
       คดัค้านกนัอยู่ 

3) แล้วงานวจิัยของเราก าลงัศึกษาอยู่ในประเดน็ไหน ต้องการค้นหาหลกัฐานอะไรมา 
       เพิม่น า้หนักให้ฝ่ายไหน หากได้ผลการศึกษามาแล้วจะช่วยบอกอะไรได้เพิม่เติมบ้าง 

4) ปัญหาวจิัยทีเ่ราก าลงัจะท านีเ้คยมีผู้ท ามาแล้วหรือไม่  ถ้ามีเขาตอบค าถามว่า 
       อย่างไร  ตอบเร่ืองไหนได้ดแีล้ว  ตอบเร่ืองไหนยงัอ่อนไป  มีคนอืน่ได้ค าตอบที่ 
      ขัดแย้งกนัหรือไม่   ถ้ายงัไม่มีสามารถบอกได้หรือไม่ว่างานของเราเป็นงานใหม่จริง ๆ  



หนทางพสูิจน์ม้า 
 

การเขียนทบทวนวรรณกรรมท่ีดีเป็นการบ่งบอกฝีมือของเราในหา้ดา้น คือ     
•ทกัษะการประมวลความคิด (Conceptualization)   

• การอ่านมามาก (Read more)   

•ความมุ่งมัน่ท าใหส้ าเร็จ (Concentration)  

•การเจาะลึกในวงการ (Focus) และ 
•ความสามารถในการน าเสนอโนม้นา้ว (Presentation)  

  

การเขียนวรรณกรรม เป็นเร่ืองท่ียากท่ีสุดและเป็นงานท่ีหนกัท่ีสุดเร่ืองหน่ึงใน
การท าวิจยั  เพราะตอ้งประมวลความคิด  กลัน่กรอง  ตกผลึก    

ซ่ึงกระบวนการเช่นน้ีแมแ้ต่นกัวิจยัใหญ่กย็งัตอ้งใชเ้วลาและยงัตอ้งฝึกฝนใน 
การเขียนวรรณกรรมใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ 



งานวิพากษ์การเรียบเรียงวรรณกรรม 

   จำกตัวอย่ำงงำนเรียบเรียงวรรณกรรม เรื่อง “มนุษย์สัมพันธ”์ 

ให้แต่ละกลุ่มวพิำกษ์ประเด็นกำรเรียบเรียงวรรณกรรมท่ีดีและที่

ไม่ถูกตอ้ง มำกลุ่มละ 1 ข้อในแต่ละประเด็น ลงในแบบวิพำกษ์ที่

แจกให้ และตัวแทนกลุ่มน ำเสนอ 







งานวิพากษ์การเรียบเรียงวรรณกรรม 

 

 

ตัวอย่ำงงำนเรียบเรียงวรรณกรรม สังเครำะห์แบบบูรณำกำร 





ความหมาย และความแตกต่างระหว่างความหมายกรอบ

ทฤษฎแีละความหมายกรอบแนวคิดการวิจัย 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย (Conceptual Framework)  หมายถึง  กรอบของ

การวิจัยในด้านเนื้อหาสาระ  ซึง่ประกอบด้วยตัวแปร  และการระบุความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปร  ในการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย  ผู้วิจัยจะต้องมีกรอบพื้นฐาน

ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ศึกษาและมโนภาพ(concept)ในเรื่อง

นั้น  แล้วน ามาประมวลเป็นกรอบในการก าหนดตัวแปรและรูปแบบ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ  ในลักษณะของกรอบแนวคิดการวิจัยและ

พัฒนาเป็นแบบจ าลองในการวิจัย 



กรอบแนวคิด ต้องประกอบด้วย 

อธิบายทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งได้ตรงประเด็นตามวัตถุประสงค์ 

 เสนอวิธีกำรใหมห่รือสมมติฐำนกำรวิจัย ที่น่าเช่ือถือ 

นิยำมตัวแปรไดค้รบทุกตัวแปร รวมทั้งนิยำมควำมสมัพันธ์ระหว่ำงตัวแปร และ 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรกบัวิธีกำรใหม่ 

อธิบายวิธีกำรวัดตัวแปร รวมทัง้วิธีกำรวัดควำมสัมพันธร์ะหว่ำงตัวแปร และ 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรกบัวิธีกำรใหม่ ที่น่าเช่ือถือ 

สามารถใช้เครื่องมอืในกำรวัดตัวแปร รวมทั้งเครื่องมือในกำรวัดควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงตัวแปร และ ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงตัวแปรกบัวิธกีำรใหม่ ที่น่าเช่ือถือ 

หลักฐำนอ้ำงอิงน่าเช่ือถือและทันสมัย  

ก าหนดขอบเขตกำรวิจัยที่ชัดเจน 

 



กรอบแนวคิดเชิงทฤษฏี (THEORETICAL FRAMEWORK) 

เป็นแบบจ ำลองที่แสดง
โครงสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องตำมทฤษฏี 
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 
2540) 

 A theoretical framework is the 
application of a theory, or a set 
of concepts drawn from one 
and the same theory, to offer 
an explanation of an event, or 
shed some light on a particular 
phenomenon or research 
problem (Imenda, 2014) 

 



ควำมหมำยกรอบแนวคิดกำรวิจัย (Conceptual framework) 

- แบบจ ำลองที่นักวิจัยสร้ำงขึ้นโดยไม่ได้ศึกษำตัวแปร
ทุกตัวตำมทฤษฏี แต่คัดเลือกหรือลดตัวแปรใหม่ใหม้ี
ควำมเหมำะสม 
- ใช้ทฤษฏีและผลกำรวิจัยในอดีตเพื่อแทนควำม
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่ำงปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริง
และน ำไปตรวจสอบว่ำมีควำมสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์หรือไม่เพียงใด (สุวิมล ว่องวำนิช, 2551) 



ควำมหมำยกรอบแนวคิดกำรวิจัย (Conceptual framework) 

A conceptual framework defined as an end 
result of bringing together a number of 
related concepts to explain or predict a 
given event, or give a broader understanding 
of the phenomenon of interest – or simply, 
of a research problem (Imenda, 2014). 



ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกรอบทฤษฎีและกรอบแนวคิดกำรวิจัย 

(Imenda, 2014) 



วัตถุประสงค์ของกำรมีกรอบทฤษฏีหรือกรอบแนวคิด 

ให้มุมมองต่อประเด็นการวิจัย 

สร้างกรอบหรือขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

เป็นการทดสอบทฤษฏี 

1 

2 

3 



ประโยชน์ของกำรมีกรอบทฤษฏีหรอืกรอบแนวคิด 

ให้นิยามตัวแปรหลักที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา 
 

ให้แนวทางการก าหนดสมมุติฐาน 

 ให้สาระหรือวิธีการในการออกแบบการวิจัย 

1 

2 

3 



ประโยชน์ของกำรมีกรอบทฤษฏีหรอืกรอบแนวคิด 

ให้แนวทางในการเลือกและพัฒนาเครื่องมือ 
 

ให้แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ให้ข้อมูลเพื่อประกอบการอภิปรายผลการวิจัย 

4 

5 

6 



ประโยชนข์องกำรมีกรอบทฤษฏีหรอืกรอบแนวคดิ 

ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถเชื่อมโยงผลการวิจัยกับ

ความรู้ในศาสตร์นั้น ๆที่มีอยู่ 
7 



กำรสร้ำงกรอบกำรวิจัย 

1. เลือกและนิยำมมโนทัศน์ที่ศึกษำตำมแนวคิดทฤษฏี 

(Conceptual definition) หรือกำรทบทวนวรรณกรรม 

2. เชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมโนทัศน์ต่ำง ๆ 



ตัวอย่ำง 
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

รายงานการวิจัยเรื่อง สถานการณก์ารบริการสุขภาพของผู้สูงอายุกลุม่เปราะบางในประเทศไทย พ.ศ. 2550 



