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สนใจจะทําวิจัยจะเริ่มตนอยางไร
ผูที่สนใจจะทําวิจยั จะเริ่มตน ดังนี้

1. หาปญหาที่จะทําวิจัย โดยวิธีตาง ๆ ดังนี้
1.1 สํารวจตนเองกอนวาสนใจอยากรูเรื่องอะไร อาจจะเปนเรื่องเกี่ยวกับงานที่ทําหรือสาขาวิชาที่
ตนเองเรียนมา เลือกเรื่องที่ตนสนใจมากทีส่ ุดมาเปนปญหาในการทําวิจัย
หรือ
1.2 จากการอานผลงานวิจยั ในรายงานการวิจัยทุกเรื่องผูว ิจัยจะมีขอเสนอแนะในการทําวิจยั
ถาสนใจในขอเสนอแนะเหลานั้น ก็นํามาเปนปญหาในการวิจัยได
หรือ
1.3 จากการอานตําราทางวิชาการ ลองพิจารณาดูวาองคความรูใดหรือทฤษฎีใดทีย่ ังไมมคี ําตอบ
หรือคําตอบยังไมสมบูรณ มีขอสงสัย นํามาเปนปญหาในการวิจัยได
หรือ
1.4 จากการอานหนังสือตาง ๆ หรือวารสารทางวิชาการ บทความ คําปราศรัย ความคิดเห็น
ของผูทรงคุณวุฒิ จากขอคิดเห็นตาง ๆ เหลานั้น นํามาเปนปญหาในการวิจัยได
หรือ
1.5 จากการสังเกต เชน ในขณะปฏิบัติงานลองสังเกตดูวามีสิ่งใดหรือเรื่องใดเปนปญหา
ปญหานั้นนํามาทําวิจยั ได
หรือ
1.6 จากปญหาของผูอื่น ไดแก ปญหาของเจาของทุนวิจัยมีโครงการให หรือจากการพูดคุยกับ
บุคคลในชุมชน จะไดทราบความตองการของชุมชน นํามาเปนปญหาในการวิจัยได
สรุป ถาอยากจะทําวิจัยตองฝกตนเองใหเปนคนอยากรูในเรือ่ งตาง ๆ เปนคนชางสงสัย สิ่งตาง ๆ
เหลานี้จะเปนปญหาในการวิจัย เพื่อหาคําตอบของเรื่องที่อยากรูหรือเรื่องที่สงสัย
ตัวอยาง: หัวขอปญหาที่นา ทําวิจยั
ดานนิเทศศาสตร
1. การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศนกับความคาดหวังการจัดวางเวลาออกอากาศ
ของผูปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
2. ปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของเคเบิลทีวีทองถิ่นใน 6 จังหวัด ภาคกลางตอนบน
3. ทัศนคติของผูชมสตรีตอการนําเสนอภาพลักษณสตรีในรายการขาวและรายการละคร
โทรทัศน
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4. การศึกษาสถานภาพแหงองคความรูเรื่อง “สตรีกับสื่อมวลชนในประเทศไทย พ.ศ. 2536-2552”
5. ปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอการตัดสินใจเลือกคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเอกชน ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ
6. การประเมินสุขภาพแบรนดมหาวิทยาลัยเอกชนยอดนิยม 5 อันดับแรก
7. การรับรูและการพัฒนาศักยภาพของกลุมผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น (OTOP) กับ
ยุทธศาสตรโอทอปเพื่อการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ป 2558
8. กลวิธีการเลาเรื่องและการสรางบุคลิกลักษณะของตัวละครในหนังสือการตูนญี่ปุน
9. สถานการณ บทบาทการดําเนินงานของกลุม องคกรสงเสริมการอานเพื่อเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว
10. การศึกษากลุมความคิดใหมและขอเสนอแนะเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ตอรูปแบบเนือ้ หารายการโทรทัศน/สื่อสําหรับเด็กและเยาวชนของสถานีโทรทัศนเพือ่ บริการสาธารณะ
ไทยพีบีเอส กรุงเทพฯ: องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
ดานการทองเที่ยว
1. Crisis management in tourism industry:
2. Creative for MICE industry:
3. Service marketing in tourism industry: a case study of SME hotels in Bangsean
4. Creative and innovation for tourism industry
5. The influence of media on tourism marketing
6. An investigation of virtual tourism as a leaning tool: a case study of self study in TRM 229
(Historical Sites in Thailand)
7. การเตรียมพรอมของบุคลากรดานการทองเที่ยวกับการเปดการคาเสรีอาเซียน 2015
8. การทองเที่ยวเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนในเขตชายฝงทะเลตะวันออก
ดานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1. Reading, speaking and listening problems in English major students
2. An investigation how to reinforce the attitude of Thai students: a case study of Sripatum
University, Chonburi Campus
3. The influence of extracurricular activities in studying English for the major students
4. The preparedness of English lecturer for ASEAN Economic Community in 2015
5. The comparison of using commercial and lecturer’s teaching material for English major
students
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2. เมื่อไดปญหาในการทําวิจัยแลว กําหนดชื่อเรื่องที่จะทําวิจัย
การตั้งชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องที่ตั้งควรมีลักษณะ ดังนี้
1. เกี่ยวของกับปญหาที่ผูวิจยั เลือกจะทําวิจัย
2. มีความชัดเจน เขาใจงาย มีความกระชับ
3. ชื่อเรื่องควรจะบอกไดวาจะศึกษาหรือทําวิจยั อะไร
ตัวอยาง:
สภาพปญหา: ในปจจุบันความสัมพันธแบบเคารพนับถือครูบาอาจารยของนิสิต นักศึกษา
มีอยูนอย ไมเหมือนสมัยกอน สิ่งเหลานี้เห็นไดจากนิสิต นักศึกษา เกิดความขัดแยงหลายเรื่องกับครู
อาจารย และสามารถแสดงความไมเคารพออกมาไดอยางโจงแจงทั้งกายกรรมและวจีกรรม มีการเดิน
ประทวงขับไล เดินสวนกันจะชนไหลกัน ครูอาจารยตองหลีกหรือหลบให เรียกวามีสภาพขาด
สัมมาคารวะ มองสถานะของครูอาจารยเปนลูกจาง ฯลฯ
วิเคราะหปญหา: สภาพดังกลาวมานี้อาจเกิดจากพฤติกรรมทั้งสองดาน คือ ดานครูอาจารย
และดานนิสิต นักศึกษา ตัวแปรสําคัญอยูที่สภาพการเปลีย่ นแปลงคุณธรรมประจําใจของทั้งสองฝาย
ความเชื่อและเจตคติเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมประกอบกับการจัดการเรียนการสอน ไดมีจุดมุงหมาย
เพื่อฝกคนใหเนนหนักไปในทางชวยตนเองแบบตัวใครตัวมัน สิ่งเหลานี้นิสิต นักศึกษา อาจจะไดรบั
มาจากสภาพครอบครัวแลวก็ได ที่กลาวมานี้ก็เปนการวิเคราะหสภาพดานดังกลาวเทานั้น
ตัวแปรที่สําคัญ: คุณธรรม ความเชื่อ เจตคติ ความเคารพ ลักษณะการอบรม ฯลฯ
ชื่อปญหา: สามารถตั้งไดหลายชื่อแลวแตจะจับจุดใดมาศึกษา เชน
- เปรียบเทียบคุณธรรมบางประการของนิสิต นักศึกษากับอาจารย
หรือ - เจตคติของนิสิต นักศึกษาทีม่ ีตออาจารยผูสอน
หรือ - ความสัมพันธระหวางความเชื่อของอาจารยและนักศึกษาที่มีตอรูปแบบการเคารพ
ในสังคมไทย
ฯลฯ
(จากหนังสือเทคนิคการวิจยั ทางการศึกษาของ ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ)
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3. เขียนเคาโครงวิจัยหรือโครงการวิจัย
การเขียนเคาโครงวิจัยหรือโครงการวิจัย เปรียบเสมือนกับเปนพิมพเขียว สําหรับการทําวิจัย
ซึ่งการวิจัยแตละประเภทจะมีลักษณะเฉพาะแตกตางกัน ดังนี้
การวิจัยเชิงปริมาณ
การเขียนเคาโครงการวิจัยเชิงปริมาณ จะประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้
1. บทนํา ประกอบดวย
1.1 ความเปนมาและที่มาของปญหา
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย และคําถามในการวิจัย
1.3 สมมติฐานของการวิจยั
1.4 ประโยชนที่ไดรับหรือคาดวาจะไดรบั จากงานวิจยั
1.5 ขอบเขตของการวิจยั
1.6 ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการวิจัย
1.7 นิยามศัพทเฉพาะ
1.8 ขอตกลงเบื้องตน
1.9 กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจยั
2. การศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของ
3. แผนงานและวิธีดําเนินการวิจัย
3.1 การออกแบบการวิจยั
3.2 ประชากรและตัวอยาง
3.3 เครื่องมือและวิธีการรวบรวมขอมูล
3.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
4. บรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิง
การเขียนเนื้อหาสาระสําคัญในแตละหัวขอ มีขอเสนอแนะดังนี้
1. บทนํา เปนบทแรกที่จะแสดงใหทราบถึงความสําคัญของงานวิจยั ทีผ่ ูวิจัยจะดําเนินการ ควร
มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา เปนตอนทีจ่ ะบงถึง อางถึง พาดพิงถึง เหตุผล
และหลักการของปญหาในการวิจัยเรื่องนั้น ตลอดจนจุดเริ่มของปญหาจะวิจัยวามีแหลงกําเนิดมาจาก
อะไร มีที่มาของปญหาเปนอยางไร มีการอางอิงทฤษฎี หลักการและขอเท็จจริงพื้นฐาน ซึ่งใชเปน
ขอสนับสนุนใหปญหามีน้ําหนักหรือขมวดใหเปนปญหาในการวิจัย หรือชี้ถึงตําแหนงของปญหาที่จะ
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กําลังศึกษาอยูใ นแงมุมใดของสาขาวิชานั้นหรืออยูในปญหาใหมทยี่ ังไมเปนที่ยุตหิ รือเปนการขัดแยง
สนับสนุนขอเท็จจริงหรือทฤษฎีใด โดยสรุป การเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหาก็เพื่อให
รูถึงตนตอของปญหา เหตุผลและหลักการที่เปนพื้นฐานของปญหานั่นเอง ซึ่งไดมาจากการวิเคราะห
ปญหามาทําวิจัย โดยพิจารณาวาปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันเปนอยางไร มีความสําคัญอยางไร จึงตองทํา
การวิจยั จะไดประโยชนอยางไรจากการทําวิจัย
1.2 วัตถุประสงคของการทําวิจัย/คําถามในการวิจัย เปนการวิเคราะหวา ในการวิจยั ครั้งนี้
ตองการอะไรหรืออยากทราบอะไร ซึ่งจะเปนวัตถุประสงคการวิจัย (Research Objective) และคําถาม
ในการวิจัย (Research Question)
1.3 สมมติฐานของการวิจัย (Research Hypothesis) เปนการวิเคราะหวาเมื่อทําการวิจัย
แลวผลที่ไดควรเปนอยางไร ซึ่งจะเปนการคาดคะเนผลงานวิจัยนั่นเอง การกําหนดหรือตั้งสมมติฐาน
สําหรับงานวิจัยหนึ่ง ๆ นั้น ผูวิจัยจะตองสามารถอธิบายไดวาทําไมจึงคาดเดาหรือคาดคะเนอยางนั้น
สมมติฐานจะเปนแนวทางในการที่จะหาคําตอบของงานวิจัยนั้น
การกําหนดสมมติฐานของการวิจัย ควรอาศัยแนวคิด ทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของมา
เปนแนวทาง และการกําหนดสมมติฐานควรใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและคําถามในการวิจัย
เพื่อใหไดคําตอบของงานวิจัย (Research Answers)
ตัวอยาง การเขียนคําถามในการวิจัย วัตถุประสงคของการวิจัย และสมมติฐานของการวิจัย
โครงการวิจยั เรื่อง “ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่มตี อการใชบริการดาน
การสนับสนุนการเรียนการสอน”
คําถามการวิจัยที่ 1: นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมมีความพึงพอใจตอการใชบริการดาน
สนับสนุนการเรียนการสอนมากนอยเพียงใด
วัตถุประสงคที่ 1: เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมที่มตี อการ
ใชบริการดานสนับสนุนการเรียนการสอน
สมมติฐานการวิจัยที่ 1: นักศึกษามีความพึงพอใจระดับปานกลาง

