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บทที่ 3 

ขั้นตอนการวิจัย 

 

ในการวิจัยแต่ละประเภท ไม่ว่าในสาขาวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ อาจมีขั้นตอน 

ที่แตกต่างกันออกไป เพราะการวิจัยบางประเภท อาจสามารถตัดขั้นตอนบางขั้นตอนออกไปได้

ในบทนี้จะกล่าวถึง ขั้นตอนการวิจัย การก าหนดปัญหา แหล่งที่มาของปัญหา เกณฑ์ในการเลือก

ปัญหา ข้อผดิพลาดในการเลือกปัญหาวิจัย การก าหนดหัวข้อของปัญหา การประเมินหัวข้อปัญหา 

และการนยิามปัญหาหรอืการเขียนเค้าโครงงานวิจัย  

 

ขั้นตอนการวจิัย 

การวิจัย สามารถแบ่งได้เป็น 7 ขั้นตอน คือ  

 1. การตั้งปัญหาหรอืการเลือกหัวข้อปัญหา  

  ผู้วิจัยต้องตกลงใจให้แน่ชัดว่าจะวิจัยเรื่องอะไร (บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 13) การตั้ง

ปัญหามีความส าคัญมาก เพราะปัญหาที่เลือกก็คือหัวข้อของการวิจัย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า

หัวข้อปัญหาทุกหัวข้อจะเป็นชื่อเรื่องของงานวิจัยได้ทันที หลักของการตั้งชื่อเรื่องคือ ตั้งให้รัดกุม 

สั้น ๆ ตรงประเด็นปัญหาที่จะวิจัย ส่วนความหมายทั้งหมดของปัญหาที่ตั้งเป็นชื่อเรื่องนั้น ๆ  

จะเขียนอธิบายไว้ในบทน าหรือบทแรกของงานวิจัย ชื่อเรื่องไม่ควรตั้งให้กว้าง แต่ควรตั้งให้เป็น

ประเด็นที่จ ากัดตรงกับปัญหาที่จะวิจัย และก็ไม่ควรตั้งใหแ้คบจนดูไม่มีความหมายทางวิชาการ  

  ถ้อยค าที่ใชใ้นชื่อเรื่อง ไม่ควรใชค้ าที่พยายามโน้มน้าวให้ผู้อ่านเห็นว่ามีความส าคัญ

เกินความจริงของเรื่องที่เขียน หรือใช้ค าที่ไม่เป็นศัพท์ทางวิชาการ หรือค าที่จะท าให้ผู้อ่าน 

ตั้งประเด็นโต้แย้งได้ ไม่ใช้ค าฟุ่มเฟือยผิดหลักการวิจัยที่ก าหนดไว้ว่าผู้วิจัยต้องพยายามพิสูจน์

สมมุติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีเหตุผลและไม่มีอคติ (Bias) เมื่อตั้งชื่อให้รัดกุมแล้วก็อาจอธิบายในบทน า

หรือบทแรกของงานวิจัยว่ามีปัญหาใดบ้าง หรือกล่าวไว้ในส่วนของความเป็นมาและความส าคัญ

ของปัญหา หรอืเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า หลักการและเหตุผล (สวัสดิ์ สุคนธรังษี, 2521: 31-32) 

 2. เลือกแบบการวิจัยหรอืการก าหนดแบบแผนในการวจิัย 

  ผู้วิจัยต้องศึกษาค้นคว้าจากทฤษฎี แนวความคิด ผลการวิจัยหรืออื่น ๆ ที่มีผู้ก าหนด

หรือได้ศึกษาแล้วในอดีต แล้วน ามาเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดรูปแบบการวิจัย 

ปัญหาที่วิจัยและสมมุติฐานที่ตั้งไว้ จะเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้วิจัยสามารถพิจารณาได้ว่าควรท าวิจัย 
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ในรูปแบบใด ปัญหาบางปัญหาต้องอ้างอิงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แต่ปัญหาบางปัญหา

ต้องการหลักฐานเกี่ยวกับสภาวการณ์ในปัจจุบันเพื่อประกอบการวิเคราะห์ การที่แต่ละปัญหา

ซึ่งมีสมมุตฐิานอย่างหนึ่ง ตอ้งใชห้ลักฐานลักษณะต่าง ๆ กัน เช่นนี้ หมายความว่า ผู้วิจัยต้องใช้

แบบแผนการวิจัยต่างกันออกไป เช่น การวิจัยส ารวจ (Survey Research) การวิจัยสนาม (Field 

Research) การทดลองในหอ้งปฏิบัติการ (Laboratory Research) การทดลองสนาม (Field Experiment) 

และการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นต้น (สวัสดิ์ สุคนธรังษี, 2521: 31-32) 

 3. การทบทวนวรรณกรรม การศึกษาเอกสารหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

  เอกสารหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Related literature) หมายถึง ต ารา หนังสือ 

บทความ รายงานการวิจัย วารสาร ฯลฯ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่วิจัย (วิราพร พงศ์อาจารย์, 

2542: 49) เมื่อเลือกปัญหาเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยต้องค้นคว้าผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ 

ในอดีตที่บุคคลในรุ่นก่อน ๆ ได้ท าการวิจัยหรือบันทึกเป็นหลักฐานไว้ เพื่อศึกษาทฤษฎี หลักการ 

แนวความคิดตลอดจนผลงานวิจัยต่าง ๆ  

  3.1 ประโยชน์ของการศึกษาเอกสารหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง มีดังนี ้

   1) ช่วยในการเลือกปัญหาหรือหัวข้อวิจัย ช่วยให้ผู้วิจัยได้ความรู้ ทราบ

แนวโน้ม ทราบปัญหาที่น่าสนใจ ท าให้สามารถเลือกปัญหาวิจัยได้ และช่วยให้เกิดแนวทางในการ

ก าหนดปัญหาการวิจัยให้เหมาะสมและมีคุณค่า โดยอาศัยข้อมูลจากงานวิจัยที่มีผู้ท าไว้แล้ว 

มาประกอบในการเลือกและก าหนดปัญหาหรอืหัวข้อวจิัย 

   2) เกิดความรู้เกี่ยวกับการวิจัย ท าให้มีความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัย 

ได้ตลอดทุกขั้นตอน 

   3) เกิดความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะวิจัย ท าให้เข้าใจทฤษฎีแนวความคิด 

ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และท าให้ทราบผลงานที่ท ามาแล้ว และเกี่ยวข้องกับ

เรื่องที่ท าวจิัย ว่ามีการศกึษากว้างขวางมากน้อยเพียงใด  

   4) ท าให้การก าหนดสมมุติฐานการวจิัยถูกต้องและเหมาะสม สามารถใช้

เป็นหลักฐานอ้างอิงในการก าหนดสมมุติฐาน เพราะการตั้งสมมุติฐานต้องอาศัยข้อมูล ข้อเท็จจริง

