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เทคโนโลยีการศึกษา
กับการวิจัย

	 เนือ่งด้วยการเปลีย่นแปลงทางด้านเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์	ระบบการสือ่สารโทรคมนาคม

มีผลกระทบส�าคัญต่อระบบการศึกษาและการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่	 21	 ที่ผู้เรียนแต่ละ

บคุคลมส่ีวนร่วมในการเรยีน	มบีทบาทท้ังในโลกจรงิและในโลกดิจทิลั	ผูเ้รยีนจ�าเป็นต้องอาศยัข้อมลู 

ที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้แบบดิจิทัล	ผู้เรียนชอบการปรับแต่งและการท�างานร่วมกัน	

และมีอิสระเปิดกว้าง	 มีความบันเทิงและนวัตกรรมท่ีทันสมัย	 สร้างความคาดหวังสูง	 กล้าแสดง 

ความคดิเหน็	มคีวามซือ่สตัย์	ได้ร่วมกนัท�างานอย่างสนกุสนานตลอดเวลา	จนเกดิความคดิสร้างสรรค์	

นับเป็นการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ในสังคมไทยให้มีคุณภาพทันยุคสมัย	การจัดกระบวนการเรียนรู้

ต ้องจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู ้ เรียน	 

โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล	 ฝึกทักษะ	 กระบวนการคิด	 การจัดการ	 การเผชิญ

สถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา	 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 

ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง	 ฝึกการปฏิบัติให้ท�าได้	 คิดเป็น	 ท�าเป็น	 ส่งเสริมสนับสนุนการจัด

บรรยากาศ	 สภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและอ�านวยความสะดวกเพื่อให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

และมีความรอบรู้

บทที	่

1
เทคโนโลยีก�รศึกษ�	
กับก�รวิจัย
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บทที่ 1   เทคโนโลยีการศึกษากับการวิจัย

วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา

		 กรอบแนวทางการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษที่	2	พ.ศ.	2552	-	2561		มุง่เน้นการพฒันา

คุณภาพคนไทยยุคใหม่	 ท่ีมีนิสัยใฝ่เรียนรู้	 รู้เชื่อมโยง	 รู้สร้างสรรค์	 สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง	 

และแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต	พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่	 เป็นผู้เอื้ออ�านวยให้ผู้เรียน

เกดิการเรยีนรู	้เป็นวิชาชพีทีม่คีณุค่า	มรีะบบกระบวนการผลติและพฒันาคร	ูคณาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน	 เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง	 เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนในปี	 2558	 น้ัน	 ครูและนักเรียนจึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง	 ๆ	 

ที่ก�าลังเกิดขึ้น	(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	2552,	หน้า	14	–	18)

		 บทบญัญตัใินพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ	พุทธศกัราช	2542	หมวด	9	ว่าด้วยเร่ือง

ของการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	 จากมาตรา	64	กล่าวถึงความจ�าเป็นที่รัฐต้องส่งเสริม 

และสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนา	 แบบเรียน	 ต�ารา	หนังสือทางวิชาการ	สื่อสิ่งพิมพ์อื่น	 

วัสดุอุปกรณ์	และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	 และจากมาตรา	65	 และ	 66	สรุปได้ว่า	การพัฒนา

บุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต	และผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการผลิต	รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมนั้น	 มีความส�าคัญต่อการพัฒนาสื่อนวัตกรรม 

ที่มีคุณภาพ	 เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ	 สามารถพัฒนาสร้างขีดความสามารถ 

ของผู้เรียน	 ส�าหรับแข่งขันในสังคมแห่งความรู้	การพัฒนาเทคโนโลยีมีบทบาทส�าคัญอย่างมาก 

ในด้านต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะการน�าเทคโนโลยไีปใช้ในระบบการศกึษา	ท�าให้การใช้วธิกีารเรยีนการสอน

หรือกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม	 ๆ	 จึงถูกปรับเปล่ียนให้มีการน�าเทคโนโลย ี

เพือ่การศกึษาเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ในการจดัการเรียนการสอน	ดงันัน้การสร้างและการใช้เทคโนโลยี

ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	 จึงเป็นส่วนส�าคัญท่ีท�าให้เกิดความสนใจ	 และเป็นแรงจูงใจ 

ในการเรียนรู้ของผู้เรียน

	 การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั้น	 ส่วนหนึ่งขึ้นอยู ่

กับรูปแบบการน�าเสนอสื่อการสอนในแผนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม	 ครูผู้สอนมีบทบาทส�าคัญ 

ในการวางแผน	 เลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้นั้น	 ๆ	 บทบาท 

ในการผลิตสื่อการเรียนรู้ของครูผู้สอนเป็นภารกิจที่ต้องด�าเนินเพราะสื่อที่มีอยู่เดิม	 หรือมีจ�าหน่าย	 

มอิาจจะสนองผลการเรยีนรูไ้ด้เสมอไป	ดงันัน้ครูผู้สอนควรคดิค้น	น�ารูปแบบส่ือใหม่	(New	Media)	

มาใช้ในการผลิตสื่อการสอน	 อาจด�าเนินการด้วยการผลิตหรือจัดท�าส่ือใหม่	 ดัดแปลง	 ปรับปรุง 

สิ่งที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น	

ตวั
อย
า่ง



การออกแบบและพัฒนาสื่อ

	 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้	 เป็นหน้าที่ครูที่ต ้องด�าเนินการวางแผน	 ออกแบบ	 

พัฒนา	 ปฏิบัติ	 และประเมินสื่อการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม	 ซ่ึงปัจจุบันครูผู ้สอน 

มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในห้องเรียนเพิ่มมากขึ้น	 เช่น	 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	 

เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์	 เครื่องฉายภาพทึบแสง	 ไมโครโฟน	 

