
ขั้นตอนและกระบวนการวิจัย 
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การเตรียมการวิจัย 

การเลือกปัญหาการวิจัย 

แหล่งที่มาของปัญหาการวิจัย  

เกณฑ์ในการเลอืกปัญหาท่ีจะวิจัย 

ข้อผิดพลาดในการเลือกปัญหาการวิจัย  

องค์ประกอบของปัญหาหัวข้อวิจัยที่ด ี

การตั้งชื่อหัวข้อปัญหาการวิจัย 

การออกแบบการวิจัย (Research design)  
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การเลือกปัญหาการวิจัย 

1. เป็นประเด็นที่น่าสนใจ  

2. เป็นประเด็นที่เป็นปัญหาจริงๆ อยู่ในปัจจุบัน 

3. เขียนให้ตรงประเด็น ข้อมูลเชิงเหตุผลควรจะน าไปสู่จุดที่เป็นปัญหาที่จะท าการวิจัย และ

ชี้ให้เห็นความส าคัญของสิง่ที่จะท าวิจัย 

4. มีข้อมูลอ้างองิท าให้น่าเชื่อถือ เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจว่าเป็นปญัหาที่มีพื้นฐานมาจากข้อมูลเชิง

ประจักษ์ มิใช่เกิดจาก ความรู้สึก หรือจินตนาการของผู้เขียน 

5. ไม่ยืดยาวจนน่าเบ่ือ 

6. ใช้ภาษาง่ายๆ จัดล าดับประเด็นที่เสนอให้เป็นขั้นตอนต่อเนื่องกัน 

7. เป็นประเด็นที่น่าจะเป็นประโยชน์ เมื่อท าการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริงๆ  

8. อยู่ในวิสัยที่ผู้วิจยัคิดว่าน่าจะท าได้ทั้งในแงข่องเวลา ค่าใช้จ่าย ตามความสามารถของผู้วจิัย 3 



แหล่งที่มาของปัญหาการวิจัย  
1. ประสบการณ์ของผู้วิจัย 

2. รายงานการวิจัยของคนอื่นๆ ที่พิมพ์ออกมาแล้ว 

3. ทฤษฎี 

4. การเข้าร่วมสัมมนา 

5. การเสนอหัวข้อที่ควรท าการวิจัยของหน่วยงานที่ให้ทนุสง่เสริมหรือสนับสนุนการวิจยั 

6. จากการให้คอมพิวเตอร์พิมพ์รายชื่อเรื่องต่างๆ ที่มีผู้วิจัยไว้แล้วตามหมวดต่างๆ ในสาขาที่

สนใจ เพื่อที่จะได้แนวความคิดในการท าวจิัย 

7. จากการศึกษาค้นควา้ทางอินเทอร์เน็ต (www.thaiedresearch.org) 
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เกณฑ์ในการเลือกปัญหาที่จะวิจัย 

 ด้านผู้วิจัย  

 เป็นเรื่องที่ผู้วิจัยมีความสนใจใคร่รู้อย่างแท้จริง หรือศรัทธาอย่างแรงกล้าในการแสวงหา 

 เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของผู้วิจัย 

 เป็นเรื่องที่มีทุนวิจัยเพียงพอ 

 ด้านปัญหาที่จะท าการวิจัย 
 เป็นปัญหาที่มีความส าคัญ ผลของการวิจัยมีคุณค่าหรือเป็นประโยชน์ต่อสังคม ต่อหน่วยงานใน

การแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ 

 ควรเป็นปัญหาที่มีลักษณะริเริ่ม มีนวภาพ ไม่เลียนแบบคนอื่น มี Originallity สูง ไม่ว่า
จะเป็นด้านวัตถุประสงค์ในการวิจัย หรือวิธีวิจัย  

 ด้านสภาพที่เอื้ออ านวยต่อการวิจัย 
 มีแหล่งส าหรับค้นคว้าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยอย่างเพียงพอ อาจเป็นห้องสมุด หรือบริการ

