วิชาการ ?
สมบัติ บุญขวาง
นักรังสีการแพทย์ เชียวชาญ
ผู้รวบรวม

นิยาม เอกสารทางวิชาการ (1)
4.1 เอกสารทางวิชาการ หมายถึง บทนิ พนธ์หรื อรายงานทางวิชาการ ทีเรี ยบเรี ยงขึนหรื อ “เขียน”ขึน
เพือนําเสนอเป็ นส่ วนหนึงของการศึกษาหรื อวิจยั ตามเงือนไขทีถูกกําหนด โดยมีลกั ษณะสําคัญดังนี
1.เป็ นบทนิ พนธ์เกียวกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ ง ซึ งได้รับการอนุ มตั ิให้ทาํ การวิจยั และได้ดาํ เนิ นการตาม
กระบวนการทางวิชาการจนเสร็ จสิ นสมบูรณ์
2. เป็ นงานเขียนทางวิชาการ ซึ งพรรณนาขันตอน วิธีการ ผลการศึกษาวิจยั โดยเขียนอย่างเป็ นระบบ มี
แบบแผน ตามทีกาํ หนด โดยเฉพาะอย่างยิงพึ งมีการอภิปรายถึงข้อเท็จจริ ง (facts) หลักฐาน (evidence) และ
หลักการ (principles) ทีคน้ พบจากการวิจยั และมีขอ้ สรุ ป บนพืนฐานของสิ งทีคน้ พบนัน
เอกสารวิชาการฉบับสมบูรณ์ เป็ นเสมือนทีจะสามารถถ่ายทอดความคิด ความรู ้และคําตอบของประเด็น
ปั ญหาที สนใจได้ทาํ การวิ จยั ค้นคว้าจนประสบผลสําเร็ จ ไปสู่ นักวิชาการ นักวิชาชีพ และผูท้ ี สนใจ จึ งควรมี
คุณภาพสู ง มีความถูกต้องทางวิชาการ ชัดเจน และผ่านความเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์ของคณะกรรมการผูป้ ระเมิน
4.2 นิยาม การวิจัย
นักวิชาการหลายท่าน ให้นิยามความหมาย สําหรับ “การวิจยั ” อาทิ เช่น
การวิจัย (2) คื อ กระบวนการค้นหาความรู ้ ข้อเท็จ จริ ง อย่างมี ระเบี ยบ มี กฎเกณฑ์ในการรวบรวมข้อมู ล
วิ เ คราะห์ แ ละแปลความข้อ มู ล เพื& อ แสวงหาคํา ตอบ สํ า หรั บ คํา ถามหรื อประเด็ น การศึ ก ษาที& ต0 ัง ไว้ ด้ว ย
กระบวนการ อันเป็ นที& ยอมรั บ ในแต่ละสาขาวิชา ซึ& งในทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ นิ ยมใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เพราะเชื&อว่าวิธีน0 ีมีความถูกต้อง เชื&อถือได้มากที&สุด
การวิจยั หรื อวิทยานิ พนธ์( 3 ) หมายถึงการนําเสนอผลงานทางวิชาการที&เป็ นระบบ มีระเบียบในการเขียนทั0ง
ในส่ วนที&เป็ นเนื0อหาสาระและส่ วนที&เป็ นรู ปแบบ ทั0ง 2 ส่ วนนี0 จะต้องเป็ นสากล สมบูรณ์ ครบถ้วน เป็ นที&ยอมรับ
ของสถาบันการศึกษาหรื อของคนทัว& ไป นอกจากนั0น ทั0ง 2 ส่ วนยังต้องสัมพันธ์หรื อสอดคล้องกันด้วย

ความหมายของวิจยั
การวิจยั (4) หมายถึง กระบวนการค้นคว้าความรู ้ ความจริ ง อย่างเป็ นระบบและวิเคราะห์และตีความ ด้วย
วิธีทางวิทยาศาสตร์ การวิเ คราะห์ทีมีระบบ ระเบี ยบ และจุ ดมุ่ งหมายที ชดั เจน อันจะนําไปสู่ การพัฒนาเป็ น
ข้อสรุ ปที เป็ นนัยทัว ไป หรื อได้มาซึ งหลักเกณฑ์หรื อทฤษฎี อันสามารถนําไปใช้ในการพยากรณ์ได้และมี
คุณลักษณะต่าง ๆ
การวิจยั (5)หมายถึงการกระทําของมนุ ษย์เพือค้นหาความจริ งในสิ งใดสิ งหนึ งที กระทําด้วยพืนฐานของ
ปัญญา
การวิจยั (6) หมายถึง เรื องราวที เป็ นผลจากการค้นคว้าทางวิชาการ แล้วนํามาเรี ยบเรี ยงอย่างมีระเบี ยบ
แบบแผน เรื องราวทีนาํ มาเขียนรายงานต้องเป็ นข้อเท็จจริ ง หรื อความรู ้ อันเกิดจากการรวบรวบข้อมูลด้วยวิธีการ
ค้นคว้าทีเป็ นระบบ มีลกั ษณะเป็ น

4.3 ประเภทของการวิจัย (7)
2.4.3.1 จัดแบ่ งตามแนวคิดพืน. ฐานการวิจัยได้ 2 ประการ
1. การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) หมายความถึงการวิจยั ทีเน้นการใช้
(ก) ข้อ มู ล ที เ ป็ นตัว เลขเป็ นฐานยื น ยัน ความถู ก ต้อ งของข้อ ค้น พบและข้อ สรุ ป ต่ า งๆ ของเรื อ งที
ทําการศึกษาและวิจยั
(ข) ความใช้ได้กว้างขวางทัว ไปของข้อค้นพบการวิจยั ประเภทนี สามารถเป็ นงานวิจยั ทีมีคุณภาพดีถา้
สามารถพิ สู จ น์ ได้ว่า ให้ คาํ ตอบได้ถูกต้อ งจากการใช้ระเบี ยบวิ ธีทีเ หมาะสมและข้อค้นพบสามารถนํา ไปใช้
กว้างขวางทัว ไป
2 การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) หมายถึงการวิจยั ทีเน้นการหารายละเอียดต่างๆ ของกลุ่ม
ประชากรทีทาํ การศึกษา ทีจะก่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจอย่างลึกซึ งในเรื องนันๆ ข้อมูลหรื อข้อค้นพบอาจได้มา
จากการสังเกตหน่วยทีตอ้ งการศึกษาเพียงไม่กีหน่ วย หรื อเพียงไม่กีกลุ่มหรื อชุมชน
4.3.2 จัดแบ่ งตามแบ่ งตามวัตถุประสงค์ ของการวิจัย
จัดแบ่ งได้ 2 ประการ ได้แก่
1 การวิจัยพืน. ฐาน (Basic Research) หรื อวิจยั บริ สุทธิX (Pure Research) เป็ นการวิจยั ทีมีจุดมุ่งหมายใน
การหาความรู้ใหม่เพือขยายความรู ้ทางวิชาการเพือสร้างทฤษฎีใหม่หรื อตรวจสอบทฤษฎีเดิมทีมีอยูแ่ ล้ว

2 การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) เป็ นการวิจยั ทีผวู ้ ิจยั มุ่งหวังในการค้นหาความรู ้เพือนําความรู ้ที
ได้ไปใช้ในการแก้ปัญ หาต่ าง ๆ หรื อใช้ในการกําหนดนโยบายและตัดสิ นใจ กล่าวคือเป็ นการวิจัยมุ่งเน้นนํา
ผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบตั ิเป็ นสําคัญ
สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท
2.1 การวิจยั ปฏิบตั ิการ (Action Research) เป็ นการวิจยั เพือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรื อการวิจยั ที
จะนําผลการวิจยั ไปใช้ในการทํางาน และปรับปรุ งงานทีตนเองปฏิบตั ิอยูใ่ ห้ดีและมีประสิ ทธิภาพยิง ขึน
2.2 การวิจยั และพัฒนา (Research and Development) เป็ นการวิจยั ทีมีการดําเนิ นงานหลายขันตอน นําความรู ้ที
ได้ไ ปสู่ ก ารพัฒ นาเปลี ย นแปลงสิ ง ใหม่ ๆ ที ม าไม่ ว่ า จะเป็ นสิ ง ประดิ ษ ฐ์ ผลิ ต ภัณ ฑ์ นวัต กรรม รู ป แบบ
กระบวนการใหม่ ๆ
2.3 การวิจยั เชิ งประเมิน (Evaluation Research) เป็ นการวิจยั ทีมุ่งค้นหาความรู ้ เพือใช้ในการ
ตัดสิ นใจเรื องต่าง ๆ เช่น ในการดําเนินโครงการ การปรับปรุ งโครงการต่าง ๆ

4.3.3 แบ่ งตามขอบเขตของศาสตร์ ต่าง ๆ
การวิจยั เฉพาะศาสตร์ สามารถจัดแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท
แบ่งตามสาขาวิชา แบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ ใหญ่ๆ ดังนี
1. การวิจยั กลุ่มวิชาทีจดั เป็ นวิทยาศาสตร์ ในทีน ี หมายถึง วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Science) ซึ ง
แบ่งออกได้สองกลุ่มคือ วิทยาศาสตร์ กายภาพ (Physical Science) และวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ (Biological Science)
วิ ชาที จ ัดกลุ่มเข้า เป็ นวิ ทยาศาสตร์ ธรรมชาติ น ัน ตัว อย่า งเช่ น ฟิ สิ กส์ เคมี ชี ววิ ทยา ดาราศาสตร์ ธรณี วิ ทยา
เกษตรศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ เป็ นต้น ลักษณะการวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์ น นั ส่ วนมากผูว้ ิจยั สามารถจะ
ดําเนินการทดลองภายในห้องทดลองได้ง่าย เพราะสิ งทีนักวิจยั ในสาขาวิทยาศาสตร์ ทาํ การศึกษานันเป็ นสิ งของ
หรื อสัตว์ ซึ งสามารถทําการควบคุมและดําเนิ นการทดลองได้สะดวกกว่าการทดลองกับมนุ ษย์
2. การวิจยั กลุ่มทางด้านสังคมศาสตร์ สาํ หรับสาขาวิชาทีจดั เป็ นกลุ่มสังคมศาสตร์น นั ตัวอย่างเช่น สังคม
วิทยา ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิ ติศาสตร์ มานุ ษยวิทยา เป็ นต้น ลักษณะการ
วิจยั ทางด้านสังคมศาสตร์ น ันมักจะเป็ นการศึกษาเกียวกับปรากฏการณ์ทีเกียวข้องกับมนุ ษย์และพฤติกรรมของ
มนุษย์ และมีการนําวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการวิจยั ในบางสาขาวิชาด้วย
3. การวิจัยกลุ่ มทางด้านมนุ ษ ยศาสตร์ สําหรั บสาขาวิชาที จดั เป็ นกลุ่มมนุ ษยศาสตร์ น นั ตัวอย่างเช่ น
ปรั ชญา ตรรกศาสตร์ ภาษาศาสตร์ นิ รุกติศาสตร์ วรรณคดี โบราณคดี และศาสนา เป็ นต้น ลักษณะการวิจัย

ทางด้านมนุ ษ ยศาสตร์ น ัน กลุ่ มตัว อย่า งที ใช้ในการศึ กษานันอาจจะเป็ นสิ ง ของหรื อมนุ ษย์ก็ได้ การวิ จัยบาง
สาขาวิชาไม่อาจจะทําการทดลองได้ เพราะลักษณะของวิชานัน มีความสมบูรณ์ในตัว เช่น ตรรกศาสตร์ เป็ นต้ น
4. การวิจยั กลุ่มสหวิทยาการ ในการดําเนิ นการวิจยั บางครังผูว้ ิจยั อาจจะต้องการคําตอบจากการวิจยั
หลายแง่ มุมด้ว ยกัน จึ ง มีการวิจัยร่ วมสาขาวิชาเกิดขึน การวิจัยที มีการดําเนิ นการร่ วมระหว่ างสาขาวิชาสอง
สาขาวิชานัน เรี ยกว่า การวิจยั สหวิทยาการ (interdisciplinary research) ตัวอย่างเช่น การวิจยั ทีได้รับจัดสรรทุน
วิจยั จากโครงการพัฒนาสังคมศาสตร์ ทีเกียวข้องกับการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ ซึ ง
โครงการวิจยั เหล่านี เป็ นการวิจยั ที ประสมประสานความรู ้ระหว่างทางด้านการศึกษาและทางด้านสังคมศาสตร์
เพื อหาคํา ตอบต่อหัวข้อปั ญหาในการวิจยั ในกรณี ทีงานวิจัยมี การดํา เนิ น งานร่ วมระหว่างสาขาวิชาเกิ นสอง
สาขาวิชาขึนไปเรี ยกว่า การวิจยั พหุ วทิ ยาการ (multidisciplinary research)

4.3.4 แบ่ งตามความเข้ มงวดของการควบคุมตัวแปร
1. การวิจยั ในห้องปฏิบตั ิการ
2. การวิจยั สนาม
3. การวิจยั เอกสาร
4.3.5 แบ่ งตามเวลาทีใช้ ในการวิจยั
1. การวิจยั แบบตัดขวาง Cross sectional research การวิจยั ซึ งอาศัยรู ปแบบการวิจัยสํารวจโดยวาง
แผนการรวบรวมข้อมูลเพียงครังเดียวในช่วงมิติของเวลา ตามปกติ การวิจยั ตัดขวางมักได้รับการประยุกต์ใช้เพือ
ศึ กษาประชากรที ขนาดใหญ่ โดยอาศัยการสุ่ มตัว อย่า งครั งเดี ย วเพื อ ให้ได้กลุ่ มตัว อย่า งที เ ป็ นตัวแทนของ
ประชากร ในความเป็ นจริ ง การวิจยั ตัดขวางมีความหมายใกล้เคียงกับการวิจยั สัมพันธ์
2. การวิจยั ระยะยาว Longtitudinal research การวิจยั ซึ งอาศัยรู ปแบบการวิจยั สํารวจโดยวางแผนการ
รวบรวมข้อมูลหลายครังในช่วงมิติของเวลาช่วงห่ างของการรวบรวมข้อมูลแต่ละครังอาจกําหนดเป็ นรายสัปดาห์
รายเดื อ น หรื อ รายปี ก็ย่อ มขึ น กับ จุ ด มุ่ ง หมายและปั ญ หาของการวิ จัย เป็ นสํา คัญ อนึ ง การวิ จัย ระยะยาวยัง
หมายความรวมถึงการศึกษาแนวโน้ม (Trend study) การศึกษากลุ่มตัวอย่างเดียวหลายครัง (Panel study) และ
การศึกษาหลายกลุ่มตัวอย่างหลายครัง (Cohort study)
4.3.6 แบ่ งตามระเบียบวิธีวจิ ยั

1. การวิจัยเชิงวิเคราะห์
(ก) การวิจัยเชิ งประวัติศาสตร์ (Historical research) เป็ นการวิจยั ทีเน้นถึงการศึกษาค้นคว้า รวบรวม
ข้อมูลหรื อเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึนมาแล้วในอดีต (what was ?) ประโยชน์ของการวิจยั ชนิ ดนี กค็ ือ สามารถ
นํามาใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาเหตุการณ์ต่าง ๆ ในปั จจุบนั หรื อสามารถนํามาใช้ประกอบการตัดสิ นใจ เพือ
แก้ไขปั ญหา ต่าง ๆ ทีเกิดขึนในปัจจุบนั ได้ดว้ ย
(ข) การวิจัยเชิงปรัชญา
การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research)
เป็ นการวิจยั ทีเน้นถึงการศึกษารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ทีเกิดขึนในปั จจุบนั (what is ?) ในการดําเนิ นการ
วิจยั นักวิจยั ไม่สามารถทีจะไปจัดสร้างสถานการณ์หรื อควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ได้ตามใจชอบ การวิจยั แบบนีเป็ น
การค้นคว้าหาข้อเท็จจริ งหรื อเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึนอยูแ่ ล้ว เช่น การศึกษาความสั มพันธ์ระหว่างเพศ และ
ความสนใจต่อการเมือง มีการวิจยั หลายชนิ ดทีจดั ไว้วา่ เป็ นการวิจยั เชิงบรรยายได้แก่
(1) การวิจยั เชิ งสํารวจการวิจยั เชิ งสํารวจนันผูว้ ิจยั จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูท้ ี ทาํ การศึกษา ซึ งอาจจะ
เป็ นข้อ มู ล ที เ กี ย วกับ ข้อ เท็ จ จริ ง หรื อความคิ ด เห็ น ของบุ ค คลก็ ไ ด้ ซึ งข้อ มู ล ดั ง กล่ า วจะบรรยายเกี ย วกับ
ปรากฏการณ์ทีผวู ้ ิจยั ต้องการศึกษา การวิจยั เชิงสํารวจนัน ผูว้ ิจยั จะนําข้อมูลทีรวบรวมได้มาทังหมด มาวิเคราะห์
เพือหาลักษณะส่ วนรวมของกลุม่ ทีทาํ การศึกษา ลักษณะการวิจยั เชิงสํารวจทีนิยมดําเนินการในปั จจุบนั เช่น การ
สํารวจชุมนุ มชนในชนบท การสํารวจปั ญหาที เกิดขึนในระบบการศึกษา และการสํารวจประชามติเป็ นต้น ผล
จากการวิจยั เชิงสํารวจมักจะนําไปใช้ช่วยในการตัดสิ นใจ หรื อนําไปเป็ นความรู้พืนฐานในการดําเนิ นงานวิจยั
ของนักวิจยั ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ในการดําเนิ นโครงการวิจยั ลักษณะพหุ วิทยาการ
(2) การวิจยั เชิ งสหสัมพันธ์การวิจยั เชิงความสัมพันธ์น นั เป็ นการศึกษาเพือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปร นั ก วิ จัยทางการศึ กษานัน ส่ ว นมาก เมื อ รวบรวมข้อ มู ล และแสดงข้อ เท็ จ จริ ง เกี ย วกับ ปรากฏการณ์ ที
ทําการศึกษาแล้ว ก็จะพยายามศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริ ง นันๆ ซึ งจะทําให้มีความเข้าใจลึกซึ ง
เกียวกับปรากฏการณ์น นั ๆ มากขึน ลักษณะการวิจยั เชิงความสัมพันธ์ เช่น การวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ต่างๆ และการพยากรณ์
(3) การวิ จัยเชิ ง เปรี ยบเที ยบสาเหตุ ในการศึ กษาวิ จัยเชิ ง เปรี ยบเที ยบนัน ผูว้ ิ จัยจะเปรี ยบเที ยบความ
แตกต่าง ความคล้ายคลึงกันระหว่างสภาพการณ์ หรื อปรากฏการณ์ทีเกิดขึน เพือทีจะทราบถึง องค์ประกอบหรื อ
ตัวแปรที จะไปส่ งเสริ มหรื อเกียวกับสภาพการณ์หรื อปรากฏการณ์ทีตอ้ งการศึกษา การวิจยั ชนิ ดนี พยายามที จะ
ค้น คว้า หาความสั ม พัน ธ์ ใ นเชิ ง เหตุ แ ละผลระหว่ า งตัว แปรต่ า งๆ ซึ งกระทํา โดยการศึ ก ษาย้อ นหลัง ของ
ปรากฏการณ์ ทีเ กิดขึนแล้ว ส่ วนมากนักวิ จยั จะดําเนิ นการวิจยั ชนิ ดนี ในกรณี ทีไม่ ส ามารถดําเนิ นการวิจยั เชิ ง
ทดลองได้ เนื องจากจะทําให้เกิดอันตรายแก่ผทู ้ ีถูกทดลอง อย่างไรก็ดีการศึกษาเพือหาความสัมพันธ์เชิง เหตุ-ผล