กระดานอัจฉริยะ	 อินเทอร์เน็ต	 ส่วนนักเรียนได้มีการใช้เทคโนโลยีเช่นกัน	 เม่ือทั้งครูและนักเรียน 

ให้ความส�าคัญกบัการน�าเทคโนโลยมีาใช้ในกจิกรรมการเรยีนการสอน	ส่ิงส�าคญัในการใช้เทคโนโลยี

ต่าง	 ๆ	 เหล่านั้น	 คือ	 การตระหนักถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นจากการน�าเทคโนโลยีมาใช้นอกเหนือ 

จากการเรียนที่อาจส่งผลกระทบในทางลบกับครูผู้สอน	 ผู้เรียน	 และห้องเรียน	 อาจท�าให้ครูผู้สอน

พึ่งพาการใช้เทคโนโลยีมากเกินไป	 จนไม่อาจเลือกหรือใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เท่าที่ควรจะเกิดขึ้นได้	 ท�าให้ความสามารถของเทคโนโลยีไม่เป็นไปได้อย่างเต็มที่	 ส่งผลต่อ 

การใช้งานและนักเรียนเองอาจไม่สนใจในสิ่งที่เรียน	กลายเป็นคนที่รอคอยความรู้	เนื้อหา	บทเรียน

บทที	่

2
ก�รออกแบบ
และพัฒน�สื่อ
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บทที่ 2   การออกแบบและพัฒนาสื่อ

วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา

จากครูผู้สอนเช่นเดิม	 แทนที่จะใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ด้วยตนเองและให้ครูเป็นผู้ชี้แนะแนว 

ทางการเรียนรู้	 คัดกรอง	 ให้ค�าปรึกษาสิ่งท่ีเรียนรู้อย่างถูกต้อง	 เมื่อผู้เรียนไม่สามารถคัดเลือก	 

แยกแยะความรู้ท่ีต้องการเรียนได้	 จึงส่งผลต่อกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน	 ที่จะกลับกลาย 

สู่การเรียนรู้แบบดั้งเดิมที่เคยเรียนเหมือนก่อนนี้	 ที่ครูจะท�าหน้าท่ีในการป้อนเนื้อหาให้ผู้เรียน	 

ผู้เรียนก็จะรับเน้ือหาจากครูและเช่ือในส่ิงที่ป้อนให้	 เพราะคิดว่าเนื้อหาจากครูนั้นเป็นเนื้อหา 

ที่ถูกต้องแล้ว	ซึ่งต่างจากเนื้อหาที่มีอยู่ในเทคโนโลยีอย่างอินเทอร์เน็ต	ที่เนื้อหาเรื่องหนึ่งมีมากมาย

ให้อ่านให้เรียนรู้	 จึงไม่รู้ว่าเนื้อหาใดจริงหรือเนื้อหาใดเป็นเนื้อหาที่ตรงกับที่ครูมอบหมายให้อ่าน	 

จึงหวังเพียงว่าการได้ยนิ	ได้ฟัง	ได้ด	ูจากผูส้อนจงึเป็นเนือ้หาทีแ่ท้จรงิกว่าเนือ้หาทีต่นเองได้คดักรอง

หรือวิเคราะห์เรียนรู้ด้วยตนเอง

	 หากครูผู ้สอนและนักเรียนไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีทั้งใน 

และนอกห้องเรียนแล้ว	 จะเป็นการเสียโอกาสในการเรียนรู้	 แต่เม่ือดูสภาพความเป็นจริงแล้ว	 

การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนไม่ได้เกิดขึ้นได้ทุกโรงเรียน	 หรือกับครูและนักเรียนทุกคนได	้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง	 ๆ	 เช่น	 พื้นที่ตั้งโรงเรียนอยู่ห่างไกล	 งบประมาณ	 ความรู้ความสามารถ 

และทักษะการใช้เทคโนโลยีของครูผู้สอนและนักเรียน	 เป็นต้น	 อย่างไรก็ตาม	 การใช้เทคโนโลยี 

ในการเรียนการสอนก็ยังคงเป็นสิ่งที่จ�าเป็น	 ซึ่งอาจไม่ต้องเป็นการใช้เทคโนโลยีที่สูงมากนัก	 

แต่อาจเป็นเทคโนโลยีท่ีอยู่ในท้องถ่ินของโรงเรียน	 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้วยการน�าเทคนิค 

วิธีการหรือเทคโนโลยีรอบตัวมาใช้ให้เหมาะสมเพ่ือให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล

	 ในบางครั้งการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียนมากเกินไป	 อาจน�าไปสู่ปัญหาต่าง	 ๆ	 เช่น	 

ผู้เรียนบางกลุ่มหรือบางคนเรียนรู ้ได้ดีจากการปฏิบัติกับสิ่งที่เรียน	 ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง	 

หรือจากประสบการณ์ท้ังทางกายและทางจิตใจ	 หากการเรียนการสอนส่วนใหญ่เกิดขึ้น 

จากการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์	 ย่อมจะท�าให้ผู้เรียนกลุ่มนี้ไม่ตอบสนองต่อการเรียนรู้และไม่ตรง 

ต่อความต้องการของผู้เรียนกลุ่มนี	้ดังนั้นการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน	ควรน�ามา

ใช้เพือ่สนบัสนุนการเรยีนการสอนในช้ันเรยีน	แต่ไม่ควรน�ามาใช้เป็นแหล่งการเรยีนรูเ้พยีงแหล่งเดยีว

กับกลุ่มนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้แตกต่างกัน

ตวั
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การประเมินประสิทธิภาพสื่อ

เรื่องส�าคัญอีกเรื่องหนึ่งท่ีนักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาจะต้องเรียนรู ้และ 

ท�าความเข้าใจถึงกระบวนการปฏิบัติที่เหมาะสมและถูกต้อง	 เมื่อได้ท�าการออกแบบและพัฒนาสื่อ

