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 การวิจัยนั้นถือได้ว่ามีความส าคัญอย่างมากในทุกสาขาวิชา และอาชีพท่ีมีขึ้น 
หรือเกิดขึ้นในโลก จะเห็นได้ว่าสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ได้บรรจุวิธีวิจัยเข้าไปใน
หลักสูตรในทุกระดับชั้นของการศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท  
จนกระท่ังถึงระดับปริญญาเอก นอกเหนือจากนั้น ยังมีสถาบันวิจัยเฉพาะสาขาเกิดขึ้น
อย่างมากมาย ตลอดจนหน่วยงานเอกชน ทั้งท่ีแสวงหาก าไร และไม่มีก าไร ท่ีมีการจัดตั้ง
หน่วยงานเพื่อการวิจัยโดยเฉพาะ ซึ่งเราอาจกล่าวรวม ๆ ได้ว่า การวิจัยมีส่วนช่วยพัฒนา
หน่วยงานเล็ก ๆ ไปจนถึงระดับประเทศในหลาย ๆ ด้าน ท้ังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ 
 ในการท าวิจัยนั้น ผู้วิจัยจึงจ าเป็นต้องรู้ถึงหลักส าคัญในการท าวิจัย ท่ีกล่าวถึง  
ในบทน านี้ มีเนื้อหาครอบคลุม ได้แก่ (1)หลักการแสวงหาความรู้ (2) ประเภทของ
งานวิจัย (3) การศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง (4) การก าหนดปัญหา วัตถุประสงค์ 
สมมติฐาน และตัวแปรในการวิจัย (5) แบบแผนการวิจัย (6) การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
(7) การเขียนวิธีด าเนินการวิจัย (8) การเขียนรายงานการวิจัย  ซึ่งได้น าเสนอใน
รายละเอียด ต่อไปนี ้

 

1.1 หลักการแสวงหาความรู ้
 มนุษย์เป็นสัตว์ท่ีพยายามหาเหตุผลมาอธิบาย ข้อสงสัยของตนเอง เราเป็นสัตว์ท่ี
มีสมองเป็นอาวุธ จนสามารถปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติได้ จากท่ีเคยอยู่ถ้ า มีชีวิต             
อย่างล าบาก ปัจจุบันเรามีชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย สามารถควบคุมธรรมชาติตามต้องการ 
สามารถเดินทาง ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว นี่คือมนุษย์ปัจจุบันเป็นหนี้บรรพบุรุษ
มาก ในการหาความรู้ของมนุษย์เริ่มจาก การสังเกตการณ์ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ แต่มนุษย์
ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นคนช่างสังเกต ยิ่งใครช่างสังเกตเก่งเท่าใดก็สามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมได้ 

บทที่ 1 บทน ำ 
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 ต่อมามนุษย์เริ่มทดลองผิดลองถูก (Trial and Error)) เนื่องจากปรากฏการณ์             
ต่าง ๆ ไม่ใช่เกิดขึ้นบ่อย ๆ เราจึงมีการจ าลองเหตุการณ์ขึ้นมาทดลอง เช่น เห็นสัตว์             
กินกิ่งไม้ใบไม้แล้วหายจากป่วยไข้ ก็ลองทดลองกินดูว่าหายบ้างหรือไม่ หากหายต่อไป
จะได้น าไปใช้ได้ ถ้าไม่หายก็อาจสูญหายไปจากโลก 
 การหาความรู้ 2 ลักษณะแรก ยังไม่มีการถ่ายทอด ต่อมามนุษย์เริ่มมีการถ่ายทอด
ความรู้จากผู้รู้ท่ีมีประสบการณ์จากรุ่นปู่ รุ่นพ่อไปสู่รุ่นลูกหลาน ความรู้จึงไม่สูญหาย          
ไปจากโลก ต่อมา อริสโตเติล นักปราชญ์ชาวกรีกได้ค้นหาความรู้แบบนิรนัยขึ้นมา  
(Deductive) คือ จากท่ีรู้ไปสู่ท่ีไม่รู้ (ใหญ่ - ย่อย) เรียกว่า การหาเหตุผลแบบปรัตถานุมาน 
(Syllogism) และจากนั้นต่อมา FRANCIS BACON ชาวอังกฤษก็ได้ค้นพบความรู้ 
แบบอุปนัย (Inductive) คือ จากสิ่งไม่รู้ ไปสู่สิ่งรู้ (ย่อย - ใหญ่) โดยเริ่มจากการรวบรวม
สิ่งย่อย ๆ แล้วสรุปเลย 
 จะเห็นได้ว่าการหาความรู้ ค่อย ๆ เป็นระเบียบมากขึ้น เมื่อ JOHN STUART 
MILL ได้คิดหลักการเชิงเหตุผลขึ้นซึ่งการสรุปตามหลักการใหญ่มี 4 ข้อ คือ (1) หลัก
แห่งความสอดคล้อง (2) หลักความแตกต่าง (3) หลักเศษส่วนท่ีเหลือ (4) หลักความ             
ผันแปรร่วม จะดูถึงความผันแปร ซึ่งเมื่อตัวแปรตัวหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปจะท าให้ตัวแปร
อีกตัวหนึ่งเปลี่ยนไปด้วย 
 มนุษย์มีความสนใจในสิ่งต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตัวมานานนับตั้งแต่ยุคเริ่มแรกมาแล้ว 
โดยเฉพาะความรู้ต่าง ๆ เพื่อที่จะน ามาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตัว ความรู้ต่าง ๆ ของ
มนุษย์ในปัจจุบันนี้ ประกอบด้วย ข้อเท็จจริงและทฤษฎีต่าง ๆ ซึ่งนับวันจะมีข้อค้นพบ
มากย่ิงขึ้นไปตามระยะเวลา ซึ่งความรู้เหล่านี้ช่วยให้มนุษย์มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ท่ีจะอธิบาย ควบคุมหรือพยากรณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ในสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ได้               
การเสาะแสวงหาความรู้ของมนุษย์มิใช่กระบวนการท่ีเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ แต่เป็น
กระบวนการท่ีต้องอาศัยสติปัญญา และการฝึกฝนต่าง ๆ ซึ่งมีวิธีการเสาะแสวงหาความรู้
ของมนุษย์จ าแนกได้ ดังนี้ 
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 1.   วิธีโบราณ (Older Methods) ในสมัยโบราณมนุษย์ได้ความรู้มาโดย 
  1.1 การสอบถามผู้รู้หรือผู้มีอ านาจ (Authority) เป็นการได้ความรู้จาก              
การสอบถามผู้รู้ หรือผู้มีอ านาจ เช่น ในสมัยโบราณเกิดโรคระบาด ผู้คนก็จะถามจากผู้ท่ี
มีอ านาจ ว่าควรท าอย่างไร ซึ่งในสมัยนั้นผู้มีอ านาจก็จะแนะน าให้ท าพิธีสวดมนต์            
อ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ให้ช่วยคลี่คลายเหตุการณ์ต่าง ๆ คนจึงเชื่อถือโดยไม่มี
การพิสูจน์ 
  1.2 ความบังเอิญ (Chance) เป็นการได้ความรู้มาโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งไม่ได้เจตนา
ท่ีจะศึกษาเรื่องนั้นโดยตรง แต่บังเอิญเกิดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์บางอย่าง ท าให้
มนุษย์ได้รับความรู้นั้น เช่น เพนนิซิลิน จากราขนมปัง 
  1.3 ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition) เป็นการได้ความรู้มาจากสิ่งท่ีคน
ในสังคมประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมาจนเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม 
ผู้ท่ีใช้วิธีการนี้ ควรตระหนักด้วยว่าสิ่งต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในอดีตจนเป็นขนบธรรมเนียม
ประเพณีนั้น ไม่ใช่จะเป็นสิ่งท่ีถูกต้องและเท่ียงตรงเสมอไป ดังนั้น ผู้ท่ีใช้วิธีการนี้ควรจะ
ได้น ามาประเมินอย่างรอบคอบเสียก่อนท่ีจะยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง 
  1.4 ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) เป็นการได้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง เมื่อมี
ปัญหาหรือต้องการค าตอบเกี่ยวกับเรื่องใด ก็ไปถามผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องนั้น เช่น           
เรื่องหลุมด า ดวงดาวต่าง ๆ ในท้องฟ้า ก็ไปหาความรู้จากนักดาราศาสตร์ เรื่องความ
เจ็บป่วยก็ไปปรึกษานายแพทย ์
  1.5 ประสบการณ์ส่วนตัว (Personal Experience) เป็นการได้ความรู้               
จากประสบการณ์ท่ีตนเคยผ่านมา ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลช่วยเพิ่มความรู้                   
ให้บุคคลนั้น เมื่อประสบปัญหาก็พยายามระลึกถึงเหตุการณ์ หรือวิธีการแก้ปัญหา                   
ในอดีตเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีประสบอยู่ 
  1.6 การลองผิดลองถูก (Trial and Error) เป็นการได้ความรู้มาโดยการลอง 
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาท่ีไม่เคยทราบมาก่อน เมื่อแก้ปัญหานั้นได้ถูกต้องเป็นท่ี
พึงพอใจ ก็จะกลายเป็นความรู้ใหม่ท่ีจดจ าไว้ใช้ต่อไป ถ้าแก้ปัญหาผิดก็จะไม่ใช้วิธีการ         
นี้อีก 
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 2.  วิธีการอนุมาน (Deductive Method) คิดขึ้นโดยอริสโตเติล (Aristotle)              
เป็นวิธีการคิดเชิงเหตุผล ซึ่ง เป็นกระบวนการคิดค้นจากเรื่องท่ัว ๆ ไป  สู่ เรื่อง
เฉพาะเจาะจง หรือคิดจากส่วนใหญ่ไปสู่ส่วนย่อยจากสิ่งท่ีรู้ไปสู่ สิ่งท่ีไม่รู้ วิธีการ
อนุมานนี้จะประกอบด้วย 
  2.1 ข้อเท็จจริงใหญ่ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ท่ีเป็นจริงอยู่ในตัวมันเอง หรือเป็น
ข้อตกลงท่ีก าหนดขึ้นเป็นกฎเกณฑ์ 
  2.2 ข้อเท็จจริงย่อย ซึ่งมีความสัมพันธ์กับข้อเท็จจริงใหญ่ เป็นเหตุผลเฉพาะ
กรณีท่ีต้องการทราบความจริง 
  2.3 ผลสรุป เป็นข้อสรุปท่ีได้จากการพิจารณาความสัมพันธ์ของเหตุใหญ่ 
และเหตุย่อย 
  ถึงแม้ว่าการแสวงหาความรู้โดยวิธีการอนุมาน จะเป็นวิธีการท่ีมีประโยชน์
อย่างยิ่ง แต่ก็มีข้อจ ากัด ดังนี้ (1) ผลสรุปจะถูกต้องหรือไม่ ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงใหญ่กับ
ข้อเท็จจริงย่อย หรือท้ังคู่ไม่ถูกต้องก็จะท าให้ข้อสรุปพลาดไปด้วย ดังเช่นตัวอย่างท่ี 2 
นั้น การท่ีโรงเรียนถูกไฟไหม้ ครูในโรงเรียนอาจจะไม่เป็นอันตรายเลยก็ได้ (2) ผลสรุป
ท่ีได้เป็นวิธีการสรุปจากสิ่งท่ีรู้ไปสู่สิ่งท่ีไม่รู้ แต่วิธีการนี้ไม่ได้เป็นการยืนยันเสมอไปว่า 
ผลสรุปท่ีได้จะเชื่อถือได้เสมอไป เนื่องจากถ้าสิ่งท่ีรู้แต่แรกเป็นข้อมูลท่ีคลาดเคลื่อนก็จะ
ส่งผลให้ข้อสรุปนั้นคลาดเคลื่อนไปด้วย 
 3.  วิธีการอุปมาน (Inductive Method) เกิดขึ้นโดยฟรานซิส เบคอน (Francis 
Bacon) เนื่องจากข้อจ ากัดของวิธีการอุมานในแง่ท่ีว่าข้อสรุปนั้น จะเป็นจริงได้ต่อเมื่อ
ข้อเท็จจริงจะต้องถูกเสียก่อน จึงได้เสนอแนะวิธีการเสาะแสวงหาความรู้ โดยรวบรวม
ข้อเท็จจริงย่อย ๆ เสียก่อน แล้วจึงสรุปรวบไปหาส่วนใหญ่ หลักในการอุปมานนั้นมีอยู่        
2 แบบด้วยกัน คือ 
  3.1 วิธีการอุปมานแบบสมบูรณ์ (Perfect Inductive Method) เป็นวิธีการ
แสวงหาความรู้โดยรวบรวม ข้อเท็จจริงย่อย ๆ จากทุกหน่วยของกลุ่มประชากร แล้วจึง
สรุปรวมไปสู่ส่วนใหญ่ วิธีนี้ปฏิบัติได้ยากเพราะบางอย่างไม่สามารถน ามาศึกษาได้ครบ
ทุกหน่วย นอกจากนี ้ยังสิ้นเปลืองเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายมาก 
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  3.2 วิธีการอุปมานแบบไม่สมบูรณ์ (Imperfect Inductive Method)                 
เป็นวิธีการเสาะแสวงหาความรู้ โดยรวบรวมข้อเท็จจริงย่อย ๆ จากบางส่วนของกลุ่ ม
ประชากร แล้วสรุปรวมไปสู่ส่วนใหญ่ โดยท่ีข้อมูลท่ีศึกษานั้นถือว่าเป็นตัวแทนของสิ่งท่ี
จะศึกษาท้ังหมด ผลสรุปหรือความรู้ท่ีได้รับสามารถอ้างอิงไปสู่กลุ่มท่ีศึกษาท้ังหมดได้ 
วิธีการนี้เป็นท่ีนิยมมากกว่าวิธีอุปมานแบบสมบูรณ์ เนื่องจากสะดวกในการปฏิบัติและ
ประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย 
 4.  วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) เป็นการเสาะแสวงหาความรู้
โดยใช้หลักการของวิธีการอนุมาน และวิธีการอุปมานมาผสมผสานกัน Charles Darwin 
เป็นผู้ริเริ่มน าวิธีการนี้มาใช้ ซึ่งเมื่อต้องการค้นคว้าหาความรู้ หรือแก้ปัญหาในเรื่องใด             
ก็ต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้นก่อน แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการสร้างสมมติฐาน              
ซึ่งเป็นการคาดคะเนค าตอบล่วงหน้า ต่อจากนั้นเป็นการตรวจสอบปรับปรุงสมมติฐาน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล และการทดสอบสมมติฐาน และ John Dewey ปรับปรุงให้ดีขึ้น
แล้วให้ชื่อวิธีนี้ว่า การคิดแบบใคร่ครวญรอบคอบ (Reflective Thinking) ซึ่งต่อมาเป็นท่ี
รู้จักกันในชื่อของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
  วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นวิธีการเสาะแสวงหาความรู้ท่ีดีในการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ไม่เพียงแต่ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางสาธารณสุขได้ด้วย ขั้นตอนของวิธีการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ มีดังนี้ (1) ขั้นปัญหา (Problem) (2) ขั้นตั้งสมมติฐาน (Hypothesis)   
(3) ขั้นรวบรวมข้อมูล (Gathering data) (4) ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) (5) ขั้นสรุป 
(Conclusion) 
 