คําถามการวิจัยที่ 2: นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมที่เรียนอยูชั้นปตา งกันมีความพึงพอใจตอการ
ใชบริการดานสนับสนุนการเรียนการสอนแตกตางกันหรือไม
วัตถุประสงคที่ 2: เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมที่มีตอการ
ใชบริการดานสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาที่เรียนอยูชนั้ ปตางกัน
สมมติฐานการวิจัยที่ 2: นักศึกษาที่เรียนอยูช ั้นปตางกันมีความพึงพอใจตอการใชบริการดาน
สนับสนุนการเรียนการสอนตางกัน
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คําถามการวิจัยที่ 3: นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอการใช
บริการดานสนับสนุนการเรียนการสอนแตกตางกันหรือไม
วัตถุประสงคที่ 3: เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาเพศชายและเพศหญิงที่มีตอการใช
บริการดานสนับสนุนการเรียนการสอน
สมมติฐานการวิจัยที่ 3: นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีความพึงพอใจตอการใชบริการดาน
สนับสนุนการเรียนการสอนแตกตางกันหรือไม
1.4 ประโยชนที่จะไดรับหรือคาดวาจะไดรบั จากงานวิจัย เปนการเขียนใหทราบวาเมื่อทําวิจยั
เรื่องนีแ้ ลวจะไดประโยชนอะไรบาง เชน ประโยชนทางทฤษฎี ประโยชนที่จะนําไปใชในทางปฏิบัติ เกิด
องคความรูใ หม ๆ คืออะไร
1.5 ขอบเขตของการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง เปาหมายในการทําวิจัยจะตองมี
ขอบเขตของการวิจยั ทั้งนีเ้ พราะผูว ิจยั ไมสามารถทําการวิจยั ไดหมดครบถวน ดังนั้นนักวิจยั จะกําหนด
ขอบเขตดานประชากร กลุมตัวอยาง ตัวแปร เพื่อจะไดมองแคบลงไป การแปลผลจึงจะชัดเจน มีความ
คลาดเคลื่อนนอย ตัวอยางเชน
“การวิจยั เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมที่มีตอการใชบริการดาน
สนับสนุนการเรียนการสอน” กําหนดขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
1. ศึกษาเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ปการศึกษา 2554
2. กลุมประชากร ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปการศึกษา 2554
เพศชาย เพศหญิง ชั้นปที่ 1 ชัน้ ปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชัน้ ปที่ 4
3. กลุมตัวอยาง คือ ตัวแทนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปการศึกษา 2554 เพศชาย เพศหญิง ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชัน้ ปที่ 3 ชัน้ ปที่ 4
1.6 ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการวิจัย ในการทําวิจยั ตองพิจารณาวามีสิ่งใดบางที่เกี่ยวของกับ
งานวิจยั ซึ่งจะเรียกวาตัวแปรในการวิจัย การกําหนดตัวแปรในการวิจัย ควรจําแนกใหไดวา ตัวแปรใดเปน
ตัวแปรตน (Independent Variable) และตัวแปรใดเปนตัวแปรตาม (Dependent Variable) โดยพิจารณาดังนี้
ตัวแปรที่มีการเปลี่ยนแปลงแลวมีผลทําใหตัวแปรอื่นเปลี่ยน คือ ตัวแปรตน สวนตัวแปรที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตามตัวแปรอื่นจะเปนตัวแปรตาม ตัวอยางเชน
“การวิจยั เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมที่มีตอการใชบริการดาน
สนับสนุนการเรียนการสอน”
ตัวแปรตน คือ - เพศชาย เพศหญิง
- ชั้นปที่ 1 ชัน้ ปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4
ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมที่มีตอ การใชบริการ
ดานสนับสนุนการเรียนการสอน 3 ดาน ไดแก ดานลงทะเบียนเรียน

