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สนใจจะทําวิจัยจะเริ่มตนอยางไร 
 

 ผูท่ีสนใจจะทําวิจยัจะเร่ิมตน ดังนี ้

1.  หาปญหาท่ีจะทําวิจัย โดยวิธีตาง ๆ ดังน้ี 
 1.1  สํารวจตนเองกอนวาสนใจอยากรูเร่ืองอะไร อาจจะเปนเร่ืองเกี่ยวกับงานท่ีทําหรือสาขาวิชาท่ี
ตนเองเรียนมา เลือกเร่ืองท่ีตนสนใจมากท่ีสุดมาเปนปญหาในการทําวจิัย 
 หรือ  
 1.2  จากการอานผลงานวิจยั ในรายงานการวิจัยทุกเร่ืองผูวิจัยจะมีขอเสนอแนะในการทําวิจยั 
ถาสนใจในขอเสนอแนะเหลานั้น ก็นํามาเปนปญหาในการวิจัยได 
 หรือ 
 1.3  จากการอานตําราทางวิชาการ ลองพิจารณาดวูาองคความรูใดหรือทฤษฎีใดท่ียังไมมีคําตอบ
หรือคําตอบยังไมสมบูรณ มีขอสงสัย นํามาเปนปญหาในการวจิัยได  
 หรือ 
 1.4  จากการอานหนังสือตาง ๆ หรือวารสารทางวิชาการ บทความ คําปราศรัย ความคิดเห็น
ของผูทรงคุณวุฒิ จากขอคิดเห็นตาง ๆ เหลานั้น นํามาเปนปญหาในการวิจัยได 
 หรือ 
 1.5  จากการสังเกต เชน ในขณะปฏิบัติงานลองสังเกตดูวามีส่ิงใดหรือเร่ืองใดเปนปญหา 
ปญหานั้นนํามาทําวิจยัได 
 หรือ 
 1.6 จากปญหาของผูอ่ืน ไดแก ปญหาของเจาของทุนวจิัยมีโครงการให หรือจากการพดูคุยกับ
บุคคลในชุมชน จะไดทราบความตองการของชุมชน นํามาเปนปญหาในการวจิัยได  
 สรุป ถาอยากจะทําวจิัยตองฝกตนเองใหเปนคนอยากรูในเร่ืองตาง ๆ เปนคนชางสงสัย ส่ิงตาง ๆ 
เหลานี้จะเปนปญหาในการวิจัย เพื่อหาคําตอบของเร่ืองท่ีอยากรูหรือเร่ืองท่ีสงสัย  
 

ตัวอยาง:    หัวขอปญหาท่ีนาทําวิจยั  
ดานนิเทศศาสตร 
 1.  การจัดระดบัความเหมาะสมรายการโทรทัศนกับความคาดหวังการจัดวางเวลาออกอากาศ
ของผูปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 
 2.  ปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของเคเบิลทีวีทองถ่ินใน 6 จังหวดั ภาคกลางตอนบน 
 3.  ทัศนคติของผูชมสตรีตอการนําเสนอภาพลักษณสตรีในรายการขาวและรายการละคร
โทรทัศน  
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 4.  การศึกษาสถานภาพแหงองคความรูเร่ือง “สตรีกับส่ือมวลชนในประเทศไทย พ.ศ. 2536-2552” 
 5.  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเอกชน ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 6.  การประเมินสุขภาพแบรนดมหาวิทยาลัยเอกชนยอดนิยม 5 อันดับแรก 
 7.  การรับรูและการพัฒนาศักยภาพของกลุมผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน (OTOP) กับ
ยุทธศาสตรโอทอปเพื่อการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ป 2558 
 8.  กลวิธีการเลาเร่ืองและการสรางบุคลิกลักษณะของตัวละครในหนงัสือการตูนญ่ีปุน 
 9.  สถานการณ บทบาทการดําเนินงานของกลุม องคกรสงเสริมการอานเพื่อเดก็ เยาวชน และ
ครอบครัว  
 10.  การศึกษากลุมความคิดใหมและขอเสนอแนะเชิงบูรณาการเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน
ตอรูปแบบเนือ้หารายการโทรทัศน/ส่ือสําหรับเด็กและเยาวชนของสถานีโทรทัศนเพือ่บริการสาธารณะ
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.  การเตรียมพรอมของบุคลากรดานการทองเท่ียวกับการเปดการคาเสรีอาเซียน 2015  
 8.  การทองเท่ียวเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนในเขตชายฝงทะเลตะวันออก 
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 กําหนดชื่อเรื่องท่ีจะทําวิจัย 
การตั้งชื่อเร่ือง    ช่ือเร่ืองท่ีต้ังควรมีลักษณะ ดังนี ้
 1.  เกี่ยวของกบัปญหาท่ีผูวิจยัเลือกจะทําวจิัย 
 2.  มีความชัดเจน เขาใจงาย มีความกระชับ 
 3.  ช่ือเร่ืองควรจะบอกไดวาจะศึกษาหรือทําวิจยัอะไร 
ตัวอยาง: 
  สภาพปญหา: ในปจจุบันความสัมพันธแบบเคารพนับถือครูบาอาจารยของนิสิต นักศึกษา      
มีอยูนอย ไมเหมือนสมัยกอน ส่ิงเหลานี้เห็นไดจากนิสิต นักศึกษา เกิดความขัดแยงหลายเร่ืองกับครู 
อาจารย และสามารถแสดงความไมเคารพออกมาไดอยางโจงแจงท้ังกายกรรมและวจกีรรม มีการเดนิ
ประทวงขับไล เดินสวนกันจะชนไหลกัน ครูอาจารยตองหลีกหรือหลบให เรียกวามีสภาพขาด        
สัมมาคารวะ มองสถานะของครูอาจารยเปนลูกจาง ฯลฯ  
 วิเคราะหปญหา: สภาพดังกลาวมานี้อาจเกิดจากพฤติกรรมท้ังสองดาน คือ ดานครูอาจารย 
และดานนิสิต นักศึกษา ตัวแปรสําคัญอยูท่ีสภาพการเปล่ียนแปลงคุณธรรมประจําใจของท้ังสองฝาย 
ความเช่ือและเจตคติเปล่ียนไปตามสภาพสังคมประกอบกับการจัดการเรียนการสอน ไดมีจุดมุงหมาย 
เพื่อฝกคนใหเนนหนักไปในทางชวยตนเองแบบตัวใครตัวมัน ส่ิงเหลานี้นิสิต นักศึกษา อาจจะไดรับ     
มาจากสภาพครอบครัวแลวกไ็ด ท่ีกลาวมานี้ก็เปนการวิเคราะหสภาพดานดังกลาวเทานั้น 
 ตัวแปรท่ีสําคญั: คุณธรรม ความเช่ือ เจตคติ ความเคารพ ลักษณะการอบรม ฯลฯ  
 ชื่อปญหา: สามารถต้ังไดหลายช่ือแลวแตจะจับจดุใดมาศกึษา เชน 
  - เปรียบเทียบคุณธรรมบางประการของนสิิต นักศึกษากบัอาจารย  
 หรือ - เจตคติของนสิิต นักศึกษาท่ีมีตออาจารยผูสอน 
 หรือ - ความสัมพันธระหวางความเช่ือของอาจารยและนักศึกษาท่ีมีตอรูปแบบการเคารพ 
  ในสังคมไทย 

ฯลฯ 
(จากหนังสือเทคนิคการวิจยัทางการศึกษาของ ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ)  
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3.  เขียนเคาโครงวิจัยหรือโครงการวิจัย 
 การเขียนเคาโครงวิจัยหรือโครงการวิจัย เปรียบเสมือนกับเปนพิมพเขียว สําหรับการทําวิจัย 
ซ่ึงการวิจัยแตละประเภทจะมีลักษณะเฉพาะแตกตางกัน ดังนี้  

 
การวิจัยเชิงปริมาณ 

 

การเขียนเคาโครงการวิจัยเชิงปริมาณ จะประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้ 
 1.  บทนํา ประกอบดวย 
  1.1  ความเปนมาและท่ีมาของปญหา 
  1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย และคําถามในการวิจัย 
  1.3  สมมติฐานของการวิจยั 
  1.4  ประโยชนท่ีไดรับหรือคาดวาจะไดรับจากงานวิจยั 
  1.5  ขอบเขตของการวิจยั 
  1.6  ตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย  
  1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 
  1.8  ขอตกลงเบ้ืองตน 
  1.9  กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจยั 
 2.  การศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 
 3.  แผนงานและวิธีดําเนนิการวิจัย 
  3.1  การออกแบบการวิจยั 
  3.2  ประชากรและตัวอยาง 
  3.3  เคร่ืองมือและวิธีการรวบรวมขอมูล 
  3.4  การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
 4.  บรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิง  
การเขียนเนื้อหาสาระสําคัญในแตละหัวขอ มีขอเสนอแนะดังนี้  
 1.  บทนํา เปนบทแรกท่ีจะแสดงใหทราบถึงความสําคัญของงานวิจยัท่ีผูวิจัยจะดําเนนิการ ควร
มีรายละเอียดดังนี ้
  1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา เปนตอนท่ีจะบงถึง อางถึง พาดพิงถึง เหตุผล
และหลักการของปญหาในการวิจัยเร่ืองนั้น ตลอดจนจุดเร่ิมของปญหาจะวจิัยวามีแหลงกําเนิดมาจาก
อะไร มีท่ีมาของปญหาเปนอยางไร มีการอางอิงทฤษฎี หลักการและขอเท็จจริงพื้นฐาน ซ่ึงใชเปน
ขอสนับสนุนใหปญหามีน้ําหนักหรือขมวดใหเปนปญหาในการวิจัย หรือช้ีถึงตําแหนงของปญหาท่ีจะ
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กําลังศึกษาอยูในแงมุมใดของสาขาวิชานั้นหรืออยูในปญหาใหมท่ียังไมเปนท่ียุติหรือเปนการขัดแยง
สนับสนุนขอเท็จจริงหรือทฤษฎีใด โดยสรุป การเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหาก็เพื่อให    
รูถึงตนตอของปญหา เหตุผลและหลักการท่ีเปนพื้นฐานของปญหาน่ันเอง ซึ่งไดมาจากการวิเคราะห
ปญหามาทําวจิัย โดยพิจารณาวาปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจบัุนเปนอยางไร มีความสําคัญอยางไร จึงตองทํา
การวิจยัจะไดประโยชนอยางไรจากการทําวิจัย  
  1.2  วัตถุประสงคของการทําวิจัย/คําถามในการวิจัย เปนการวิเคราะหวาในการวิจยัคร้ังนี้
ตองการอะไรหรืออยากทราบอะไร ซ่ึงจะเปนวัตถุประสงคการวิจัย (Research Objective) และคําถาม 
ในการวิจัย (Research Question) 
  1.3  สมมติฐานของการวิจัย (Research Hypothesis) เปนการวิเคราะหวาเม่ือทําการวิจัย
แลวผลที่ไดควรเปนอยางไร ซึ่งจะเปนการคาดคะเนผลงานวิจัยนั่นเอง การกําหนดหรือต้ังสมมติฐาน
สําหรับงานวิจัยหนึ่ง ๆ นั้น ผูวิจัยจะตองสามารถอธิบายไดวาทําไมจึงคาดเดาหรือคาดคะเนอยางนั้น 
สมมติฐานจะเปนแนวทางในการท่ีจะหาคําตอบของงานวิจัยนั้น  
  การกําหนดสมมติฐานของการวิจัย ควรอาศัยแนวคิด ทฤษฎีหรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวของมา
เปนแนวทาง และการกําหนดสมมติฐานควรใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและคําถามในการวิจัย 
เพื่อใหไดคําตอบของงานวิจัย (Research Answers)  
 ตัวอยาง การเขียนคาํถามในการวิจัย วัตถุประสงคของการวิจัย และสมมติฐานของการวิจัย  
 โครงการวิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจของนกัศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ท่ีมีตอการใชบริการดาน
การสนับสนนุการเรียนการสอน”  
 คําถามการวิจัยท่ี 1: นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมมีความพึงพอใจตอการใชบริการดาน 
   สนับสนนุการเรียนการสอนมากนอยเพยีงใด  
 วัตถุประสงคท่ี 1: เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนกัศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมท่ีมีตอการ 
   ใชบริการดานสนับสนนุการเรียนการสอน  
 สมมตฐิานการวิจัยท่ี 1: นักศึกษามีความพึงพอใจระดับปานกลาง  
 