1.2 ประเภทของงานวิจัย 
 การวิจัยมีอยู่หลายประเภท ซึ่งอาจจ าแนกออกได้โดยน าเกณฑ์ด้านต่าง ๆ มาใช้
ในการแบ่ง ได้ดังนี้ 
 1.   แบ่งตามสาขาของศาสตร์ สามารถแบ่งออกกว้าง ๆ ได้ 2 ประเภท คือ 
  1.1 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Research) เป็นการศึกษาค้นคว้า           
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ท่ีอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) เป็นวิธีการหลักในการศึกษา
ปรากฏการณ์ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ท้ังท่ีมองเห็นได้และมองไม่เห็น             
โดยมีลักษณะเป็นรูปธรรม จับต้องได้ มีกฎเกณฑ์ตายตัวแน่นอน และผลของการวิจัย            
มีความถูกต้องแม่นย าสูง 
 

ตัวอย่างการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่  
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ เช่น การวิจัยทางฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ฯลฯ และ
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น การวิจัยทางการเกษตรหรือเกษตรศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ อุตสาหกรรม 

 
  1.2 การวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Social Science Research) เป็นการศึกษา
ค้นคว้าเพื่อพิสูจน์หรือค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในสภาพสังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ไม่ว่าพฤติกรรมนั้นจะเกิดในอดีต ปัจจุบัน หรือท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยพฤติกรรมมนุษย์จะได้รับการอธิบายไว้ในสาขาวิชาต่าง ๆ 
ของสังคมศาสตร ์
   การวิจัยทางสังคมศาสตร์มีความซับซ้อน ควบคุมยาก ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ
จิตวิญญาณสิทธิ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และจริยธรรม ซึ่งในบางเรื่องอาจไม่
สามารถใช้เครื่องมือวัดโดยตรงเหมือนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้ และการควบคุม              
ตัวแปรก็ท าได้ยาก จึงท าให้ผลการวิจัยจะใช้ได้เพียงระยะหนึ่งเท่านั้น เพราะมนุษย์มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ 
 

ตัวอย่างของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ได้แก่  
การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา 
การบริหาร และการวิจัยเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม  เป็นงานวิจัยท่ีได้รับ            
ความสนใจในยุคปัจจุบันเป็นอันมาก 
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  ข้อแตกต่างของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์กับการวิจัยทางสังคมศาสตร์  
ก็คือ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์และกระท าซ้ าได้ เช่น เอา 2+2 ก็ได้เท่ากับ 4 
เสมอไป เพราะมันเป็นความจริงในโลกท่ีทดสอบได้และท าซ้ าได้  แต่ในทาง
สังคมศาสตร์นั้น การวิจัยเป็นสิ่งท่ีมีความแปรผัน มีความยอกย้อน มีความแปรเปลี่ยน           
อยู่เสมอ เช่น สังเกตพฤติกรรมของคน 10 คน โดยถามว่าเลือกพรรคการเมืองพรรคไหน 
พอผ่านไป 5 ปี ไปถามคน 10 คนนี้อีก ก็จะเห็นว่าบางคนอาจจะตอบเหมือนเดิม บางคน
อาจจะตอบไม่เหมือนเดิม ซึ่งจะเห็นว่าค าตอบท่ีได้จะไม่เหมือนเดิม 
   ดังนั้น การวิจัยทางสังคมศาสตร์จึงไม่สามารถกระท าซ้ าได้ เหมือนกับ
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพราะตัวแปรทางสังคมศาสตร์มีจ านวนมากมาย ยอกย้อน และ
แปรเปลี่ยนอยู่เสมอ 
 2.   แบ่งตามความต้องการท่ีจะน าเอาการวิจัยไปใช้ประโยชน์แบ่งเป็น 2 ประเภท 
คือ 
  2.1 การวิจัยบริสุทธิ์ (Pure Research) เป็นการวิจัยท่ีมุ่งค้นหาความรู้ใหม่ 
เพื่อเป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ โดยมุ่งค้นหาความรู้ความจริงท่ีเป็น
หลักการ กฎเกณฑ์ ทฤษฏี หรือสร้างแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อน าไปเป็นพื้นฐานในการศึกษา
เรื่องอื่น ๆ หรือเพื่อขยายองค์ความรู้ทางวิชาการของศาสตร์แต่ละสาขาให้กว้างขวาง
ออกไป ซึ่งการวิจัยแบบนี้เป็นการหาความรู้เชิงวิชาการหรือเป็นความรู้ขั้นพื้นฐาน 
ดังนั้น จึงอาจเรียกว่า การวิจัยเชิงวิชาการ (Academic Research) หรือการวิจัยพื้นฐาน 
(Basic Research) เช่น การวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีการรวมตัวกันทางด้านการเมือง เป็นต้น 
  2.2 การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) เป็นการวิจัยท่ีจัดท าขึ้น 
เพื่อต้องการน าเอาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาปรับปรุงสภาพสังคมและความเป็นอยู่                
ของมนุษย์ให้ดีขึ้น เช่น การวิจัยว่าประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองมากน้อยเพียงใด          
ในปัจจุบัน เป็นต้น ซึ่งการวิจัยทางรัฐศาสตร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการวิจัยประยุกต์ 
 3.  แบ่งตามลักษณะของข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการใช้วิธีการ                 
เชิงปริมาณในการวิจัย โดยจะวัดสิ่งต่าง ๆ ออกมาเป็นตัวเลข และอาศัยสถิติเป็นหลัก           
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ในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมท้ังเชื่อในความเป็นปรนัยของการศึกษา คือ การวิเคราะห์และ
ตีความจะอาศัยข้อมูลท่ีได้เป็นหลัก ผู้วิจัยจะไม่วิเคราะห์เกินข้อมูลและจะไม่ใช้คุณค่า
ส่วนตัวในการตีความจากข้อมูล ท้ังนี้การวิจัยเชิงปริมาณก็สามารถน าข้อมูลเชิงคุณภาพ
มาใช้ได้แต่ต้องมีการแปลงค่าให้เป็นตัวเลขก่อน 
  3.2 การวิจัยคุณภาพ (Quantitative Research) เป็นการวิจัยท่ีค้นหาความรู้
ความจริงจากเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างลึกซึ้ง และเน้นการเก็บข้อมูล           
เชิงนามธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษย์ โดยอาศัยข้อมูลเชิงปริมาณหรือข้อมูลท่ีเป็นตัวเลข          
มาประกอบด้วยก็ได้ แต่จะไม่น ามาวิเคราะห์ข้อมูล ท้ังนี้การวิจัยเชิงคุณภาพจะน าข้อมูล
เชิงปริมาณหรือข้อมูลท่ีเป็นตัวเลขมาประกอบด้วยก็ได้ แต่จะไม่น ามาวิเคราะห์ ดังนั้น  
จะเห็นได้ว่าข้อมูลท่ีเป็นตัวเลขหรือค่าทางสถิติจะไม่นิยมน ามาใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
   การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูล            
ท่ีเกี่ยวกับคุณลักษณะภายในหรือความรู้สึกนึกคิดของคน โดยจะต้องอาศัยเวลาในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก และ           
ในบางครั้งก็ต้องอาศัยข้อมูลทางประวัติศาสตร์เข้ามาช่วย ส่วนในเรื่องของการวิเคราะห์
ข้อมูลก็ไม่จ าเป็นต้องสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์หรือสถิติมาอธิบาย แต่จะอาศัย
วิธีการอุปมานหรือการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาอย่างละเอียดอ่อน 
   ความแตกต่างท่ีส าคัญจากการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ความแตกต่างในวิธีการ
เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพ ท าได้
โดยวิธีการสังเกตจากการเข้าไปอยู่ในชุมชนท่ีศึกษา ประกอบกับการสนทนาพูดคุยและ
สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ ดังท่ีนักมานุษยวิทยาปฏิบัติหรืออาจเป็นการศึกษา               
โดยอาศัยเอกสาร ดังท่ีนักประวัติศาสตร์การศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลก็คือ การตีความ
สร้างข้อสรุปโดยไม่จ าเป็นต้องอาศัยสถิติตัวเลขเป็นหลัก หากแต่สร้างขึ้นจากสิ่งท่ี               
ได้สังเกต สัมภาษณ์ และจดบันทึกมาด้วยตัวเอง 
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ตัวอย่างของการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่  
การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical 
Research) การวิจัยมานุษยวิทยา (Anthropology Research) การวิจัยชาติพันธุ์
วรรณา (Ethnography Research) การวิจัยพัฒนาการของสังคม การวิจัยหมู่บ้าน 
การวิจัยชุมชนสลัมในเมือง ฯลฯ 

