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ความหมายของการวิจัย 

 การวิจัยเปนวิธีการแสวงหาความรูที่เปนระบบ และเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในปจจุบัน

นักวิชาการไดใหความหมายของการวิจัยไวมากมาย ดังน้ี 

 ณรงค โพธ์ิพฤกษานันท (2551:25) กลาววา การวิจัยหมายถึงกระบวนการศึกษาคนควา

ความจริง ความรูที่เราสงสัย เพื่อหาคําตอบหรือขอเท็จจริงที่ดําเนินไปอยางมีระเบียบและเปนที่ยอบ

รับกันในทางวิชาการดวยวิธีการที่เช่ือถือไดเพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบที่ถูกตองตอปญหาที่ต้ังไว 

 ประทุม ฤกษกลาง (2553:10) กลาววา การวิจัยเปนวิธีการแสวงหาความรูขอเท็จจริงเพื่อ

อธิบายปญหาขอของใจของปรากฎการณตางๆอยางมีระบบระเบียบ โดยอาศัยวิธีการทาง

วิทยาศาสตร เพื่อใหใหคําตอบที่นาเช่ือถือและใชอางอิงไดทั่วไป 

 วิรัช ลภิรัตนกุล (2546:219) กลาววา การวิจัยหมายถึงกระบวนการคนควาหาความจริง

ภายในขอบเขตที่กําหนดไวอยางมีระบบตามระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร (scientific method) 

เพื่อประโยชนในการอธิบายหรือคาดการณลวงหนา (explanation or prediction) 

 มาเรียม นิลพันธุ (2554: 9) การวิจัยคือกระบวนการแสวงหาความรูอยางเปนระบบเช่ือถือได 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อตอบคําถามการวิจัย ผลที่ไดสามารถนําไปแกปญหา 

พัฒนาองคความรู 

 สามารถสรุปไดวา การวิจัยหมายถึง กระบวนการศึกษาหาความรูอยางเปนระบบ ขอเท็จจริง

ของปรากฎการตาง ๆ ประยุกตกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบโดยใชหลักของ

เหตุผล อางอิงหลักการเพื่อหาขอสรุปและนําไปใชอยางเปนประโยชนในการดําเนินการตาง ๆ  

 

คุณสมบัติของนักวิจัย 

 สภาวิจัยแหงชาติ, ม.ป.ป. ไดกลาวถึงจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติของนักวิจัย สามารถ

สรุปไดดังน้ี  

 1. นักวิจัยตองซื่อสัตยและมีคณุ ธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 

 2. นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย ตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงานที่

สนับสนุนการวิจัยและตอหนวยงานที่ตนสังกัด 

 3. นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย 

 4. นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไมวาเปนสิ่งที่มีชีวิตหรือไมมีชีวิต 

 5. นักวิจัยตองเคารพศักด์ิศร ีและสิทธิของมนษุยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย 

 6. นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทกุข้ันตอนของการทําวิจัย 

 7. นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ 
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 8. นักวิจัยพงึเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น 

 9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ 

  

 จากขางตนจะพบวานักวิจัยควรมีความรูในสาขาที่ทําการวิจัยอยางชัดเจน และมีการ

ทําการศึกษาวิจัยโดยเคารพสิทธ์ิของผูอื่น มีความเปนกลางและสรางผลงานที่เปนประโยชนและมี

ความรับผิดชอบตอสังคมในทุกภาคสวน 

 

ประเภทของการวิจัย 

 ประเภทของการวิจัยไดมีนักวิชาการแบงไดหลากยประเภท โดยผูวิจัยขอนําเสนอโดยสรุป

ดังน้ี  

 การจําแนกตามขอมูล   

  1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เปนลักษณะการวิจัยที่เนนการ

รวบรวมขอมูลจากลุมตัวอยางในลักษณะตัวเลข มีการวิเคราะหเหตุผลตามหลักการทางสถิติ 

  2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนลักษณะการวิจัยที่เนนศึกษา

ความรูสึกนึกคิดตามบริบทตาง ๆ ที่ขอมูลตัวเลขไมสามารถอธิบายได  

 การจําแนกตามระเบียบวิธี  

  1. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร (Historical Research)  เปนการศึกษา         

ขอเท็จจริง เรื่องราวที่ผานมาแลวในอดีต (Past) โดยการศึกษาจากเอกสาร รองรอยหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร 

  2. การวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) เปนการศึกษาสภาพ       

ขอเท็จจริงในสภาพปจจุบัน (Present) ตามปรากฏการณเหตุการณที่เปนจริงโดยไมมี       การ

ควบคุม ตัวแปรหรือสถานการณ 

  3 การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เปนการวิจัยที่แสวงหา   

ขอเท็จจริงจากความสัมพันธในเชิงเหตุผล (Cause-Effect Relationship) โดยมีการควบคุม     ตัว