 
 คําถามการวิจัยท่ี 2: นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมท่ีเรียนอยูช้ันปตางกนัมีความพึงพอใจตอการ 
   ใชบริการดานสนับสนนุการเรียนการสอนแตกตางกนัหรือไม  
 วัตถุประสงคท่ี 2: เปรียบเทียบความพงึพอใจของนักศึกษามหาวทิยาลัยศรีปทุมท่ีมีตอการ 
   ใชบริการดานสนับสนนุการเรียนการสอนของนักศึกษาท่ีเรียนอยูช้ันปตางกัน  
 สมมติฐานการวิจัยท่ี 2: นักศึกษาท่ีเรียนอยูช้ันปตางกนัมีความพึงพอใจตอการใชบริการดาน 
   สนับสนนุการเรียนการสอนตางกนั  
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 คําถามการวิจัยท่ี 3: นกัศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมท่ีมีเพศตางกนัมีความพึงพอใจตอการใช 
   บริการดานสนบัสนุนการเรียนการสอนแตกตางกนัหรือไม 
 วัตถุประสงคท่ี 3: เปรียบเทียบความพงึพอใจของนักศึกษาเพศชายและเพศหญิงท่ีมีตอการใช 
   บริการดานสนบัสนุนการเรียนการสอน 
 สมมติฐานการวิจัยท่ี 3: นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีความพึงพอใจตอการใชบริการดาน 
   สนับสนนุการเรียนการสอนแตกตางกนัหรือไม 
  1.4  ประโยชนท่ีจะไดรับหรือคาดวาจะไดรับจากงานวิจัย เปนการเขียนใหทราบวาเม่ือทําวิจยั
เร่ืองนีแ้ลวจะไดประโยชนอะไรบาง เชน ประโยชนทางทฤษฎี ประโยชนท่ีจะนําไปใชในทางปฏิบัติ เกิด
องคความรูใหม ๆ คืออะไร 
  1.5  ขอบเขตของการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง เปาหมายในการทาํวิจัยจะตองมี
ขอบเขตของการวิจยั ท้ังนีเ้พราะผูวิจยัไมสามารถทําการวิจยัไดหมดครบถวน ดังนั้นนักวิจยัจะกําหนด
ขอบเขตดานประชากร กลุมตัวอยาง ตัวแปร เพื่อจะไดมองแคบลงไป การแปลผลจึงจะชัดเจน มีความ  
คลาดเคล่ือนนอย ตัวอยางเชน  
   “การวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของนกัศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมท่ีมีตอการใชบริการดาน
สนับสนนุการเรียนการสอน” กําหนดขอบเขตของการวิจยัดังนี ้
   1.  ศึกษาเฉพาะนกัศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ปการศึกษา 2554  
   2.  กลุมประชากร ไดแก นกัศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวทิยาลัยศรีปทุม ปการศึกษา 2554 
    เพศชาย เพศหญิง ช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 ช้ันปท่ี 3 ช้ันปท่ี 4   
   3.  กลุมตัวอยาง คือ ตัวแทนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีปทุม  
   ปการศกึษา 2554 เพศชาย เพศหญิง ช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 ช้ันปท่ี 3 ช้ันปท่ี 4   
  1.6  ตัวแปรท่ีเก่ียวของกับการวิจัย ในการทาํวิจยัตองพิจารณาวามีส่ิงใดบางท่ีเกี่ยวของกบั
งานวิจยั ซ่ึงจะเรียกวาตัวแปรในการวิจัย การกําหนดตัวแปรในการวจิัย ควรจําแนกใหไดวาตัวแปรใดเปน
ตัวแปรตน (Independent Variable) และตัวแปรใดเปนตัวแปรตาม (Dependent Variable) โดยพิจารณาดงันี้ 
ตัวแปรท่ีมีการเปล่ียนแปลงแลวมีผลทําใหตัวแปรอ่ืนเปล่ียน คือ ตัวแปรตน สวนตัวแปรท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงตามตัวแปรอ่ืนจะเปนตัวแปรตาม ตัวอยางเชน  
  “การวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมท่ีมีตอการใชบริการดาน
สนับสนุนการเรียนการสอน”  
  ตัวแปรตน คือ - เพศชาย เพศหญิง 
    - ช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 ช้ันปท่ี 3 ช้ันปท่ี 4  
  ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมท่ีมีตอการใชบริการ 
   ดานสนับสนนุการเรียนการสอน 3 ดาน ไดแก ดานลงทะเบียนเรียน  
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   ดานคอมพิวเตอร และดานอาคารสถานท่ี  
  1.7  นิยามศัพทเฉพาะ เปนการกําหนดคําขยาย หรือคําอธิบาย หรือใหนยิามขอความ หรือ
คําบางคํา ซ่ึงอาจตีความหมายไดหลายทาง การนิยามหรือกาํหนดศัพทเหลานี้มีการกําหนดไว 2 แบบ ดังนี้  
   1.  นิยามตามทฤษฎี เปนการกาํหนดคําจํากดัความหรือคําอธิบายตามทฤษฎี เชน น้าํหนัก 
    ตามทฤษฎี คือ ความหนัก 
   2.  นิยามศัพทปฏิบัติการ เปนการกาํหนดคําจํากดัความตามท่ีผูวิจยักาํหนดข้ึนมาเพือ่ใช 
    ในงานวจิยั  
 2.  การศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ  
  เปนการเขียนแสดงถึงทฤษฎีและแนวคิดตาง ๆ ท่ีเกีย่วของกับงานวิจยั นอกจากนี้อาจจะนาํ
งานวิจยัท่ีมีผูทําไวแลวสวนเกี่ยวของหรือใกลเคียงกบังานวิจยัท่ีผูวิจยัจะทํา  
 3.  แผนงานและวิธีดําเนินการวิจยั ประกอบดวย 
  3.1  ระเบียบวธีิวิจยัท่ีใช 
  กําหนดวิธีวิจยัท่ีใชวาเปนแบบใด ดงันี ้
   3.1.1  การวิจยัแบบการทดลองและกึ่งทดลอง (experimental/quasi-experimental design)  
   3.1.2  การวิจยัแบบการสํารวจ (survey design) ซ่ึงเปนการวิจัยท่ีไมใชการทดลอง  
  3.2  กําหนดเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนการกําหนดวาจะใชเคร่ืองมือใดวดั
คาของตัวแปรตาม ตัวอยางเคร่ืองมือ ไดแก แบบทดสอบ (test) แบบบันทึกตรวจสอบรายการ (check 
lists) แบบสัมภาษณ (interview) แบบสังเกต (observation) แบบสอบถาม (questionnaire) เปนตน 
  3.3  วิธีการเลือกตัวอยาง นยิมใชกนั 4 วิธี คือ  
   3.3.1  แบบสุม (random sampling) 
   3.3.2  แบบสุมตามระดับช้ัน (stratified random sampling) 
   3.3.3  แบบมีระบบ (systematic random sampling) 
   3.3.4  แบบแบงกลุม (cluster random sampling) 
  การเลือกกลุมตัวอยางแบบสุม  
  การเลือกกลุมตัวอยางแบบนี ้คือ ใหมวลประชากรทุกหนวยมีโอกาสไดรับเลือกเปน
สมาชิกในกลุมตัวอยางเทา ๆ กัน ซ่ึงอาจใชวิธีการจับฉลาก ใชตารางตัวเลขสุม 
  การเลือกกลุมตัวอยางแบบสุมตามระดับชัน้ 
  การเลือกกลุมตัวอยางแบบนีโ้ดยศึกษาคุณลักษณะของกลุมประชากรกอนแลว แบงกลุม
ประชากรออกเปนกลุมยอย ๆ ตามคุณลักษณะ หาสัดสวนของกลุมยอย ๆ เลือกสมาชิกจากลุมยอย ๆ 
ตามสัดสวนท่ีกําหนดไว โดยวิธีการสุมอยางงาย  
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  การแบงช้ันในกลุมประชากร อาจแบงตามเพศ (ชาย-หญิง) ขนาดโรงเรียน (เล็ก กลาง 
ใหญ) ระดับช้ันเรียน (ป.1, ป.2, ป.3, ฯลฯ) อายุ (1-5 ป, 6-9 ป, 10-13 ป, ฯลฯ) เปนตน  
  การเลือกกลุมตัวอยางแบบสุมอยางมีระบบ 
  ในการเลือกกลุมตัวอยางบางกรณีมวลประชากรไดจัดเรียงไวเปนระบบแลว เชน การเรียง
หนังสือในหองสมุด การเรียงคําในพจนานกุรม เลขบาน รายช่ือคนท่ีเรียงตามตัวอักษร ฯลฯ ประชากร
ลักษณะน้ีผูวจิยัอาจเลือกเปนชวง ๆ เชน นบัทีละ 10 หนวย แลวเลือกหนวยท่ี 1 หนวยท่ี 10 หนวยท่ี 20 
เชนนี้ไปเร่ือย ๆ จนครบจํานวนท่ีตองการ  
  การเลือกกลุมตัวอยางแบบกลุม 
  การเลือกกลุมตัวอยางจากมวลประชากร บางคร้ังจะประสบปญหาเกีย่วกับการเลือกทีละ
หนวยของกลุมตัวอยาง เพราะการเลือกดวยวิธีการทั้งสามท่ีกลาวมาแลว อาจทําไมไดในทางปฏิบัติ และ
อาจเสียเวลา เงินในการรวบรวมขอมูลมาก ตัวอยางเชน จะทําการวจิัยเกีย่วกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป
ท่ี 6 ในจังหวดัชลบุรี ถาเลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมตองจับฉลากช่ือนกัเรียนทีละคน ๆ กลุมตัวอยางแต
ละคนอาจกระจัดกระจายทุกตําบล ทุกอําเภอ ทุกโรงเรียน การเก็บขอมูลเปลืองคาใชจายมาก ดังนั้น อาจ
แบงกลุมโรงเรียนตามสภาพแวดลอมของโรงเรียน เชน แบงเปนเมืองกับชนบท สุมโรงเรียนตามกลุม
โรงเรียน เขตเมือง และโรงเรียนในเขตชนบทกอน ถือเปนกลุมตัวอยาง โรงเรียนในเขตเมือง กลุม
ตัวอยางโรงเรียนเขตชนบท และสุมข้ันตอ ๆ ไป จนไดช่ือนักเรียนเปนกลุมตัวอยางตามจํานวนกลุม
ตัวอยางท่ีกําหนดไว  
  3.4  กําหนดวธีิการวิเคราะหขอมูลและวิธีการทางสถิติท่ีใช 
  เปนการกําหนดวาในวิธีวิจยัเร่ืองนี้จะวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการใด ถาวิเคราะหขอมูลดวย
วิธีการทางสถิติ กําหนดวาจะใชสถิติเร่ืองใด เชน คารอยละ คาเฉล่ีย ( ) ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยใชสถิติทดสอบที (t test) หรือการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA, 
MANOVA) สหสัมพันธ เปนตน  
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การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

