
                             

    วิชาระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น ว32285 
 

                        ผู้บรรยาย :   ดร.ทวี มณีนิล    
                        วุฒิการศึกษา 
                   ศษ.บ.(physics) 
                   ศษ.ม.(Curriculum and Instruction physics)  
                   วท.ม.(Agricultural Information Technology) 
                   Ph.D. (Educational Information Technology) 
                        กลุ่มสารระฯ :วิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
                        อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
 
              http://teacher.skw.ac.th/tawee 



ค ำอธิบำยรำยวิชำระเบียบวิธีวิจัยเบ้ือต้น ว32285 

• ศึกษำระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น โดยกำรสืบค้นข้อมูล และวิเครำะห์
ผลงำนวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี น ำเสนอผล
กำรวิเครำะห์งำนวิจัยที่ได้ศึกษำค้นคว้ำ เขียนเค้ำโครงงำนวิจัยของตนเอง
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนกำรท ำโครงงำนตำมสำขำที่ตนเองมี
ควำมสนใจ 
 

• เกณฑ์กำรประเมินผล 

วิชา ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น ว32285.doc


กำรประเมินผลรำยวิชำระเบียบวิธีวิจัยเบ้ือต้น  
ว32285 

1. ระเบียบวิธีวิจัย (น้ ำหนักคะแนน 30%) 

        1.1 ขั้นตอนกำรวิจัย 
       - กำรต้ังปัญหำและหัวข้อเร่ือง 
       - สมมติฐำน 
       - จุดประสงค์กำรวิจัย 
       - กำรค้นคว้ำ 
       - กำรวำงแผน 
       - กำรจัดท ำรำยงำน 
       - กำรน ำเสนอ 



กำรประเมินผลรำยวิชำระเบียบวิธีวิจัยเบ้ือต้น  
ว32285 

 

        1.2 สถิติเบื้องต้นที่ใช้ในกำรวิจัย 
  1.3 คุณสมบัติและจรรยำบรรณของนักวิจัย 
2. กำรสืบค้นข้อมูลงำนวิจัย (น้ ำหนักคะแนน 40%) 

   2.1 แหล่งสืบค้นข้อมูล และวิธีกำรสืบค้นข้อมูล 
   2.2 กำรรวบรวมและวิเครำะห์ผลงำนวิจัย 
   2.3 กำรน ำเสนอข้อมูลที่นกัเรียนสนใจ 
 
 



กำรประเมินผลรำยวิชำระเบียบวิธีวิจัยเบื้อต้น ว32285 

3.  เค้ำโครงงำนวิจัย (น้ ำหนักคะแนน 20%) 
   3.1 กำรเขียนเค้ำโครงงำนวิจัย 
   - ระบุปัญหำและหัวข้อเร่ือง 
   - ตั้งสมมติฐำน 
   - จุดประสงค์ 
   - กำรออกแบบกำรทดลอง 
   - กำรวำงแผนด ำเนินงำน 
   กำรออกแบบวิธีกำรจัดกำรข้อมลู 

   3.2 กำรน ำเสนอเค้ำโครงงำนวิจัย 
                    จิตวิทยำศำสตร์ น้ ำหนักคะแนน 10% 
 



องค์ประกอบที่ส าคัญของการวิจัย 

• ประเด็นปัญหา หรือ สิ่งที่ต้องการหาค าตอบ 

• กระบวนการแสวงหาค าตอบ 

 - ก ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 - ก ำหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 - วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 - กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
• ผลการวิจัย 

 - เช่ือถือได ้



แนวทางการเลือกหัวข้อวิจัย 

• การเลือกหัวข้องานวิจัย และก าหนดประเด็นปัญหา 

 -  เป็นประโยชน์หรือไม ่

 -  ท าได้หรือไม่ 

 -  คุ้มค่าหรือไม่ 

 



การก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย 

 

• วัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ด ี

 -  เป็นตัวก าหนดขอบเขตประเด็นปัญหาการวิจัย 

 -  มีความสอดคลอ้งกับประเด็นปัญหาการวิจัย 

 -  น าไปสู่การตรวจสอบสมมติฐานการวิจัย 



ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

• การก าหนดประชากรและกลุม่ตัวอย่างของการวจัิย 

 -  ประชากร (Population) หมายถึง หนว่ยของขอ้มูลทัง้หมดในสิ่งที่
ต้องการศึกษา ตามขอบเขตของการวิจัยที่ก าหนดไว้ 