เรยีบร้อยแล้ว	กระบวนการหรอืขัน้ตอนต่อมาคอื	การทดสอบหาประสทิธภิาพสือ่	เป็นกระบวนการ

ทีส่�าคญั	ส�าหรบัการด�าเนินการวจิยัทางเทคโนโลยกีารศกึษา	นอกจากต้องอาศยัหลกัการหรอืทฤษฎี

ทีถ่กูต้องส�าหรบัการออกแบบและพฒันานวตักรรมการเรยีนการสอนหรอืสือ่การเรยีนการสอนแล้ว	

ยงัจ�าเป็นจะต้องมกีารทดสอบ	เพือ่ให้แน่ใจว่านวตักรรมการเรยีนการสอนหรอืสือ่การเรยีนการสอน

นั้นมีคุณภาพสามารถน�าไปใช้ได้จริงหรือคุณภาพก่อนน�าไปใช้ประกอบการเรียนการสอน	 

หากนวัตกรรมการเรียนการสอนหรือสื่อการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนไม่มีคุณภาพ	 หรือไม่ได้ผ่าน

การทดสอบหาประสิทธิภาพแล้ว	 จะท�าเกิดความไม่มั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

นวัตกรรมการเรียนการสอนหรือสื่อการเรียนการสอนนั้น	 ย่อมก่อผลเสียต่อผู้เรียนอีกด้วยและ 

ผู้พัฒนา	ดังนั้นการประเมินสื่อการเรียนการสอนจึงมีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่ง

บทที	่
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บทที่ 3   การประเมินประสิทธิภาพสื่อ

วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา

การวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา	 มักเขียนนิยามศัพท์ของค�าว่า	 “ประสิทธิภาพ 

สื่อการเรียนการสอน”	 ไว้ในบทที่	 1	 และมีการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการทดสอบหา

ประสิทธิภาพสื่อไว้ในบทที่	 2	 และน�าเสนอกระบวนการหรือวิธีการประเมินประสิทธิภาพ 

ไว้ในบทที่	 3	 ด้วยเช่นกัน	 ท้ังนี้เพื่อจะอธิบายกระบวนการพัฒนา	 และต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่า 

นวตักรรมการเรยีนการสอนหรอืสือ่การเรยีนการสอนนัน้มคีณุภาพเหมาะสม	สามารถน�าไปใช้ได้นัน้	

ไชยยศ	เรืองสุวรรณ	(2533,	หน้า		127)	ได้อธิบายวิธีการประเมินสื่อการเรียนการสอนไว้	5	วิธี	คือ 

	 	 1.	 การประเมินโดยผู้สอน	 ผู้สอนที่ควรจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ประเมินสื่อ	 

ควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอน	 เคยรับการฝึกอบรมจนมีความรู้ความช�านาญเกี่ยวกับ 

การผลิตและการใช้สื่อ	 และมีประสบการณ์ในการใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นอย่างดี	 ผู้สอนที่ม ี

ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสื่อและวิธีสอน	อาจจัดเป็นผู้ช�านาญได้	  

	 	 2.	 การประเมินโดยผู้ช�านาญ	 ผู้ช�านาญในที่นี้หมายถึง	 ผู้ช�านาญด้านสื่อการเรียน 

การสอนและมีประสบการณ์ด้านการประเมินด้วย	 ดังนั้น	 ผู้ช�านาญอาจเป็นผู้สอน	 เป็นอาจารย์

มหาวิทยาลัยท่ีสอนในสาขาวิชาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	 รวมทั้งอาจารย์ด้านการวัดผลและ 

การประเมินผลที่มีความรู้ความสามารถด้านสื่อการเรียนการสอน	  

	 	 3.	 การประเมินโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจ	 คณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือประเมิน 

สื่อการสอนเป็นกลุ่มบุคคลที่มีหน่วยงานแต่งต้ังข้ึนมาประเมินส่ือ	 ท�าหน้าท่ีประเมินคุณลักษณะ	

ประสิทธิภาพการใช้และคุณลักษณะอื่น	ๆ	ของสื่อการเรียนการสอน	  

	 	 4.	การประเมินโดยผู้เรียน	ผู้เรียนเป็นผู้รับรู้และเรียนรู้หรือใช้สื่อ	ดังนั้น	การให้ผู้เรียน 

ได้มีโอกาสประเมินสื่อ	จึงช่วยให้ได้ข้อคิดในการปรับปรุงสื่ออย่างเหมาะสมกับผู้เรียน	การประเมิน

สื่อโดยผู้เรียนควรจัดท�าข้ึนทันทีเมื่อใช้สื่อแล้ว	 และให้ประเมินเฉพาะตัวสื่อ	 ไม่ให้เอาวิธีสอน 

ของผูส้อนเข้ามาเกีย่วข้อง	อย่างไรกต็าม	การประเมนิสือ่โดยผูเ้รยีนอาจมปัีญหาอยูบ้่าง	ในแง่ผูเ้รยีน

อาจมีประสบการณ์น้อย	 ผู้สอนควรชี้แจงเกณฑ์หรือหัวข้อการประเมินให้ผู้เรียนเข้าใจก่อนที่จะ 

ให้ประเมิน	  

	 	 5.	 การประเมินประสิทธิภาพสื่อ	 เป็นการประเมินประสิทธิภาพของสื่อ	 โดยอาศัย

เกณฑ์และประเมินโดยไม่ได้ตั้งเกณฑ์ไว้ล่วงหน้า

ตวั
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ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัการวจิยั

 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบัน	 มุ ่งสู ่การเป็นสังคมแห่งการแสวงหาความรู	้ 

เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลาย	 ๆ	 ด้าน	 จึงจ�าเป็นต้องใช ้

ความรู้ของมนุษย์เพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง	 ด้วยการส่งเสริมสิทธิและความเสมอภาค 

ในการเรียนรู้	 การเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญที่เห็นได้ชัดในสังคมแห่งการเรียนรู้	 คือ	 การน�าผล 

