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8.  คําอธิบายรายวิชา  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัการวิจัย ระเบยีบวธีิวิจัยและเทคนิคการวิจยัที่
ประยุกตใชในการศึกษาปญหาทางสารสนเทศศาสตร การเลือกปญหาที่ศึกษา  สรางประสบการณใน
การทําวิจยัในวิชาชีพ       
9. วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อใหผูเรียนสามารถอธิบายหลักการวจิัยเบื้องตนได 
 2.  เพื่อใหผูเรียนสามารถเลือกปญหาการวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
 3. เพื่อใหผูเรียนสามารถวางแผนและออกแบบการวจิัยได 
 4.  เพื่อใหผูเรียนสามารถสราง เลือกใช และหาคุณภาพเครื่องมือการวิจยัได 
 5.  เพื่อใหผูเรียนสามารถเลือกใชเทคนิคการสุมตัวอยาง และเก็บรวบรวมขอมูลไดถูกตอง 
 6.  เพื่อใหผูเรียนสามารถเขียนเคาโครงงานวิจยัได 
 7.  เพื่อใหผูเรียนสามารถวิจยัปญหาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรได 
 8. เพื่อใหผูเรียนสามารถวิเคราะหและประเมินงานวิจัยได 
10.  ขอแนะนาํสําหรับการเรียนวิชานี้  
 1.    ผูเรียนควรคนควาเพื่อเตรียมหัวขอปญหาการวจิัยที่ตนสนใจอยางนอย  2  หวัขอ 

2. ผูเรียนควรศึกษางานวจิัยที่มรูีปแบบและเนือ้หาที่ตนสนใจเปนตวัอยาง 
3. ผูเรียนควรฝกอานและฝกวิเคราะหบทความ/รายงานการวิจัยจากทั้งในและตางประเทศ 

11.  วิธีการเรียนการสอน 
 1.    บรรยาย  
 2.    อภิปราย 
 3.    ใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง 
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 4.    ใหผูเรียนฝกปฏิบัติเขียนเคาโครงงานวิจัย 

5. ใหผูเรียนฝกปฏิบัติการนําเสนอเคาโครงงานวิจยั 
6. ใหผูเรียนฝกวิเคราะห/ประเมินบทความและรายงานการวจิัย 

12.  เอกสารประกอบการสอน 
ขวัญชฎิล พิศาลพงศ. (2552).  เอกสารประกอบการสอน วิชา 245451  การวิจยัทาง 
   สารสนเทศศาสตร (Research in Information Science) .   
พวงรัตน  ทวีรัตน. (2540).  วธีิวิจัยทางพฤตกิรรมศาสตรและสังคมศาสตร (พิมพคร้ังที่  7).   

   กรุงเทพฯ : สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 ประสานมิตร. 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  (2545)  ประมวลสาระชุดวิชาการวิจยัทางสารสนเทศศาสตร. 
นนทบุรี: บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

 Slator, M.  (1990).  Research methods in library and information studies.  London:  
The Library Association, 1990. 

13.  สื่อการสอน 
 1.    PowerPoint 
 2.    ตัวอยางงานวิจยัประเภทตางๆ 

3. ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
4. ตัวอยางรูปแบบเคาโครงงานวิจัย/รายงานการวิจัย 

14. งานที่มอบหมาย 
 1.   ใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 2.   ใหผูเรียนนําเสนอเคาโครงงานวิจยัทางสารสนเทศศาสตร คนละ 1 เร่ือง  
15.  การประเมินผล 
 1.  สอบกลางภาค     30% 
 2.  สอบปลายภาค     30% 
 3.  เคาโครงงานวิจยั     20% 
 4.  แบบฝกหัด      10% 
 5.  การมีสวนรวมในชัน้เรียน    10%   
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16.  กําหนดการเรียนการสอน 
 

สัปดาหท่ี หัวขอวิชา กิจกรรม หมายเหตุ 
1 
 

- แนะนํารายวชิา 
   กําหนดแผนการเรียน 
   กําหนดภาระงานของรายวิชา 
- แนวคิดเกี่ยวกับการวจิัย 
- แหลงปญหา การเลือกปญหา   
 

1. แจกเอกสารแนะนํารายวิชา 
2. กําหนดภาระงาน 
3. มอบหมายใหผูเรียนไปศึกษา

งานวิจยั 
4.  มอบหมายใหผูเรียนคนหาหัวขอ  
     การวิจยัที่ตนสนใจคนละ  2  หัวขอ 

 

2 - การเขียนความเปนมา                  
   และความสําคัญของปญหา 
- การเขียนวัตถุประสงค  
  ประโยชน และกรอบแนวคิด  
  ของการวิจยั 

1.  บรรยาย 
2.  อภิปราย ซักถาม 
 

 

3 - ตัวแปรและสมมุติฐาน  
- การตั้งสมมุติฐาน 
 

1. บรรยาย 
2. อภิปราย ซักถาม 
3. ฝกปฏิบัติการตั้งสมมุติฐาน 

 

4 - การสืบคนขอมูลเพื่อการวจิัย  
- การเขียนนิยามศัพท/ขอบเขต  
    การวิจยั/วรรณกรรมที่ 
    เกี่ยวของ 
- รูปแบบการพิมพ การเขียนอางอิง 
และบรรณานกุรม   

1.  บรรยาย 
2.  อภิปราย ซักถาม 
3.  ฝกปฏิบัติการสืบคนฐานขอมูล 
4. ฝกปฏิบัติการเขียนอางอิง 
บรรณานุกรม 
 

 

5 - 6 -  ศึกษาหัวขอการวิจยั   
   การเขียนวัตถุประสงค   
   สมมุติฐาน กรอบแนวคิด และ 
   ประโยชนของการวิจยัของ  
   ผูเรียน 

- นิสิตนําเสนอหัวขอการวิจยั               
   วัตถุประสงค สมมุติฐาน กรอบ
แนวคดิ 
   และประโยชนของการวิจยัของตน 

 

7 - ประชากรและกลุมตัวอยาง/ 
  เทคนิคการสุมตัวอยาง 
 

1. บรรยาย 
2.  อภิปราย ซักถาม 
3. ฝกปฏิบัติกําหนดประชากร  
    และกลุมตัวอยาง/สุมตัวอยาง 
(ใหนิสิตนําเครื่องคิดเลขมาดวย) 
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สัปดาหท่ี หัวขอวิชา กิจกรรม หมายเหตุ 

8 สอบกลางภาค   
9 - เฉลยขอสอบ 

- การวางแผนและออกแบบ 
  การวิจยั 

1. บรรยาย 
2. อภิปราย ซักถาม 
 

 

10 - เครื่องมือที่ใชในการวิจัย และ      
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

1. บรรยาย 
2.  อภิปราย ซักถาม 
3. ศึกษาตวัอยางและสรางเครื่องมือ 

 

11 - วิธีการหาคณุภาพเครื่องมือ 1. บรรยาย 
2.  อภิปราย ซักถาม 

  

12 - การเขียนรายงานการวจิัย 
- การวจิัยเชิงคณุภาพ 

1. บรรยาย 
2.  อภิปราย ซักถาม 

 

13 -  การวิเคราะห/ประเมินงานวิจยั
จากทั้งในและตางประเทศ 
(จากตวัอยาง) 

1. บรรยาย 
2. อภิปราย ซักถาม                                 

 

14-15 นําเสนอเคาโครงงานวิจยั นิสิตนําเสนอเคาโครงงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ พรอมเครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย 

 

16 สอบปลายภาค   
 