 -  กลุ่มตัวอย่าง (Sample) หมายถึง หน่วยของขอ้มูลบางส่วนที่ผู้วิจัยได้
เลือกมาเพือ่ใช้เป็นตัวแทนของหน่วยขอ้มูลทั้งหมด 

 



ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร (Population) อาจจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี ้

 1.  ประชากรทีน่ับจ านวนได้ ทั้งนี้เพราะมีจ านวนจ ากัด เช่น ประชากร
มนุษย์ 

 2.  ประชากรทีน่ับจ านวนไม่ได้ เช่น จ านวนเม็ดทราย 

 



กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง (Sample) หมายถึง หนว่ยของขอ้มูลบางสว่นที่ผู้วิจัยได้ 
                                เลือกมาเพือ่ใช้เป็นตัวแทนของหน่วยขอ้มูลทั้งหมด 

 

หลักในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 1.  ต้องเป็นตัวแทนที่ด ี

 2.  ต้องมีขนาดที่เหมาะสม 

 3.  ต้องเลือกวธิีการสุ่มตัวอย่างให้เหมาะสม 

 



กลุ่มตัวอย่าง 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 1.  การก าหนดกลุ่มตัวอยา่งด้วยการค านวณจากสูตร ใช้กับประชากรที่

นับจ านวนได้ 

 

                

        เมื่อ n = ขนาดกลุ่มตัวอยา่ง 

               N = ขนาดประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

               e  = เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุม่ตัวอย่าง 



กลุ่มตัวอย่าง 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 2.  การก าหนดกลุ่มตัวอยา่ง ด้วยตารางส าเร็จรูป เช่น ตัวอย่างตารางของ 

Taro Yamane 1 

      Taro Yamane 2 

          

 

                

  

Yamane.pdf
ตารางการเลือกลุ่มตัวอย่าง_yamane.pdf
ตารางการเลือกลุ่มตัวอย่าง_yamane.pdf


ตัวอย่างงานวิจัย 

• การพัฒนาแบบจ าลองความงอกของเมล็ดพนัธุพ์ริกขี้หนูพันธุ์หัวเรอื 
และโปรแกรมตรวจสอบดัชนีความงอกเมล็ดพันธุ์ 

• ตัวอย่างงานวิจัยอื่นๆ 

 

http://www.vcharkarn.com/project/


โจทย์วิจยั/ค าถามวิจัย 



โจทย์วิจยั/ค าถามวิจัย 



โจทย์วิจยั/ค าถามวิจัย 



การเขียนรายงานการศึกษา / การค้นคว้า 
• ชื่อเรื่อง 

• ช่ือผู้ท ากิจกรรม 

• ที่ปรึกษา 

• ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

• วัตถุประสงค์การศึกษา 

• สมมติฐานการศึกษา 

• ขอบเขตการศึกษา 

• นิยามศัพท์ 

• วิธีด าเนินการ - กลุ่มตัวอย่ำง  - เครื่องมือรวบรวมข้อมูล - วิธีกำรรวบรวมข้อมูล 

                        - กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
• ผลการศึกษา 

• สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

• เอกสารอ้างอิง 

  



การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน (Lichen) 
ในเขตป่าบริเวณโรงเรียนศรีสะเกษวทิยาลยั 

• ไลเคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจำกกำรอยู่ร่วมกันระหว่ำง  

     สำหร่ำย (algae) และรำ (fungi) แบบพึ่งพำอำศัยกัน 

(symbiosis)  เจริญอยู่บนหิน (crustose lichen) บน
กิ่งไม้ (foliose lichen, fruticose lichen) และบนดิน 

(squamulose lichen)  



การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน (Lichen) 
ในเขตป่าบริเวณโรงเรียนศรีสะเกษวทิยาลยั 

• ไลเคนมีประโยชน์ทำงด้ำนโภชนำกำร  อียิปต์โบรำณน ำเข้ำไลเคน Evernia 

prunastri และ E. furfuracea เพ่ือผสมแป้งท ำขนมปัง เพ่ือท ำให้
รสชำติดีขึ้น อินเดียใช้ Parmelia perlata ซึ่งภำษำพ้ืนเมืองเรียกว่ำ  