ระหว่ า งตัว แปรต่ า งๆ โดยที ไ ม่ ได้มี การควบคุ มตัวแปรอื น ๆ ที เ กี ย วข้อ งในการศึ กษาและดําเนิ นการอย่า ง
ระมัดระวัง ดังเช่น การวิจยั เชิงทดลองนัน ผูว้ ิจยั ควรจะต้องระมัดระวังในการแปลความหมาย และสรุ ปความผล
ทีได้จากการวิจยั
(4) การวิจยั รายกรณี การศึกษาเฉพาะกรณี น ัน สิ งทีนักวิจยั ทําการศึกษาอาจจะเป็ นบุคคลคนเดียว กลุ่ม
บุ คคล หรื อ ชุ มนุ มชน แห่ ง ใดแห่ งหนึ งก็ได้ และในการศึ กษาดังกล่ าว นักวิจัยจะเก็บรวบรวมข้อ มูลเกี ยวกับ
สภาพปั จจุบนั ของบุคคลหรื อชุมนุ มชน ประสบการณ์ในอดีต สภาพแวดล้อมทีมีผลต่อชุมนุ มชนหรื อพฤติกรรม
ของบุคคล หลังจากทีได้วิเคราะห์ความต่อเนื อง ลําดับเหตุการณ์และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว นักวิ จ ัยก็จ ะเขียนบรรยายลักษณะที เ ป็ นส่ วนรวมของสิ ง ที ตนทําการศึ กษา เราจะสั งเกตเห็ นว่ า
ลักษณะการศึกษาเฉพาะกรณี น นั มีส่วนคล้ายคลึงกับการวิจยั เชิงสํารวจในบางประการ แต่กม็ ีขอ้ แตกต่างไปก็คือ
การศึกษาเฉพาะกรณี น นั ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทีมีจาํ นวนจํากัด แต่ตวั แปรทีทาํ การศึกษา
สําหรั บกลุ่มตัวอย่างนัน ทําการศึกษาหลายด้าน และมีการศึกษาสถานการณ์ ต่างๆ อย่างลึกซึ ง ข้อมูลทีทาํ การ
รวบรวมมักจะเป็ นข้อมูลเชิงคุณลักษณะหรื อข้อมูลเชิงคุณภาพ การแปลความหรื อสรุ ปผลการวิจยั ก็จะจํากัดอยู่
เฉพาะในกลุ่มทีทาํ การศึ กษานัน สําหรั บการวิจัยเชิ งสํารวจนันการรวบรวมข้อมูลจะกระทํากับกลุ่มตัวอย่างที
คัดเลือกจากประชากรที ตอ้ งการศึกษา และกลุ่มตัวอย่างมี จาํ นวนมากกว่าการศึกษาเฉพาะกรณี แต่ ตวั แปรที
ทําการศึกษามีนอ้ ยกว่า ผลของการวิจยั เชิงสํารวจก็อาจจะอ้างอิงไปยังประชากรทีตอ้ งการสํารวจได้
(5) การวิจยั เชิงพัฒนา เป็ นการวิจยั ทีมุ่งเน้นทีจะนําผลการวิจยั มาเพือปรับปรุ ง เปลียนแปลง เพิมคุณภาพ
ประสิ ทธิ ภาพ การทํางานปกติในองค์กรหรื อหน่ วยงานต่ าง ๆ โดยอาศัยยุทธศาสตร์ วิธีการหรื อเทคนิ คต่าง ๆ
ทังนี ข นึ อยูก่ บั ลักษณะธรรมชาติของงานหรื อหน่วยงานนัน ๆ
(6) การวิจยั แนวโน้ม
(ค) การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)
เป็ นการวิจยั เพือพิสูจน์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ (what will be ?) โดยมีการจัด
กระทํากับตัวแปรอิสระเพือศึกษาผลทีมีต่อตัวแปรตาม และมีการควบคุมตัวแปรอืนมิให้มีผลกระทบต่อตัวแปร
ตาม ซึ งนิ ยมมากทางด้านวิทยาศาสตร์ สําหรั บทางด้านการศึกษา ค่อนข้างลําบาก ในแง่ ของการควบคุมตัวแปร
เกิน
-การวิจยั เชิงกึงทดลอง
-การวิจยั เชิงทดลองแท้
4.3.7 แบ่ งตามวิธีดาํ เนินการเกีย วสมมติฐานในการวิจยั

ในการดําเนิ นการวิจยั นัน ลําดับขันบางตอนของกระบวนการของการวิจยั บางประเภทอาจจะแตกต่าง
กัน เช่ น ขันตอนการตังสมมติ ฐ านในการวิจัย เป็ นต้น ประเภทของการวิจัยที แบ่ งตามวิธีดาํ เนิ นการเกี ยวกับ
สมมติฐานในการวิจยั มีดงั ต่อไปนี
(ก) การวิ จั ย เชิ ง อนุ ม าน (นิ ร นั ย , deductive research) การวิ จัย ประเภทนี ลํา ดับ ขัน ตอนของ
กระบวนการวิ จัยนัน ผูว้ ิ จัยจะเริ มกําหนดสมมติ ฐ านในการวิ จัยจากการศึ กษาทฤษฎี และรายงานการวิ จัย ที
เกี ยวข้อง หลังจากนันจะเลื อกรู ปแบบการวิจัย ทํา การรวบรวมข้อมูล แล้วทดสอบสมมติ ฐานเพือหาคําตอบ
สําหรับการวิจยั ซึ งจะเห็นได้วา่ วิธีดาํ เนิ นการเกียวกับสมมติฐานในการวิจยั นัน เป็ นวิธีการทดสอบสมมติฐานใน
การวิจยั (hypothesis-testing method)
(2)การวิ จั ย เชิ ง อุ ป มาน (อุ ป นัย , inductive research)การวิ จัย เชิ ง อุ ป มานนี นั ก วิ จัย จะเริ ม ต้น
กระบวนการวิจยั ในทางตรงกันข้ามกับการวิจยั เชิงอนุมาน (Kidder, 1981) โดยที จะรวบรวมข้อมูลในการวิจยั
จากการสังเกต หรื อศึกษาผูท้ ี อยู่ในกลุ่มตัวอย่าง แล้วสร้างสมมติฐานและทฤษฎีจากข้อมูลนันๆ จะเห็ นได้ว่า
วิธีดาํ เนิ นการเกี ยวกับสมมติฐานในการวิจยั นัน เป็ นวิธีการสร้ างสมมติฐาน (hypothesis-generating method)
นักวิจยั เชิงสํารวจส่ วนมากจะดําเนิ นการวิจยั โดยวิธีการอุปมาน และบางครังนักวิจยั เชิ งทดลองและนักวิจัยเชิ ง
บรรยายก็อาจจะดําเนินการวิจยั เชิงอุปมานก็ได้ ถ้าหากสมมติฐานทีต งั ไว้ก่อนทําการทดลองนันไม่สอดคล้องกับ
ข้อมูลทีได้จากการศึกษาและทีได้รวบรวมในการทดลอง ดังนัน ผูว้ ิจยั ก็จะทําการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดถีถว้ น
หาคําตอบจากการศึกษานัน แล้วก็สร้างสมมติฐานขึนมาใหม่เพือทําการศึกษาต่อไป

5 อีกนัยยะหนึง นิยามและความหมายผลงานทางวิชาการ(8)
1. งานวิจัยที ดาํ เนิ นการเสร็ จแล้ว หมายถึ ง โครงการวิจัยที ได้ดาํ เนิ น การจนแล้วเสร็ จ และได้เ สนอ
รายงานการวิจยั ไปเรี ยบร้อยแล้ว โดยทีโครงการวิจยั นี อาจจะเป็ นโครงการวิจยั ภายในของมหาวิทยาลัย/สถาบัน/
หน่ วยงานอืนๆ ก็ได้
2. ผลงานวิจยั ทีตีพิมพ์ / บทความวิจยั ทีตีพิมพ์ในวารสาร (Publications) หมายถึง ผลงานทีเขียน/จัดทํา
ขึน โดยนําเนื อหาจากผลงานวิจยั ทีกาํ ลังทําอยู่ หรื อทําเสร็ จไปแล้ว ไปลงตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ในที น ี
รวมถึงบทความทีจดั ทําขึนโดยนําเอาผลงานวิทยานิ พนธ์/สารนิ พนธ์ของนักศึกษา จากการเป็ นอาจารย์ทีปรึ กษา
วิทยานิ พนธ์/สารนิ พนธ์ของนักศึกษา ไปลงตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการด้วย (ทังนี ตอ้ งมีชืออาจารย์(ทีได้ load
unit) ปรากฏอยูใ่ นฐานะผูแ้ ต่งหลัก/ผูแ้ ต่งร่ วม) แต่ยกเว้น กรณี ทีเป็ นผลงานวิทยานิ พนธ์ของอาจารย์เอง หรื อ
ผลงานวิจยั ทีอาจารย์ทาํ เพือให้สําเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาโท หรื อปริ ญญาเอก อนึ ง ภาระงานวิทยานิ พนธ์
และสารนิ พนธ์ของนักศึกษาปริ ญญาโทหรื อเอก ในบทบาทของอาจารย์ทีปรึ กษา จะอยูใ่ นหัวข้อภาระงานสอน
(ไม่แสดงในหัวข้อนี ) แต่ในกรณี ทีมีการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิ พนธ์/สารนิ พนธ์เหล่านี ลงในวารสาร หรื อมีการ

นําเสนอในทีประชุมวิชาการ ให้นาํ ไปกรอกในหัวข้อ บทความวิจยั ทีตีพิมพ์ในวารสาร (Publications) และ
ผลงานทีนาํ เสนอในทีประชุมวิชาการ (Proceedings) ตามลําดับ
3. ผลงานวิจยั ทีนาํ เสนอในทีประชุมวิชาการ (Proceedings) หมายถึง ผลงานวิชาการทีได้นาํ เสนอในที
ประชุมวิชาการ ทังในระดับประเทศ หรื อนานาชาติ ทีเป็ นการนําเสนอในรู ปแบบ oral หรื อ poster โดยอาจมี
ภาระงานเป็ นผูน้ าํ เสนอผลงานหลักหรื อเป็ นผูร้ ่ วมเสนอผลงานก็ได้
4. บทความวิชาการ หมายถึ ง ผลงานที จดั ทํา/เขียนขึน และได้รับการตีพิมพ์ในเอกสาร/วารสารทาง
วิชาการ โดยมี การกําหนดประเด็นที ชดั เจน มีการวิเคราะห์ ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ และมี การสรุ ป
ประเด็น อาจเป็ นการนําความรู ้จากแหล่งต่าง ๆ มาสังเคราะห์ โดยทีผเู ้ ขียนสามารถให้ทศั นะทางวิชาการของตน
ได้อย่างชัดเจน
5. Reviewed Articles หมายถึง ผลงานทางวิชาการทีจดั ทําขึนและได้รับการตีพิมพ์ในเอกสาร/วารสาร
ทางวิชาการ โดยมีการสรุ ปวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู ้จากผลงานวิจยั และ/หรื อผลงานวิชาการอืน ๆ ได้อย่าง
ชัดเจน
6. ตํารา-หนังสื อ
6.1 ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที เรี ยบเรี ยงอย่างเป็ นระบบ อาจเขียนเพือตอบสนอง
เนื อหาทังหมดของรายวิชา หรื อส่ วนหนึ งของวิชาหรื อหลักสู ตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู ้ ที
เกียวข้องและสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาระดับอุดมศึกษา
6.2 หนั ง สื อ หมายถึ ง
เอกสารทางวิชาการทีเขียนขึนเพือเผยแพร่ ความรู้ไปสู่ วงวิชาการ และ/หรื อผูอ้ ่านทัว ไป โดยไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นไป
ตามข้อกําหนดของหลักสู ตร หรื อ ต้อ งนํามาประกอบการเรี ยนการสอนในวิชาใดวิ ชาหนึ ง ทังนี จะต้องเป็ น
เอกสารที เรี ยบเรี ยงขึนอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที มนั คง ให้ทศั นะของผูเ้ ขียนที สร้ างเสริ มปั ญญา
ความคิด สร้างความแข็งแกร่ งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานัน ๆ และ/หรื อสาขาวิชาทีเกีย วเนื อง
7. เอกสารคําสอน/เอกสารประกอบการสอน
7.1 เอกสารประกอบการสอน หมายถึ ง เอกสารที ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ ง ตาม
หลักสู ตรของมหาวิทยาลัย ทีสะท้อนให้เห็นเนือหาวิชา และวิธีการสอนอย่างเป็ นระบบ
7.2 เอกสารคําสอน หมายถึง เอกสารคําบรรยายทีใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ ง ตาม
หลักสู ตรของมหาวิทยาลัย ทีสะท้อนให้เห็นเนือหาวิชา และวิธีการสอนอย่างเป็ นระบบ และมีความสมบูรณ์กว่า
เอกสารประกอบการสอน
8. คูม่ ือต่าง ๆ
8.1 คูม่ ือการสอน หมายถึง เอกสารทีใช้เป็ นคูม่ ือในการสอน (เฉพาะสาย ข ค)