สืบค้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
 สามารถขอความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการวิจัย เช่น จากผู้สร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูล การ

ให้ความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่าง ความร่วมมือจากหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูล 
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ข้อผิดพลาดในการเลือกปัญหาการวิจัย  

 เลือกหัวข้อปัญหาตามผู้อื่น หรือผู้อืน่มอบปัญหาการวิจัยให้ โดยที่ผู้วิจัยไม่มีความรู้

ความสนใจพอ เมื่อท าวิจยัมักเกิดปัญหาอุปสรรคต่างๆ 

 เลือกปัญหาที่กว้างเกินไป เกินก าลงัความสามารถของตนเอง  

 เลือกปัญหาอย่างรีบร้อน และลงมือวจิัยโดยไม่ได้วางแผนให้รอบคอบล่วงหน้า 

 ขาดการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวจิัย หรือศึกษาไม่เพียงพอ ท าให้มีความคิดคับแคบ 

ท าการวิจัยไม่รัดกุม 
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การตั้งชื่อหัวข้อปัญหาการวิจัย 

 ชื่อเรื่องควรระบุชือ่ตัวแปรส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตัวแปรตาม 

(Dependent Variable) และตัวแปรอิสระ(Independent 

Variable) เป็นตัวแปรหลักๆ เพื่อให้รู้ว่าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง 

 ชื่อเรื่องควรระบุถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งข้อมูล ที่ภาษาวิจัยเรียกว่า "ประชากร" 

(Population) หรือ "กลุ่มตัวอย่าง" (Sample) เพ่ือให้รู้ว่าเก็บข้อมูลที่ไหน 

หรือกลุ่มเป้าหมายมีลักษณะอย่างไร พอสังเขป  

 ชื่อเรื่องควรบอกวิธวีจิัยอย่างคร่าวๆ ว่าท าวิจัยประเภทใด เช่น เป็นการวิจัยเชงิส ารวจ หรือเชงิ

เปรียบเทียบหรือเป็นการวจิัยเชงิทดลอง 
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ตัวอย่างการต้ังชื่องานวิจัย 

ชื่อเรื่อง ตัวแปรที่ส ำคัญ วิธีกำรวิจัย ประชำกรและ
กลุ่มตัวอย่ำง 

การเปรียบเทียบ
ผลที่เกิดจากการ
สอนนักศึกษา
ปริญญาตรี โดย
ใช้วิธีให้ศึกษา
ด้วยตนเองจาก
บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนและวิธีสอน
แบบปกติ 

ผลที่เกิดจำก
กำรสอน 
หมายถึง 
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใน
เรื่องท่ีสอนและวิธี
สอนการสอนด้วย
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนกับการใช้วิธี
สอนตามปกติ 

เป็นการวิจัยเชิง
ทดลอง 
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ตัวอย่างการต้ังชื่องานวิจัย 

ชื่อเรื่อง ตัวแปรที่ส ำคัญ วิธีกำรวิจัย ประชำกรและ
กลุ่มตัวอย่ำง 

ปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ ปี
การศึกษา 2547 

ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 
และตัวแปรต่างๆ 
ที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

เป็นการวิจัยเพื่อ
หาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ ปี
การศึกษา 2547 
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ตัวอย่างการต้ังชื่องานวิจัย 

ชื่อเรื่อง ตัวแปรที่ส ำคัญ วิธีกำรวิจัย ประชำกรและ
กลุ่มตัวอย่ำง 

แรงจูงใจและ
ความพึงพอใจต่อ
การเลือกศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี 
คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ 

แรงจูงใจและ
ความพึงพอใจต่อ
การเลือกศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี 
คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ 

เป็นการวิจัยเชิง
ส ารวจ 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ ปี
การศึกษา 2547 
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ตัวอย่างการต้ังชื่องานวิจัย 

