บทที่ 5

รายงานการวิจัย
การวิจั ย เป็ น กระบวนการค้นคว้ าแสวงหาความรู้ข้อเท็ จจริงอย่างมีระบบระเบียบและ
มีจุดมุ่งหมาย รายงานการวิจัยจึงหมายถึงการนาเสนอผลงานที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาแล้วอย่างเป็นระบบ
มานาเสนอเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ทราบ รายงานการวิจัยเป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสื่อสารกับ ผู้อ่านที่
สนใจเรื่องนั้นๆ รวมถึงบุคคลและหน่วยงานที่จะนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้ง ยังเป็นหลักฐานทาง
วิชาการเพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยไปสู่สังคมอีกด้วย การเขียนรายงานการวิจัย จาเป็นต้องได้มาตรฐาน
ตามหลักวิชาการและตามข้อบังคั บของหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยหรือหน่วยงานที่จะนาเสนอรายงาน
การวิจัย รายงานการวิจัย มีอยู่ 2 ลักษณะ คือรายงานการวิจัยแบบสั้น ได้แก่ บทคัดย่อ บทความ
ลงวารสาร และบทสรุ ป ส าหรั บ ผู้ บริ ห าร ส่ ว นรายงานการวิ จัย แบบสมบู รณ์ ได้ แก่ รายงานวิจั ย
เต็มฉบับ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ในบทนี้จะกล่าวถึงการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
อย่างไรก็ตามในประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไม่ได้มี
ข้อกาหนดในเรื่องของรูปแบบการพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสามารถปรับใช้รูปแบบจาก
คู่มือวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งนี้ หากผู้วิจัยเลือกใช้แบบหรือวิธีการใดก็ควรใช้ให้เสมอต้น
เสมอปลายตลอดเล่มรายงานวิจัย สาหรับในที่นี้จะปรับใช้คู่มือวิทยานิพนธ์ของโครงการบัณฑิต ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (2556)

ส่วนประกอบของรายงานการวิจัย
การเขีย นรายงานการวิจัยแบบสมบูรณ์ เป็นการเรียบเรียงรายงานที่ มีส่วนประกอบและ
เนื้ อ หาสาระ 3 ส่ ว น ได้ แ ก่ ส่ ว นน าหรื อ ส่ ว นประกอบตอนต้ น ส่ ว นเนื้ อ เรื่ อ งหรื อ ส่ ว นประกอบ
ตอนกลาง และส่ ว นอ้ า งอิ ง หรื อ ส่ ว นประกอบตอนท้ า ย ส่ ว นประกอบแต่ ล ะส่ ว นมี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
ส่วนนําของการวิจัย
ส่วนนาหรือส่วนประกอบตอนต้นนี้เป็นส่วนทีแ่ นะนาหรือให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย
ทั้งฉบับ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
1. ปก หรือ ปกนอก ควรเป็นปกแข็ง พิมพ์ข้อความบนปกด้วยตัวอักษรแบบเดียวกับที่ใช้
พิมพ์ข้อความในเนื้อหาขนาด 20-24 พอยต์ หรือตามความต้องการของหน่วยงานที่อุดหนุนทุนวิจัย
2. หน้าปกใน มีข้อความเดียวกันกับปกนอก

ปกรายงานวิจัย

ปกรายงานวิจัยของโครงการบัณฑิตศึกษา

ภาพที่ 5.1 ตัวอย่างปกรายงานวิจัย
3. บทคัดย่อภาษาไทย เป็น ข้อความสรุปรายงานการวิจัย อย่างกะทัดรัด ชัดเจน และ
ครอบคลุมเนื้อหาสาคัญของงานวิจัย บทคัดย่อมีส่วนประกอบได้แก่
1) ชื่อ งานวิ จั ย ชื่อ ผู้ ทาผลงานการวิจั ย ชื่อ ผู้ ทาวิจั ยร่ว ม ชื่อหน่ว ยงานและ
ปีการศึกษาที่ทาวิจัยเสร็จ
2) ส่ ว นเนื้ อหาของบทคัดย่อ ส่ ว นแรกให้ กล่ าวถึงวัตถุประสงค์ จานวนของ
ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา วิธีเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนที่สอง
ให้สรุปผลสาคัญที่ได้จากการวิจัยตามลาดับวัตถุประสงค์ และการสรุปผลการวิจัยในบทคัดย่อจะระบุ
“ค าส าคั ญ ” ที่ แ สดงถึ งเนื้ อ หาส าคั ญของงานวิ จั ย ส าหรับ เป็ นค าหลั กในการสื บ ค้ น งานวิ จั ย นั้ น ๆ
ในระบบฐานข้อมูลด้วย
4. บทคั ด ย่ อ ภาษาอั ง กฤษ มี รู ป แบบการเขี ย นและเนื้ อ ความเช่ น เดี ย วกั บ บทคั ด ย่ อ
ภาษาไทย แต่แปลเป็นภาษาอังกฤษ และให้ระบุ “Keywords” ของงานวิจัยด้วย ผู้วิจัยต้องตรวจสอบ
ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์อังกฤษอย่างรอบคอบ
5. กิตติกรรมประกาศ เป็นส่วนที่ผู้วิจัยกล่าวขอบคุณผู้ช่วยเหลือ ผู้ให้ความร่วมมือในการ
ทาวิจัย หน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย โดยเขียนชื่อและนามสกุล ผู้ที่กล่าวถึงให้ถูกต้องอย่าง
เป็นทางการ ใช้ชื่อจริงพร้อมนามสกุลและคานาหน้า ถ้าเป็นบุคคลที่มียศ ตาแหน่งทางวิชาการ และ
ตาแหน่ งงาน ให้ ร ะบุ ไว้ด้ว ย กิตติกรรมประกาศนี้ ควรใช้ ภ าษาที่เป็น ทางการและให้ พิมพ์ต่อจาก
บทคัดย่อ มีความยาวไม่เกิน 1 หน้า
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6. สารบัญ เป็นการแสดงรายการส่วนประกอบสาคัญในรายงานวิจัย ประกอบด้วยหัวเรื่อง
ประจ าบท หั ว ข้ อ ในแต่ ล ะบท และเลขหน้ า ของแต่ ล ะหั ว ข้ อ นั บ ตั้ ง แต่ บ ทแรกจนถึ ง บทสุ ด ท้ า ย
โดยแสดงเรียงลาดับเนื้อหาว่าแต่ละหัวข้ออยู่ที่หน้าใดในเล่มรายงานวิจัย
ตัวอย่าง บทคัดย่อภาษาไทย
หัวข้อวิจัย
ผู้วิจัย
หน่วยงาน
ปี

การพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สาหรับธุรกิจ OTOP 3-5 ดาว
................................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
พ.ศ. 2558
บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการของผู้เข้า ชมเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกิจ
OTOP 3-5 ดาว 2) หาแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกิจ OTOP 3-5 ดาว และ 3) พัฒนา
ต้นแบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกิจ OTOP 3-5 ดาว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่
เข้าชมเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกิจ OTOP 3-5 ดาว จานวน 400 ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกเลือกโดย
ไม่อาศัยความน่าจะเป็น เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) แบบวิเคราะห์หามาตรฐานของต้นแบบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 2) แบบสอบถามความต้องการของผู้เข้าชมเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ค่าความเชื่อมั่นได้เท่ากับ 0.90
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า 1). ความต้องการของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ด้านเนื้อหาและด้านรูปแบบเว็บไซต์ อยู่ในระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 2). แนวทางการพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์แบ่งออกเป็น ด้านเนื้อหาเว็บไซต์ ประกอบด้วย ข้อมูล
พื้นฐาน ข้อมูลระบบการขายสินค้าของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูล กระบวนการทางาน ด้านรูปแบบ
เว็บไซต์ ประกอบด้วย ด้านข้อมูล ด้านตัวอักษรและการใช้สี ด้านภาพประกอบ และด้านการจัดรูปแบบ 3) การพัฒนา
ต้นแบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกิจ OTOP 3-5 ดาว มีผู้เกี่ยวข้องกับระบบ 3 กลุ่ม คือ ผู้เข้าชมระบบ
สมาชิก และผู้ดูแลระบบ โดยระบบประกอบด้วย 7 กระบวนการหลัก คือ เข้าระบบ ข้อมูลหลัก แค็ตตาล็อกสินค้า ตระ
กร้าสินค้า บริหารข่าวสาร ลงทะเบียนสมาชิก และเว็บบอร์ด
คําสําคัญ : การพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์/เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์/ธุรกิจ OTOP 3-5 ดาว

ภาพที่ 5.2 ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาไทย
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ตัวอย่าง บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
Research Title:
Researcher:
Institution:
Year:

Development of Electronic CommerceWebsite Prototype for
OTOP 3 to 5 Stars Business
.................................................................
Dhonburi Rajabhat University
2015
Abstract

The purposes of this research were 1) to study users’ requirements specification of electronic commerce
website, 2) to find guideline for electronic commerce website development, and 3) to develop an electronic
commerce website prototype for OTOP 3 to 5 stars business. The sample was 400 general users who visited the
developed website. The samples were selected by convenience sampling from non probability. The research
instruments consisted of 1) a standard analysis form of electronic commerce website prototype, and 2) a
questionnaire on users’ requirements of electronic commerce website and reliability test at 0.90. Data was
statistically analyzed in percentage, mean, and standard deviation.
The findings were as follows: 1) The users’ requirements specification towards website content and format
were rated at high level with the average of 4.35 2) The guideline for electronic commerce website was divided to
website content aspect, which consisted of basic information, sales system information of electronic ecommerce
website and website operating procedure, and website format aspect, which consisted of information, text and
colors, illustration, and format management. 3) There are 3 groups involved in developing the electronic commerce
website prototype for OTOP 3 to 5 stars business that are website visitors, members, and system administrator. The
system consisted of 7 main procedures, which are login, information, catalogue, basket, news, new account
registration, and webboard.
Keywords: Website prototype development/ Electronic commerce website/ OTOP 3 to 5 stars business

ภาพที่ 5.3 ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
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ตัวอย่าง กิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะได้รับความอนุเคราะห์เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผู้ทรงคุณ วุฒิ และอาจารย์ที่ปรึกษา ที่กรุณาให้
คาปรึกษา และเสนอแนะแนวทางในการดาเนินการวิจัยรวบรวมแก้ไข และตรวจสอบข้อบกพร่องของต้นแบบ
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกิจ OTOP 3-5 ดาว ที่เป็นประโยชน์จนทาให้งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดี
ประโยชน์อันใด ที่เกิดจากงานวิจัยนี้ ย่อมเป็นผลมาจากความกรุณาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ
มา ณ โอกาสนี้
คณะผู้วจิ ัย
มีนาคม 2558

ภาพที่ 5.4 ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ
7. สารบัญตาราง เป็นรายการระบุชื่อของตารางทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในงานวิจัย ตามลาดับ
หมายเลขตาราง
8. สารบัญภาพ หรือสารบัญแผนภูมิ เป็นรายการที่แสดงว่าในงานวิจัยนี้มีภาพ แผนภูมิ
แผนที่ หรือกราฟประกอบการเรี ยบเรียงวิจัย ปรากฏอยู่ที่ห น้าใด โดยเรียงตามลาดับ ที่ปรากฏใน
เนื้อเรื่อง
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ตัวอย่าง สารบัญ
สารบัญ
บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญรูปภาพ
บทที่ 1 บทนํา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
ขอบเขตของงานวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพท์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด และการดาเนินงาน หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การส่งเสริมการตลาดแบบออนไลน์
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจซื้อ
แนวคิดการออกแบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดําเนินการศึกษา
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษาความต้องการของผู้เข้าชมเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สาหรับธุรกิจ OTOP 3-5 ดาว
ผลการหาแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกิจ
OTOP 3-5 ดาว
ผลการพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกิจ
OTOP 3-5 ดาว
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หน้า
ก
ข
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จ
ช
ซ
1
1
2
2
4
4
5
6
6
9
16
18
19
22
26
26
27
28
30
30
32
32
40
41

ตัวอย่าง สารบัญ (ต่อ)
สารบัญ
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
อภิปรายผลการวิจัย
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ก. ผลการวิเคราะห์หามาตรฐานของต้นแบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สาหรับธุรกิจ OTOP 3-5 ดาว ด้วยค่า IOC
ข. แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญแบบสอบถามความต้องการของผูเ้ ข้าชม
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกิจ OTOP 3-5 ดาว
ค. แบบสอบถามความต้องการการพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกิจ OTOP 3-5 ดาว
ง. คู่มือการใช้งานต้นแบบเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกิจ OTOP 3-5 ดาว
จ. ประวัตผิ ู้วิจัย
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70
71
74
77
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81
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86
91
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ตัวอย่าง สารบัญตาราง
สารบัญตาราง
ตารางที่
2.1
เปรียบเทียบความแตกต่างของการทาธุรกิจทั่วไปกับธุรกิจแบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4.1
แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
4.2
แสดงความต้องการด้านเนื้อหาเว็บไซต์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกิจ OTOP 3-5 ดาว
4.3
แสดงความต้องการด้านรูปแบบเว็บไซต์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกิจ OTOP 3-5 ดาว
4.4
รายการเขตข้อมูลของแฟ้มตารางสิทธิการใช้งาน
4.5
รายการเขตข้อมูลของแฟ้มตารางผู้ใช้
4.6
รายการเขตข้อมูลของแฟ้มตารางเอกสารดาวน์โหลด
4.7
รายการเขตข้อมูลของแฟ้มตารางวิธีการชาระเงิน
4.8
รายการเขตข้อมูลของแฟ้มตารางวิธีการสั่งซื้อ
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ตัวอย่าง สารบัญรูปภาพ
สารบัญรูปภาพ
ภาพที่
1.1
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ต้นแบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกิจ OTOP 3-5 ดาว
แผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูงสุด
แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1
แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของกระบวนการที่ 1
แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของกระบวนการที่ 2
แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของกระบวนการที่ 3
แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของกระบวนการที่ 4
แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของกระบวนการที่ 5
แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของกระบวนการที่ 6
แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของกระบวนการที่ 7
แบบจาลองอีอาร์
ฟอร์มสาหรับลงชื่อเข้าใช้งานระบบ