และผลการวิจัยที่มีผู้ท าไว้แลว้มาสนับสนุน 

   5) ท าให้เกิดแนวทางในการอภิปรายผลการวิจัย เพราะท าให้ทราบวิธีการ

อภปิรายผลหรอืได้แนวคิด ทฤษฎีที่จะน ามาใช้ในการอภิปรายผลการวิจัย 

   6) ลดความซ้ าซ้อนของงานวิจัย หลีกเลี่ยงการวิจัยซ้ าซ้อนเพราะท าให้ทราบ

ว่าเรื่องใดเคยมีการท าวิจัยแล้ว  
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  3.2 รายละเอียดที่ต้องศึกษาจากเอกสารหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

   1) เน้ือหา ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผลงานวิจัยที่เคยท ามาแล้ว 

มีอะไรบ้าง มีประเด็นหรือตัวแปรใดบ้างที่ศึกษาจนได้ข้อสรุปแล้ว และตัวแปรใดบ้างที่ยังไม่ชัดเจน

หรอืยังไม่มีการศกึษาวิจัย 

   2) รูปแบบการวจิัย ได้แก่ วิธีวิจัย ตัวแปร สมมุตฐิาน การเก็บรวบรวมข้อมูล

และการวิเคราะหข์้อมูล 

   3) เครื่องมือและอุปกรณ์การวิจัย ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลที่มีอยู่เป็นอย่างไร สามารถน ามาใช้ได้หรือไม่ ต้องสร้างใหม่หรือไม่ การสร้างเครื่องมือ 

มีแนวคิดทฤษฎีการสร้างอย่างไร จงึจะท าให้เครื่องมอืนั้นมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

  3.3 หลักในการเลือกเอกสารหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

   1) เน้ือหา ความรูใ้นเนื้อหามีความถูกต้องเชื่อถือได้ไม่ผิดพลาด บกพร่อง 

   2) ความรู้ เป็นความรู้ใหม ่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ 

   3) ประโยชน์ เป็นเรื่องที่มปีระโยชน์ สอดคล้องกับความตอ้งการของผูว้ิจัย  

   4) ภาษาและการอ้างอิง ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย สมเหตุสมผล มีการอ้างอิง

สามารถตรวจสอบและศกึษาเพิ่มเติมให้กว้างขวางได้ 

   5) ความเชี่ยวชาญ ผู้แต่งมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเรื่องที่เขียน

เป็นอย่างด ี

   6) ความถูกต้อง พิจารณาว่าวิธีด าเนินการวิจัย ข้อมูล และค่าสถิติต่าง ๆ 

มีความถูกต้องเหมาะสมเพียงใด  

  3.4 ขั้นตอนและหลักการในการศึกษาเอกสารหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

มีขัน้ตอนและหลักที่ควรค านึงถึงดังนี้ 

   1) ค้นคว้าและคัดเลือก เอกสารหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่มักไม่มี

ชื่อตรงกับหัวข้อเรื่องที่ผู้วิจัยต้องศึกษาโดยตรง ผู้วิจัยจึงต้องศึกษาเรื่องที่ใกล้เคียงและเกี่ยวข้อง 

ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพทั้งหมดของปัญหาที่ต้องศึกษา โดยศึกษา

เนื้อหาสาระของทฤษฎี แนวความคิด หลักการ ตลอดจนผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น มีตัวแปร

ใกล้เคียงหรอืเป็นการวิจัยในลักษณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใกล้เคียงกัน เป็นต้น  

   2) ตรวจสอบข้อมูล เมื่อได้หนังสือ งานวิจัย บทความ ฯลฯ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

หัวข้อเรื่องที่จะวิจัย ผู้วิจัยควรตรวจสอบว่ามีเนื้อหาตรงกับที่ต้องการมากน้อยเพียงใด 

มีความส าคัญ มีคุณค่า และน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด  
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   3) จดบันทึก ถ้าจะใช้ข้อมูลในเอกสารนั้นต้องบันทึกบรรณานุกรมของเอกสาร

นั้นทันทีเพื่อใช้อ้างอิง และคัดลอกหรือถ่ายเอกสารข้อมูลที่ต้องการไว้ การจดบันทึกในรูปแบบ

ตารางตามหัวขอ้ จะท าให้งา่ยและสะดวกต่อการเขียนเอกสารหรอืวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ตัวอย่างการจดบันทกึในรูปแบบตารางตามหัวข้อ 

ปีพิมพ ์ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ 
ตัวแปร 

ที่ศึกษา 
ผลการศึกษา 

      

      

      

 

   4) เรียบเรียงและวางแผน น าหัวข้อที่ได้บันทึกทั้งหมดมาเรียงตามหัวเรื่อง

และวางแผนว่าจะเรียบเรียงเนือ้หาอย่างไร  

  3.5 หลักการเขียนการทบทวนหรือศึกษาเอกสาร วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  

มีดังนี ้

   1) วางโครงเรื่อง ก่อนเขียนต้องวางโครงเรื่องก่อนว่าจะเริ่มเขียนจากเรื่องใด

ไปหาเรื่องใด โดยมีการกล่าวน าเข้าสู่ปัญหาอย่างสั้น ๆ แล้วจึงเสนอความรู้ที่ส าคัญเกี่ยวกับตัว

แปรหรอืปัญหา จากนั้นจงึเสนอผลการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ พร้อมขอ้สรุปของผู้วจิัย 

   2) เรื่องที่เขียนควรเกี่ยวข้องโดยตรง เช่น เป็นการศึกษาตัวแปรที่เหมือนกัน

วิธีการและกลุ่มตัวอย่างคล้ายคลึงกัน เป็นต้น  

   3) ควรตัดแต่ประเด็นที่ส าคัญ เขียนให้เห็นว่างานวิจัยนั้นมีข้อค้นพบ 

ที่สอดคล้องหรือขัดแย้งกัน ชี้ข้อแตกต่าง และอภิปรายให้เหตุผลว่าท าไมจึงแตกต่าง โดยบรรยาย

แตล่ะทฤษฎีแล้วอ้างองิ รวมทั้งผลงานวิจัยที่สนับสนุนแต่ละทฤษฎี 

   4) เขียนให้ชัดเจน ในการเสนอผลการวิจัย ควรแยกเป็นรายตัวแปร และ

เขียนเป็นข้อความสรุปสั้น ๆ โดยประกอบด้วยชื่อผู้วิจัย ปัญหาการวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผลการวิจัย 

   5) ควรเขียนในลักษณะวิเคราะห์และสังเคราะห์ ต้องจัดหมวดหมู่ 

ชีค้วามสัมพันธ์ ชี้จุดเด่น และน าความรู้ต่าง ๆ มาผสมผสานให้เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ใช่เพียงการ

น ามาเขียนเรียงล าดับต่อกันไปเท่านั้น  
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   6) ขจัดความล าเอียงส่วนตัว ไม่ควรสอดแทรกความคิดเห็นส่วนตัวที่ขาด

หลักการและเหตุผลที่เหมาะสม 

   7) มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถ

ตรวจสอบได้ การอา้งองิขอ้มูลม ี2 ลักษณะ คือ 

   ก. การอ้างอิงแทรกในส่วนเนื้อเรื่องหรอืเน้ือหาของงานวจิัย 

    โดยใช้ระบบนาม-ปี หรือ ชื่อ-ปี (Name-year system) โดยการน า 

ชื่อผู้แต่งและปีพิมพ์ (อาจใส่เลขหน้าที่ปรากฏข้อมูลที่น ามาอ้างอิง) มาใส่ไว้ก่อนหรือหลัง