ชื่อเรื่อง ตัวแปรที่ส ำคัญ วิธีกำรวิจัย ประชำกรและ
กลุ่มตัวอย่ำง 

ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและ
อาจารย์ที่มีต่อการ
ให้บริการของ
ส านักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ 

ความพึงพอใจ
และคุณลักษณะ
ของผู้ใช้บริการ 

เป็นการวิจัยเชิง
ส ารวจ 

นักศึกษาและ
อาจารย์ ที่รับ
บริการจากส านัก
วิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ 
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การออกแบบการวิจัย (RESEARCH DESIGN)  

 ความถูกต้องของการวิจัย 

 ความถูกต้องภายใน (Internal Validity) หมายถึง ความถูกต้องของเนื้อหา และขอ้สรุป

ที่ได้จากผลการวิจยั 

 ความถูกต้องภายนอก (External Validity) หมายถึง ความถูกต้องของขอ้สรปุผลเมื่อ
น าไปใช้กับประชากรทั่วไป ดังนั้น ความถูกต้องภายนอกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าการวิจัยนั้นไม่มีความถูกต้อง

ภายใน 

 วิธีการวิจัย 

 วิธีการเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Method) 

 วิธีการส ารวจ (Survey Method) 

 วิธีการทดลอง (Experimental Method) 
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การด าเนินการวิจัย 

1. การก าหนดหัวข้อการวิจัย หรือชือ่เรื่อง 

2. การก าหนดประเด็นปัญหา หรือตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

3. การทบทวนวรรณกรรม หรือทบทวนเอกสารและแนวความคิดทฤษฎี 

4. การสร้างกรอบแนวความคิด หรือตั้งสมมติฐานการวิจัย 

5. การออกแบบการวิจยั 

6. การก าหนดประชากรเป้าหมาย และการสุ่มตัวอย่าง 

7. การสร้างเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล 

8. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

9. การด าเนินการกับข้อมูล 

10. การวิเคราะห์ข้อมูล 

11. การเขียนรายงาน พิมพ์ และเผยแพร่ผลงานวิจัย 
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การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

 เมื่อผู้วิจัยได้ปัญหาการวิจัยที่เหมาะสมและชัดเจน รวมทั้งการออกแบบการวิจัยที่เหมาะสมแล้ว 

งานส าคัญต่อมาที่ผู้วิจัยควรท าคือ การจัดท าแผนการด าเนนิงานวจิัยในรูปเอกสารทีเ่รียกว่า 

Research Proposal 
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รูปแบบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

1. ชื่อโครงการวิจัย 

2. คณะผู้วิจัย 

3. ความส าคัญและความเป็นมาของการวิจัย 

4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

6. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

7. ระเบียบวิธีวิจัย ควรจะระบุเกี่ยวกับ 

 ประชากรเป้าหมาย 

 การสุ่มตัวอย่าง 

 เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

8. ขอบเขตของการวิจัย 

9. ระยะเวลาและแผนการด าเนินงาน 

10. งบประมาณที่ใช้ในการวิจัย 

 

15 



การก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เป็นขั้นตอนส าคัญในการท าวิจัย ถ้าก าหนดวัตถุประสงค์ไม่ชัดก็จะท าให้ผลการวิจัยที่ได้ไม่

สอดคล้องกับความต้องการของปัญหาที่จะศึกษา ในบางครั้งถา้พิจารณาชื่อเรื่องอย่างเดียว ไม่

สามารถตอบข้อค าถามได้ครบตามความต้องการ จงึจ าเป็นจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ เพ่ือ

เป็นแนวทางใหผู้้ท าการวิจัยสามารถ บอกรายละเอียดได้ว่า จะต้องศึกษาอะไรบ้าง เพ่ือเป็น

แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล และการเสนอผลการวจิัยได้อยา่งชัดเจน 

