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บทที่ 1  แนวคิดการวิจัย 

ความหมายของการท าวิจัย 

  การวจิัยมาจากค าว่า Research หมายถึง กระบวนการเสาะหาเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงความจริง หรืออาจ

กล่าวไดว้่า การวิจัย คือ การตั้งค าถามและที่ต้องใชก้ระบวนการค้นหาค าตอบอย่างมีหลักการและวิธีการที่

เชื่อถือได้ และเกิดประโยชน์แก่ผู้ท่ีต้องการใช้ผลงานวิจยั กล่าวไดว้่า ลักษณะภาพรวมของการวจิัยจะต้องมี

แนวทางในการศกึษาหรือประเด็นปญัหาท่ีต้องการศกึษา มีกระบวนการวิจัย และค าตอบท่ีได้จากการวจิัย  

 



Assoc.Prof. Dr.Kanyamon  Inwang                                                           Research Methodology หน้า 
4 

 

 

 

งานวิจัย 

ประเด็นปัญหาท่ีท า
ให้เกิดค าถาม 

กระบวนการวิจัย
เพ่ือหาค าตอบ 

ค าตอบท่ีได้จาก
ผลการวิจัย 

ประเด็นแนะน า
ส าหรับการวิจัยครั้ง

ต่อไป 



Assoc.Prof. Dr.Kanyamon  Inwang                                                           Research Methodology หน้า 
5 

 

 

 

 

ประเภทของการวิจัยนั้น ปัจจุบันมีหลายวิธี ในที่นี้แบ่งดว้ยวิธีระเบียบวิธีวิจัย” สามารถแบ่งได้เป็น 3 

ประเภท ดังนี้  

1. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Research)  

การวจิัยประเภทนี้ประยกุต์มาจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือศึกษาข้อเท็จจริงที่เกดิขึน้ในอดีต ซ่ึง

จะน าไปสู่ผลสรุป และความเข้าใจในเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อการพยากรณใ์นอนาคต   

1. ลักษณะส าคัญของการวจิัยเชิงประวตัิศาสตร์  

2. เป็นข้อมูลที่เกิดขึน้ในอดีต ผู้วจิัยไม่สามารถควบคุมได้  

3. เป็นการตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่  

4. เป็นข้อมูลที่มาจากแหล่งปฐมภูมิ  
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5. ใช้การวิเคราะห์ด้วยการวจิารณข์้อมูล ท้ังการวิจารณภ์ายใน และภายนอก 

ข้อมูลของการวิจัยเชงิประวัติศาสตร์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ  

ข้อมูลที่จ าแนกตามแหล่ง ซ่ึงประกอบไปด้วย  

 - ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) ได้แก่เรื่องราวที่ได้จากต้นตอจริง ๆ ได้แก่เอกสารที่ผู้อยู่ใน

เหตุการณ์เขยีนขึน้ตามความจริง หรือจากซากวัตถุโบราณ (Remains of Relies) หรือ จากการบอกเล่า

เรื่องราวของผู้อยู่ในเหตกุารณ์ (Oral History)  

 - ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) ได้แก่ เรื่องราวต่าง ๆ ท่ีได้ถูกรวบรวมขึน้โดยที่ผู้รวบรวม

ไม่ได้อยู่ในเหตกุารณจ์ริง แต่ได้รับการบอกเล่าจากผู้สังเกตการณใ์นเหตกุารณน์ั้น ๆ อีกทอดหนึ่ง หรือ 

รวบรวมจากแหล่งทุติยภูมิอ่ืน ๆ เช่น ต ารา บทความ เอกสาร รูปภาพ (History Test Bodies) หรือ

บรรณานกุรม 

ในการวจิัยเชิงประวัตศิาสตร์นั้น มวีิธีการวิจัยแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ  

1. การศึกษารายกรณี เป็นการศึกษาเพื่อค้นหาความจริงเฉพาะเรื่อง  

2. การศึกษาพัฒนาการ เป็นการศึกษาเพื่อดูความก้าวหน้าของการเปล่ียนแปลง  

3. การศึกษาความเปล่ียนแปลง เป็นการศกึษาท่ีคล้ายกับแบบที่ 2 แต่ต้องเปรียบเทียบ 2 

เหตุการณ ์

ปัญหาในการท าวิจัยเชงิประวัติศาสตร์  

1. การก าหนดปัญหาในงานวิจัย บางครั้งไม่ชัดเจน และแน่นอน ท าให้เกิดปญัหาในการค้นคว้า  