แปรหรือสถานการณตามที่กําหนดไว (มาเรียม นิลพันธ, 2554: 12-13) 

 

ขั้นตอนของการทําวิจัย 

พรทิพย พิมลสินธุ (2551:66) ไดแบงข้ันตอนของการทําวิจัยออกเปน 8 ข้ันตอนดังตอไปน้ี 

คือ 

1. การกําหนดปญหาของการวิจัย 

2. การทบทวนเอกสาร บทความ ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

3. การต้ังสมมติฐานของการวิจัย 
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4. การออกแบบการวิจัย 

5. การรวบรวมขอมูล 

6. การวิเคราะหขอมูล 

7. การตีความหมายขอมูล 

8. การเขียนรายงานการวิจัย 

1. การกําหนดปญหาการวิจัย 

 พรทิพย พิมลสินธุ (2551:67) ไดใหความหมายของปญหาการวิจัย หมายถึง สิ่งที่เกิดข้ึนจาก

ความสงสัย ความอยากรูในขอเท็จจริงหรืออยากคนหาทางที่จะแกไขไดถูกตอง ซึ่งสิ่งเหลาน้ีปกติจะมี

ข้ึนในใจของบุคคลทุกคน จะตางกันที่วาจะมีมากมีนอย ธรรมดาหรือพิสดาร สําคัญหรือไมสําคัญ

เทาน้ัน 

 Kerlinger (1986: 16 อางใน ประทุม ฤกษกลาง, 2553:23) ปญหาในการวิจัย คือ ประโยค

คําถามหรือขอความที่ถามเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางตัวแปรสองตัวหรือมากกวา ซึ่งเปนปญหาที่

สามารถหาคําตอบจากกระบวนการวิจัย 

  

 ลักษณะของปญหาวิจัยท่ีดี 

 Wimmer and Dominick (1994: 21-24 อางใน ประทุม ฤกษกลาง, 2553:24) ปญหาวิจัย

ที่ดีควรมีคุณคาเพียงพอที่จะชวยใหนักวิจัยศึกษาวิจัยไดสําเร็จลุลวงดวยดี และไดรับผลการวิจัยที่เปน

คําตอบหรือคําอธิบายสภาพปญหาที่ถูกตอง เช่ือถือได ปญหาวิจัยที่ดีควรมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

 1. เปนปญหาที่ไมกวางหรือแคบจนเกินไป ปญหาบางอยางที่มีคุณคา แตถาหากกวางเกินไป

จนมสามารถศึกษาหาคําตอบในงานวิจัยเดียวไดกไมควรเลือกมาทําวิจัย วิธีการแกไขปรับปรุงปญหา

ใหเล็กลงก็คือ การเขียนปญหาอยางเปนทางการแลวพยายามเลือกคําถามใหเล็กลงมา 

 2. เปนปญหาที่สามารถศึกษาวิจัยได ปญหาบางอยางอาจไมมีคําตอบ หรือไมอาจคนควาหา

ขอมูลที่เปนหลักฐานยืนยันคําตอบของปญหาได 

 3. ปญหาวิจัยที่ดีควรเปนปญหาที่สามารถพิสูจนได สามารถรวบรวมขอมูลที่นาเช่ือถือและ

เที่ยงตรงเปนคําตอบได 

 4. ปญหาที่ดีควรเปนปญหาที่มีคุณคาตอการพัฒนาทฤษฎี หรือเปนแนวทางในการนํา

ผลการวิจัยไปประยุกตใชปฏิบัติงานหรือปรับปรุงการทํางาน อาจพิจารณาจากผลวิจัยและความรูที่ได

มีอยูแลวหรือไม เปาหมายหรือวัตถุประสงคของการวิจัยไดมีสวนชวยใหเขาใจปญหาและขอคําถามใน

สาขาวิชาน้ันๆหรือไม 

 5. ปญหาที่ดีควรเปนปญหาที่ไดคําตอบ หรือผลการวิจัยที่จะสามารถนําไปใชอางอิงไดทั่วไป 

(Generalization) หรือมีความเที่ยงตรงภายนอก (External Validity) คือ สามารถนําผลวิจัยไปใช

อางอิงในสถานการณอื่นๆในทํานองเดียวกันได 



4 

 

 6. ปญหาวิจัยที่ดีไมควรใชเงินและเวลาในการทําวิจัยมากมายจนเกินไป โดยเฉพาะเมื่อเปน

งานวิจัยประยุกต ไมควรใชระยะเวลาทําวิจัยยาวนานจนทําใหผลการวิจัยไมทันตอเหตุการณ 

 7. ปญหาวิจัยที่ดีควรมีคุณสมบัติสอดคลองเหมาะสมกับผูวิจัยกลาวคือ เปนเรื่องที่ผูวิจัยมี

ความสนใจอยากศึกษาหาคําตอบดวยความกระตือรือรน เปนปญหาที่ผู วิจัยมีพื้นฐานความรู

ความสามารถและประสบการณ เปนปญหาที่ผูวิจัยมีแหลงสนับสนุนการทําวิจัย เชน เงินทุนการทํา