 ควรก าหนดเป็นข้อๆ เพื่อความสะดวกและมีความชัดเจนในการวิเคราะห์และตอบค าถามของแต่

ละข้อ 

 ส่วนใหญ่ควรขึน้ตน้ด้วยค าว่า "เพ่ือ" และตามด้วยข้อความที่จะแสดงการกระท าในการ วิจัยซึง่
มักจะเป็นค าต่อไปนี้ คือ ศึกษา ส ารวจ เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์ หาผลกระทบ 
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ตัวอย่างวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 หัวข้อวจิัย : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ์ 

 วัตถุประสงค์การวิจัย : เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ใน 5 ด้าน คือ 

1. ด้านการเรียนการสอน 

2. ด้านเกี่ยวกับเพ่ือนหรอืสังคม 

3. ด้านการบริหาร 

4. ด้านการบริการวิชาการ 

5. ด้านความประทับใจในมหาวิทยาลยั 
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ขอบเขตของการศึกษา 

เป็นการวางกรอบปัญหาให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้น จะท าแคบหรือกว้าง

เพียงใด จะต้องน าอะไรบ้างมาพิจารณา การก าหนดขอบเขตของปัญหา 

จะต้องพิจารณา 2 ด้าน คือ 

ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ตัวแปรคุม มีกี่ตัว อะไรบ้าง 

แต่ละตัวมีขอบเขตแค่ไหน 

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
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ข้อตกลงเบือ้งต้น 

 เป็นเงื่อนไขที่ต้องการให้ผู้อ่านยอมรับล่วงหน้าโดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ ท าให้

ผู้อ่านเข้าใจตรงกันโดยไม่มีข้อโต้แย้ง ส่วนใหญ่จะตกลงในเรื่อง ตัวแปร การจัด

กระท ากับข้อมูล วิธีการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง คุณภาพของเครื่องมือ เช่น  

 คะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามในเวลาที่ต่างกันไม่ท าให้คะแนนต่างๆกัน 

 นักศึกษาทุกคนตอบแบบสอบถามด้วยความเข้าใจและจริงใจ 

 การวิจัยครั้งนี้ ถือว่าความแตกต่างในเรื่อง เพศ อายุ เชื้อชาติ ฐานะทางเศรษฐกิจ 

ตลอดจนอาชีพของบิดามารดา ไม่มีผลกระทบต่อการเรียน 
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ค านิยามศัพท ์

 นิยามองค์ประกอบ (Constitutive Definition) จะต้องระบุ
องค์ประกอบของตัวแปร รายละเอียด ลักษณะ  

คุณสมบัติ เช่น ตัวแปร สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม หมายถึง อาชีพ 

รายได้ การศึกษา 

 นิยามเชงิปฏิบัติการ (Operational Definition) จะต้องระบุ

ถึงการเกิดหรือมีตัวแปรนั้น และวิธีการวัดตัวแปรนั้น 

 นิยามแบบนามธรรม จะคลุมเครือไม่ชัดเจนแม้จะฟังเข้าใจก็ตาม เช่น ตัวแปร

สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมอาจหมายถึง ฐานะความเป็นอยู่ หรือชีวิตความ

เป็นอยู ่
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การนิยามตัวแปร 

 การนิยามตัวแปรในรูปแนวความคิด (Conceptual Definition) หรือนิยาม

ทั่วไป (General Definition)  

 มีลักษณะคล้ายพจนานุกรม 

 ได้จากต าราทางวิชาการต่างๆ  

 เหมาะกับตัวแปรที่เป็นนามธรรมยากแก่การสังเกต หรือวัดออกมาได้  

 ค านิยามปฏิบัติการ (Operational or Working Definition)  

 สังเกตได้ วัดได้ 

 เหมาะกับตัวแปรที่เป็นรูปธรรม 

 ผู้วจิัยให้ค านิยามด้วยตัวเอง 

 มีการก าหนดตัวบ่งชีว้ัดตัวแปร (Indicator) 
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ตัวอย่างการนิยามตวัแปร 

 ตัวแปร : การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 

 ค านิยามทั่วไป : การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง การทีน่ักศึกษาไปมีส่วนร่วมในกิจการ
ต่างๆ ขององค์การ หรือระบบ หรือ กระบวนการทางการบริหาร หรือทางการเมือง 