หน้า
4
42
44
46
48
49
50
51
52
53
54
55
62

ภาพที่ 5.5 ตัวอย่างสารบัญรูป
ส่วนเนื้อเรื่องของการวิจัย
1. บทนา คือบทที่ 1 เป็นการเขียนบรรยายความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาที่ทาให้
เกิดการวิจัยเรื่องนั้นๆ ในบทนีม้ หี ัวข้อต่างๆ ประกอบด้วย 1) ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 3) คาถามการวิจัย 4) สมมติฐานของการวิจัย 5) ข้อตกลงเบื้องต้น
6) ขอบเขตของการวิจัย 7) กรอบแนวคิดในการวิจัย 8) นิยามศัพท์เฉพาะ และ 9) ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ
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ตัวอย่าง รูปแบบบทที่ 1

บทที่ 1
บทนํา
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
……………………………………………………………………………………………………………................................................

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
……………………………………………………………………………………………………………................................................

คําถามการวิจัย
……………………………………………………………………………………………………………................................................

สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………………………................................................

ข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………………………................................................

ขอบเขตของการวิจัย
……………………………………………………………………………………………………………................................................

กรอบแนวคิดในการวิจัย
……………………………………………………………………………………………………………................................................

นิยามศัพท์เฉพาะ
……………………………………………………………………………………………………………................................................

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
……………………………………………………………………………………………………………................................................

ภาพที่ 5.6 รูปแบบของบทที่ 1 (บทนา) ของงานวิจัย
2. ตัวเรื่อง คือเนื้อหาของงานวิจัยอาจแบ่งออกเป็นกี่บทก็ได้ตามความจาเป็นเช่น
2.1 บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ควรประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
แนวคิ ด ทฤษฎี ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งที่ ศึ ก ษา และผลงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งที่ ศึ ก ษา
การเขียนบรรยายรายงานผลการศึกษาทบทวนเอกสาร และงานวิจัยที่ผู้ศึกษาวิจัยได้คัด สรรมาแล้วว่า
เกี่ยวข้องและเป็นพื้นฐานสาคัญที่อธิบายแนวความคิดที่นามาสู่การศึกษาวิจัย เป็นข้อมูลพื้นฐานที่
เป็นแนวทางการดาเนินการวิจัยและนาไปสู่การหาคาตอบ
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ตัวอย่าง รูปแบบบทที่ 2
บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
……………………………………………………………………………………………………………..................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………................................................

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
……………………………………………………………………………………………………………................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………................................................

ภาพที่ 5.7 รูปแบบของบทที่ 2 (แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง) ของรายงานวิจัย
ตัวอย่าง รูปแบบบทที่ 3
บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
(กรณีที่ใช้ประชากรทั้งหมด ไม่ต้องเขียนกลุ่มตัวอย่าง)
……………………………………………………………………………………

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
…………………………………………………………………………………………

การรวบรวมข้อมูล
…………………………………………………………………………………………

การวิเคราะห์ข้อมูล
…………………………………………………………………………………………

สถิติที่ใช้ในการวิจัย
…………………………………………………………………………………………

ภาพที่ 5.8 รูปแบบของบทที่ 3 วิธีการดาเนินการวิจัย
2.2 บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย เป็นการบรรยายขั้นตอนวิธีการในการวิจัยโดยละเอียด
ควรมีส่วนประกอบ 5 ส่วน คือ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขั้นตอนการ
สร้ างเครื่ องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้ อมูล และการวิเคราะห์ ข้อมูล ควรเขียนวิธีดาเนินการวิจัย
ตามลาดับการดาเนินงานจริง
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2.3 บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
1) นาเสนอให้เห็นภาพรวมก่อน 2) นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยยึดวัตถุ ประสงค์ของการวิจัย
เป็นกรอบในการนาเสนอ 3) นาเสนอความหมายสัญลักษณ์ทางสถิติหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ในตารางไว้ใน
ตอนต้นบท 4) การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางควรมีลักษณะของตารางเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด เมื่อนาเสนอตารางแล้วต้องแปลความหมายของข้อมูลในแต่ละตาราง โดยให้
แปลผลส่วนที่เด่นและด้อย ไม่ควรแปลผลทุกรายการจนคาอธิบายตารางยาวเกิน ไป การแปลผลควร
เป็นส่วนประกอบที่ผู้วิจัยต้องการชี้ให้ผู้อ่านได้เห็นเป็นพิเศษและเพื่อการเชื่อมโยงไปสู่การเขียนสรุป
ผลการวิ จั ย การอภิ ป รายผลการวิ จั ย และข้ อ เสนอแนะในบทที่ 5 ด้ ว ย อย่ า งไรก็ ดี ขั้ น ตอนใน
รายละเอียดของส่วนตัวเรื่องวิจัย ควรดาเนินตามแบบวิธีการวิจัยซึ่งเป็นทีย่ อมรับในสาขาวิชานั้น ๆ
2.4
ข้ อ สรุ ป และข้ อ เสนอแนะ ขั้ น ตอนนี้ คื อ บทที่ 5 สรุ ป อภิ ป รายผล และ
ข้ อ เสนอแนะ เป็ น ตอนสรุ ป เรื่ อ งราวทั้ ง หมดในงานวิ จั ย ชิ้ น นี้ ในบทนี้ ผู้ วิ จั ย เขี ย นสรุ ป ตั้ ง แต่
วัตถุประสงค์ของการวิจัยตลอดจนวิธีดาเนินการวิจัยอย่างสั้นๆ การอภิปรายผลควรเขียนโดยอ้าง
ผลการวิจัย แล้วนาผลจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 มาอ้างอิงด้วย
แสดงให้ เ ห็ น ความสั ม พั น ธ์ ส อดคล้ อ งหรื อ ความแตกต่ า งจากผลการวิ จั ย ของผู้ อื่ น ในการเขี ย น
ข้อเสนอแนะโดยทั่ว ไปควรเสนอแนะเกี่ย วกับ การประยุ กต์ ผ ลการวิจั ยไปใช้ ป ระโยชน์ รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะ เสนอแนะแก่ผู้ที่จะทาการวิจัยต่อไป หรือเสนอหัวข้อหรือประเด็นที่ควรทาวิจัยต่อไป
เป็นต้น
ส่วนประกอบตอนท้ายรายงานวิจัย
ส่วนประกอบตอนท้ายรายงานวิจัยหรือส่วนอ้างอิง ประกอบด้วย เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก
และประวัติผู้วิจัย
1. เอกสารอ้างอิง หรือ บรรณานุกรม (Bibliography) เป็นที่รวมรายการแหล่งที่มาของ
ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้วิจัยใช้ในการวิจัย และประกอบการเขียนเรียบเรียงรายงานการวิจัย แสดงไว้ท้ายเล่ม
เพื่อการติดตามตรวจสอบ การอ้างอิงที่ปรากฏในส่วนเนื้อหาทั้งหมดจะต้องปรากฏรายละเอียด
ในส่วนของเอกสารอ้างอิง และต้องเขียนอ้างอิงอย่างถูกต้องเป็นระเบียบโดยเลือกใช้ระบบการอ้างอิง
ระบบใดระบบหนึ่งอย่างเสมอต้นเสมอปลายทุกรายการ
2. ภาคผนวก เป็นที่รวมส่วนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องของงานวิจัยที่ผู้วิจัย เห็นสมควร
แสดงเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหา และจัดเรียงไว้หลังบรรณานุกรม เช่น เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล รายชื่อของแหล่งข้อมูล รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ตาราง
รายละเอียดค่าสถิติบางส่วนที่ไม่ ได้แสดงไว้ในส่ วนเนื้อหา แบบสอบถามหรือเครื่องมื อการวิจัย
แผนผั ง ของสถานที่ ต่ า งๆ
เป็ น ต้ น ภาคผนวกอาจจะมี ห รื อ ไม่ มี ขึ้ น อยู่ กั บ ความจ าเป็ น และ
ความเหมาะสม แต่ถ้ามีภาคผนวก ก็ควรจัดเรียงลาดับให้เหมาะสม พร้อมทั้งมีหน้าบอกตอนด้วย