8.2 คูม่ ือการใช้เครื องมือ หมายถึง เอกสารทีใช้อธิบายการใช้เครื องมือต่าง ๆ (เฉพาะสาย ข ค)
8.3 คู่มือปฏิบตั ิการ หมายถึง เอกสารในเชิงคุณภาพ ซึ งรวบรวมกฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎหมาย
ระเบี ย บ ข้อบัง คับ หลักการปฏิ บัติ ในหน้า ที ความรั บ ผิดชอบ พร้ อ มทัง แนวทางในการดํา เนิ นงาน รวมทัง
แนวทางการแก้ไขปั ญหา ข้อเสนอแนะ หรื อคูม่ ือปฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการต่างๆ (เฉพาะสาย ข ค)
8.4 คู่ มือปฏิ บัติงาน หมายถึ ง เอกสารที ใช้ประกอบการปฏิ บัติงานใดงานหนึ งที กาํ หนดไว้ใน
มาตรฐานกํา หนดตํา แหน่ ง มี ค าํ อธิ บ ายการปฏิ บัติ ง าน ซึ งประกอบด้ ว ย หั ว เรื อ ง ประวัติ ค วามเป็ นมา
วัตถุประสงค์ ภาระหน้าทีความรั บผิดชอบ พระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อหนังสื อเวียน มติ
ต่างๆ และเอกสารทีเกียวข้อง เทคนิ คหรื อแนวทางการปฏิบตั ิงาน ปั ญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ซึ งมี
เนื อหาสาระทีสมบูรณ์ และมีรายละเอียด ครอบคลุ มเนื อหาในแต่ ละเรื อง ในแต่ ละงาน โดยจัดทําเป็ นรู ปเล่ม
(เฉพาะสาย ข ค)
8.5 คูม่ ือแนะนําการใช้หอ้ งปฏิบตั ิการ หมายถึง เอกสารทีแนะนําการใช้ห้องปฏิบตั ิการ (สาย ข ค)
9. Monograph หมายถึง ผลงานทีอาจารย์จดั ทํา/เขียนขึน และได้รับการตีพิมพ์ในเอกสาร/วารสารทาง
วิชาการประเภท Monograph
10. CAI หมายถึง บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนทีอาจารย์ได้สร้างขึน โดย CAI 1 เรื อง เป็ น 1 ผลงาน
11. Virtual Classroom หมายถึง เว็บไซต์ทีอาจารย์สร้างขึนประกอบรายวิชาทีสอน โดยถือว่า Virtual
Classroom 1 รายวิชาเป็ น 1 ผลงาน
12. สิ งประดิษฐ์ หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เกียวกับลักษณะ องค์ประกอบ โครงสร้าง หรื อกลไกของ
ผลิตภัณฑ์ รวมทังกรรมวิธีในการผลิต การเก็บรักษา หรื อการปรับปรุ งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีข นึ หรื อทําให้
เกิดผลิตภัณฑ์ข นึ ใหม่ทีแตกต่างจากเดิม
13. สิ ทธิ บตั ร/อนุ สิทธิ บัตร หมายถึ ง หนังสื อสําคัญทีรัฐออกให้เพือคุม้ ครองการประดิ ษฐ์ หรื อการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
14. ผลงานที ได้นําไปใช้ป ระโยชน์ ต่ อชุ มชน หมายถึ ง ผลงานที ได้นําไปเผยแพร่ ต่อ ชุ มชน และมี
หลักฐานการใช้ประโยชน์ รับรอง
15. ผลงานทางวิชาการอืน ๆ หมายถึง ผลงานวิชาการทีไม่สามารถจัดประเภทตามสถานะผลงานข้างต้น
ได้ ประกอบด้วย
15.1 งานแปล หมายถึง ผลงานแปลจากตัวต้นแบบทีเป็ นงานวรรณกรรม หรื องานด้านปรัชญา
หรื อประวัติศาสตร์ หรื อวิทยาการสาขาอืนบางสาขาทีมีความสําคัญ และทรงคุณค่าในสาขานันๆ ซึ งเมือได้นาํ มา
แปลแล้วจะเป็ นการเสริ มความก้าวหน้าทางวิชาการทีเห็นได้ประจักษ์ชดั เป็ นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็ น

ภาษาไทย หรื อจากภาษาไทยเป็ นภาษาต่ า งประเทศ หรื อแปลจากภาษาต่ า งประเทศหนึ ง ไปเป็ น
ภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ ง
15.2 เอกสารประกอบการบรรยายและฝึ กปฏิ บตั ิ หมายถึง เอกสารที ใช้เพือประกอบการบรรยาย
และฝึ กปฏิบตั ิ (เฉพาะสาย ข ค)
15.3 รายงานการวิเคราะห์งานในหน้าที หมายถึง งานวิเคราะห์ในเชิ งสถิติ หรื อการวิเคราะห์
ปัญหา และแนวทางแก้ไขปั ญหา ของงานในหน้าทีทีรับผิดชอบอยู่ (เฉพาะสาย ข ค)
15.4 บทความทัว ไป หมายถึง การเขียนบทความลงหนังสื อพิมพ์ หรื อวารสารทีเกียวข้องกับ
งานในหน้าที
15.5 งานสารนิ พนธ์/วิทยานิพนธ์ (สาย ข ค)
15.6 เอกสารประกอบการบรรยาย / อบรม / สัมมนา
15.7 วีดิทศั น์

2.6 โครงร่ างทีเป็ นหัวข้อสําคัญสําหรับงานวิชาการหรืองานวิจยั (4 ,5, 6 ,12)
โครงร่ า ง(หรื อหัวข้อ)สํา หรั บ งานทางวิ ชาการหรื อ งานวิ จัย ที สํา คัญ นันเหมือ นกัน แต่
อาจจะแตกต่างกันโดยการเพิมหรื อลดหัวข้อรองสัก 3-4 หัวข้อ ขึนกับสถาบัน หรื อองค์กรเหล่านัน
กําหนดให้มี สําหรับงานวิจยั ทางวิชาการฉบับนี ผูเ้ ขียนได้พยายามรวมรวมข้อมูลให้มากทีสุด โดย
อาศัยเอกสารทางวิชาการหลายๆสถาบัน เป็ นแหล่งค้นคว้าและอ้างอิง เพือจัดทําเอกสารทาง
วิชาการฉบับนี โดยอ้างอิงหัวข้อของการเขียนรายงานการวิจยั ของสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห
งชาติ(9) และใช้เป็ นแนวทางสําหรับการประเมินเปรี ยบเทียบกับเอกสารทางวิชาการหรื องานวิจยั ทุก
เรื องของบุคลากรทีขอประเมินผลงานบุคคล(และในฐานะกรรมการประเมินผลงาน) ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ให้มีมาตรฐานเดียวกัน สําหรับงานวิจยั ทีจะนําเสนอ ด้วยเหตุน ี เอกสาร
วิชาการฉบับนี จึงสะท้อนมุมมองผูเ้ ขียนในฐานะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ จึงหวังว่า
เอกสารวิชาการฉบับนีอาจเป็ นประโยชน์ต่อนักวิจยั และผูท้ ีสนใจในการทําวิจยั ในรุ่ นต่อไป ในการ
จัดเตรี ยมข้อมูล เตรี ยมความพร้อมในการนําเสนอเข้าใจระบบการอ้างอิง การสื บค้นทีเป็ นแบบ
มาตรฐานเดียวกัน ทําให้การวิจยั มีความถูกต้องมากยิง ขึน สมบูรณ์และถูกต้องต่อไป
ตัวอย่ างโครงร่ าง(หรือหัวข้อ)ทียกมาแสดง มีดงั นี.
แบบที 1.โครงร่ างสําคัญของงานวิชาการหรื องานวิจยั (4)
1.หลักการ ทฤษฎี เหตุผล และ/หรื อสมมุติฐาน
2.เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
4.ประโยชน์ทีจะได้รับจาการศึกษา เชิงทฤษฎี และ/หรื อเชิงประยุกต์
5.แผนการดําเนินการ ขอบเขตและวิธีวิจยั
6.สถานทีทีใช้ในการดําเนินการวิจยั และรวบรวมข้อมูล
7.ระยะเวลาในการดําเนินการวิจยั
8.เอกสารอ้างอิง
แบบที 2 โครงร่ างการวิจยั โครงร่ างการวิจยั (5) ควรมีองค์ประกอบสําคัญดังนี
1. ชือเรื อง
2. ความสําคัญและทีมาของปั ญหาการวิจยั
3. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
4. คําถามของการวิจยั
5. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
6. สมมติฐาน* และกรอบแนวความคิดในการวิจยั *

7. ขอบเขตของการวิจยั
8. การให้คาํ นิยามเชิงปฏิบตั ิทีจะใช้ในการวิจยั *
9. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับจากการวิจยั
10. ระเบียบวิธีวิจยั
11. ระยะเวลาในการดําเนินงาน
12. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการวิจยั
13. บรรณานุกรม
14. ภาคผนวก*
15. ประวัติของผูด้ าํ เนินการวิจยั
* ไม่จาํ เป็ นต้องมีทุกโครงการ
แบบที 3 โครงร่ างการวิจยั หรื อวิทยานิพนธ์(5)
ประกอบด้วย 9 หัวข้อใหญ่ดงั นี (6)
1. ความสําคัญของเรื องทีศึกษา (significance of the study)
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา (objectives)
3. ขอบเขตของการศึกษา (scope of the study)
4. ข้อจํากัดของการศึกษา (limitation of the study)
5. การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเกียวข้อง (review of literature)
6. กรอบแนวคิดทีใช้ในการศึกษา (conceptual framework)
7. คําจํากัดความหรื อนิยามศัพท์เฉพาะ (operational definition)
8. ระเบียบวิธีศึกษา (methodology)
9. ประโยชน์ทีจะได้รับจากการศึกษา (study benefits)
นอกจาก 9 หัวข้อใหญ่น ีแล้ว ยังได้เพิมเติมอีก 3 หัวข้อใหญ่ ได้แก่
10. บทคัดย่อ (abstract)
11. การเขียนแบบสอบถาม
12. อืน ๆ (เพิมเติม)
เมือลงในรายละเอียดโครงร่ างงานวิจยั มี องค์ประกอบสําคัญดังนี
1.
ชือเรื อง
2.
ความสําคัญและทีมาของปั ญหาการวิจยั
3.
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
4.
คําถามของการวิจยั
5.
ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้อง

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

สมมติฐาน* และกรอบแนวความคิดในการวิจยั *
ขอบเขตของการวิจยั
การให้คาํ นิยามเชิงปฏิบตั ิทีจะใช้ในการวิจยั *
ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับจากการวิจยั
ระเบียบวิธีวิจยั
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการวิจยั
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติของผูด้ าํ เนินการวิจยั

แบบที 4 โครงร่ างงานวิจยั หรื อวิทยานิพนธ์(12)
ประกอบด้วย 9 หัวข้อ เรี ยงตามลําดับ ดังนี
1. ความสําคัญของเรื องทีศึกษา (significance of the study)
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา (objectives)
3. ขอบเขตของการศึกษา (scope of the study)
4. ข้อจํากัดของการศึกษา (limitation of the study)
5. การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเกียวข้อง (review of literature)
6. กรอบแนวคิดทีใช้ในการศึกษา (conceptual framework)
7. คําจํากัดความ (operational definition)
8. ระเบียบวิธีศึกษา (methodology)
9. ประโยชน์ทีจะได้รับจากการศึกษา (study benefits)

2.7 ความหมายของแต่ ละหัวข้ อ
2.7.1 ชือเรือง (the title) (5)
ชือเรื องควรมีความหมายสัน กะทัดรัดและชัดเจน เพือระบุถึงเรื องทีจะทําการศึกษาวิจยั ว่า
ทําอะไร กับใคร ทีไหน อย่างไร เมือใด หรื อต้องการผลอะไร
นอกจากนี ควรคํานึ ง ด้ว ยว่ า
ชือเรื องกับเนือหาของเรื องทีตอ้ งการศึกษาควรมีความสอดคล้องกันการเลือกเรื องในการทําวิจยั เป็ น
จุดเริ มต้นทีสําคัญ ทีตอ้ งพิจารณารายละเอียดต่างๆ หลายประเด็น โดยเฉพาะประโยชน์ทีจะได้รับ
จากผลของการวิจยั ในการเลือกหัวเรื องของการวิจยั มีขอ้ ควรพิจารณา 4 หัวข้อ คือ

(1) ความสนใจของผูว้ ิจยั ควรเลือกเรื องทีตนเองสนใจมากทีสุด และควรเป็ น
เรื องทีไม่ยากจนเกินไป
(2) ความสําคัญของเรื องทีจะทําวิจยั ควรเลือกเรื องทีมีความสําคัญ และนําไปใช้
ปฏิบตั ิหรื อสร้างแนวความคิดใหม่ๆ ได้
(3) เป็ นเรื องทีสามารถทําวิจยั ได้ เรื องทีเลือกต้องอยูใ่ นวิสัยทีจะทําวิจยั ได้ โดยไม่มี
ผลกระทบอันเนื องจากปั ญหาต่างๆ เช่น ด้านจริ ยธรรม ด้านงบประมาณ ด้านตัวแปรและการเก็บ
ข้อมูล ด้านระยะเวลาและการบริ หาร ด้านการเมือง หรื อเกินความสามารถของผูว้ ิจยั
(4) ไม่ซ าํ ซ้อนกับงานวิจยั ทีทาํ มาแล้ว ซึงอาจมีความซําซ้อนในประเด็นต่างๆ ที
ต้องพิจารณาเพือหลีกเลียง ได้แก่ ชือเรื องและปั ญหาของการวิจยั (พบมากทีสุด) สถานทีทีทาํ การ
วิจยั ระยะเวลาทีทาํ การวิจยั วิธีการ หรื อระเบียบวิธีของการวิจยั
ชือโครงการ หรื อชือเรื อง (new TRF -55)
ชือเรื องเป็ นส่ วนดึงดูดความสนใจจุดแรกของโครงร่ างการวิจยั ทังโครงการ ควรตังชือเรื องให้
น่าสนใจ ทันต่อเหตุการณ์ เป็ นเรื องทีวจิ ยั ได้ และควรแก่การแสวงหาคําตอบ
หลักการตังชือเรื อง นําคําสําคัญ (key words) คือ คําทีแสดงเนื อหาของงานวิจยั ซึ งช่วยในการ
สื บค้นเข้าถึงงานวิจยั เรื องนัน วิธีการคือ ดึงคําหรื อแนวคิดทีปรากฏในชือเรื อง การตังชือเรื องควร
ประกอบด้วยคําสําคัญ ทีครอบคลุมเนื อหาทังหมด ควรหลีกเลียงคําศัพท์สามัญทีมีคุณค่าในการ
สื บค้นน้อย เช่น วิธีการ ปัญหา ลักษณะ สภาพ ระบบความแตกต่างของเรื องมาประกอบเป็ นชือเรื อง
ทําให้ส นั กะทัดรัด ชัดเจน และสื อความหมายครอบคลุมความสําคัญของเรื องทีจะศึกษาทังหมด ชือ
เรื องภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ควรสอดคล้องกันในเชิงความหมาย
2.7.2 “หลักการ ทฤษฎี เหตุผล และ/หรื อสมมุติฐาน” (4) หรื อ “ความสํ าคัญและทีมาของ
ปัญหาการวิจัย” (5, 6) หรือ “ความสําคัญของเรืองทีศึกษา” (12)(background and rationale)
มีการให้นิยามความหมายหัวข้อนี ทีหลากหลาย เช่น
(นิยาม 1) (4) หลักการ ทฤษฎี เหตุผล และ/หรื อสมมุติฐาน” หรื อ “ความสําคัญและทีมาของ
ปั ญหาการวิจยั ” หรื อ “ความสําคัญของเรื องทีศึกษา” เป็ นหัวข้อสําคัญทีเป็ นประเด็นปั ญหาทีน่าจะ
ทําการวิจยั ค้นคว้าหาคําตอบ ดังนันสิ งทีควรเขียนระบุให้ชดั เจน ก็คือเหตุผลสําคัญทีเป็ นประเด็น
ปั ญหา และต้องมีการค้นคว้า มีหลักการ ทฤษฎีหรื อสมมุติฐานใดบ้างทีจะสนับสนุ นเหตุผลทีเลือก
ทําการวิจยั
เพือเป็ นแนวทางในการเขียน อาจใช้วธิ ีเขียนเพือตอบคําถามต่อไปนี

(1) ประเด็นปั ญหา หรื อคําตอบทีตอ้ งการค้นหาคืออะไร? มีปัญหาอะไรบ้าง? ต้อง
ตอบคําถามอะไรบ้าง?
(2) มี ค วามจํา เป็ นเพี ย งใดที จ ะค้น หาคํา ตอบดัง กล่ า ว? ถ้า ไม่ ค ้น หาจะเสี ย หาย
อย่างไร? เมือได้คาํ ตอบแล้วจะช่วยให้อะไรดีข นึ ? อย่างไร?
(3) การค้นหาคําตอบทําได้อย่างไร? ใช้วธิ ีการใดบ้าง?
(4) มีหลักการ หรื อแนวคิดใดทีน่าว่าใช้วิธีการนีแล้วจะได้คาํ ตอบ
(5) มีสมมุติฐานหรื อทฤษฎีสนับสนุนโดยตรง หรื อเทียบเคียงได้บา้ งหรื อไม่?
(6) มีปัจจัยใด ทีเกียวข้องกับวิธีการค้นหาคําตอบ อย่างไร?
สรุ ปได้ว่า หัวข้อนี ควรพยายามเขียนเพือโน้มน้าวคระกรรมการทีพิจารณาผลงานให้เห็นคล้อยตาม
ประเด็ น ปั ญ หาของหั ว ข้อ วิจัย และควรมี ก ารศึ ก ษา ค้น คว้า หลัก การและแนวคิ ด ที นํา เสนอมี
แนวทางทีเป็ นไปได้ หรื อเป็ นไปตามหลักวิชาและวิธีการทีจะใช้ในการศึกษานันมีความเหมาะสม
แล้ว ทีสําคัญประเด็นปั ญหาของหัวข้อวิจัยจะต้องไม่ซ าํ ซ้อนกับผูอ้ ืนทีมีการศึกษาค้นคว้ามาก่อน
หน้านีแล้ว(4)
หลักการและเหตุผล (background and rationale)
อาจเรี ยกต่างๆกัน เช่น ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา ภูมิหลังของปั ญหา ความจําเป็ น
ทีจะทําการวิจยั หรื อ ความสําคัญของโครงการวิจยั ฯลฯ ไม่ว่าจะเรี ยกอย่างไร ต้องระบุวา่ ปั ญหาการ
วิจัย คืออะไร มีความเป็ นมาหรื อภูมิหลังอย่างไร มี ความสํา คัญ รวมทัง ความจํา เป็ น คุณ ค่า และ
ประโยชน์ ทีจะได้จากผลการวิจยั ในเรื องนี โดยผูว้ ิจยั ควรเริ มจากการเขียนปูพืนโดยมองปั ญหาและ
วิเ คราะห์ ปั ญหาอย่า งกว้า งๆ ก่ อ นว่า สภาพทัว ๆไปของปั ญ หาเป็ นอย่า งไร และภายในสภาพที
กล่ า วถึ ง มี ปั ญ หาอะไรเกิ ด ขึ น บ้า ง ประเด็ น ปั ญ หาที ผูว้ ิ จัย หยิบ ยกมาศึ ก ษาคือ อะไร ระบุ ว่ า มี
การศึกษาเกียวกับเรื องนี มาแล้วหรื อยัง ทีใดบ้าง และการศึกษาทีเสนอนี จะช่วยเพิมคุณค่า ต่องาน
ด้านนี ได้อย่างไร
(นิยาม 2) (9) “หลักการ ทฤษฎี เหตุผล และ/หรื อสมมุติฐาน” หรื อ “ความสําคัญและทีมาของ
ปั ญหาการวิจัย” หรื อ “ความสําคัญของเรื องทีศึกษา”เป็ นความนํา ทีประกอบด้วยส่ วนต่าง ๆ
ต่อไปนี ภูมิหลังที เ กียวข้อ งกับ เรื องที คน้ คว้าวิจัย ความจํา เป็ นที จะต้องศึกษาปั ญหาข้อนี เพื อ
ความก้าวหน้าของวิชาการในแขนงนัน ปัญหาการวิจยั ทีเป็ น ข้อความทีช ีให้เห็นถึงข้อความ
หรื อข้อคําถามทีผเู ้ ขียนต้องการศึกษาค้นคว้า
2.7.2 นิยามวัตถุประสงค์ ของการวิจยั
วัตถุประสงค์ของการวิจยั (Objectives)(4) หมายถึงการค้นหาคําตอบของประเด็นปั ญหา