 ค านิยามปฏิบัติการ : การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง การที่นักศึกษาท ากิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับกิจการในมหาวิทยาลัย องคก์ารปกครองท้องถิน่การเมืองในระดับชาติ ซึ่งจะดูได้

จากสิ่งต่อไปนี ้

 การรับฟังข่าวสารบ้านเมือง 

 การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

 การชักจูงให้ผู้อื่นลงคะแนนเสียง 

 การเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การท างานให้พรรค 

 เข้ารับสมัครเลือกตั้ง 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ในการท าวิจัยแต่ละเรื่อง จะต้องทราบว่าเมื่อท าวิจัยเสร็จแล้วจะ

น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างไร ประโยชน์ของการวิจัยอาจ

ใช้ได้หลายลักษณะ เช่น บางหน่วยงานอาจจะน าผลการวิจัยไป

ใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย ปรับปรุงการเรียนการสอน 

ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจแก้ปัญหาที่ก าลังประสบ หรือท า

ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
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การก าหนดสมมติฐาน 
 สมมติฐาน หมายถึง การเดา หรือการสมมติที่มีเหตุผล โดยอาศัยประสบการณ์

หรือหลักฐานที่มีอยู่ หรืออาจหมายถึง การก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

2 ตัวแปรขึ้นไป ที่คาดหวังไว้ และสามารถทดสอบ (โดยผู้วิจัย) ในความเป็น
จริง หรือเชิงประจักษ์ได้ หรือหมายถึง หลักการที่เราสร้างขึ้นมา เพื่อต้องการที่จะ

พิสูจน์ว่าเป็นความจริงหรือไม่ นั่นคือ สมมติฐานจะเป็นตัวชี้แนะแนวทางค าตอบ

ของปัญหาการวิจัย และท าหน้าที่เป็นทิศทางและแนวทางของการวิจัย 

 สมมติฐานการวิจัย (Hypothesis) ต้องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การวิจัย 

คิดว่าผลวิจัยตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างไร และท าไมจึงคาดหวังอย่างนั้น 
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ความส าคัญของสมมติฐาน 

ช่วยจ ากัดขอบเขตของการวิจัย เพราะผู้วิจัยจะท าการวิจัยตามแนวทางที่

ตั้งสมมติฐานไว้เท่านั้น 

ช่วยให้ผู้วิจัยมองเห็นปัญหาการวิจัยชัดขึ้น 

ช่วยมองเห็นภาพข้อมูล และความสัมพันธ์ของข้อมูล ตลอดจนวิธี

วิเคราะห์ข้อมูล 

ช่วยชี้แนวทางในการแปลผล และสรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล 
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แหล่งที่มาของสมมติฐาน 

จากความรู้ของผู้วิจัย และประสบการณ์ 

จากการใช้หลักเหตุผล โดยการคิดวิเคราะห์หาเหตุผลว่ามีอะไรบ้าง และ

น ามาหาความสัมพันธ์กัน  

จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือสิ่งท่ีค้นอื่นค้นพบไว้ 

จากทฤษฎีและหลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตวัแปรของเรื่องที่จะท า

การวิจัย  
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ตัวแปรในสมมตฐิาน 

ตัวแปร (Variable) หมายถึง สิ่งท่ีผู้วิจัยต้องการศึกษา และ
เป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปรค่าได้ เช่น เพศ อาชีพ ศาสนา เป็นต้น 

อาจหมายถึง สิ่งใดก็ตามที่มีค่าเปลี่ยนแปลงได้หลายค่า หรือมีค่าไม่

คงที่ 
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 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) หรือตัวแปรต้น  คือตัวแปรที่
มีส่วนในการก าหนด หรือมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลในการอธิบายความ

แตกต่างของตวัแปรตามได้ บางครั้งอาจเรียกตัวแปรประเภทนี้ว่า "ตัวแปรสาเหต"ุ 
(Cause Variable) 