7
ดานคอมพิวเตอร และดานอาคารสถานที่
1.7 นิยามศัพทเฉพาะ เปนการกําหนดคําขยาย หรือคําอธิบาย หรือใหนยิ ามขอความ หรือ
คําบางคํา ซึ่งอาจตีความหมายไดหลายทาง การนิยามหรือกําหนดศัพทเหลานี้มีการกําหนดไว 2 แบบ ดังนี้
1. นิยามตามทฤษฎี เปนการกําหนดคําจํากัดความหรือคําอธิบายตามทฤษฎี เชน น้าํ หนัก
ตามทฤษฎี คือ ความหนัก
2. นิยามศัพทปฏิบัติการ เปนการกําหนดคําจํากัดความตามที่ผูวิจยั กําหนดขึน้ มาเพือ่ ใช
ในงานวิจยั
2. การศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
เปนการเขียนแสดงถึงทฤษฎีและแนวคิดตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับงานวิจยั นอกจากนี้อาจจะนํา
งานวิจยั ที่มีผูทาํ ไวแลวสวนเกี่ยวของหรือใกลเคียงกับงานวิจยั ที่ผูวิจยั จะทํา
3. แผนงานและวิธดี ําเนินการวิจยั ประกอบดวย
3.1 ระเบียบวิธีวิจยั ที่ใช
กําหนดวิธีวิจยั ที่ใชวา เปนแบบใด ดังนี้
3.1.1 การวิจยั แบบการทดลองและกึ่งทดลอง (experimental/quasi-experimental design)
3.1.2 การวิจยั แบบการสํารวจ (survey design) ซึ่งเปนการวิจัยทีไ่ มใชการทดลอง
3.2 กําหนดเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนการกําหนดวาจะใชเครื่องมือใดวัด
คาของตัวแปรตาม ตัวอยางเครื่องมือ ไดแก แบบทดสอบ (test) แบบบันทึกตรวจสอบรายการ (check
lists) แบบสัมภาษณ (interview) แบบสังเกต (observation) แบบสอบถาม (questionnaire) เปนตน
3.3 วิธีการเลือกตัวอยาง นิยมใชกนั 4 วิธี คือ
3.3.1 แบบสุม (random sampling)
3.3.2 แบบสุมตามระดับชั้น (stratified random sampling)
3.3.3 แบบมีระบบ (systematic random sampling)
3.3.4 แบบแบงกลุม (cluster random sampling)
การเลือกกลุมตัวอยางแบบสุม
การเลือกกลุมตัวอยางแบบนี้ คือ ใหมวลประชากรทุกหนวยมีโอกาสไดรบั เลือกเปน
สมาชิกในกลุม ตัวอยางเทา ๆ กัน ซึ่งอาจใชวิธีการจับฉลาก ใชตารางตัวเลขสุม
การเลือกกลุมตัวอยางแบบสุม ตามระดับชัน้
การเลือกกลุมตัวอยางแบบนีโ้ ดยศึกษาคุณลักษณะของกลุมประชากรกอนแลว แบงกลุม
ประชากรออกเปนกลุมยอย ๆ ตามคุณลักษณะ หาสัดสวนของกลุมยอย ๆ เลือกสมาชิกจากลุมยอย ๆ
ตามสัดสวนทีก่ ําหนดไว โดยวิธีการสุมอยางงาย
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การแบงชั้นในกลุมประชากร อาจแบงตามเพศ (ชาย-หญิง) ขนาดโรงเรียน (เล็ก กลาง
ใหญ) ระดับชัน้ เรียน (ป.1, ป.2, ป.3, ฯลฯ) อายุ (1-5 ป, 6-9 ป, 10-13 ป, ฯลฯ) เปนตน
การเลือกกลุมตัวอยางแบบสุม อยางมีระบบ
ในการเลือกกลุมตัวอยางบางกรณีมวลประชากรไดจัดเรียงไวเปนระบบแลว เชน การเรียง
หนังสือในหองสมุด การเรียงคําในพจนานุกรม เลขบาน รายชื่อคนที่เรียงตามตัวอักษร ฯลฯ ประชากร
ลักษณะนี้ผูวจิ ยั อาจเลือกเปนชวง ๆ เชน นับทีละ 10 หนวย แลวเลือกหนวยที่ 1 หนวยที่ 10 หนวยที่ 20
เชนนี้ไปเรื่อย ๆ จนครบจํานวนที่ตองการ
การเลือกกลุมตัวอยางแบบกลุม
การเลือกกลุมตัวอยางจากมวลประชากร บางครั้งจะประสบปญหาเกีย่ วกับการเลือกทีละ
หนวยของกลุม ตัวอยาง เพราะการเลือกดวยวิธีการทั้งสามที่กลาวมาแลว อาจทําไมไดในทางปฏิบัติ และ
อาจเสียเวลา เงินในการรวบรวมขอมูลมาก ตัวอยางเชน จะทําการวิจัยเกีย่ วกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6 ในจังหวัดชลบุรี ถาเลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมตองจับฉลากชื่อนักเรียนทีละคน ๆ กลุมตัวอยางแต
ละคนอาจกระจัดกระจายทุกตําบล ทุกอําเภอ ทุกโรงเรียน การเก็บขอมูลเปลืองคาใชจายมาก ดังนั้น อาจ
แบงกลุมโรงเรียนตามสภาพแวดลอมของโรงเรียน เชน แบงเปนเมืองกับชนบท สุมโรงเรียนตามกลุม
โรงเรียน เขตเมือง และโรงเรียนในเขตชนบทกอน ถือเปนกลุมตัวอยาง โรงเรียนในเขตเมือง กลุม
ตัวอยางโรงเรียนเขตชนบท และสุมขั้นตอ ๆ ไป จนไดชอื่ นักเรียนเปนกลุมตัวอยางตามจํานวนกลุม
ตัวอยางทีก่ ําหนดไว
3.4 กําหนดวิธีการวิเคราะหขอมูลและวิธกี ารทางสถิติที่ใช
เปนการกําหนดวาในวิธวี ิจยั เรื่องนี้จะวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการใด ถาวิเคราะหขอมูลดวย
วิธีการทางสถิติ กําหนดวาจะใชสถิติเรื่องใด เชน คารอยละ คาเฉลี่ย ( ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยใชสถิติทดสอบที (t test) หรือการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA,
MANOVA) สหสัมพันธ เปนตน
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การวิจัยเชิงคุณภาพ
1. การกําหนดปญหาการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยทั่วไปหัวขอการวิจยั เชิงคุณภาพมักพัฒนาขึ้นจากประเด็นปญหาทางสังคมและการเมือง
ขอวิตกกังวลหวงใยของแตละบุคคล/กลุมบุคคลในชุมชนและสังคม ตลอดจนประสบการณ ขอฉงน
สนเทหใจ และความสนใจใครรูสวนตัวของนักวิจัย กําหนดปญหาการวิจัยเชิงคุณภาพมีลักษณะระบุเปน
ขอสงสัยใครรูในประเด็นการเกิดขึ้นและการดําเนินไปของปรากฎการณที่ที่สนใจอยางคราว ๆ ในระยะ
เริ่มตนทําการศึกษา จากนั้นจึงคอยปรับเปลี่ยนไปสูประเด็นปญหาการวิจัยที่อยูในสภาวะเปนรูปธรรม
และเจาะจงมากขึ้น เมื่อนักวิจัยไดรับขอมูลหลักฐานมากขึ้นในระหวางเขาไป “สัมผัส” ปรากฎการณใน
สนามวิจยั
2. การเขียนขอเสนอโครงการหรือเคาโครงการวิจัยเชิงคุณภาพ
การเขียนขอเสนอโครงการหรือเคาโครงการวิจัยเชิงคุณภาพโดยทัว่ ไปจะไมมีรูปแบบ
มาตรฐานอยางตายตัว สําหรับเปนแนวปฏิบัติรวมกันระหวางนักวิจัยเชิงคุณภาพ แตนักวิธีการวิจยั เชิง
คุณภาพผูมีชื่อเสียงไดเสนอแนะหัวขอสําคัญในการเขียนขอเสนอโครงการวิจยั หรือเคาโครงการวิจยั เชิง
คุณภาพควรมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. บทนํา (introduction) ประกอบดวยหัวขอตอไปนี้
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหาการวิจยั
1.2 จุดมุงหมายของการวิจัย
1.3 ประเด็นคําถามชั่วคราวของการวิจยั
1.4 ประโยชนที่พึงไดรับจากการวิจัย
2. วิธีดําเนินการวิจัย (research methods)
2.1 การเลือกสถานที่และผูเขารวมในการวิจัย
2.2 วิธีการรวบรวมและการวิเคราะหขอมูลหลักฐาน
2.3 การตรวจสอบความถูกตองเชื่อถือได
3. บรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิง
4. ภาคผนวก
ขอแนะนําในการเขียนหัวขอตาง ๆ มีดังนี้
ที่มาและความสําคัญของปญหาการวิจัย เปนการเขียนในลักษณะแถลงใหผูอานทราบวาหัวขอ
การศึกษาและปญหาการวิจยั ที่ตองการแสวงหาความรูความจริงเกิดขึ้นไดอยางไร ทําไมนักวิจยั จึงสนใจ
ศึกษาปญหาการวิจัยนั้น วิธีการเขียนหัวขอนี้ไมมีรูปแบบหรือหลักเกณฑแนนอนตายตัว แตควรให
สาระสําคัญครอบคลุมประเด็นหลักที่เกี่ยวพันกัน 3 ประการ คือ
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1. ภูมิหลังหรือที่มาของหัวขอปญหาการวิจยั เปนการเขียนเกริ่นนําเริ่มตนดวยการบรรยาย
เชิงทบทวนใหผูอานทราบวามีการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับปญหานั้นมาบางหรือยัง การวิจัยในอดีตไดขอสรุปผล
ของการศึกษาที่สําคัญมีอะไรบาง สามารถใหสารสนเทศหรือขาวสารที่นําไปสูความเขาใจหรือลดความ
รุนแรงของปญหาไดมากนอยเพียงใด มีแงมุมใดบางที่ยงั เปนปญหาและยังตองการคําตอบอยู
2. ถอยแถลงความเกีย่ วกับปญหาการวิจยั (statement of the problem) เปนการเขียนแจงให
ผูอานทราบอยางชัดเจนและตรงไปตรงมาวาหัวขอการศึกษาและปญหาการวิจัยที่ตองการแสวงหา
ความรูความจริงคืออะไร
3. ความสําคัญและความจําเปนของการวิจัย (significance of the proposed study) เปน
การเขียนแจกแจงสาระสําคัญเพื่อแจงใหผอู านทราบวาปญหาการวิจยั มีความสําคัญและความจําเปนตอ
การแสวงหาความรูความจริงโดยการทําวิจยั เพื่อสืบคนหาคําตอบอยางไร และถาไมดําเนินการตามที่ระบุไว
ในขอเสนอโครงการทําวิจยั แลวจะกอใหเกิดปญหาความยุงยากหรือผลกระทบทางลบตอบุคคล ชุมชน
และสังคมใดบางและในระดับมากนอยเพียงใด
จุดมุงหมายของการวิจัย การเขียนจุดมุงหมายการวิจยั เปนการนําหัวขอปญหาการวิจัยทีก่ ลาว
อยางกวาง ๆ ในภูมิหลังมาเขียนแจกแจงใหมีสาระเจาะจงและชัดเจนยิ่งขึ้นในรูปของจุดมุงหมายการวิจัย
ซึ่งโดยทั่วไปนิยมเขียนเปนประโยคบอกเลาเพื่อบงชี้ผลอันเปนเปาหมายปลายทางของกระบวนการวิจัย
ตามที่นักวิจัยตองการกระทําใหเปนผลสําเร็จ การเขียนจุดมุงหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพ มักใชคํากริยา
หรือสิ่งที่บงชี้ความหมายเพือ่ พรรณนา คนพบ ศึกษาเอกสาร อธิบาย สํารวจ และแสวงหาปรากฏการณ
หลักอันเปนปญหาการวิจยั ทีส่ นใจ
ประเด็นคําถามชั่วคราวของการวิจัย การเขียนประเด็นคําถามของการวิจยั คือ การนําจุดมุง หมาย
ของการวิจัยมาแยกแยะเปนคําถามการวิจัยประเด็นยอย ๆ ที่ระบุแงมุมหรือขอบขายเฉพาะของปญหา
ที่นักวิจยั ทํากิจกรรมการแสวงหาความรูความจริงเพื่อตอบคําถามการวิจัยใหบรรลุตามจุดมุงหมายปลายทาง
ที่กําหนดไว การเขียนคําถามการวิจัยเชิงคุณภาพมักสื่อความหมายในแงมุมที่ตองการคําตอบประเภท
อธิบายเชิงเหตุผลการดําเนินไปของกิจกรรมหรือกระบวนการใด ๆ ทางสังคมที่ผูกระทําใหความหมาย
เหตุการณหรือการกระทําของตนเอง ภายใตบริบททางสังคมและวัฒนธรรมเฉพาะสถานที่และกาลเวลา
หนึ่ง ๆ เชน ทําไมบุคคลจึงมีทัศนะและการกระทําเชนนี้ และตองการคําตอบประเภทบรรยายหรือพรรณนา
รายละเอียดเกีย่ วกับสภาพลักษณะ แบบแผนเฉพาะ และการดําเนินไปของปรากฏการณทางสังคมใด ๆ ที่
สนใจ หรือกลาวอีกอยางหนึง่ คือ มีสาระสําคัญมุงเนนใหไดรับคําตอบของการวิจยั ประเภท “อะไร” หรื
อยางไร นอกจากนี้มักนิยมเขียนอยางกวาง ๆ เพียงเพื่อสื่อความหมายใหเห็นแนวทางการสืบคนหา
คําตอบในระยะเริ่มตนของการวิจัย สําหรับใชเพียงชัว่ คราวเทานัน้ ภายหลังจากนักวิจยั เขาไปทํางานวิจัย
ในสนามหรือสถานที่ทําการวิจัยแลว อาจปรับปรุงแกไขหรือปรับเปลี่ยนคําถามใหมได
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ประโยชนที่พึงไดรับจากการวิจัย ประโยชนที่พึงไดรับจากการวิจัยเปนการเขียนเพื่อแสดง
ใหผูอานเขาใจอยางชัดเจนวา ขอสรุปผลของการวิจยั ที่คนพบหรือสรรคสรางขึ้นจากการศึกษาวิจัยจะมี
คุณคาหรือใหประโยชนอะไรบาง มีคุณคาหรือประโยชนตอใครบาง มีคุณคาหรือเปนประโยชนอยางไร
วิธีดําเนินการวิจัย ในการเขียนวิธดี ําเนินการวิจัยควรกําหนดในเรื่องตอไปนี้
การเลือกสถานที่และผูเขารวมในการวิจัย การวิจยั เชิงคุณภาพตองเขียนอธิบายถึงพื้นที่ที่ใช
ในการศึกษาและผูใหขอมูลหรือผูเขารวมในการวิจัย ทัง้ นี้ตองระบุเกณฑในการเลือกพื้นที่และผูให
ขอมูลใหชัดเจน
วิธีการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล หลักฐาน เปนการเขียนเพื่อใหทราบวาใช
วิธีการใดในการเก็บรวบรวมขอมูล ตองบรรยายใหละเอียดวาจะทําอะไร ทําอยางไร รวมถึงทําที่ไหน ทํา
นานเพียงไร ทัง้ นี้ตองคํานึงถึงความยืดหยุน ตอการปรับเปลี่ยนในการทํางาน ดังนั้นผูเขียนอาจเขียนไวใน
ลักษณะกวาง ๆ และละเอียดพอที่จะสะทอนใหเห็นภาพการทํางานในภาคสนาม
การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพที่นิยมใชและมีประสิทธิภาพ ไดแก การสังเกตแบบ
มีสวนรวม การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม
การวิเคราะหขอมูล ตองอธิบายถึงการวิเคราะหขอมูลทั้งระหวางและภายหลังการเก็บ
รวบรวมขอมูลเสร็จแลววาจะทําอยางไร เพื่อชวยตอบคําถามการวิจัยที่ตั้งไว ในกรณีที่เปนการวิเคราะห
ดวยการใชคอมพิวเตอร ตองระบุชื่อรุนโปรแกรมที่ใชใหชัดเจน
การตรวจสอบความถูกตอง/ความนาเชื่อถือได ตองอธิบายวาใชวิธีการใดในการตรวจสอบ
ความถูกตอง/ความนาเชื่อถือของขอมูลใหละเอียด เชน การตรวจสอบสามเสา (triangulation) และควร
บอกดวยวาจะทําอยางไรและบอกเหตุผลที่เลือกวิธีนี้
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การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ
1. การกําหนดปญหาการวิจัยแบบผสมผสาน
การกําหนดปญหาในการวิจัยแบบผสมผสานจะมีลักษณะบูรณาการแนวคิดและหลักการ
ในการกําหนดปญหาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเขาดวยกัน เชน การกําหนดปญหาการวิจัย
ผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณเปนหลักและตามดวยวิธีการเชิงคุณภาพจะดําเนินการสืบคนและศึกษา
ทบทวนเอกสารและงานวิจยั เกีย่ วของตามโดยใชแนวคิดและหลักการวิจัยเชิงปริมาณเปนหลัก ในทาง
กลับกันการกําหนดปญหาการวิจัยผสมผสานวิธีการเชิงคุณภาพเปนหลักและตามดวยวิธีการเชิงปริมาณ
จะใชแนวคิดและหลักการวิจยั เชิงคุณภาพเปนแนวทางสําคัญในการดําเนินงาน
2. ขั้นตอนการออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ
Creswell ไดเสนอขั้นตอนการออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการไวดังนี้
1. เขียนหัวขอปญหาการวิจยั
2. ระบุประเด็นคําถามหลัก
3. แจกแจงประเภทของขอมูลที่ตองการรวบรวมและวิเคราะห
4. ระบุฐานความคิดและกรอบแนวคิดทฤษฎีอยางชัดแจง
5. เลือกแผนแบบผสมผสานวิธีการวิจยั ที่เหมาะสม
6. ระบุสัญลักษณของแผนแบบผสมผสานวิธีการวิจยั ที่เลือกใช
7. ออกแบบผสมผสานวิธีการวิจัยโดยการเขียนไดอะแกรม
8. เขียนจุดมุงหมายของการผสมผสานวิธีการวิจยั
9. เขียนประเด็นคําถามของการวิจยั แบบผสมผสานวิธีการ
เหตุผลเบื้องตนในการออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ
การเลือกแบบแผนการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการวิจยั ควรใช เมื่อ
1. มีขอโตแยงดานความไมพอเพียงการวิจยั ดวยวิธีการเดียว
2. มีขอพิสูจนที่จําเปนตองใชขอมูลหลักฐานมากกวา 1 รูปแบบ
3. มีขอโตแยงที่ตองไดรับขอคิดเห็นทีห่ ลากหลายแหลงและแงมุม
4. เมื่อจําเปนตองสืบคนหาคําตอบของประเด็นโตแยงในชุมชนหรือสังคม
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3. การเขียนเคาโครงการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ
สวนประกอบของเคาโครงการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ มีดังนี้
1. บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหาการวิจยั
1.2 จุดมุงหมายการวิจัย (รวมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและเหตุผลในการผสมผสาน
วิธีการทั้ง 2 รูปแบบ)
1.3 คําถามการวิจัย (รวมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
1.4 การทบทวนเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วของ (ถาวิธีการเชิงปริมาณมีลําดับความสําคัญ
มากกวาวิธีการเชิงคุณภาพ นิยมเขียนแยกไวอีกสวนหนึง่ ตางหาก)
1.5 ประโยชนที่ไดรับจากการวิจยั
2. วิธีการดําเนินการวิจัย
2.1 ลักษณะของการวิจยั แบบผสมผสานวิธีการ
2.2 ประเภทของการออกแบบการผสมผสานวิธีการ
2.3 โมเดลภาพและวิธีการออกแบบผสมผสานวิธีการ
2.4 วิธีการรวบรวมขอมูลหลักฐาน (รวมประเภทของขอมูลหลักฐาน และการเลือกตัวอยาง)
2.5 การวิเคราะหขอมูลหลักฐาน และวิธีการตรวจสอบความถูกตองเชื่อถือได
3. บรรณานุกรม
ในการเขียนเคาโครงการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการตองเขียนโมเดลภาพและวิธีการออกแบบ
ผสมผสานวิธีการเพื่อจะไดเห็นภาพชัดเจนวาวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนํามาผสมผสานกันอยางไร
ดังตัวอยางตอไปนี้
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แสดงการออกแบบผสมผสานวิธีการวิจัย โดยการเขียนไดอะแกรม
Concurrent Triangulation Design Visual Model
Procedure
Survey
Structured
observation
checklist
Chart audits
Statistical
analysis