จากการศึกษาหรือการวิจัยมาใช ้ประโยชน์ในการสนับสนุนการเปล่ียนแปลงที่ เกิดขึ้น	 

ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง	 และการศึกษาของคนในสังคม	 เพ่ือแก้ปัญหาต่าง	 ๆ	 และ

พัฒนาโครงสร้างความรู้ของมนุษย์ในสังคมให้สามารถเชื่อมต่อความรู้ท่ีถูกต้องได้อย่างแท้จริง	 

จนน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างความรู้ของมนุษย์ในสังคมได้ในอนาคต	 ดังนั้น 

การท�าวิจัยจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อสังคม	 โดยเฉพาะในประเด็นหรือบริบทต่าง	 ๆ	 ท่ีเกี่ยวข้อง 

กับทางด้านการศึกษา

บทที	่

4
คว�มรู้พื้นฐ�น
เกี่ยวกับก�รวิจัย
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บทที่ 4   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย

วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา

	 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 ได้ก�าหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษา	 อบรม	 ให้เกิด 

ความรู้	 คู่คุณธรรม	 จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ	 ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้อง 

กับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม	 สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตส�านึกที่ถูกต้อง 

เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	

สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปะวิทยาการต่าง	 ๆ	 เร่งรัดการศึกษา	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

เพื่อการพัฒนาประเทศ	 พัฒนาวิชาชีพครู	 และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ศิลปะ	 และวัฒนธรรม 

ของชาติ	จึงได้มีการตรากฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ		เพื่อเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหาร

และจัดการศึกษา	อบรม	ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 มีสาระส�าคัญเกี่ยวข้องกับการศึกษา 

ของประเทศ	เพือ่ให้การบรหิารและการจดัการศกึษามปีระสทิธภิาพ	อนัจะเป็นการพฒันาการศกึษา 

แก่ผู้เรียนในทุกช่วงให้มีสัมฤทธิ์ผลและมีคุณภาพยิ่งขึ้น	 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.	 2542	 ได้ก�าหนดบทบัญญัติบทบาทของครูหรือผู้สอนที่ต้องท�าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน 

การสอนและการน�าการวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน	มีสาระส�าคัญในมาตราต่าง	 ๆ	 

สรุปได้ดังนี้

	 มาตรา	24(5)	ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ	สภาพแวดล้อมสื่อการ

เรียนและอ�านวยความสะดวก	 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง 

ของกระบวนการเรียนรู้	 ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอน 

และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง	ๆ	ได้

	 มาตรา	 30	 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้ง 

การส่งเสรมิให้ผูส้อนสามารถวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนรู้ทีเ่หมาะสมกบัผู้เรียนในแต่ละระดับการศกึษา	 

		 นอกจากนี้ยังมีสาระส�าคัญใน	หมวด	9	ว่าด้วย	เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา	มีรายละเอียด

ส�าคัญที่จะเป็นกรอบหรือแนวทางในการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้	ดังนี้

	 มาตรา	 63	รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่	 สื่อตัวน�าและโครงสร้างพื้นฐานอื่นที่จ�าเป็นต่อ 

การส่งวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 วิทยุโทรคมนาคม	 และการส่ือสารในรูปแบบอื่น	 

เพื่อใช้ประโยชน์ส�าหรับการศึกษาในระบบ	 การศึกษานอกระบบ	 การศึกษาตามอัธยาศัย	 

การทะนุบ�ารุงศาสนา	ศิลปะและวัฒนธรรมตามความจ�าเป็น
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เครื่องมือวิจัย

ในการด�าเนนิการวจิยัไม่ว่าจะเป็นการวจัิยเชงิคณุภาพหรือการวจัิยเชงิปริมาณ	การให้ได้มา

ซึง่ข้อมลูต่าง	ๆ 	เพือ่ให้สามารถตอบค�าถามการวจัิยหรือหาค�าตอบได้ถูกต้องเป็นไปตามวตัถุประสงค์

ที่ก�าหนดไว้	 นักวิจัยจ�าเป็นต้องมีเครื่องมือท่ีเรียกว่า	 เคร่ืองมือกาวิจัย	(Research	Tools)	 ในการ

วิจัยทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษานั้น	 นอกจากสื่อหรือนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือในการวิจัย 

แล้ว	 ยังมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีนิยมใช้ในการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา	

ไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบ	 (Test)	 แบบสอบถาม	 (Questionnaires)	 แบบสัมภาษณ์	 (Interview)	

แบบสังเกต	 (Observation)	 ก่อนท่ีผู้วิจัยจะตัดสินใจน�าเครื่องมือวิจัยแบบใดไปใช้นั้น	 ผู้วิจัย 

ต้องท�าการวิเคราะห์และท�าการออกแบบและพัฒนาจากหลักการ	 แนวคิด	 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 วิเคราะห์ตัวแปรและปัญหาการวิจัย	 รวมทั้งต้องเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานของเครื่องมือการวิจัยท่ีจะสามารถน�าไปใช้ในภาคสนาม	 เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยจริง

ต่อไปได้

บทที	่
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บทที่ 5   เครื่องมือวิจัย

วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา

	 ประเภทเครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย
 1. แบบทดสอบ (Test)	 คือ	 ข้อค�าถาม	 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือทดสอบวัดระดับความรู ้

ความสามารถในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่	ในทางการศกึษามกัพบว่า	แบบทดสอบส่วนใหญ่เป็นแบบทดสอบ

ที่สร้างขึ้นเพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เกิดจากการใช้สื่อการเรียนการสอน 

ที่เรียกว่า	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์	 ซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มีทั้งแบบทดสอบอัตนัย 

หรือแบบเรียงความและแบบทดสอบปรนัย

	 บุญชม	ศรีสะอาด	(2553:	122)	ได้อธิบายเกี่ยวกับแบบทดสอบที่ใช้ในการเรียนการสอน

ว่า	เป็นการวดัผลการเรยีนรูใ้นเนือ้หาและจดุประสงค์ในรายวชิาต่าง	ๆ 	ทีเ่รียนในโรงเรียนและสถาบนั