 ตัวแปรตาม (Dependent Variable)  คือตัวแปรที่ค่าของมันถูกก าหนด
โดยตัวแปรอืน่ๆ หากไม่มีตัวแปรอื่น ตวัแปรตัวนีจ้ะไม่มีค่า เราอาจเรียกตัวแปรตามว่า "ตัว
แปรผลลัพธ"์ (Effected Variable) 

 ตัวแปรเกิน (Extraneous Variable) หรือตัวแปรภายนอก  คือตัวแปร
ที่อาจมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม แต่ไม่ใช่ตวัแปรที่ผูว้ิจัยเจาะจงศึกษา บางครั้งผู้วิจยัสามารถ

วิเคราะห์ได้ล่วงหน้า ก็อาจควบคุมอิทธิพลของตวัแปรเหล่านี้ไว้ ตัวแปรที่ควบคุมไว้นี้เรียกว่า 

"ตัวแปรคุม" (Controlled Variable) ตัวแปรบางตัวผู้วิจัยควบคุมไว้ไม่ได้ 
แต่สามารถเข้าไปมีอิทธิพลต่อตัวแปรเช่นนี้ เรียกว่า "ตัวแปรสอดแทรก" 
(Intervening Variable) 
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ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวแปร 

งำนวิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม ตัวแปรเกิน ตัวแปร
สอดแทรก 

เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 
2 ที่ได้รับการ
สอนโดยวิธีสอน
แบบค้นพบแบบ
นิรนัย 

วิธีการสอน 2 
วิธี คือ แบบ
ค้นพบ และแบบ
นิรนัย 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ระดับสติปัญญา, 
เพศ,  
คุณภาพของ
แบบทดสอบ 
ฯลฯ 

ความวิตกกังวล, 
แรงจูงใจ, 
แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ ฯลฯ 
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ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวแปร 

งำนวิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม ตัวแปรเกิน ตัวแปร
สอดแทรก 

การเปรียบเทียบ
ผลการประมาณ
ค่าความสามารถ
ด้วยวิธีการ
ทดสอบแบบเท
เลอร์รูปพรีะมิด
ขนาดขั้นคงที่ 
และรูปพีระมิด
ข้างตัด : การ
ทดสอบทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

วิธีการทดสอบ
แบบเทเลอร์ 2 
รูปแบบ คือ รูป
พีระมิด และรูป
พีระมิดขนาดขั้น
คงที ่

ความสามารถ
ทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

ระดับสติปัญญา, 
เพศ,  
จ านวนครั้งในการ
สอบ,  
คุณภาพของ
แบบทดสอบ 

แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์, การ
ปรับตัว, ความ
ตื่นเต้น ฯลฯ 
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ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวแปร 

งำนวิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม ตัวแปรเกิน ตัวแปร
สอดแทรก 

การศึกษา
องค์ประกอบคัด
สรรทางด้านจิต
พิสัยที่สัมพันธ์
กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 

องค์ประกอบคัด
สรรทางด้านจิต
พิสัย 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

เพศ,  
ระดับชั้น,  
ระดับสติปัญญา, 
อายุ 

ภาวะจิตใจ, 
ความวิตกกังวล, 
สภาพแวดล้อม 
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เกณฑ์การต้ังสมมติฐาน 

สมมติฐานนั้นต้องสามารถทดสอบได้ด้วยวิธีการทางสถิติ 

สมมติฐานต้องมีเหตุผล สอดคล้องกับทฤษฎีและผลงานวิจัย

ของผู้อื่น 

สมมติฐานต้องสอดคล้องกับปัญหา และวัตถุประสงคข์องการ

วิจัย สามารถตอบปัญหาการวิจัยได้ 

สมมติฐานต้องบอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไว้ชัดเจน 
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ประเภทของสมมติฐาน 