68

3. ประวัติผู้วิจัย คือส่วนที่ให้ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวบางประการของผู้วิจัย ประวัติของ
ผู้วิจัยจะอยู่หน้าสุดท้ายของรายงานวิจัย ความยาวไม่เกิน 1 หน้า โดยทั่วไปจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
ชื่อ สกุล พร้อมคานาหน้าชื่อ ยศ ฐานันดรศักดิ์ วุฒิการศึกษาประสบการณ์การทางาน ผลงานทาง
วิชาการ รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ สถานที่ทางาน ตาแหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน เป็นต้น

เทคนิคการเขียนหัวข้อต่างๆ ในรายงานวิจัย
โครงการบั ณฑิต ศึกษา มหาวิทยาลั ยราชภัฏธนบุรี (2556 หน้า 13-19) อธิบายเทคนิค
การเขียนหัวข้อต่างๆ ในรายงานวิจัยดังนี้
1. การเขียนความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
การเขีย นถึงที่มาและความสาคัญของปัญหา จะต้องเขียนอธิบายให้ผู้ อ่านทราบปัญหา
เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องศึกษาวิจัย มีการอ้างหลักฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนอย่างเพียงพอ
จนทาให้ผู้อ่านเห็นความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาได้ชัดเจนโดยมีเกณฑ์เป็นแนวทางดังนี้
1.1 ชี้ให้เห็นปรากฏการณ์หรือที่มาของปัญหาอย่างชัดเจน และระบุเหตุผลที่ต้องทา
การวิจัยอย่างเหมาะสม
1.2 มี ท ฤษฎี แ ละ/หรื อ แนวคิ ด ของบุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย งประกอบการบรรยาย
ความสาคัญของปัญหา โดยการเขียนเป็นกรอบความคิดเฉพาะของงานวิจัยครั้งนี้ มิใช่ การนาคาพูด
ของแต่ละคนมาเรียงต่อๆ กันเท่านั้น
1.3 ใช้ภาษาถูกต้อง กะทัดรัด ได้ใจความ ตรงจุด และเรียบเรียงลาดับความคิดอย่าง
ต่อเนื่องและชัดเจน
1.4 ชี้ให้เห็นความสาคัญของหัวข้อวิจัย และประโยชน์สาคัญที่จะได้จากการวิจัยนี้
2. การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย
การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย ต้องระบุให้ชัดเจนว่า ต้องการศึกษาวิจัยอะไร ต้องการ
คาตอบอะไร การกาหนดวัตถุประสงค์จะสัมพันธ์กับชื่อเรื่องและเป็นแนวทาง หรือข้อกาหนดที่จะทา
การวิจัย วัตถุประสงค์อาจเป็นประโยคสั้นๆ หรือเป็นข้อๆ จะเขียนกี่ข้อก็ได้ตามที่ต้องการศึกษา
แต่ทุกข้อจะต้องมีคาตอบ หรือมีข้อพิสูจน์ เกณฑ์ในการเขียนวัตถุประสงค์มีดังนี้
2.1 เขียนเป็นประโยคบอกเล่าด้วยภาษาที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่วกวน
2.2 สามารถหาข้อมูลเพื่อตอบคาถามได้
2.3 เป็นแนวทางในการตั้งสมมติฐาน
2.4 ถ้าการวิจัยเกี่ยวข้องกับตัวแปรหลายตัว ต้องจาแนกให้เห็นสิ่งที่จะศึกษาอย่าง
ชัดเจน
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3. การเขียนขอบเขตของการวิจัย
การกาหนดขอบเขตการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการนิยามปัญหา หรือเจาะจงปัญหาการวิจัยให้
ชัดเจนว่าจะศึกษาเฉพาะประเด็นใด ศึกษากับใคร และศึกษาในแง่มุมใด การกาหนดขอบเขตควร
กาหนดให้ครอบคลุม 3 ประเด็น คือ 1) ขอบเขตด้านประชากร 2) ขอบเขตด้านเนื้อหาหรือตัวแปร
สาคัญ 3) ขอบเขตด้านเวลา โดยมีเกณฑ์ในการเขียนขอบเขตการวิจัย มีดังนี้
3.1 ขอบเขตด้านประชากร ควรระบุขอบเขตของประชากรที่จะใช้ในการศึกษาวิจัย
ให้ชัดเจนว่า ประชากรคืออะไร มีคุณลักษณะอย่างไร และมีจานวนเท่าใด
3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ควรระบุขอบเขตของเนื้อหาหรือตัวแปรสาคัญในการวิจัย
ได้แก่ ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม จาแนกรายละเอียดของเนื้อหาหรือตัวแปรแต่ละชนิดให้ชัดเจนว่า
ประกอบด้วยเนื้อหาหรือตัวแปรใดบ้าง
3.3 ขอบเขตด้านเวลา ควรเขียนกาหนดเวลาที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน
4. การเขียนสมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐาน คือ การคาดคะเนคาตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ผู้วิจัยกาหนดไว้
โดยเฉพาะการวิจัยเชิงทดลองหรือดาเนินการตามทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง สมมติฐานของการวิจัยอาจไม่
มีก็ได้ หากการวิจัยนั้นเป็นการศึกษาสภาพทั่วไปซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าคาตอบจะออกมาในลักษณะใด
ผู้วิจัยสามารถกาหนดสมมติฐานไว้ได้ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ผู้วิจัยได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบ
และถู กต้ องตรงประเด็น สมมติฐ านที่ดี ต้อ งเป็ นข้ อความที่ ระบุค วามสั ม พัน ธ์ร ะหว่า งตั ว แปร
(Variable) หรือแนวคิด (Concept) พร้อมทั้งระบุทิศทางของความสัมพันธ์ ซึ่งผู้วิจัยต้องการทดสอบ
ว่าเป็นจริงหรือไม่ เกณฑ์ในการเขียนสมมติฐาน มีดังนี้
4.1 ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
4.2 สามารถทดสอบได้ด้วยข้อมูล หลักฐานต่าง ๆ
4.3 ใช้ภาษาที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และเจาะจง
4.4 มีความสมเหตุสมผล โดยตั้งสมมติฐานจากหลักการ ทฤษฎี ความรู้พื้นฐาน
และ/หรือผลการวิจัยที่ผ่านมา มิใช่ตั้งขึ้นมาโดยลอยๆ
5. การเขียนกรอบแนวคิดของการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย คือ ข้อสรุปที่ประมวลมาจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจะต้องศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่มีอยู่ในเอกสารตารา และงานวิจัยมาอย่างดีจนเห็น
ความสัมพันธ์ของสิ่งที่ศึกษากับงานวิจัยที่ตนกาลังจะทา และสามารถสร้างกรอบแนวคิดได้อย่าง
เหมาะสม การเสนอกรอบแนวคิดอาจทาได้หลายวิธี เช่น ใช้วิธีพรรณนา สร้างแบบจาลอง สัญลักษณ์
หรือสมการ ใช้แผนภาพ หรือแบบผสมผสาน โดยมีเกณฑ์ในการเขียนดังนี้
5.1 ตัวแปรแต่ละตัวที่เลือกมาศึกษาต้องมีพื้นฐานเชิงทฤษฎีว่า มีความสัมพันธ์หรือ
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องการศึกษา
