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5. สถานภาพของรายวิชา
5 วิชาเอกบังคับ
6. ชื่อผูสอน
ดร. ขวัญชฎิล พิศาลพงศ
7. สถานที่ติดตอ
QS2 – 402 โทรศัพท 038-102357-8 มือถือ (08) 3849-0202
E-mail: kphisalphong@yahoo.com
8. คําอธิบายรายวิชา
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิคการวิจยั ที่
ประยุกตใชในการศึกษาปญหาทางสารสนเทศศาสตร การเลือกปญหาที่ศึกษา สรางประสบการณใน
การทําวิจยั ในวิชาชีพ
9. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเรียนสามารถอธิบายหลักการวิจัยเบื้องตนได
2. เพื่อใหผูเรียนสามารถเลือกปญหาการวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
3. เพื่อใหผูเรียนสามารถวางแผนและออกแบบการวิจัยได
4. เพื่อใหผูเรียนสามารถสราง เลือกใช และหาคุณภาพเครื่องมือการวิจยั ได
5. เพื่อใหผูเรียนสามารถเลือกใชเทคนิคการสุมตัวอยาง และเก็บรวบรวมขอมูลไดถูกตอง
6. เพื่อใหผูเรียนสามารถเขียนเคาโครงงานวิจยั ได
7. เพื่อใหผูเรียนสามารถวิจยั ปญหาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรได
8. เพื่อใหผูเรียนสามารถวิเคราะหและประเมินงานวิจัยได
10. ขอแนะนําสําหรับการเรียนวิชานี้
1. ผูเรียนควรคนควาเพื่อเตรียมหัวขอปญหาการวิจัยที่ตนสนใจอยางนอย 2 หัวขอ
2. ผูเรียนควรศึกษางานวิจัยที่มรี ูปแบบและเนือ้ หาที่ตนสนใจเปนตัวอยาง
3. ผูเรียนควรฝกอานและฝกวิเคราะหบทความ/รายงานการวิจัยจากทั้งในและตางประเทศ
11. วิธีการเรียนการสอน
1. บรรยาย
2. อภิปราย
3. ใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง

1. คณะ/ภาควิชา
2. ภาคเรียน / ปการศึกษา
3. รหัสและชื่อวิชา
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12.

13.

14.

15.

4. ใหผูเรียนฝกปฏิบัติเขียนเคาโครงงานวิจัย
5. ใหผูเรียนฝกปฏิบัติการนําเสนอเคาโครงงานวิจยั
6. ใหผูเรียนฝกวิเคราะห/ประเมินบทความและรายงานการวิจัย
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สื่อการสอน
1. PowerPoint
2. ตัวอยางงานวิจยั ประเภทตางๆ
3. ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. ตัวอยางรูปแบบเคาโครงงานวิจัย/รายงานการวิจัย
งานที่มอบหมาย
1. ใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง
2. ใหผูเรียนนําเสนอเคาโครงงานวิจยั ทางสารสนเทศศาสตร คนละ 1 เรื่อง
การประเมินผล
1. สอบกลางภาค
30%
2. สอบปลายภาค
30%
3. เคาโครงงานวิจยั
20%
4. แบบฝกหัด
10%
5. การมีสวนรวมในชัน้ เรียน
10%
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16. กําหนดการเรียนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอวิชา
1
- แนะนํารายวิชา
กําหนดแผนการเรียน
กําหนดภาระงานของรายวิชา
- แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย
- แหลงปญหา การเลือกปญหา
2

3

4

5-6

7

- การเขียนความเปนมา
และความสําคัญของปญหา
- การเขียนวัตถุประสงค
ประโยชน และกรอบแนวคิด
ของการวิจยั
- ตัวแปรและสมมุติฐาน
- การตั้งสมมุติฐาน
- การสืบคนขอมูลเพื่อการวิจัย
- การเขียนนิยามศัพท/ขอบเขต
การวิจยั /วรรณกรรมที่
เกี่ยวของ
- รูปแบบการพิมพ การเขียนอางอิง
และบรรณานุกรม
- ศึกษาหัวขอการวิจยั
การเขียนวัตถุประสงค
สมมุติฐาน กรอบแนวคิด และ
ประโยชนของการวิจยั ของ
ผูเรียน
- ประชากรและกลุมตัวอยาง/
เทคนิคการสุมตัวอยาง

กิจกรรม
1. แจกเอกสารแนะนํารายวิชา
2. กําหนดภาระงาน
3. มอบหมายใหผูเรียนไปศึกษา
งานวิจยั
4. มอบหมายใหผูเรียนคนหาหัวขอ
การวิจยั ที่ตนสนใจคนละ 2 หัวขอ
1. บรรยาย
2. อภิปราย ซักถาม

1. บรรยาย
2. อภิปราย ซักถาม
3. ฝกปฏิบัติการตั้งสมมุติฐาน
1. บรรยาย
2. อภิปราย ซักถาม
3. ฝกปฏิบัติการสืบคนฐานขอมูล
4. ฝกปฏิบัติการเขียนอางอิง
บรรณานุกรม
- นิสิตนําเสนอหัวขอการวิจยั
วัตถุประสงค สมมุติฐาน กรอบ
แนวคิด
และประโยชนของการวิจยั ของตน
1. บรรยาย
2. อภิปราย ซักถาม
3. ฝกปฏิบัติกําหนดประชากร
และกลุมตัวอยาง/สุมตัวอยาง
(ใหนิสิตนําเครื่องคิดเลขมาดวย)

หมายเหตุ
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สัปดาหที่
หัวขอวิชา
8
สอบกลางภาค
9
- เฉลยขอสอบ
- การวางแผนและออกแบบ
การวิจยั
10
- เครื่องมือที่ใชในการวิจัย และ
การเก็บรวบรวมขอมูล
11

- วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ
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- การเขียนรายงานการวิจัย
- การวิจัยเชิงคุณภาพ
- การวิเคราะห/ประเมินงานวิจยั
จากทั้งในและตางประเทศ
(จากตัวอยาง)
นําเสนอเคาโครงงานวิจยั
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14-15

16

สอบปลายภาค

กิจกรรม
1. บรรยาย
2. อภิปราย ซักถาม
1. บรรยาย
2. อภิปราย ซักถาม
3. ศึกษาตัวอยางและสรางเครื่องมือ
1. บรรยาย
2. อภิปราย ซักถาม
1. บรรยาย
2. อภิปราย ซักถาม
1. บรรยาย
2. อภิปราย ซักถาม
นิสิตนําเสนอเคาโครงงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ พรอมเครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย

หมายเหตุ