ข้อความที่น ามาอ้างองิ ดังตัวอย่าง 

    ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์ (2543: 1) ให้ความหมายการวิจัยว่าเป็นกระบวนการ

หรอืเทคนิควิธีในการแสวงหาความรู ้ความจริงที่นา่เชื่อถือ โดยมีจุดมุง่หมายที่แน่นอน หรอื  

    การวิจัย คือ กระบวนการหรือเทคนิควิธีในการแสวงหาความรู้ ความจริง 

ที่นา่เชื่อถือ โดยมีจุดมุง่หมายที่แน่นอน (ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์, 2543: 1)  

   ข. การอ้างอิงท้ายรายงาน คือ การน ารายละเอียดทางบรรณานุกรม

ของข้อมูลที่น ามาอ้างอิง (เช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ครั้งที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ ปีพิมพ์) 

ที่เรียกว่าเอกสารอ้างอิง (Reference) และการน ารายละเอียดทางบรรณานุกรมของข้อมูลที่น ามา

อ้างอิง รวมทั้งที่อ่านประกอบแต่ไม่ได้ใช้อ้างอิงที่เรียกว่าบรรณานุกรม (Bibliography) ไปไว้ใน

ส่วนท้ายของรายงานการวิจัยเพื่อให้ผู้อา่นได้ตรวจสอบหรอืค้นคว้าเพิ่มเติม  

 4. การเขียนเค้าโครงงานวิจัย 

  เค้าโครงงานวิจัย ประกอบด้วย ส่วนที่เป็นภูมิหลังหรือที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์

ในการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัย (กรณีที่ศึกษาเกี่ยวกับตัวแปร) 

ค านิยามศัพท์เฉพาะ (กรณีที่จ าเป็น) สมมุติฐานในการวิจัย (ถ้ามี) เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

หรือแนวคิดทฤษฎี วิธีด าเนินการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (ถ้ามี) 

รูปแบบการวิจัย และวิธีการวิเคราะหข์้อมูล (ถ้ามี) (บุญชม ศรสีะอาด, 2535: 13)  

 5. การสร้างเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล 

ด าเนินการสร้างเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลตามหลักการและขั้นตอนของการสร้าง

เครื่องมือประเภทนั้น ๆ ซึ่งโดยทั่วไปจะต้องศึกษาวิธีสร้างเครื่องมือ ลักษณะธรรมชาติ และ

โครงสร้างของสิ่งที่จะวัด การเขียนข้อความหรือข้อค าถามต่าง ๆ การให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาแก้ไข 

การทดลองและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การปรับปรุงเป็นเครื่องมือฉบับจริง เป็นต้น 

ตัวอย่างของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบทดสอบ  

แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตการณ์ เป็นต้น  
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6. การรวบรวมข้อมูลและการจัดกระท ากับข้อมูล มีขัน้ตอนดังนี้ 

1) การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ในกรณีที่ไม่ได้ศกึษาจากประชากร 

2) การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เครื่องมือหรือเทคนิคต่าง ๆ เช่น การออกแบบ

สอบถาม การสังเกตการณ์ หรอืการสัมภาษณ์ ฯลฯ 

3) การจัดกระท ากับข้อมูล โดยอาจน ามาจัดเข้าตาราง วิเคราะห์ด้วยสถิติ 

ทดสอบด้วยสมมุติฐาน หรอืท ามาวิเคราะหด์้วยทฤษฎีต่าง ๆ ตามวิธีวิจัยเรื่องนัน้  

4) การตีความผลการวิเคราะห์ หลังจากที่ได้จัดกระท ากับข้อมูลแล้วจึงน ามา

วิเคราะหต์ีความ (บุญชม ศรสีะอาด, 2535: 13) 

7. การรายงานผลหรือการเขียนรายงานการวิจัย 

การเขียนรายงานการวิจัยเป็นขั้นสุดท้ายของการท าวิจัย ท าให้มีหลักฐานให้เห็น 

ได้ชัดเจน เมื่อได้ข้อมูลต่าง ๆ ตามวิธีการวิจัย ผู้วิจัยต้องน าผลของการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นมาเขียน

อธิบายเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจงานวิจัย และเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่จะวิจัยในเรื่องนี้ต่อไป 

นอกจากนี ้การรายงานผลของผูว้ิจัยยังเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริหารในการน าผลการวิจัยนั้น มาใช้

ประโยชน์ซึ่งการรายงานผลการวิจัยจะต้องเป็นไปตามหลักสากลของการท ารายงานการวิจัย  

 

การก าหนดปัญหาในการวจิัย 

การวิจัยต้องเริ่มต้นด้วยการมีปัญหาเกิดขึ้นก่อนเสมอ จนอาจกล่าวได้ว่า เพราะมีปัญหา

เกิดขึ้นจึงท าให้มีการวิจัยเกิดขึ้นเป็นผลตามมา โดยขั้นตอนของการวิเคราะห์ปัญหา มีดังนี ้

(เกษม สาหรา่ยทิพย์, 2540: 49; ผอ่งพรรณ ตรัยมงคลกูล, 2543: 48)  

 

ปัญหาคอือะไร? 

 

เกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง? 

 

จะศึกษาประเด็นใด? 

 

ปัญหาวิจัย (โจทย์ที่ชัดเจน) คืออะไร? 
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 กระบวนการก าหนดปัญหาในการวิจัย ประกอบไปด้วยขั้นตอนตา่ง ๆ ดังนี้ 

1. แหล่งท่ีมาของปัญหาการวจิัย 

แหล่งที่จะช่วยให้สามารถพบปัญหา เลือกปัญหา หรือก าหนดปัญหาการวิจัย 

มีหลายแหล่งดังนี้ (บุญชม ศรสีะอาด, 2535: 16) 

1.1 รายงานการวิจัยของคนอื่น ๆ ที่พิมพ์ออกมาแล้ว ทั้งที่อยู่ในวารสารการวิจัย 

วารสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทคัดย่อ ข่าวสารการวิจัยของหน่วยงานที่ท าวิจัย

หรือส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น รายงานการวิจัยเหล่านี้จะให้แนวคิด ท าให้สามารถ

ก าหนดปัญหาการวิจัยได้ ผู้วิจัยอาจพบวิธีการศึกษาที่น่าสนใจในการวิจัยเรื่องหนึ่ง และเห็นลู่ทาง

ที่จะน ามาศกึษากับปัญหาการวิจัยของตนเอง  

1.2 ทฤษฎี ข้อเสนอแนะใหม่ ๆ และบทความของผู้รู้ ทฤษฎี ข้อเสนอแนะ ฯลฯ 

ซึ่งอยู่ในหนังสอื วารสารวิชาการสาขาต่าง ๆ ชว่ยใหม้องเห็นปัญหาในการวิจัยได้  

1.3 การเข้าร่วมสัมมนา ประชุมทางวิชาการในเรื่องต่าง ๆ ประเด็นปัญหา ข้อวิจารณ์ 

ถกเถียงในการประชุมสัมมนา จะช่วยใหพ้บปัญหาที่ควรท าการวิจัยได้ หรือทราบแนวโน้ม หรือ