 
 4.   แบ่งตามวิธีการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
  4.1 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษาค้นคว้า                 
หาความจริงจากข้อเขียน บทความ ผลงานการวิจัยค้นคว้าท่ีผู้อื่นท าไว้แล้ว (อาจเป็นใน
อดีตหรือปัจจุบันก็ได้) โดยไม่ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้น การวิจัยชนิดนี้               
จะเชื่อถือได้หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล  อีกท้ังนักวิจัย
จะต้องไม่มีความล าเอียงในการตีความหรือการวิเคราะห์ข้อมูลอีกด้วย 
  4.2 การวิจัยแบบส ารวจ (Survey Research) เป็นการวิจัยเกี่ยวกับสภาพ
ปัจจุบันของสิ่งต่าง ๆ หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น หรือเป็นการหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรหรือปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น โดยจะไม่มีการควบคุมตัวแปร ส่วนการเก็บ
ข้อมูลอาจจะใช้วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีผสมกันก็ได้ เช่น ใช้แบบส ารวจ แบบสอบถาม 
แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 

ตัวอย่างของการวิจัยแบบส ารวจ ได้แก่  
 การส ารวจประชามติหรือการท าโพล (Poll) การท าประชาพิจารณ์  

  การวิเคราะห์ เป็นต้น 
 
  4.3 การวิจัยแบบทดลอง (Ethnography Research) เป็นการแสวงหาความรู้
ความจริงอย่างมีระบบและมีเหตุผล เป็นการวิจัยท่ีตอบค าถามเกี่ยวกับ “ถ้ากระท าสิ่งนี้
ภายใต้การควบคุมสถานการณ์อย่างระมัดระวังแล้ว จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ” ซึ่ง                   
การทดลองนั้นเป็นวิธีการแสวงหาความรู้ความจริงด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์                   
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โดยสาระส าคัญของการวิจัยแบบทดลองท่ีแตกต่างจากการวิจัยชนิดอื่น ๆ คือ สามารถ
ควบคุม (Control) ตัวแปรต้นและอิทธิพลอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีสนใจศึกษาได้ 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดกระท า (Treatment) หรือมีการใส่ปัจจัยการทดลอง (ตัวแปรต้น) 
เข้าไปในการทดลอง เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตาม 
  4.4 การวิจัยแบบสังเกต (Observation Research) เป็นการเก็บข้อมูลจาก          
การสังเกตเป็นหลัก และใช้วิธีอื่น ๆ เป็นเรื่องรอง ซึ่งการวิจัยแบบสังเกตนี้ อาจจะเป็น
แบบสังเกตเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพก็ได้กล่าวคือ ถ้าเป็นแบบเชิงปริมาณ จะสังเกต 
สิ่งต่าง ๆ ออกมาเป็นตัวเลขแล้วน าไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ แต่ถ้าการสังเกต           
เชิงคุณภาพ จะไม่วัดสิ่งต่าง ๆ ออกมาเป็นตัวเลข และผู้วิจัยก็จะน าเอาสิ่งต่าง ๆ ท่ีสังเกต
ได้มาท าการพรรณนาและวิเคราะห์บทความเป็นเหตุผลเป็นผล โดยผู้วิจัยจะเป็นผู้ตัดสิน
และสรุปความเอง 
 

1.3 การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง มีความสัมพันธ์กับปัญหาการวิจัย
อย่างมาก ซึ่งกล่าวถึงสิ่งต่าง ๆ ท่ีมีความส าคัญในการศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และ
งานวิจัยอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ 
 1.   แหล่งของการศึกษาเอกสาร และวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
  แหล่งใหญ่ของการศึกษาทางเอกสาร คือ ห้องสมุด เนื่องจากเป็นท่ีรวบรวม 
ข้อมูลต่าง ๆ และเอกสารต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยท่ีได้ด าเนินการ
เสร็จสิ้นไปแล้วในห้องสมุดนั้น ผู้วิจัยสามารถสืบค้นความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาของ
การวิจัยจากแหล่งย่อย ๆ ต่อไปนี้ได้ 

- เอกสาร หนังสือ ต ารา ในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย 
- ปทานุกรม หรือสารานุกรม รวบรวมงานวิจัย และเร่ืองราวที่เกี่ยวข้อง 
- วารสาร จุลสาร และเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ 
- หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ที่สามารถอ้างอิงได้ 
- ปริญญานิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับสูง 
- บทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ 



- 11 - 

- หรือในปัจจุบันนักวิจัยสามารถสืบค้นข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
และสารสนเทศได้ 
 2.   เกณฑ์การคัดเลือกเอกสาร และวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
  เนื่องจากเอกสารมีจ านวนมาก ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ผู้วิจัย                  
ไม่สามารถศึกษาเอกสารได้ครบถ้วน ท าเท่าท่ีสามารถจะท าได้ ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงพยายาม
เลือกเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมากท่ีสุด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงควรใช้หลักเกณฑ์นี้ เพื่อให้ 
การใช้วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องได้มากท่ีสุด และหรือเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้ 

- พิจารณาความทันสมัยของเอกสารว่าเหมาะที่จะใช้อ้างอิงหรือไม่ 
- พิจารณาว่าเอกสารเหล่านั้น สามารถชี้น าในการศึกษาข้อมูลของวิจัย

ได้หรือไม่ 
- พิจารณาว่าเอกสารเหล่านั้นมีหนังสืออ้างอิง พอท่ีจะท าแนวทาง              

ในการศึกษาข้อมูลของปัญหาของผู้วิจัยหรือไม่ 
  พิจารณาว่าเอกสารเหล่านั้นได้เสนอแนวคิดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัย 
หรือไม่ โดยดูจากชื่อเร่ือง ตัวแปร และวิธีการด าเนินการวิจัย 
 3.   การจดบันทึกย่อเพื่อการวิจัย 
  การจดบันทึกสิ่งท่ีได้ศึกษาจากเอกสาร และวรรณกรรม เป็นเรื่องส าคัญมาก 
ควรจดบันทึกให้ชัดเจน มีหัวข้อท่ีจ าเป็นครบถ้วน มีการจดบันทึกอย่างเป็นระเบียบ  
เพื่อความสะดวกประหยัดเวลาในการค้นคว้า โดยปกติจะมีการบันทึกโดยใช้บัตรขนาด 
5" x 6" ก็ได้ บันทึก ดังนี ้

- แหล่งของข้อความได้แก่ ชื่อหนังสือ วารสาร ชื่อผู้แต่ง ผู้ เขียน 
ส านักพิมพ์ ปีท่ีพิมพ์ จ านวนหน้า เลขหน้าข้อความ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องน าไปอ้างใน
บรรณานุกรมด้วย นอกจากนั้น ยังสามารถใช้รหัสของห้องสมุดไว้ ท่ีมุมใดมุมหนึ่ง            
ของบัตร เพื่อการค้นคว้าในภายหลัง 

- ชื่อเรื่องท่ีบันทึก ควรบันทึกไว้มุมขวาของบัตร เพื่อประโยชน์ในการ
จัดหมวดหมู ่

- มีการบันทึกข้อความที่ได้จากการศึกษา โดยการย่อความ คัดลอก หรือ
ถอดข้อความเป็นส านวนของผู้วิจัยเอง แต่ปัจจุบันการสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์นั้น 
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สามารถพิมพ์ข้อความออกมาได้ ซึ่งมีรายละเอียดท้ังหมดคิดออกมาด้วย ท าให้ผู้วิจัย
สามารถประหยัดเวลาในการบันทึกข้อความต่าง ๆ ตลอดจนแหล่งข้อมูลได้ 

 

1.4 การก าหนดปัญหา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน และตัวแปรในการวิจัย 
 ในการท าวิจัยแต่ละเรื่องนั้น สิ่งท่ีควรเข้าใจเบ้ืองต้นหรือควรเข้าใจเป็นอันดับ
แรก ก็คือ ค าถามหรือปัญหาท่ีใช้เป็นประเด็นในการวิจัย (Research Question) กล่าวคือ 
เป็นค าถามท่ีต้องการหาค าตอบจากปรากฏการณ์ท่ีน ามาศึกษาวิจัย โดยจะต้องเป็นค าถาม
ท่ียังไม่มีค าตอบหรือมีค าตอบแต่ยังไม่ชัดเจน และจะต้องเป็นค าถามท่ีน่าสนใจท่ีจะหา
ค าตอบด้วย 
 1.   แหล่งที่มาของปัญหาการวิจัย ซึ่งนักวิจัยสามารถรวบรวมได้จากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

- จากการอ่านต ารา บทความต่าง ๆ ท่ีผู้วิจัยสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง               
การอ้างอิงทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องท่ีตนเองสนใจท าวิจัย เพราะทฤษฎีจะช่วยชี้น าว่า             
มีสิ่งใดท่ีควรท าวิจัย หรือบางครั้งทฤษฎีท าให้ผู้ท าวิจัยจะต้องท าการพิจารณา และ
วิเคราะห์ก่อนน าไปใช้ด้วย 

- จากการวิจัยท่ีมีผู้อื่นได้ท าไว้แล้ว เช่น วารสารวิจัย หรือปริญญานิพนธ์ 
- จากบทคัดย่อปริญญานิพนธ์ ซึ่งบทย่อนี้สามารถสร้างแนวความคิดท่ีจะ

เลือกหัวข้อปัญหาของงานวิจัยได้ และยังทราบได้ว่ามีผู้เคยท าวิจัยแล้วหรือไม่ ขาด และ
จะต้องเพิ่มเติมอย่างไร และเพื่อมิให้เกิดความซ้ าซ้อนในงานวิจัยอีกด้วย 

- จากประสบการณ์ และข้อคิดของผู้อื่น ๆ ท่ีเคยคลุกคลีกับงานวิจัย 
- จากการจัดสัมมนา และมีการอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ ถ้าผู้วิจัยสนใจ 
- จากข้อโต้แย้ง หรือข้อวิพากษ์วิจารณ์ของบุคคลท่ีอยู่ในวงการวิชาชีพ            

นั้น ๆ ซึ่งตรงกับเร่ืองท่ีผู้วิจัยสนใจ 
- จากสถาบัน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งอาจจะท าให้ได้แนวคิดในหัวข้อ

ของการวิจัย 
 2.   หลักในการเลือกหัวข้อปัญหา นอกจากทราบแหล่งข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการวิจัยแล้ว ผู้วิจัย ควรทราบหลักเกณฑ์ในการเลือกหัวข้อ ปัญหาวิจัยท่ีเหมาะสม  
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จึงสามารถให้หลักได้ ดังนี ้
- เลือกปัญหาโดยค านึงถึงความเหมาะสมของตนเองเป็นท่ีตั้ง เพราะความ