1.  การกําหนดปญหาการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 โดยท่ัวไปหวัขอการวิจยัเชิงคุณภาพมักพฒันาข้ึนจากประเด็นปญหาทางสังคมและการเมือง 
ขอวิตกกังวลหวงใยของแตละบุคคล/กลุมบุคคลในชุมชนและสังคม ตลอดจนประสบการณ ขอฉงน
สนเทหใจ และความสนใจใครรูสวนตัวของนักวจิัย กําหนดปญหาการวิจัยเชิงคุณภาพมีลักษณะระบุเปน
ขอสงสัยใครรูในประเด็นการเกิดข้ึนและการดําเนินไปของปรากฎการณท่ีท่ีสนใจอยางคราว ๆ ในระยะ
เร่ิมตนทําการศึกษา จากน้ันจึงคอยปรับเปลี่ยนไปสูประเด็นปญหาการวิจัยท่ีอยูในสภาวะเปนรูปธรรม
และเจาะจงมากข้ึน เม่ือนกัวจิัยไดรับขอมูลหลักฐานมากข้ึนในระหวางเขาไป “สัมผัส” ปรากฎการณใน
สนามวิจยั  
2.  การเขียนขอเสนอโครงการหรือเคาโครงการวิจัยเชิงคณุภาพ 
 การเขียนขอเสนอโครงการหรือเคาโครงการวิจัยเชิงคุณภาพโดยท่ัวไปจะไมมีรูปแบบ
มาตรฐานอยางตายตัว สําหรับเปนแนวปฏิบัติรวมกันระหวางนกัวจิัยเชิงคุณภาพ แตนักวิธีการวิจยัเชิง
คุณภาพผูมีช่ือเสียงไดเสนอแนะหัวขอสําคัญในการเขียนขอเสนอโครงการวิจยัหรือเคาโครงการวิจยัเชิง
คุณภาพควรมสีาระสําคัญ ดังนี้ 
 1.  บทนํา (introduction) ประกอบดวยหัวขอตอไปนี้ 
  1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหาการวิจยั 
  1.2  จุดมุงหมายของการวจิัย 
  1.3  ประเด็นคําถามช่ัวคราวของการวิจยั  
  1.4  ประโยชนท่ีพึงไดรับจากการวจิัย 
 2.  วิธีดําเนนิการวิจัย (research methods) 
  2.1  การเลือกสถานท่ีและผูเขารวมในการวิจัย 
  2.2  วิธีการรวบรวมและการวิเคราะหขอมูลหลักฐาน 
  2.3  การตรวจสอบความถูกตองเช่ือถือได 
 3.  บรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิง 
 4.  ภาคผนวก 
 ขอแนะนําในการเขียนหัวขอตาง ๆ มีดังนี้ 
 ท่ีมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย  เปนการเขียนในลักษณะแถลงใหผูอานทราบวาหัวขอ
การศึกษาและปญหาการวิจยัท่ีตองการแสวงหาความรูความจริงเกิดข้ึนไดอยางไร ทําไมนักวิจยัจึงสนใจ
ศึกษาปญหาการวิจัยนั้น วิธีการเขียนหัวขอนี้ไมมีรูปแบบหรือหลักเกณฑแนนอนตายตัว แตควรให
สาระสําคัญครอบคลุมประเด็นหลักท่ีเกี่ยวพันกัน 3 ประการ คือ  
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  1.  ภูมิหลังหรือท่ีมาของหัวขอปญหาการวิจยั  เปนการเขียนเกร่ินนําเร่ิมตนดวยการบรรยาย
เชิงทบทวนใหผูอานทราบวามีการศึกษาวิจยัเกีย่วกับปญหาน้ันมาบางหรือยัง การวจิัยในอดีตไดขอสรุปผล
ของการศึกษาท่ีสําคัญมีอะไรบาง สามารถใหสารสนเทศหรือขาวสารที่นําไปสูความเขาใจหรือลดความ
รุนแรงของปญหาไดมากนอยเพียงใด มีแงมุมใดบางท่ียงัเปนปญหาและยังตองการคําตอบอยู  
  2.  ถอยแถลงความเก่ียวกบัปญหาการวิจยั (statement of the problem)  เปนการเขียนแจงให
ผูอานทราบอยางชัดเจนและตรงไปตรงมาวาหัวขอการศึกษาและปญหาการวิจัยท่ีตองการแสวงหา
ความรูความจริงคืออะไร  
  3.  ความสําคัญและความจําเปนของการวิจัย (significance of the proposed study)  เปน
การเขียนแจกแจงสาระสําคัญเพื่อแจงใหผูอานทราบวาปญหาการวิจยัมีความสําคัญและความจําเปนตอ
การแสวงหาความรูความจริงโดยการทําวิจยัเพื่อสืบคนหาคําตอบอยางไร และถาไมดําเนนิการตามท่ีระบุไว
ในขอเสนอโครงการทําวิจยัแลวจะกอใหเกิดปญหาความยุงยากหรือผลกระทบทางลบตอบุคคล ชุมชน 
และสังคมใดบางและในระดับมากนอยเพยีงใด  
 จุดมุงหมายของการวิจัย  การเขียนจดุมุงหมายการวิจยัเปนการนําหวัขอปญหาการวิจัยท่ีกลาว
อยางกวาง ๆ ในภูมิหลังมาเขียนแจกแจงใหมีสาระเจาะจงและชัดเจนยิ่งข้ึนในรูปของจุดมุงหมายการวิจัย    
ซ่ึงโดยท่ัวไปนิยมเขียนเปนประโยคบอกเลาเพื่อบงช้ีผลอันเปนเปาหมายปลายทางของกระบวนการวจิัย
ตามท่ีนักวิจัยตองการกระทําใหเปนผลสําเร็จ การเขียนจุดมุงหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพ มักใชคํากริยา
หรือส่ิงท่ีบงช้ีความหมายเพ่ือพรรณนา คนพบ ศึกษาเอกสาร อธิบาย สํารวจ และแสวงหาปรากฏการณ
หลักอันเปนปญหาการวิจยัท่ีสนใจ  
 ประเด็นคําถามชั่วคราวของการวิจัย  การเขียนประเดน็คําถามของการวิจยั คือ การนําจุดมุงหมาย
ของการวิจัยมาแยกแยะเปนคําถามการวิจัยประเด็นยอย ๆ ที่ระบุแงมุมหรือขอบขายเฉพาะของปญหา
ท่ีนักวิจยัทํากจิกรรมการแสวงหาความรูความจริงเพื่อตอบคําถามการวิจัยใหบรรลุตามจุดมุงหมายปลายทาง  
ท่ีกําหนดไว การเขียนคําถามการวิจัยเชิงคุณภาพมักส่ือความหมายในแงมุมท่ีตองการคําตอบประเภท
อธิบายเชิงเหตุผลการดําเนินไปของกิจกรรมหรือกระบวนการใด ๆ ทางสังคมท่ีผูกระทําใหความหมาย
เหตุการณหรือการกระทําของตนเอง ภายใตบริบททางสังคมและวัฒนธรรมเฉพาะสถานท่ีและกาลเวลา
หนึ่ง ๆ เชน ทําไมบุคคลจึงมีทัศนะและการกระทําเชนนี้ และตองการคําตอบประเภทบรรยายหรือพรรณนา
รายละเอียดเกีย่วกับสภาพลักษณะ แบบแผนเฉพาะ และการดําเนินไปของปรากฏการณทางสังคมใด ๆ ท่ี
สนใจ หรือกลาวอีกอยางหน่ึง คือ มีสาระสําคัญมุงเนนใหไดรับคําตอบของการวิจยัประเภท “อะไร” หรื
อยางไร นอกจากน้ีมักนิยมเขียนอยางกวาง ๆ เพียงเพื่อส่ือความหมายใหเห็นแนวทางการสืบคนหา
คําตอบในระยะเร่ิมตนของการวิจัย สําหรับใชเพียงช่ัวคราวเทานัน้ ภายหลังจากนกัวจิยัเขาไปทํางานวิจัย
ในสนามหรือสถานท่ีทําการวิจัยแลว อาจปรับปรุงแกไขหรือปรับเปล่ียนคําถามใหมได  
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 ประโยชนท่ีพึงไดรับจากการวิจัย  ประโยชนท่ีพึงไดรับจากการวิจัยเปนการเขียนเพ่ือแสดง 
ใหผูอานเขาใจอยางชัดเจนวา ขอสรุปผลของการวิจยัท่ีคนพบหรือสรรคสรางข้ึนจากการศึกษาวจิัยจะมี
คุณคาหรือใหประโยชนอะไรบาง มีคุณคาหรือประโยชนตอใครบาง มีคุณคาหรือเปนประโยชนอยางไร 
 วิธีดําเนินการวิจัย  ในการเขียนวิธีดําเนินการวิจัยควรกําหนดในเร่ืองตอไปนี ้
  การเลือกสถานท่ีและผูเขารวมในการวิจัย  การวิจยัเชิงคุณภาพตองเขียนอธิบายถึงพื้นท่ีท่ีใช
ในการศึกษาและผูใหขอมูลหรือผูเขารวมในการวิจัย ท้ังนี้ตองระบุเกณฑในการเลือกพื้นท่ีและผูให
ขอมูลใหชัดเจน 
  วิธีการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล หลักฐาน  เปนการเขียนเพ่ือใหทราบวาใช
วิธีการใดในการเก็บรวบรวมขอมูล ตองบรรยายใหละเอียดวาจะทําอะไร ทําอยางไร รวมถึงทําท่ีไหน ทํา
นานเพยีงไร ท้ังนี้ตองคํานึงถึงความยืดหยุนตอการปรับเปล่ียนในการทํางาน ดังนั้นผูเขียนอาจเขียนไวใน
ลักษณะกวาง ๆ และละเอียดพอท่ีจะสะทอนใหเห็นภาพการทํางานในภาคสนาม 
  การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพท่ีนิยมใชและมีประสิทธิภาพ ไดแก การสังเกตแบบ
มีสวนรวม การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม  
  การวิเคราะหขอมูล  ตองอธิบายถึงการวิเคราะหขอมูลท้ังระหวางและภายหลังการเก็บ
รวบรวมขอมูลเสร็จแลววาจะทําอยางไร เพื่อชวยตอบคําถามการวิจัยท่ีต้ังไว ในกรณีท่ีเปนการวิเคราะห
ดวยการใชคอมพิวเตอร ตองระบุช่ือรุนโปรแกรมท่ีใชใหชัดเจน  
  การตรวจสอบความถูกตอง/ความนาเชื่อถือได  ตองอธิบายวาใชวิธีการใดในการตรวจสอบ
ความถูกตอง/ความนาเช่ือถือของขอมูลใหละเอียด เชน การตรวจสอบสามเสา (triangulation) และควร
บอกดวยวาจะทําอยางไรและบอกเหตุผลท่ีเลือกวิธีนี้  
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การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ 
 