QUAN
data collection

Product
Numeric
data

QUAN Test
data analysis statistic
SEM

Procedure
Semistructured
interviews
Observations
Documents
Artifacts
Coding
Thematic
analysis

QUAL
data collection

Product
Text data
Image data

QUAL Codes
data analysis Themes
GROUNDED
THEORY

RESULTS
Comparing results

Composite
Model
ในการเขียนเคาโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนการวิจัย ควรมีหัวขอ
เพิ่มเติมอีก 2 หัวขอ คือ
1. แผนการดําเนินการวิจยั
2. งบประมาณคาใชจาย
แผนการดําเนินงานวิจัย เปนการเขียนแผนแสดงขั้นตอนในการทําวิจยั และระยะเวลาที่ใชใน
แตละขั้นตอนเพื่อผูอานจะไดทราบวานักวิจัยจะทํากิจกรรมอะไรบางในชวงเวลาใด
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ตัวอยาง
โครงการวิจัยใชเวลา 1 ป เริ่มเดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม แบงชวงเวลาดําเนินกิจกรรมวิจัย
ไดดังนี้
กิจกรรมขั้นตอนดําเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ศึกษาเอกสารเกี่ยวของกับการวิจัย
เลือกกลุมตัวอยาง
สรางเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล
ดําเนินการวิจัยและเก็บรวมรวบขอมูล
วิเคราะหขอมูล
เขียนรายงานการวิจัย