ตัวอย่ำง 
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

(Suwanraj, 2010 



ตัวอย่ำงกรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

(ศศิธร ไชยยิ่ง, 2548) 



สมมุติฐำนกำรวิจัย 

♠เป็นส่วนที่คำดคะเนผลหรือกำรตอบปัญหำวิจัยโดยอำศยั  ทฤษฎงีำนวิจัยอื่น ๆ 

หรืออำศัยเหตุผล (rational approach) 
♠กำรเขียน 

 1. กำรเขียนเป็นข้อควำมสมบูรณ์ที่แสดงควำมสัมพันธ์ เชิงเหตุผลระหว่ำงตัว

แปร (2 ตัวหรือมำกกว่ำ) 

 2. ควำมสัมพันธ์ที่ก ำหนดควรมีทิศทำงชัดเจน 

 3. เขียนโดยมีทฤษฎี หรืองำนวิจัยรองรับ 

 4. ครอบคลุมและสอดคล้องกับควำมมุ่งหมำยและปัญหำวิจัย 

 5. ใช้ถ้อยค ำที่คงเส้นคงวำ 

 6.อย่ำใช้ค ำที่แสดงถึงควำมไม่แน่ใจ หรือควำมคิดเหน็ 

 



กำรก ำหนดตวัแปรและวิธีกำรวัดตัวแปร กำรให้ค ำนยิำมตัวแปร 
 

ก ำหนด จ ำนวน ตัวแปร (Variables) และ ตัวแปรควบคุม 

(Fixed Values) เพื่อให้ทราบว่าจะศึกษาอะไรบ้าง 

ก ำหนด นิยำม ตัวแปร เพื่อเป็นการก าหนดขอบเขตการท าวิจัย 

ก ำหนด วิธีกำรวัด ตัวแปร รวมทั้งพิจารณาควำมพร้อมของเครื่องมือ

ในการวัดตัวแปร 



ตัวอย่างกรอบแนวคิดงานวิจัย (1) 

ผลการวเิคราะห์ตวัแปรพหุของคุณธรรมจริยธรรมเพือ่พฒันาแนวทางการสร้าง
เสริมคุณธรรมจริยธรรมของราชนาวไีทย 

วตัถุประสงค์ในการวจิัย 
1. เพือ่เปรียบเทยีบระดบัคุณธรรมจริยธรรมด้านความซ่ือสัตย์ ความมสีตสัิมปชัญญะ 
ความรับผดิชอบ ความยุตธิรรม ความขยนัหมัน่เพยีร และความอดทน  
       1.1 ระหว่างนักเรียนเตรียมทหารเหล่าทหารเรือ นักเรียนนายเรือ 
             และข้าราชการทหารเรือ  
       1.2 นักเรียนเตรียมทหารเหล่าทหารเรือ ทีม่ีระดบัช้ันปีแตกต่างกนั  
       1.3 นักเรียนทหารเรือ ทีม่ีระดบัช้ันปีแตกต่างกนั  
       1.4 ข้าราชการทหารเรือ ทีม่ีประสบการณ์การทางานแตกต่างกนั  
2. เพือ่ศึกษาแนวทางการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนเตรียมทหารเหล่า
ทหารเรือ นักเรียนทหารเรือ และข้าราชการทหารเรือ ให้มรีะดบัสูงยิง่ขึน้ 





การวเิคราะห์แบบการเช่ือมโยงการเรียนการสอนกบัการวจิยัตามการรับรู้ของ
อาจารยแ์ละนิสิต บณัฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ตัวอย่างกรอบแนวคิดงานวิจัย (2) 