1.  การกําหนดปญหาการวิจัยแบบผสมผสาน 
 การกําหนดปญหาในการวิจัยแบบผสมผสานจะมีลักษณะบูรณาการแนวคิดและหลักการ
ในการกําหนดปญหาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเขาดวยกัน เชน การกําหนดปญหาการวิจัย
ผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณเปนหลักและตามดวยวิธีการเชิงคุณภาพจะดําเนินการสืบคนและศึกษา
ทบทวนเอกสารและงานวิจยัเกีย่วของตามโดยใชแนวคิดและหลักการวจิัยเชิงปริมาณเปนหลัก ในทาง
กลับกันการกําหนดปญหาการวิจัยผสมผสานวิธีการเชิงคุณภาพเปนหลักและตามดวยวิธีการเชิงปริมาณ 
จะใชแนวคิดและหลักการวิจยัเชิงคุณภาพเปนแนวทางสําคัญในการดําเนินงาน 
2.  ขั้นตอนการออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ 
 Creswell ไดเสนอข้ันตอนการออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการไวดังนี้  
 1.  เขียนหวัขอปญหาการวิจยั 
 2.  ระบุประเดน็คําถามหลัก 
 3.  แจกแจงประเภทของขอมูลท่ีตองการรวบรวมและวิเคราะห 
 4.  ระบุฐานความคิดและกรอบแนวคิดทฤษฎีอยางชัดแจง 
 5.  เลือกแผนแบบผสมผสานวิธีการวิจยัท่ีเหมาะสม 
 6.  ระบุสัญลักษณของแผนแบบผสมผสานวิธีการวิจยัท่ีเลือกใช 
 7.  ออกแบบผสมผสานวิธีการวิจัยโดยการเขียนไดอะแกรม 
 8.  เขียนจดุมุงหมายของการผสมผสานวิธีการวิจยั 
 9.  เขียนประเด็นคําถามของการวิจยัแบบผสมผสานวิธีการ 
เหตุผลเบื้องตนในการออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ 
 การเลือกแบบแผนการวจิัยแบบผสมผสานวิธีการวิจยัควรใช เม่ือ  
 1.  มีขอโตแยงดานความไมพอเพียงการวิจยัดวยวิธีการเดียว 
 2.  มีขอพิสูจนท่ีจําเปนตองใชขอมูลหลักฐานมากกวา 1 รูปแบบ  
 3.  มีขอโตแยงท่ีตองไดรับขอคิดเห็นท่ีหลากหลายแหลงและแงมุม 
 4.  เม่ือจําเปนตองสืบคนหาคําตอบของประเด็นโตแยงในชุมชนหรือสังคม  
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3.  การเขียนเคาโครงการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ 
 สวนประกอบของเคาโครงการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ มีดังนี ้
 1.  บทนํา 
  1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหาการวิจยั  
  1.2  จุดมุงหมายการวจิัย (รวมท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและเหตุผลในการผสมผสาน
วิธีการทั้ง 2 รูปแบบ) 
  1.3  คําถามการวิจัย (รวมท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
  1.4  การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วของ (ถาวิธีการเชิงปริมาณมีลําดับความสําคัญ
มากกวาวิธีการเชิงคุณภาพ นิยมเขียนแยกไวอีกสวนหนึง่ตางหาก)  
  1.5  ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจยั 
 2.  วิธีการดําเนินการวิจัย 
  2.1  ลักษณะของการวิจยัแบบผสมผสานวิธีการ 
  2.2  ประเภทของการออกแบบการผสมผสานวิธีการ 
  2.3  โมเดลภาพและวิธีการออกแบบผสมผสานวิธีการ 
  2.4  วิธีการรวบรวมขอมูลหลักฐาน (รวมประเภทของขอมูลหลักฐาน และการเลือกตัวอยาง) 
  2.5  การวิเคราะหขอมูลหลักฐาน และวิธีการตรวจสอบความถูกตองเช่ือถือได  
 3.  บรรณานุกรม 
 ในการเขียนเคาโครงการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการตองเขียนโมเดลภาพและวิธีการออกแบบ
ผสมผสานวิธีการเพื่อจะไดเหน็ภาพชัดเจนวาวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนํามาผสมผสานกันอยางไร 
ดังตัวอยางตอไปนี ้
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 แสดงการออกแบบผสมผสานวิธีการวจิัย โดยการเขยีนไดอะแกรม 
Concurrent Triangulation Design Visual Model 
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interviews 
Observations 

QUAL 
data collection 

Image data 

Chart audits   Documents   
   Artifacts   
      

Statistical 
analysis 

QUAN 
data analysis 

Test 
statistic 

Coding 
Thematic 

QUAL 
data analysis 

Codes 
Themes 

  SEM analysis  GROUNDED 
THEORY 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ในการเขียนเคาโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนการวจิัย ควรมหีัวขอ
เพิ่มเติมอีก 2 หัวขอ คือ 
 1.  แผนการดําเนินการวิจยั 
 2.  งบประมาณคาใชจาย 
 แผนการดาํเนนิงานวิจัย  เปนการเขียนแผนแสดงข้ันตอนในการทําวิจยัและระยะเวลาท่ีใชใน
แตละข้ันตอนเพื่อผูอานจะไดทราบวานกัวจิัยจะทํากจิกรรมอะไรบางในชวงเวลาใด 
 
 
 

RESULTS 
Comparing results 

Composite 
Model 
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 ตัวอยาง 
 โครงการวิจัยใชเวลา 1 ป เร่ิมเดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม แบงชวงเวลาดําเนนิกิจกรรมวิจัย
ไดดังนี ้
 

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

1.  ศึกษาเอกสารเก่ียวของกับการวิจัย             
2.  เลือกกลุมตัวอยาง             
3.  สรางเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล             
4.  ดําเนินการวิจัยและเก็บรวมรวบขอมูล             
5.  วิเคราะหขอมูล             
6.  เขียนรายงานการวิจัย              
 