การศึกษาที่เรียกว่า	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

	 พชิยั	ฤทธิจ์รญู	(2552:	61)	ได้อธบิายว่า	แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ	์มทีัง้เป็นแบบทดสอบ 

ที่ครูสร้างขึ้นมาเองเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนที่ครูเป็นผู้สอน	 และแบบทดสอบมาตรฐาน	 เป็นแบบ

ทดสอบที่มุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทั่ว	 ๆ	 ไปที่ได้มีการหาคุณภาพมาแล้ว	 มีมาตรฐานในการ 

ด�าเนินการสอบและมาตรฐานในการแปลความหมายของคะแนน	และแบบทดสอบวัดความถนัด	

เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถที่เกิดจากการส่ังสมประสบการณ์ท่ีได้เรียนรู้มาในอดีต 

ของผู้เรียนเพื่อใช้พยากรณ์หรือท�านายอนาคตของผู้เรียนโดยอาศัยข้อเท็จจริงในปัจจุบัน

	 ในการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาจะพบว่า	 เมื่อผู้วิจัยได้พัฒนาสื่อหรือนวัตกรรม 

การเรียนการสอนและน�าไปใช้ในการเรียนการสอนจริง	 และต้องการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู	้

ความจ�า	ความเข้าใจ	และการน�าไปใช้ของผูเ้รยีน	หลงัจากการเรยีนรูด้้วยสือ่ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้	จ�าเป็น

ต้องมกีารสร้างแบบทดสอบและใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ	์โดยแบบทดสอบทีน่�ามาใช้นัน้	จะต้อง

เป็นแบบทดสอบที่สามารถวัดคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ได้จริง	 ต้องเหมาะสม 

และยุติธรรมกับผู้เรียนทุกคน	และแบบทดสอบที่ใช้ดีนั้นจะต้องเป็นแบบทดสอบที่มีคุณภาพดีด้วย	

นอกจากนี้การน�ามาทดสอบกับผู้เรียน	 อาจมีการท�าแบบทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน 

เพื่อน�ามาเปรียบเทียบพัฒนาการทางการเรียนที่เกิดขึ้นของผู้เรียนที่เรียนจากสื่อการเรียนการสอน
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สถิตสิ�าหรับการวิจัย

	 ประเด็นส�าคัญอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องท�าความเข้าใจและน�าใช้ให้ถูกต้องส�าหรับการวิจัย	

คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้สถิติในการวิจัย	 เพราะเมื่อผู้วิจัยได้ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง	 ๆ	 

ด้วยเครือ่งมือทีเ่หมาะสมและมคีณุภาพแล้วนัน้การวเิคราะห์ข้อมลูด้วยค่าสถติิ	จึงเป็นกระบวนการ

ต่อมาเพื่อน�าผลการวิเคราะห์จากค่าสถิติมาสรุปและรายงานผลการวิจัย

	 คว�มหม�ยของสถิติ
	 เมื่อกล่าวถึงความหมายของค�าว่า	 สถิติ	 มีนักการศึกษาและนักวิจัยหลายท่านได้ให ้

ความหมายในมุมมองท่ีใกล้เคียงกันคือ	 สถิติ	 จะเกี่ยวข้องกับการกระท�าทางด้านคณิตศาสตร์ 

ที่น�าหลักการทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการอธิบายปรากฏทางด้านการวิจัย	อาทิ

	 ปกรณ์	 ประจันบาน	 (2552:	 205-206)	 ได้ให้ความหมายค�าว่า	 สถิติ	 (Statistics) 

โดยจ�าแนกได้	 2	 ความหมาย	 ประกอบด้วย	 ความหมายในแง่ของ	 ตัวเลข	 (Number)	 ที่แทน 

ข้อเท็จจริงของสิ่งที่เราสนใจ	 เช่น	 สถิติการมาเรียนของนักเรียน	 สถิติการออกกลางคันของนิสิต 

และหมายถึง	 วิธีการ	 (Method)	 ท่ีใช้ในการศึกษาข้อมูลหรือท่ีเรียกว่า	 ระเบียบวิธีทางสถิติ	

บทที	่
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บทที่ 6   สถิติสำ�หรับก�รวิจัย

วิจัยท�งเทคโนโลยีก�รศึกษ�

(Statistical	Method)	ประกอบด้วย	การเกบ็รวบรวมข้อมลู	การน�าเสนอข้อมลู	การวเิคราะห์ข้อมลู	

และการตีความหมายข้อมูล

ศิริชัย	กาญจนวาสี	ทวีวัฒน์	ปิตยานนท	์และดิเรก	ศรีสุโข	(2555:	12)	ตัวแปร	หมายถึง	 

สิง่ทีโ่ดยสภาพท่ัวไปแล้วสามารถแปรค่าได้ต่าง		ๆ 	กนัในแต่ละหน่วยของประชากรและกลุม่ตัวอย่าง

ที่เราน�ามาศึกษา

พิชิต	 ฤทธ์ิจรูญ	 (2549:	 255)	 ได้แบ่งความหมายของสถิติเป็น	 2	 มุมมองเช่นกัน	 คือ 

ความหมายในเชิงของตัวเลข	 หมายถึง	 ตัวเลขสถิติที่เป็นจ�านวนตัวเลขต่าง	 ๆ	 ที่เกิดจากการ 

นับจ�านวนสมาชิกในกลุ่มต่าง	ๆ	หรือการแจงนับอื่น	ๆ	ในลักษณะเดียวกัน	มารวบรวมเป็นข้อมูล

สถิติเพื่อบอกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะของสิ่งที่ศึกษา	 และความหมาย 

ในเชิงสถิติศาสตร์	 ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของคณิตศาสตร์ที่ว่าด้วยการหาข้อเท็จจริงให้กับธรรมชาติ 

เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล	การจัดระบบข้อมูล	การน�าเสนอข้อมูล	

การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของข้อมูล	 จุดมุ่งหมายที่ส�าคัญของสถิติศาสตร์คือ 

มุ่งบรรยายหรือลงสรุปข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของประชากร

	 ประเภทของสถิติ
	 ส�าหรับการแบ่งประเภทของสถิติที่ใช้ในการวิจัย	 สามารถจ�าแนกได้เป็น	 2	 ประเภท 

ด้วยกัน	ประกอบด้วย	สถิติเชิงบรรยายหรือสถิติเชิงพรรณนา	(Descriptive	Statistics)	และสถิติ

เชิงสรุปอ้างอิงหรือสถิติอนุมาน	(Inferential	Statistics)

 1. สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics)	 เป็นสถิติที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรยาย	

อธบิายลกัษณะหรอืสภาพทีเ่กดิขึน้จากข้อมลูทีไ่ด้รวบรวมมาจากกลุม่ตวัอย่างหรอืประชากรข้อมลู

ที่ได้นั้นจะอธิบายเฉพาะกลุ่มที่วิจัยหรือศึกษามา	 ผลที่ได้จากสถิติเชิงบรรยายจะไม่น�าไปใช้ในการ

อธิบายหรือสรุปอ้างอิงใช้กับกลุ่มที่เป็นตัวอย่างหรือประชากรอื่น	ๆ	ได้	เช่น	จากการส�ารวจสภาพ

ปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์	 ผลการวิเคราะห์ที่ได้จะได้เป็นข้อสรุป 

ความคิดเหน็ของนสิติคณะศกึษาศาสตร์เท่านัน้	จะไม่มกีารน�าผลการสรปุทีไ่ด้ไปอ้างองิหรอือธบิาย

ปรากฏการณ์นี้กับกลุ่มคณะอื่น	ๆ	 ได้	 สถิติเชิงบรรยายประกอบด้วย	 ได้แก	่ค่าความถี่	 ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	ฯ

 2. สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics)	 เป็นสถิติที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อน�าผล 

การวิเคราะห์ทางสถิติท่ีได้ไปอ้างอิงไปยังประชากรเพื่อท�าการคาดคะเน	ประมาณค่า	 หรือท�าการ

ตวั
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า่ง



การเขียนรายงานวิจัย

เมื่อผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวม	วิเคราะห์ข้อมูล	จนได้ผลการวิจัยแล้ว	ขั้นตอนส�าคัญ

ต่อมาคือ	การเขียนรายงานวิจัย	ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยต้องด�าเนินการและตรวจสอบความถูกต้อง

อย่างละเอยีด	เพราะเมือ่รายงานท่ีได้เขียนหรอืเรยีบเรยีงนัน้ได้เผยแพร่สูส่าธารณะแล้ว	ข้อผดิพลาด

ในเล่มรายงานการวิจัยจะส่งผลอย่างมากต่อความเข้าใจท่ีอาจผิดพลาดได้เนื่องจากความผิดพลาด

ในการเรยีบเรยีงในเล่มรายงานการวจิยันัน้เอง	พิชติ	ฤทธิจ์รญู	(2549)	ได้กล่าวว่า	การเขยีนรายงาน

การวิจัย	คือ	เอกสารที่ผู้วิจัยเรียบเรียงขึ้นมา	หลังจากได้ด�าเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว	เพื่อน�าเสนอ

รายละเอียดเกีย่วกบัการวจิยัให้ผูส้นใจได้ทราบเหตผุลและทีม่าของปัญหา	กรอบแนวคดิในการวจิยั	

วิธีการด�าเนินการวิจัยและผลการด�าเนินการวิจัย	 การเรียบเรียงหรือข้อความที่ปรากฏในรายงาน

การวิจัยจึงเป็นประโยคที่กล่าวถึงสิ่งที่ได้ท�ามาแล้ว	 หรือกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีต 

และสาระของรายงานการวิจัยในแต่ละหัวข้อ	 หรือแต่ละบท	 จะมีลักษณะเฉพาะที่มีความเป็น

เอกภาพและแตกต่างกัน	แต่จะมีความสัมพันธ์สอดคล้องกันระหว่างแต่ละหัวข้อหรือแต่ละบท

บทที	่
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บทที่ 7   การเขียนรายงานวิจัย

วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา

	 คว�มสำ�คัญของร�ยง�นวิจัย
	 พิสณุ	ฟองศรี	(2551:	205)	ได้อธิบายความส�าคัญของการรายงานวิจัย	ว่า

	 1.	 เป ็นสื่อกลางระหว่างผู ้วิจัยกับผู ้อ ่านหรือผู ้ ใช ้ผลงานวิจัย 	 เนื่องจากผู ้วิจัย 

ได้ข้อค้นพบใหม่ที่ได้เป็นความรู้หรือขยายความรู้เดิม	 จึงต้องน�าเสนอผลการค้นพบในลักษณะ 

ของรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

	 2.	 เพื่อป้องกันการเกิดความซ�้าซ้อน	 ถ้ามีการท�าซ�้าถือว่าไม่ใช่งานวิจัยเพราะไม่ได้ 

ความรู ้ใหม่	 เมื่อมีการเผยแพร่รายงานวิจัยแล้วท�าให้ผู ้ที่จะศึกษาทราบได้ว่ามีการท�าวิจัย 

เรือ่งนัน้	ๆ 	แล้ว	ช่วยให้ไม่ให้เกดิการท�าซ�า้	หรือถ้าสนใจต้องปรับเพ่ิมเป็นการต่อยอดเพ่ิมข้ึน	เป็นการ

ขยายองค์ความรู้

	 3.	 เป็นแหล่งส�าหรับใช้ในการรวบรวม	 วิเคราะห์	 สังเคราะห์	 รายงานวิจัยแต่ละเรื่อง 