วัตถุประสงค์ของการวิจยั (Objectives)(5)
เป็ นการกําหนดประเด็นการศึกษา ในเรื องทีจะทําวิจยั ต้องชัดเจน และเฉพาะเจาะจง ไม่
คลุมเครื อ โดยบ่งชีถึง สิ งทีจะทํา ทังขอบเขต และคําตอบทีคาดว่าจะได้รับ ทังในระยะสัน และระยะ
ยาว การตังวัตถุประสงค์ ต้องให้สมเหตุสมผล กับทรัพยากรทีเสนอขอ และเวลาทีจะใช้
จําแนกได้เป็ น 2 ชนิด คือ
(1) วัตถุประสงค์ทวั ไป (General Objective) กล่าวถึงสิ งที คาดหวัง หรื อสิ งทีคาดว่าจะ
เกิ ด ขึน จากการวิจัย นี เป็ นการแสดงรายละเอี ย ด เกี ย วกับ จุ ด มุ่ ง หมาย ในระดับ กว้า ง จึ ง ควร
ครอบคลุมงานวิจยั ทีจะทําทังหมด
(2) วัตถุประสงค์เฉพาะ (Specific Objective) จะพรรณนาถึงสิ งทีจะเกิดขึนจริ ง ในงานวิจยั
นี โดยอธิบายรายละเอียดว่า จะทําอะไร โดยใคร ทํามากน้อยเพียงใด ทีไหน เมือไร และเพืออะไร
โดยการเรี ยงหัวข้อ ควรเรี ยงตามลําดับความสําคัญ ก่อน หลัง
วัตถุประสงค์ของการศึกษา(6) หมายถึง การแสดงถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษาอย่างกว้าง ๆ
โดยแยกเป็ นข้อ ๆ และตรงประเด็น เพือแสดงให้เห็ นถึงการนําเสนออย่างชัดเจนเป็ นระบบ
นอกจากนัน ยังเป็ นพืนฐานหรื อแนวทางสําหรับการศึกษาในหัวข้ออืนทีทีมีความสัมพันธ์กนั ด้วย
วัตถุประสงค์ของการศึกษาแต่ละข้อ อาจครอบคลุมเรื อง ดังนี (1) ทีมา ความสําคัญ หรื อมูลเหตุชกั
จูงใจทีทาํ ให้ผศู ้ ึกษากําหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาแต่ละข้อ (2) สาระสําคัญของวัตถุประสงค์
ของการศึกษาแต่ละข้อ และ (3) ประโยชน์ทีจะได้รับจากการกําหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาแต่
ละข้อ หรื อการนําวัตถุประสงค์ของการศึกษาแต่ละข้อไปใช้ประโยชน์
วัตถุประสงค์ของการวิจยั (9) หมายถึง ความมุ่งหมายทีผเู ้ ขียนต้องการค้นหาข้อเท็จจริ งโดย
วิธีการวิจยั

2.7.3 ประโยชน์ ทีคาดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับจากการวิจยั (expected benefits and application)(5)
อธิบายถึงประโยชน์ทีจะนําไปใช้ได้จริ ง ในด้านวิชาการ เช่น จะเป็ นการค้นพบทฤษฎีใหม่
ซึงสนับสนุนหรื อ คัดค้านทฤษฎีเดิม และประโยชน์ในเชิงประยุกต์ เช่น นําไปวางแผนและกําหนด
นโยบายต่างๆ หรื อประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพือหาแนวทางพัฒนาให้ดีข นึ เป็ นต้น โดยครอบคลุม
ทัง ผลในระยะสัน และระยะยาว ทังผลทางตรง และทางอ้อม และควรระบุในรายละเอียดว่า ผล
ดังกล่าว จะตกกับใคร เป็ นสําคัญ ยกตัวอย่าง เช่น โครงการวิจยั เรื อง การฝึ กอบรมอาสาสมัคร ระดับ

หมู่บา้ น ผลในระยะสัน ก็อาจจะได้แก่ จํานวนอาสาสมัครผ่านการอบรมในโครงนี ส่ วนผลกระทบ
(impact) โดยตรง ในระยะยาว ก็อาจจะเป็ น คุ ณภาพชี วิตของคนในชุ มชนนัน ที ดีข ึน ส่ วนผล
ทางอ้อม อาจจะได้แก่ การกระตุน้ ให้ประชาชน ในชุมชนนัน มีส่วนร่ วม ในการพัฒนาหมู่บา้ น ของ
ตนเอง
ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ(9) หมายถึง ข้อความทีช ีให้เห็นว่า เมือศึกษาค้นคว้าในเรื องนี
แล้ว ข้อค้นพบอันเป็ นผลการศึกษาจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ใคร ในลักษณะใด
2.7.4 นิยาม ขอบเขตของการศึกษา (Scope of the study)
ขอบเขตการศึกษา(4)เป็ นการระบุให้ทราบขอบเขตเชิงพืนที เชิงเวลา เชิงคุณสมบัติเฉพาะ
ของกลุ่มตัวอย่างข้อมูล หรื ออืนๆ เพือแสดงให้ชดั เจนสิ งทีนําเสนอในงานวิจยั ครอบคลุมแค่ไหน
ควรกําหนดแผนการโดยประมาณ อาจแสดงในรู ปตารางการทํางาน แสดงระยะเวลาของกิจกรรม
ย่อย หรื อในรู ปของ flow chart ต้องสอดคล้องกับหัวข้อวิจยั และวัตถุประสงค์
ศึกษามีขอบข่ายกว้างขวางเพียงใด เนื องจากผูว้ ิจยั ไม่สามารถทําการศึกษาได้ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุม
ของปั ญหานัน จึงต้องกําหนดขอบเขตของการศึกษาให้แน่ นอน ว่าจะครอบคลุมอะไรบ้าง ซึ งอาจ
ทําได้โดยการกําหนดขอบเขตของเรื องให้แคบลงเฉพาะตอนใดตอนหนึงของสาขาวิชา หรื อกําหนด
กลุม่ ประชากร สถานทีวิจยั หรื อระยะเวลา
ต้องระบุสถานทีทีใช้ในการดําเนินการวิจยั และรวบรวมข้อมูล
ขอบเขตการศึ ก ษา (5) เป็ นการระบุ ใ ห้ท ราบว่ า การวิ จัย ที จ ะศึ ก ษามี ข อบข่ า ยกว้า งขวาง
เพี ยงใด เนื องจากผูว้ ิจัยไม่ส ามารถทํา การศึ กษาได้ครบถ้วนทุ กแง่ ทุกมุมของปั ญหานัน จึ ง ต้อง
กําหนดขอบเขตของการศึกษาให้แน่ นอน ว่าจะครอบคลุมอะไรบ้าง ซึ งอาจทําได้โดยการกําหนด
ขอบเขตของเรื องให้แ คบลงเฉพาะตอนใดตอนหนึ ง ของสาขาวิชา หรื อกํา หนดกลุ่มประชากร
สถานทีวิจยั หรื อระยะเวลา
2.7.5 นิยาม ข้อจํากัดของการศึกษา (Limitation of the study)(9)
ขอบเขตของปั ญหา และความจํากัดของปั ญหา (scope and limitation of the problem)
หมายถึง การขีดวงจํากัดลงให้แน่นอนว่าจะศึกษาพิจารณาในขอบเขตไหน กําหนดสถานที กําหนด
คุณสมบัติของตัวอย่างทีนาํ มาศึกษา
2.7.8นิยาม เอกสารและงานวิจัยทีเกีย วข้ อง
มีคาํ อธิบายในหัวข้อนีพอสรุ ปได้ดงั นี
ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้อง(4) เป็ นหัวข้อทีได้มาจากการอ่าน ทบทวนเอกสาร รายงาน
วิจยั หรื อบทความจากวารสารในหัวข้อทีเกียวข้องกับประเด็นปั ญหาทีกาํ ลังจะทําการค้นคว้าวิจัย

และจะใช้เป็ นเอกสารอ้างอิงต่อไป องค์ประกอบสําคัญอย่างน้อย 2 ส่ วนทีสอดคล้องกับหัวข้อนี
ได้แก่
1.ส่ วนทีส รุ ปทํา ให้ท ราบสถานภาพปั จจุ บ ันหรื อองค์ความรู ้ที มีอยู่ในปั จจุ บ ัน เกี ยวกับ
ประเด็น ปั ญ หาของหั วข้องานวิจัย เช่ น เคยมีใ ครศึ กษาค้น คว้า เพือ หาคํา ตอบในประเด็นนี หรื อ
ประเด็นใกล้เคียงมาแล้วบ้าง? ใช้วธิ ีการใด?และได้ผลเป็ นอย่างไร?
การทีได้อ่านทบทวนเอกสารทีเกียวข้องอย่างกว้างขวางจะช่วยให้ทราบว่าประเด็นปั ญหา
ของหัวข้อวิทยานิ พนธ์ทีประสงค์จะศึกษาค้นคว้านัน เคยมีใครศึกษามาก่อนแล้วหรื อไม่? อย่างไร?
สิ งที กาํ ลังจะเสนอนันไม่ควรจะซําซ้อนกับงานทีเคยมีทาํ มาก่อนแล้ว เว้นเสี ยแต่ว่าเป็ นการศึกษา
ปั ญหาเดียวกัน แต่ใช้วิธีการหรื อการเข้าหาคําตอบ แตกต่างกันออกไป ใช้ปัจจัยเงือนไขทีแตกต่าง
จากงานเดิม หรื ออาจใช้วิธีการเดียวกันแต่แนวคิดและสมมุติฐานทีแตกต่างออกไป และงานวิจยั นี
ต้องการพิสูจน์เพือยืนยันหรื อล้มล้างคําตอบของประเด็นปั ญหาจากผลงานเดิ ม ก็อาจเป็ นเหตุผล
เพียงพอทีจะทํางานวิจยั นีได้
2. ส่ วนทีสรุ ปสาระเกียวกับระเบียบวิธี(methodology) หรื อเทคนิ คทุกๆวิธี ทีคิดนําเสนอ
และนํามาใช้ในโครงการวิจัยนี และมีง านวิจัยใดที ใช้วิธีการ/เทคนิ คดัง กล่ าวมาแล้วบ้าง ภายใต้
ข้อจํากัดหรื อเงือนไขใด ประยุกต์กบั ประเด็นปั ญหาใด มีขอบเขตของการศึกษาครอบคลุมเพียงใด
และได้ผลเป็ นอย่างไร? เป็ นต้น
นอกเหนื อ จากองค์ป ระกอบสองส่ ว นนี แล้ว อาจมี ขอ้ สรุ ป จากเอกสารที เ กี ย วข้อ งใน
ประเด็นอืนๆ ทีจะมีส่วนช่วยให้โครงการวิจยั นีสมบูรณ์ยงิ ขึน
ประโยชน์ของเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง(review of related literatures) นอกเหนือจาก
ทีกล่าวมาข้างต้น ยังช่วยให้ผวู ้ ิจยั ทราบถึงแหล่งข้อมูลต่อเนื อง สามารถขยายผลต่อไปได้ สามารถ
นํามาเปรี ยบเทียบ วิเคราะห์ อ้างอิง กับงานวิจยั ได้ และช่วยให้สามารถหลีกเลียงการศึกษาซําว้อน
กับงานทีเคยมีผทู ้ าํ มาก่อนแล้ว
เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง (review of related literatures)(5)
อาจเรี ยกว่า การทบทวนวรรณกรรม(เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง) ส่ วนนีเป็ นการเขียนถึงสิ ง
ทีผูว้ ิจัยได้มาจากการศึกษาค้นคว้าเอกสารต่างๆ ทังทฤษฎี และงานวิจัยที เกียวข้องได้แก่ ทฤษฎี
หลักการ ข้อเท็จจริ งต่างๆ แนวความคิดของผูเ้ ชียวชาญ ตลอดจนผลงานวิจยั ต่างๆ ทีเกียวข้องกับ
ปัญหาของผูว้ จิ ยั รวมทังมองเห็นแนวทางในการดําเนินการศึกษาร่ วมไปกับผูว้ ิจยั ด้วย โดยจัดลําดับ
หัวข้อหรื อเนื อเรื องทีเขียนตามตัวแปรทีศึกษา และในแต่ละหัวข้อเนื อเรื องก็จดั เรี ยงตามลําดับเวลา
ด้วย เพือให้ผอู ้ า่ นได้เห็นพัฒนาการต่างๆ ทีเกียวกับปั ญหา นอกจากนีผวู ้ ิจยั ควรจะต้องมีการสรุ ปไว้
ด้วย เพือให้ผอู ้ ่านได้เห็นความสัมพันธ์ท งั ส่ วนทีสอดคล้องกัน ขัดแย้งกัน และส่ วนทียงั ไม่ได้ศึกษา

ทัง ในแง่ ป ระเด็ น เวลา สถานที วิธี การศึ กษาฯลฯ การเขีย นส่ ว นนี ทํา ให้เ กิ ด ประโยชน์ต่ อการ
ตังสมมติฐานด้วย
หลังจากทีผวู ้ ิจยั ได้เขียนเรี ยบเรี ยงการทบทวนวรรณกรรมแล้ว ควรมีการประเมินงานเขียนเรี ยบ
เรี ยงนันอีกครังหนึ ง ว่ามีความสมบูรณ์ท งั เนื อหา ภาษา และความต่อเนืองมากน้อยแค่ไหน สําหรับ
การประเมินการเขียนเรี ยบเรี ยงการทบทวนวรรณกรรม
วรรณกรรมและงานวิจยั ทีเกียวข้อง หมายความรวมถึง หนังสื อ ตํารา เอกสาร ผลงานวิจยั
บทความ หรื อเอกสารอืนใดทีเกีย วข้องกับเรื องทีศึกษา
ส่ วนการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเกียวข้อง หมายถึง การทีผศู ้ ึกษาได้ศึกษา อ่าน
หรื อเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ทัง ที เ ป็ นข้อ มู ล ที เ ป็ นข้อ เท็ จ จริ งและข้อ มู ล ที เ ป็ นความคิ ด เห็ น จาก
วรรณกรรมและงานวิจยั ในเรื องทีเกียวกับแนวคิดทฤษฎี หลักการ ระเบียบวิธีศึกษา ตัวแปร หรื อ
เรื องอืนใด แล้วนํามาใช้ในการศึกษาครั งนี การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที เกียวข้องมี
ประโยชน์รวมทังมีความเกียวข้องสัมพันธ์หรื อสอดคล้องกับหัวข้อหรื อส่ วนอืน ๆ ของการศึกษา
ด้วย กล่าวคือ จะทําให้ผศู ้ ึกษาได้ทราบและเข้าใจว่า (1) เรื องทีกาํ ลังศึกษา ได้เคยมีใครศึกษาไว้ก่อน
แล้วมากน้อยเพียงใด (2) มีปัญหาใดบ้าง และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร (3) ควรศึกษาซําหรื อศึกษา
เรื องอืนใดเพิมขึน และ (4) หากไม่เคยมีใครศึกษา อาจริ เริ มศึกษาได้ นอกจากนัน ข้อมูลทีได้จาก
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเกียวข้องยังมีความเกียวข้องสัมพันธ์หรื อสอดคล้องกับหัวข้อ
อืนหรื อส่ วนอืน ๆ ของการศึกษาอีกด้วย โดยผูศ้ ึกษาอาจนําไปใช้เป็ นแนวทางในการสร้างหรื อ
กําหนด (1) กรอบแนวคิดทีใช้ในการศึกษา (2) วัตถุประสงค์ของการศึกษาและขอบเขตของ
การศึกษาให้สมบูรณ์ยงิ ขึน (3) คําจํากัดความหรื อนิ ยามศัพท์เฉพาะทีใช้ในการศึกษา (4) ระเบียบวิธี
ศึกษา (5) แบบสอบถาม และ (6) ปั ญหา ตลอดจนข้อเสนอแนะหรื อเสนอแนวทางแก้ไขของ
การศึกษา เป็ นต้น
บ่อยครังทีงานวิจัยหรื อวิทยานิ พนธ์มีจาํ นวนหน้ามากเกินความจําเป็ น อาจเป็ นเพราะ ผู ้
ศึกษาได้นาํ วรรณกรรมหรื องานวิจัยที เกียวข้องมาใส่ ไว้มากมายอย่า งไม่ตรงประเด็นและไม่ได้
นําไปใช้ประโยชน์จริ ง เมือเป็ นเช่นนี ผูศ้ ึกษาจึงควรนําวรรณกรรม ผลงานวิจยั หรื อเอกสารที
เกียวข้องมาใส่ ไว้ หนึ ง เฉพาะเท่าทีจาํ เป็ นและตรงกับประเด็นหลักหรื อเรื องทีศึกษา และ สอง
นําไปใช้ประโยชน์จริ งด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง วรรณกรรม ผลงานวิจยั หรื อเอกสารในส่ วนที
เกียวกับ “ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข หรื อแนวทางการพัฒนา” กล่าวอีกอย่างหนึงได้ว่า ข้อมูลหรื อ
ข้อความหรื อแนวคิดใดทีไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาไม่ตรงกับประเด็นหลักทีกาํ ลังศึกษา
และไม่ได้นาํ ไปใช้จริ งแล้ว ไม่ควรนํามาใส่ รวมไว้ดว้ ยเพราะไม่เพียงจะทําให้งานวิจยั หรื อวิทยานิพนธ์มีจาํ นวนหน้าเพิม มากขึนเกินความจําเป็ นแล้ว ยังทําให้ขอ้ มูลหรื อข้อความหรื อแนวคิดนันไม่
มีความสัมพันธ์หรื อสอดคล้องกับบทอืนอีกด้วย หากผูศ้ ึกษาดําเนิ นการได้เช่นนี ย่อมทําให้คุณค่า
ของงานวิจยั หรื อวิทยานิ พนธ์เพิมขึนอีกมาก เนื องจากมีระบบในการนําเสนอ มีการวางแผนไว้