วตัถุประสงค์ในการวจิัย 
1. เพือ่วเิคราะห์การจัดการเรียนการสอนตามแนวคดิการเช่ือมโยงการเรียนการสอนกบั
การวจิัยในสภาพทีเ่ป็นอยู่และทีพ่งึประสงค์ตามการรับรู้ของอาจารย์และนิสิต 
บัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
2. เพือ่วเิคราะห์แบบการเช่ือมโยงการเรียนการสอนกบัการวจิัยในสภาพทีเ่ป็นอยู่และที่
พงึประสงค์ตามการับรู้ของอาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  
3. เพือ่เปรียบเทยีบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคดิการเช่ือมโยงการเรียนการสอน
กบัการวจิัยในสภาพทีเ่ป็นอยู่และทีพ่งึประสงค์ ตามการรับรู้ของอาจารย์กบันิสิต
บัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จาแนกตามภาควชิา 



จากการศึกษาเอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้องพบว่าการแบ่งแบบการเช่ือมโยงการ
เรียนการสอนกบัการวจิัยแนวคิดของ Healey (2005) ทีไ่ด้พฒันาจากแนวคดิ
ของ Griffith มีความชัดเจนและมีฐานมาจากทฤษฎ ีConstructivism โดยมี
การใช้หลกัเกณฑ์การแบ่งที่พจิารณาจากลกัษณะของการวิจัยทีน่ ามาใช้คือเน้นที่
ผลวจิัยหรือกระบวนการวจิัยและอกีมติิคือพจิารณาจากบทบาทของผู้เรียนเป็น
เพยีงผู้ฟังหรือผู้ปฏิบัติ 
ผู้วจิัยประยุกต์โดยเพิม่บทบาทของผู้สอน ซ่ึงจากสองมิตนิ ามาแบ่งการ
เช่ือมโยงการเรียนการสอนกบัการวจิัยได้ส่ีแบบ ได้แก่ 1) ใช้ผลวจิัย-ผู้เรียน
เป็นผู้ฟัง 2) ใช้กระบวนการวิจัย-ผู้เรียนเป็นผู้ฟัง 3) ใช้ผลวจิัย-ผู้เรียนเป็นผู้
ปฏิบัติ 4) ใช้กระบวนการวจิัย-ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัต ิผู้วจิัยจึงสร้างกรอบแนวคดิ
แบบการเช่ือมโยงการเรียนการสอนกบัการวิจัยตามแนวคดิของ Healey 

(2005) โดยศึกษาตามสภาพทีเ่ป็นอยู่และทีพ่งึประสงค์ตามการรับรู้ของ
อาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 





ตัวอย่างกรอบแนวคิดงานวิจัย (3) 

การวเิคราะห์และน าเสนอแนวทางพฒันาค่านิยมทางภาษาไทยของนกัเรียน
มธัยมศึกษาตอนตน้ : การวิจยัแบบผสม  
วตัถุประสงค์ในการวจิัย 

1. เพือ่วเิคราะห์ระดบัค่านิยมทางภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
2.  เพือ่เปรียบเทยีบค่านิยมทางภาษาไทยระหว่างนักเรียนในโรงเรียนสังกดั

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กรุงเทพมหานคร และจังหวดัในเขต
ภาคกลาง  

3. น าเสนอแนวทางการพฒันาทางภาษาไทยของครูมธัยมศึกษาตอนต้น 



จากการศึกษาเอกสาร ตารา งานวจิัยต่าง ๆ และผลการสังเคราะห์องค์ประกอบ
ค่านิยมทางภาษาไทย ท าให้ผู้วจิัยสร้างกรอบแนวคดิในการวจิัยได้ตวัแปรต้นคอื 
ทีต่ั้งสถานศึกษาประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร และจังหวดัในเขตภาคกลาง 
โดยสภาพแวดล้อมถือเป็นปัจจัยหน่ึงทีส่่งผลต่อค่านิยม นักเรียนทีอ่ยู่ในตวัเมอืง
หรือกรุงเทพมหานครย่อมมีค่านิยมทางภาษาไทยแตกต่างจากนักเรียนที่อยู่ใน
จังหวดัในเขตภาคกลาง ตัวแปรตามคือ ค่านิยมทางภาษาไทย 