เป็นแหล่งข้อมลูส�าคญัทีจ่ะสามารถน�าไปเกบ็	รวบรวม	วเิคราะห์	เป็นข้อมลูส�าหรบัการวจิยัต่อไปได้

	 ส่วนประกอบร�ยง�นวิจัย
		 การเขียนรายงานการวิจัยท่ีดีน้ันมีรูปแบบและมีแนวทางในการปฏิบัติที่ผู้วิจัยต้องศึกษา

และท�าความเข้าใจรปูแบบการเขียนรายงานวจิยัทีไ่ด้ก�าหนด	ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัหน่วยงาน	แหล่งทนุ	หรอื

ประสบการณ์ของผูว้จิยัแต่ละคนทีแ่ตกต่างกนัในการเขยีนรายงาน	เช่น	หากเป็นงานวจิยัทีอ่ยูใ่นรปู

ของวิทยานิพนธ์ของสถาบันการศึกษา	 จะมีรูปแบบเฉพาะที่ก�าหนดรูปแบบขึ้นมาแตกต่างกันไป 

ขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษาจะก�าหนดรูปแบบอย่างไร	 หรือรูปแบบการเขียนรายงานทางสาขา 

ทางด้านสังคมศาสตร์กับทางด้านวิทยาศาสตร์ก็มีรูปแบบการเขียนที่แตกต่างกัน	การเขียนรายงาน

การวิจัยจึงมรีปูแบบทีไ่ม่แน่นอน	อาจมรีายละเอยีดอืน่	ๆ 	ทีเ่พิม่เตมิแตกต่างกนัไป	แต่โดยทัว่ไปแล้ว

การเขียนรายงานการวิจัยจะประกอบด้วย	3	ส่วนหลัก	ๆ 	ส�าคัญคือ	ส่วนแรกเป็นส่วนน�า	ส่วนที่สอง

เนื้อหา	และส่วนที่สามเป็นส่วนท้ายรายงานหรือส่วนอ้างอิง	มีรายละเอียดดังนี้

          1. ส่วนน�า 	มีส่วนประกอบดังนี้

															 1.1	ปกนอก		

															 1.2	ปกใน		

														 1.3	บทคัดย่อภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ		

					 				1.4	กิตติกรรมประกาศ		

ตวั
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า่ง



การเขียนอ้างอิง

และบรรณานุกรม

 

	 การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม	 เป็นส่วนส�าคัญของการเขียนรายงานการวิจัย	 ท้ังนี้

เพราะผู้วิจัยได้ศึกษา	 รวบรวมข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือจากแหล่งปฐมภูมิและแหล่งทุติยภูมิ	 ไม่ว่าจะเป็น	

สือ่สิง่พมิพ์	สือ่คอมพวิเตอร์	บทความวชิาการ	รายงานวชิาการ	วารสาร	ดัชน	ีพจนานกุรม	สารานกุรม	

วทิยานิพนธ์		ภาพยนตร์	วดีทิศัน์		แถบบนัทกึเสยีง	CD-ROM	E-mail	Internet	ฯลฯ	น�ามาวเิคราะห์	

สังเคราะห์	 เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่จะน�าไปใช้ประกอบการท�าวิจัยและช่วยในการตัดสินใจในการ 

ท�าวจิยั	รวมท้ังท�าให้ผูอ่้านงานวจิยัเข้าใจและทราบแหล่งทีม่าของข้อมลูส�าคญั	ๆ 	ท่ีใช้ประกอบหรือ

อ้างอิงในงานวิจัย	 เพื่อให้สามารถน�าไปค้นคว้าต่อไปได้	 แสดงการรับรู้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น	 และเป็น

ความรับผดิชอบด้านจรยิธรรมการวจิยัของนกัวจิยัทีพ่งึควรกระท�าอกีด้วย	ดงันัน้เมือ่มกีารน�าข้อมลู

จากแหล่งอื่นมาใช้	 ผู ้วิจัยจ�าเป็นต้องระบุที่มาของแหล่งข้อมูลว่าเป็นแหล่งข้อมูลประเภทใด 

เป็นผลงานของใคร	 ข้อมูลนั้นจัดท�าข้ึนเมื่อไร	 ที่ไหน	 การเขียนรายการแหล่งข้อมูลเหล่านี้ลงไป 

บทที	่
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บทที่ 8   การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม

วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา

ในรายงานวิจัยน้ัน	 มีรูปแบบและวิธีการท่ีแน่นอน	 ชัดเจน	 เป็นแบบแผนท่ีผู้วิจัยต้องเลือกรูปแบบ 

ที่เป็นแบบเดียวกันท้ังหมดในรายงานวิจัย	 โดยรูปแบบการเขียนอ้างอิงในบทนี้จะเป็นไปตามหลัก

เกณฑ์ของระบบ	APA	(American	Psychological	Association)	ซึ่งจะกล่าวถึงการอ้างอิง	2	แบบ

คือ	การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาและการอ้างอิงท้ายบท

	 ก�รอ้�งอิงแทรกในเนื้อห�
	 การอ้างองิแทรกในเนือ้หาหรอืเรียกอกีอย่างว่า	การอ้างถงึ	(In-Text	Citation)	มรูีปแบบ

การอ้างอิงแบบนาม-ป	ีคือมีชื่อ-ชื่อสกุลผู้แต่ง	ปีที่พิมพ์	และเลขหน้าที่อ้าง	ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ	

(	 )	 แทรกไว้ในเนื้อหา	 ตามหลักเกณฑ์ของระบบ	 APA	 วิธีการใช้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้วิจัย 

ว่า	ต้องการอ้างอิงโดยเน้นเนื้อหาสาระ	การอ้างอิงโดยเน้นผู้แต่งหรือแหล่งข้อมูล	โดยมีรูปแบบการ

เขียนดังนี้

(ชื่อ-ชื่อสกุลผู้แต่ง,/ปีที่พิมพ์:/หน้าที่ใช้อ้างอิง)