สนใจจะเป็นแรงจูงใจให้ท างานส าเร็จ 
- เลือกปัญหาท่ีผู้ท าวิจัยมีความสามารถ และศักยภาพท่ีจะท างานวิจัย 

นั้น ๆ ได้ 
- เลือกปัญหาท่ีมีคุณค่า และสิ่งแปลกใหม่ท่ีมิเคยมีผู้ใดเคยท า เพื่อผลของ

การวิจัยท่ีได้จะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ อันจะเป็นตัวสร้างเสริมทฤษฎี และ
น าไปใช้ประโยชน์ในทางปฏบัิต ิ

- เลือกปัญหาให้เหมาะสมกับเวลา งบประมาณ และก าลัง 
- เลือกปัญหาโดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการวิจัย เช่น ในเรื่องของ

การค้นคว้า ด้านข้อมูล ว่ามีข้อมูลมากน้อยเพียงใด มีอุปกรณ์ และเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลหรือไม่ และงานนั้น ๆ จะมีความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน 
  ลักษณะปัญหาท่ีดี  นอกจากจะต้องทราบแหล่งของปัญหาในการวิจัย              
และเกณฑ์ในการเลือกปัญหาแล้ว ผู้วิจัยจะต้องทราบถึงลักษณะของปัญหาท่ีดี เพื่อเป็น
แนวทางในการตัดสินใจเลือกตัวปัญหามาท าวิจัย 
 3. การตั้งชื่อเร่ืองในการวิจัย (Research Title) 
  หลังจากได้ค าถามหรือปัญหาในการวิจัย (Research Question) แล้ว ก็จะน า
ค าถามท่ีคิดได้นี้ดัดแปลงเขียนออกมาเป็นชื่อเรื่อง (Research Title) โดยการเขียนชื่อเรื่อง
จะไม่เขียนเป็นประโยค ไม่ว่าจะเป็นประโยคบอกเล่าหรือประโยคค าถามก็ตาม แต่การ
เขียนชื่อเรื่องจะเขียนเป็นวลี และจะไม่ใช้ตัวย่อในการเขียนชื่อเรื่องซึ่งสาเหตุท่ีบอกว่า
การตั้งชื่อเรื่องเป็นวลี ก็เพราะว่าชื่อเรื่องไม่มีประธาน แต่ประโยคต้องมีประธาน กริยา 
และกรรม ตัวอย่างดัง 3 กรณ ีดังต่อไปนี ้

(1) นักการเมืองไทยมีบทบาทในการแก้ปัญหาการทุจริตอย่างไรบ้าง 
(2) นักการเมืองไทยมีบทบาทในการแก้ปัญหาการทุจริต 
(3) บทบาทของนกัการเมืองไทยในการแก้ปัญหาการทุจริต 

  จะเห็นว่าข้อความท่ี (1) เป็นประโยคค าถาม ดังนั้น จึงไม่เป็นชื่อเรื่อง  
แต่ก็สามารถเป็นค าถามหรือปัญหาในการวิจัย (Research Question) ได้ ส่วนข้อความท่ี 
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(2) เป็นประโยคบอกเล่า ดังนั้น จึงไม่เป็นชื่อเรื่องเช่นกัน ส่วนข้อความท่ี (3) จะเห็นว่า
ไม่เป็นประโยคเพราะไม่มีประธาน ดังนั้น ข้อความที่ (3) จึงเป็นการตั้งชื่อเร่ืองท่ีถูกต้อง 
  ท้ังนี้การตั้งชื่อเรื่องท่ีถูกต้องไม่ระบุออกมาในลักษณะสรุปผลการวิจัย           
หรือการตอบค าถามตัวอย่างดัง 3 กรณ ีดังต่อไปนี้ 

(1) รัฐมนตรีคอร์รัปชั่นอันตรายย่ิงกว่ารัฐประหาร 
(2) ข้าราชการและนักการเมืองคอร์รัปชั่นพอ ๆ กัน 
(3) ปัจจัยท่ีมีผลให้เกิดการคอร์รัปชั่นของนักการเมืองและข้าราชการ 

  จะเห็นว่าข้อความท่ี (1) และ (2) เป็นข้อความท่ีระบุออกมาในลักษณะสรุป
ผลการวิจัย ดังนั้น จะไม่เป็นชื่อเรื่อง ส่วนข้อความท่ี (3) เป็นข้อความท่ีไม่ได้ระบุออกมา
ในลักษณะสรุปผลการวิจัย ดังนั้น จึงถือว่าเป็นการตั้งชื่อเร่ืองท่ีถูกต้อง 
  โดยสรุป การตั้งชื่อเร่ืองท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการวิจัย มีดังนี้ 

(1) มักจะมาจากค าถามหรือปัญหาท่ีใช้เป็นประเด็นในการวิจัย (Research 
Question) 

(2) จะต้องเขียนเป็นวลี ไม่ เขียนเป็นประโยคไม่ว่าจะเป็นประโยค             
บอกเล่าหรือประโยคค าถาม 

(3) จะต้องไม่ใช้ตัวย่อในการเขียนชื่อเร่ือง 
(4) จะต้องไม่ระบุออกมาในลักษณะสรุปผลการวิจัยหรือการตอบค าถาม 
(5) จะต้องมีประโยชน์ต่อสังคม คือ ท าแล้วได้อะไร มีประโยชน์ต่อ

สังคมโดยส่วนรวมหรือไม่ 
  นอกจากนี้การเขียนชื่อเร่ืองก็สามารถท าให้แคบลงได้ โดยการใส่เครื่องหมาย
โคล่อน ( : ) เข้าไปหลังชื่อเรื่องท่ีต้องการย่อให้แคบลง แล้วใส่ข้อความท่ีต้องการท าให้
ชื่อเรื่องแคบลงไปหลังเครื่องหมายโคล่อน ( : ) เช่น การวิจัย เรื่อง “บทบาทของ
นักการเมืองไทยในการแก้ปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยจากชื่อ
เรื่องก็อาจจะตีความว่าเป็นการศึกษานักการเมืองไทยท้ังหมดในประเทศไทยเลย           
ซึ่งอาจจะท าให้ต้องใช้เวลาและงบประมาณมาก ดังนั้น  ถ้าต้องการศึกษาให้แคบลง                
ก็อาจจะศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง โดยการใส่เครื่องหมายโคล่อน ( : )  
แล้วใส่ข้อความท่ีเป็นชื่อจังหวัดลงไปเพื่อท าให้ชื่อเรื่องแคบลง เช่น “บทบาทของ
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นักการเมืองไทยในการแก้ปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : ศึกษาเฉพาะ
กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดอุบลราชธานี” เป็นต้น ท้ังนี้การจะท าให้             
แคบลงมาแค่ไหนนั้น ก็ขึ้นอยู่กับเวลา งบประมาณ และก าลังคนที่จะท า 
  ดังนั้น การก าหนดปัญหาการวิจัยจึงเป็นเรื่องท่ีไม่ง่ายนักส าหรับนักวิจัย  
ท่ีจะก าหนดปัญหาการวิจัยท่ีง่าย ชัดเจน และครบถ้วนสมบูรณ์ นักวิจัยส่วนมากอาจมี
แนวความคิดท่ีสลับซับซ้อน บางคนอาจใช้ระยะเวลายาวนานในการสร้างแนวคิด และ
วิเคราะห์ ก่อนท่ีจะสามารถตัดสินใจได้ว่า ปัญหาการวิจัยท่ีเขาต้องการจะหาค าตอบ            
ท่ีแท้จริงคืออะไร   
  ท้ังนี้ต้องค านึงถึงลักษณะปัญหาท่ีดี เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือก 
ตัวปัญหามาท าวิจัย ลักษณะของปัญหาท่ีดีนั้น มีดังนี ้

- เป็นปัญหาท่ีส าคัญ มีประโยชน์  ท าให้เกิดความรู้ใหม่หรือใช้ปรับปรุง
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ 

- เป็นปัญหาท่ีสามารถหาค าตอบได้ด้วยวิธีการวิจัย 
- เป็นปัญหาท่ีสามารถหาข้อมูลมาตรวจสอบสมมุติฐาน เพื่อหาข้อสรุป 
- เป็นปัญหาท่ีสามารถให้ค่านิยามปัญหาได้ 
- เป็นปัญหาท่ีสามารถวางแผนการด าเนินงานตามขั้นตอนไว้ล่วงหน้า

ได้ 
- เป็นปัญหาท่ีสามารถใช้วิชาการ และขั้นตอน หรือเครื่องมือท่ีมี

ประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลได้ 
  ดังนั้น จะเห็นว่าการก าหนดปัญหาการวิจัยมีความส าคัญอย่างมาก นอกจาก
จะช่วยให้เรื่องท่ีจะท าการวิจัยแคบลง มีเป้าหมายแน่นอนแล้ว ยังช่วยชี้ แนะแนวทาง            
ในการก าหนดวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ            
การสรุปผลวิจัยอีกด้วย อีกนัยหนึ่ง ปัญหาการวิจัยเป็นเครื่องบ่งชี้แนวทางการวิจัย ซึ่งจะ
น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หากก าหนดปัญหาการวิจัยถูกต้องชัดเจน 
การวิจัยย่อมจะประสบผลส าเร็จในการแก้ไขปัญหา แต่หากปัญหาการวิจัยผิดพลาด           
การวิจัยย่อมจะล้มเหลวตามไปด้วย 
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1.5 แบบแผนการวิจัย 
 ในการเขียนโครงการวิจัย แบบแผนการวิจัยเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวท่ีบอกให้
ทราบว่านักวิจัยจะต้องท าอะไร เพื่อให้ได้แผนการด าเนินการวิจัยท่ีเหมาะสมกับปัญหา 
โดยเฉพาะในการวิจัยเชิงปริมาณท่ีมีการหลักการวางแผนท่ีเป็นระบบ มีขั้นตอนท่ีชัดเจน 
ในขณะท่ีการวิจัยเชิงคุณภาพมีการวางแผนท่ียืดหยุ่นกว่าและสามารถปรับเปลี่ยนแผน 
ได้ตลอดเวลา ดังนั้น เนื้อหาในตอนนี้จะน าเสนอหลักการต่าง ๆ ในการวางแผนของ              
การวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้ 
 แบบแผนการวิจัย หมายถึง กระบวนการวางแผนท่ีท าให้ผู้วิจัยสามารถ                 
ตอบค าถามการวิจัยได้ด้วยความตรง (Validity) มีความเป็นปรนัย (Objectively) ถูกต้อง 
(Accurately) และประหยัด (Economically) จะเห็นได้ว่าแบบแผนการวิจัยเป็นเรื่องของ
การวางแผนวิธีการท าวิจัย โดยเป็นการวางแผนเก่ียวกับ 

- การก าหนดตัวแปรและการสร้างเครื่องมือ (ตัวแปรท่ีต้องการเก็บข้อมูล , 
เครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ) 

- วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล (เก็บข้อมูลจากใครบ้าง จ านวนเท่าไร           
เก็บอย่างไร) 

- วางแผนการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากท่ีเก็บข้อมูลได้แล้ว (วิเคราะห์อย่างไร
ให้ตรงวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย ใช้สถิติอะไร แปลความหมายอย่างไร 
น าเสนอผลการวิเคราะห์อย่างไร) 
 
 การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis Design) 
 การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการเลือกแบบการวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับ
ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้ เพื่อน าไปสู่การตอบค าถามตามวัตถุประสงค์และสมมติฐาน          
การวิจัย แบบการวิเคราะห์ข้อมูลจึงแบ่งตามประเภทของข้อมูล คือ แบบการวิเคราะห์
ส าหรับข้อมูลเชิงคุณลักษณะ และแบบการวิเคราะห์ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณ ดังต่อไปนี ้
  1.   การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data Analysis) เป็นการ
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเข้าช่วย ประกอบไปด้วย 
   1.1 การเลือกใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ในการบรรยาย
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ลักษณะหรือความสัมพันธ์ของข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างหรือประชากร โดยเลือกใช้                
ให้เหมาะสมกับสเกลการวัดและวัตถุประสงค์การวิจัย 
   1.2 การเลือกใช้สถิติเชิงสรุปอ้างอิง (Inferential Statistics) เป็นการสรุป
ข้อมูลค่าสถิติจากกลุ่มตัวอย่างไปยังค่าพารามิเตอร์ของประชากร ซึ่งต้องเลือกใช้                  
ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และข้อตกลงเบ้ืองต้นของสถิตินั้น ๆ 
  2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data Analysis) การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักความเป็นเหตุเป็นผล เทคนิค               
ท่ีใช้กันอยู่ ได้แก่ การเล่าเรื่อง (Narrative) การบรรยายเปรียบเทียบ (Comparative 
Description) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เป็นการจัดระเบียบข้อมูล การจัด
กลุ่มข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล การหารูปแบบจากข้อมูล การก าหนดค าส าคัญ (Key 
Word) ท่ีใช้ในการจัดหมวดหมู่ข้อเท็จจริง การสรุปประเด็นส าคัญ และการแปล
ความหมายเพื่อตอบปัญหาการวิจัย 

 
 เกณฑ์ที่ใช้ส าหรับแบบแผนการวิจัย 
 จากจุดมุ่งหมายดังกล่าว ท าให้ได้เกณฑ์ (Criteria) ท่ีใช้ส าหรับแบบแผนการวิจัย
ท่ีส าคัญ 3 ข้อด้วยกัน คือ 
  1. แบบแผนการวิจัยนั้น ท าให้ได้แนวทางการวิจัยท่ีจะได้ค าตอบตรงกับ
ประเด็นปัญหาท่ีต้องการวิจัย 
  2. แบบแผนการวิจัยนั้นท าให้ได้ผลงานวิจัยท่ีมีความตรง ท้ังความตรง
ภายใน (Internal Validity) และความตรงภายนอก (External Validity) 
   2.1 ความตรงภายใน (Internal Validity) หมายถึง การท่ีผลของการ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม (Dependent Variable) เป็นผลมาจากตัวแปรอิสระ 
(Independent Variable) ท่ีใช้ในการศึกษาเท่านั้น ไม่ได้มีผลมาจากตัวแปรอื่น ๆ นอกจาก
ท่ีก าหนดในการวิจัย งานวิจัยท่ีจะมีความตรงภายในสูง จะต้องมีความคลาดเคลื่อนของ
การวัดค่าตัวแปรต่ า และจะต้องสามารถควบคุมตัวแปรเกิน และตัวแปรแทรกซ้อนท่ีจะมี
อิทธิพลต่อตัวแปรตามได้เป็นอย่างดี (การออกแบบการวัดตัวแปรมีคุณภาพ) ตลอดจน          
มีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายท่ีถูกต้องและเหมาะสม (การออกแบบ
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การวิเคราะห์มีคุณภาพ) 
   2.2 ความตรงภายนอก (Internal Validity) หมายถึง การท่ีผลการวิจัย
สามารถสรุปผลอ้างอิงกลับไปยังเนื้อหา สถานการณ์ท่ีใกล้เคียงกันและประชากรได้ 
อย่างถูกต้อง ในกรณีของการสรุปอ้างอิงกลับไปยังประชากร หมายความว่า กลุ่มตัวอย่าง
ท่ีใช้ในการศึกษาจะต้องเป็นตัวแทนท่ีดีของประชากร (การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง             
มีคุณภาพ) มีการเลือกใช้สถิติสรุปอ้างอิงท่ี เหมาะสม และแปลความหมายของ                   
การวิเคราะห์ทางสถิติได้อย่างถูกต้อง (การออกแบบการวิเคราะห์มีคุณภาพ) 
  การท่ีงานวิจัยมีความตรงภายนอกได้จะต้องเป็นผลมาจากความตรงภายใน
ของงานวิจัยนั้นเสียก่อน จึงจะสามารถน าผลสรุปอ้างอิงต่อไปได้ และการสรุปอ้างอิง
ผลการวิจัยท่ีดี ไม่ได้หมายความถึงการสรุปอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรเพียงอย่างเดียว 
แต่ยังอาจรวมถึงการสรุปอ้างอิงไปยังเนื้อหา และสถานการณ์ท่ีใกล้เคียงกันในบางกรณี
ได้อีกด้วย 
 3. แบบแผนการวิจัยนั้น ต้องมุ่งใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างเหมาะสมและใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนได้ประโยชน์เหมาะสมกับเหตุการณ์และเวลา 

 
 แบบแผนการวิจัยจะต้องค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังนี ้
  1.   วัตถุประสงค์การวิจัย การวิจัยครั้งนี้ต้องการบรรยายสภาพ หรืออธิบาย

ความสัมพันธ์ หรืออธิบายผลระหว่างตัวแปร หรือต้องการท านาย หรือต้องการควบคุม 
ผู้วิจัยจะต้องออกแบบการวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

  2.   สมมติฐานการวิจัยและตัวแปรท่ีเก่ียวข้อง การวิจัยทางสังคมศาสตร์มีการ
ตั้งสมมติฐานการวิจัย ซึ่งเป็นการคาดคะเนค าตอบของปัญหาวิจัยอย่างมีเหตุมีผล จากนั้น
จึงท าการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์มาวิเคราะห์เพื่อพิสูจน์สมมติฐานดังกล่าว สมมติฐาน 
การวิจัยนี้ไม่ใช่สิ่งท่ีนักวิจัยคิดขึ้นมาเอง แต่จะต้องเป็นผลท่ีได้หลังจากท่ีนักวิจัย                  
ได้ทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวข้องอย่างละเอียด จนเห็นแนวทางว่าผลการวิจัยน่าจะเป็น
อย่างไร ดังนั้น ท้ังวัตถุประสงค์การวิจัยและสมมติฐานจะท าหน้าท่ีเป็นโจทย์ในการวิจัย 
หากผู้วิจัยก าหนดโจทย์ไม่เหมาะสม ขึ้นตอนท่ีเหลือในแบบแผนการวิจัยก็จะผิดพลาด
ไปด้วย เช่นเดียวกับตัวแปรท่ีเก่ียวข้องในการวิจัยท่ีผู้วิจัยจะต้องมีความละเอียด รอบคอบ
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ในการก าหนดตัวแปร ความผิดพลาดของการก าหนดตัวแปรจะส่งผลกระทบต่อไป             
ยังการวัดตัวแปรและการเลือกใช้เครื่องมือได้ ซึ่งจะเป็นได้อย่างชัดเจนว่า การทบทวน
เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนท่ีต้องการความพิถีพิถันในการวิเคราะห์เอกสาร 
หากผู้วิจัยต้องการโจทย์ท่ีดีและถูกต้องในการท าวิจัย 
  3.  ข้อจ ากัดในการวิจัย ได้แก่ 
   3.1) งบประมาณ ในกรณีท่ีมีงบประมาณจ ากัด การวางแผนจึงต้อง
พิจารณาว่าจะลดหรือเพิ่มงบประมาณส่วนใด โดยให้กระทบกระเทือนต่อผลของ               
การวิจัยน้อยท่ีสุด 
   3.2)  เวลาการท างานวิจัย สถานการณ์ทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลง               
อยู่ตลอดเวลา งานวิจัยท่ีจะมีประโยชน์ต้องเป็นงานวิจัยท่ีให้ผลในช่วงเวลาท่ีเหตุการณ์
ก าลังด าเนินการอยู่ นอกจากนี้ เวลายังเข้ามามีบทบาทในงานวิจัยในกรณีท่ีการวิจัยนั้น
ต้องมีการติดตามผลเป็นระยะเวลาท่ียาวนานพอสมควร จึงจะเห็นผลท่ีเกิดขึ้น ดังนั้น     
การออกแบบจึงต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ของเวลาท่ีใช้ในการวิจัยด้วย 
   3.3) บุคคลากร ความพร้อมของบุคลากรในงานวิจัย จะต้องพิจารณา              
ท้ังความรู้และจ านวนบุคลากรท่ีร่วมท างานวิจัย เพราะส่วนนี้อาจเป็นส่วนท่ีท าให้ต้องลด
ขอบเขตของการวิจัยลง 

 
1.6 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ท้ังนี้เนื่องจากการเก็บข้อมูลกับ
ประชากรทุกหน่วยอาจท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายท่ีสูงมากและบางครั้งเป็นเรื่องท่ีต้อง
ตัดสินใจภายในเวลาจ ากัด การเลือกศึกษาเฉพาะบางส่วนของประชากรจึงเป็นเรื่องท่ีมี
ความจ าเป็น เพื่อให้มีความเข้าใจในการเลือกตัวอย่าง จะขอน าเสนอความหมายของค า        
ท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ 
 ประชากร (Population) หมายถึง สมาชิกทุกหน่วยของสิ่งท่ีสนใจศึกษา ซึ่งไม่ได้
หมายถึงคนเพียงอย่างเดียว ประชากรอาจจะเป็นสิ่งของ เวลา สถานท่ีฯลฯ เช่น ถ้าสนใจ
ว่าความคิดเห็นของคนไทยท่ีมีต่อการเลือกตั้ง ประชากร คือ คนไทยทุกคน หรือถ้าสนใจ
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อายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อหนึ่ง ประชากรคือเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อนั้น
ทุกเครื่อง แต่การเก็บข้อมูลกับประชากรทุกหน่วยอาจท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายท่ี             
สูงมากและบางครั้งเป็นเรื่องท่ีต้องตัดสินใจภายในเวลาจ ากัด การเลือกศึกษาเฉพาะ
บางส่วนของประชากรจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความจ าเป็น เรียกว่ากลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) หมายถึง ส่วนหนึ่งของประชากรท่ีน ามาศึกษาซึ่งเป็น
ตัวแทนของประชากร การท่ีกลุ่มตัวอย่างจะเป็นตัวแทนท่ีดีของประชากรเพื่อการอ้างอิง
ไปยังประชากรอย่างน่าเชื่อถือได้นั้น จะต้องมีการเลือกตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง                
ท่ีเหมาะสม ซึ่งจะต้องอาศัยสถิติเข้ามาช่วยในการสุ่มตัวอย่างและการก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง 
 ตัวอย่างท่ีดีจะต้องเป็นตัวแทนของประชากรหรือมีคุณสมบัติเหมือนกับ
ประชากรทุกประการ และการจะได้ตัวอย่างท่ีดีก็ต้องเกิดจากองค์ประกอบ คือ มีการ
ก าหนดขนาดตัวอย่างและใช้วิธีการเลือกตัวอย่างท่ีถูกต้องเหมาะสม วิธีการเลือกตัวอย่าง
โดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น และการก าหนดขนาดให้มากกว่าท่ีค านวณได้จากสูตรหรือ
จากการเปิดจากตารางส าเร็จรูป จะเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยสนับสนุนให้ผู้วิจัยได้
ตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนของประชากรท่ีดีของการวิจัย แต่อย่างไรก็ตามวิธีการเลือกตัวอย่าง
โดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นนั้นจะต้องสิ้นเปลืองเวลา งบประมาณ และแรงงานมากกว่า
การเลือกตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น แต่การเลือกตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎี
ความน่าจะเป็นก็มีข้อเสียท่ีส าคัญคือไม่สามารถสรุปอ้างอิงไปสู่ประชากรได้                    
อย่างสมบูรณ ์
 