 งบประมาณคาใชจาย  เปนการแจกแจงวาในการทําวจิัยโครงการนี้จําเปนตองใชทรัพยากรหรือ
งบประมาณใชจายท่ีจําเปนในการทําวิจยัตลอดโครงการเปนจํานวนเงินเทาใด ควรแยกเปนหมวด ๆ ดังนี้  
 1.  หมวดเงินเดือนหรือคาตอบแทน  ไดแก เงินคาตอบแทนนักวิจยัหลัก ผูชวยนักวิจยั เจาหนาท่ี
ธุรการ คนขับรถยนต และเจาหนาท่ีอ่ืน ๆ (กําหนดตามท่ีเจาของทุนวจิัยระบุไว)  
 2.  หมวดคาใชสอย  เปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชบริการดานตาง ๆ ไดแก การติดตอส่ือสาร 
(เชน คาโทรศัพท คาแสตมป คาธรรมเนียม) คาถายเอกสาร คายานพาหนะ คาน้ํามันเช้ือเพลิงและ
น้ํามันหลอล่ืน คาจางวิเคราะหและประมวลผลขอมูลหลักฐาน คาประกันภยัคุมครองใหแกนกัวิจยัขณะ
ทํางานในสนามหรือหองปฏิบัติการ เปนตน 
 3.  หมวดคาวสัดุ  เปนคาใชจายสําหรับซ้ือส่ิงของท่ีมีสภาพส้ินเปลืองหรือใชหมดไปภายในชวง
ระยะเวลาหน่ึง รวมทั้งสิ่งของท่ีจัดซื้อมาเพื่อการบํารุงรักษาหรือซอมแซม เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ 
หมึกพิมพ โรเนียว และสมุดสนาม เปนตน 
 4.  หมวดคาครุภัณฑ  เปนคาใชจายเพ่ือซ้ือส่ิงของท่ีมีสภาพคงทนถาวร มีอายุการใชงาน 
แหลงทุนอุดหนุนการวิจัยบางแหงไมอนุญาตใหเขียนงบประมาณใชจายในหมวดนี ้
 5.  หมวดคาใชจายเบ็ดเตล็ด  ไดแก คาใชจายท่ีอยูนอกเหนือจากระบุขางตน เชน คาขนสงหรือ
ขนยายเคร่ืองมือและอุปกรณตาง ๆ ไปยังสนามการวิจยั เชน คาเชาสถานท่ีช่ัวคราวขณะทําการวบรวม
ขอมูลหลักฐานในสนามวิจยั เปนตน  
 การเขียนงบประมาณคาใชจายบางแหลงเงินทุนไมแบงเปนหมวดดังกลาวนี้ ผูวิจยักต็องระบุ
ตามท่ีแหลงทุนนั้น ๆ กําหนด  
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(ตัวอยาง) 
 

แบบเสนอเคาโครงการวิจัย 
 

1.  ชื่อโครงการ   การติดตามผลบัณฑิตและมหาบัณฑติท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2553  
    มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 

2.  ประเภทของงานวิจัย  งานวิจยัสถาบัน 
 

3.  คณะผูดําเนินงานวิจัย สํานักงานวจิัยและแผน 
    1. รองศาสตราจารยกาญจนา  มณีแสง   หัวหนาโครงการวิจัย 
   2. เจาหนาท่ีสํานักงานวิจยัและแผน  นักวจิัย 
 

4.  รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
 

  4.1  ความสําคญัและท่ีมาของการวิจัย 
         มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เร่ิมกอต้ังเม่ือป พุทธศักราช 2530 เปนมหาวิทยาลัย
เอกชนแหงแรกในภาคตะวันออก ไดผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหมีความรูความสามารถ มีคุณภาพ 
และมีศักยภาพการทํางานในสังคม โดยมีนโยบายและเปาหมายที่จะผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิต          
ในสาขาวิชาท่ีมีความจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และผลิตบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของ
ตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนา โครงการวิจัยสถาบันเร่ือง “การติดตามผล
บัณฑิตและมหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2553” มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสํารวจภาวะการ
มีงานทําของบัณฑิตและมหาบัณฑิต และศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตตามทัศนะ
ของผูบังคับบัญชาหรือผูใชบัณฑิต และศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีหนวยงานตองการ เพื่อเปนขอมูล
การพัฒนาดานการเรียนการสอน และทําใหทราบถึงความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิต เพื่อนํา
ขอมูลท่ีไดเปนพื้นฐานในการวางแผนของมหาวิทยาลัยตอไปในอนาคต 
  

  4.2  วัตถุประสงคของโครงการ 
         4.2.1  เพื่อศึกษาภาวะการมีงานทําของบัณฑิตและมหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา           
ปการศึกษา 2553 
   4.2.2  เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตและมหาบัณฑิต
ของผูบังคับบัญชาหรือผูใชบัณฑิตและมหาบัณฑติท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2553 เกี่ยวกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตและมหาบัณฑติ จาํนวน 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู    
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ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

  4.3  คําถามในการวิจัย 
   4.3.1  บัณฑิตและมหาบณัฑติมีงานทํามากนอยเพยีงใด ลักษณะงานท่ีทําเปนอยางไร 
ไดรับเงินเดือนเทากับและสูงกวาท่ีสํานกังานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) กําหนดรอยละเทาใด 
   4.3.2  ผูบังคับบัญชาหรือผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบัณฑิตมาก
นอยเพยีงใด 
 

  4.4  ความสําคญัของการศึกษา/ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
   4.4.1  ทําใหทราบถึงภาวะการมีงานทําของบัณฑิตและมหาบัณฑติท่ีสําเร็จการศึกษา   
ปการศึกษา 2553 
   4.4.2  ทําใหทราบถึงความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหรือผูใชบัณฑิตเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตและมหาบัณฑติ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะ
ทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะห  
เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   

  4.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวของและเอกสารอางอิง 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี.  (2549).  คูมือหลักสูตรนักศึกษา ปการศึกษา 2549-2551.  ชลบุรี:  
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี. 
________.  (2552).  คูมือหลักสูตรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2552.  ชลบุรี: มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
   วิทยาเขตชลบุรี. 
________.  (2551).  รายงานการวิจัยเร่ือง การติดตามผลบัณฑิตและมหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  

ปการศึกษา 2550.  ชลบุรี: มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี. 
 

 4.6  ระเบียบวิธีวิจัย 
   วิธีการศึกษา การวิจัยคร้ังนีใ้ชระเบียบวิธีวจิัยเชิงสํารวจ และเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช 
   - แบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิตและมหาบัณฑิต  
  - แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและมหาบัณฑิตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
และคุณลักษณะของบัณฑิตและมหาบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
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   ขอบเขตของการวิจัย การศึกษาคร้ังนี้มุงศึกษากับกลุมประชากร ดังนี ้
             บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศกึษา 2553   จํานวน 897  คน 
             มหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2553 จํานวน   62  คน 
             ผูบังคับบัญชาหรือผูใชบัณฑิตและมหาบัณฑติ จํานวน 959  คน 
   การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติคารอยละ คาเฉล่ียและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

5.  ระยะเวลาท่ีทําวิจัย (เร่ิมเดือน กรกฎาคม 2554 ส้ินสุด 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.  ผลการวิจัยท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1.  ภาวะการมงีานทําของบัณฑิตและมหาบัณฑิต จําแนกตามคณะและสาขาวิชา 
  2.  ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหรือผูใชบัณฑิตและมหาบัณฑติเกีย่วกับการปฏิบัติงาน และ
คุณลักษณะของบัณฑิตและมหาบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ จําแนกตาม
คณะและสาขาวิชา 
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7.  งบประมาณคาใชจายตลอดโครงการ จํานวน 83,300.00 บาท (แปดหม่ืนสามพันสามรอยบาทถวน) 
  

รายการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
 

1. คาตอบแทน  

    1.1 คาตอบแทนผูวจิัย 24,000.00 
    1.2 คาตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 5,000.00 
2. คาใชจายในการทําวิจยั  
    2.1 คาสงแบบสอบถามทางไปรษณีย ไป-กลับ (900 ฉบับ ๆ ละ 10 บาท)     9,000.00 
    2.2 คาจัดทําแบบสอบถาม (900 ฉบับ ๆ ละ 10 บาท) 9,000.00 
    2.3 คาประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร (900 ชุด ๆ ละ 20 บาท) 18,000.00 
    2.4 คาใชจายอ่ืน ๆ  5,000.00 
    2.5 คาพิมพตนฉบับรายงานการวจิัยฉบับสมบูรณ 4,000.00 
    2.6 คาผลิตรายงานและจดัทํารูปเลมรายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ  
          (15 เลม ๆ ละ 400 บาท)                                                       

 
6,000.00 

3. คาบริหารงานโครงการวิจยั (10 เปอรเซ็นตของงบดําเนินการวิจัย) 3,300.00 
  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 83,300.00 
 

8.  หนวยงานที่นําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
  1.  หนวยงานภายนอก ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ  

2.  หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ไดแก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะนติิศาสตร คณะนิเทศศาสตร 
คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะศิลปศาสตร บัณฑิตวทิยาลัย และหนวยงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 
 

        (ลงช่ือ) ………………………………… 
                                                                                                  (รองศาสตราจารยกาญจนา  มณีแสง)  

                                                                                          หัวหนาโครงการ 
                                                                                          ………/………/………  
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การออกแบบการวิจัยท่ีนิยมใช 
 

การวิจัยเชิงปริมาณ 
 

 การวิจยัเชิงปริมาณ นยิมแบงเปน 2 ประเภท คือ 
 1.  การวิจยัเชิงทดลองและกึ่งทดลอง 
 2.  การวิจยัท่ีไมทดลอง 
 

