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1. คณะ/ภาควชิา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/ สารสนเทศศึกษา 
2. ภาคเรียน / ปการศึกษา 2/2552 
3. รหัสและชื่อวิชา   247501 การวจิัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
   Research in Library & Information Science  
4. จํานวนหนวยกิต   3 (3-0-6) 
5. สถานภาพของรายวชิา   วิชาเอกบงัคับ 
6. ชื่อผูสอน   ดร. ขวัญชฎิล  พิศาลพงศ 
7. สถานที่ตดิตอ   QS2 – 402  โทรศัพท  038-102357-8  มือถือ (08) 3849-0202 
  E-mail: kphisalphong@yahoo.com 
8. คําอธิบายรายวิชา กระบวนการวจิัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  วิธีการและเทคนิค 
เกี่ยวกับการวจิัยที่ประยุกตใช ในการศึกษาปญหาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  การเลือก
ปญหาที่ศึกษา รวมทั้งการสรางประสบการณในการเขียนโครงรางงานวิจยั 
9. วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อใหผูเรียนสามารถอธิบายหลักการวจิัยเบื้องตนได 
 2.  เพื่อใหผูเรียนสามารถเลือกปญหาการวจิัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
 3.  เพื่อใหผูเรียนสามารถวางแผนและออกแบบการวิจยัได 
 4.  เพื่อใหผูเรียนสามารถสราง เลือกใช และหาคณุภาพเครื่องมือการวิจยัได 
 5.  เพื่อใหผูเรียนสามารถเลือกใชเทคนิคการสุมตัวอยาง  และเก็บรวบรวมขอมูลได 
 6.  เพื่อใหผูเรียนสามารถเขียนโครงรางงานวิจยัได 
 7.  เพื่อใหผูเรียนสามารถวิจยัปญหาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรได 
 8.  เพื่อใหผูเรียนสามารถวิเคราะหและประเมินงานวิจยัได 
10.  ขอแนะนาํสําหรับการเรียนวิชานี ้
 1.  ผูเรียนควรเตรียมหวัขอปญหาการวิจยัทีต่นสนใจอยางนอย 2 หัวขอ 
 2.  ผูเรียนควรหางานวจิัยที่มรูีปแบบและเนือ้หาที่ตนสนใจเปนตวัอยาง 
 3.  ผูเรียนควรฝกอานและฝกวิเคราะหบทความและรายงานการวจิัยจากทั้งในและตางประเทศ 
11.  วิธีการเรียนการสอน 
 1.  บรรยาย 
 2.  อภิปราย 
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 3.  ใหผูเรียนศกึษาคนควาดวยตนเอง 
 4.  ใหผูเรียนฝกปฏิบัติเขียนโครงรางงานวิจยั 
 5.  ใหผูเรียนฝกปฏิบัติการนาํเสนอโครงรางงานวิจยั 
 6.  ใหผูเรียนฝกวิเคราะห/ประเมินบทความและรายงานการวิจัย 
12.     เอกสารประกอบการสอน 

ขวัญชฎิล พิศาลพงศ. (2552).  เอกสารประกอบการสอน วิชา 245451  การวิจยัทางบรรณารักษศาสตร 
และสารสนเทศศาสตร (Research in Library and Information Science).   

พวงรัตน  ทวีรัตน.  (2540).   วิธีวิจยัทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร  (พิมพคร้ังที่ 7). 
       กรุงเทพฯ:  สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
               ประสานมิตร. 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  (2545)  ประมวลสาระชุดวิชาการวิจยัทางสารสนเทศศาสตร. 

นนทบุรี: บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 Gorman, G.E. & Clayton, P. (2005).  Qualitative research for the information  

professional : a practical handbook.  (2nd ed).  London: Facet. 
 Slator, M.  (1990).  Research methods in library and information studies.  London:  

The Library Association, 1990. 
13.  สื่อการสอน 
 1.  แผนโปรงใส และ PowerPoint 
 2.  ตัวอยางงานวิจยัประเภทตาง ๆ 
 3.  ตัวอยางเครือ่งมือที่ใชในการวิจยั 
 4.  ตัวอยางรูปแบบโครงรางงานวิจยั/รายงานการวจิัย 
14.  งานที่มอบหมาย 
 1.  ใหผูเรียนศกึษาคนควาดวยตนเอง 
 2. ใหผูเรียนนาํเสนอโครงรางงานวิจยั คนละ 1  เร่ือง 
 3. ประเมินบทความวิจยั/รายงานการวจิัย ภาษาไทย 1 เร่ือง  ภาษาอังกฤษ 1  เร่ือง 
16.   การประเมินผล 