ความส าคัญของปัญหาที่ควรท าวิจัยได้  

1.4 จากการเสนอหัวข้อวิจัยของแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัย แหล่งทุนอุดหนุนการวิจัย 

เช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ฯลฯ มักมีการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโดยจะระบุลักษณะ

โครงการวิจัยหรอืก าหนดเรื่อง ซึ่งจะช่วยเลือกเรื่องที่จะวิจัยได้  

1.5 จากการปฏิบัติงานในหน้าที่ การปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ ย่อมต้องเกิดปัญหา 

และปัญหาเหล่านั้นจะสามารถตั้งเป็นปัญหาในการวิจัย เพื่อแสวงหาทางออก แนวทางแก้ไข 

หรอืปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้น 

1.6 แหล่งอื่น ๆ เช่น ข่าว เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ 

วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต หรอืสื่อมวลชนแขนงตา่ง ๆ อาจเป็นแหล่งที่มาของปัญหาวิจัยได้  

 2. เกณฑ์ในการเลือกปัญหา 

  เพื่อให้สามารถเลือกปัญหาที่จะวิจัยได้อย่างเหมาะสม ควรพิจารณาเกณฑ์ต่าง  ๆ 

ดังตอ่ไปนีป้ระกอบกัน (บุญชม ศรสีะอาด, 2535: 16-17) 

  2.1 ด้านผู้วิจัย ประเด็นที่ควรพิจารณา ได้แก่   

   1) เป็นเรื่องที่ผู้วิจัยมีความสนใจใคร่รู้อย่างแท้จริง หรือศรัทธาอย่างแรงกล้า

ในการแสวงหาค าตอบ เนื่องจากงานวจิัยจะต้องอาศัยความพากเพียร ความอดทน ความตั้งใจ
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อย่างยิ่งยวด จงึจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกปัญหาที่ผู้วิจัยสนใจ ความสนใจอย่างแท้จริง จะท าให้

ผู้วิจัยท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีส่วนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้มีความ

ตั้งใจจริงที่จะท างานให้ส าเร็จ ถ้าเป็นปัญหาที่ผู้วจิัยไม่สนใจ อาจท าให้งานวิจัยนั้นขาดคุณภาพ 

หรอืผูว้ิจัยเกิดความเบื่อหน่ายล้มเลิกกลางคันได้ 

   2) เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของผู้วิจัย ความรู้ความสามารถ

หรือความช านาญในเนื้อหาของเรื่องที่จะท าวิจัย ภูมิหลังที่เพียงพอของผู้วิจัยที่จะท าวิจัยในเรื่องนี้ 

เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญมากส าหรับการวิจัย ในการเลือกปัญหาการวิจัย ต้องพิจารณาถึงขีดจ ากัด 

ความสามารถพืน้ฐาน และประสบการณข์องตนอย่างถี่ถ้วน แล้วเลือกวิจัยปัญหาที่ตนมีความรู้

ในข้อเท็จจริง ในทฤษฎีของเรื่องนั้น ๆ และมีความสามารถ มีความช านาญในเรื่องนั้น การเลือก

งานวิจัยที่ตนเองไมถ่นัดหรือขาดความสามารถจะท าให้เกิดปัญหาอย่างมาก 

   3) เป็นเรื่องที่ผู้วจิัยมีทุนวิจัยเพียงพอ ค่าใช้จ่ายเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะต้อง

พิจารณาให้รอบคอบ เพราะเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดความสมบูรณ์หรือความกว้างขวาง

ลึกซึ้งของเรื่องที่จะวิจัย ถ้ามีทุนมากก็จะเอื้อต่อการวิจัยในเรื่องที่มีความลุ่มลึก มีความสมบูรณ์

มากขึ้น แต่บางครั้งการวิจัยในเรื่องที่มีคุณค่า ก็ไม่จ าเป็นต้องลงทุนมากเสมอไป เรื่องงบประมาณ

การวิจัย หากได้รับการสนับสนุนให้ทุนอุดหนุนจากหน่วยงานหรือสถาบันที่ส่งเสริมการวิจัย 

ก็จะช่วยขจัดปัญหาเกี่ยวกับทุนวิจัยได้  

  2.2 ด้านปัญหาที่จะท าการวจิัย ประเด็นที่ควรพิจารณา ได้แก่  

   1) เป็นปัญหาที่มคีวามส าคัญ ผลของการวิจัยควรมีคุณค่าหรือเป็นประโยชน์

ต่อสังคม ต่อหน่วยงาน ฯลฯ เช่น สามารถน าไปพิจารณาปรับปรุงระบบการท างาน แก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ หรอืเสริมสรา้งความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ  

   2) ควรเป็นปัญหาที่มีลักษณะเป็นความคิดริเริ่ม ไม่ว่าจะเป็นด้านจุดประสงค์

ในการวิจัยหรือวธิีการวิจัย  

   3) ปัญหาของการวิจัยต้องมีข้อยุติ คือ ต้องสามารถหาข้อมูลมาตรวจสอบ

เพื่อหาข้อสรุปหรือหาค าตอบให้แก่ปัญหาของการวิจัยได้ อันเป็นการน าไปสู่ข้อยุติของปัญหา

การวิจัย (เกษม สาหรา่ยทิพย์, 2540: 52) 

  2.3 ด้านสภาพที่เอื้อต่อการวจิัย ประเด็นที่ควรพิจารณา ได้แก่  

   1) มีแหล่งส าหรับค้นคว้าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยอย่างเพียงพอ อาจจะเป็น

หอ้งสมุด ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ หรอือินเทอร์เน็ต  
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   2) สามารถขอความร่วมมอืจากผูท้ี่เกี่ยวข้องในการวิจัย เช่น จากผูส้ร้างเครื่องมอื

รวบรวมข้อมูล ความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่าง จากผู้เช่ียวชาญด้านสถิติหรือหน่วยงานวิเคราะห์

ข้อมูล ความรว่มมอืจากผู้บริหาร หรอืสถาบันที่งานวิจัยนั้นไปเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

   3) ความเพียงพอของทรัพยากรการวิจัย เชน่ ความเพียงพอของเครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัย เวลา และจ านวนเงินที่ตอ้งการใช้ในการท าวิจัยในหัวข้อเรื่องนี้เพียงพอหรือไม่ 

   4) ความเพียงพอของข้อมูล ความสะดวกและง่ายต่อการรวบรวมข้อมูล จะมี

อุปสรรคใดบ้างที่จะเกิดขึ้นในการรวบรวมข้อมูล เพราะข้อมูลที่ไม่เพียงพอจะมีผลกระทบต่อ

ความนา่เชื่อถือของผลการวิจัย รวมทั้งอาจท าให้การวิจัยนัน้ล้มเหลวลงได้  

  ข้อผิดพลาดในการเลือกปัญหาวจิัย มีดังนี ้(บุญชม ศรสีะอาด, 2535: 17) 