วิจัย หรือเปนปญหาการวิจัยที่ใชคาใชจายไมสูงเกินความสามารถของผูวิจัยที่จะทําวิจัย 

 8. ปญหาในการวิจัยที่ดีควรเปนปญหาที่ริเริ่มสรางสรรค แปลกใหม ยังไมเคยมีผูใดศึกษามา

กอน 

 สามารถสรุปไดวาปญหาการวิจัยเปนจุดเริ่มตนในการวิจัยเปนการกําหนดขอบเขตการศึกษา

เพื่อนําเสนอใหเหตุภูมิหลัง ที่มาของปญหาทําใหผูที่ศึกษาไดทราบและมีความเขาใจในการออกแบบ

การวิจัยไดอยางเหมาะสม 

 

2. การทบทวนเอกสาร บทความ ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 Schumacher and McMillan, 1993: 112-113 กลาววาการทบทวนวรรณกรรม เปนการ

การสรุปและสังเคราะหวเน้ือหาตาง ๆ เกี่ยวของกับปญหาการวิจัย กลาวไดวาเปนการวิพากษ วิจารณ

องคความรูที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหาที่ทําวิจัย เปนสิ่งที่จะชวยใหผูอานงานวิจัยมีความรูความ

เขาใจในวัตถุประสงคของการวิจัย และสนับสนุนผลการวิจัย 

 แหลงคนควาเพ่ือการทบทวนวรรณกรรม 

 แหลงคนควาเพื่อการทบทวนวรรณกรรมสามารถแบงได 2 ประเภท ดังน้ี  

2.1 สวนขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) หมายถึง แหลงขอมูลพื้นฐานจากเจาของขอมูล 

ไดแก ตนฉบับขอมูล ขอมูลของตัวบุคคล ซึ่งสวนมากเปนขอมูลจากการสัมภาษณ สอบถาม มี

รายละเอียดมาก และเปนขอมูลเชิงลึก  

 2.2 ขอมูลทุติยภูม ิ(Secondary Data) เปนขอมูลที่มีผูรวบรวมและสังเคราะหขอมูลความรูที่

มีอยูไวเรียบรอยแลว มีทั้งขอมลูความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักฐานเชิงประจักษ เชน หนังสือ ตํารา 

เอกสาร รายงาน 

 วิธีการทบทวนวรรณกรรม 

 Schumacher and McMillan (1993: 116-117,138 อางถึงใน ประทุม ฤกษกลาง, 2553: 

32-33) การทบทวนวรรณกรรมควรกระทําเปนข้ันตอนเรียงตามลําดับ อันจะชวยใหนักวิจัยมีความรู

ความเขาใจในปญหาที่ศึกษาวิจัยเพิ่มข้ึน นักวิจัยควรทําตามข้ันตอนดังน้ี 

 1. ทําการวิเคราะหปญหาในการวิจัย ในแงแนวคิดและตัวแปรที่ตองการศึกษา 

 2. คนควาและอานวรรณกรรมในแหลงทุติยภูมิ เพื่อทบทวนอยางยนยอในประเด็นหัวขอที่

กําลังทําวิจัยซึ่งจะชวยใหนักวิจัยนิยามปญหาไดชัดเจนย่ิงข้ึน 
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 3. คัดเลือกรายช่ือของแหลงบริการและฐานขอมูลซึ่งมีขอมูลปฐมภูมิอยู 

 4. แปลงปญหาวิจัยเปนคําหลัก อาจเปนคําหลักของแนวคิดสําคัญหรือช่ือตัวแปร ทั้งน้ีเพื่อ

การนําคําหลักไปศึกษาคนควาขอมูล 

 5. ศึกษาคนควาขอมูลทั้งดวยตนเองในหองสมุด และคนผานระบบคอมพิวเตอรในฐานขอมูล  

 6. อานเอกสารและวรรณกรรมที่รวบรวมมาได และจดโนตยอลงในกระดาษแข็งพรอมจด

บรรณานุกรม 

 7. จัดระบบเรียบเรียงโนตยอ อาจเรียงขอมูลไดหลายวิธี เชน เรียงตามประวัติหรือชวง

ระยะเวลา หรือเรียงตามตัวแปรที่ใชศึกษา 

 8. เขียนรายงานการทบทวนวรรณกรรม โดยควรแยกเปน บทนํา บทวิจารณ และการสรุป 

  

 การทบทวนวรรณกรรม จึงมีความสําคัญตอการทําวิจัยทุกครั้ง เน่ืองจากจเปนหลักการที่

สําคัญทางทฤษฎี แนวคิดตาง ๆ เพื่อชวยใหผูวิจัยไดมีแนวคิดที่สอดคลองกับหลักการที่ถูกตองและ