1.7  การเขียนโครงร่างการวิจัย 
 วิธีด าเนินงานการวิจัยเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญ และถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญของ          
การวิจัยเลยทีเดียว ซึ่งผู้วิจัยจะต้องรายงานเกี่ยวกับแผนการ และวิธีด าเนินงานเป็นล าดับ 
ก่อนลงมือปฏิบัติการ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เช่น น าไปสู่การสรุปผล 
และข้อเสนอแนะต่อไป 
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 การเขียนบทน า 
 การเขียนบทน าและความเป็นมาของปัญหา ผู้วิจัยจะต้องหาเรื่องท่ีสนใจและ          
คิดว่าเป็นปัญหาอย่างไร ปัญหาท่ีเราคิดจะควรเป็นเรื่องท าวิจัยหรือไม่ มีใครท าเรื่องนี้
บ้างมีประเด็นไหนที่ยังไม่มีใครศึกษา และเราสนใจจะท าวิจัยเรื่องนี้หรือไม่ ให้คิดก่อนท่ี
จะลงมือศึกษา ต้องแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่สองตัวขึ้นไป ควรเน้น
เรื่องท่ีเป็นประโยชน์และให้ความรู้ใหม่จริง ๆ เป็นปัญหาท่ีสามารถหาค าตอบได้ 
ก าหนดขอบเขตของปัญหาให้ชัดเจน ไม่คลุมเครือ หัวข้อวิจัย คือสิ่งท่ีต้องการศึกษา  
ส่วนปัญหาวิจัยคือสิ่งท่ีจะใช้งานวิจัยแก้ปัญหา โดยการเขียนท่ีดีต้องเขียนภาพกว้างก่อน
ต้องแจกแจงสิ่งท่ีผู้อ่านสามารถคาดหมายจากงานวิจัยได้ชัดเจนในส่วนของบทน าจะต้อง
โน้มน้าวให้ผู้อ่านเห็นความส าคัญของปัญหาในการท าวิจัย หนึ่งหน้ากระดาษควรแบ่ง
อย่างน้อย 3 ย่อหน้า โดยกล่าวถึงปัญหาย่อยแยกตามสภาพปัญหาใหญ่ ตามสภาพปัญหา
หัวข้อท าวิจัย ในส่วนสุดท้าย เป็นสภาพบริบทของเราที่สอดคล้องกับปัญหา 
 ความมุ่งหมายในการวิจัย หรือวัตถุประสงค์ ควรจะเขียนโดยเริ่มต้น เพื่อศึกษา 
ส ารวจ เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์ หาผลกระทบ หาวิธีแก้ไขปัญหาและอุปสรรค  
โดยวัตถุประสงค์ต้องบอกจุดมุ่งหมายชัดเจน ต้องสามารถปฏิบัติจนส าเร็จได้และ
วัตถุประสงค์ต้องสอดคล้องกับชื่อเรื่องท่ีท าวิจัย สั้นกะทัดรัด เข้าใจง่าย ควรระบุ
วัตถุประสงค์แต่หัวละหัวข้อวัตถุประสงค์เดียว 
 ขอบเขตการวิจัย ต้องประกอบไปด้วยขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยจะต้องรู้ว่าศึกษา
เรื่องอะไร ให้เขียนขอบเขตเกี่ยวกับเรื่องท่ีศึกษา ส่วนขอบเขตด้านประชากร เราศึกษา
กับใคร จะต้องก าหนดกลุ่มประชากรให้ชัดเจนสัมพันธ์กับเรื่องท่ีท าวิจัย ขอบเขตด้าน 
ตัวแปร ศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรใดบ้าง ตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ ต้องพิจารณาถึง           
ความสอดคล้องกับเรื่องท่ีจะศึกษา และในบทท่ี 2 นั้นมีตัวแปรตามท่ีเราสนใจหรือไม่            
ถ้ามีถือว่าใช้ได้ ถ้าไม่มีต้องไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม สิ่งท่ีได้กล่ าวมาจะขอกล่าว                 
โดยละเอียดการเก็บข้อมูลและการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลและพูดถึงในบทต่อไป
ปัญหาการท าวิจัยของนักวิจัยมือใหม่ 
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1.8 การเก็บข้อมูลการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล 
 การเขียนวิธีการด าเนินงานวิจัย มีลักษณะการเขียนหลายรูปแบบ การเขียนนั้น
ขึ้นอยู่กับลักษณะของเนื้อเรื่อง และการออกแบบวิธีวิจัย ท่ีต้องการให้ผู้อ่านหรือผู้สนใจ 
สนใจเป็นพิเศษ ซึ่งการเขียนขั้นตอนนี้ปกติจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 
กระบวนการรวบรวมข้อมูล และกระบวนการปฏิบัตแิละตรวจสอบข้อมูล 
  1.  กระบวนการรวบรวมข้อมูล เป็นการอธิบายให้เห็นอย่างชัดเจน สมบูรณ์ 
และกะทัดรัด เกี่ยวกับวิธีการท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล มีการให้เหตุผลของการเลือก
ข้อมูลนั้น ๆ ซึ่งขั้นตอนโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการรวบรวมข้อมูลนั้น นักวิจัย                  
ควรยึดหลัก 3 ประการด้วยกันด้วย (1) ข้อมูลท่ีรวบรวมจะต้องตอบปัญหาการวิจัย                    
(2) รู้แหล่งท่ีมาของข้อมูลโดยละเอียด (3) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจัยในการน า
ข้อมูลไปใช้ 
  2. กระบวนการปฏิบัติและตรวจสอบข้อมูล เป็นกระบวนการท่ีนักวิจัย
จะต้องอธิบายถึงแผนงาน และวิธีการในการปฏิบัติต่อข้อมูลท่ีรวบรวมมาได้ และ
ก าหนดวธิีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลให้ชัดเจน มีการชี้แจงถึงขั้นตอน และกลวิธีในการ
วิเคราะห์การแปลความหมาย เช่น การตรวจสอบข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งอาจ
เป็นการสัมภาษณ์ การค้นคว้าจากเอกสาร รูปภาพ ตัวอย่างผลงานท่ีได้ รวมท้ังค่าสถิติ           
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ด้วยว่า มีวิธีการออกแบบอย่างไร เพื่อให้เหมาะสมกับข้อมูล                  
ท่ีนักวิจัยรวบรวมมาได้ ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญท่ีแสดงความสามารถของนักวิจัยว่า                 
ใช้วิธีการอย่างไรท่ีจะท าให้ได้ข้อมูลมา และสามารถน ามาใช้ยืนยันผลว่าเป็นสิ่งท่ี
น่าเชื่อถือ ซึ่งมีวิธีการท่ีนักวิจัยควรจะพิจารณาอยู่ 5 ขั้นตอนคือ (1) ชนิดของข้อมูล             
ท่ีน ามาวิเคราะห์ (2) กระบวนการท่ีใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ซึ่งอาจจะเป็นสถิติ                    
การเปรียบเทียบข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้อง การวิเคราะห์เนื้อหา หรือเหตุผลของ
การกระท าเช่นนั้น (3) การน าเสนอข้อมูล วิธีการด าเนินการวิจัยนั้น จะต้องเขียนให้สั้น 
ย่อ กะทัดรัด ชัดเจน เพราะจะท าให้ผู้อ่านมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง (4) แสดงวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอ (5) สรุปวิธีการด าเนินการวิจัย 
 ล าดับขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูล ในการวางแผนด าเนินการวิจัยนั้น ผู้วิจัย
จะต้องก าหนดเรื่องราวท่ีปฏิบัติตามล าดับก่อนหลังเป็นขั้น ๆ ไป เนื่องจากบางขั้นตอน
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จะต้องรอให้ขั้นตอนหนึ่งปฏิบัติให้เสร็จสิ้นเสียก่อน จึงสามารถด าเนินการต่อไปได้ 
ดังนั้น ผู้วิจัยจ าเป็นจะต้องล าดับ และเขียนตามล าดับเป็นระบบ ซึ่งอาจเริ่มจ าก                   
การก าหนดหัวเรื่อง ปัญหา และความมุ่งหมายของการวิจัย ผู้วิจัยจะต้องอ่าน และค้นคว้า
เร่ืองท่ีเก่ียวข้อง พยายามสืบค้นหาแหล่งข้อมูลท่ีน ามาใช้ในงานวิจัย และก่อนท่ีจะลงมือ
รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยอาจจะต้องขอความร่วมมือจากบุคลากร หรือหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ี
เป็นแหล่งข้อมูล มีการก าหนดระยะเวลาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งผู้วิจัยจะต้องให้รายละเอียด
ของการวิจัยท้ังหมด 
 ในวิธีการรวบรวมข้อมูลของการวิจัยนั้น จะใช้วิธีใดก็ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดท่ีเป็น
ประเด็นหลักในการรวบรวมข้อมูล (สมมุติฐาน) ตามแบบแผนของการวิจัย เช่น การวิจัย
จากเอกสาร การวิจัยภาคสนาม หรือการวิจัยกึ่งทดลอง เพราะการวิจัยแต่ละประเภท              
มีวิธีการ และกรรมวิธีแตกต่างกัน บางแห่งอาจใช้ตัวอย่าง และสัมภาษณ์จาก                     
กลุ่มตัวอย่าง บางแห่งใช้แบบสอบถาม บ้างก็ใช้การสังเกต และวิเคราะห์ตัวอย่าง เพื่อให้
ได้ข้อมูล และเนื้อหาตามสาระความเป็นจริง และเชื่อถือได้ รวมท้ังการตรวจสอบ             
ความถูกต้องของข้อมูลท่ีรวบรวมมาไว้ด้วย ซึ่งสิ่งท่ีกล่าวมานั้นผู้วิจัยจะต้องอธิบายได้
โดยละเอียด และมีขั้นตอนอย่างเป็นระบบ 
 และควรมีการบรรยายลักษณะของประชากร กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ ตัวแปร
ของข้อมูลกับการวิจัยนั้น ๆ ผู้วิจัยจะต้องเขียนไว้ในรายงานวิจัย เช่น ตัวอย่างประชากร  
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ลักษณะของตัวแปร  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1. ตัวอย่ างประชากรนั้น  ผู้ วิ จั ยจะต้องอธิบายให้ชัด เจนว่ าคือใคร                        
มีหลักเกณฑ์อย่างไรในการเลือกกลุ่มประชากรนั้น ๆ มีประชากรเท่าไรในการศึกษาวิจัย 
แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย หรือไม่ และกระบวนการเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นอย่างไร ดังนั้น           
ถ้าไม่ต้องการจะเน้นเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะแล้ว ก็ควรจะกล่าวถึงกลุ่มประชากร 
เป็นอย่างแรก ผู้วิจัยอาจแสดงข้อมูลท่ีเปรียบเทียบกันได้ของตัวอย่างประชากร เพื่อให้
ผู้อ่านได้ใช้วิจารณญาณตัดสินใจ ความเป็นตัวแทนท่ีเชื่อถือได้ของตัวอย่างท่ีเลือกมา            
ท่ีไม่มีอคติ และไม่ยุติธรรม ในการวิจัยส่วนใหญ่นั้น ประชากรจะต้องเป็นตัวแทนของ
ประชากรท่ีต้องการศึกษา เพราะงานวิจัยส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้กลุ่มประชากรท้ังหมด
ได้ ดังนั้น จึงใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง เพื่อลดจ านวนประชากร ซึ่งการสุ่มนั้นมีหลายวิธี เช่น  
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การสุ่มแบบง่าย การสุ่มแบบเป็นระบบ การสุ่มแบบแบ่งชั้น การสุ่มแบบหมู่พวก ซึ่งเรา
เรียกว่า Probability Sample หรือการสุ่มโดยวิธีพิจารณาถึงความน่าเป็นไปได้ของ
ตัวอย่าง อีกประเภท ได้แก่ การสุ่มโดยพิจารณาถึงความน่าเป็นไปได้ของตัวอย่าง               
อีกประเภท ได้แก่ การสุ่มโดยพิจารณาถึงความไม่น่าจะเป็นไปได้ของตัวอย่าง                   
(Non Probability Sample) ซึ่งวิธีการนี้มักจะไม่ค่อยทราบรายละเอียดมากนัก และ              
ไม่แนะน าให้ใช้เนื่องจากจะได้ประชากรเฉพาะ ท่ีไม่สามารถเป็นตัวแทนของกลุ่ม
ประชากรใหญ่ได้ ได้แก่ การเลือกประชากรแบบ อุบัติการณ์ (Accidental Sample) เช่น 
การเลือก 10 คนแรกท่ีพบ แบบสัดส่วน (Quota Sample) เลือกโดยถือสัดส่วนของ
องค์ประกอบตามต้องการ เช่น เลือกตามสัดส่วนของเพศ อายุ การศึกษา หรือรายได้ 
แบบเจาะจง (Purposive Sample) คือ การเลือกตัวอย่างโดยมีเหตุผลเฉพาะ และเลือกแบบ
ความสะดวก (Convenience Sample) โดยถือเอาความง่าย และสะดวกเป็นส าคัญ 
  2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ในการเขียนการด าเนินการวิจัยนั้น 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมีส่วนส าคัญมากในการเก็บข้อมูล ดังนั้น ผู้วิจัยจะต้องอธิบาย
เครื่องมือในการเก็บ ข้อมูลโดยละเอียด และเครื่องมือเหล่านั้นควรเป็นเครื่องมือท่ีได้
ตรวจสอบแล้ว เช่น ค าถามต่าง ๆ ของแบบสอบถาม ค าถามของการสัมภาษณ์ ค าถามใน
การวิเคราะห์ภาพ หรือเอกสาร ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องได้รับการตรวจสอบว่า เป็นเครื่องมือ
ท่ีใช้เฉพาะการวิจัยนั้น ๆ จริง ๆ และเหมาะสมกับการวิจัยนั้น ๆ เนื่องจากเครื่องมือ              
จะเป็นตัวช่วยให้งานวิจัยมีความแม่นย า ดังนั้น ควรมีการตรวจสอบโดยวิธีทางสถิติ  
หรือโดยกลุ่มผู้อ านวยการ 
  3. ลักษณะของตัวแปร การเขียนระบุตัวแปร และข้อมูลในวิธีการด าเนินการ
วิจัย เพื่อให้ผู้อ่านได้ท าความเข้าใจ และคุ้นเคยกับคุณสมบัติ และลักษณะของการจัดรูป
ของข้อมูล เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ในล าดับต่อไป ดังนั้น ในการบอกลักษณะส าคัญ
ของตัวแปร จึงนับว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของการวิจัย ใช้เพื่อน ามาพิจารณาในการ
วิเคราะห์ เพื่อหาค าตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เมื่อได้รับข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ซึ่งจะกล่าวใน
รายละเอียดในบทต่อไป ข้อมูลท่ีรับมานั้นจะมีจ านวนมาก และปะปนกันอยู่อย่างไม่มี
ระเบียบ ท าให้เข้าใจได้ยาก ดังนั้น ผู้วิจัยจะต้องจัดล าดับข้อมูลใหม่ให้อยู่ในรูปแบบท่ี
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เข้าใจได้ง่ายตามความต้องการ ผู้วิจัยจะต้องกล่าวถึงวิธีการน าข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์
อย่างละเอียด พร้อมท้ังให้เหตุผลการใช้ค่าทางสถิติ ต้องอธิบายอย่างละเอียดว่า ใช้สถิติ
อะไรด้วย มีการเปรียบเทียบอะไร อย่างไร มีการใช้ตาราง รูปภาพ ตัวอย่างอย่างไร 
เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นจริง และคล้อยตามเหตุผลท่ีน่าเชื่อถือได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจะต้องอ้างอิง
แหล่งวิชาการท่ีเอื้ออ านวยให้นักวิชาการเหล่านั้นมาใช้ในการวิจัยด้วย 
 