งบประมาณคาใชจาย เปนการแจกแจงวาในการทําวิจัยโครงการนี้จําเปนตองใชทรัพยากรหรือ
งบประมาณใชจายที่จําเปนในการทําวิจยั ตลอดโครงการเปนจํานวนเงินเทาใด ควรแยกเปนหมวด ๆ ดังนี้
1. หมวดเงินเดือนหรือคาตอบแทน ไดแก เงินคาตอบแทนนักวิจยั หลัก ผูชวยนักวิจยั เจาหนาที่
ธุรการ คนขับรถยนต และเจาหนาที่อื่น ๆ (กําหนดตามที่เจาของทุนวิจัยระบุไว)
2. หมวดคาใชสอย เปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชบริการดานตาง ๆ ไดแก การติดตอสื่อสาร
(เชน คาโทรศัพท คาแสตมป คาธรรมเนียม) คาถายเอกสาร คายานพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิงและ
น้ํามันหลอลื่น คาจางวิเคราะหและประมวลผลขอมูลหลักฐาน คาประกันภัยคุมครองใหแกนกั วิจยั ขณะ
ทํางานในสนามหรือหองปฏิบัติการ เปนตน
3. หมวดคาวัสดุ เปนคาใชจายสําหรับซื้อสิ่งของที่มีสภาพสิ้นเปลืองหรือใชหมดไปภายในชวง
ระยะเวลาหนึ่ง รวมทั้งสิ่งของที่จัดซื้อมาเพื่อการบํารุงรักษาหรือซอมแซม เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ
หมึกพิมพ โรเนียว และสมุดสนาม เปนตน
4. หมวดคาครุภัณฑ เปนคาใชจายเพื่อซื้อสิ่งของที่มีสภาพคงทนถาวร มีอายุการใชงาน
แหลงทุนอุดหนุนการวิจัยบางแหงไมอนุญาตใหเขียนงบประมาณใชจายในหมวดนี้
5. หมวดคาใชจายเบ็ดเตล็ด ไดแก คาใชจา ยที่อยูนอกเหนือจากระบุขางตน เชน คาขนสงหรือ
ขนยายเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ไปยังสนามการวิจยั เชน คาเชาสถานที่ชั่วคราวขณะทําการวบรวม
ขอมูลหลักฐานในสนามวิจยั เปนตน
การเขียนงบประมาณคาใชจา ยบางแหลงเงินทุนไมแบงเปนหมวดดังกลาวนี้ ผูวิจยั ก็ตองระบุ
ตามที่แหลงทุนนั้น ๆ กําหนด
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(ตัวอยาง)
แบบเสนอเคาโครงการวิจัย
1. ชื่อโครงการ

การติดตามผลบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2553
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

2. ประเภทของงานวิจัย งานวิจยั สถาบัน
3. คณะผูดําเนินงานวิจัย สํานักงานวิจัยและแผน
1. รองศาสตราจารยกาญจนา มณีแสง
2. เจาหนาที่สาํ นักงานวิจยั และแผน

หัวหนาโครงการวิจัย
นักวิจัย

4. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจยั
4.1 ความสําคัญและที่มาของการวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เริ่มกอตั้งเมื่อป พุทธศักราช 2530 เปนมหาวิทยาลัย
เอกชนแหงแรกในภาคตะวันออก ไดผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหมีความรูความสามารถ มีคุณภาพ
และมี ศั ก ยภาพการทํ า งานในสั ง คม โดยมี น โยบายและเป า หมายที่ จ ะผลิ ต บั ณ ฑิ ต และมหาบั ณ ฑิ ต
ในสาขาวิ ช าที่ มี ค วามจํ า เป น ต อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม และผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให เ ป น ที่ ต อ งการของ
ตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนา โครงการวิจัยสถาบันเรื่อง “การติดตามผล
บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2553” มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสํารวจภาวะการ
มีงานทําของบัณฑิตและมหาบัณฑิต และศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตตามทัศนะ
ของผูบังคับบัญชาหรือผูใชบัณฑิต และศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่หนวยงานตองการ เพื่อเปนขอมูล
การพัฒนาดานการเรียนการสอน และทําใหทราบถึงความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิต เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดเปนพื้นฐานในการวางแผนของมหาวิทยาลัยตอไปในอนาคต
4.2 วัตถุประสงคของโครงการ
4.2.1 เพื่อศึกษาภาวะการมีงานทําของบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ปการศึกษา 2553
4.2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตและมหาบัณฑิต
ของผูบังคับบัญชาหรือผูใชบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2553 เกี่ยวกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตและมหาบัณฑิต จํานวน 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู
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ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.3 คําถามในการวิจัย
4.3.1 บัณฑิตและมหาบัณฑิตมีงานทํามากนอยเพียงใด ลักษณะงานที่ทาํ เปนอยางไร
ไดรับเงินเดือนเทากับและสูงกวาที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) กําหนดรอยละเทาใด
4.3.2 ผูบังคับบัญชาหรือผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบัณฑิตมาก
นอยเพียงใด
4.4 ความสําคัญของการศึกษา/ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
4.4.1 ทําใหทราบถึงภาวะการมีงานทําของบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ปการศึกษา 2553
4.4.2 ทําใหทราบถึงความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหรือผูใชบัณฑิตเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตและมหาบัณฑิต ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะ
ทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของและเอกสารอางอิง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี. (2549). คูมือหลักสูตรนักศึกษา ปการศึกษา 2549-2551. ชลบุรี:
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี.
________. (2552). คูมือหลักสูตรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2552. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี.
________. (2551). รายงานการวิจัยเรื่อง การติดตามผลบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ปการศึกษา 2550. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี.
4.6 ระเบียบวิธีวิจัย
วิธีการศึกษา การวิจัยครั้งนีใ้ ชระเบียบวิธีวจิ ัยเชิงสํารวจ และเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
- แบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิตและมหาบัณฑิต
- แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและมหาบัณฑิตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
และคุณลักษณะของบัณฑิตและมหาบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
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ขอบเขตของการวิจัย การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษากับกลุมประชากร ดังนี้
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2553
จํานวน 897 คน
มหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2553
จํานวน 62 คน
ผูบังคับบัญชาหรือผูใชบัณฑิตและมหาบัณฑิต
จํานวน 959 คน
การวิเคราะหขอ มูล ใชสถิติคารอยละ คาเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5. ระยะเวลาที่ทําวิจัย (เริ่มเดือน กรกฎาคม 2554 สิ้นสุด เดือน มิถุนายน 2555)
กิจกรรม
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ป พ.ศ. 2554 - 2555
เดือน
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

1. เก็บรวบรวมขอมูล
ภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิตและมหาบัณฑิต
2. วิเคราะหขอมูล
ภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิตและมหาบัณฑิต
3. เก็บรวบรวมขอมูล
ความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตและมหาบัณฑิต
4. วิเคราะหขอมูล
ความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตและมหาบัณฑิต
5. สรุปผลการวิจัย

6. ผลการวิจัยที่คาดวาจะไดรับ
1. ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตและมหาบัณฑิต จําแนกตามคณะและสาขาวิชา
2. ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหรือผูใชบัณฑิตและมหาบัณฑิตเกีย่ วกับการปฏิบัติงาน และ
คุณลักษณะของบัณฑิตและมหาบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จําแนกตาม
คณะและสาขาวิชา
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7. งบประมาณคาใชจายตลอดโครงการ จํานวน 83,300.00 บาท (แปดหมื่นสามพันสามรอยบาทถวน)
จํานวนเงิน
(บาท)

รายการ
1. คาตอบแทน
1.1 คาตอบแทนผูวจิ ัย
1.2 คาตอบแทนที่ปรึกษาโครงการวิจัย
2. คาใชจายในการทําวิจยั
2.1 คาสงแบบสอบถามทางไปรษณีย ไป-กลับ (900 ฉบับ ๆ ละ 10 บาท)
2.2 คาจัดทําแบบสอบถาม (900 ฉบับ ๆ ละ 10 บาท)
2.3 คาประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร (900 ชุด ๆ ละ 20 บาท)
2.4 คาใชจายอื่น ๆ
2.5 คาพิมพตนฉบับรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
2.6 คาผลิตรายงานและจัดทํารูปเลมรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ
(15 เลม ๆ ละ 400 บาท)
3. คาบริหารงานโครงการวิจยั (10 เปอรเซ็นตของงบดําเนินการวิจัย)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

24,000.00
5,000.00
9,000.00
9,000.00
18,000.00
5,000.00
4,000.00
6,000.00
3,300.00
83,300.00

8. หนวยงานที่นําผลการวิจยั ไปใชประโยชน
1. หนวยงานภายนอก ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ
2. หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ไดแก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะนิติศาสตร คณะนิเทศศาสตร
คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะศิลปศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย และหนวยงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