ล่วงหน้าอย่างรัดกุม รวมทังมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกันทุกบท ตัวอย่างเช่น มีความสัมพันธ์
กันระหว่าง “บทวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเกียวข้อง” กับ“บทสรุ ปและข้อเสนอแนะ”

2.7.9 คําถามของการวิจัย (research question )(5)
เป็ นสิ งสําคัญทีผวู ้ ิจยั ต้องกําหนดขึน (problem identification) และให้นิยามปั ญหานันอย่าง
ชัดเจน เพราะปั ญหาทีชดั เจนจะช่วยให้ผวู ้ ิจยั กําหนดวัตถุประสงค์ ตังสมมติฐาน ให้นิยามตัวแปรที
สําคัญ ๆ ตลอดจน การวัดตัวแปรเหล่านันได้ถา้ ผูว้ ิจยั ตังคําถามทีไม่ชดั เจนทําให้การวางแผนในขัน
ต่อไป เกิดความสับสนได้
คํา ถามของการวิจัยต้องเหมาะสม (relevant)สัมพันธ์กบั เรื องที จะศึ กษา ควรมีคาํ ถาม ที
สําคัญทีสุดทีผวู ้ ิจยั ต้องการคําตอบมากทีสุด มีคาํ ถามเดียวเรี ยกว่า คําถามหลัก (primary research
question) ซึ งคําถามหลักนี จะนํามาใช้เป็ นข้อมูลในการคํานวณ ขนาดของตัวอย่าง (sample size)
ผูว้ ิจยั อาจกําหนดให้มีคาํ ถามรอง (secondary research question) อีกจํานวนหนึงก็ได้ ซึ งคําถามรอง
นี เป็ นคําถามทีเราต้องการคําตอบ เช่นเดียวกัน แต่มีความสําคัญรองลงมา โดยผูว้ ิจยั ต้องระลึกว่า ผล
ของการวิจัย อาจไม่ ส ามารถตอบคํา ถามรองนี ได้ ทัง นี เพราะ การคํา นวณขนาดตัวอย่า ง ไม่ ไ ด้
คํานวณเพือตอบคําถามรองเหล่านี
2.7.10 สมมติ ฐ าน* (Hypothesis) และกรอบแนวความคิ ด ในการวิ จั ย *(conceptual

framework)
สมมติฐาน(5) เป็ นการคาดคะเนหรื อการทายคําตอบอย่างมีเหตุผล ทีแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระหรื อตัวแปรต้น และตัวแปรตาม สมมติฐานทําหน้าทีเสมือนเป็ นทิศทาง และ
แนวทางในการวิจยั ช่ วยเสนอแนะแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
สมมติฐานต้องตอบวัตถูประสงค์ของการวิจยั ได้ครบถ้วนและทดสอบและวัดได้
ผูว้ ิจัยควรนําสมมติ ฐานต่า งๆ ทีเ ขียนไว้มารวมกันให้เป็ นระบบและมี ความเชื อมโยงกันใน
ลักษณะทีเป็ นกรอบแนวความคิดของการศึกษาวิจยั ทังเรื อง แสดงถึงทีมาหรื อปั จจัยทีเป็ นตัวกําหนด
ในพฤติกรรมดังกล่าว หรื อในทางกลับกัน ผูว้ ิจยั อาจกําหนดกรอบแนวความคิดของการวิจยั ซึ งระบุ
ว่าการวิจัยนี มีตวั แปรอะไรบ้าง และตัวแปรเหล่า นี มีความสัมพันธ์กนั อย่า งไรก่อน แล้วจึ ง เขียน
สมมติฐานทีระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในลักษณะทีเป็ นข้อๆ ในภายหลัง
สมมติ ฐาน(13)สมมติฐาน (หรื อสะกดว่า สมมุติฐาน) หรื อ ข้อสันนิ ษฐาน คือการอธิ บาย
ความคาดหมายล่วงหน้าสําหรั บปรากฏการณ์ทีส ามารถสั งเกตได้ มักใช้เ ป็ นมูลฐานแห่ งการหา

เหตุผล การทดลอง หรื อการวิจัย ในทางวิท ยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ จะตังสมมติฐานจากสิ ง ที
สังเกตการณ์ได้กอ่ นหน้านี ซึงอาจไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนด้วยทฤษฎีทีมีอยูใ่ นปัจจุบนั
สมมติฐาน(14) หมายถึง ข้อความทีคาด คะเนความสัมพันธ์หรื อความแตกต่างระหว่างตัว
แปรทีศึกษาทีสมมติข ึนชัว คราว สมมติฐาน ถือได้ว่าเป็ นเครื องช่วยในการกําหนดข้อมูลทีจะต้อง
รวบรวม
สมมติฐาน หมายถึง
• ข้อความหรื อคํา อธิ บ ายเฉพาะที ผูว้ ิจัยคาดคะเนคํา ตอบโดยอาศัยแนวคิด หลักการ
ทฤษฎีทีเกีย วข้อง หรื อประสบการณ์
• ข้อ ความหรื อข้อ สมมติ ซ ึ งผู ้วิ จั ย คาดไว้เ กี ย วกับ คุ ณ ลัก ษณะของตัว แปร หรื อ
ความสัมพันธ์ของ 2 ตัวแปรขึนไป
• เป็ นข้อสมมติชวั คราวเพือเป็ นแนวทางในการค้นคว้าหาข้อเท็จจริ ง
มีนกั วิชาการหลายท่านให้ความหมายของสมมติฐานไว้อย่างน่าสนใจ เช่น
สมมติฐาน คือ คําสรุ ปโดยอาศัยการเดาเพือคาดการณ์ล่วงหน้า และคําสรุ ปนันยังไม่คงที
แน่นอนตายตัว มีรากฐานมาจากความเป็ นจริ ง สามารถทดสอบได้โดยการใช้ขอ้ มูล สมมติฐานอาจ
เป็ นคําพูดทีกล่าวถึงความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ทีเกิดขึนเพือทํานายปรากฏการณ์ทีเกิดขึนนัน
สมมติฐาน คือ ข้อความที มีหน้าตาเสมื อนข้อความเชิ ง บอกเล่า แต่ แท้จริ ง แล้วเป็ นการ
คาดคะเนถึงสภาพการณ์น นั ๆ เอกลักษณ์ทีสําคัญของสมมติฐานก็คือ เป็ นการคาดการณ์ทีจะต้อง
ทดสอบต่อไปว่าข้อเท็จจริ งเป็ นอย่างไรแน่
สมมติฐาน คือ เครื องมือทางวิทยาศาสตร์ เป็ นข้อความทีช ีแนะความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปร 2 ตัวแปรขึนไป หรื อคําตอบปั ญหาการวิจยั ทีคาดหวังไว้ กล่าวโดยสรุ ปก็คือ สมมติฐานเป็ น
ข้อเสนอทีตอ้ งพิสูจน์ให้แคบเข้า หรื อต้องการพิสูจน์ให้เป็ นทฤษฎีนนั เอง
สมมติ ฐาน คือ ข้อความเฉพาะที ผวู ้ ิจัยคาดคะเนคํา ตอบไว้ โดยอาศัยทฤษฎีทีเ กียวข้อง
ความรู ้ กฎเกณฑ์ต่ า งๆ หรื อ จากประสบการณ์ ของผูว้ ิ จัย เอง ซึ งจะใช้เ ป็ นแนวทางในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่อไป
สมมติฐาน คือ ข้อเสนอหรื อเงื อนไขต่างๆ ที ผูว้ ิจัย กํา หนดขึนมา โดยคาดคะเนว่าเป็ น
คําตอบของปั ญหา ซึ งยังไม่มีการพิสูจน์ และหากว่าได้รับการพิสูจน์ว่าเป็ นความจริ งหรื อตรงกับ
ข้อเท็จจริ ง สมมติฐานนี กจ็ ะกลายเป็ นคําอธิบายทีถูกต้อง กลายเป็ นส่ วนหนึ งของความรู ้ใหม่ สมา
รถสร้างเป็ นหลักทัว ไป หรื อกลายเป็ นส่ วนหนึงของทฤษฎีทีใช้อธิบายในพฤติกรรมเรื องนันๆ ได้
สรุ ป ก็คื อ สมมติ ฐ านเป็ นส่ ว นหนึ ง ของการอธิ บ ายปรากฏการณ์ ที ต้อ งการศึ ก ษา ใน
สมมติฐานเราจึงต้องระบุให้ชดั เจนว่าอะไรสัมพันธ์กบั อะไร สัมพันธ์กนั อย่างไร หรื ออะไรเป็ นเหตุ
อะไรเป็ นผล สมมติฐานเป็ นข้อยืนยันเกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวหรื อเกินกว่า

การตั.งสมมติฐานในการวิจยั (Research Hypothesis)(14)
การตังสมมติฐานในการวิจยั เป็ นขันตอนของการคาดคะเนหรื อคาดเดาคําตอบของปั ญหา
การวิจยั การคาดเดาคําตอบมีประโยชน์ในการกําหนดทิศทางการหาข้อมูล เพือตรวจสอบปั ญหา
การวิจยั เป็ นการ คาดเดาคําตอบอย่างมีเหตุมีผล ผูว้ ิจยั ควรตังสมมติฐานการวิจยั หลังจากทีได้ศึกษา
ทฤษฎี เอกสารต่าง ๆ ตลอดจนงานวิจยั ทีเกีย วข้อง จนผูว้ ิจยั มีแนวความคิดเพียงพอทีจะคาดเดา โดย
อาศัยเหตุผลเหล่านัน ได้อย่างสมเหตุสมผล
สมมติ ฐ านในการวิจัยเป็ นคํา กล่ า วที แสดงความถึ ง ความสั มพันธ์ ที ค าดการณ์ ห รื อ เดา
ระหว่างตัวแปรสองตัวขึนไป คํากล่าวนีจะต้องแสดงทิศทางของความสัมพันธ์ว่าเป็ นเช่นไรเช่นเป็ น
บวกหรื อลบและเป็ นคํากล่าวทีจะต้องพิสูจน์ต่อไปว่าเป็ นจริ งเช่นนันหรื อไม่เพราะฉะนันสมมติฐาน
วิจยั จะต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี
1. มีตวั แปรอย่างน้อย 2 ตัวและระบุตวั แปรให้ชดั เจน ทังตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
2. เป็ นความสัมพันธ์ทีจะต้องบอกทิศทาง ความสัมพันธ์ของตัวแปรตังแต่ 2 ตัวขึนไป
3. ต้องนําไปพิสูจน์ตอ่ ไปในอนาคต
ความสําคัญของสมมติฐาน
สมมติฐานจัดว่าเป็ นสิ งทีจาํ เป็ นมากอย่างหนึงในการวิจยั เพราะเป็ นแหล่งเชือมโยงระหว่าง
ปั ญหากับข้อเท็จจริ งเชิงประจักษ์ทีจะตอบปั ญหา สมมติฐานยังเป็ นเสมือนแนวทางในการสํารวจ
ปรากฏการณ์ทีเกีย วกับปัญหาทีกาํ ลังทําการสื บค้นอยูน่  นั
ความสําคัญของสมมติฐานพอจะประมวลได้เป็ นข้อๆ ดังนี
การชีให้เห็นปั ญหาชัดเจน ถ้าไม่มีสมมติฐานเป็ นเครื องชีนาํ ผูว้ ิจยั อาจเสี ยเวลาในการหาสา
เหตุและการแก้ปัญหาโดยเป็ นการกระทําที ผิวเผิน แต่การตังสมมติฐานนัน ผูว้ ิจยั จะต้องได้ตรวจ
สอบอย่า งถีถ้วนถึ ง ข้อเท็จจริ ง และมโนทัศน์ที คาดว่า จะสัมพันธ์กบั ปั ญหา แล้วแยกแยะให้เ ห็ น
ข้อสนเทศทีคาดว่าจะเกีย วข้องในเชิงความสัมพันธ์ ทังนีในกระบวนการสร้างสมมติฐาน การนิรนัย
ผลทีตามมา และการนิยามคําทีใช้น นั จะช่วยทําให้เห็นประเด็นของปัญหาทีทาํ การวิจยั ชัดเจนขึน
สมมติ ฐ านช่ ว ยกํา หนดความเกี ย วข้อ งระหว่ า งข้อ เท็ จ จริ ง ความรู ้ เ ชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ข ึ น อยู่กับ
ข้อเท็จจริ งทีได้รับการเลือกเฟ้ นอย่างรอบคอบ ซึ งเป็ นสิ งทีจาํ เป็ นอย่างยิง ในการสื บค้นความจริ ง
การรวบรวมข้อมูลจํานวนมากโดยปราศจากจุดหมายนัน เป็ นการกระทําทีไร้ประโยชน์เพราะข้อมูล
เหล่านัน ทีมิได้เลือกเฟ้ นจะให้เหตุผลทีเป็ นไปได้หลายหลากแตกต่างกัน จนไม่สามารถจะสรุ ปเป็ น
ข้อยุติทีชัดเจนได้ ข้อเท็จจริ งที จาํ เป็ นในการแก้ไขปั ญหานันจะไม่ เ กิดขึนโดยอัตโนมัติ แต่ถา้ มี
สมมติฐานแล้ว จะทําให้ผวู ้ ิจัยแน่ ใจว่า ควรรวบรวมข้อเท็จจริ งอะไรมากน้อยแค่ไหนจึ ง จะเพียง
พอทีจะทดสอบผลทีตามมาได้ครบถ้วน สมมติฐานจึงช่วยในการกําหนดและรวบรวมสิ งทีตอ้ งการ
เพือแก้ปัญหาวิจยั นัน