5.2 มีความตรงประเด็นในด้านเนื้อหาสาระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านตัวแปรอิสระ
หรือตัวแปรจัดกระทา
5.3 มีรูปแบบสอดคล้องกับขอบเขตของการวิจัย โดยเฉพาะขอบเขตด้านเนื้อหา
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5.4 ระบุรายละเอียดของตัวแปรและ/หรือแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรได้ชัดเจน
ด้วยสัญลักษณ์ หรือแผนภาพ
6. การเขียนข้อตกลงเบื้องต้น
ข้อตกลงเบื้องต้น คือ การระบุสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจและยอมรับโดยไม่ต้องมี
การพิสูจน์ อาจจะเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับตัวแปร การจัดทาข้อมูล วิธีวิจัย กลุ่มตัวอย่าง หรือสิ่งอื่นๆ
การทาข้อตกลงเบื้องต้นจะช่วยขจัดข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง และเป็นประโยชน์ในการเลือกใช้
สถิติวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการเขียนข้อตกลงเบื้องต้นมีดังนี้
6.1 เขียนข้อตกลงเบื้องต้นเฉพาะที่จาเป็น
6.2 ต้องไม่นาข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการวิจัยมาเขียนหรือกาหนดเป็นข้อตกลง
เบื้องต้น
6.3 ถ้าเป็นการอธิบายคาหรือข้อความไม่ถือเป็นข้อตกลงเบื้องต้น ให้นาไปเขียนใน
ส่วนที่เป็นนิยามศัพท์เฉพาะ
7. การเขียนนิยามศัพท์เฉพาะ
นิยามศัพท์เฉพาะ คือ การเขียนอธิบายความหมายของคาศัพท์ ข้อความ คาย่อ หรือข้อความ
สั้นๆ ที่ใช้แทนข้อความยาวๆ ที่ต้องกล่าวถึงบ่อยๆ ในการวิจัยเรื่องนั้น ทั้งนี้เพื่อสื่อความหมายให้
ชัดเจนตรงกัน ระหว่างผู้อ่านและผู้วิจัย โดยเฉพาะตัว แปรที่เป็นนามธรรมจาเป็นมากในการให้
ความหมายหรือนิยามศัพท์เฉพาะ การเขียนนิยามควรเขียนให้เป็นนิยามปฏิบัติการ (operational
definition) คือ การให้ความหมายในเชิงรูปธรรมหรืออธิบายกิจกรรมที่สามารถวัดได้ สังเกตได้
การเขียนนิยามศัพท์เฉพาะมีหลักการเขียนดังนี้
7.1 นิยามศัพท์สาคัญให้ครบทุกคา หรือทุกข้อความที่ต้องการให้ผู้ อ่านเข้าใจตรงกับ
ผู้วิจัย
7.2 กรณีที่ใช้นิยามของผู้อื่นให้เขียนอ้างอิงไว้ด้วย
8. การเขียนประโยชน์ที่ได้รับ
การเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยเพื่อเสริมวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อ
เน้น ว่าผลการวิจัย จะนาไปใช้ป ระโยชน์ด้านใด มักจะนาไปใช้ในทางปฏิบัติและในทางวิชาการ
เกณฑ์ ใ นการเขี ย นคื อ ประโยชน์ ทั้ ง ในแง่ ก ารเพิ่ ม พู น ความรู้ แ ละการน าผลการวิ จั ย ไปใช้ ต้ อ งให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
9. การเขียนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นผลของการศึกษาค้นคว้าประเด็นที่สัมพันธ์กับ
ปัญหาหรือหัวข้อที่ผู้วิจัยกาลังทา เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว จึงนามาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ หรือเป็น
ขั้นตอน จากพื้นฐานจนเจาะลึกลงสู่ประเด็นปัญหาที่กาลังจะทาวิจัย การเรียบเรียงจะต้องเขียนด้วย
ภาษาของตนเอง โดยสังเคราะห์เนื้อหาตามประเด็นการศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือ
สมมติฐานการวิจัย ก่อนเขียนควรกาหนดโครงเรื่อง จัดหัวข้อเรื่องออกเป็นข้อๆ แต่ละข้อมีหัวข้อรอง
หัวข้อย่อยเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของเรื่องราวทั้งหมด แล้วจัดหมวดหมู่ของเอกสารและงานวิจัยตาม
หัวข้อเพื่อสะดวกในการเขียนการอ้างอิง จะต้องทาอย่างถูกต้อง วิธีการอ้างอิงกาหนดให้ใช้การอ้างอิง
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ระบบนาม-ปี แบบแทรกในเนื้อหา หลักฐานที่อ้างอิงทั้งหมดจะต้องปรากฏอยู่ในบรรณานุกรม
การนาเสนอแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีเกณฑ์ดังนี้
9.1 ต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 2 ส่วน คือแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
9.2 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1) ความหมายของสิ่งที่จะวิจัย
2) แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสิ่งที่จะวิจัย 3) ระเบียบวิธีหรือเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะเรื่อง (ถ้ามี)
9.3 ผลงานวิ จัย ที่เกี่ยวข้อง ควรประกอบด้วยผลงานวิจัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ การเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ควรจัดหมวดหมู่ตามตัวแปรสาคัญ หรือสมมติฐาน ไม่ใช่
เสนอเป็นรายบุคคลตามลาดับอักษรหรือตามปีของงานวิจัย
9.4 การเขียนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้เรียบเรียงเป็นภาษาของ
ตนเอง โดยสังเคราะห์เนื้อหาตามประเด็นการศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือสมมติฐานการ
วิจัย
10. การเขียนวิธีดําเนินการวิจัย
ผู้วิจั ย จะต้องเข้าใจชัดเจนถึงแบบการวิจัย (Research design) และระเบียบวิธี
(Methodology) ที่นามาใช้ในการวิจัยของตน จึงควรระบุให้ชัดเจน เช่น เป็นการวิจัยเชิงสารวจ
(Survey research) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เป็นต้น และจะต้องให้
รายละเอียดของหัวข้อต่อไปนี้
10.1 การเขียนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
10.1.1 ประชากร คือ หน่วยข้อมูลทุกหน่วยที่ต้องการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย การกล่าวถึงประชากรต้องระบุขอบเขตด้านพื้นที่ และคุณลักษณะเฉพาะ
ของประชากรให้ชัดเจน หากทราบจานวนประชากรต้องระบุให้ทราบด้วยเช่นกัน ส่วนกลุ่มตัวอย่าง
คือ ส่วนหนึ่งของประชากรที่ต้องการจะนามาศึกษาต้องระบุขนาดกลุ่มตัวอย่างและวิธีการตลอดจน
ขั้นตอนของการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยละเอียด
10.1.2 เกณฑ์ในการนาเสนอประชากรและกลุ่มตัวอย่างมีดังนี้ 1) ระบุ
ขอบเขต คุณลักษณะ และจานวนของประชากรอย่างชัดเจน 2) กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างอย่าง
เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ 3) กาหนดวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยเหมาะสม และเขียน
อธิบายวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างให้ผู้อ่านเห็นภาพในการปฏิบัติจริง
10.2 การเขียนเครื่องมือที่ใช้การรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลมีความสาคัญมาก ผู้วิจัยต้องบรรยาย
รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลอย่างชัดเจนว่ ามีอะไรบ้าง ระบุลักษณะของ
เครื่องมือวิจัยแต่ละส่วน หากสร้างเครื่องมือหรือพัฒนาเครื่องมือขึ้นมาเอง ต้องบอกวิธีและขั้นตอน
การสร้างอย่างละเอียด รวมทั้งการทดลองใช้ และการตรวจสอบคุณภาพไว้ด้วย ถ้าเป็นการดัดแปลง
มาจากเครื่องมือของผู้อื่น ต้องอ้างอิงให้ถูกต้องเพื่อให้เกียรติแก่เจ้าของเครื่องมือ เกณฑ์มาตรฐานการ
ระบุเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลมีดังนี้
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10.2.1 กรณีที่นาเครื่องมือของผู้อื่นมาใช้
1) ระบุแหล่งที่มา ชื่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเครื่องมือ
และชื่องานวิจัย ปีที่สร้าง และค่าสถิติแสดงคุณภาพ
2) ชี้ให้เห็นความจาเป็นหรือความสมเหตุสมผลที่จะใช้เครื่องมือ
นั้นเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ใช้วัดคุณลักษณะเดียวกัน กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะคล้ายหรือเหมือนกัน
เป็นต้น
10.2.2 กรณีที่สร้างเครื่องมือใช้เอง
1) อธิบายขั้นตอนการสร้างเครื่องมือตามหลักวิชาการ
2) ระบุ แ หล่ งที่ มาของข้อ มูล พื้ นฐานที่ใ ช้ ประกอบการสร้ า ง
เครื่องมือ เช่น เอกสาร หนังสือ คู่มือ หรือตัวเครื่องมือของบุคคลอื่น
3) ให้รายละเอียดวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
10.3 การเขียนการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเขียนขั้นตอนนี้ต้องระบุถึงวิธีเก็บรวบรวมข้ อมูลไว้ให้ ชัดเจน เช่น
เก็บด้วยตนเอง ส่งทางไปรษณีย์ ให้ผู้ช่วยเก็บข้อมูล เป็นต้น เกณฑ์ในการระบุการเก็บรวบรวมข้อมูลมี
ดังนี้
10.3.1 ระบุวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล อาจระบุเหตุผลที่เลือกใช้วิธีการนั้น
10.3.2 ระบุวิธี การตรวจสอบติด ตามและควบคุม คุ ณภาพของข้อมู ล
อาจระบุเหตุผลที่เลือกใช้วิธีนั้นๆ ด้วย
10.3.3 ระบุช่วงเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล
10.4 การเขียนการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ต้องวิเคราะห์ตามประเภทของการวิจัย คือ
10.4.1 กรณีข้อมูลเชิงปริมาณ ให้ระบุวิธีการวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยแยกบรรยายตามลักษณะข้อมูลและตัวแปรว่า แต่ละตัวแปรเมื่อได้ข้อมูล
มาแล้วนามาทาอย่างไร และวิเคราะห์ด้วยสถิติใด
10.4.2 กรณีข้อมูลเชิงคุณภาพ ให้ระบุวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา เรื่องราว
เกี่ยวกับรูปแบบ (Pattern) ประเด็น (Theme) และสิ่งที่จะใช้เชื่อมโยงเรื่องราวเข้าด้วยกัน
เกณฑ์ในการระบุวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล คือระบุวิธีวิเคราะห์ข้อมูลโดยแยก
บรรยายตามลักษณะของข้อมูลแต่ละส่วนหรือแต่ละตอนและตัวแปรแต่ละตัว ถ้าเป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ ต้องระบุสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลให้ชัดเจน
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ข้อเสนอแนะในการเสนอผลงานวิจัย
ในการทางานวิจัยเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ความชัดเจนของปัญหาการวิจัย แสดงความชัดเจนของปัญหาและความจาเป็นที่จะต้อง
ทาการศึกษาวิจัยในปัญหาดังกล่าว ตลอดจนความน่าสนใจของปัญหาที่ศึกษา กาหนดขอบเขตของ
ปัญหา ข้อตกลงเบื้องต้นและให้คานิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรที่สาคัญและศัพท์เฉพาะทั้งหมด
2. การศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีการประมวลความรู้ในทางทฤษฎี ศึกษา
ผลงานวิจั ย ที่เกี่ย วข้องกับ เรื่ องที่กาลั งศึกษาและแสดงความเชื่อมโยงความรู้ที่ได้ศึกษาวิเคราะห์
จากผลงานที่มีอยู่แล้วนั้นกับการวิจัยปัจจุบันที่กาลังทา เพื่อหาแนวทางและวางรูปแบบการวิจัยให้
ตอบปัญหาที่ตั้งไว้สาหรับการวิจัย
3. แบบแผนของการวิจัย ต้องตอบสนองปัญหาซึ่งตั้งไว้สาหรับการวิจัย หากเป็นงานวิจัยที่มี
การตั้งสมมติฐ าน การตั้งสมมติฐ านต้องเป็ นไปอย่างถูกต้อง เช่น มีรากฐานทางวิช าการจากการ
ประมวลความรู้ ใ นเอกสาร ต ารา และผลงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มี นิ ย ามของตั ว แปรอย่ า งชั ด เจน
สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย
4. กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเหมาะสมกับปัญหา
การวิจัย
5. วิธีการดาเนินการวิจัย มีขั้นตอนและวิธีการเหมาะสมต่อเรื่องที่วิจัย
6. การวิเคราะห์ข้อมูล มีความถูกต้องและเหมาะสม ใช้วิธีการทางสถิติ (ถ้ามี) อย่างเหมาะสม
ถูกต้อง สามารถทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ได้ พร้อมทั้งรายงานผลการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลและ
การสรุปผล
7. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ประมวลและตีความตลอดจนอภิปรายผลของการวิจัย
และแสดงความเชื่อมโยงผลของการวิจัยนี้เข้ากับองค์ความรู้เดิมที่ศึกษามา
8. การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล มีรูปแบบของการอ้างอิงแหล่งวิชาการที่ถูกต้องตามหลัก
สากลนิยม และมีความสม่าเสมอในการใช้รูปแบบนั้น
9. ความส าคั ญ และประโยชน์ ข องเรื่ อ งที่ วิ จั ย เรื่ อ งที่ ศึ ก ษาวิ จั ย เป็ น เรื่ อ งที่ มี คุ ณ ค่ า และ
ประโยชน์ทางด้านวิชาการหรือสามารถนาผลการวิจัยไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้

การตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยด้วยตนเอง
สุวิมล ว่องวาณิชและ นงลักษณ์ วิรั ชชัย (2554: 138-139) ได้ทาแบบตรวจสอบรายการ
ประเมินหลัก (Key Evaluation Checklist) สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ให้นักศึกษาได้ประเมิน
งานวิจัยของตนเอง แบบตรวจสอบรายการประเมินหลักได้กาหนดข้อรายการของสิ่งที่พึงปฏิบัติให้
งานวิ จั ย มี ก ระบวนการด าเนิ น งานอย่ า งได้ ม าตรฐานคุ ณ ภาพ ผู้ วิ จั ย สามารถน ามาปรั บ ใช้ เ พื่ อ
ตรวจสอบและปรับปรุงงานของตนให้ดีที่สุดก่อนนาเสนอผลงานนั้นต่อสาธารณชน
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แบบตรวจสอบรายการประเมินหลัก (Key Evaluation Checklist : KEC) สาหรับประเมิน
รายงานวิจัย
ตารางที่ 5.1 แบบตรวจสอบรายการประเมินหลัก (Key Evaluation Checklist : KEC)
สาหรับประเมินรายงานวิจัย
ข้อ
รายการตรวจสอบ
ใช่ ไม่ใช่
การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ย วข้องกับการวิจัยว่ามีเอกสารที่ทันสมัย (นับถอยจาก
ปัจจุบันไป 1-2 ปี ควรมีมากกว่า ร้อยละ 30, 3-5 ปี ควรมีประมาณร้อยละ 50)
2. ได้ใช้แหล่งอ้างอิงที่เป็น primary sources มากกว่า secondary sources
ประมาณร้อยละ 70
3. มีการสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่การตัดต่อ
การเขียนความสําคัญของปัญหาวิจัย
4. กาหนดความยาวของเนื้อหาสาระเหมาะสม เขียนหลักการและเหตุผลมีความยาว
เหมาะสมให้ความสาคัญกับการอธิบายสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น มีหลักฐาน/ข้อมูล
เชิงประจักษ์สนับสนุน ไม่ควรคิดเอาเอง หรือเลือกหัวข้อเพราะความสนใจส่วน
ตัวอย่างเดียว
5. ระบุเหตุผลเกี่ยวกับการกาหนดตัวแปรในการวิจัยกลุ่มประชากร เป้าหมายของ
การวิจัยครบถ้วน เขียนในความยาวที่เหมาะสม ไม่ควรสั้นเพียง 1 ย่อหน้า
6. ข้อความในวัตถุประสงค์ของการวิจัยต้องเชื่อมโยงกับสภาพปัญหาที่กล่าวมา เช่น
ต้องมีการปูพื้นความรู้แก่ผู้อ่านเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของการวิจัยมาก่อน ต้องมี
การกล่าวถึงตัวแปรในประเด็นวิจัยมาก่อน ไม่ใช่การกล่าวถึงครั้งแรก
การออกแบบการวิจัย
7. มีการระบุ ร ะเบี ย บวิธีวิ จั ย ประชากร กลุ่ มตัว อย่า ง เครื่องมือ การเก็บ ข้อมู ล
การวิเคราะห์ข้อมูลครบทุกหัวข้อ
8. ทุกหั ว ข้อมีร ายละเอีย ดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นวิจัยเฉพาะเรื่อง การออกแบบ
การวิจัยจะมีลักษณะเฉพาะเหมาะกับประเด็นวิจัยของตน
คุณภาพทั่วไป
9. การจัดพิมพ์เอกสารถูกต้องเป็นระบบโดยสม่าเสมอ
10. ใช้ภาษาที่อ่านง่าย ถูกต้องตามหลักภาษา และเว้นวรรคตอนถูกต้อง
11. ระบุแหล่งอ้างอิงครบถ้วน และวิธีการเขียนการอ้างอิงที่ถูกต้องเป็นระบบ
12. ก่อ นส่ ง งาน ควรตรวจสอบคุ ณ ภาพของงานว่ า งานที่ ส่ ง ไม่ มี ต าหนิ / จุ ด อ่ อ น/
ข้อบกพร่อง ถ้ารู้ว่ามีจุดอ่อนควรจัดการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน
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คุณลักษณะของผลงานวิจัยที่จะนําเสนอเพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการ
การประเมินผลงานวิจัยที่เสนอเพื่อขอตาแหน่งทางวิ ชาการจะพิจารณาทั้งด้านคุณภาพ
และด้านปริมาณ โดย ต้องไม่ใช่ผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน ไม่ว่า
จะเป็นการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตรหรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
ลักษณะของผลงานวิจัยสําหรับเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ
พจน์ สะเพียรชัย (2554) ได้กล่าวถึงลักษณะของผลงานวิจัยที่จะใช้เสนอขอตาแหน่งทาง
วิชาการในประเด็นต่าง ๆ ไว้ดังนี้
1. วิธีการวิจัย
ผลงานวิจั ย มีขั้น ตอนและระเบียบวิธีวิจัย ถูกต้อง รัดกุม มีการเก็บข้อมูล ตามหลั ก
วิธีการวิจัยที่ดี แสดงถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ
2. ความครบถ้วนตามหัวข้อวิจัย
ผู้วิจัยมีการวางแผนการวิจัย การเก็บข้อมูลครบถ้วน ครอบคลุมปัญหาที่ศึกษา
3. ความพยายามในการวิจัย
การวิจัยมีขั้นตอนสลับซับซ้อน โดยต้องใช้ความพยายามตั้งแต่เริ่มต้นการทาวิจัยจนถึง
การรายงานผลการวิจัย ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงานทาให้มีการวิเคราะห์เป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้ง
4. ความละเอียดถูกต้องของการวิจัย
จากวิ ธี ก าร การจั ด การข้ อ มู ล ผลการวิ จั ย มี ลั ก ษณะที่ ท าให้ สั ง เกตเห็ น ได้ ว่ า มี
ความละเอียด แม่นยา และถูกต้อง
5. การตรวจเอกสาร
ผู้วิจัยมีการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง ทั่วถึง มีเอกสารที่ทันสมัย
และมีความสาคัญเกี่ยวเนื่องกับหัวข้อวิจัย
6. การเสนอผลการวิจัย
การเสนอผลการวิจัย และข้อมูล ส าคัญทาได้โ ดยถูกต้องตามหลั กการวิจัย อฺธิบาย
รายละเอียดอย่างกระจ่างไม่ซ้าซ้อนสับสน
7. เนื้อหาสาระของงานวิจัย
การวิจัยนั้นเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ (body of knowledge) เป็นงานใหม่
ต้นแบบ ทีอ่ ธิบายถึงกลไกใหม่ครบวงจรมีความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างชัดเจน
8. ประโยชน์ของผลงานวิจัย
การวิจัยนั้นมีการนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย เป็นที่ ยอมรับและได้รับ
การอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพทั้งระดับชาติหรือในระดับนานาชาติ
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ข้อสังเกตเกี่ยวกับลักษณะงานวิจัยที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
พจน์ สะเพียรชั ย (2554) ได้ให้ ข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหาของผลงานวิจัยที่ไม่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพในการประเมินการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการไว้ดังนี้
1. การเผยแพร่ ผ ลงานในที่ ป ระชุ มสั ม มนาในวารสารที่ เป็ น หน่ว ยงานภายในองค์ ก ร
ขาดกระบวนการในการกลั่ น กรองจากคณะผู้ เ ชี่ ย วชาญส าหรั บ แต่ ล ะสาขา เป็ น ผู้ พิ จ ารณา
อ่านตรวจสอบและรับรองให้ลงพิมพ์ในวารสาร
2. สั ดส่ ว นการมีส่ ว นร่ ว มในการวิ จัย ของผู้ ข อรั บ การประเมิ น กั บ ผู้ ร่ ว มงานไม่ ตรงกั บ
ความเป็นจริง มีการปรับเปลี่ยนชื่อแรกหรือปรับเปลี่ยนสัดส่วนในแต่ละผลงาน
3. นาผลงานผู้อื่ นมาขอตาแหน่ง ซึ่งเป็นการกระทาผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
4. งานวิ จั ย มี ร ะเบี ย บวิ จั ย ถู ก ต้ อ ง แต่ ก ารวิ เ คราะห์ ผ ลและการน าเสนอผลการวิ จั ย
ยังไม่นามาซึง่ ความรู้ใหม่ทลี่ ึกซึ้ง ยังขาดการยืนยันทางวิชาการ ต้องมีงานเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ยืนยัน
5. งานวิจัยเป็นงานทีไม่ตรงกับสาขาทีข่ อกาหนดตาแหน่งเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
6. ผลงานวิจัยทาให้เชื่อว่าไม่เป็นต้นแบบ ไม่มคี วามคิดริเริ่มที่แปลกใหม่ หรือนาความรู้
มาประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้น ที่ไม่ซ้ากับของเดิม เป็นเรื่องซ้าซ้อนกับที่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ หรือวิจัยใน
เรื่องทีม่ ีผลอย่างเดียวกับทีล่ งพิมพ์ในหลายๆ แห่ง
7. ไม่เป็ นหัวข้อ วิจัยใหม่ ดัดแปลงจากหัว ข้อที่ เคยทามาแล้ ว มีลักษณะเหมือ นซ้าหรือ
เหมือนกับหัวข้อวิจัยในเรื่องที่เคยทามาแล้ว
8. เขียนเรื่องง่ายเกินไป ขั้นตอนไม่ซับซ้อน แตกเรื่องเขียนเป็นเรื่องสั้นๆ เป็นหลายเรื่อง
ไม่ใช่วิธีการใหม่ ๆ ที่จะนาไปประยุกต์กบั ปัญหาได้
9. งานวิจัยไม่สมบูรณ์ในตัวของเรื่ องที่วิจัย แม้เป็นการวิจัยในเรื่ องกว้างๆ ใช้เวลานาน
หลายปี มีหลายส่วนหลายตอนและมีการแยกเรือ่ งเขียน
10. การค้นคว้าตรวจสอบเอกสารวิจัยทีเ่ กีย่ วข้องไม่กว้างขวาง ไม่ทวั่ ถึงและไม่ทันสมัย
11. การวิจัยมีวิธีการหรือขัน้ ตอนทีไ่ ม่ถูกต้อง ไม่รัดกุม รวมทั้งการเก็บข้อมูลไม่เป็นไปตาม
หลักการวิจัยทีด่ ี
12. การวางแผนการวิจัยการเก็บข้อมูล ไม่ครบถ้วนหรือครอบคลุมปัญหาที่ศึกษา
13. วิธีการ ข้อมูล และผลการวิจัยมีลักษณะทีส่ ังเกตได้ว่ายังไม่มคี วามละเอียดและถูกต้อง
ตามหลักการวิจัย
14. การอภิปรายผล หรืออธิบายผลการวิจยั ให้เป็นทีเ่ ข้าใจยังทาได้ไม่ดเี ท่าทีค่ วร
15. ในบทการอภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะยังขาดการนาผลการวิจัยของผู้อื่นมา
เปรียบเทียบประกอบการวิจารณ์อภิปรายผลการวิจัย