แสดงใหเห็นถึงการศึกษา คนควา ในการหาเหตุผลเพื่อสนับสนุนงานวิจัยของตนเอง  

 

3. การต้ังสมมติฐานของการวิจัย 

 ณรงค โพธ์ิพฤกษานันท (2551:143) ไดสรุปความหมายของสมมติฐานการวิจัย หมายถึง 

ขอเสนอ Proposal ที่ เปนขอสมมติที่ผู วิจัยคาดคะเนหรือคาดเดาเอาไวลวงหนา สมมติฐานจึง

เปรียบเสมือนคําตอบที่คาดคะเนไวลวงหนา สมมติฐานการวิจัยน้ีจะมีความสัมพันธกับปญหาวิจัย 

ปญหาวิจัยเปรียบเสมือนคําถามที่ผูวิจัยกําหนดข้ึน 

 เตือนจิตต จิตตอารี (2537:30) ไดใหความหมายของสมมติฐานการวิจัย หมายถึง คําตอบ

หรือแนวทางในการวิจัยที่ผูวิจัยคาดวาหรือเดาเอาวาเปนอยางน้ันเปนอยางน้ี เพื่อเปนการชวยกําหนด

ขอบเขตการจัดหาขอมูลใหกระทัดรัด และมีจํานวนตัวแปรตามความจําเปน 

 พรทิพย พิมลสินธุ (2551:74-75) ไดแบงสมมติฐานของการวิจัยเปน 2 ประเภท คือ 

 1. สมมติฐานการวิจัย (Research Hypothesis) เปนขอความที่บอกวาหรือคาดคะเนวาตัว

แปรที่จะศึกษาน้ันมีความสัมพันธกันอยางไร โดยมีเจตนาที่จะคาดคะเนวาคําตอบของปญหาวิจัยน้ัน

คืออะไร 

 2. สมมติฐานสถิติ (Statistical Hypothesis) เปนสมมติฐานที่ไดเปลี่ยนขอความของ

สมมติฐานการวิจัยมาเปนสัญลักษณและความหมายมางสถิติ เพื่อพรอมจะนําไปพิสูจนทางสถิติ 

 สมมติฐานการวิจัยจึงเปรียบเสมือนการคาดคะเนทางการวิจัยของผูวิจัยลวงหนา เพื่อแสวงหา

คําตอบทางการวิจัยที่ถูกตองและมีทิศทาง กระชับ ชัดเจนและยังชวยสนับสนุนในการอภิปราย

ผลการวิจัย 
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4. การออกแบบการวิจัย 

 ณรงค โพธ์ิพฤกษานันท (2551:103) ไดใหความหมายของการออกแบบงานวิจัย หมายถึง

การวางแผนการดําเนินการวิจัยอยางเปนระบบ และใชระเบียบวิธีการวิจัยใหเหมาะสม 

 นิศากร สิงหเสนี (2546:31) ไดใหความหมายของการออกแบบงานวิจัย หมายถึง การ

วางแผนวิจัยใหครอบคลุมโครงการที่จะทําการศึกษาและกําหนดเคาโครงหรือโครงสรางของตัวแปร

ตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาถึงความสําพันธของตัวแปรเหลาน้ัน กับทําการกําหนดยุทธวิธีหรือ

วิธีการเพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบที่ตองการทราบจากการวิจัย  

 ขั้นตอนการออกแบบการวิจัย 

 การออกแบบการวิจัยน้ันกระทําหลังจากนักวิจัยไดกําหนดช่ือเรื่องวิขัย สมมติฐาน และ

วัตถุประสงคแลว จากน้ันจึงมาออกแบบดําเนินการวิจัยในเชิงปฏิบัติ การออกแบบการวิจัยน้ีจะตอง

ทําใหครอบคลุมกิจกรรมตางๆ ต้ังแต “เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล การแปรผล การสรุปผล 

และการจัดทํารายงานการวิจัย” การออกแบบการวิจัยเปนกระบวนการวางแผนโครงการวิจัย หรือเคา

โครงการวิจัย ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังน้ี (ณรงค โพธ์ิพฤกษานันท, 2551:105-106)  

 1. การกําหนดขอบเขตการวิจัย ควรกลับไปทบทวนวาเรื่อง หรือประเด็นปญหาการวิจัยขอ

คําถาม วัตถุประสงค สมมติฐาน การกําหนดตัวแปรและกรอบแนวคิดวาเปนที่พอใจหรือยังจะ

ปรับปรุงอะไรใหหนักแนนข้ึน เพื่อยืนยันความถูกตอง ความสมบูณของเรื่องวิจัยและตัดสินใจวาง

แผนการวิจัยใหสอดคลองกับเรื่องวิจัย 

 2. การกําหนดระเบียบวิธีการวิจัย จากขอบเขตของเรื่องวิจัยจะชวยใหนักวิจัยซึ่งจะเปน

สถาปนิกออกแบบการวิจัย ตัดสินใจวาจะเลือกวิธีการวิจัยอยางไร โดยทั่วไปแลวการกําหนดระเบียบ