1) เลือกหัวข้อปัญหาตามผู้อื่น หรือผู้อื่นมอบปัญหาการวิจัยให้โดยที่ผู้วิจัยไม่มี

ความรู้ ความสนใจพอ เมื่อท าวิจัยมักเกิดปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากท า  

  2) เลือกปัญหาที่กว้างเกินไป เกินก าลังความสามารถของตนเอง 

  3) เลือกปัญหาอย่างรบีร้อน และลงมอืวิจัยโดยไม่ได้วางแผนให้รอบคอบล่วงหน้า 

  4) ขาดการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย หรือศึกษาไม่เพียงพอ ความคิด

คับแคบ ท าการวิจัยไม่รัดกุม  

 3. การก าหนดหัวข้อของปัญหาหรอืชื่อเรื่องการวิจัย  

  เมื่อผู้วิจัยสามารถหาปัญหาของการวิจัยได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปผู้วิจัยต้องก าหนด

หัวข้อของปัญหาการวิจัยหรือต้ังชื่อเรื่องของการวิจัย การก าหนดหัวข้อของปัญหาการวิจัยหรือ

การตัง้ช่ือเรื่องการวจิัย ควรค านงึถึงหลักการดังตอ่ไปนี ้(เกษม สาหรา่ยทิพย์, 2540: 52-55)  

  3.1 หัวข้อของปัญหาการวิจัยหรือชื่อเรื่องของการวิจัยต้องสั้น กะทัดรัด แต่สามารถ

สื่อความหมายได้อย่างชัดเจนสมบูรณ์ แต่ในกรณีที่ผู้วิจัยจ าเป็นต้องใช้หัวข้อของปัญหาการวิจัย 

ที่ยาวมาก ๆ เพื่อความชัดเจนและสมบูรณ์ จะใช้เครื่องหมายมหัพภาคคู่ (Colon) ขยาย เช่น  

การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ : ศึกษาเฉพาะกรณีเยาวชนในจังหวัด

เชยีงใหม่  

  3.2 หัวข้อหรือชื่อเรื่องวิจัยต้องตรงกับประเด็นปัญหาที่จะวิจัยและสามารถออกแบบ

การวิจัยได้จริงในทางปฏิบัติ  

  3.3 หัวข้อของปัญหาการวิจัยหรือชื่อเรื่องของการวิจัยต้องแสดงให้ทราบตัวแปร

หรอืความสัมพันธ์ของตัวแปรตา่ง ๆ ที่ใชใ้นปัญหาของการวจิัยตั้งแต ่2 ตัวแปรขึ้นไป 



51 

  3.4 หัวข้อของปัญหาการวิจัยหรือชื่อเรื่องการวิจัยต้องสอดคล้องกับศาสตร์หรือ

สาขาวิชาของปัญหาการวิจัย โดยเฉพาะศัพท์เทคนิค (Technical terms) ต้องเป็นค าที่ได้รับการ

ยอมรับในแวดวงวิชาการของศาสตร์หรอืสาขาวิชาของปัญหาการวิจัยนั้น ๆ  

  3.5 หัวข้อของปัญหาการวิจัยหรือชื่อเรื่องของการวิจัยเชิงทดลองต้องไม่ระบุขอบเขต

ของประชากรไว้ด้วย ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยเชิงทดลองสามารถก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากสถานที่ใด

สถานที่หนึ่งมาใช้ในการทดลองได้แบบเจาะจง แต่ผลการวิจัยเชิงทดลองสามารถน าไปประยุกต์ใช้

ในสถานที่ต่าง ๆ หรือแหล่งต่าง ๆ ที่มีสมาชิกเหมือนกันกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงทดลอง 

ได้เสมอ 

  3.6 หัวข้อหรอืชื่อเรื่องควรเป็นค านามที่เป็นความเรยีงสละสลวย 

 4. การประเมินหัวข้อของปัญหาที่จะท าวิจัย พิจารณาดังนี้ (ชาริณี เชาวน์ศิลป์, 

2545: 52-54) 

 4.1 การพิจารณาความส าคัญของหัวเรื่องที่ควรท าวิจัย ได้แก่  

 1) ความใหม่ (Novelty) ควรเป็นงานวิจัยที่ยังไม่มีใครท ามาก่อน หรือมีลักษณะ

เป็นการบุกเบิก รเิริ่มให้ความรูห้รอืวิชาการทางดา้นนี ้ 

 2) ความน่าสนใจ (Interesting) ไม่ควรเป็นเรื่องที่อ่านแล้วไม่น่าสนใจ หรือเป็น

เรื่องที่ใคร ๆ เห็นแล้วอาจบอกว่าเรื่องนี้ไม่ต้องท าวิจัยก็รู้ หรือเป็นสิ่งที่รู้ค าตอบอยู่แล้ว เรื่องที่

น่าสนใจอาจเป็นเรื่องที่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ยังมีอยู่ไม่มากนัก หรือเป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่สนใจ

ในปัจจุบัน แตย่ังไม่มีค าตอบ บางทีความใหมก่็ท าให้งานวิจัยมีความน่าสนใจ 

 3) ความส าคัญ (Importance) งานวิจัยที่ท าจะให้ประโยชน์อะไรบ้าง แก้ไข

ปัญหาอะไรได้บ้าง  

 4) ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (Feasibility or Amenability) หมายถึง 

การพิจารณาดูว่าในการท าวิจัยจริง สามารถท าได้ตามหัวข้อเรื่องนี้หรือไม่ อุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจ

เกิดขึ้นจะมีหนทางแก้ไขได้หรือไม่ หรือว่าเมื่อท าวิจัยเสร็จแล้วจะได้ค าตอบตรงตามปัญหาวิจัย

หรอืไม่ ซึ่งหัวข้อนี้นับว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญมากที่ควรได้น ามาพิจารณาในการประเมินหัวข้อวิจัย  

 5) การมีข้อมูลเพียงพอ (Availability of data) ในกระบวนการของการวิจัย 

สิ่งส าคัญคือการน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐาน หรือเพื่อหาค าตอบตามวัตถุประสงค์

ที่ตัง้ไว้ หากขาดข้อมูลหรอืข้อมูลที่มอียู่ไม่เพียงพอ จะท าให้การวจิัยไม่ส าเร็จลุล่วง 

 6) ความร่วมมือที่จะได้รับ (Availability of cooperation) ถ้าขาดความร่วมมอื 

อาจท าให้ข้อมูลที่ได้มาไม่เพียงพอที่จะน ามาวิเคราะห์ ความร่วมมือในที่นี้ยังรวมถึง การสนับสนุน

ด้านงบประมาณ การอ านวยความสะดวกในการวิเคราะหข์้อมูล เป็นต้น  
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 7) ค าแนะน าที่จะได้รับ (Availability of guidance) หมายถึง ความรู้ 

บางประการที่จ าเป็นส าหรับการวิจัย ผู้วิจัยต้องพิจารณาว่ามีแหล่งข้อมูลหรือผู้เช่ียวชาญที่จะให้

ค าแนะน าหรอืขอค าปรึกษาได้หรอืไม่ และเพียงพอไหม เชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด  