      รำทำพู (rathapu) ผสมแกงกะหรี   ญี่ปุ่นใช้ไลเคน Endocarpon 

(Dermatocarpon) miniatum ซึ่งมีช่ือพ้ืนเมืองว่ำ อิวำทำเกะ 
(iwataka) ในกำรท ำอำหำรและส่งออกไปยังประเทศจีน (กัณฑรีย์, 
2549;  Smith, 1975)      สรรพคุณในด้ำนสมุนไพรและยำชำว
อียิปต์โบรำณใช้ไลเคนเป็นส่วนประกอบของยำและ สมุนไพร ได้มีกำรค้นพบโถท่ี
บรรจุเมล็ดและส่วนของพืชต่ำง ๆ รวมท้ังไลเคน Evernia furfuracea 

ท่ีมีอำยุประมำณ 1700–1800  ปีก่อนคริสตกำล  (กัณฑรีย์, 2549) 

 



การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน (Lichen) 
ในเขตป่าบริเวณโรงเรียนศรีสะเกษวทิยาลยั 

• นักพฤกษศำสตร์ประเมินว่ำมีไลเคนประมำณ 20,000 - 

25,000 ชนิดทั่วโลก ไลเคนพบได้ทั่วไป ต้ังแต่ที่หนำวจัดแถบขั้ว
โลก (Tundra) จนถึงร้อนและ แห้งแล้งแบบทะเลทรำย 
(Desert) รวมถึงร้อนชื้น (Tropic) เช่น ประเทศไทย  

• ไลเคนไม่สำมำรถเติบโตได้ ในสถำนที่ที่มีมลภำวะทำงอำกำศ ในเมือง
ใหญ่ ๆ และในเขตอุตสำหกรรม จะปรำศจำกไลเคน ด้วยเหตุนี้จึงมี ผู้
นิยมใช้ไลเคนเป็นดัชนี (bioindicator) บ่งช้ีคุณภำพอำกำศ 
 



วงชีวิตของไลเคน (Lichen) 
 



การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน (Lichen) 
ในเขตป่าบริเวณโรงเรียนศรีสะเกษวทิยาลยั 

ภำพถ่ำยโดย: ชวัลกร        วันที่ 15 มิถุนำยน 2554 



การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน (Lichen) 
ในเขตป่าบริเวณโรงเรียนศรีสะเกษวทิยาลยั 

ภำพถ่ำยโดย: ชวัลกร        วันที่ 15 มิถุนำยน 2554 



การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน (Lichen) 
ในเขตป่าบริเวณโรงเรียนศรีสะเกษวทิยาลยั 

ภำพถ่ำยโดย: ชวัลกร        วันที่ 15 มิถุนำยน 2554 



ประเภทของการวิจัย 

• การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Research) 

 - เป็นกระบวนกำรหำค ำตอบที่เกิดขึ้นมำแล้วในอดีต 
• การวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) 

 - เป็นกระบวนกำรหำค ำตอบที่เกิดขึ้นในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
• การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 

 - เป็นกำรวิจัยที่จัดกระท ำกับตัวแปรที่ต้องกำรทดลอง จะต้องมีกำร 
       ควบคุมตัวแปร และมักจะหำค ำตอบว่ำอะไรจะเกิดขึ้นในอนำคต 
 



ขั้นตอนการท าวิจัย 

• การเลือกหัวข้องานวิจัย และก าหนดประเด็นปัญหา 

• ก าหนดวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

• ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 

• การเลือกและสร้างเครือ่งมือในการวิจัย 

• การเก็บรวบรวมข้อมลู 

• การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 

• การเขียนรายงานการวิจัย 



ตัวอย่างงานวิจัย 

• การพัฒนาแบบจ าลองความงอกของเมล็ดพนัธุพ์ริกขี้หนูพันธุ์หัวเรอื 
และโปรแกรมตรวจสอบดัชนีความงอกเมล็ดพันธุ์ 

• ตัวอย่างงานวิจัยอื่นๆ 
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ขั้นตอนการพัฒนา 