 สมมติฐานทางการวิจัย เป็นสมมติฐานที่เขียนขึ้นเพื่อคาดคะเน ตอบปัญหาของการวิจัย 

โดยอาศัยหลักเหตุผล ความรู้ประสบการณ์จากทฤษฎี จะเขียนในรูปของความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรที่ต้องการศึกษา แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 

 แบบไม่มีทิศทาง (Nondirectional Hypothesis) อาจเนื่องจากผู้วิจัยไม่
แน่ใจที่จะก าหนดทิศทางของความแตกต่าง หรือความสัมพันธ์ของตัวแปร เช่น  
 นกัเรยีนทีม่ีอายุต่างกนัมีความสามารถในการอา่นแตกต่างกนั 

 ผลการเรยีนของนกัเรยีนที่เรียนโดยวธิีสอน ก. และวิธีสอน ข. แตกต่างกนั 

 ความสามารถในการแก้ปัญหากับผลการเรยีนวิทยาศาสตรม์ีความสมัพันธก์ัน 

 ระดับการศึกษามีความสมัพันธก์ับการมีส่วนร่วมทางการเมอืง 

 แบบมีทิศทาง (Directional Hypothesis) เนื่องจากผู้วิจัยมีความมั่นใจที่จะ
ก าหนดทิศทางของความแตกต่างระหว่างตัวแปร จะมีค าว่า มากกว่า น้อยกว่า สูงกว่า หรือต่ ากว่า 

(บวก หรือ ลบ) 
 เดก็หญิงมีความสามารถทางภาษาสูงกว่าเดก็ผูช้าย 

 คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลยักับเกรดเฉลีย่ ม.6 มีความสัมพันธก์นัในทางบวก 
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 สมมติฐานทางสถติิ เป็นสมมติฐานที่เขียนอยู่ในรูปของสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

เพื่อให้สามารถทดสอบได้โดยวิธีการทางสถิติ  
  สมมตฐิานว่าง (Null Hypothesis) เป็นสมมติฐานที่แสดงความไม่แตกต่างกัน หรือ

ความไม่สัมพันธ์กันระหว่าง ตัวแปรที่ต้องการศกึษา 

 สมมตฐิานแย้ง (Alternative Hypothesis) เป็นสมมติฐานที่แสดงถึงความ
แตกต่างระหว่างตัวแปร หรือความสัมพันธก์ันระหว่างตัวแปรที่ตอ้งการศึกษา 

 ตัวอย่างการตัง้สมมติฐาน 

 - ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง  

 - ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการกา้วหน้าในงาน 

 - เพศหญิงมีความเชื่อโชคลางมากกว่าเพศชาย 

 - เพศมีความสัมพันธ์กบัสถานภาพสมรส 

 - เพศมีความสัมพันธ์ทางเดียวกันกับสถานภาพสมรส 

 - เพศมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามหรือกลับกันกับสถานภาพสมรส 
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ประโยชน์ของสมมติฐาน 

เป็นแนวทางในการวิจัย นั่นคือ เราจะท าการวิจัยเพื่อตรวจสอบ

สมมติฐานที่ก าหนดไว้ 

จ ากัดขอบเขตของการวิจัยให้ด าเนินไปตามจุดประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 

ช่วยให้ผู้วิจัยมีความเข้าใจแจ่มแจ้งเกี่ยวกับเรื่องที่จะท าวิจัย 
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การน าเสนอผลการวิจัย 

รูปแบบในการน าเสนอผลการวิจัย 
 ขั้นตอนสุดท้ายของการท าการวิจัยในโครงการหนึ่งๆ ก็คือ การน าเสนอผลการวิจัยที่ได้พบหรือ

พิสูจน์มาจากโครงการนัน้ๆ โดยปกติแล้วการน าเสนอผลการวจิัยมักเสนอในลักษณะที่

เกี่ยวข้องท้าวความมา ตั้งแต่เริ่มโครงการวิจัย คือเริ่มตั้งแต่ ปัญหาที่วิจัย วิธีการที่ท าวิจัย และ