การวิจัยเชิงทดลอง 
 การวิจัยแบบนี้เปนการวิจัยท่ีจะหาความจริงใหมเม่ือมีการควบคุมตัวแปรและเปนความ
พยายามหาความสัมพันธของเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดผลอีกอยางหนึ่ง การวจิัยเชิงการทดลอง จึงเปนการ
เปรียบเทียบผลของกลุมทดลองกลุมหนึ่งหรือหลายกลุมท่ีมีการปฏิบัติเง่ือนไขตาง ๆ กับกลุมควบคุม
กลุมหนึ่งหรือหลายกลุมวามีผลแตกตางกันหรือไมเพียงใด 
 การวิจยัเชิงการทดลองมีลักษณะท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 
 1.  การควบคุม (control) การควบคุมในการทดลองนั้นมีจุดประสงค ดงันี้ 
  - เพื่อใหเกดิผลสูงสุด ซ่ึงเนื่องจากตัวแปรท่ีทดลอง 
  - เพื่อขจัดผลจากตัวแปรท่ีไมตองการจะทดลอง  
  - เพื่อขจัดความคลาดเคล่ือนของการทดลองประเภทตาง ๆ  
 2.  การจัดกระทําตัวแปร คือ การจัดกระทํากับตัวแปรท่ีตองการทดลองและควบคุมตัวแปรท่ี
ไมตองการทดลอง  
 3.  แบบแผนการทดลองจะตองมีความเท่ียงตรง ในการเลือกแบบแผนการทดลอง (experimental 
design) เปนส่ิงท่ีสําคัญอยางยิ่ง ถาหากมีความเท่ียงตรงผลการทดลองก็จะถูกตอง ความเท่ียงตรงในการ
ทดลองมีอยู 2 ชนิด คือ ความเท่ียงตรงภายในและความเท่ียงตรงภายนอก  
  ก.  ความเท่ียงตรงภายใน (internal validity) หมายถึง การที่จะลงสรุปตัวแปรอิสระวาทําให
เกิดการเปล่ียนแปลงในตัวแปรตาม จะตองม่ันใจวาไมมีตัวแปรอ่ืน ๆ นอกจากตัวแปรอิสระท่ีทําใหตัวแปร
ตามเกิดการเปล่ียนแปลง 
  ข.  ความเท่ียงตรงภายนอก (external validity) หมายถึง ผลของการทดลองนัน้สามารถอธิบาย 
ทํานายและควบคุม ตามความหมายทางวิทยาศาสตรไดมากนอยเพียงใด ผลการทดลองที่เปนจริงและ
สามารถสืบอางไปสูมวลประชากรได  
  ในการวิจัยเชิงการทดลองจะมีลักษณะสําคัญ 3 ประการขางตนนั้นได ผูวิจัยตองออกแบบ
แผนการทดลอง  
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  แบบแผนการทดลอง การทดลองมีอยูหลายแบบแผนดวยกัน กอนท่ีจะนําเสนอแบบ
แผนการทดลองขอกําหนดสัญลักษณเพื่อส่ือความหมาย คือ  
  X คือ การจัดกระทํา (treatment) (~ X แสดงวา ไมมีการจัดกระทํา) 
  T1  คือ การสอบหรือการวัดกอนท่ีจะจดัการกระทําการทดลอง (pretest) 
  T2 คือ การสอบหรือการวัดหลังจากท่ีจัดกระทําการทดลอง (posttest) 
  R คือ การกําหนดกลุมตัวอยางแบบสุม (random assignment) 
  C คือ กลุมควบคุม (control group) 
  E คือ กลุมทดลอง (experimental group) 
 

  แบบแผนการทดลองท่ี 1 มีช่ือวา The one – shot case study 
 

ทดลอง สอบ (วัด) 
X T2 

   

  การทดลองแบบน้ี คือ มีกลุมตัวอยางหน่ึงกลุมแลวทําการทดลอง เม่ือทําการทดลองแลวก็
ทําการทดสอบหรือวัดผลเพือ่ดูผลการทดลอง วิธีนี้ผลท่ีไดไมคอยมีประสิทธิภาพมากนัก เพราะไมมีการ
ควบคุมตัวแปรแทรกซอนท่ีไมตองการและไมมีการเปรียบเทียบกับอะไร เพราะมีการทดสอบเพียงครั้งเดียว 
ดังนั้นผลที่ไดอาจจะไมใชเกดิจากการทดลองท้ังหมด  
  แบบแผนการทดลองท่ี 2 มีช่ือวา one - group pretest - posttest design  
 

สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
    T1   X T2    

  วิธีการ 1.  เลือกกลุมตัวอยางมา 1 กลุม 
    2.  ทดสอบหรือวัด กอนทําการทดลอง 
    3.  ทําการทดลอง 
    4.  ทดสอบหรือวัด หลังการทดลอง 
    5.  ทดสอบความแตกตางในรายเฉล่ียของมวลประชากรในการทดสอบ 
   ท้ังสองคร้ัง  
  ขอดี 1.  เปรียบเทียบการเพิ่มข้ึนอันเปนผลจากการทดลองได 
    2.  ควบคุมการเลือกและการขาดหายไปของกลุมตัวอยางไดอยางด ี
  ขอเสีย 1.  ไมคอยแนใจวาความแตกตางของผลการสอบท้ังสองคร้ังจะเปนผล 
   โดยตรงจากการทดลองท้ังหมด 
    2.  อาจมีตัวแปรอ่ืนสงผลตอการทดลอง 
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  สถิติท่ีใช 1.  คา t test 
    2.  ANOVA แบบ repeated measure  
 

  แบบแผนการทดลองท่ี 3 มีช่ือวา randomized control - group pretest - posttest design 
กลุม สอบกอน 

(วัดกอน) 
ทดลอง สอบหลัง 

(วัดหลัง) 
E (R) T1 X T2 

    

C (R) T1 - T2 
 

  วิธีการ 1.  เลือกกลุมตัวอยางจากมวลประชากรแบบสุมแลวจัดตัวอยางออกเปน 2 กลุม 
   และกําหนดเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมแบบสุม 
    2.  ทดสอบหรือวัดตัวแปรเกณฑเดยีวกันของท้ังสองกลุม (T1) และหาคาเฉล่ียไว 
   คือ C1 และ  E1 

    3.  จัดสภาพการณทุกอยางใหเหมือนกันท้ังกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
   ยกเวนตัวแปรที่ทดลองนั้นจดัใหเกิดข้ึนกบักลุมทดลองเทานั้น แตไมเกิด 
   ในกลุมควบคุม 
    4.  เม่ือส้ินสุดระยะเวลาทดลอง ทดสอบหรือวัดซํ้ากับท้ังสองกลุม 
   ดวยเคร่ืองมือเดียวกับท่ีใชทดสอบครั้งแรก (T2) หาคาเฉลี่ย  
   คือ C2 กับ  E2     
    5.  เปรียบเทียบ XT2E - XT1E = DE 
             และ  XT2C -  XT1C   = Dc 
    6.  เปรียบเทียบ DE - Dc และทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ 
  สถิติท่ีใช 1.  , S   
    2.  t test หรือ ANOVA  
 

  แบบแผนการทดลองท่ี 3 นี้อาจขยายใหมีกลุมทดลองหลายกลุมก็ได เชน  
 

กลุม สอบกอน 
(วัดกอน) 

ทดลอง สอบหลัง 
(วัดหลัง) 

คาความ
แตกตาง 

E1 (R) T1 Xa T2 DE1 
E2  (R) T1 Xb T2 DE2 

C (R) T1 - T2 DC 
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  ทดสอบสมมติฐาน Ho: DE1 = DE2 = DC 
  การใหมี E1 และ E2 นั้นทําใหเปรียบเทียบระหวางผลของ Xa และ Xb กับผลของท่ีไมมีท้ัง  
Xa และ Xb (กลุมควบคุม)  
  สถิติท่ีใช  ANOVA หรือ ANCOVA, Studentized range test หรือ t test ทดสอบนัยสําคัญ 
   เปนรายคู 
  ขอดี  โดยท่ัวไปมีความเที่ยงตรงภายในด ี
  ขอเสีย  ความเท่ียงตรงภายนอกอาจมีผลกระทบกระเทือนจาก 
    1.  ผลรวมกันของ T1 และ X 
    2.  ผลรวมกันของการเลือกเคร่ืองมือกับ X 
    3.  ผลรวมกันของประวัติกลุมตัวอยางกับ X 
 

  แบบแผนการทดลองท่ี 4 มีช่ือวา randomized solomon four – group design 
 

กลุม สอบกอน 
(วัดกอน) 

ทดลอง สอบหลัง 
(วัดหลัง) 

ผลตางของคะแนนเฉล่ีย 

1 (R) T1 X T2 1 D = T1 : X, M, H  
2 (R) T1 - T2 2 D = T1 : M, H 
3 (R) - X T2 3 D = X, M, H 
4 (R) - - T2 4 D = M, H 

  

 วิธีการ  1.  ลักษณะการทดลองแบบน้ี คือ สุมตัวอยางจากมวลประชากรแลวสุมอีกที 
   แบงออกเปน 4 กลุม  
    2.  แตละกลุมถูกกระทํา ดังนี้ 
     กลุมท่ี 1  ใหมีการสอบกอนแลวมีการกระทําดวย X แลวจึงสอบหรือ 
   วัดหลังการทดลองหาผลตางของคะแนนเฉล่ียของการสอบกอน 
   และสอบหลัง คือ 1 D ซ่ึงผลท่ีไดนี้เปนผลจากการสอบกอน (T1) 
   การกระทํา (X) วุฒิภาวะ (M) และประวัติในอดีตของผูถูก 
   ทดลอง (H) อยูดวย 
     กลุมท่ี 2  ใหมีการสอบกอนและไมมีการกระทําดวย X แตมีการสอบหลัง 
   การทดลอง แลวหาผลตางของคะแนนเฉล่ียของการสอบกอน 
   และหลัง คือ 2 D ซ่ึงผลท่ีไดนี้เปนผลจากการสอบกอนทดลอง 
   วุฒิภาวะ และประวัติในอดตีของผูถูกทดลอง 
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     กลุมท่ี 3  ไมมีการสอบกอน แตมีการกระทําดวย X แตมีการสอบหลัง 
   การทดลอง แลวหาคาเฉล่ียของการสอบหลังการทดลองเปน 
   3 D ซ่ึงผลท่ีไดมีผลของการกระทํา X วุฒิภาวะ และประวัติ 
   ในอดีตของผูถูกทดลองอยูดวย 
     กลุมท่ี 4  ไมมีการสอบกอนและการกระทําดวย X แตมีการสอบหลัง 
   การทดลอง แลวหาคาคะแนนเฉล่ีย เปน 4 D ซ่ึงมีผลของ 
   วุฒิภาวะ และประวัติในอดตีของผูถูกทดลอง 
  สถิติท่ีใช 1.  การทดสอบดูผลของการกระทํา X พิจารณาจาก 3 D - 4 D หรือ 1 D - 2 D 
   และเม่ือตองการดูผลของ T1 พิจารณา 2 D - 4 D หรือ 1 D - 3 D  
   ดังนั้น สถิติท่ีใชในการทดสอบนัยสําคัญ คือ ANOVA ในลักษณะดังนี ้
 

 การกระทํา X ไมมีการกระทํา X 
สอบกอน กลุม 1 กลุม 2 

ไมสอบกอน กลุม 3 กลุม 4 
     

    2.  ทดสอบนัยสําคัญของคะแนนเฉล่ียทีละคู โดยใช studentized range test  
   หรือ t test 
  ขอดี มีความเท่ียงตรงภายในและภายนอกดี 
 