กำรวิเครำะห์ระบบ 

กำรพัฒนำโปรแกรม 

กำรทดสอบประสิทธิภำพของโปรแกรม 

กำรปรับปรุงโปรแกรม 

กำรติดตั้ง 

กำรบ ำรุงรักษำ 

กำรออกแบบระบบ 





 use case diagram 



จ ำนวนวันหลังเพำะ ควำมงอก ค่ำควำมงอก/จ ำนวนวัน ดัชนีควำมงอก 

1 0 0.00 0 

2 0 0.00 0.00 

3 0 0.00 0.00 

4 2 0.50 0.50 

5 11 2.20 2.70 

6 15 2.50 5.20 

7 20 2.86 8.06 

8 16 2.00 10.06 

9 10 1.11 11.17 

10 7 0.70 11.87 

11 4 0.36 12.23 

12 2 0.17 12.40 

13 1 0.08 12.48 

14 1 0.07 12.55 

ควำมงอกที่ 14 วัน 89% ดัชนีควำมงอกที่ 14 วัน = 12.55 



 activity diagram 



 activity diagram 



กำรติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบดัชนีควำมงอกเมล็ดพันธ์ุ 



กำรติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบดัชนีควำมงอกเมล็ดพันธ์ุ 

  

คลิกที่ค ำว่ำ Finish ดังรูป ก็เสร็จสิ้นกำรตดิตั้ง
โปรแกรม 

 





การตรวจสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ 



การตรวจสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ 



หน้ำต่ำงกำรท ำงำนส ำหรับกรอกข้อมูลควำมงอกของเมล็ด 



หน้ำต่ำงกรอกข้อมลูควำมงอกของเมล็ดพันธ์ุแบบ 4 ซ้ ำ 



หน้ำต่ำงแสดงค่ำดัชนีควำมงอกของเมล็ดพันธ์ุ 



 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ดีมาก ดี พอใช้ ควร 

ปรับ 

ปรุง 

ไม่
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1 ประสิทธิภาพของโปรแกรม 

1.ควำมสะดวกในกำรเข้ำสู่
ระบบ 

1.2 ระบบกำรจัดเก็บใน
ฐำนข้อมูลมีควำมถูกต้อง 
1.3 ควำมรวดเร็วในกำร
ตอบสนองต่อผู้ใช้โปรแกรม 

1.4 ควำมสำมำรถในกำรเตือน
ผู้ใช้งำนท่ีกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง

ตัวอย่ำงแบบประเมินประสิทธิภำพของโปรแกรม 



  ระดับควำมคิดเห็นเฉลี่ย 9.00 – 10.00 โปรแกรมมีประสิทธิภำพในระดับดีมำก 
 ระดับควำมคิดเห็นเฉลี่ย 7.00 – 8.00 โปรแกรมมีประสิทธิภำพในระดับดี 
 ระดับควำมคิดเห็นเฉลี่ย 5.00 – 6.00 โปรแกรมมีประสิทธิภำพในระดับปำนกลำง 
 ระดับควำมคิดเห็นเฉลี่ย 3.00 – 4.00 โปรแกรมมีประสิทธิภำพในระดับปรับปรุงแก้ไข 
 ระดับควำมคิดเห็นเฉลี่ย 1.00 – 2.00 โปรแกรมไม่สำมำรถใช้งำนได้  

ระดับประสิทธิภำพของโปรแกรม 



(1)  ผลกำรทดสอบ function requirement test  พบว่ำค่ำระดับ
ควำมคิดเห็นเฉลี่ย ด้ำนควำมเหมำะสมในหน้ำท่ีกำรท ำงำนของโปรแกรม ได้
ค่ำเฉลี่ย 8.15 

(2) ผลกำรทดสอบ function test พบว่ำ ค่ำระดับควำมคิดเห็นเฉลี่ย  
ด้ำนควำมถูกต้องในกำรท ำงำนของโปรแกรม ได้ค่ำเฉลีย่ 8.37 

(3)  ผลกำรทดสอบ usability test พบว่ำ ค่ำระดับควำมคิดเห็นเฉลี่ย
ด้ำนควำมสะดวก และง่ำยต่อกำรใช้งำนของโปรแกรม ได้ค่ำเฉลี่ย 7.86 

ผลกำรประเมินประสิทธิภำพของโปรแกรม 