 8) ความเพียงพอของสิ่งจ าเป็นอื่น ๆ (Availability of Other facilities)

เป็นการมองตลอดทั้งกระบวนการวิจัยว่าในแต่ละขั้นตอนมีสิ่งจ าเป็นอะไรบ้างส าหรับงานวิจัย

หรอืความเพียงพอที่จะเป็นปัจจัยพื้นฐานในการท าวิจัย เชน่ งบประมาณ บุคลากร เป็นต้น  

 9) การน าไปใช้ได้ทันที (Immediate application) การพิจารณาความส าคัญ

ในด้านของประโยชน์ในปัจจุบัน เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรให้น้ าหนักความส าคัญ โดยเฉพาะในการน า

ผลการวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่  

 10) มีเป้าหมายของการวิจัย (Aim of research) ที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา

ปัจจุบัน พิจารณาว่าเป้าหมายของการวิจัยตรงกับประเด็นปัญหาหรือไม่ หัวข้อการวิจัยที่ได้จาก

แหลง่อื่นต้องจับใหไ้ด้วา่เป้าหมายของการวิจัยคืออะไร และปัญหาในปัจจุบันคืออะไร 

 11) ระดับของการวิจัย (Level of research) เนื่องจากงานวิจัยอาจมีได้

หลายระดับ ควรพิจารณาด้วยว่าความยากง่ายหรือข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยเหมาะสมกับระดับ 

ที่ตอ้งการของงานวิจัยนั้น 

  12) เป็นสิ่งที่มาจากประสบการณ์และมีลักษณะสร้างสรรค์ (Experience 

and creativity) หัวข้อปัญหาที่วิจัยมาจากประสบการณ์จะมีความเป็นไปได้สูงที่ผลการวิจัยที่ได้

จะมีการน าไปใช้กับสภาพจริง 

 13) มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่จะท า (Courage and Confidence) ซึ่งเป็น

สิ่งที่มีอยู่ในตัวผู้วิจัยเอง นับว่าเป็นอีกข้อหนึ่งที่มีความส าคัญมาก เพราะการท าวิจัยเกือบทุกเรื่อง

จะต้องมีปัญหาและอุปสรรค และการที่จะผ่านพ้นไปจนกระทั่งบรรลุเป้าหมาย ตัวผู้วิจัยเอง

ต้องมีความมุง่มั่นและตั้งใจที่จะท าวิจัย การประเมินความมุ่งมั่นและตั้งใจของนักวิจัยท าได้โดย

การถามตัวเอง (ประเมินความรู้สกึของตัวเอง) 

 4.2 การพิจารณาทางด้านสังคม (Social consideration) ประกอบด้วย  

  1) ค าตอบหรอืข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยในปัญหานี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้

ในสาขาวิชาการทางดา้นนีห้รอืไม่  

  2) ข้อค้นพบต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลในอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ต่อหน่วยงานที่ท าอยู่ หรอืต่อประชาชนโดยส่วนรวมมากน้อยเพียงใด 
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  3) สิ่งที่ค้นพบจะน าไปใช้ได้กว้างขวางแค่ไหน ทั้งในแง่บุคคล ระยะเวลา 

ตลอดจนสถานที่ที่จะน าไปใช้ พิจารณาดูว่าข้อค้นพบเหล่านี้จะคุ้มกับการลงทุนลงแรงในการ

ท าวิจัยหรอืไม่เพียงใด  

  4) งานวิจัยที่ท านี้จะซ้ าซ้อนกับผลงานของคนอื่นที่ท าไว้แล้วหรือไม่ 

  5) ถ้าหัวข้อวิจัยเป็นสิ่งที่ได้มีผู้อื่นท าไว้แล้ว แต่ท าไว้เพียงบางส่วนเท่านั้น 

จะต้องพิจารณาดูว่าจ าเป็นหรือไม่ที่จะขยายขอบเขตของการค้นคว้าในเรื่องนีใ้ห้กว้างขวางออกไป 

  6) ข้อค้นพบหรอืผลของการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยอื่นหรือไม่ และ

การที่ผูว้ิจัยจะประเมินได้ดีก็จะต้องอ่านผลงานวิจัยอื่นอย่างกว้างขวาง 

  7) หัวข้อปัญหาที่จะท าการวิจัยกว้างเกินไปจนยากที่จะท าส าเร็จหรือไม่ หรือว่า

แคบเกินไป จนท าให้สิ่งที่ค้นพบไม่มคีวามหมายต่อสังคมโดยส่วนรวม  

  8) จากข้อจ ากัดหรือจุดอ่อนของงานวิจัย ซึ่งผู้วิจัยจ าเป็นต้องยอมรับในการ

วิจัยนี้ จะท าให้ผลสรุปที่ได้มนี้ าหนักพอที่จะเป็นที่น่าเชื่อถือส าหรับผูท้ี่จะน าผลวจิัยไปใช้หรอืไม่  

 5. การนิยามปัญหาหรอืการเขียนเค้าโครงการวิจัย 

  การนิยามปัญหา  หมายถึง การอธิบายปัญหาที่จะท าการวิจัยให้ ชัดเจน 

ประกอบด้วย การเขียนชื่อเรื่อง และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ช่วยให้เข้าใจปัญหาการวิจัยนั้น 

อย่างกระจ่างชัด เช่น ภูมิหลัง จุดมุ่งหมาย สมมุติฐาน นิยามศัพท์เฉพาะ ข้อตกลงเบื้องต้น เป็นต้น 

ซึ่งอาจเขียนแยกเป็นข้อ ๆ ตามที่นิยมกัน หรอือาจเขียนเชื่อมโยงกันโดยไม่แยกเป็นข้อ ๆ  

  การนิยามปัญหาหรอืการเขียนเค้าโครงการวิจัยเป็นประโยชน์ส าหรับผู้วิจัย เพราะเป็น

การวางแผนการวิจัย ช่วยให้เห็นเค้าโครงของปัญหาที่จะศึกษาวิจัยว่ามีความกระจ่างชัดในปัญหา 

มีความมุง่หมายและวธิีการศกึษาค้นคว้าที่ชัดเจน สามารถประเมินแรงงาน เวลา และค่าใช้จ่าย

ในการวิจัยได้หรือไม่ รวมทั้งเป็นหลักที่จะด าเนินการวิจัยไปตามนั้น  (เกษม สาหร่ายทิพย์, 

2540: 55) 

 6. ส่วนของประกอบของเค้าโครงวจิัยหรอืโครงร่างวิจัย 

  รูปแบบของเค้าโครงการวิจัยของแต่ละหน่วยงานหรือสถาบันอาจมีลักษณะและ

รายละเอียดที่แตกต่างกัน แต่หลักใหญ่ ๆ จะคล้ายคลึงกัน เค้าโครงการวิจัยโดยทั่วไปจะประกอบ

ไปด้วยหัวข้อตา่ง ๆ ดังนี้ (ชาริณ ีเชาวน์ศลิป์, 2545: 55-61) 

 1) ชื่อเรื่อง 

 2) ภูมหิลัง บทน า หรอืความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 3) วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 4) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
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 5) ขอบเขตของการวิจัย 