	 	 	 	 	 	 	 						(	/	คือ	ให้เว้น	1	เคาะ)

 1.1 การอ้างอิงโดยเน้นเนื้อหาสาระ

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

...............................................................(ชื่อผู้แต่ง-ชื่อแหล่งข้อมูล,	ปีที่พิมพ์:	เลขหน้า)

 

              ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงโดยเน้นเนื้อหาสาระ

ข้อมูลทางการวิจัยแบ่งออกเป็น	 2	 ประเภท	คือข้อมูลเชิงปริมาณ

และข้อมูลเชิงคุณภาพ	 ข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวข้องกับตัวเลขและจ�านวน 

จงึต้องใช้วธิกีารทางสถติใินการวเิคราะห์ข้อมลูเพือ่สรปุผลตามวตัถปุระสงค์

ของการวิจัย	 ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพมีลักษณะเป็นข้อความ	 การวิเคราะห์

ข้อมลูจงึไม่จ�าเป็นต้องใช้การค�านวณ	แต่จะเป็นการน�าเอาข้อมลูทีม่ทีัง้หมด

มาวิเคราะห์ตามเนื้อหา	 แล้วน�าข้อมูลมาจัดเป็นกลุ่มตามเนื้อหาหรือสาระ

ส�าคัญ	 จากน้ันจึงพิจารณาหาความร่วมกันของข้อมูลของเหตุการณ์หรือ 
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การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ เป็นการแสวงหา 

ความรู้ในสาขาต่าง ๆ  ของรัฐศาสตร์ในเชิงประจักษ ์

เพื่  อบรรยายลักษณะ ท�านายความสัมพันธ ์ หรือ

อธิบาย ความสัมพันธ ์เชิงตรรกะของปรากฏการณ ์

ทางรัฐศาสตร์ โดยการใช้ทฤษฎี หรือกรอบแนวคิด 

ทางรัฐศาสตร์และ/หรือศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

เป็นแนวทาง ในการสร้างกรอบและด�าเนินการศึกษา 

มีกระบวนการด�าเนินงานและอาศัยระเบียบวิธี ทาง

วิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ซึ่งเน้นการใช้ตัวเลข เป็นหลักฐานและการวิเคราะห์ 

เชิงสถิติ และอาศัยกฏของความน่าจะเป็นในการ

อธิบาย ผลการวิจัยให้มีความแม่นย�าและเชื่อถือได้ 

หนังสือเล่มนี้เป็นความพยายามของ ผู้เขียนท่ีจะช่วยส่ง

เสริมให้ผู ้วิจัยที่ต ้องการท�าการวิจัยเชิงปริมาณทาง

รัฐศาสตร์ ให้ท�างานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

300
บาท

ปีพิมพ์ : 1/2560  
ปีพิมพ์ : 2/2561

ผู้แต่ง: ผศ. ดร.วัลลภัช สุขสวัสดิ์
ผู้แต่ง: ผศ. ดร.ปัทมา สุพรรณกุลการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์

 การวิจยัเป็นการแสวงหาความรูด้้วยวธิกีารทางวทิยาศาสตร์ถอืเป็นองค์ประกอบหนึง่

ในสิบของการบริการสาธารณสุขที่จ�าเป็นปัจจุบันนักสาธารณสุขปฏิบัติงานในระบบบริการ

สุขภาพท่ีซับซ้อนและมีความเป็นพลวัตร การวิจัยมีความจ�าเป็นในการสร้างหลักฐาน 

เชิงประจักษ์เพื่อใช้ในการก�าหนดนโยบายหรือการปรับปรุงและพัฒนางานด้านสาธารณสุข

 หนังสือเล่มน้ี น�าเสนอล�าดับขั้นของกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณโดยน�าเสนอ 

ทั้งในส่วนของภาคทฤษฎีและตัวอย่างการวิจัยทางสาธารณสุขเพื่อให้นิสิตนักศึกษา 

นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป มีความเข้าใจในการวิจัยทางสาธารณสุขและใช้เป็นแนวทางใน

การด�าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้กับประชาชน

450
บาท
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ปีพิมพ์ : 1/2560, 2/2561
ผู้แต่ง: ผศ. ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์

การวิจัยทางสาธารณสุขจากหลักการสู่การปฏิบัติ

สถิติเป็นเครื่องมือส�าคัญส�าหรับการวิจัย ในการพิจารณาเลือก

เครื่องมือทางสถิติส�าหรับการวิเคราะห์ข ้อมูล เพื่อตอบ

วตัถปุระสงค์งานวจิยันัน้ ผูว้จิยัต้องมคีวามรอบรูเ้กีย่วกบัหลกัการ

เลือกใช้สถิติ ข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติตลอดจนประเภท 

ของมาตรวัดตัวแปรที่ศึกษา จะเห็นว่าข้อมูลเปรียบเสมือน

วตัถดุบิในการผลติงานวจิยั หากผูว้จิยัเข้าใจลกัษณะวตัถดุบิกจ็ะ

สามารถเลือกใช้สถิติได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ผลผลิตหรือผล

งานวิจัยนั้นมีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ กระบวนการ

แปลงวัตถุดิบที่ส�าคัญคือความรอบรู ้ เกี่ยวกับเทคนิควิธี 

การจัดการข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม

ส�าเร็จรูป หนังสือนี้น�าเสนอสถิติประยุกต์พร้อมทั้งภาพประกอบ

ค�าอธิบายในทุกขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม

ส�าเรจ็รูปทางสถิต ิพร้อมวธิีการอา่นการแปลความหมาย ผลการ

วิเคราะห์ และวิธีการน�าเสนอตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูลไว้

อย่างครบถ้วน

280
บาท

ปีพิมพ์ : 1/2561

สถิติประยุกต์สำาหรับงานวิจัย
ด้านสาธารณสุข
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หนังสือแนะนำ 
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