การวิจัยท่ีไมทดลอง 
 การวิจยัท่ีไมทดลองที่นิยมกนั มีดังนี้  
 1. การวิจยัเชิงสํารวจ เปนการศึกษาแบบสํารวจเปนวิธีการรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกบัปญหา
ตาง ๆ ทําใหทราบถึงสภาพความเปนอยูท่ีเปนจริงในปจจุบันและนําผลท่ีไดจากการศึกษาไปวางแผนงาน 
ชวยแกปญหาหรือปรับปรุงสภาพนั้น ๆ ใหดีข้ึน การสํารวจอาจจะทําในวงกวางหรือในลักษณะวงจํากัด
ก็ได เชน อาจสํารวจท่ัวประเทศหรือเปนภาค จังหวดั อําเภอหรือเฉพาะโรงเรียนกไ็ด ซ่ึงแบงออกเปน ดังนี้  
  1.1  การสํารวจโรงเรียน 
  1.2  การวิเคราะหงาน 
  1.3  การวิเคราะหเอกสาร 
  1.4  การสํารวจชุมชน 
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 2.  การศึกษาความสัมพันธซ่ึงกันและกัน เปนการศึกษาในรูปแบบหาความสัมพันธหรืออาจ
เปนการวจิัยท่ีหาสาเหตุของปรากฎการณท่ีเกิดข้ึน แลวหาความสัมพนัธของปรากฎการณและพฤติกรรม 
เพื่อนํามาแกปญหาใหตรงจดุ ซ่ึงแบงออกไดดังนี ้
  2.1  การศึกษารายกรณ ี
  2.2  การศึกษาเปรียบเทียบส่ิงท่ีเกี่ยวของ 
  2.3  การศึกษาแบบสหสัมพนัธ 
 3.  การศึกษาพฒันาการ แบงออกไดดังนี ้
  3.1  การศึกษาความเจริญเติบโต 
  3.2  การศึกษาแนวโนม 

 
 การวิจัยเชิงคณุภาพ 

 

 การวิจยัเชิงคุณภาพ เปนการศึกษาวจิัยท่ีเนนการเขาใจปรากฎการณ การตีความหมายของโลก
หรือส่ิงท่ีตองการศึกษา ดวยวิธีการศึกษาและเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลท่ีหลากหลาย โดยมีเคร่ืองมือ
ท่ีสําคัญ คือ ผูวิจัย การวจิัยนีมี้การออกแบบที่ยืดหยุน การวิเคราะหขอมูล และการเก็บขอมูลเปนกระบวนการ
ท่ีสามารถดําเนินไปพรอมกันในภาคสนาม  การวิเคราะหเร่ิมจากการพิจารณาขอมูลเชิงประจักษ 
จนมองเห็นมโนทัศนหรือแนวคิดท่ีมีความหมายจากขอมูลและเห็นความเช่ือมโยงของขอมูล จนสามารถ
สรุปเปนคําอธิบาย แนวคิด หรือทฤษฎี เพือ่ทําความเขาใจความหมายตามปรากฎการณในทัศนะของผูท่ี
ถูกศึกษา โดยมีจุดยนือยูบนบริบทของปรากฎการณหรือของผูท่ีถูกศึกษาเหลานั้น ข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุด
ข้ันตอนหน่ึงในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การเก็บขอมูลใหไดครอบคลุมส่ิงท่ีตองการศึกษามากท่ีสุดและ
นาเช่ือถือมากท่ีสุด ซ่ึงมีหลายวิธีการ เทคนคิวิธีการเก็บขอมูลท่ีนิยมใชกันมากและมีประสิทธิภาพ คือ 
การสังเกตแบบมีสวนรวม (participant observation) การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) และการ
สนทนากลุม (focus group discussion)  
 การสังเกตแบบมีสวนรวม หมายถึง การใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
พรอมกันในการรวบรวมขอมูล โดยตองเขาไปอยูและปฏิบัติตนใหเปนสวนหนึ่งของชุมชนท่ีตองการ
ศึกษา  
 การสัมภาษณเชิงลึก เปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพท่ีมีช่ือเรียกท่ีแตกตางกันออกไป 
เชน การสัมภาษณเจาะลึก การสัมภาษณลุมลึก การสัมภาษณแนวลึก เปนตน ซ่ึงเปนวิธีการรวบรวมขอมูล
โดยไมใชแบบสอบถาม จะมีแนวของขอคําถามใหผูสัมภาษณเปนผูถามผูใหสัมภาษณในลักษณะการ
เจาะลึกและตองอาศัยความสามารถพิเศษของผูสัมภาษณในการคนหารายละเอียดในประเดน็ท่ีศึกษา



26 
 

อยางลึกซ้ึง ซ่ึงการสัมภาษณเชิงลึกมักจะศึกษาในประชากรกลุมเล็ก ๆ เชน ผูบริหาร นักการเมือง ผูนํา
ทางวิชาการ ผูนําทองถ่ิน ปราชญชาวบาน เปนตน  
 การสนทนากลุม หมายถึง การรวบรวมขอมูลจากการสนทนากับกลุมผูใหขอมูลในประเด็น 
ท่ีเฉพาะเจาะจง โดยมีผูดําเนินการสนทนาเปนผูคอยจุดประเด็นในการสนทนาเพื่อชักจูงใหกลุมเกิด
แนวคิดและแสดงประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอยางกวางขวางละเอียดลึกซ้ึง โดยมีผูเขารวมการ
สนทนาในแตละกลุมประมาณ 6-10 คน ซ่ึงมาจากประชากรเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 

การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ 
 

 การวิจยัแบบผสมผสานวิธีการ หมายถึง การวิจัยท่ีนําวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาใช
รวมกันในการแสวงหา และ/หรือสรางความรูความจริงตามประเด็นปญหาท่ีสนใจไดอยางเปนระบบ
เช่ือถือได และผสมกลมกลืนกัน  
 การวิจยัท่ีออกแบบแสวงหา และ/หรือสรางความรูความจริงดวยผลผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณ
และคุณภาพ แบงได 3 ลักษณะ คือ 
 1.  การผสมผสานวิธีการ หรือ ผสมผสานวิธีวิทยา (Mixed methods or mixed methodology) 
 2.  การผสมผสานวิธีการวจิยั หรือ ผสมผสานรูปแบบการวิจัย  (Mixed methods or Mixed 
model research)  
 3.  การผสมผสานรูปแบบการวิจัย หรือ ผสมผสานรูปแบบวิธีวิทยา (Mixed model research  
or mixed model methodology) 
 การวิจยัแบบผสมผสานวิธีการจะมีการออกแบบการวิจยัไดดังนี้  
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 ตัวอยางการวิจยัแบบผสมผสานวิธีการ 
 

 
 
Feature 

 
 
Jenkins (2001) 

Rogers, Day, 
Randall, and 
Bentall (2003) 

 
Aldridge, Fraser, and 
Huang (1999) 

 
Myers and Oetzel 
(2003) 

Topic Adolescent resistance 
to drug offerings  

Management of 
antipsychotic 
medication 

Classroom learning 
environments 

The assimilation of 
new employees 
into organizational 
settings  

Primary study 
purpose 

To examine 
perceptions of drug 
resistance difficulties 
by drug type and 
level of drug use 

To explore patient 
experiences during 
the experimental 
treatments 

To identify and 
explain cross- 
national classroom 
differences 

To create and 
validate an 
instrument for 
measuring 
organizational 
assimilation 

Quantitative 
data collection 

Structured 
   questionnaire 

Outcome  
   measures   
  (preintervention, 
  postintervention,   
  1-year follow-up 

Measure     
   including  
   multiple 
   subscales 
 

Questionnaire 
   including 
   multiple 
   subscales 

Qualitative 
data collection 
 

Semistructured 
   questionnaire items 
Focus group 
   interviews 

One-on-one 
   semistructured 
   interviews 

Classroom 
   observations 
Student interviews 
Teacher interviews 

One-on-one 
   semistructured 
   interviews 
 Filed notes 

Quantitative 
data analysis 

Classify by group Outcome scores 
Group 
    comparisons 

Scale reliability 
Confirmatory 
   factor analysis 
 Group 
   comparisons 

Scale reliability 
Confirmatory 
   factor analysis 
Correlational 
   tests 
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 ตัวอยางการวิจยัแบบผสมผสานวิธีการ (ตอ) 
 

 
 
Feature 

 
 
Jenkins (2001) 

Rogers, Day, 
Randall, and 
Bentall (2003) 

 
Aldridge, Fraser, and 
Huang (1999) 

 
Myers and Oetzel 
(2003) 

Qualitative 
data analysis 

Content analysis 
Percentages for 
   each category 

Thematic 
   analysis 

Narrative story 
   development 
Thematic analysis 
 

Coding 
Thematic 
   development 
Comparison of 
   themes to theory 

Reason for 
collecting both 
types of data 

Need both 
quantitative and  
qualitative data to 
understand the 
problem 

Need qualitative 
information as part 
of an experimental 
trial 

Need qualitative data 
to explain 
quantitative findings 

Need quantitative 
data to measure 
qualitative findings 

How the two types 
of data were mixed  

The two types of  
data were merged 

The qualitative 
data were 
embedded within 
an experiment 

The qualitative data 
were connected to 
the quantitative 
results 

The quantitative 
data were 
connected to the  
qualitative results 

Notation QUAN + QUAL QUAN(qual) QUAN         qual qual        QUAN 
Visual diagram  ตัวอยาง 1 ตัวอยาง 2 ตัวอยาง 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวอ
การใ

 
ตัวอ
การอ

 
 

อยาง 1  
ใชขอมูลเชิงคุ

อยาง 2  
อธิบายผลการ

คุณภาพในการ

รวิจยัเชิงปริม

รทดลอง 

าณดวยขอมูล

  

ลเชิงคุณภาพ 
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ตัวอ
การส

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยาง 3  
สํารวจเชิงคุณณภาพเพื่อสราางเคร่ืองมือวดัดประเมินเชิงป

                    

ปริมาณ 
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การเขียนรายงานการวิจัย 
การวิจัยเชิงปริมาณ 

 