(ลงชื่อ) …………………………………
(รองศาสตราจารยกาญจนา มณีแสง)
หัวหนาโครงการ
………/………/………
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การออกแบบการวิจัยที่นิยมใช
การวิจัยเชิงปริมาณ
การวิจยั เชิงปริมาณ นิยมแบงเปน 2 ประเภท คือ
1. การวิจยั เชิงทดลองและกึ่งทดลอง
2. การวิจยั ที่ไมทดลอง
การวิจัยเชิงทดลอง
การวิจัยแบบนี้เปนการวิจัยที่จะหาความจริงใหมเมื่อมีการควบคุมตัวแปรและเปนความ
พยายามหาความสัมพันธของเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดผลอีกอยางหนึ่ง การวิจัยเชิงการทดลอง จึงเปนการ
เปรียบเทียบผลของกลุมทดลองกลุมหนึ่งหรือหลายกลุม ที่มีการปฏิบัติเงื่อนไขตาง ๆ กับกลุมควบคุม
กลุมหนึ่งหรือหลายกลุมวามีผลแตกตางกันหรือไมเพียงใด
การวิจยั เชิงการทดลองมีลักษณะที่สําคัญ 3 ประการ คือ
1. การควบคุม (control) การควบคุมในการทดลองนั้นมีจุดประสงค ดังนี้
- เพื่อใหเกิดผลสูงสุด ซึ่งเนื่องจากตัวแปรที่ทดลอง
- เพื่อขจัดผลจากตัวแปรที่ไมตองการจะทดลอง
- เพื่อขจัดความคลาดเคลื่อนของการทดลองประเภทตาง ๆ
2. การจัดกระทําตัวแปร คือ การจัดกระทํากับตัวแปรที่ตอ งการทดลองและควบคุมตัวแปรที่
ไมตองการทดลอง
3. แบบแผนการทดลองจะตองมีความเที่ยงตรง ในการเลือกแบบแผนการทดลอง (experimental
design) เปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง ถาหากมีความเที่ยงตรงผลการทดลองก็จะถูกตอง ความเที่ยงตรงในการ
ทดลองมีอยู 2 ชนิด คือ ความเที่ยงตรงภายในและความเที่ยงตรงภายนอก
ก. ความเทีย่ งตรงภายใน (internal validity) หมายถึง การที่จะลงสรุปตัวแปรอิสระวาทําให
เกิดการเปลีย่ นแปลงในตัวแปรตาม จะตองมัน่ ใจวาไมมีตวั แปรอื่น ๆ นอกจากตัวแปรอิสระที่ทําใหตวั แปร
ตามเกิดการเปลี่ยนแปลง
ข. ความเที่ยงตรงภายนอก (external validity) หมายถึง ผลของการทดลองนัน้ สามารถอธิบาย
ทํานายและควบคุม ตามความหมายทางวิทยาศาสตรไดมากนอยเพียงใด ผลการทดลองที่เปนจริงและ
สามารถสืบอางไปสูมวลประชากรได
ในการวิจัยเชิงการทดลองจะมีลักษณะสําคัญ 3 ประการขางตนนั้นได ผูว ิจัยตองออกแบบ
แผนการทดลอง
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แบบแผนการทดลอง การทดลองมีอยูหลายแบบแผนดวยกัน กอนที่จะนําเสนอแบบ
แผนการทดลองขอกําหนดสัญลักษณเพื่อสื่อความหมาย คือ
X คือ การจัดกระทํา (treatment) (~ X แสดงวา ไมมีการจัดกระทํา)
T1 คือ การสอบหรือการวัดกอนที่จะจัดการกระทําการทดลอง (pretest)
T2 คือ การสอบหรือการวัดหลังจากที่จัดกระทําการทดลอง (posttest)
R คือ การกําหนดกลุมตัวอยางแบบสุม (random assignment)
C คือ กลุมควบคุม (control group)
E คือ กลุมทดลอง (experimental group)
แบบแผนการทดลองที่ 1 มีชื่อวา The one – shot case study
ทดลอง
X

สอบ (วัด)
T2

การทดลองแบบนี้ คือ มีกลุมตัวอยางหนึ่งกลุมแลวทําการทดลอง เมื่อทําการทดลองแลวก็
ทําการทดสอบหรือวัดผลเพือ่ ดูผลการทดลอง วิธีนี้ผลที่ไดไมคอยมีประสิทธิภาพมากนัก เพราะไมมีการ
ควบคุมตัวแปรแทรกซอนทีไ่ มตองการและไมมีการเปรียบเทียบกับอะไร เพราะมีการทดสอบเพียงครั้งเดียว
ดังนั้นผลที่ไดอาจจะไมใชเกิดจากการทดลองทั้งหมด
แบบแผนการทดลองที่ 2 มีชื่อวา one - group pretest - posttest design
สอบกอน
T1
วิธีการ

1.
2.
3.
4.
5.

ขอดี

1.
2.
1.

ขอเสีย

2.

ทดลอง
X

สอบหลัง
T2

เลือกกลุมตัวอยางมา 1 กลุม
ทดสอบหรือวัด กอนทําการทดลอง
ทําการทดลอง
ทดสอบหรือวัด หลังการทดลอง
ทดสอบความแตกตางในรายเฉลี่ยของมวลประชากรในการทดสอบ
ทั้งสองครั้ง
เปรียบเทียบการเพิ่มขึ้นอันเปนผลจากการทดลองได
ควบคุมการเลือกและการขาดหายไปของกลุมตัวอยางไดอยางดี
ไมคอยแนใจวาความแตกตางของผลการสอบทั้งสองครั้งจะเปนผล
โดยตรงจากการทดลองทั้งหมด
อาจมีตัวแปรอื่นสงผลตอการทดลอง
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สถิติที่ใช 1. คา t test
2. ANOVA แบบ repeated measure
แบบแผนการทดลองที่ 3 มีชื่อวา randomized control - group pretest - posttest design
กลุม
สอบกอน
ทดลอง
สอบหลัง
(วัดกอน)
(วัดหลัง)
E (R)
T1
X
T2
C (R)

T1

-

T2

วิธีการ

1. เลือกกลุมตัวอยางจากมวลประชากรแบบสุมแลวจัดตัวอยางออกเปน 2 กลุม
และกําหนดเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมแบบสุม
2. ทดสอบหรือวัดตัวแปรเกณฑเดียวกันของทั้งสองกลุม (T1) และหาคาเฉลี่ยไว
คือ C1 และ E1
3. จัดสภาพการณทุกอยางใหเหมือนกันทัง้ กลุมทดลองและกลุมควบคุม
ยกเวนตัวแปรที่ทดลองนั้นจัดใหเกิดขึ้นกับกลุมทดลองเทานั้น แตไมเกิด
ในกลุมควบคุม
4. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาทดลอง ทดสอบหรือวัดซ้ํากับทั้งสองกลุม
ดวยเครื่องมือเดียวกับที่ใชทดสอบครั้งแรก (T2) หาคาเฉลี่ย
คือ C2 กับ E2
5. เปรียบเทียบ XT2E - XT1E = DE
และ XT2C - XT1C = Dc
6. เปรียบเทียบ DE - Dc และทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ
สถิติที่ใช 1. , S
2. t test หรือ ANOVA
แบบแผนการทดลองที่ 3 นี้อาจขยายใหมกี ลุมทดลองหลายกลุมก็ได เชน
กลุม
E1 (R)
E2 (R)
C (R)

สอบกอน
(วัดกอน)
T1
T1
T1

ทดลอง
Xa
Xb
-

สอบหลัง
(วัดหลัง)
T2
T2
T2

คาความ
แตกตาง
DE1
DE2
DC
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ทดสอบสมมติฐาน Ho: DE1 = DE2 = DC
การใหมี E1 และ E2 นั้นทําใหเปรียบเทียบระหวางผลของ Xa และ Xb กับผลของที่ไมมีทั้ง
Xa และ Xb (กลุมควบคุม)
สถิติที่ใช ANOVA หรือ ANCOVA, Studentized range test หรือ t test ทดสอบนัยสําคัญ
เปนรายคู
ขอดี โดยทั่วไปมีความเที่ยงตรงภายในดี
ขอเสีย ความเที่ยงตรงภายนอกอาจมีผลกระทบกระเทือนจาก
1. ผลรวมกันของ T1 และ X
2. ผลรวมกันของการเลือกเครื่องมือกับ X
3. ผลรวมกันของประวัติกลุม ตัวอยางกับ X
แบบแผนการทดลองที่ 4 มีชื่อวา randomized solomon four – group design
กลุม
1 (R)
2 (R)
3 (R)
4 (R)
วิธีการ

สอบกอน
(วัดกอน)
T1
T1
-

ทดลอง
X
X
-

สอบหลัง
(วัดหลัง)
T2
T2
T2
T2

ผลตางของคะแนนเฉลี่ย
1 D = T1 : X, M, H
2 D = T1 : M, H
3 D = X, M, H
4 D = M, H

1. ลักษณะการทดลองแบบนี้ คือ สุมตัวอยางจากมวลประชากรแลวสุม อีกที
แบงออกเปน 4 กลุม
2. แตละกลุมถูกกระทํา ดังนี้
กลุมที่ 1 ใหมีการสอบกอนแลวมีการกระทําดวย X แลวจึงสอบหรือ
วัดหลังการทดลองหาผลตางของคะแนนเฉลี่ยของการสอบกอน
และสอบหลัง คือ 1 D ซึ่งผลที่ไดนี้เปนผลจากการสอบกอน (T1)
การกระทํา (X) วุฒิภาวะ (M) และประวัติในอดีตของผูถูก
ทดลอง (H) อยูดวย
กลุมที่ 2 ใหมกี ารสอบกอนและไมมีการกระทําดวย X แตมีการสอบหลัง
การทดลอง แลวหาผลตางของคะแนนเฉลี่ยของการสอบกอน
และหลัง คือ 2 D ซึ่งผลที่ไดนี้เปนผลจากการสอบกอนทดลอง
วุฒิภาวะ และประวัตใิ นอดีตของผูถูกทดลอง
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กลุมที่ 3 ไมมีการสอบกอน แตมีการกระทําดวย X แตมีการสอบหลัง
การทดลอง แลวหาคาเฉลี่ยของการสอบหลังการทดลองเปน
3 D ซึ่งผลที่ไดมีผลของการกระทํา X วุฒิภาวะ และประวัติ
ในอดีตของผูถ ูกทดลองอยูด วย
กลุมที่ 4 ไมมีการสอบกอนและการกระทําดวย X แตมีการสอบหลัง
การทดลอง แลวหาคาคะแนนเฉลี่ย เปน 4 D ซึ่งมีผลของ
วุฒิภาวะ และประวัตใิ นอดีตของผูถูกทดลอง
สถิติที่ใช 1. การทดสอบดูผลของการกระทํา X พิจารณาจาก 3 D - 4 D หรือ 1 D - 2 D
และเมื่อตองการดูผลของ T1 พิจารณา 2 D - 4 D หรือ 1 D - 3 D
ดังนั้น สถิติที่ใชในการทดสอบนัยสําคัญ คือ ANOVA ในลักษณะดังนี้
สอบกอน
ไมสอบกอน

ขอดี

การกระทํา X
กลุม 1
กลุม 3

ไมมีการกระทํา X
กลุม 2
กลุม 4

2. ทดสอบนัยสําคัญของคะแนนเฉลี่ยทีละคู โดยใช studentized range test
หรือ t test
มีความเที่ยงตรงภายในและภายนอกดี