 6) สมมุตฐิานของการวิจัย 

7) ข้อตกลงเบือ้งตน้ 

 8) ค านยิามศัพท์เฉพาะ  

 9) เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 10) วิธีด าเนนิการวิจัย 

 11) ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

 12) งบประมาณในการวิจัย 

 13) เอกสารอ้างองิหรอืบรรณานุกรม 

 14) ภาคผนวก  

 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1) ชื่อเรื่อง เป็นการบอกปัญหาหลักที่ท าการวิจัย ซึ่งควรจะระบุส่วนส าคัญ 3 ส่วน 

คือ  

 1.1) ประเภทของการวิจัยหรือลักษณะของการวิจัย เช่น การศึกษา การส ารวจ 

การเปรียบเทียบ การทดลอง เป็นต้น 

 1.2) ตัวแปรที่ต้องการศึกษา เช่น ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม เพื่อบอกให้ทราบว่า

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไร 

 1.3) แหล่งข้อมูล ได้แก่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างว่าเป็นใครอยู่ที่ไหน พอสังเขป  

 2) ภูมิหลัง บทน า หรือความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา เป็นส่วนที่

กล่าวถึงที่มาของปัญหาที่จะศึกษา ควรเขียนในลักษณะวิเคราะห์ปัญหา เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ

อย่างชัดเจนว่าปัญหาของการวจิัยนั้นคอือะไร เหตุใดผูว้ิจัยจงึสนใจศกึษาเรื่องนั้น  

 ในการเขียนภูมหิลังหรอืบทน า จะต้องใช้โครงเรื่อง (Theme) ของผู้วิจัยเอง โดยอ้าง

ถึงทฤษฎี กฎเกณฑ์ หรือค ากล่าวที่เชื่อถือได้ของบุคคลอื่น เพื่อให้มีน้ าหนัก มีความสมบูรณ์ 

จุดบกพร่องที่มักพบในการเขียนภูมหิลังหรอืบทน าในเค้าโครงการวิจัย มีดังนี้ 

2.1) ใช้วิธีตัดต่อ คือ น าข้อความ ค ากล่าวของบุคคลต่าง ๆ มาวางเรียงต่อ ๆ กัน

ไปตามล าดับ ท าให้ไม่เห็นโครงเรื่องหรือความคิดที่สะท้อนปัญหาที่จะวิจัย เพราะข้อความเหล่านั้น 

ไม่จะไม่ประตดิประต่อเป็นเรื่องเดียวกัน 

 2.2) เขียนภูมหิลังกว้างเกินไป โดยกล่าวถึงสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องหรืออยู่ห่างไกลเกินไป 

เชน่ ต้องการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการศกึษาผูใ้ช้บริการ แตไ่ปกล่าวถึงการพัฒนาประเทศ เป็นต้น  
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 2.3) ยกค ากล่าวหรือผลงานวิจัยที่ล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ไม่ควรยกมาอ้างประกอบ หรือผลงานวิจัยที่ศึกษามานานแล้ว ผลการค้นพบอาจเปลี่ยนแปลง

ไปจากสภาพปัจจุบันแลว้ 

 2.4) ยกเอาเรื่องราวหรือข้อความที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริง หรือมีความ

ถูกต้องมากล่าว และแสดงให้เห็นว่าผูว้ิจัยยึดมั่นเชื่อถือว่าถูกต้องโดยไม่สามารถอธิบายเหตุผล

หรอืความถูกต้องที่แท้จริงได้  

 2.5) การใช้สามัญส านึก กล่าวคือ อ้างตามที่ตนคิดว่าจะเป็นเช่นนั้น เมื่อสิ่งนั้น 

เป็นเรื่องที่โต้แย้งได้หรือยังไม่มีทฤษฎีรองรับ เช่น กล่าวว่าวิธีนั้นมีประสิทธิภาพอย่างลอย ๆ 

โดยขาดการอธิบายเหตุผลและไม่มกีารอา้งองิใด ๆ เป็นต้น 

 2.6) อ้างสภาพการณ์หรือกรณีของต่างประเทศ ซึ่งแตกต่างกับสภาพการณ์หรือ

กรณขีองไทย ท าให้ขาดความเที่ยงตรงไม่เป็นที่ยอมรับ 

 2.7) ใช้ภาษาไม่เหมาะสม เช่น ใช้ภาษาพูด ใช้ค าฟุ่มเฟือย เป็นต้น  

 3) วัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นส่วนที่สบืเนื่องมาจากความเป็นมาและความส าคัญ

ของปัญหาที่ได้เขียนไว้ ดังนัน้จงึควรมเีหตุผลและแนวทางที่สอดคล้องกัน วัตถุประสงค์เป็นส่วน

ที่ช้ีให้ทราบว่าผู้วิจัยต้องการศึกษาค้นคว้าอะไร อาจเขียนในรูปจุดมุ่งหมายทั่วไปไม่แยกรายข้อ

หรือเขียนในรูปจุดมุ่งหมายเฉพาะที่แยกเป็นรายข้อ หรือเขียนทั้งสองอย่าง ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ

ของผู้วจิัย ซึ่งหลักการเขียนวัตถุประสงค์ในการวิจัย มีดังนี้ 

  3.1) กรณีที่เขียนแยกเป็นรายข้อ ควรเขียนเรียงตามล าดับความส าคัญ หรือจาก

ส่วนรวมไปหาส่วนย่อย 

  3.2) ใช้ภาษาที่กะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจงา่ย 

  3.3) เขียนใหค้รอบคลุม ใหผู้อ้่านเข้าใจแจ่มชัดว่าผูว้ิจัยต้องการศึกษาอะไร  

 4) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการระบุว่าการท าวิจัยครั้งนี้มีประโยชน์หรือ 

มีความส าคัญอย่างไรบ้าง ในการเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับควรเขียนเป็นข้อ ๆ โดยเรียงจาก 

ข้อที่ส าคัญที่สุดไปหาข้อที่ส าคัญรองลงมา และเขียนในลักษณะที่ว่าผลการวิจัยจะน าไปใช้

ประโยชน์อะไรบ้าง หรอืหนว่ยงานใดจะน าไปใช้ประโยชน์ได้บ้าง  

 5) ขอบเขตของการวิจัย การวิจัยทุกเรื่องจะมีขอบเขตของการศึกษา การก าหนด

ขอบเขตของการวิจัยจะช่วยให้เข้าใจงานวิจัยนั้นได้แจ่มชัดยิ่งขึ้น ในการระบุขอบเขตของการวิจัย

มักจะระบุเกี่ยวกับประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร โดยมีรายละเอียด คือ 

  5.1) ประชากร ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนทั้งหมดที่ต้องการจะศึกษา เช่น ประชากร 

คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2558 
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  5.2) กลุ่มตัวอย่าง จะเป็นกลุ่มที่เลือกสุ่มมาจากประชากร เช่น เลือกกลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 20 คน จากนักศกึษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2558 

  5.3) ตัวแปรที่ศึกษา เช่น ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศและคณะ และตัวแปรตาม คือ 