แบบฝึกกรอบแนวคิดงำนวิจัย 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียนทีจ่ัดการเรียนร่วมให้เดก็
ออทิสติกในระดับประถมศึกษา 

วตัถุประสงค์ในการวจิัย 

1. เพือ่ศึกษาปัจจัยและระดบัของปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนทีจ่ัดการเรียนร่วมให้เดก็ออทสิติก ในระดบัประถมศึกษา  
2. เพือ่พฒันาโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยทีส่่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมให้เดก็ออทสิติก ในระดบัประถมศึกษา  
3. เพือ่ตรวจสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยทีส่่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมให้เดก็ออทิสติก ในระดบัประถม
ศึกษา  



ผู้วจิัยได้แบ่งปัจจัย  
ทีส่่งผลต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมให้เดก็ออทสิติกในระดบั
ประถมศึกษา ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความพร้อมของโรงเรียนและผู้บริหาร 2) 
ความเหมาะสมของหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 3) ความพร้อมของ
บุคลากร และ 4) การสนับสนับสนุนของผู้ทีเ่กีย่วข้อง  
1. ด้านความพร้อมของโรงเรียนและผู้บริหาร  
1.1 การบริหารงานของโรงเรียน  
1.2 ทศันคตขิองผู้บริหาร  
1.3 ความพร้อมของอาคาร สถานที่  
1.4 ความพร้อมของอุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน  
2. ด้านความเหมาะสมของหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
2.1 การเตรียมหลกัสูตรและแผนการสอน  
2.2 การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  
2.3 การวดัและการประเมนิ  
2.4 รูปแบบการสอนของครู  



3. ด้านความพร้อมของบุคลากร  
3.1 การยอมรับของครูการศึกษาพเิศษและครูปกติ  
3.2 การอบรมครู  
3.3 จานวนผู้เช่ียวชาญพเิศษ  

4. ด้านการสนับสนุนของผู้ทีเ่กีย่วข้อง  
4.1 ความร่วมมือของผู้ปกครอง  
4.2 ความร่วมมือของเดก็ปกติ  
4.3 ความพร้อมของเด็กออทสิติก  

นอกจากน้ันยงัสามารถสรุปตวับ่งช้ีผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนทีจ่ัดการ
เรียนร่วมให้เดก็ออทิสติก ในระดบัประถมศึกษา ได้ 5 ตัวบ่งช้ี ดังต่อไปนี ้ 
1. โรงเรียนมีงบประมาณและส่ิงอานวยความสะดวก  
2. โรงเรียนมีการประสานงานกนัของบุคลากรทุกฝ่าย  
3. โรงเรียนมีการจัดทาแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP  
4. โรงเรียนมีการให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลที่เกีย่วข้อง  
5. โรงเรียนมีการประเมนิพฒันาการของเดก็อย่างต่อเน่ือง  





ปัญหา วิธีแก้ปัญหาใหม่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ข้อมูล 

•Stakeholders 

•Concerned 
communities 

ทฤษฎ ี

•Literature 
Review 

วิธีการ

เดิม 

•Literature 
Review 

วิธีการใหม ่

•Development 

•Novel Method 

ตัวแปร 

• ตัวแปรหลัก/

รอง/Fix 

• ความสัมพันธ ์

• นิยาม 

• วิธีการวัด 

• เครื่องมือวดั 

ขอบเขตการวิจยั 

• ข้อจ ากัดเวลา/

สถานที่/เครื่องมือ/

งบประมาณ 

เกิดประโยชน์กับ

ใคร 

•Stakeholders 

•Concerned 
communities 

•Funding Agency 

เกิดประโยชน์

อย่างไร 

• วิชาการ 

• สังคม 

• เศรษฐกิจ 

• อื่นๆ 

ตรงตาม

วัตถุประสงค์ 

• ผลผลิต 

• ผลลัพธ ์