2. การใช้หลักเหตุผล ต้องค านึงถึงข้อเท็จจริง โดยอาศัยข้อมูลเป็นส่วนใหญ่ แล้วจึงมาย่อย และ

วิเคราะห์ ถ้าข้อมูลมาจากแหล่งทุติยภูมิเป็นส่วนใหญ่ ท าให้คลาดเคล่ือนได้  

3. การรวบรวมข้อมูล และการแปลความ อาจแปลความด้วยความเข้าใจของตนเอง โดยไม่ค านึงถึงการ

ค้นคว้าหาข้อมูลที่แท้จริง หรืออาจหาข้อมูลเพิ่มไม่ได้ท าให้ความสมบูรณข์องงานวิจยัน้อยลง  
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4. ผู้วิจัยต้องมีความพยายามสูง เพราะต้องรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และจะต้องรู้เรื่องราวต่าง ๆ 

อย่างลึกซ้ึง บางครั้งผู้วิจัยหลีกเล่ียงการหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพราะหมดความพยายาม และ

อดทน  

 

5. การวิจัยเชิงพรรณนา หรือเชิงบรรยาย (Descriptive Research)   

การวจิัยเชิงพรรณนา เป็นการวิจยัที่มุ่งศึกษาข้อเท็จจริง เกี่ยวกับเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ เพ่ือให้ทราบว่า

ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นนั้นมีความสัมพันธ์กนัอย่างไร ในการวิจยัประเภทนี้มีตั้งแตก่ารส ารวจว่า มีตัวแปร

อะไรบ้าง สัมพันธ์อย่างไร ไปจนถึงการหาความสัมพันธ์เชงิเหตุผลของตัวแปร   

 ลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงพรรณนา  

 การวิจัยเชิงบรรยายเป็นการหาเงื่อนไข และความส าคัญที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติความเชื่อ ความ

คิดเห็นทัศนคติ ผลที่มองเห็น ตลอดจนแนวโน้ม เพื่อจุดประสงค์ที่จะบรรยาย และแปลความถึงลักษณะ 

ระดับของเงื่อนไข ความสัมพันธ์ การวิจัยชนิดนี้ต้องมีการส ารวจ สืบค้น เกี่ยวกับตัวแปร และมาหา

ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล มิใช่เพียงแต่น าข้อมูลมารวบรวมน าเสนอเท่านั้น ต้องมีพรรณนา หรือบรรยาย

เพื่อให้เห็นรายละเอียดของกระบวนการศึกษาต่างๆ  ผู้วิจัยจะต้องศึกษาส่ิงต่าง ๆ หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ 

โดยไม่กระทบต่อการควบคุมตัวแปร และสภาพแวดล้อมเลย โดยอาศัยการสังเกต บันทึก รวบรวม และ

วิเคราะห์ จากนั้นจึงสรุปให้เป็นผลการวิจัย  ดังนั้น ความมุ่งหมายของการวิจัยเชิงบรรยายราย ดังต่อไปนี้  

1. เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เปน็อยู่ในปจัจุบัน ว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไร  

2. เพื่อน าข้อมูลไปตีความอธิบาย ประเมินผล และเปรียบเทียบ  

3. เพื่อหาแนวโน้มของเหตุการณใ์นปัจจุบัน  

4. เพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานของส่ิงท่ีได้ศึกษา เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบ และเป็น

แนวทางในการแสวงหาความรูต้่อไป  

5. เพื่อทราบหลักเหตุผล และการปฏิบัติ ตลอดจนปัญหาในปจัจุบัน เพื่อปรับปรุง  
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  ข้อมูลของการวิจัยเชงิพรรณนา แบง่ออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ  

1. ข้อมูลปริมาณ (Quantitative Data) คือ ข้อมูลที่เป็นตัวเลข หรือใช้สถิติ  

 2.    ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) คือ ข้อมูลที่ไม่ใช้ตัวเลข หรือสถิติเป็นข้อมูลที่ได้จากการ

สังเกตการสัมภาษณ์ การค้นคว้าเอกสาร แต่ข้อมูลประเภทนี้มักขาดความเที่ยงตรง ดังนั้นผู้วจิัยจะต้องมี

ความละเอียด ในการอธิบายขั้นตอนของการเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์อย่างมาก โดยใช้เหตุผล อีกทั้งยัง

จะต้องเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีที่เหมาะสม และจะต้องใชก้ลุ่มตัวอย่าง ขนาดเหมาะสม เพื่อใช้เป็นตวัแทน