วิธีการวิจัยมีดังตอไปน้ี 

 2.1 การเลือกประเภทการวิจัย 

      2.2 การศึกษาขอมูล คือ การศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากวรรณกรรมตางๆ และขอมูลปฐม

ภูมิจากประชากรหรือกลุมตัวอยาง เปนตน 

      2.3 เลือกประชากรและกลุมตัวอยาง เปนใคร กลุมไหน อยูที่ไหน จะคัดเลือกอยางไร 

วิธีการสุมอยางไร และใชจํานวนเทาใดเพื่อสะดวกในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

      2.4 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ถาหากเปนการวิจัยเชิงสํารวจและเชิงคุณภาพจะ

ใชเครื่องมืออะไรเก็บขอมูล โดยพิจารณาถึงระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางดวย 

      2.5 การวิเคราะหขอมูล ถาเปนการวิเคราหขอมูลเชิงปริมาณตองระบุชนิดสถิติที่ใช 

มาตรวัดตัวแปร และโปรแกรมที่ใชวิเคราะห สวนขอมูลเชิงคุณภาพก็ตองระบุวาจะวิเคราะหเน้ือหา

เพื่อการสรางรูปแบบ เปนตน 

 3. การกําหนดแผนกิจกรรม การระบุกิจกรรม และข้ันตอนการดําเนินการวิจัยต้ังแตเริ่มตน

จนสําเร็จ 
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 4. การกําหนดทรัพยากรที่ใช ประกอบดวย บุคลากร เงินงบประมาณ และวัสดุอุปกรณที่

จําเปนตองใชอยางชัดเจน 

 5. การจัดทําโครงการวิจัย เมื่อออกแบบการวิจัยตามข้ันตอนตางๆเหมาะสมแลว สถาปนิก

ออกแบบการวิจัยก็จัดทําหรือเตรียมโครงการวิจัยใหสมบูรณ เพื่อใชสําหรับเสนอขอทุนการวิจัย หรือ

เปนคูมือของนักวิจัยตอไป 

 

5. การเก็บรวบรวมขอมูลและเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัยวาเปนไปตาม

สมมติฐานหรือขัดแยงกับสมมติฐานการวิจัยน้ัน สามารถกระทําไดโดยใชเครื่องมือในการวิจัยเปน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือในการวิจัยมีดวยกันหลายชนิด เชน แบบทดสอบ 

แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบสังเกต โดยมีเทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 1.แบบทดสอบ (Testing) คือ การใชชุดของขอคําถามที่สรางข้ึนเพื่อใชวัดความรู สติปญญา 

สมรรถนะ บุคลลิกภาพ และพฤติกรรมในรูปแบบตางๆ แบงไดเปน 3 ชนิดคือ  

 1.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางความรู ความเขาใจหรือผลสัมฤทธ์ิตาง ๆ   

 1.2 แบบทดสอบวัดความถนัดและสติปญญา  

 1.3 แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ ไดแก แบบทดสอบวัดทัศนคติ แบบวัดความคิดเห็น 

แบบทดสอบวัดความพึงพอใจ  

 2. แบบสอบถาม (Questionnaire) คือ การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามสงไป

ใหกลุมตัวอยางตอบ เปนวิธีที่นิยมใชกันอยางแพรหลายเพราะเปนวิธีที่ทําไดงาย ไมยุงยากซับซอน 

สงไปยังกลุมเปาหมายไดจํานวนมาก สะดวกตอการวิเคราะหและการเก็บไวเปนหลักฐานไดนาน 

สามารถแบงได  2   ประเภท  คือ 

  2.1 แบบสอบถามแบบปลายเปด (open ended questionnaire) เปน

แบบสอบถามที่ต้ังคําถามอยางกวาง  ๆ  เปดโอกาสใหผูตอบตอบไดอยางอิสระ โดยผูวิจัยนําผลการ

สอบถามประมวลในลักษณะการวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content Analysis)  

  2.2 แบบสอบถามแบบปลายปด (close ended questionnaire) เปน

แบบสอบถามที่ผูสรางมีจุดมุงหมายในการกําหนดคําตอบ และจัดเตรียมคําตอบไวลวงหนาแลว มีการ

ใหตัวเลือกที่หลากหลายคําตอบโดยใหผูตอบเพียงเลือกคําตอบที่กําหนดใหเทาน้ัน  

 3. การสัมภาษณ (Interview) คือ วิธีการในการสํารวจขอเท็จจริงจากผูที่ใหขอมูล หรือ

ผูเช่ียวชาญ โดยการพบปะสนทนา มีจุดมุงหมายระหวางผูที่ตองการทราบเรื่องราวซึ่งเรียกวา ผู

สัมภาษณ (interviewer) กับผูใหเรื่องราวซึ่งเรียกวา ผูใหสัมภาษณ (interviewer) โดยลักษณะการ