สมมติ ฐ านเป็ นตัว ชี ก ารออกแบบการวิ จัย สมมติ ฐ านไม่ ใ ช่ เ พี ย งแต่ ช ี แ นวทางว่ า ควร
พิ จ ารณาข้อ สนเทศใดแต่ จ ะช่ ว ยบอกวิ ธี ที จ ะรวบรวมข้อ มู ล ด้วย สมมติ ฐ านที ส ร้ า งอย่า งดี จ ะ
เสนอแนะว่ารู ปแบบการวิจยั ควรจะเป็ นเช่นไรจึงจะเหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหาเฉพาะทีตอ้ งการ
ทราบ สมมติฐานจะบอกแนวทางถึงกลุ่มตัวอย่างแบบสอบหรื อเครื องมือทีจาํ เป็ นต้องใช้ จะมีวิธีการ
อย่า งไร วิ ธี ก ารสถิ ติ ที เ หมาะสมคื อ อะไรตลอดจนจะรวบรวมข้อ เท็ จ จริ ง ในสถานการณ์ ใ ดที
เหมาะสมกับปัญหา
สมมติฐานช่ วยอธิ บายปรากฏการณ์ การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ น ันไม่ใช่ เป็ นเพียงการ
รวบรวมข้อเท็จจริ งและจัดพวกตามคุณสมบัติผิวเผินของข้อเท็จจริ งเหล่านัน สมมติฐานทีสร้างขึน
จากข้อเท็จจริ งจะช่ วยให้ผวู ้ ิจัยมีเครื องมือที มีประสิ ทธิ ภาพในการสํารวจและอธิ บายสิ งทีแฝงอยู่
เบืองหลังได้ สมมติฐานช่วยกําหนดขอบเขตของข้อยุติ ถ้าหากผูว้ ิจยั ได้ต งั สมมติฐานในเชิงนิรนัยไว้
ก็เท่ากับได้วางขอบเขตในข้อยุติไว้แล้ว ผูว้ ิจยั อาจระบุเหตุผลว่าถ้า H1 จริ งแล้วข้อเท็จจริ งเหล่านี
ย่อมเกิดขึนจากการทดสอบกับข้อมูลจริ ง ข้อเท็จจริ งนันเกิดขึนหรื อไม่เกิดขึน ดังนันข้อยุติกจ็ ะเป็ น
ว่า ได้รับการยืนยันหรื อไม่ได้รับการยืนยัน สมมติฐานจึงให้ขอบเขตในการตีความข้อค้นพบอย่าง
เฉี ยบขาดและมีความหมายกระชับ ถ้าไม่มีสมมติฐานที เป็ นการทํานายล่วงหน้าข้อเท็จจริ งก็ไม่มี
โอกาสทีจะได้รับการยืนยันหรื อไม่ได้รับการยืนยันแต่อย่างใด
แหล่งทีมาของสมมติฐาน
โดยที ส มมติ ฐานเป็ นการคาดคะเนผลการวิ จัย ก่ อนที จะดํา เนิ น การเก็บ รวบรวมข้อ มูล
ฉะนัน เพือให้คาํ ตอบหรื อสมมติฐาน นันมีความน่าเชือถือหรื อถูกต้องมากทีสุด ผูว้ ิจยั ควรหาวิธีการ
และเหตุผลทีจะนํามาใช้ประกอบหื อสนับสนุ นการกําหนดสมมติฐาน ให้มากทีสุดเท่าทีจะทําได้
โดยอาจศึกษาจากแหล่งทีมาดังต่อไปนี
1. ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผูว้ ิจยั เพราะในการทําวิจยั เรื องหนึ งเรื องใด
นัน ผูว้ ิจยั จะต้องมีความรู ้หรื อมีประสบการณ์อย่างดีในเรื องทีจะทํา เพราะความรู ้ ความสามรถ และ
ประสบการณ์ทีเกียวข้อง (หรื อพัฒนาขึนโดยการศึกษาหาความรู ้ เช่น การอ่าน เป็ นต้น) จะช่วยให้
การกําหนดสมมติฐานเป็ นไปในลักษณะทีถูกต้อง หรื อใกล้เคียงกับความเป็ นจริ ง
2.การใช้หลักเหตุผล สมมติฐานทีกาํ หนดขึนต้องสมเหตุสมผล ฉะนันผูว้ ิจยั จึงควรใช้หลัก
เหตุผลหรื อความเป็ นไปได้มาคิดวิเคราะห์หรื อแยกแยะสิ งต่างๆ เพือหาเหตุ และผล ว่ามีอะไรสําคัญ
และอะไรที มี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน จากการคิ ดวิ เ คราะห์ อ ย่า งมี เ หตุ ผ ลนี เอง ที นํา มาซึ งการสร้ า ง
สมมติฐานทีดี
3.การใช้ทฤษฎี แนวคิด และหลักการ ทังนี เพราะทฤษฎี แนวคิด และหลักการต่างๆ เป็ นสิ ง
ทีได้รับการยืนยันสนับสนุ น และพิสู จน์มาแล้ว ฉะนัน หากผูว้ ิจัยมีความรู ้ ความเข้าใจในทฤษฎี

หลักการ และแนวคิดต่างๆ ทีเกียวข้องกับปั ญหาการวิจยั อย่างดีแล้ว จะทําให้ผวู ้ ิจยั เกิดแนวคิดใน
การกําหนดสมมติฐานได้
4. การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร บทความ รายงาน และงานวิจยั ทีเกียวข้อง การศึกษาค้นคว้า
จากแหล่ ง ดัง กล่ า วนี จะให้ป ระโยชน์ อย่า งยิง ต่ อ ผูว้ ิจัย ในการที จะนํา ไปใช้ก าํ หนดสมมติ ฐ าน
โดยเฉพาะอย่างยิง ผลการวิจยั ในประเด็นปั ญหาทํานองเดียวกัน เช่น ต้องการศึกษาเรื องความพึง
พอใจในการปฏิบตั ิงานของนักประชาสงเคราะห์ ท่านอาจไปค้นคว้าดูว่ามีงานวิจยั ทีศึกษาเกียวกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของผูป้ ฏิบตั ิงานในหน่วยงานอืนตําแหน่งอืนบ้างหรื อไม่ ถ้ามีกใ็ ห้ดู
ต่อไปว่าผลการศึกษานันๆ พบว่าอย่างไร โดยใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั อย่างไร เป็ นต้น
5. การศึกษาเปรี ยบเที ยบ การเปรี ยบเทียบความเป็ นจริ งต่างๆ ทีมีอยูต่ ามธรรมชาติ หรื อ
เปรี ยบเทียบกับความเป็ นจริ งทีคน้ พบในสาขาวิชาอืนๆ ศาสตร์อืนๆ อาจทําให้ผวู ้ ิจยั สามารถนําไป
กําหนดสมมติฐานได้ เพราะการวิจยั บางเรื องต้องใช้วิธีการกําหนดสมมติฐานในเชิงเปรี ยบเทียบ
6. ความเชือ ค่า นิ ยม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ ความเชือ ค่านิ ยม
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี และวัฒ นธรรมต่ า งๆ ที เ ชื อ ถื อ กัน มากๆ สามารถนํา มากํา หนดเป็ น
สมมติฐานในการวิจยั ได้ เช่น ในการส่ งเสริ มให้ประชาชนใช้ถุงยางอนามัยทุกครังทีมีเพศสัมพันธ์
ต้องพบกับปั ญหามากมาย โดยทีปัญหาหนึ งพบว่า ผูช้ ายไทยมีความเชื อว่า การใช้ถุงยางอนามัย
เปรี ยบเสมือนการอาบนําโดยไม่ถอดเสื อผ้า ทําให้สมรรถภาพทางเพศลดถอยลง หรื อในการรณรงค์
ให้บิ ดามารดาส่ ง บุ ตรหลานเข้า เรี ยนในสถานศึกษาใกล้บ้า น พบว่าค่านิ ยมเกียวกับชื อเสี ยงของ
สถานศึ กษาทํา ให้การรณรงค์น ี ไม่ป ระสบความสํา เร็ จเท่ าที ควร เป็ นต้น จึ งเห็ นได้ว่า ความเชื อ
ค่านิ ยม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ อาจนํามากําหนดเป็ นสมมติฐานสําหรับนํา
ไหพิสูจน์ และทดสอบต่อไป
ลักษณะของสมมติฐานวิจยั ทีดี
การเขียนสมมติฐานนัน ผูว้ ิจยั ต้องมีอุปกรณ์ของความคิดและข้อเท็จจริ งต่างๆ มากพอเพือที
ให้สมมติฐานแต่ละข้อมีอาํ นาจในการพยากรณ์สูง ฉะนัน การเขียนสมมติฐานจะต้องอาศัยความรู ้
ความเข้าใจ จินตนาการ การอ่านอย่างกว้างขวาง ตลอดจนมีการทดลองวิจยั (Pilot Study) แล้วนํา
ข้อมูลเหล่านันมาวิเคราะห์ และใช้หลักตรรกศาสตร์สังเคราะห์ข นึ เป็ นสมมติฐาน ดังนัน สมมติฐาน
ทีดีจึงควรมีลกั ษณะดังนี
1. สมมติฐานทีดีตอ้ งอธิบาย หรื อตอบคําถามได้หมด และอยูใ่ นรู ปแบบทีสามารถสรุ ปได้
ว่าจะสนับสนุนหรื อคัดค้านได้
2. สมมติ ฐานที ดีจะต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ งที รู้กนั อยูท่ วั ไป ใช้เทคนิ คที
สามารถวัดได้ และเป็ นเทคนิคทีมีอยูแ่ พร่ หลาย ใช้กนั ในวงกว้าง
3. ภาษาทีใช้ในการเขียนต้องเข้าใจง่าย ทังในแง่ภาษา เหตุผล และวิธีการทีจะตรวจสอบ

4. สมมติฐานทีดีตอ้ งสามารถทดสอบได้ดว้ ยข้อมูล หรื อหลักฐาน
5. สมมติฐานทีดีตอ้ งสมเหตุสมผลตามทฤษฎี และความรู ้พืนฐาน และจํากัดขอบเขตของ
การตรวจสอบได้ สมมติฐานหนึงข้อ จึงควรใช้คาํ ถามเพียงหนึงข้อเท่านัน
6. สมมติฐานทีดีตอ้ งสอดคล้องกับจุดมุง่ หมายการวิจยั
7. สมมติฐานทีดีตอ้ งมีอาํ นาจการพยากรณ์สูง นัน คือ สมมติฐานนันควรนําไปใช้อธิ บาย
สภาพการณ์ทีคล้ายๆ กันได้

ประเภทของสมมติฐาน
1.สมมติฐานการวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง 2 ตัวขึนไป/ ทิศทาง
ตัวอย่างเช่น อายุ (ตัวแปรอิสระ) น่าจะมีผล มีอิทธิพลเชิงบวก/เชิงลบ ต่อ การทํางาน (ตัวแปรตาม )
2.สมมติฐานทางสถิติ
สมมติฐานศูนย์ (Ho) บอกว่าตัวแปรทีศึกษา มี/ไม่มี ความสัมพันธ์หรื อ มี/ไม่มี ความแตกต่าง
สมมติฐานขัดแย้ง (H1) ตัวแปรทีศึกษามีความสัมพันธ์กนั หรื อมีความแตกต่างกัน
ประเภทของสมมติฐาน
สมมติฐานแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทคือ
1. สมมติฐานเชิงบรรยาย (Descriptive hypothesis) เป็ นสมมติฐานทีเขียนคาดเดา คําตอบ
ของการวิจัย อยู่ในรู ปของการบรรยาย หรื ออธิ บายความสัมพันธ์ของตัวแปรที ศึกษาสมมติ ฐาน
ประเภทนี ใช้ในการเขียนรายงานการวิจยั หรื อเรี ยกว่าสมมติฐานการวิจยั (Research hypothesis)
ตัวอย่างสมมติฐานการวิจยั ผูท้ ีสูบบุหรี เป็ นโรคมากกว่าผูท้ ีไม่สูบบุหรี การสู บบุหรี มีความสัมพันธ์
ทางบวก กับ การเป็ นมะเร็ งในปอด
2. สมมติฐานเชิงสถิติ (Statistical hypothesis) เป็ นสมมติฐานที เขียนคาดเดาคําตอบของ
การวิจัย อยู่ในรู ป ของความ สั ม พัน ธ์ห รื อ ความแตกต่ า งของตัวแปร ในรู ป ของโครงสร้ า งทาง
คณิ ตศาสตร์ ซึ งใช้สัญลักษณ์แทนค่าพารามิเตอร์ (Parameter) สมมติฐานประเภทนี ใช้ในการ
ทดสอบทาง สถิติ ความจริ งทีคน้ พบจากการวิจยั เป็ น ความจริ งทีมีโอกาสทีจะเกิดขึนบ่อย ๆ หรื อมี
โอกาสที จะเป็ นจริ งมาก ซึ งตรวจสอบโดยอาศัยหลักความน่ าจะเป็ น (Probability) ในทางสถิติ
สัญลักษณ์ของค่าพารามิเตอร์ ทีใช้เขียนในสมมติฐานทางสถิติได้แก่
µ แทนค่าคะแนนเฉลีย
O แทนค่าความแปรปรวน
O แทนค่าความเบียงเบนมาตรฐาน
V แทนค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

สมมติฐานเชิงสถิติน นั แบ่งได้เป็ น 2 ประเภทคือ
1. สมมติฐานเป็ นกลาง (Null hypothesis) เป็ นสมมติฐานทีมีลกั ษณะเป็ นเงือนไขหรื อ
ข้อตกลงเบืองต้นทียอมรับก่อน มีลกั ษณะเงือนไขทีเท่ากันหรื อเป็ นกลาง เช่น
Ho : µ1 = µ2
Ho : O1 = O2
2. สมมติ ฐานไม่เป็ นกลางหรื อ สมมติ ฐานทางเลือก (Alternative hypothesis) เป็ น
สมมติฐานอืนทีไม่ใช่สมมติ ฐานเป็ นกลาง ใช้เพือรองรับการสรุ ปผล เมือนักวิจยั ปฏิเสธสมมติฐาน
ทีเป็ นกลาง การเขียนสมมติฐานไม่เป็ นกลางนี สามารถเขียนได้ 2 ลักษณะคือ
2.1 สมมติฐานทีมีทิศทาง คือสมมติ ฐานทีเขียนแสดงถึง ความสัมพันธ์หรื อความแตกต่าง
ของตัวแปรไปในทิศทางใดทิศทางหนึง ซึงอาจจะเป็ นไปในทางบวกหรื อทางลบ เช่น
Hi : µ1 > µ2
Hi : µ1 < µ2
Hi: ผูท้ ีสูบบุหรี เป็ นโรคมะเร็ งใน ปอดมากกว่าผูท้ ีไม่สูบบุหรี
Hi: ผูท้ ีไม่สูบบุหรี เป็ นโรคมะเร็ ง ในปอดน้อยกว่าผูท้ ีสูบบุหรี
2.2 สมมติ ฐานที ไม่ มีทิ ศทาง คือ สมมติ ฐานที เ ขียนแสดงถึ ง ความสั มพันธ์หรื อความ
แตกต่างของตัวแปรทีไม่บอกว่าความสัมพันธ์จะเป็ นไปในทิศทางใด เช่น
Hi: µ1 = µ2
Hi : ผูท้ ีสูบบุหรี เป็ นโรคมะเร็ งใน ปอดแตกต่างกับผูท้ ีไม่สูบบุหรี
ข้อแนะนําในการเขียนสมมติฐาน
1. เขียนอยูใ่ นรู ป ประโยคบอกเล่า
2. เขียนหลังจากได้ศึกษา เอกสาร งานวิจยั มามากเพียงพอ
3. เลือกใช้คาํ หรื อข้อความ ทีรัดกุม ไม่ฟุ่มเฟื อย
4. มีสมมติฐานให้ครอบคลุม สอด คล้องกับจุดมุง่ หมายของการวิจยั
5. สมมติฐานแต่ละข้อเขียนเพือตอบ คําถามเพียงคําถามเดียว
สิ งทีควรคํานึงเมือจะตังสมมติฐาน
1. ท่านมีสมมติฐานว่าอย่างไร
2. สมมติฐานนีมีทางเป็ นไปได้ไหม
3. สมมติฐานนันกล่าวไว้รัดกุม หรื อชัดเจนเพียงใด
4. สมมติฐานนันมีทางทดสอบได้หรื อไม่

5. สมควรตังสมมติฐานเป็ นประโยคบอกเล่า หรื อเป็ นคําถาม
6. มีสมมติฐานทีจะต้องทดสอบจริ งๆ เท่าไร
7. สมมติฐานแต่ละข้อมีความสัมพันธ์ซ ึงกันและกันหรื อไม่
8. ท่านควรจะตังสมมติฐานเชิงเหตุและผล หรื อเชิงความสัมพันธ์
ลักษณะของสมมติฐานทีดี
1. สามารถตรวจสอบได้ ด้วยข้อมูล และหลักฐาน
2. สมเหตุสมผลตามหลักทฤษฎีหรื อ ความรู ้พนื ฐาน
3. สอดคล้องกับจุดมุง่ หมายของการ วิจยั
4.ใช้ภาษาง่ายสื อความหมาย
5. สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ ง
จํานวนสมมติฐาน
โครงการวิจยั หนึ งอาจมีสมมติฐาน เพียงข้อเดียวหรื อหลายข้อก็ได้ข ึนอยูก่ บั วัตถุประสงค์
หรื อเป้ าหมายในการวิจยั ทีผวู ้ ิจยั กําหนดไว้ ตัวแปรทีปรากฏในสมมติฐานข้อใด ข้อ
หนึ งแล้ว ยังสามารถนําไปใช้เป็ นตัวแปรในสมมติฐานข้ออืนอีกได้ นอกจากนันแล้วยังสามารถ
เปลียนแปลงสถานภาพของตัวแปรอิสระ เป็ นตัวแปรตาม หรื อในทางตรงข้ามได้ สมมติฐานทุกข้อ
จะต้องมุง่ ไปในทางทีจะให้ได้มา ซึ งคําตอบต่อปัญหาการวิจยั ตามทีกาํ หนดไว้ในกรอบแนวคิด
ประโยชน์ในการตังสมมติฐาน
การตังสมมติฐานมีประโยชน์ต่อการวิจยั ดังต่อไปนี
1. สมมติฐานช่วยให้ผวู ้ ิจยั มองเห็นปัญหาการวิจยั ชัดเจนยิง ขึน เช่น ทําให้มองเห็นว่าปั ญหา
นีมีความสัมพันธ์เกีย วข้องกับตัวแปรใดบ้าง และเป็ นปั ญหาลักษณะใด เป็ นต้น
2. สมมติฐานช่วยจํากัดขอบเขตของการวิจยั ทําให้ผวู ้ ิจยั ทราบแนวทางทีกาํ ลังวิจยั ทําให้
การวิจยั มีจุดมุง่ หมายทีแน่นอน คือ ผูว้ ิจยั จะทําการวิจยั เฉพาะสมมติฐานทีกาํ หนดไว้เท่านัน
3. สมมติฐานช่วยให้มองเห็นภาพของข้อมูลต่างๆ และความสัมพันธ์ของข้อมูลทีจะนํามา
ทดสอบสมมติฐานนัน
4. สมมติฐานช่วยชีแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลว่า ควรจะเก็บรวบรวมข้อมูลในเรื อง
อะไร แค่ไหน และจะเก็บในลักษณะใด พร้อมทังช่วยวิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ
5. สมมติฐานอาจสามารถบอกให้ทราบถึงการวางแผนรู ปแบบของการวิจยั (Research
Design) หรื อวิธีแก้ปัญหา