ได้ดีที่สุด เพื่อให้ผลวิจัยที่มีความเชื่อถือได้มากที่สุด  

 ชนิดของการวิจัยเชิงพรรณนา แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดใหญ่ ๆ คอื  

 1)  การวจิัยเชิงส ารวจ (Survey Studies)  

 2)  การวจิัยเชิงความสัมพันธ์ (Interrelationship Studies)  

 3)  การวจิัยเชิงพัฒนา (Developmental Studies)  

 1)  การวิจัยเชิงส ารวจ เป็นการศึกษาถึงลักษณะสภาพความเป็นอยู่ หรือปรากฏการณ์หนึ่ง 

เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง เพื่อการวางแผน และปรับปรุงให้ดีขึ้น แบ่งออกได้เป็นส ารวจชุมชน ส ารวจสภาพ

การปกครอง ส ารวจทางภูมิศาสตร์ และเศรษฐกิจพื้นฐาน ส ารวจทางวัฒนธรรม ประเพณี และศิลปะ ส ารวจ

ประชากร ส ารวจประชามติ และวิเคราะห์งาน (Job Analysis) วิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis)  

 2)  การวิจัยเชิงความสัมพันธ์ เป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรของ

ปรากฏการณ์ และพฤติกรรมต่าง ๆ แบ่งได้ดังนี้  

  2.1  กรณีศึกษา (Case Study) เป็นการศึกษาอย่างละเอียดลึกซ้ึงเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่อง

ใดโดยเฉพาะ เพื่อต้องการทราบรายละเอียดของทุกแง่มุมในเรื่องท่ีต้องการศกึษานั้น ๆ เป็นการศกึษาเฉพาะ

กรณี มิได้มุ่งในเรื่องปริมาณ เป็นการศกึษาเพื่อทราบรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ  

  2.2  ศึกษาเปรียบเทียบผลเพือ่สืบหาเหต ุ(Causual Comparative Studies) เป็นการศึกษา

ถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรของปรากฏการณ์ต่างๆ โดยการสังเกตผลของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็น
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อย่างไร แล้วย้อนกลับไปดูว่า ผลที่เกิดจะมีความสัมพันธ์กับตัวแปรท่ีเป็นเหตุอะไรได้บ้าง การวิจัยลักษณะนี้

ผู้วิจัยไม่สามารถควบคุมตัวแปรท่ีไม่ต้องการศึกษาได้  

  2.3  ศึกษาเชิงสหสัมพันธ์ (Correlation Studies) เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของตัว

แปร 2 ตัวขึ้นไป เพื่อดูว่าตัวแปรเหล่านั้นมีการผันแปรคล้อยตามกัน หรือผันแปรตรงกันข้ามกัน คือ ศึกษา

สหสัมพันธ์นั้นเอง ส่วนใหญ่จะใช้สถิติเข้ามาช่วยในการวิจัยประเภทนี้  

  2.4  ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรม  (Cross Cultural Studies) เป็นการศึกษา

เปรียบเทียบปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เพ่ือประโยชน์ในการน าส่ิงนั้น ๆ ไปใช้ให้เหมาะสม

กับสภาพการณ์ในแต่ละวัฒนธรรม การวิจัยประเภทนี้ต้องการข้อมูลจากการศึกษาจากหลายลักษณะ โดย

การส ารวจศึกษาทางกรณี การสังเกต แล้วจึงมาสรุปผลว่าสามารถสืบอ้างไปสู่กลุ่มที่มีวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ได้

หรือไม่ หรือใช้ได้เฉพาะกลุ่มเท่านั้น  

 3)  การวิจัยเชิงพัฒนาการ เป็นการวิจัยที่ดูความก้าวหน้าของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ในช่วงของสภาพที่

เกิดขึ้น ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ และการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในระหว่างช่วงเวลา เช่น การศึกษา

ความเจริญงอกงามความก้าวหน้าต่าง ๆ หรือการศึกษากลุ่มเป็นระยะเวลายาว (Longitudinal Studies) และ

การศึกษาแนวโน้ม (Trend Studies) ซ่ึงเป็นการศึกษาถึงรูปแบบ และทิศทางของความเปล่ียนแปลง เพื่อการ

พยากรณ์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยอาศัยการศึกษาจากสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ช่วงต่อเนื่องกัน แบบ 

Longitudinal Study มีการน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน ท าให้ทราบอัตรา และทิศทางการเปล่ียนแปลง แล้วจึง