 การเขียนรายงานการวจิัยเชิงปริมาณจะมีลักษณะสําคัญ 3 ตอน คือ 
ก.  สวนประกอบตอนตน ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี ้
 1.  ปกนอก  
 2.  ปกใน 
 3.  หนาบอกวาโครงการวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนงานวิจยัจากแหลงใด (ถามี) 
 4.  บทคัดยอภาษาไทย  
 5.  บทคัดยอภาษาอังกฤษ 
 6.  ประกาศคุณูปการหรือกติติกรรมประกาศ 
 7.  สารบัญ 
 8.  สารบัญตาราง  
 9.  สารบัญภาพประกอบ 
ข.  สวนเนื้อเร่ือง ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี ้
 1.  บทนํา 
  - ภูมิหลังหรือท่ีมาของปญหา 
  - จุดมุงหมายของการวิจยั 
  - คําถามของการวิจัย 
  - สมมติฐานการวิจัย 
  - ความสําคัญของการศึกษา 
  - ขอตกลงเบ้ืองตน 
  - ขอบเขตของการศึกษาหรือการวิจยั 
  - คํานิยามศัพทเฉพาะ 
 2.  เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา 
 3.  วิธีการดําเนินการ 
  - ระเบียบวิธีท่ีใชในการวิจยั 
  - แหลงขอมูล 
  - การเก็บรวบรวมขอมูล 
  - เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  - การวิเคราะหขอมูล 
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 4.  การแปลผลการวิเคราะหขอมูล 
  - เนื้อหา 
  - ตาราง 
  - ภาพประกอบ 
  การเขียนการแปลผลการวิเคราะหขอมูลนัน้ จะตองเขียนผลท่ีไดจากการศึกษาคนควาหรือ
การวิจยัเพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจยัทีละขอ ๆ จนครบทุกขอ โดยมีเนื้อหาเปนคําอธิบายมีตาราง
หรือภาพประกอบ 
 5.  การยอและสรุปผล และอภิปรายผล 
  - เขียนอธิบายปญหาและวิธีการวิจยัอยางยอ 
  - เขียนสรุปผลท่ีไดจากการศึกษาหรือการวจิัย 
  - เขียนอภิปรายผลท่ีไดจากการวิจัยวาเปนเพราะอะไร สอดคลองกับทฤษฎี แนวความคิด 
   และผลการวิจยัของผูอ่ืนเปนอยางไร 
ค.  เอกสารอางอิง ประกอบดวย 
  - บรรณานุกรม 
  - ภาคผนวก 
 

การวิจัยเชิงคณุภาพ 
 

 การเขียนรายงานการวจิัยเชิงคุณภาพ จะประกอบดวยหัวขอใหญ ๆ ไดแก  
 1.  ช่ือเร่ือง โดยปกติจะอยูท่ีหนาปก (พรอมดวยช่ือของผูวิจัย) และอยูท่ีดานบนของหนา
บทคัดยอ 
 2.  บทคัดยอ เปนการเขียนบรรยายรายงานท้ังหมดโดยยอ 
 3.  บทนํา ไดแก คําถามหลักการวิจยั คําศัพทสําคัญ และเปาหมายของการวิจัย 
 4.  การทบทวนวรรณกรรม ไดแก การตรวจสอบเอกสารการวิจยัท่ีมีอยู ซ่ึงเกี่ยวของกบัหัวขอ
ของรายงานอยางละเอียด 
 5.  วิธีการวิจยั บรรยายวิธีการท่ีนักวจิัยเก็บรวบรวมและวเิคราะหขอมูลอยางละเอียด 
 6.  ขอคนพบหรือผลการศึกษา การเสนอขอมูลท่ีไดคนพบในระหวางกระบวนการวิจยั 
 7.  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ ไดแก การตรวจสอบขอคนพบเหลานั้นและการพจิารณาวา
สงผลตอกลุม ตอชุมชน หรือตอหนวยงานตาง ๆ อยางไร 
 8.  การอางอิง หมายเหตุ และ/หรือภาคผนวก ไดแก ตอนซ่ึงใหหลักฐานท่ีสนับสนุนรายงาน
การวิจยั  
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การวิจัยเชิงผสมผสานวิธีการ 
 

 ในการเขียนรายงานการวิจยัเชิงผสมผสานวิธีการจะมีสวนประกอบตาง ๆ เหมือนกับการเขียน
รายงานการวิจยัเชิงปริมาณ จะมีขอแตกตางกันบางในสวนวิธีดําเนินการและผลที่ไดจากการวจิัย ดงันี้ 
 สวนเนื้อเร่ือง ขอ 3 วิธีดําเนนิการวจิัย ผูเขียนจะบรรยายวิธีดําเนนิการวิจัยท่ีใช ถาเร่ิมตนศึกษา
ใชการวิจัยเชิงปริมาณ จะเขียนบอกถึงวิธีการเชิงปริมาณท่ีใชทําอยางไร ศึกษากับใคร แหลงขอมูล คือ 
ประชากรและกลุมตัวอยางคือใคร เก็บรวบรวมขอมูลอยางไร ใชเคร่ืองมือใดในการเก็บรวบรวมขอมูล 
วิเคราะหขอมูลใชสถิติอะไร หลังจากนัน้ผูวิจัยใชวิธีการเชิงคุณภาพ เขียนบอกวาใชวธีิการใดเก็บขอมูล 
จากแหลงใด ใชเคร่ืองมือใดเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยวิธีใด ในทํานองเดียวกัน ถาเร่ิมตน
ดวยวิธีการเชิงคุณภาพเขียนบอกวาใชวิธีการใดเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลใด วิเคราะหผลโดยใช
วิธีใด หลังจากนั้นใชวิธีการวจิัยเชิงปริมาณเขียนบอกวาใชวิธีการใดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากร
หรือกลุมตัวอยางคือใคร เก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีใด ใชเคร่ืองมือใด วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติอะไร 
 สวนการแปลผลการวิเคราะหขอมูล ตามวิธีการผสมผสาน ถาเร่ิมตนดวยวิธีการเชิงปริมาณ 
แปลผลการวิเคราะหขอมูลแบบการวิจัยเชิงปริมาณและตอดวยวิธีการเชิงคุณภาพ แปลผลการวิเคราะห
ขอมูลแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ แตถาเร่ิมตนดวยวิธีการเชิงคุณภาพแลวตอดวยวิธีการเชิงปริมาณ เขียน
รายงานผลการวิเคราะหขอมูลแบบคุณภาพและตอดวยการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเขียนการแปลผลการ
วิเคราะหขอมูลใหเช่ือมโยงกันหรืออธิบายขอคนพบซ่ึงกันและกัน  
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การเขียนบทความวิจัย 
 

 ในการเผยแพรผลงานวิจัย ผูวิจัยตองเขียนบทความวิจัยตามแหลงเผยแพรนั้น ๆ กาํหนด  
โดยท่ัวไปจะประกอบดวยหัวขอตอไปนี้  
1. ชื่อเร่ืองงานวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
2. ชื่อผูเขียน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
3. บทคัดยอ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เปนการเขียนถึงวัตถุประสงค วิธีการดําเนินการวิจัย และ
ผลการวิจัยท่ีสําคัญ อาจจะมีความยาวไมมากกวา 960 อักขระรวมถึงชองวาง (นอยกวาหรือเทากับ 120 คํา)   
4. คําสําคัญ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) เปนการเขียนคําหรือกลุมคําท่ีเปนประเด็นหลักของช่ือเร่ือง
งานวิจัย ไมเกิน 3 คํา  
5. บทนํา เปนการเขียนถึงความสําคัญของปญหาการวิจยัท่ีศึกษา พรอมท้ังกลาวถึงเอกสารอางอิงและ
ทฤษฏีท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาบาง รวมถึงความจําเปนตองทําการวิจยัในเร่ืองดังกลาว 
6. วัตถุประสงคของการวิจัย เปนการเขียนถึงเปาหมายท่ีจะทําการศึกษาหรือเพื่อท่ีจะคนหาส่ิงใดบาง        
โดยอาจจะเขียนเปนขอหรือเขียนรวมเปนขอความก็ได  
7. คําถามในการวิจัย/สมมติฐานการวิจัย เปนการเขียนถึงคําถาม และ/หรือ ตอบคําถามลวงหนา จาก
วัตถุประสงคของการศึกษาท่ีต้ังไว โดยอางอิงหลักการ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองราวท่ีไดศึกษามากอน  
8. วิธีดําเนินการวิจัย ประกอบดวย 

8.1 ระเบียบวิธีวิจัย เปนการเขียนถึงเทคนิคท่ีใชในการวิจยั 
8.2 แหลงขอมูล เปนการเขียนถึงประชากรและกลุมตัวอยาง วิธีการสุมตัวอยาง  
8.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เปนการเขียนถึงเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ซ่ึงผูวิจัยอาจจะสราง

เคร่ืองมือข้ึนเองหรือนําเครื่องมือของผูอ่ืนมาใชหรือปรับใช หากเปนเคร่ืองมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเองตอง
บอกวิธีการสราง บอกการนําเคร่ืองมือไปทดลองใชเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ เทคนิคท่ีใชในการหา
คุณภาพของเคร่ืองมือ และผลท่ีไดจากการหาคุณภาพของเคร่ืองมือมีคาเทาใด แตถาเปนเคร่ืองมือท่ียืมมาใช
หรือปรับใช ตองบอกวาใครเปนผูสรางหรือเจาของเคร่ืองมือนั้น และแตละฉบับมีคาคุณภาพเทาใด  

8.4 วิธีการเก็บขอมูล เปนการเขียนถึงการดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง  
8.5 วิธีการวิเคราะหขอมูล เปนการเขียนถึงสถิติตาง ๆ ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

9. ผลการวิจัย เปนการเขียนถึงผลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานท่ีต้ังไว โดยอาจจะนําเสนอ
ขอมูลในรูปแบบของตารางแสดงตัวเลขตาง ๆ หรือภาพประกอบ เชน ภาพกราฟแบบตาง ๆ แผนภูมิ 
ภาพถาย ภาพเขียน เปนตน  
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10. อภิปรายและขอเสนอแนะ เปนการเขียนถึงสาเหตุท่ีผลการวิจัยออกมา โดยใหเหตุผลดวยความ
ถูกตองอาจจะนําทฤษฎีหรือผลงานวิจัยของผูอ่ืนมาสนับสนุนก็ได และเขียนขอเสนอแนะโดยเขียนถึง
ผลการวิจัยท่ีไดจากการศึกษาสามารถนําไปใชในการปรับปรุงหรือพัฒนาองคกรหรือบุคคลท่ีมีสวน
เกี่ยวของกับผลงานวิจัย  
11. บรรณานุกรม เปนการเขียนถึงรายการเอกสารตาง ๆ ท่ีผูวิจัยนํามาอางอิงในบทความวิจัย โดยจัดระบบ
การเขียนตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย 
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