1.9  การเขียนวิธีด าเนินการวิจัย 
 การเขียนวิธีการด าเนินงานนั้น ผู้วิจัยจะต้องเขียนล าดับขั้นตอนก่อนหลังในส่วน
ท่ีเป็นหัวใจของการด าเนินการวิจัยว่ามีอะไรเป็นหลัก และกระท าอย่างไร ท้ังการ
รวบรวมข้อมูล การปฏิบัตติ่อข้อมูลท่ีได้มา พร้อมท่ีจะเขียนลงไว้ในบทสรุป เพื่อเป็นการ
ประหยัดเวลาเป็นผู้อ่าน ผู้ เขียนจะขอยกตัวอย่างการเขียนการด าเนินการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยการจัดการเทคโนโลยีอีสเทิร์น 

วิธีการด าเนินการศึกษา การวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการช าระหนี้ของสมาชิก
สหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรห้วยราช จ ากัด เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัย                    
ได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรห้วยราช จ ากัด                 

ท่ีกู้เงินระยะสั้นจากสหกรณ์การเกษตรห้วยราช จ ากัด อ าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์                
ในรอบปีการเพาะปลูก 2553 - 2554 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์การเกษตร ห้วยราช จ ากัด            
ท่ีกู้เงินระยะสั้นจากสหกรณ์การเกษตรห้วยราช จ ากัด อ าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์          
ในรอบปีการเพาะปลูก 2552 – 2553 โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ตาราง
ส าเร็จของ Krejci and Morgan ได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 252 คนโดยสุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ลักษณะของเครื่องมือมีรายละเอียด ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ตอนที่ 2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการไม่ช าระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรห้วยราช 

จ ากัด เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close Ended Questionnaires) ซึ่งเป็นค าถาม            
ท่ีมีค าตอบให้ ผู้ตอบเขียนเครื่องหมาย () ลงในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริง หรือ           
ความคิดเห็นของตน ตามเทคนิคของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
(Scale) ดังนี ้

  5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมาก 
   3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 
  2 หมายถึงมีระดับความคิดเห็นน้อย 
   1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหาการไม่ช าระหนี้ของ

สมาชิกสหกรณ์การเกษตรห้วยราช จ ากัดเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended 
Questionnaires) เป็นค าถามท่ีไม่ได้ก าหนดค าตอบไว้ให้เลือก แต่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามตอบโดยใช้ค าพูดของตนเอง 

 
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
การวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการช าระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร

ห้วยราช จ ากัด ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 
 1.   ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการช าระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ 

สหกรณ์การเกษตรห้วยราช จ ากัด ตลอดถึงวิธีการสร้างแบบสอบถามแบบปลายปิด 
(Close Ended Questionnaires) ซึ่งเป็นค าถามท่ีมีค าตอบให้ ผู้ตอบเขียนเครื่องหมาย () 
ลงในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริง หรือความคิดเห็นของตน ตามเทคนิคของลิเคิร์ท 
(Likert’s Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ (Scale) 

  2.   ผู้วิจัยร่างแบบสอบถามแล้วน าแบบสอบถามปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา  
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เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้อง และความเหมาะสม ตลอดจน
เพื่อให้ค าแนะน าปรับปรุงแก้ไข 

 3.  ขอความร่วมมือผู้เชี่ยวชาญ ในการตรวจสอบความตรงของแบบสอบถาม 
(Validity) โดยมีผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน คือ 

   1) ........................................... 
   2) ......................................... 
   3) ...................................... 

 4.  น าข้อค าถามและเนื้อหาจุดมุ่งหมายของการวิจัยไปให้ผู้ เชี่ยวชาญ                 
ท้ัง 3 ท่าน ลงความเห็นและให้คะแนน เพื่อใช้ค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 
ข้อค าถามกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย (Index of Item-Objective Congruence : IOC)                
โดยคะแนนรายข้อที่ได้จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ ท้ัง 3 ท่าน ดังนี้ 

  คะแนนเท่ากับ +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามตรงตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว้ 
   คะแนนเท่ากับ 0  เมื่อไม่แน่ใจหรือข้อค าถามมีลักษณะคลุมเครือ 
    ไม่ชัดเจน 
   คะแนนเท่ากับ -1  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามไม่ตรงตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว้ 

 5.  รวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ น ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย (Index of Item-Objective Congruence : 
IOC) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2544, หน้า 273) 

  6.  คัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ระหว่าง 0.60 – 1.00 มาใช้เป็นค าถามใน
แบบสอบถาม 

  7.  น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อทดสอบความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถาม 

  8. น าผลท่ีได้จากการทดสอบ มาหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา () ของ               
ครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา () เท่ากับ ........... (ค่าสัมประสิทธิ์....) 

 9.  แบบสอบถามท่ีได้รับการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงแล้ว น าเสนอ
อาจารย์ ท่ีปรึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบ แล้วจึงน าไปใช้ เก็บรวบรวมข้อมูลกับ  
กลุ่มตัวอย่างต่อไป 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

 1. ผู้วิจัยน าหนังสือจากมหาวิทยาลั ย ถึงเขตท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ                
ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2.  ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง 
  3. ผู้วิจัยรับแบบสอบถามคือตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์           
ของการตอบแบบสอบถามเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

4. สรุป อภิปราย และเขียนรายงานผล 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้  ผู้ ศึกษาวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป PSPP for Windows 

 
ค่าสถิติที่ใช้ 

  1.  สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
   1.1 ค่าร้อยละ 

  1.2 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   1.3 ค่าเฉล่ีย 
  2.  สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 

   2.1 วิเคราะห์หาความสอดคล้องของแบบสอบถามโดยใช้ค่า IOC (Index 
Of Consistency)   

        N

R
IOC




 

     IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามกับจุดประสงค์ 

     R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
     N   แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
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   2.2 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับโดยวิธีการสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาค (Cronbach Coefficient Alpha) 

 
 การแปลผล 
 การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใน ใช้ค่าความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (%) 
 การวิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close 
Ended Questionnaire) ของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ (Scale) จะมี
คะแนน 5 4 3 2 1 โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยดังต่อไปนี้ (บุญชม                   
ศรีสะอาด. 2541 : 100) 
  ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 