พยากรณ์สภาพ หรือเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคต  

 

3.  การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research)  

การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เป็นกระบวนการแสวงหาค าตอบว่าอะไรที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคตส่วนใหญ่มักใช้การวิจัยในเชิงวิทยาศาสตร์ การวิจัยประเภทนี้ จะเป็นการลองผิดลองถูก ลักษณะ

ส าคัญของการวิจัยเชิงทดลอง คือ จะต้องมีการควบคุมตัวแปร การจัดกระท ากับตัวแปรที่ต้องการทดลอง 

และการเลือกแบบแผนการทดลองที่จะต้องมีความเที่ยงตรงถูกต้องแม่นย ามากที่สุด ซ่ึงสาขาวิจัยที่ใช้การ
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วิจัยในรูปแบบนี้ ได้แก่ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยทางการแพทย์ การวิจัยทางเกษตรกรรม เป็นต้น  

และเป็นการวิจัยเพื่อค้นหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของปรากฏการณ์ต่าง ๆ การวิจัยประเภทนี้ต้องมีการ

ควบคุมตัวแปรต้น เพื่อสังเกตตัวแปรตามท่ีเปล่ียนแปลงไปเพื่อจะได้ทราบว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดผล 

ดังนั้นตัวแปรในการวิจัยจึงต้องมีทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง  

ส าหรับขั้นตอนในการท าวิจัยนั้นเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ศึกษาต้องทราบถึงภาพรวมที่ชัดเจนว่าจะอะไร 

ท าที่ไหน  ท าอย่างไร ท ากับใคร และท าท าไม  (What  Where  How  Who  why) เพื่อให้ได้แนวทางทีช่ัดเจน

ของการด าเนินการวิจัย จึงขอเสนอขั้นตอนดังภาพที่ 2  

 

บทที่  2  แนวทางการเขียนบทน าการวิจัย 
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จากภาพข้างตน้ส าหรับขั้นตอนการวิจัย  จะเป็นแนวทางทีส่ าคัญส าหรับผู้วิจัยได้ค้นหาค าตอบและ

การด าเนินการวิจัยที่ชัดเจนมากขึ้น ดงัจะไดแ้สดงรายละเอยีดตอ่ไปนี้  

 

ประเด็นปัญหาที่ท าให้เกิดค าถาม 

 การท าวจิัย จ าเป็นต้องทราบถึงประเด็นปัญหาท่ีท าให้เกิดค าถาม เพื่อที่จะสามารถก าหนดทิศทาง

ของงานวิจัยเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้อง และได้ค าตอบท่ีต้องการ ดังภาพท่ี 3 

 

 ภาพท่ี 3  การเลือกและก าหนดปัญหา 
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 การสร้างกระบวนการวิจัยเพื่อหาค าตอบนัน้ จ าเป็นต้องมีหลักการ โดยค านึงถึงความส าคญัและ

ที่มาของปัญหาในการท าวิจัย การก าหนดวตัถุประสงค์ในการศึกษาอย่างชัดเจน ประโยชน์ที่ไดจ้ากการท า

วิจัย การมีขอบเขตการศกึษา เช่น ขอบเขตด้านประชากร ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้านตวัแปร  รวมท้ัง

กรอบแนวคิด นิยามศพัท์ปฏิบัติการหรือนยิามศัพท์เฉพาะ    อย่างไรก็ตาม วตัถุประสงค์ประสงคก์ารวิจัยมี

ความส าคัญต่อการวจิัยอย่างมาก เพราะจะท าให้ผู้วิจัยทราบว่าจะศกึษาเพื่ออะไร ซ่ึงวัตถุประสงคก์ารวิจัย

จะต้องสอดคล้องกับช่ือเรื่องในการวจิัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมท้ังกรอบแนวคดิในการวิจัย ซ่ึงใน

จุดเหล่านี้ของการวิจัยถือว่าส าคัญมาก เปรียบเสมือนกับเกมโดมิโน ท่ีต้องมีความสัมพันธ์ ต่อเนื่องกนัไป 
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แนวทางการเขียนความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย  

 

ค้นคว้าวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง(ต ารา/วิจัย/
วิทยานิพนธ/์เอกสารอ้างอิง/สืบค้นแหล่งอ้างอิง) 

เขียนสภาพการณ์ทั่วไปของเรื่องที่ท า 

เขียนสภาพที่แท้จริงของเรื่องที่สนใจ/ประเด็น
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน  