8 

 

สัมภาษณจะเปนวิธีการพบปะกับผูใหขอมูลโดยตรง (face to face) ประเภทของการสัมภาษณ 

สามารถแบงออกตามโครงสรางของการสัมภาษณได เปน 2 ประเภท คือ 

  3.1 การสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview) เปนการสัมภาษณที่

กําหนดหรือเตรียมคําถามไวลวงหนาอยางเรียบรอย ในลักษณะเปนแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม

ซึ่งเปนคําถามและมีแนวตอบไวใหเลือกสัมภาษณตามแบบสัมภาษณ 

  3.2 การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured interview) เปนการ

สัมภาษณที่ไมมีแบบกําหนดตายตัว โดยที่ผูสัมภาษณต้ังคําถามที่เปดโอกาสใหผูสัมภาษณไดแสดง

ความคิดเห็นของตนเอง เปนคําถามแบบปลายเปด  

 4. การสังเกต (Observation) คือ การศึกษาใหทราบถึงลักษณะปจจัยหรือความ

แปรเปลี่ยนของสิ่งตาง ๆ ที่เปนประเด็นเกี่ยวของกับปญหาในการวิจัยหรือเรื่องที่จะวิจัย กลาวโดยยอ 

การสังเกต คือ การพิจารณาปรากฏการณตาง ๆ ทั้งน้ีผูวิจัยจําเปนตองคึงถึง ความต้ังใจในการสังเกต 

ปราศจากความลําเอียง และการแปลความหมายในการสังเกต ตลอดจนแสดงความสัมพันธในการ

สังเกต มีการบันทึกรายละเอียดตาง ๆ อยางชัดเจน 

 5. การสนทนากลุม (Focus group discussion) คือ กระบวนการสนทนากลุม เปนการ

ต้ังประเด็นคําถาม โดยผูวิจัยเปนผูนําการสนทนา (Moderator) รวมกับผูใหขอมูลประมาณ 6-12 คน

ในการใหขอมูลในเชิงลึก เปนการสื่อสารแบบเผชิญหนาและตอบโตประเด็น หาขอสรุปเพื่อใหทราบ

ขอมูลไดในทันที  

 

 การหาคุณภาพเครื่องมือ 

 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล มีคุณลักษณะแตกตางกันจึงข้ึนอยูกับการออกแบบการ

วิจัยที่ผูวิจัยตองการทั้งในเชิงกวางและเชิงลึก สิ่งที่สําคัญของเครื่องมือในการวิจัยคือ กระบวนหา

คุณภาพของเครื่องมือสามารถอธิบายไดดังน้ี  

 1. ความเที่ยงตรง (Validity) เปนการทดสอบคุณสมบัติของเครื่องมือน้ัน มีสามารถวัดไดตรง

ตามวัตถุประสงคที่ตองการจะวัด เชน ตรงกับเน้ือหา ตรงตามเกณฑที่จะวัด ตรงตามโครงสราง  

 2. ความเช่ือมั่น (Reliability) เปนการทดสอบคุณสมบัติเครื่องมือที่มีการวัดผลไดคงที่ มี

ความสม่ําเสมอ กลาวไดวาเปนเครื่องมือที่สามารถวัดซ้ําไดอยางคงเสนคงวาใครก็สามารถนําไปใช

วัดผลได  

 

6. การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเพื่อศึกษานําไปสูขอสรุปผลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

กลาวไดวาเปนการประมวลผลการศึกษาโดยใชกระบวนการทางวิทยศาสตร จึงควรคํานึงถึงการ

วิเคราะหขอมูลที่งายตอความเขาใจ มีความชัดเจน  ไมซับซอน และสอดคลองกับวัตถุประสงค

ทางการวิจัย โดยการวิเคราะหขอมูลสามารถแบงประเภทไดดังน้ี 
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 6.1 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน คือการจําแนกขอมูล ตามสภาพการณจากผลขอมูลที่คนพบ

โดยแสดงคาความถ่ี คาเฉลี่ย รอยละ เปนตน 

 6.2 การวิเคราะหขอมูลในกรณีที่มีการต้ังสมมติฐานที่ตองพิสูจน ผูวิจัยมีความจําเปนตองใช

สถิติเพื่อการทดสอบสมมติฐาน เชน t-test, z-test, F-test, ANOVA, ACOVA, MANOVA เปนตน  

 โดยการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยจึงควรจัดทําเปนตารางและมีการแปลผลเพื่อใหเกิดความงายตอ

การเขาใจ ดังน้ันผูวิจัยจึงจําเปนตองศึกษาหลักการวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อเลือกการตอบโจทย

การวิจัยที่ถูกตองและชัดเจน 

 

7. การตีความหมายขอมูล 

 การตีความหมายขอมูล (Interpretation) หมายถึงการนําความหมายหรือการอธิบายผลของ

การวิเคราะหขอมูล การตีความหมายน้ีเปนการอธิบายในรายละเอียดเพิ่มข้ึนจากผลการวิเคราะห