1.10 การเขียนรายงานการวิจัย 
 เมื่อได้ด าเนินการวิจัยจนเสร็จสิ้นแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือ การเขียนรายงานวิจัย 
การเขียนรายงาน หมายถึง การเสนอผลงานท่ีได้ศึกษาค้นคว้ามาแล้ว และได้พบ             
ความจริง หรือได้รับความรู้ใหม่ ๆ ประการใดบ้าง การรายงานเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้อื่นได้รู้ว่า ในการท าวิจัยนั้น มีปัญหาอะไร และมีประโยชน์อย่างไรแทนการท่ีจะต้อง
ไปศึกษาใหม่ทั้งหมด 
 การเขียนรายงานนั้นแตกต่างจากการเขียนเรียงความ หรือบทความเพื่อแสดง
ความคิดเห็น แต่การเขียนรายงานการวิจัยนั้นจะต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของ           
การวิจัย เป็นการเตรียมการ และเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อให้ผู้สนใจอื่น ๆ ศึกษาหรือท าซ้ า
ได้ การเขียนวิจัยจะต้องเขียนตามรูปแบบ ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ถูกต้อง และรวบรวม           
อย่างมีระบบ ดังนั้นการเขียนรายงานวิจัยจึงควรเขียนบรรยายตามข้อเท็จจริง ตามท่ีได้
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ศึกษามา โดยการใช้ภาษาง่าย  ๆ และตรงไปตรงมา มีการล าดับเหตุการณ์ และ
กระบวนการอย่างชัดเจน ข้อความนั้น ๆ จะต้องสามารถท าให้ผู้อ่านเห็นภาพได้               
อย่างชัดเจน 
 การเขียนรายงานวิจัยนั้น เป็นการเขียนอย่างมีแบบแผนท่ีเป็นสากลนิยม  
ซึ่งผู้เขียนจะต้องใช้เวลาศึกษาให้เข้าใจเป็นอย่างดี และท าได้ถูกต้อง มีรายละเอียด
ปลีกย่อยท่ีเป็นกฎเกณฑ์ของการท าวิจัย เช่น การก าหนดบท การย่อหน้า การเว้นขอบ 
การเขียนตาราง การอ้างอิง การเขียนเชิงอรรถ และการใช้การอ้างอิงอย่างมีเหตุผล และ
เป็นระบบมีการวิจารณ์ วิเคราะห์ และเสนอแนะ และน าเสนอผลการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยจะต้อง
พิจารณาว่าจะเขียนรายงาน และน าเสนอผลในรูปแบบใด ที่จะท าให้งานวิจัยนั้นน่าสนใจ
มากท่ีสุด และท าให้ผู้อื่น หรือผู้สนใจอ่านเข้าใจได้ง่าย ความจริงแล้ววิธีการเขียนรายงาน
วิจัยนั้น สามารถเขียนได้หลายวิธีสุดแล้วแต่ว่าผู้วิจัยจะก าหนดออกมาในลักษณะใด 
อย่างไรก็ตามถึงแม้นว่ารูปแบบ และโครงสร้าง ของการเขียนในแต่ละบุคคล และแต่ละ
สถาบันจะแตกต่างกันตามความนิยม แต่ส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีมาตรฐานร่วมกันอยู่บ้าง 
ซึ่งผู้วิจัยจะต้องพิจารณาว่าจะเขียนรายงาน และน าเสนอผลในรูปแบบใด ท่ีจะท าให้
งานวิจัยนั้นน่าสนใจมากท่ีสุด และท าให้ผู้อื่น หรือผู้สนใจอ่านเข้าใจได้ง่าย ความจริง
แล้ววิธีการเขียนงานวิจัยนั้น สามารถเขียนได้หลายวิธีสุดแล้วแต่ว่า ผู้วิจัยจะก าหนด
ออกมาในลักษณะใด อย่างไรก็ตามถึงแม้นว่ารูปแบบ และโครงสร้างของการเขียนใน 
แต่ละบุคคล และแต่ละสถาบัน (ปัญหาท่ีพบประจ าเกือบทุกสถาบันการศึกษา นักศึกษา
ไม่เคยเปิดดูแบบการเขียนวิทยานิพนธ์ หรือสาระนิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยท่ีตนศึกษาอยู่) 
 การเขียนรายงานให้มีประสิทธิภาพนั้น มีขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นตอนแรก คือการเตรียมเนื้อหาของรายงาน ในการเขียนรายงานจะต้อง                 
มีเนื้อหาครบถ้วนตามเนื้อหาของการวิจัย ซึ่งจะต้องครอบคลุม 

 ปัญหาของงานวิจัยท่ีศึกษา 
 กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผลที่ได้รับ 
 ความหมายของการวิจัย 
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 ขั้นตอนที่สอง คือ การก าหนดประเภทของผู้อ่าน ในขั้นตอนนี้จะช่วยให้ผู้เขียน
รายงานก าหนดแนวทางของการใช้สื่อได้ และจะทราบว่าจะต้องใช้ค า และภาษาอย่างไร 
ซึ่งผู้วิจัยจะต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี ้

 การเสนอผลการวิจัยควรมีข้อมูลต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้อ่านได้หา
ข้อสรุป และเลือกน าไปใช้ประโยชน์ 

 ใช้ค าที่สามารถเข้าใจง่าย 
 ขั้นตอนที่สาม ได้แก่ การวางเค้าโครงของรายงาน ซึ่งการวางโครงเรื่องนั้น               
จะช่วยให ้

 ตอบปัญหาของงานวิจัยได้ครบถ้วน 
 ไม่ออกนอกเร่ือง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 ช่วยท าให้งานเป็นระบบ และสอดคล้อง และต่อเนื่อง 
 ช่วยท าให้การเขียนรายงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็วขึ้น 
 ท าให้สามารถก าหนดความยาวของงานได้ 

 
 องค์ประกอบของรายงานวิจัย 
   1.  ภาคความน า จะกล่าวถึงความส าคัญของเรื่องท่ีศึกษา จุดประสงค์ ปัญหา 
หรือสมมุติฐาน ขอบเขตของการศึกษา นิยามศัพท์ท่ีใช้เฉพาะท่ีใช้  และอธิบายถึง
วิธีการท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยอย่างละเอียด และรวมท้ังการศึกษาค้นคว้าของผู้อื่น                 
ท่ีเก่ียวข้องโดยละเอียด 

  2.  ภาคเนื้อเรื่อง เป็นส่วนท่ีกล่าวถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง
โดยตรง เป็นการเสนอผลการศึกษาค้นคว้าท้ังหมด เพื่อพิสูจน์ในภาคนี้อ าจจะแบ่ง
ออกเป็นตอน หรือบทเพื่อให้ผู้อ่านเห็นจุดส าคัญของเนื้อความตามล าดับ และต่อเนื่อง           
มีการแบ่งออกเป็นหัวข้อใหญ่ และข้อย่อย และข้อคิดสนับสนุน 
  3.  ภาคสรุป เป็นการสรุปท่ีนักวิจัยได้วิเคราะห์ ข้อคิดเห็นท่ีได้จากการวิจัย 
ผู้วิจัยจะต้องเน้นให้เห็นถึงผลท่ีได้จากการวิจัยท้ังหมด แต่ต้องท าให้รัดกุม เพื่อเป็นการ
ทบทวนความจ าของผู้อ่าน ในการสรุปนั้นควรจะประกอบไปด้วย 
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   3.1 บทสรุปท่ีเป็นการย่อเนื้อความ 
   3.2 บทสรุปท่ีเป็นการวิเคราะห์ในลักษณะรวบยอด หรือเป็นประเด็น
ส าคัญ 
   3.3 อภิปรายความเห็นของผู้วิจัย 
   3.4 ข้อเสนอแนะ ซึ่งแบ่งออกเป็นข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา             
ในเรื่องของวิจัย และข้อเสนอแนะของผู้ที่สนใจในการด าเนินการคนต่อไป 
  4.  บรรณานุกรม คือ รายชื่อหนังสือท่ีใช้ในการอ้างอิงในงานวิจัยท้ังหมด 
  5.  ภาคผนวก เป็นส่วนท่ีรวมลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง แบบสอบถาม วิธีการ
สัมภาษณ์ เป็นต้น 
 ส าหรับหัวข้อในการเขียนรายงานการวิจัย ประกอบไปด้วย 3 ส่วนใหญ่ ท่ีมี
รายละเอียดในแต่ละหัวข้อย่อย ได้แก่ ส่วนน า ส่วนเนื้อความ และส่วนอ้างอิง ดังนี้ 

ส่วนน า (Introduction) นั้นประกอบไปด้วยเร่ืองใหญ่ 6 เร่ือง 
 1.  ตัวเร่ือง (Title Page) 
 2.  หน้าอนุมัติ (Approved Page) 
 3.  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment) 
 4.  สารบัญ (Table Contents) 
 5.  สารบัญตาราง (List of Table) 
 6.  สารบัญรูป (List of Figures) 

 ส่วนเนื้อความ (Main Body) ในส่วนเนื้อความนี้นับว่าเป็นส่วนส าคัญของ             
การวจิัย เนื่องจากเนื้อความใหญ่ ๆ ของงานวิจัยจะอยู่ในส่วนนี้ซึ่งประกอบไปด้วย 

 1. บทน า (Introduction) ซึ่งประกอบไปด้วย 
   1.1 ความเป็นมาของปัญหา หรือประเด็นปัญหา (Statement of Problems) 
ได้แก่ปัญหาท่ีผู้วิจัยจะต้องตอบ หรือสมมุติฐานท่ีจะต้องทดสอบ (Hypothesis to be 
Tested) 

  1.2 ความส าคัญของปัญหา (Significance of the Problems) 
  1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Purposes of the Study) 
  1.4 วิธีการการด าเนินงานวิจัย (Research Procedure) 
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  1.5 ข้อตกลงเบ้ืองต้น และข้อจ ากัด (Assumption and Limitation) 
  1.6 ค าจ ากัดความ หรือนิยามศัพท์ (Definition of Terms) 

  2.  วรรณคดีที่เกี่ยวข้อง (Review of Related Literature) 
  3.  วิธีด าเนินการวิจัย (Research Design) ซึ่งในการด าเนินการวิจัยนี้ จะต้อง
รวมให้เห็นถึงขั้นตอนในการด าเนินงานวิจัยทุกขั้นตอน ซึ่งประกอบไปด้วย 

  3.1 กระบวนการท่ีใช้ (Procedures) 
  3.2 แหล่งข้อมูล หรือกลุ่มประชากร (Source of Data Population) 
  3.3 วิธีรวบรวมข้อมูล (Methods of Data Dathering) 
  3.4 การใช้เครื่องมือ (Data Gathering Instruments) 

  4. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ ผู้วิจัย
จะต้องใช้หลักเกณฑ์ท่ีได้วางไว้ในวิธีการด าเนินการวิจัย และด าเนินการตามนั้น ซึ่งใน
ขั้นตอนนี้จะต้องมีการจัดเรียงความส าคัญของเรื่อง (Text) การจัดรูปตาราง (Table)           
การจัดรูปภาพ (Figures) 
  5.  การย่อ และสรุปผล (Summary and Conclusion) ประกอบไปด้วย 

  5.1 การกล่าวซ้ าปัญหาที่ส าคัญ (Restatement of the Problems) 
  5.2 กล่าวถึงกระบวนการท่ีน ามาใช้ (Description of Procedures Used) 
  5.3 สิ่งท่ีค้นพบ และข้อสรุป (Finding and Conclusion) 
  5.4 ข้อเสนอแนะ (Recommendations) 

 ส่วนอ้างอิง (Reference) ในส่วนนี้จะเป็นส่วนสุดท้ายของงานวิจัย ประกอบด้วย 
  1.  บรรณานุกรม (Bibliography) 

 2.  ภาคผนวก (Appendix) 
 ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ นั้น อยู่ในดุลพินิจของผู้เกี่ยวข้อง แต่อย่างน้อยต้องเป็นไป
ตามหลักการของงานวิจัย เอกสารอ้างอิงนั้นจะอยู่ในบรรณานุกรม เป็นเอกสารท่ีใช้เป็น
หลักฐานค้นคว้าประกอบการเรียบเรียง และอ้างถึงอยู่ในงานวิจัยด้วย ในภาคผนวกนั้น
ประกอบไปด้วยส่วนท่ีเพิ่มเติมอื่น ๆ เพื่อให้เข้าใจในงานวิจัยมากขึ้น และอาจเป็น
ประโยชน์แก่ผู้อื่น นอกเหนือจากตัวเรื่อง 
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