6. สมมติ ฐ านช่ ว ยให้ ผูว้ ิ จัย เข้า ใจตัว แปรที ศึ ก ษาได้อ ย่า งชัด แจ้ง เพราะการกํา หนด
สมมติฐาน เป็ นการกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ซึ งผูว้ ิจัยจําเป็ นต้องศึกษาลักษณะ
และธรรมชาติของตัวแปรให้เข้าใจอย่างลึกซึง
7. สมมติฐานช่วยชีแนวทางในการแปลผล และสรุ ปผลทีได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล หรื อ
เป็ นเครื องมือในการกําหนดโครงร่ างหรื อแผนงาน (Frame Work) ในการสรุ ปผลให้แก่ผวู ้ ิจยั นัน เอง
ทังนี เพราะในการแปลผลการวิจยั นัน จะยึดสมมติฐานเป็ นหลัก โดยพิจารณาว่าผลทีได้น นั มีความ
สอดคล้องหรื อขัดแย้งกับสมมติฐานทีกาํ หนดไว้เพียงใด ซึงจะทําให้การแปลผลและสรุ ปผลง่ายขึน
สรุ ป สมมติฐานเป็ นข้อเสนอเพือนําไปทดสอบความถูกต้อง โดยทดสอบจากประสบการณ์
แห่ งความจริ ง สมมติฐานอาจทดสอบว่าผิดหรื อถูกก็ได้ สมมติฐานทีทดสอบว่าผิดมิได้หมายความ
ว่าเป็ นสมมติฐานทีไม่มีประโยชน์ สมมติฐานทีปฏิเสธ (Reject) อาจจะช่วยแนะนํานักวิจยั ให้สนใจ
ข้อ เท็ จ จริ ง หรื อความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งข้อ เท็ จ จริ ง บางอย่า งที ไ ม่ ไ ด้ค าดหมายไว้ก็ ไ ด้ ดัง นั น
สมมติฐานจะบอกให้เราทราบว่า จะค้นหาอะไร เมือได้รวบรวมข้อเท็จจริ ง โดยมีการจัดระเบียบ
และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกันแล้ว ข้อเท็จจริ งก็ประกอบกันเป็ นทฤษฎี เพราะฉะนันทฤษฎี
จึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาก ในทางปฏิบตั ิ ทฤษฎีกค็ อื สมมติฐานทีได้ปรับปรุ งแล้วนัน เอง

การกําหนดคํานิยามเชิงปฏิบัตทิ ีจะนํามาใช้ ในการวิจยั (operational definition)
ในการวิจยั อาจมี ตัวแปร (variables) หรื อคํา (terms) ศัพท์เฉพาะต่าง ๆ ทีจาํ เป็ นต้องให้คาํ จํากัด
ความอย่างชัดเจน ในรู ปทีสามารถสังเกต (observation) หรื อวัด (measurement) ได้ ไม่เช่นนันแล้ว
อาจมีการแปลความหมายไปได้หลายทาง ตัวอย่างเช่น คําว่า คุณภาพชีวิต, ตัวแปรทีเกียวกับความรู ้
ทัศนคติ , ความพึงพอใจ, ความปวด เป็ นต้น

ระเบียบวิธีศึกษา (Methodology), หรือ ระเบียบวิธีวจิ ัย (research methodology)(5)
เป็ นการให้รายละเอียดเกียวกับ ขันตอนในการดําเนิ นการวิจัยว่า แต่ละขันตอนจํา ทําอย่างไร
โดยทัว ไปเป็ นการให้รายละเอียดในเรื องต่อไปนี คือ
1.วิธีวิจยั จะเลือกใช้วิธีวิจยั แบบใด เช่น จะใช้การวิจยั เอกสาร การวิจยั แบบทดลอง การวิจยั เชิง
สํา รวจ การวิจัย เชิ ง คุ ณ ภาพ หรื อ จะใช้ห ลายๆ วิ ธี ร วมกัน ซึ งก็ ต ้อ งระบุ ใ ห้ชัด เจนว่ า จะใช้วิ ธี
อะไรบ้าง
2.แหล่ง ข้อมูล จะเก็บข้อมูลจากแหล่งใดบ้าง เช่ น จะเก็บข้อมูลทุติยภูมิ จากทะเบียนราษฎร์
สมุดสถิติรายปี สํามะโนประชากรและเคหะ ฯลฯ หรื อจะเป็ นข้อมูลปฐมภูมิ จากการสํารวจ การ
สนทนากลุ่ม การสังเกต การสัมภาษณ์ระดับลึก ฯลฯ เป็ นต้น

3. ประชากรที จ ะศึก ษา ระบุ ให้ชัด เจนว่ า ใครคื อประชากรที ต้อ งการศึ กษา และกํา หนด
คุณลักษณะของประชากรทีจะศึกษาให้ชดั เจน เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา เขตทีอยูอ่ าศัย
บางครังประชากรทีตอ้ งการศึกษาอาจไม่ใช่ปัจเจกบุคคลก็ได้ เช่น อาจเป็ นครัวเรื อน หมู่บา้ น อําเภอ
จังหวัด ฯลฯ ก็ได้
4. วิธีการสุ่ มตัวอย่า ง ควรอธิ บายว่าจะใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบใด ขนาดตัวอย่า งมี จาํ นวน
เท่าใด จะเก็บข้อมูลจากทีไหน และจะเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้อย่างไร
5. วิธีการเก็บ ข้อมูล ระบุว่าจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลอย่างไร มีการใช้เครื องมือและทดสอบ
เครื องมื อ อย่ า งไร เช่ น จะใช้ วิ ธี ก ารส่ งแบบสอบถามทางไปรษณี ย ์ การสั ม ภาษณ์ แ บบมี
แบบสอบถาม การสังเกต หรื อการสนทนากลุ่ม เป็ นต้น
6. การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล ระบุการประมวลผลข้อมูลจะทําอย่างไร จะใช้
เครื องมืออะไรในการประมวลผลข้อมูล และในการวิเคราะห์ขอ้ มูลหรื อการทดสอบสมมติฐานจะ
ทําอย่างไร จะใช้สถิติอะไรบ้างในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพือให้สามารถตอบคําถามของการวิจัยที
ต้องการได้

ระยะเวลาในการดําเนินงาน(5)
ผูว้ ิจยั ต้องระบุถึงระยะเวลาทีจะใช้ในการดําเนิ นงานวิจยั ทังหมดว่าจะใช้เวลานานเท่าใด และ
ต้องระบุระยะเวลาทีใช้สาํ หรับแต่ละขันตอนของการวิจยั วิธีการเขียนรายละเอียดของหัวข้อนีอาจ
ทําได้ 2 แบบ ตามทีแสดงไว้ในตัวอย่างต่อไปนี (การวิจยั ใช้เวลาดําเนินการ 12 เดือน)
ตัวอย่ างที 1
ก. ขันตอนการเตรี ยมการ : ค้นหาชือเรื องหรื อปัญหาทีจะทํา (3 เดือน)
1. ศึกษาเอกสารและรายงานการวิจยั ทีเกีย วข้อง
2. ติดต่อหน่วยงานทีเกีย วข้อง(ขออนุมตั ิดาํ เนินการ,ติดต่อผูน้ าํ ชุมชน,เตรี ยมชุมชน)
และรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทีจาํ เป็ น
3. สร้างเครื องมือทีใช้ในการวิจยั
4. จัดหาและฝึ กอบรมผูช้ ่วยนักวิจยั
5. ทดสอบและแก้ไขเครื องมือทีใช้ในการวิจยั
ข. ขันตอนการเก็บข้อมูล (2 เดือน)
6. เลือกประชากรตัวอย่าง
7. สัมภาษณ์ประชากรตัวอย่าง
ค. ขันตอนการประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล (3 เดือน)
8. ลงรหัส ตรวจสอบรหัส นําข้อมูลเข้าเครื อง และทําการบรรณาธิการด้วยเครื อง
คอมพิวเตอร์

9. เขียนโปรแกรมเพือทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิติตา่ งๆ ตามทีกาํ หนดไว้
รวมทังแปลผลข้อมูล
ง. การเขียนรายงาน และการเผยแพร่ ผลงาน (4 เดือน)
10.เขียนรายงานการวิจยั 3 เดือน
11.จัดพิมพ์ 1 เดือน
ตัวอย่ างที 2 ตารางปฏิบตั ิงานโดยใช้ Gantt Chart
กิจกรรม

เดือน
ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ก. การเตรียมการ
1.การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
2.การติดต่อหน่วยงานและรวบรวมข้อมูลทีจาํ เป็ น
3.สร้างเครื องมือทีใช้ในการวิจยั
4.จัดหาและฝึ กอบรมผูช้ ่วยนักวิจยั
5.ทดสอบและแก้ไขเครื องมือทีใช้ในการวิจยั
ข. การเก็บข้ อมูล
6.สุ่มตัวอย่าง
7.สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
ค. การประมวลผลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
8.ประมวลผลข้อมูล
9.วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
ง. การเขียนรายงานและการเผยแพร่ ผลงาน
10.เขียนรายงาน
11.จัดพิมพ์รายงาน

งบประมาณ (budget)(5)
หากงานวิจยั มีค่าใช้จ่าย ควรกําหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายเพือการวิจยั ควรแบ่งเป็ นหมวดๆ ว่า
แต่ละหมวดจะใช้งบประมาณเท่าใด การแบ่งหมวดค่าใช้จ่ายทําได้หลายวิธี ตัวอย่างหนึ งของการ
แบ่งหมวด คือ แบ่งเป็ น 8 หมวดใหญ่ๆ ได้แก่
12.1 เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร
12.2 ค่าใช้จ่ายสําหรับงานสนาม
12.3 ค่าใช้จ่ายสํานักงาน
12.4 ค่าครุ ภณั ฑ์
12.5 ค่าประมวลผลข้อมูล
12.6 ค่าพิมพ์รายงาน
12.7 ค่าจัดประชุมวิชาการ เพือปรึ กษาเรื องการดําเนินงาน หรื อเพือเสนอผลงานวิจยั เมือจบ

ธ.ค.

โครงการแล้ว
12.8 ค่าใช้จ่ายอืนๆ
อย่า งไรก็ตาม แหล่ ง ทุนสนับสนุ นการวิจัยแต่ ละแห่ ง อาจกํา หนดรายละเอี ยดของการเขียน
งบประมาณแตกต่างกัน ผูท้ ีจะขอทุนวิจยั จึงควรศึกษาวิธีการเขียนงบประมาณของแหล่งทุนทีตน
ต้องการขอทุนสนับสนุ น และควรทราบถึงยอดเงินงบประมาณสู งสุ ดต่อโครงการทีแหล่งทุนนันๆ
จะให้ การสนับ สนุ นด้วย เนื องจากถ้า ผูว้ ิจัย ตัง งบประมาณไว้สูง เกิ นไป โอกาสที จ ะได้รั บ การ
สนับสนุนก็จะมีนอ้ ยมาก
ผลของการวิจยั (results)(9)
ในส่ วนนีผเู ้ ขียน กล่าวถึงผลงานการวิจยั สิ งต่อไปนีหลักการเลือกวิธีการวิจยั และการเลือก
สถานทีทดลองหรื อศึกษา เพือให้ได้ผลตรงตามจุดประสงค์ทีต งั ไว้แต่แรก เทคนิ คทีใช้ในการวิจยั
ผูเ้ ขียนแสดงให้ทราบว่าดําเนินการค้นคว้าทดลองอย่างไร และรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีใด วิธีจดั ทํากับ
ข้อมูล เมือรวบรวมข้อมูลทีได้จากการทดลองและเทคนิคต่าง ๆ ในแสดงให้เห็นว่าผูเ้ ขียนจัดกระทํา
กับข้อมูลอย่างไร อาจจะเป็ นวิธีคาํ นวณตามแนววิชาสถิติ หรื ออาจเป็ นวิธีสันนิ ษฐานตามหลัก
ตรรกศาสตร์ มาตีความหมายในด้านวิชาการทีผเู ้ ขียนศึกษาอยู่ โดยอาศัยความรู ้เกียวกับสภาพการณ์
โดยทัว ไป และการอ่านเอกสารอืน ๆ ทีได้กล่าวอ้างมาแล้วในบทต้น ๆ ผูเ้ ขียนเสนอผลของการวิจยั
รวมทังสรุ ปผลงานตังแต่ตน้ จนถึงผลทีได้ นอกจากนี อาจกล่าวถึง ผลทีได้จากการวิจยั ครังนี มี
ความสําคัญอย่างไร ต่อสถานการณ์ทีเป็ นจริ ง ข้อเสนอแนะ (recommendation) และการอภิปราย
เกียวกับผลการค้นคว้า อาจกล่าวถึงการนําผลทีได้จากการวิจยั ไปใช้ในการปรับปรุ งสถานการณ์ที
เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั นี บางกรณี อาจมีเพียงข้อเสนอแนะหรื อการอภิปรายเกียวกับผลการวิจยั อย่างใด
อย่างหนึงเท่านันก็ได้ ข้อเสนอให้มีการวิจยั เกียวกับปัญหานีในแง่อืน ๆ หรื อด้านอืน ๆ เพิมเติม

14. ภาคผนวก (appendix)(5)
สิ งที นิยมเอาไว้ทีภาคผนวก เช่น แบบสอบถาม แบบฟอร์ มในการเก็บหรื อบันทึกข้อมูล เมือ
ภาคผนวก มีหลายภาค ให้ใช้เป็ น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ฯลฯ แต่ละภาคผนวก ให้ข นึ หน้าใหม่

15. ประวัตขิ องผู้ดําเนินการวิจยั (biography)(5)
ประวัติของผูว้ ิจัย เป็ นข้อมูลที ผใู ้ ห้ทุ นวิจัยมักจะใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุนวิจัย ซึ งถ้า มี
ผูว้ ิจัยหลายคนก็ต้องมี ป ระวัติของผูว้ ิจัยที อยู่ในตํา แหน่ งสํา คัญๆ ทุ กคนซึ ง ต้องระบุ ว่า ใครเป็ น
หัวหน้าโครงการ ใครเป็ นผูร้ ่ วมโครงการในตําแหน่งใด และใครเป็ นทีปรึ กษาโครงการ
ประวัติผดู ้ าํ เนินการวิจยั ควรประกอบด้วยประวัติส่วนตัว (เช่น อายุ เพศ การศึกษา) ประวัติการ
ทํางาน และผลงานทางวิชาการต่างๆ

บรรณานุกรม (Bibliography) หรือ เอกสารอ้ างอิง (References)
การจัดทําเอกสารทางวิชาการหรื องานวิจยั ผูเ้ ขียนจะต้องจะต้องระบุแหล่งข้อมูลทีได้จาก
บุคคลแหล่งความรู ้ต่างๆ เพราะเป็ นจรรยาบรรณของผูเ้ ขียน และเป็ นการให้เกียรติเจ้าของคําพูด
และความคิด นอกจากนี ยงั เป็ นการให้โอกาสผูอ้ ่านได้พิจารณาความถูกต้องและความสมเหตุสมผล
ในการตีความและการใช้แหล่งข้อมูลต่างๆเพือการศึกษาค้นคว้าเพิมเติมต่อไปด้วย(4) แหล่งข้อมูล
หรื อรายการอ้างอิง อันได้แก่ รายชือหนังสื อ สิ งพิมพ์อืน ๆ โสตทัศนวัสดุ ตลอดจนวิธีการ ทีได้
ข้อมูลมา เพือประกอบ การเอกสารวิจยั เรื องนัน ๆ รายการอ้างอิง จะอยูต่ ่อจากส่ วนเนื อเรื อง และ
ก่อนภาคผนวก โดยรู ปแบบทีใช้ควรเป็ นไปตามสากลนิยม(5)
การเขียนบรรณานุ กรม (Bibliography) หรื อ เอกสารอ้างอิง (References) ในแต่ละสาขามี
ความแตกต่างกัน เป็ นการยากทีจะกําหนดแบบแผนใดแบบแผนหนึง โดยทัว ไปแบบแผนการเขียน
อ้างอิงในเนือหาและการเขียนบรรณานุกรม หรื อเอกสารอ้างอิงจะสอดคล้องกัน ผูว้ ิจยั หรื อผูค้ น้ คว้า
จะต้องใช้แบบแผนใดแบบแผนหนึง และใช้แบบแผนนันในงานวิจยั ตลอดเล่ม
ในทีน ี จะให้ตวั อย่างการเขียนบรรณานุ กรมและเอกสารอ้างอิงระบบหมายเลข(Number
System) เอกสารอ้างอิงระบบหมายเลข (Number System) เป็ นการระบุหมายเลขเอกสารตามลําดับ
ทีอา้ งอิง ระบบนีแบ่งย่อยเป็ น 2 รู ปแบบ
แบบที 1 ใส่ หมายเลขก่อนหลังตามลําดับทีอา้ งอิง (Order system)
การอ้างอิงทําโดยใส่ หมายเลข (1), (2), (3), (4).......ไปตามลําดับ ของเอกสารอ้างอิงทีใช้
รู ปแบบนีสะดวกและง่าย เอกสารอ้างอิงหมายเลขใดทีซ าํ ก็ยงั คงใช้หมายเลขเดิม
แบบที 2 ใส่ หมายเลขก่อนหลังโดยเรี ยงลําดับอักษร (Alphabet number system)
ระบบนี มีหมายเลขเอกสารอ้า งอิง ปรากฏอยู่ในวงเล็บ หรื อบนคําเช่ นเดี ยวกันกับ ระบบ
Order system แต่ลาํ ดับหมายเลขก่อนหลังจะต้องเรี ยงภายหลังจากการทํารายการเอกสารอ้างอิง โดย
เรี ยงตามลําดับอักษร ถ้ามีเอกสารภาไทยก็ให้เรี ยงไว้ก่อนแล้วจึงตามด้วยเอกสารภาษาอังกฤษผู ้ (4)