ขอมลู สรุปผลขอมูลในแตละประเด็นโดยเนนหลักการตีความหมายเพื่อสรางความเขาใจ ทั้งน้ีควร

คํานึงถึงการขอมูลที่มีอยูในการวิจัยมาใชเพียงอยางเดียว ไมมีการเอาความคิดเห็นสวนตัวหรือ

ประสบการณเขามารวมในการตีความจะทําใหเกิดความเอนเอียงในการวิจัยได 

 

8. การเขียนรายงานการวิจัย 

 การเขียนรายงานการวิจัย คือการรายงานผลการวิจัยอยางเปนระบบ มีการกําหนดรูปแบบ

ทางการเขียนรายงานไวเปนสากล เพื่อใหมีความงาย ชัดเจนและเปนระบบ ในการนําเสนอของผูวิจัย

จึงมีจุดมุงหมายในการบอกใหผูศึกษางานวิจัยไดทราบถึงปญหาและกระบวนการแกปญหาโดย

นําเสนอเปนรายงานตาง ๆ ดังน้ี  

 การเขียนรายงานการวิจัยทางสังคมศาสตร สามารถแบงออกเปน 3 สวน ไดแก สวนนํา สวน

เน้ือหา และสวนทาย ดังมีรายละเอียดดังน้ี 

 1. สวนนํา ประกอบดวย 

- ปกนอก ประกอบดวย ช่ือเรื่องวิจัย ช่ือผูวิจัย หนวยงานในการทําวิจัย แหลงทุนวิจัย

สนับสนุน ปที่จัดพิมพ 

- ปกใน จะมีรายละเอียดเหมือนปกนอก 

- บทคัดยอ (Abstract) เปนการสรุปงานวิจัย เพื่อใหผูศึกษางานวิจัยสามารถเขาใจ

งานวิจัยไดอยางชัดเจน ซึ่งประกอบดวย วัตถุประสงค กระบวนการวิจัย เครื่องมือ และผลการวิจัย 

โดยนําเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 200-250 คํา 

- กิตติกรรมประกาศ เปนสวนผูวิจัยที่จะแสดงความคิดเห็น ขอบคุณผูใหความชวยเหลือ 

แรงจูงใจการทําวิจัย ปญหาอุปสรรค ซึ่งสามารถเขียนไดอยางอิสระ  
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- สารบัญ เปนสวนการแสดงหัวขอโดยนําเสนอเปนบท และมีเลขหนากํากับเพื่อความ

ชัดเจนและสะดวกในการศึกษา และควรมี สารบัญตาราง สารบัญแผนภูมิ สารบัญภาพ ประกอบดวย

เชนเดียวกัน 

 2. สวนเน้ือหา ในการวิจัยทางสังคมศาสตร โดยทั่วไปมักจะมีการนําเสนอเปน 5 บท ดังน้ี 

    บทท่ี 1 บทนํา 

  - ความเปนมาของปญหาการวิจัย (อธิบายถึงที่มาของการวิจัย เชน นโยบาย ปญหา 

แนวทางการแกปญหา ขอสรุปในการทําวิจัย)   

  - วัตถุประสงคการวิจัย (กําหนดสิ่งที่ผูวิจัยตองการศึกษา มีลักษณะเปนรายขอ)  

  - คําถามการวิจัย (หากมี) เปนการต้ังคําถามเพื่อเตือนผูวิจัยในการศึกษา โดยมี

ความสัมพันธกับวัตถุประสงคการวิจัย อาจมีมากกวาวัตถุประสงคก็เปนไปได 

  - สมมติฐานการวิจัย (การกําหนดแนวทางการตอบวัตถุประสงคหรือผลการที่คาด

การไวลวงหนา โดยมักสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย) 

  - ขอบเขตของงานวิจัย (ประชากร กลุมตัวอยาง ขอจํากัดการวิจัย นิยามศัพทที่

เกี่ยวของ)  

  - กรอบแนวคิดทางการวิจัย (ทฤษฏี ตัวแปรที่ตองการศึกษาและมีความเกี่ยวของ

เช่ือมโยงและมีเหตุมีผลสัมพันธตอกัน นําเสนอในรูปแบบแผนภูมิที่งายตอความเขาใจ) 

  - ประโชนของการวิจัย  

          

 บทท่ี 2 วรรณกรรมงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

  เปนการนําทฤษฎีมาสนับสนุนการวิจัยเพื่อใหมีความนาเช่ือถือ โดยแสดงแนวคิดตาง 

ๆ ที่มีความเช่ือมโยงกับงานวิจัย ทั้งน้ีผูวิจัยควรมีการเรียบเรียง อางอิง และสรุปเอกสารใหมีความ