การวิจัยที่ไมทดลอง
การวิจยั ที่ไมทดลองที่นิยมกัน มีดังนี้
1. การวิจยั เชิงสํารวจ เปนการศึกษาแบบสํารวจเปนวิธีการรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับปญหา
ตาง ๆ ทําใหทราบถึงสภาพความเปนอยูที่เปนจริงในปจจุบันและนําผลที่ไดจากการศึกษาไปวางแผนงาน
ชวยแกปญ
 หาหรือปรับปรุงสภาพนั้น ๆ ใหดีขึ้น การสํารวจอาจจะทําในวงกวางหรือในลักษณะวงจํากัด
ก็ได เชน อาจสํารวจทั่วประเทศหรือเปนภาค จังหวัด อําเภอหรือเฉพาะโรงเรียนก็ได ซึ่งแบงออกเปน ดังนี้
1.1 การสํารวจโรงเรียน
1.2 การวิเคราะหงาน
1.3 การวิเคราะหเอกสาร
1.4 การสํารวจชุมชน
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2. การศึกษาความสัมพันธซึ่งกันและกัน เปนการศึกษาในรูปแบบหาความสัมพันธหรืออาจ
เปนการวิจัยทีห่ าสาเหตุของปรากฎการณที่เกิดขึ้น แลวหาความสัมพันธของปรากฎการณและพฤติกรรม
เพื่อนํามาแกปญ
 หาใหตรงจุด ซึ่งแบงออกไดดังนี้
2.1 การศึกษารายกรณี
2.2 การศึกษาเปรียบเทียบสิง่ ที่เกี่ยวของ
2.3 การศึกษาแบบสหสัมพันธ
3. การศึกษาพัฒนาการ แบงออกไดดังนี้
3.1 การศึกษาความเจริญเติบโต
3.2 การศึกษาแนวโนม
การวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิจยั เชิงคุณภาพ เปนการศึกษาวิจัยที่เนนการเขาใจปรากฎการณ การตีความหมายของโลก
หรือสิ่งที่ตองการศึกษา ดวยวิธีการศึกษาและเครื่องมือในการเก็บขอมูลที่หลากหลาย โดยมีเครื่องมือ
ที่สําคัญ คือ ผูวิจัย การวิจัยนีม้ ีการออกแบบที่ยืดหยุน การวิเคราะหขอมูล และการเก็บขอมูลเปนกระบวนการ
ที่สามารถดําเนินไปพรอมกันในภาคสนาม การวิเคราะหเริ่มจากการพิจารณาขอมูลเชิงประจักษ
จนมองเห็นมโนทัศนหรือแนวคิดที่มีความหมายจากขอมูลและเห็นความเชื่อมโยงของขอมูล จนสามารถ
สรุปเปนคําอธิบาย แนวคิด หรือทฤษฎี เพือ่ ทําความเขาใจความหมายตามปรากฎการณในทัศนะของผูที่
ถูกศึกษา โดยมีจุดยืนอยูบนบริบทของปรากฎการณหรือของผูที่ถูกศึกษาเหลานั้น ขั้นตอนที่สําคัญที่สุด
ขั้นตอนหนึ่งในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การเก็บขอมูลใหไดครอบคลุมสิ่งที่ตองการศึกษามากที่สุดและ
นาเชื่อถือมากที่สุด ซึ่งมีหลายวิธีการ เทคนิควิธีการเก็บขอมูลที่นิยมใชกันมากและมีประสิทธิภาพ คือ
การสังเกตแบบมีสวนรวม (participant observation) การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) และการ
สนทนากลุม (focus group discussion)
การสังเกตแบบมีสวนรวม หมายถึง การใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
พรอมกันในการรวบรวมขอมูล โดยตองเขาไปอยูและปฏิบัติตนใหเปนสวนหนึ่งของชุมชนที่ตองการ
ศึกษา
การสัมภาษณเชิงลึก เปนวิธกี ารเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพทีม่ ีชื่อเรียกที่แตกตางกันออกไป
เชน การสัมภาษณเจาะลึก การสัมภาษณลุมลึก การสัมภาษณแนวลึก เปนตน ซึ่งเปนวิธกี ารรวบรวมขอมูล
โดยไมใชแบบสอบถาม จะมีแนวของขอคําถามใหผูสัมภาษณเปนผูถามผูใหสัมภาษณในลักษณะการ
เจาะลึกและตองอาศัยความสามารถพิเศษของผูสัมภาษณในการคนหารายละเอียดในประเด็นที่ศกึ ษา
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อยางลึกซึ้ง ซึ่งการสัมภาษณเชิงลึกมักจะศึกษาในประชากรกลุมเล็ก ๆ เชน ผูบริหาร นักการเมือง ผูน ํา
ทางวิชาการ ผูน ําทองถิ่น ปราชญชาวบาน เปนตน
การสนทนากลุม หมายถึง การรวบรวมขอมูลจากการสนทนากับกลุมผูใ หขอมูลในประเด็น
ที่เฉพาะเจาะจง โดยมีผูดําเนินการสนทนาเปนผูคอยจุดประเด็นในการสนทนาเพื่อชักจูงใหกลุมเกิด
แนวคิดและแสดงประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอยางกวางขวางละเอียดลึกซึ้ง โดยมีผูเขารวมการ
สนทนาในแตละกลุมประมาณ 6-10 คน ซึ่งมาจากประชากรเปาหมายที่กําหนดไว
การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ
การวิจยั แบบผสมผสานวิธีการ หมายถึง การวิจัยทีน่ ําวิธกี ารเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาใช
รวมกันในการแสวงหา และ/หรือสรางความรูความจริงตามประเด็นปญหาที่สนใจไดอยางเปนระบบ
เชื่อถือได และผสมกลมกลืนกัน
การวิจยั ที่ออกแบบแสวงหา และ/หรือสรางความรูความจริงดวยผลผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณ
และคุณภาพ แบงได 3 ลักษณะ คือ
1. การผสมผสานวิธีการ หรือ ผสมผสานวิธีวิทยา (Mixed methods or mixed methodology)
2. การผสมผสานวิธีการวิจยั หรือ ผสมผสานรูปแบบการวิจัย (Mixed methods or Mixed
model research)
3. การผสมผสานรูปแบบการวิจัย หรือ ผสมผสานรูปแบบวิธีวิทยา (Mixed model research
or mixed model methodology)
การวิจยั แบบผสมผสานวิธีการจะมีการออกแบบการวิจยั ไดดังนี้
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ตัวอยางการวิจยั แบบผสมผสานวิธีการ

Feature
Topic

Primary study
purpose

Rogers, Day,
Randall, and
Jenkins (2001)
Bentall (2003)
Adolescent resistance Management of
to drug offerings
antipsychotic
medication
To examine
perceptions of drug
resistance difficulties
by drug type and
level of drug use

Quantitative Structured
data collection questionnaire

To explore patient
experiences during
the experimental
treatments

Aldridge, Fraser, and
Huang (1999)
Classroom learning
environments

To identify and
explain crossnational classroom
differences

Measure
Outcome
including
measures
(preintervention, multiple
postintervention, subscales
1-year follow-up
One-on-one
Classroom
Qualitative
Semistructured
observations
data collection questionnaire items semistructured
interviews
Student interviews
Focus group
interviews
Teacher interviews
Quantitative Classify by group Outcome scores Scale reliability
data analysis
Group
Confirmatory
comparisons
factor analysis
Group
comparisons

Myers and Oetzel
(2003)
The assimilation of
new employees
into organizational
settings
To create and
validate an
instrument for
measuring
organizational
assimilation
Questionnaire
including
multiple
subscales
One-on-one
semistructured
interviews
 Filed notes
Scale reliability
Confirmatory
factor analysis
Correlational
tests
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ตัวอยางการวิจยั แบบผสมผสานวิธีการ (ตอ)

Feature
Qualitative
data analysis

Jenkins (2001)
Content analysis
Percentages for
each category

Reason for
collecting both
types of data

Need both
quantitative and
qualitative data to
understand the
problem
How the two types The two types of
of data were mixed data were merged

Notation
Visual diagram

QUAN + QUAL

Rogers, Day,
Randall, and
Bentall (2003)
Thematic
analysis

Myers and Oetzel
(2003)
Coding
Thematic
development
Comparison of
themes to theory
Need qualitative Need qualitative data Need quantitative
information as part to explain
data to measure
of an experimental quantitative findings qualitative findings
trial
The qualitative
data were
embedded within
an experiment
QUAN(qual)
ตัวอยาง 1

Aldridge, Fraser, and
Huang (1999)
Narrative story
development
Thematic analysis

The qualitative data
were connected to
the quantitative
results
QUAN qual
ตัวอยาง 2

The quantitative
data were
connected to the
qualitative results
qual QUAN
ตัวอยาง 3
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ตัวอย
อ าง 1
การใใชขอมูลเชิงคุณภาพในการรทดลอง