 1.  สอบกลางภาค      30%   
2.  สอบปลายภาค    30%  
3.  โครงรางงานวิจยั    20%   
4.  วิเคราะหบทความวจิัยภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ   10% 
5.  การมีสวนรวมในชัน้เรียน   10%  
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15.     กําหนดการเรียนการสอน 
 

สัปดาหท่ี หัวขอวิชา กิจกรรม หมายเหตุ 
1 - แนะนํารายวชิา กําหนด 

  แผนการเรียน กําหนดภาระ   
  งานของรายวชิา 
- แนวคิดเกี่ยวกับการวจิัย 
- แหลงปญหา การเลือกปญหา 

1.  แจกเอกสารแนะนํารายวชิา 
2.  กําหนดภาระงาน 
3.  มอบหมายใหผูเรียนไปศกึษางานวิจยั 
4.  มอบหมายใหผูเรียนคนหาหัวขอการ 
     วิจัยทีต่นสนใจคนละ 2 หัวขอ 

 

2 - การเขียนความเปนมา           
  และความสําคัญของปญหา 
- การเขียนวัตถุประสงค และ 
   ประโยชนของการวิจยั 
- เทคนิคการสบืคนขอมูลเพื่อ      
  การวิจยั (ทฤษฎี) 

1.  บรรยาย 
2.  อภิปราย  
 

 

3 - ตัวแปรและสมมติฐาน 
- การตั้งสมมตฐิาน 
- การเขียนกรอบแนวคดิ  
 

1.  บรรยาย 
2.  อภิปราย ซักถาม 
3.  ฝกปฏิบัติตั้งสมมติฐาน  
4. ฝกปฏิบัติการเขียนกรอบแนวคดิ 

 

4 - เทคนิคการสบืคนขอมูลเพื่อ      
  การวิจยั (ปฏิบัติการ) 
- การเขียนนิยามศัพท/ขอบเขต 
  การวิจยั/วรรณกรรมที ่
  เกี่ยวของ 
- การเขียนอางอิง บรรณานุกรม  
  และรูปแบบการพิมพ 

1.  บรรยาย 
2.  อภิปราย 
3. ฝกปฏิบัติสืบคนฐานขอมลู 
4.  ฝกปฏิบัติเขียนอางอิง  บรรณานุกรม 
 

 

5 - ศึกษาหัวขอการวิจยั 
   การเขียนวัตถุประสงค  
   สมมุติฐาน กรอบแนวคิด   
   และประโยชนของการวิจยั 
   ของผูเรียน         

    นิสิตนําเสนอหัวขอการวิจยั ความ 
     เปนมาและความสําคัญของปญหา   
     วัตถุประสงค สมมุติฐาน กรอบ  
     แนวคดิและประโยชนของการวิจยั 

 

6 - ประชากรและกลุมตัวอยาง/ 
  เทคนิคการสุมตัวอยาง 
 

3.  ฝกปฏิบัติกําหนดประชากร   
     และกลุมตวัอยาง/สุมตวัอยาง 
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สัปดาหท่ี หัวขอวิชา กิจกรรม หมายเหตุ 
7 - สอบกลางภาค   
8 - เฉลยขอสอบ 

- การวางแผนและออกแบบ    
  การวิจยั 
 

1.  บรรยาย 
2.  อภิปราย  
3.  ฝกปฏิบัติการวางแผนและออกแบบ    
  การวิจยั 

 

9 - เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  และการเก็บรวบรวมขอมลู 

1.  บรรยาย 
2.  อภิปราย 
3.  ศึกษาตวัอยางและสรางเครื่องมือ 

 

10 -วิธีการหาคณุภาพเครื่องมือ 
 

1.  บรรยาย 
2.  อภิปราย  
3.  ฝกปฏิบัติการหาคุณภาพเครื่องมือ 

 

11 - การเขียนรายงานการวจิัย 
 

1.  บรรยาย 
2.  อภิปราย  
3. ฝกปฏิบัติการเขียนรายงานการวจิัย 

 

12 - การวจิัยเชิงคณุภาพ 1.  บรรยาย 
2.  อภิปราย  

 

13 - การวิเคราะหและประเมนิ 
  งานวิจยัจากทั้งในและ  
  ตางประเทศ (จากตวัอยาง) 

1.  บรรยาย 
2.  อภิปราย  
3.  ฝกปฏิบัติการวิเคราะหและประเมนิ   
     งานวิจยั 

 

14 - นําเสนอการวิเคราะหและ 
  ประเมินงานวิจัยจากทั้งใน   
  และตางประเทศ 

นิสิตนําเสนอการวิเคราะหและประเมิน
งานวิจยัจากทัง้ในและตางประเทศ 
 

 

15 - นําเสนอเคาโครงงานวิจยั นําเสนอโครงรางงานวิจยัฉบับสมบูรณ  
พรอมเครื่องมือที่ใชในการวจิัย 

 

16 - สอบปลายภาค   
 

 