ความพึงพอใจในการใชห้อ้งสมุด เป็นต้น 

 6) สมมุติฐานการวิจัย เป็นการคาดคะเนค าตอบของปัญหาการวิจัย ซึ่งผู้วิจัย

คาดหวังผลบางอย่างไว้ตั้งแต่ต้น โดยอาศัยความรู้ ประสบการณ์ การสังเกต หรือผลงานวิจัย  

ที่มมีาก่อน 

 7) ข้อตกลงเบื้องต้น เป็นการก าหนดความเชื่อพื้นฐานให้ยอมรับโดยไม่ต้องพิสูจน์ 

ซึ่งเป็นความเชื่อที่ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผล มีหลักฐาน มีข้อเท็จจริงสนับสนุน เพื่อให้เป็น 

ที่ยอมรับและควรเลือกเฉพาะเงื่อนไขที่ส าคัญเท่านั้น ส่วนที่ไม่ส าคัญควรก าหนดไว้ในขอบเขต

การวิจัย ตัวอย่างเช่น ความแตกต่างของระยะเวลาที่แจกแบบสอบถามไม่มีผลต่อค าตอบที่ได้รับ  

 8) นิยามศัพท์เฉพาะ เนื่องจากผู้อ่านบางคนไม่ทราบความหมายของศัพท์ 

ในงานวิจัยนัน้มาก่อน เมื่ออ่านพบค าศัพท์ดังกล่าวจะท าให้อ่านงานวิจัยนั้นไม่เข้าใจ หรือผู้อ่าน

อาจจะทราบความหมายของศัพท์นั้นมาก่อน แต่อาจไม่ตรงกับที่ผู้วิจัยใช้ จึงต้องมีการนิยามศัพท์

ให้เป็นที่เข้าใจตรงกัน โดยการนยิามศัพท์ม ี2 แบบคือ  

  8.1) การนิยามแบบทั่วไป เป็นการนิยามความหมายของค าศัพท์โดยปกติ อาจจะ

นิยามตามพจนานุกรม สารานุกรม ต ารา หรือตามที่ผู้วิจัยคนอื่น ๆ ได้นิยามไว้ โดยใช้ภาษา 

ที่ครอบคลุม แจม่ชัด และรัดกุม  

  8.2) การนิยามปฏิบัติการ เป็นนิยามที่นอกจากจะให้ความหมายของค าศัพท์ 

นั้น ๆ แล้ว ยังบอกใหท้ราบว่าผูว้ิจัยสามารถวัด ตรวจสอบ หรอืสังเกตได้อย่างไรด้วย  

 9) เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ต้องเขียนให้เห็นว่าผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า

และประมวลความรู้จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท าวิจัยเป็นอย่างดี โดยเขียน

ให้ครอบคลุมค านิยามของชื่อเรื่อง ตัวแปรที่จะศึกษา กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับเรื่อง  

ที่จะศกึษา ผลงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ  

 10) วธิีด าเนินการวจิัย ต้องเขียนใหค้รอบคลุมประเด็น ดังนี้  

  10.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ต้องระบุลักษณะของประชากรที่จะศึกษา 

ว่าเป็นใคร มีคุณสมบัติหรอืคุณลักษณะอย่างไร ปริมาณเท่าไร มีวธิีการเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างไร  

  10.2) เครื่องมอืการวิจัย ต้องระบุลักษณะและประเภทของเครื่องมือที่จะใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ ฯลฯ รวมทั้งวิธีการสร้าง

หรอืพัฒนาเครื่องมอื การตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงของเครื่องมอื  
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  10.3) การเก็บรวบรวมข้อมูล ต้องระบุวิธีรวบรวมข้อมูล เช่น วิธีแจกหรือใช้

แบบสอบถาม วิธีสัมภาษณ์ ฯลฯ จะแจกหรือสัมภาษณ์ที่ไหน อย่างไร โดยใคร มีระบบการควบคุม

การใชเ้ครื่องมืออย่างไร  

  10.4) การวิเคราะห์ข้อมูล ต้องอธิบายว่าเมื่อใดข้อมูลที่ต้องการมาครบถ้วนแล้ว 

จะท าการวิเคราะหข์้อมูลดว้ยวิธีใด มีล าดับขั้นตอนอย่างไร ใช้สถิติใดบ้างในการวิเคราะหข์้อมูล  

 11) ระยะเวลาที่ใช้ในการวจิัย ต้องระบุเวลาที่ใชใ้นการวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด

โครงการ รวมทั้งมีการก าหนดเวลาของการด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ว่าจะใช้เวลามากน้อย

เพียงใด โดยอาจจะน าเสนอในรูปแผนภูมิ ดังตัวอย่าง  

เดือนที่ 

รายการ 

1 2 3 4 5 6 

1. เตรียมการและวางแผนการวิจัย       

2. ทบทวนวรรณกรรม/เอกสารงานวิจัย 

    ที่เกี่ยวข้อง 

      

3. ออกแบบการวิจัย       

4. สร้างและทดสอบเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย       

5. เก็บรวบรวมและวิเคราะหข์้อมูล       

6. สรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย       

 

 12) งบประมาณในการวิจัย เป็นการระบุค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการ

วิจัยตลอดทั้งโครงการ โดยทั่วไปจะจ าแนกเป็นหมวดเงิน เช่น หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่าครุภัณฑค์่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น  

 13) เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม เป็นการระบุรายชื่อเอกสาร สิ่งพิมพ์และ

หลักฐานต่าง ๆ ทุกประเภทที่ผู้วจิัยน ามาใช้อ้างอิงหรือประกอบการศึกษาในการเขียนโครงการวิจัย 

โดยใช้รูปแบบที่หน่วยงาน สถาบัน หรอืแหลง่ทุนก าหนด  

 14) ภาคผนวก ส่วนนี้จะมีหรือไม่ก็ได้ เพื่อเสนอส่วนอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น 

ตัวอย่างเครื่องมือ เป็นต้น  
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สรุปท้ายบท 

ในการด าเนินการวิจัยจ าเป็นต้องมีการก าหนดขั้นตอนการท างานไว้ล่วงหน้าว่าจะต้อง

ท าอะไรก่อนหลัง ซึ่งขั้นตอนการวิจัยมี 7 ขั้นตอน คือ การตั้งปัญหาหรือการเลือกหัวข้อปัญหา 

เลือกแบบการวิจัยหรือการก าหนดแบบแผนในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การศึกษา

เอกสารหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การเขียนเค้าโครงงานวิจัย การสร้างเครื่องมือในการรวบรวม

ข้อมูล การรวบรวมข้อมูลและการจัดกระท ากับข้อมูล และการรายงานผลหรือการเขียนรายงาน

การวิจัย ส่วนของประกอบของเค้าโครงวิจัยหรือโครงร่างวิจัย ในงานวิจัยโดยทั่วไป ประกอบด้วย

หัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ชื่อเรื่อง ภูมิหลัง บทน า หรือความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ขอบเขตของการวิจัย สมมุติฐานของการวิจัย 

ข้อตกลงเบื้องต้น ค านิยามศัพท์เฉพาะ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีด าเนินการวิจัย 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย งบประมาณในการวิจัย เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรมและภาคผนวก  
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