รู ปแบบการเขียนอ้ างอิงและบรรณานุกรม(15)
การอ้างอิง หมายถึงการบอกแหล่งทีมาของข้อความทีใช้อา้ งอิง ในเนือหาทีนาํ มาเขียนเรี ยบเรี ยง
ปั จจุบนั ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นิยมใช้ คือ
1. การอ้างอิงแบบแทรกปนในเนือหา ซึงมี 2 ระบบ (ส่งศรี ดีศรี แก้ว, 2534 : 78) คือ
1.1 ระบบนาม - ปี ( Author - date)

ระบบนาม - ปี เป็ นระบบทีมีชือผูแ้ ต่ง, ปี ทีพิมพ์ และเลขหน้า ทีอา้ งอิงอยูภ่ ายในวงเล็บ ดัง
ตัวอย่าง

(ชือผูแ้ ต่ง. ปี ทีพิมพ์ : เลขหน้าทีอา้ งอิง)
1.2 ระบบหมายเลข (Number System) เป็ นระบบทีคล้ายคลึงกับระบบนาม - ปี แต่ระบบนีจะ
ใช้หมายเลขแทนชือผูแ้ ต่งเอกสาร
อ้างอิง มีอยู่ 2 วิธี คือ
1.2.1 ให้หมายเลขตามลําดับของการอ้างอิง
1.2.2 ให้หมายเลขตามลําดับอักษรผูแ้ ต่ง
บรรณานุกรม (Bibliography) หมายถึง รายการของทรัพยากรสารสนเทศทังหมดทีผทู ้ าํ
รายงานได้ใช้ประกอบการเขียนรายงาน ทังทีปรากฏชัดเจนโดยเขียนอ้างอิงไว้ และส่ วนทีไม่ปรากฏ
ชัดเจน แต่อาจเป็ นเพียงการรวบรวมความคิดหลาย ๆ แนว แล้วนํามาเรี ยบเรี ยงใหม่

ลําดับ ประเภทบรรณานุกรม
1.

ตัวอย่าง บรรณานุกรมหนังสื อภาษาไทย

2.

ตัวอย่าง บรรณานุกรมภาษาอังกฤษ

3.

ตัวอย่าง บรรณานุกรมวิทยานิพนธ์

4.

ตัวอย่าง บรรณานุกรมบทความจากหนังสื อ

5.

ตัวอย่าง บรรณานุกรมบทความจากวารสาร

6.

ตัวอย่าง บรรณานุกรมคอลัมน์จากวารสาร

7.

ตัวอย่าง บรรณานุกรมคอลัมน์จากหนังสื อพิมพ์

8.

ตัวอย่าง บรรณานุกรมโสตทัศนวัสดุ

9.

ตัวอย่าง บรรณานุกรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

1. บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย
แบบ ก
ชือ / ชื อสกุล. / / ชื อเรื อง. / / ครั งที พิมพ์. / / เมืองที พิมพ์ / : / ผูร้ ับผิดชอบในการพิ มพ์, /
/ / / / / / /ปี ทีพิมพ์.
ตัวอย่าง
กิตติกร มีทรัพย์. จิตวิทยาการเลียงดูเด็ก. พิมพ์ครังที 3. กรุ งเทพฯ: ธุรกิจการพิมพ์, 2544.

แบบ ข
ชือ / ชือสกุล. / / (ปี ทีพิมพ์). / / ชือเรื อง. / / ครังทีพิมพ์. / / เมืองทีพิมพ์ / : / ผูร้ ับผิดชอบ / / / / / / / ใน
การพิมพ์.
ตัวอย่าง
กิติกร มีทรัพย์. (2544). จิตวิทยาการเลียงดูเด็ก. พิมพ์ครังที 3. กรุ งเทพฯ: ธุรกิจการพิมพ์.
2.บรรณานุกรมหนังสือภาษาอังกฤษ
แบบ ก
ชือสกุล. / ชือต้น / ชือกลาง(ถ้ามี). / / ชือเรื อง. / / ครังทีพิมพ์./ /เมืองทีพิมพ ◌์/:/ผูร้ ับผิดชอบ/ / / / / /
/ในการพิมพ์./ / ปี ทีพิมพ์.
ตัวอย่าง
Hartley, Eric Key. Childhood and society. 2 nd ed. New York: Mc Graw - Hill, 1989.
แบบ ข
ชือสกุล./อักษรย่อชือต้น / อักษรย่อชือกลาง(ถ้ามี). / / (ปี ทีพิมพ์). / / ชือเรื อง. / / ครังทีพิมพ์./ / / / / /
/ เมืองทีพิมพ์ /:/ ผูร้ ับผิดชอบในการพิมพ์.
ตัวอย่าง
Hartley, E.K. (1989). Childhood and Society. 2 nd ed. New York: MC Graw -Hill.
3.บรรณานุกรมวิทยานิพนธ์
แบบ ก
ชือผูเ้ ขียน. / / ชือเรื อง. / / ระดับวิทยานิ พนธ์. / / ชือเมืองทีพิมพ์ / : / ชือมหาวิทยาลัย, / / / / / / / / ปี ที
พิมพ์.
ตัวอย่าง
ภัคพร กอบพึงตน. การประเมินคุณภาพการพยาบาลผูค้ ลอดปกติในโรงพยาบาลนครพิงค์จงั หวัด
เชียงใหม่. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540.
แบบ ข
ชือผูเ้ ขียน. / / (ปี ทีพิมพ์). / / ชือเรื อง. / / ระดับวิทยานิ พนธ์, / ชือสาขา / คณะ / / / / / / / / ชือ
มหาวิทยาลัย.

ตัวอย่าง
ภัค พร กอบพึ ง ตน.(2540). การประเมิ น คุ ณ ภาพการพยาบาลผูค้ ลอดปกติ ใ นโรงพยาบาล
นคร พิ ง ค์ จั ง หวั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่ . วิ ท ย า นิ พ น ธ์ พ ย า บ า ล ศาส ต ร มห า บั ณ ฑิ ต , ส า ขา วิ ชา
การบริ หารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
4. บรรณานุกรมบทความจากหนังสือ
แบบ ก
ชือผูเ้ ขียน./ / "ชือตอนหรื อบทความ" / ใน / ชือหนังสื อ. / / หน้า / เลขหน้า. / / ชือบรรณาธิการ / / / /
/ / / (ถ้ามี). / / เมืองทีพิมพ์ / : / ผูร้ ับผิดชอบในการพิมพ์, /ปี ทีพิมพ์.
ตัวอย่าง
สมจิต หนุ เจริ ญกุล และ ประคอง อินทรสมบัติ. "การประเมินผลการพยาบาล" ในเอกสารการ
สอนชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาล หน่ วยที 8-15. หน้า 749 - 781. มยุรา กาญจนางกูร,
บรรณาธิการ. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2536.
แบบ ข
ชือผูเ้ ขียน. / / (ปี ทีพิมพ์). / / ชือบทความ. / / ใน / ชือบรรณาธิการ (บรรณาธิการ)(ถ้ามี). / / / / / /
/ / / ชือหนังสื อ. / / (หน้า / เลขหน้า). / / เมือง / : / ผูร้ ับผิดชอบในการพิมพ์.
ตัวอย่าง
สมจิต หนุ เจริ ญกุล และ ประคอง อินทรสมบัติ. (2536). การประเมินผลการพยาบาลใน มยุรา
กาญจนางกูร (บรรณาธิการ). เอกสารการสอนชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาล หน่วยที 8 15. (หน้า 749- 781). กรุ งเทพฯ : โรง.พิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
5. บรรณานุกรมบทความจากวารสาร
แบบ ก
ชือผูเ้ ขียน. / / "ชือบทความ" / ชือวารสาร. / / ปี ทีหรื อเล่มที (ฉบับที) / : / เลขหน้า; // / / / / / / วัน (ถ้า
มี) / เดือน / ปี .
ตัวอย่าง
วิทยาคม ยาพิศาล. "การพัฒนาคุณภาพระบบงานศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์เชียงใหม่ตามแนว
ทางการตรวจติดตามทางวิชาการและระบบคุณภาพ” กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์. 46(3): 142 - 153:
กรกฎาคม - กันยายน 2547.
แบบ ข
ชือผูเ้ ขียน. / / (ปี , / วัน / เดือน). / / ชือบทความ. / / ชือวารสาร. ปี ทีหรื อเล่ม(ฉบับที), / / / / / / / /เลข
หน้า.

ตัวอย่าง
วิทยาคม ยาพิศาล. (2547,กรกฎาคม - กันยายน). การพัฒนาคุณภาพระบบงานศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ เ ชี ย งใหม่ ต ามแนวทางการตรวจติ ด ตามทางวิ ช าการและระบบคุ ณ ภาพ. .
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. 46(3), 142 - 153.

6.บรรณานุกรมคอลัมน์ จากวารสาร
แบบ ก
ชือผูเ้ ขียน. / /"ชือคอลัมน์ / : / ชือเรื องในคอลัมน์" / ชือวารสาร. / / ปี ทีหรื อเล่มที (ฉบับที) /: / / / / / /
/เลขหน้า; / วัน (ถ้ามี) / เดือน / ปี .
ตัวอย่าง
วิทยา นาควัชระ. "คุยกันเรื องของชีวิต : ประโยชน์ของการท่องเทียว" สกุลไทย. 40(2047) : 191 192 ; 26 ตุลาคม 2544
แบบ ข
ชือผูเ้ ขียน. / / (ปี , วัน / เดือน). / / ชือคอลัมน์/ : /ชือเรื องในคอลัมน์. / / ชือวารสาร. / / ปี ทีหรื อ/ / / / /
/ /เล่มที (ฉบับที),/เลขหน้า.
ตัวอย่าง
วิทยา นาควัชระ. (2544, 26 ตุลาคม). คุยกันเรื องของชีวิต : ประโยชน์ของการท่องเทียว. สกุลไทย.
40(2047), 191 - 192.
7.บรรณานุกรมคอลัมน์ จากหนังสือพิมพ์
แบบ ก
ชือผูเ้ ขียนบทความ. / / "ชือคอลัมน์ / : / ชือเรื องในคอลัมน์" /ชือหนังสื อพิมพ์. / / วัน / เดือน// / / / / /
/ปี . / / หน้า / เลขหน้า.
ตัวอย่าง
นิติภมู ิ เนาวรัตน์. "เปิ ดฟ้ าส่ องโลก : ตัวอย่างการอยูร่ ่ วมกัน : อีย"ู ไทยรัฐ. 5 มิถุนายน 2546.หน้า 2
แบบ ข
ชือผูเ้ ขียนบทความ. / /(ปี , / วัน / เดือน). / /ชือคอลัมน์/: /ชือเรื องในคอลัมน์./ / ชือหนังสื อ/ / / / / / /
พิมพ์, / หน้า / เลขหน้า
ตัวอย่าง

นิติภมู ิ เนาวรัตน์. (2546, 5 มิถุนายน).เปิ ดฟ้ าส่ องโลก: ตัวอย่างการอยูร่ ่ วมกัน: อีย.ู ไทยรัฐ, หน้า 2.

8.บรรณานุกรมโสตทัศนวัสดุ
แบบ ก
ชือผูจ้ ดั ทํา,/ หน้าทีทีรับผิดชอบ./ / ชือเรื อง. / / [ลักษณะของโสตทัศนวัสดุ]./ / ชือเมือง / : / / / / / / / /
ผูร้ ับผิดชอบในการจัดทํา, / ปี ทีจดั ทํา.
ตัวอย่าง
สายหยุด นิยมวิภาต, ผูบ้ รรยาย. ประเด็นปั ญหาการวิจยั ทางการพยาบาลคลินิก.[เทปโทรทัศน์].
ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537.
แบบ ข
ชือผูจ้ ดั ทํา,/ หน้าทีทีรับผิดชอบ. / / (ปี ทีจดั ทํา). / / ชือเรื อง. / / [ลักษณะของโสตทัศนวัสดุ]./ / / / / / /
/ / ชือเมือง / : / ผูร้ ับผิดชอบในการจัดทํา.
ตัวอย่าง
สายหยุด นิยมวิภาต, ผูบ้ รรยาย. (2537). ประเด็นปั ญหาการวิจยั ทางการพยาบาลคลินิก.
[เทปโทรทัศน์]. ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
9.บรรณานุกรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
9.1 ฐานข้ อมูล ซีดี - รอม
แบบ ก
ผูแ้ ต่ง. / / ชือเรื อง. / / [ประเภทของสื อ]. / / รายละเอียดทางการพิมพ์(ถ้ามี). / / / / / / / / / เข้าถึงได้จาก
/ : /แหล่งสารสนเทศ.
ตัวอย่าง
นพรั ต น์ เพชรพงษ์. จํา นวนวัน นอนในโรงพยาบาลของผูป้ ่ วยโรงพยาบาลพิจิต ร. [ซี ดี รอม].
วิ ท ยานิ พ นธ์ พ ยาบาลศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต . เชี ย งใหม่ : มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ ,
2545. สาระสังเขปจาก : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย แผ่นที 3, 2547.
แบบ ข
ผูแ้ ต่ง./ / (ปี ทีพิมพ์ / ผลิต,/วัน / เดือน). / / ชือเรื อง. / / [ประเภทของสื อ]. / // / / / / / / รายละเอียด
ทางการพิมพ์ (ถ้ามี). / / เข้าถึงได้จาก / : / แหล่งสารสนเทศ.
ตัวอย่าง
นพรัตน์ เพชรพงษ์. (2545). จํานวนวันนอนในโรงพยาบาลของผูป้ ่ วยโรงพยาบาลพิจิตร.

[ซีดี - รอม]. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริ หารการ
พยาบาลบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาระสังเขปจาก : ฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์ไทยแผ่นที 3, 2547.
9.2 ฐานข้ อมูลออนไลน์
แบบ ก
ผูแ้ ต่ง./ / ชือเรื อง./ / [ประเภทของสื อ]. / / รายละเอียดทางการพิมพ์ (ถ้ามี). / /
เข้าถึงได้จาก / : /แหล่งสารสนเทศ. / / (วันทีคน้ ข้อมูล / : / วัน / เดือน / ปี ).
ตัวอย่าง
พิมลพรรณ พิทยานุกลู . วิธีสืบค้นวัสดุสารสนเทศ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http :
/ / www.lib.buu.ac.th. (วันทีคน้ ข้อมูล: 16 กันยายน 2546).
เรวัติ ยศสุ ข. "ผลิตภัณฑ์ใต้วงแขนอันตราย." ฉลาดซือ. [ออนไลน์]. 6(6) ;
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2546. เข้าถึงได้จาก : http : //
www.kalathai.com/think/view_hot. ?article_id = 16. (วันทีคน้ ข้อมูล : 20 มิถุนายน 2547)

แบบ ข
ผูแ้ ต่ง. / / (ปี ทีพิมพ์ / ผลิต,/ วัน / เดือน). / / ชือเรื อง. / / [ประเภทของสื อ]. / / รายละเอียด
ทางการพิมพ์ (ถ้ามี). / / เข้าถึงได้จาก / : / แหล่งสารสนเทศ. / /(วันทีคน้ ข้อมูล / : / วัน / เดือน /ปี ).
ตัวอย่าง
พิมลพรรณ พิทยานุกลู . วิธีสืบค้นวัสดุสารสนเทศ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http : / /
/ / www.lib.buu.ac.th. (วันทีคน้ ข้อมูล: 16 กันยายน 2546).
เรวัติ ยศสุ ข. (2546,กุมภาพันธ์ - มีนาคม). "ผลิตภัณฑ์ใต้วงแขนอันตราย." ฉลาดซือ.
[ออนไลน์]. 6(6) เข้าถึงได้จาก: http: / / www.kalathai.com/think/view_hot.
? article_id = 16. (วันทีคน้ ข้อมูล: 20 มิถุนายน 2547).
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