77

สุวรรณา ธุวโชติ และ สุวรรณา สังสิทธิยากร (2547 อ้างถึงใน พจน์ สะเพียรชัย 2554)
ได้ศึกษาเพื่อกาหนดแนวทางการส่งเสริมการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการพบว่า งานวิจัยที่ไม่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ ร้ อยละ 55.5 ไม่แสดงให้ เห็น ถึงองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นงานวิจัยที่ขาดความลึกซึ้งทาง
วิชาการ ร้อยละ 26.3 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยไม่ถูกต้องเหมาะสม ร้อยละ 14.5 เสนอผลงานวิจัยที่ขาด
ความสมบูรณ์ เนื้อหาไม่ครอบคลุมวัตถุ ประสงค์ ร้อยละ 9.4 ไม่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์
ได้ หรือใช้ได้น้อย ร้อยละ 7.1 พบว่างานวิจัยที่นาเสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ขอมีส่วนร่วมในงานวิจัย
ชิ้ น นั้ น ๆ ไม่ ถึ ง ร้ อ ยละ 50 ซึ่ ง โดยหลั ก เกณฑ์ ข องคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบัน อุดมศึกษา ผู้ ขอต้องเป็น ผู้ดาเนิ นการวิจัยหลั ก และมีปริมาณผลงานรวมแล้ วไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50
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