ปัญหาอะไร ปัญหาเกิดที่ไหน เกิดกับใคร  

เกิดอย่างไร 

ค้นหาแหล่งอ้างอิง/เรียบเรียง/วิเคราะห์/สังเคราะห์ 

เขียนแหล่งข้อมูลสนับสนุนส่ิงท่ีต้องการศึกษา/
อ้างอิงงาน...ทฤษฎี/งานวิจัยอื่นๆ/สถิติอ้างอิง

เพื่อให้เห็นถึงความส าคัญที่ต้องศึกษาและตัวแปร
ที่น ามาศึกษา 

เขียนประเด็นของสิ่งที่ต้องการศึกษา/ตัวแปรท่ี
สนใจศึกษา/สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องที่
ต้องการศึกษา ศึกษาอย่างไร ศึกษาท าไม 

ศึกษากับใคร ศึกษาที่ไหน 

สรุปความส าคัญของการวิจัย/แนวทางการวิจัย/ 

ค าถามการวิจัย/วัตถุประสงค์การวิจัย 
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ตัวอย่างการเขียนความส าคัญและที่มาของปัญหา 
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ประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัย 

นอกจากวัตถุประสงค์ซ่ึงเป็นส่ิงส าคัญของการด าเนินการวจิัยที่มีทิศทางแล้ว ยังพบว่าประโยชน์ที่

คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยจะเปน็เสมือนผลผลิตและผลลัพธ์จากการท าวิจัย ดังเช่น  

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับส าหรับงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชนไ์ดอ้ย่างแท้จริงสามารถเสนอใน

รูปแบบ ดงันี ้
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ตัวอย่างการน าเสนอปัญหาการวิจัยและความสอดคล้องกับค าถามการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย

และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 

การวิจัย เร่ือง การพัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจทอ่งเที่ยวแบบครบวงจรที่ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

ความส าคัญ และที่มาของปญัหา  

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม ในด้านการกระจาย

รายได้ การจ้างงาน และการกระจายความเจริญไปสู่ชุมชนภูมิภาคต่าง ๆ ท าให้เกิดการหมุนเวียนของเงินตรา 

เป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ โดยใช้การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดคุณค่าและประโยชน์   

การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวได้รับความสนใจจากรัฐบาลมากขึ้นและได้มีการบรรจุแผนพัฒนาการ

ท่องเที่ยวไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (ระหว่างปี พ.ศ. 2520 - 2524) ซ่ึงนับเป็น

ครั้งแรกที่มีการบรรจุเรื่องการท่องเที่ยวไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและต่อมาการ

ท่องเที่ยวก็ได้รับการบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตลอดมา 

อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวของไทยได้รับความนิยมด้านการท่องเที่ยว 21 สาขาโดยประเทศ

ไทยได้รับความนิยมถึง 5 สาขา ได้แก่ อันดับท่ี 1 ในสาขาคุ้มค่าเงินเดินทาง อันดับ 3 รวม 2 สาขา คือ  สาขา
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ผู้น ามหานครที่มีวิถีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ และสาขาชุมชนท้องถ่ินเป็นมิตร อันดับ 4 รวม 2 สาขา คือ 

สาขาเมืองซ้ือของและสาขาเมืองท่องเที่ยวยามราตรี จากงาน World Travel Mart : WTM 2008 ซ่ึงเป็นการ

ส ารวจความเห็นจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก 200 ประเทศ นอกจากนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยังได้

ท าการวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมตลาดนักท่องเที่ยวโดยรวม จากวิกฤตพลังงานโลกส่งผลให้นักท่องเที่ยว

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม มีการวางแผนล่วงหน้านานขึ้น นิยมการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม ให้ความส าคัญกับ

สินค้าท่ีมีคุณภาพและคุ้มค่าเงิน โดยเฉพาะสินค้าท่ีห่วงใยส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นโอกาสที่ไทยจะต้องตั้งรับและ

ปรับตัว ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการท่องเที่ยวที่สอดรับรูปแบบของนักท่องเที่ยว (การท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย, 2551) 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ท.ท.ท.) ได้จัดท าแผนการตลาดการท่องเที่ยว ประจ าปี 2552  

เพื่อใช้เป็นกรอบการด าเนินงาน ด้านการตลาดตามภารกิจหลักในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยโดยยึด

ตามกรอบนโยบาย “มิติมูลค่า” และ “มิติคุณค่า” ในแผนการตลาดของการท่องเที่ยวปี 2552 นั้น ยังได้เน้นย้ า

ถึงกลยุทธ์และแนวทางในการน าเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่มีความเรียบง่าย สงบ  เป็นเสน่ห์ของไทย 

โดยน าเสนอสินค้าที่สะท้อนแนวคิดของสังคมไทย อาทิ วิถีชีวิตของชุมชน การท าอาหารไทย มวยไทย 

ประเพณีไทย ฯลฯ มีการน าเสนอกลุ่มสินค้าด้านวัฒนธรรมไทย ที่สร้างความภูมิใจในความเป็นชาติ และ

พร้อมที่จะอวดสู่สายตาชาวโลก กลุ่มสินค้าเหล่านี้  อาทิ สถานที่ซ่ึงเป็นมรดกโลก แหล่งท่องเที่ยวทาง

ประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนา รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 

2552) 

ธุรกิจการบริการประเภทธุรกจิท่องเที่ยวยังคงมีแนวทางท่ีนา่สนใจ พบว่า มีธุรกิจที่เชื่อมโยงใน

ธุรกิจการบริการประเภทท่องเที่ยวมากมายที่สามารถสร้างรายได้และสามารถท าให้ธุรกิจท่องเที่ยวครบวงจร

มากยิ่งขึ้นด้วยการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจร่วมกัน  เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว (Tourism 

Facilities) เพื่อรองรับและบริการนักท่องเที่ยวให้ได้รับความสะดวกสบายในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว 

เป็นองค์ประกอบส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพในการให้บริการท่องเที่ยว  และมีผลต่อภาพพจน์ของการ

ท่องเที่ยวในพื้นที่นั้น ๆ ได้แก่ ธุรกิจทางด้านที่พัก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจการน าเที่ยวและ

มัคคุเทศก์ ธุรกิจการขนส่ง รวมไปถึงธุรกิจจ าหน่ายสินค้าและของท่ีระลึก  สามารถท ารายได้เป็นค่าใช้จ่ายที่

เกิดจากการเดินทางท่องเที่ยว 
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ในการศึกษาโครงการวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยเล็งเห็นถึงประโยชน์ของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว

ที่ครบวงจร ทั้งในด้านการเดินทางฯ โรงแรม ภัตตาคาร การน าเท่ียว การซ้ือของท่ีระลึก  เนื่องจากเป็นธุรกิจ

ที่สามารถเติบโต และสร้างรายได้ให้กับประเทศมาโดยตลอด และถือว่าเป็นธุรกิจที่ควรให้การสนับสนุนให้

ยั่งยืนต่อไป จากการด าเนินธุรกิจการท่องเที่ยวนั้นจ าเป็นต้องสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เพราะโดยธรรมชาติ

ของธุรกิจการท่องเที่ยว จะต้องสัมพันธ์กับหลายฝ่าย ดังนั้น การรวมตัวของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจการ

บริการท่องเที่ยว ควรมีลักษณะการรวมตัวเข้าเป็นเครือข่าย ซ่ึงเป็นการลงมือท าร่วมกันด้วยเป้าหมายที่มี

ร่วมกัน ท าให้เกิดสมาชิกของเครือข่ายเข้าด้วยกันก็คือวัตถุประสงค์ที่ต้องการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน   การ

รวมตัวกันเป็นเครือข่ายในลักษณะการแลกเปล่ียนที่น าเอาส่วนดี หรือจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาสนับสนุนกัน

และกัน  จะช่วยให้เกิดการผนึกก าลัง ในลักษณะที่ได้ผลรวมมากกว่าเดิมเป็นพลังทวีคูณ ผลลัพธ์ได้จากการ

ท างานเป็นเครือข่ายจึงต้องดีกว่าผลลัพธ์ที่ต่างคนต่างท าแล้วน ามารวมกันอย่างแน่นอน 

การวิจัยนี้ศึกษาจากเส้นทางเครือข่ายทางธุรกิจที่พักแรม ด้วยการเข้าศึกษาถึงผู้ที่เข้าไป

เกี่ยวข้องในเครือข่ายของที่พักแรม เช่น แหล่งท่องเที่ยว ที่พักแรมนักท่องเที่ยว รายการน าเที่ยว องค์กร

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ส่วนส่งเสริมการท่องเที่ยว (ร้านค้าของที่ระลึก/ร้านอาหาร /สปา/ขนส่ง)   