ชัดเจนตามหลักการอยางเหมาะสม นําเสนอเปนหัวขอยอย ประกอบดวย 

  - แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร บทความ 

  - งานวิจัยที่เกี่ยวของ (ในประเทศและตางประเทศ) 

 บทท่ี 3 วิธดํีาเนินการวิจัย 

  - ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย (มีลักษณะเปนหัวขอยอยอธิบายถึงแผนการดําเนินการ

วิจัยต้ังแตตนจนจบผลงาน) 

  - เครื่องมือที่ใชในการศึกษา (แบบสัมภาษณ แบบประเมิน แบบสังเกต ฯลฯ) 

  - การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ (ความเที่ยงตรงและความเช่ือมั่นของเครื่องมือ

โดยมีการใชสถิติเพื่อกําหนดคุณภาพตามระเบียบการวิจัย)  
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  - ข้ันการดําเนินการทดลอง หรือการเก็บรวบรวมขอมูล (แสดงใหเห็นถึงการไดมของ

การวิจัยที่มคุีณภาพ ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ โดย คุณภาพจะประเมินโดยผูเช่ียวชาญ ประสิทธิภาพ 

ประเมินจากกลุมตัวอยาง)  

  - การเก็บรวบรวมขอมูล (อธิบายการไดมาของขอมูลนําเสนอเปนรายขอ)  

  การวิเคราะหขอมูล (พิจารณาใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค) 

 บทท่ี 4 วิเคราะหขอมูล 

  - เปนการนําผลของการวิเคราะหขอมูล และตีความหมาย โดยนําเสนอเปนตอน ๆ

ตามวัตถุประสงคโดยใชตาราง แผนภูมิ เพื่อใหผูอานเขาใจงายและชัดเจน 

 บทท่ี 5 สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ เปนการสรุปภาพรวมการวิจัยโดยยอ 

ประกอบดวย 

  - วัตถุประสงคการวิจัย การดําเนินการวิจัย วิธีการดําเนินการวิจัย 

  - สรุปผลของการวิจัย (นําเสนอเปนรายขอ) 

  - อภิปรายผลการวิจัย (การคนพบจากการวิจัย สอดคลองกับทฤษฏี และงานวิจัยอื่น 

ๆ อยางไร) 

  - เสนอแนะ ประกอบดวย ขอเสนอแนะทั่วไป คือการเสนอแนะในสวนที่เกี่ยวของ

กับขอคนพบในการวิจัย และเสนอแนะหัวขอหรือเประเด็นสมควรทีจ่ะมีการทําวิจัยตอไป 

 

 3. สวนทาย 

  - บรรณานุกรม เปนการรวบรวมรายเจาของผลงาน บทความ ตํารา หนังสือ 

เอกสาร งานวิจัยที่ผูวิจัยอางอิง ทั้งงานของประเทศไทยและตางประเทศ โดยนําเสนอในรูปแบบที่เปน

มาตรฐานสากล เชน APA Style (American Psychological Association) MLA Style (Modern 

Language Association) Chicago Style Vancouver Style Harvard Style เปนตน 

  - ภาคผนวก ซึ่งไดแก รายช่ือผูเช่ียวชาญ ตัวอยางแบบสอบถาม แบบประเมิน ผล

การวิเคราะหเครื่องมือ ตัวอยางเครื่องมือ จดหมายติดตอ หรือสําเนาเอกสารที่สําคัญและเกี่ยวของ 

  - ประวัติผูวิจัย เปนขอมูลสวนบุคคลอยางสังเขปของผูวิจัย 

  

 สามารถสรุปไดวา การวิจัย คือการแสวงหาความรูอยางเปนระบบ ซึ่งจะนําเสนอตามวัตถุ

วัตถุประสงคที่ผูวจยัไดกําหนด ซึ่งเปนประโยชนการศึกษาคนควาของตนเอง หรือองคกร เปนการ

ตอบปรากฏการณ สภาพการ การแกปญหา หรือการประเมิน ซึ่งมีการกําหนดกลุมเปาหมายในการ

วิจัยที่สามารถอางอิงได โดยใชเครื่องมอืในการประเมินอยางมีคุณภาพ วิเคราะหขอมูลทีใ่ชหลักการ

ตามกระบวนการวิทยาศาสตรผานการตีความหมายอยางถูกตองและเกิดความเขาใจ ตลอดจน

นําเสนอในรูปแบบรายงานที่มีรูปแบบอยางสมบูรณและเปนสากล ซึ่งมีสวนสําคัญประกอบดวย 

ความสําคัญและปญหาของการวิจัย วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ วิธีการดําเนินการวิจัย ผล
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การวิเคราะหขอมูล สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ เปนสิ่งที่สําคัญจะชวยใหนักวิจัยไดทราบถึงสภาพ

ปญหาปจจุบัน ความตองการ แนวทางการพัฒนา ที่จะชวยใหการศึกษามีความสมบูรณข้ึนและเปน

ประโยชนตอองคกรตอไป 
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