อ าง 2
ตัวอย
การออธิบายผลการรวิจยั เชิงปริมาณดวยขอมูลลเชิงคุณภาพ
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ตัวอย
อ าง 3
การสสํารวจเชิงคุณภาพเพื่อสรางเครื่องมือวัดประเมินเชิงปริ
ป มาณ
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การเขียนรายงานการวิจัย
การวิจัยเชิงปริมาณ
การเขียนรายงานการวิจัยเชิงปริมาณจะมีลกั ษณะสําคัญ 3 ตอน คือ
ก. สวนประกอบตอนตน ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้
1. ปกนอก
2. ปกใน
3. หนาบอกวาโครงการวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนงานวิจยั จากแหลงใด (ถามี)
4. บทคัดยอภาษาไทย
5. บทคัดยอภาษาอังกฤษ
6. ประกาศคุณูปการหรือกิตติกรรมประกาศ
7. สารบัญ
8. สารบัญตาราง
9. สารบัญภาพประกอบ
ข. สวนเนื้อเรือ่ ง ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้
1. บทนํา
- ภูมิหลังหรือที่มาของปญหา
- จุดมุงหมายของการวิจยั
- คําถามของการวิจัย
- สมมติฐานการวิจัย
- ความสําคัญของการศึกษา
- ขอตกลงเบื้องตน
- ขอบเขตของการศึกษาหรือการวิจยั
- คํานิยามศัพทเฉพาะ
2. เอกสารที่เกี่ยวของกับการศึกษา
3. วิธีการดําเนินการ
- ระเบียบวิธีทใี่ ชในการวิจยั
- แหลงขอมูล
- การเก็บรวบรวมขอมูล
- เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
- การวิเคราะหขอมูล
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4. การแปลผลการวิเคราะหขอมูล
- เนื้อหา
- ตาราง
- ภาพประกอบ
การเขียนการแปลผลการวิเคราะหขอมูลนัน้ จะตองเขียนผลที่ไดจากการศึกษาคนควาหรือ
การวิจยั เพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจยั ทีละขอ ๆ จนครบทุกขอ โดยมีเนื้อหาเปนคําอธิบายมีตาราง
หรือภาพประกอบ
5. การยอและสรุปผล และอภิปรายผล
- เขียนอธิบายปญหาและวิธีการวิจยั อยางยอ
- เขียนสรุปผลที่ไดจากการศึกษาหรือการวิจัย
- เขียนอภิปรายผลที่ไดจากการวิจัยวาเปนเพราะอะไร สอดคลองกับทฤษฎี แนวความคิด
และผลการวิจยั ของผูอื่นเปนอยางไร
ค. เอกสารอางอิง ประกอบดวย
- บรรณานุกรม
- ภาคผนวก
การวิจัยเชิงคุณภาพ
การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ จะประกอบดวยหัวขอใหญ ๆ ไดแก
1. ชื่อเรื่อง โดยปกติจะอยูทหี่ นาปก (พรอมดวยชื่อของผูวิจัย) และอยูทดี่ านบนของหนา
บทคัดยอ
2. บทคัดยอ เปนการเขียนบรรยายรายงานทั้งหมดโดยยอ
3. บทนํา ไดแก คําถามหลักการวิจยั คําศัพทสําคัญ และเปาหมายของการวิจัย
4. การทบทวนวรรณกรรม ไดแก การตรวจสอบเอกสารการวิจยั ที่มีอยู ซึ่งเกี่ยวของกับหัวขอ
ของรายงานอยางละเอียด
5. วิธีการวิจยั บรรยายวิธีการที่นักวิจัยเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางละเอียด
6. ขอคนพบหรือผลการศึกษา การเสนอขอมูลที่ไดคนพบในระหวางกระบวนการวิจยั
7. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ ไดแก การตรวจสอบขอคนพบเหลานั้นและการพิจารณาวา
สงผลตอกลุม ตอชุมชน หรือตอหนวยงานตาง ๆ อยางไร
8. การอางอิง หมายเหตุ และ/หรือภาคผนวก ไดแก ตอนซึ่งใหหลักฐานที่สนับสนุนรายงาน
การวิจยั
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การวิจัยเชิงผสมผสานวิธีการ
ในการเขียนรายงานการวิจยั เชิงผสมผสานวิธีการจะมีสว นประกอบตาง ๆ เหมือนกับการเขียน
รายงานการวิจยั เชิงปริมาณ จะมีขอแตกตางกันบางในสวนวิธีดําเนินการและผลที่ไดจากการวิจัย ดังนี้
สวนเนื้อเรื่อง ขอ 3 วิธีดําเนินการวิจัย ผูเขียนจะบรรยายวิธีดําเนินการวิจัยทีใ่ ช ถาเริม่ ตนศึกษา
ใชการวิจัยเชิงปริมาณ จะเขียนบอกถึงวิธีการเชิงปริมาณที่ใชทําอยางไร ศึกษากับใคร แหลงขอมูล คือ
ประชากรและกลุมตัวอยางคือใคร เก็บรวบรวมขอมูลอยางไร ใชเครื่องมือใดในการเก็บรวบรวมขอมูล
วิเคราะหขอมูลใชสถิติอะไร หลังจากนัน้ ผูวิจัยใชวิธีการเชิงคุณภาพ เขียนบอกวาใชวธิ ีการใดเก็บขอมูล
จากแหลงใด ใชเครื่องมือใดเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยวิธีใด ในทํานองเดียวกัน ถาเริ่มตน
ดวยวิธีการเชิงคุณภาพเขียนบอกวาใชวิธีการใดเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลใด วิเคราะหผลโดยใช
วิธีใด หลังจากนั้นใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณเขียนบอกวาใชวิธีการใดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากร
หรือกลุมตัวอยางคือใคร เก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธใี ด ใชเครื่องมือใด วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติอะไร
สวนการแปลผลการวิเคราะหขอมูล ตามวิธีการผสมผสาน ถาเริ่มตนดวยวิธีการเชิงปริมาณ
แปลผลการวิเคราะหขอมูลแบบการวิจัยเชิงปริมาณและตอดวยวิธีการเชิงคุณภาพ แปลผลการวิเคราะห
ขอมูลแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ แตถาเริ่มตนดวยวิธกี ารเชิงคุณภาพแลวตอดวยวิธีการเชิงปริมาณ เขียน
รายงานผลการวิเคราะหขอมูลแบบคุณภาพและตอดวยการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเขียนการแปลผลการ
วิเคราะหขอมูลใหเชื่อมโยงกันหรืออธิบายขอคนพบซึ่งกันและกัน
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การเขียนบทความวิจัย
ในการเผยแพรผลงานวิจัย ผูวิจัยตองเขียนบทความวิจัยตามแหลงเผยแพรนั้น ๆ กําหนด
โดยทั่วไปจะประกอบดวยหัวขอตอไปนี้
1. ชื่อเรื่องงานวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
2. ชื่อผูเขียน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
3. บทคัดยอ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เปนการเขียนถึงวัตถุประสงค วิธีการดําเนินการวิจัย และ
ผลการวิจัยที่สําคัญ อาจจะมีความยาวไมมากกวา 960 อักขระรวมถึงชองวาง (นอยกวาหรือเทากับ 120 คํา)
4. คําสําคัญ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) เปนการเขียนคําหรือกลุมคําที่เปนประเด็นหลักของชื่อเรื่อง
งานวิจัย ไมเกิน 3 คํา
5. บทนํา เปนการเขียนถึงความสําคัญของปญหาการวิจยั ที่ศึกษา พรอมทั้งกลาวถึงเอกสารอางอิงและ
ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการศึกษาบาง รวมถึงความจําเปนตองทําการวิจยั ในเรื่องดังกลาว
6. วัตถุประสงคของการวิจัย เปนการเขียนถึงเปาหมายที่จะทําการศึกษาหรือเพื่อที่จะคนหาสิ่งใดบาง
โดยอาจจะเขียนเปนขอหรือเขียนรวมเปนขอความก็ได
7. คําถามในการวิจัย/สมมติฐานการวิจัย เปนการเขียนถึงคําถาม และ/หรือ ตอบคําถามลวงหนา จาก
วัตถุประสงคของการศึกษาทีต่ ั้งไว โดยอางอิงหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเรื่องราวทีไ่ ดศึกษามากอน
8. วิธีดําเนินการวิจัย ประกอบดวย
8.1 ระเบียบวิธีวิจัย เปนการเขียนถึงเทคนิคที่ใชในการวิจยั
8.2 แหลงขอมูล เปนการเขียนถึงประชากรและกลุมตัวอยาง วิธีการสุมตัวอยาง
8.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนการเขียนถึงเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ซึ่งผูวิจัยอาจจะสราง
เครื่องมือขึ้นเองหรือนําเครื่องมือของผูอื่นมาใชหรือปรับใช หากเปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองตอง
บอกวิธีการสราง บอกการนําเครื่องมือไปทดลองใชเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ เทคนิคที่ใชในการหา
คุณภาพของเครื่องมือ และผลที่ไดจากการหาคุณภาพของเครื่องมือมีคาเทาใด แตถาเปนเครื่องมือที่ยืมมาใช
หรือปรับใช ตองบอกวาใครเปนผูสรางหรือเจาของเครื่องมือนั้น และแตละฉบับมีคาคุณภาพเทาใด
8.4 วิธีการเก็บขอมูล เปนการเขียนถึงการดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง
8.5 วิธีการวิเคราะหขอมูล เปนการเขียนถึงสถิติตาง ๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
9. ผลการวิจัย เปนการเขียนถึงผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานที่ตั้งไว โดยอาจจะนําเสนอ
ขอมูลในรูปแบบของตารางแสดงตัวเลขตาง ๆ หรือภาพประกอบ เชน ภาพกราฟแบบตาง ๆ แผนภูมิ
ภาพถาย ภาพเขียน เปนตน
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10. อภิปรายและขอเสนอแนะ เปนการเขียนถึงสาเหตุที่ผลการวิจัยออกมา โดยใหเหตุผลดวยความ
ถูกตองอาจจะนําทฤษฎีหรือผลงานวิจัยของผูอื่นมาสนับสนุนก็ได และเขียนขอเสนอแนะโดยเขียนถึง
ผลการวิจัยที่ไดจากการศึกษาสามารถนําไปใชในการปรับปรุงหรือพัฒนาองคกรหรือบุคคลที่มีสวน
เกี่ยวของกับผลงานวิจัย
11. บรรณานุกรม เปนการเขียนถึงรายการเอกสารตาง ๆ ที่ผูวิจัยนํามาอางอิงในบทความวิจัย โดยจัดระบบ
การเขียนตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย
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