ส่ือสารและประชาสัมพันธ์ (INTERNET/ นิตยสารต่าง ๆ)  รวมทั้งการสร้างเครือข่ายระหว่างจังหวัด และ

ระหว่างภาคต่าง ๆ เพื่อให้เห็นถึงการร่วมเครือข่ายของธุรกิจท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม   คณะผู้วิจัยจะท า

การเลือกพื้นที่ในการพัฒนารูปแบบเครือข่ายจากลักษณะการด าเนินธุรกิจการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่

เกี่ยวข้องท้ังภายในกลุ่มธุรกิจ และภายนอกจังหวัด ระหว่างภาค ระหว่างประเทศ โดยจะใช้การศึกษาจาก

เส้นทางเครือข่ายของธุรกิจ เพื่อให้ได้รูปแบบเครือข่ายทางธุรกิจการบริการท่องเที่ยวที่ครบวงจรที่เหมาะสม 

โดยมีค าถามการวิจัยดังนี้ 

1. เส้นทางเครือข่ายทางธุรกิจของกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว มีลักษณะอย่างไร 
2. เส้นทางเครือข่ายทางธุรกิจท่องเที่ยวมีผลประโยชน์ทางธุรกิจอย่างไร สอดคล้องกับแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากน้อยเพียงใด 
3. รูปแบบเครือข่ายทางธุรกิจการบริการท่องเที่ยวที่ครบวงจรที่เหมาะสมควรมีลักษณะอย่างไร 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
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1.   เพื่อศึกษาเส้นทางเครือข่ายและลักษณะของรูปแบบครือข่ายทางธุรกิจด้านการบริการท่องเที่ยว

แบบครบวงจร  

2.   เพื่อหารูปแบบเครือข่ายทางธุรกิจการบริการท่องเที่ยวที่ครบวงจรที่เหมาะสม 

3.   เพื่อน าผลจากการศึกษาเป็นรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจท่องเที่ยวแบบครบวงจร จาก

การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1. สามารถน าผลการวิจัยไปใช้กับธุรกิจการบริการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ที่ต้องการน า

ตัวอย่างรูปแบบการเครือข่ายทางธุรกิจด้วยการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนากลยุทธ์การ

จัดการภายในและวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป  

2. นักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจที่ต้องการน ารูปแบบ และ/หรือ แนวทางการใช้เครือข่ายทาง

ธุรกิจของแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการเรียนการสอน และการต่อยอดการท าวิจัยกับ

กลุ่มเป้าหมายอ่ืนต่อไป 

 

ขอบเขตการวิจัย 

ส าหรับขอบเขตการวิจัยนั้นจะเปน็การออกแบบการวิจัยทีส่ าคัญเพราะจะท าให้ทราบว่าการวจิัยนี้มี

ขอบเขตในการท าวิจัยอย่างไร ใครเป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา จะศกึษาท่ีใด จะศึกษาเรื่องใดบ้าง ใช้

แนวคิด ทฤษฎีของใครมาใช้ในการศึกษา และตัวแปรท่ีจะศึกษาคืออะไร  
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ค านิยามปฏิบัติการ (Operational definition) 

 เป็นการให้ความหมายของค าที่ เป็นแนวคิด  ออกมาในลักษณะที่วัดได้  สังเกตได้  เพื่อให้มี

ความหมายที่แน่นอนมีขอบเขตเป็นอย่างเดียวกัน จะได้ไม่เกิดความคลาดเคล่ือนในงานวิจัย ท าให้ผู้อ่าน

เข้าใจความหมายตรงกัน การให้ความหมายของค าในเชิงปฏิบัติการจะต่างไปจากความหมายเชิงทฤษฎี คือ 

จะเน้นที่การวัด การสังเกตที่ปฏิบัติได้แต่ค านิยามท่ีให้ต้องไม่ขัดกับความหมายเชิงทฤษฎี 

ตัวอย่างของนิยามศัพท์ปฏิบัติการ 

ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ  หมายถึง  ผลลัพธ์ของการท างานที่ส าเร็จตามความคาดหวังของ

ผู้บริหาร ผู้ใต้บังคับบัญชา ซ่ึงเป็นผลการปฏิบัติงาน ด้านที่เกี่ยวข้องกับระดับบุคลากร ระดับคณะวิชา และ

ระดับสถาบัน ที่ผู้บริหารระดับคณะวิชา และบุคลากรภายในคณะวิชาไดม้ีผลการปฏิบัติงานร่วมกันตามดัชนี