ผลการวิจัยที่ค้นพบหรือพิสูจน์ได้ ทัง้นี้เพื่อให้ผู้ที่ศึกษาติดตามงานวิจัยนั้นๆ ไดท้ราบและเข้าใจ 

รายละเอียดของโครงการวิจัยตัง้แต่ต้นจนจบ 

 การน าเสนอผลการวจิัยอาจท าได้หลายรูปแบบ เช่น เสนอผลการวิจัยด้วยปากเปล่าในการ

สัมมนา หรือประชุมวิชาการในการน าเสนอรายงานด้วยปากเปล่านั้น เพื่อความเข้าใจได้ง่ายขึน้

และท าให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ผูว้ิจัยอาจใช้เครื่องมือบางอย่าง เข้าช่วย เชน่ แผนภูมิ แผนที่ 

ภาพนิ่ง แผ่นใส หรือใช้เทคโนโลยสีมัยใหม่ เช่น โปรแกรม PowerPoint หรือน าเสนอ
ผลการวิจัย ในรูปของบทความวิจัยเฉพาะสาระส าคัญๆ ลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ

เฉพาะสาขาวิชานั้นๆ ก็ได้ ต้องพยายามเสนอ เฉพาะสาระส าคัญและประเด็นหลักๆ ที่ค้นพบ

หรือพิสูจน์ได้จากการวิจัย  
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 รูปแบบของรายงาน  โดยทั่วไปแล้วรายงานการวิจัยที่จัดเสนอในรูปของข้อเขียนจะใช้รูปแบบของรายงาน 
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนน าส่วนเนื้อหา และส่วนอ้างอิง ในแต่ละส่วนก็จะมีส่วนย่อยๆ อีกหลายส่วน

ตามล าดับ ดังน้ี 

 ส่วนน า เป็นส่วนแรกของรายงานการวิจัยเพือ่แนะน าโครงการวิจัย และเพื่อให้ผู้อ่านได้มีโอกาสท าความ
รู้จักกับงานวิจัยนั้นๆ เป็นพื้นฐานรวมทั้งได้มีโอกาสเข้าใจงานวิจัยนั้นอย่างง่ายๆ สั้นๆ โดยรวดเร็วได้ 

รายละเอียดปลีกย่อยสรุปได้ ดังนี้ 

   สว่นน า ประกอบด้วย 

    1. ปก 

    2. หน้าช่ือเรื่อง หรอืปกใน 

    3. หน้าอนุมัติ (ถ้าม)ี 

    4. บทคัดย่อ 

    5. กิตติกรรมประกาศ 

    6. สารบัญเรื่อง 

    7. สารบัญตาราง 

    8. สารบัญภาพ 

 

37 



 ส่วนเน้ือหา เป็นสาระส าคัญที่สุดของโครงการวจิัย เป็นการบรรยายโดยละเอียดถึง

ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานวิจัยนัน้ๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ สว่นเนื้อหานี้อาจแบ่งเป็นบทๆ 

หรือเป็นตอนๆ ได้หลายบทตามความพอใจของผู้วจิัย และไม่มีเกณฑ์ตายตัว แต่อย่างไรก็

ตาม ส่วนเนื้อหานี้จะต้องครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆ รวม 4 ประเด็น ดังนี้ 

   1. บทน า หรือ ค าน า ประกอบด้วย 

    1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย 

    1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

   1.3 สมมติฐานในการวิจัย 

    1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

    1.5 นิยามศัพท์ 

    1.6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

   2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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  3. วิธีด าเนินการวิจัย หรือระเบียบวิธีวิจัย 

     3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

    3.2 เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ 

    3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

    3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

    3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

   4. ผลการวิจัย หรือผลการศึกษา 

    4.1 การเสนอผลการวิเคราะห์ 

    4.2 การแปลความหรือตีความข้อมูล 

   5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

    5.1 สรุปผลการวิจัย 

    5.2 อภิปรายผล 

    5.3 ข้อเสนอแนะ 
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