ชี้วัดที่ได้วางเป้าหมายไว้ในแผนปฏิบัติการแต่ละปีการศึกษา 
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บทที่  3  แนวทางการเขียนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 

การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
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การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องได้กลายเป็นส่วนส าคัญของการวิจัย เพราะจะท าให้ทราบว่ามี
แนวคิด และทฤษฎใีดที่มีผู้ศกึษาไว้แล้ว และผู้วิจัยต้องการค้นหาค าตอบจากแนวคดิ หรือทฤษฎีใด ส าหรับ
การศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกีย่วข้อง จะท าให้ผู้วิจยัเห็นแนวทางการวิจัยและทราบว่าใครศกึษาอะไรมาแล้ว 
ศึกษาอย่างไร และถ้าผู้วิจัยจะท าการศึกษาควรศกึษาให้แตกต่างจากที่มีการศึกษาอย่างไร เพื่อป้องกันการ
ซ้ าซ้อนในการวิจัย  
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วิธีการสรุปวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพือ่ใชใ้นการศึกษาโดยแยกเป็นประเด็นของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
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แนวคิดและ ทฤษฎีในการวิจัย 

การจะเกิดกรอบแนวคิดในการท างานวิจัยได้นั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษา แนวคิดและทฤษฎี 
รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องก่อนท าการวิจัยอย่างลึกซ้ึง เพื่อวิเคราะห์แนวคิด และทฤษฎีที่อ่านพบและที่
ผู้วิจัยสนใจจะท าในเรื่องนั้น เพื่อน ามาสร้างตัวแปรในการวิจัยต่อไป  โดยเฉพาะแนวคิด และทฤษฎีที่
น ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์และสร้างตัวแปร ถือว่าส าคัญมาก เพราะถ้าข าดแนวคิด และทฤษฎีก็
เหมือนกับขาดทิศทางในการวิจัย และหากผู้วิจัยได้สร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยแล้ว จึงจะสามารถเขียน
สมมติฐานการวิจัยได้ เพราะสมมติฐานการวิจัยคือ ส่ิงท่ีผู้วิจัยคาดคะเนก่อนที่จะท าการวิจัย สมมติฐานการ
วิจัยมี 2 แบบ คือ สมมติฐานทางสถิติ และสมมติฐานการวิจัยที่ผู้วิจัยตั้งขึ้น โดยสมมติฐานจะเป็นการ
คาดคะเนว่าตัวแปรอิสระและตัวแปรตามจะมีความสัมพันธ์หรือไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ดังเช่น การ
น าทฤษฎีต่อไปนี้มาสร้างกรอบการวิจัย  

ทฤษฎี หมายถึง ค าอธิบายปรากฏการณ์ตามเหตุผลที่ผ่านการทดสอบแล้ว ในการวิจัยจะมีการใช้
กรอบทฤษฎีหรือกรอบแนวคิดก ากับกระบวนการวิจัย 

แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ช่วยให้ทราบว่ามีข้อมูลใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ผู้วิจัยศึกษา ข้อมูล
เหล่านั้นมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางใด ท าให้ผู้วิจัยสามารถ ก าหนดเป้าหมายและขอบเขตการหาข้อเท็จจรงิ
เพื่อตอบปัญหาได้ชัดเจน ช่วยให้ผู้วิจัยก าหนดตัวแปรเลือกวิธีวิจัยและก าหนดหน่วยวิเคราะห์หรือกลุ่ม
ประชากรเป้าได้อย่างถูกต้อง 
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บทที่  4  ตัวแปร กรอบแนวคิดและสมมติฐานในการวิจัย 

 

ตัวแปร (Variables) หมายถึง   ส่ิงท่ีเปล่ียนค่าได้เป็นหลายค่า เป็นลักษณะคุณภาพ คุณสมบัติของ
บุคคล ส่ิงของ หรือส่ิงสนใจจะน ามาศึกษาที่สามารถนับได้ วัดได้ และแจกแจงได้หลายค่า ในการท าวิจัย 
เมื่อน าแนวคิดมาระบุนิยามปฏิบัติการแล้ว จะกลายเป็นรูปของตัวแปร โดยทั่วไปตัวแปรมี 3 ชนิด คือตัวแปร
อิสระ ตัวแปรตาม และตัวแปรภายนอกหรือตัวแปรแทรกซ้อน 

 ประเภทของตัวแปร 

ตัวแปรเชิงคุณภาพ เป็นตัวแปรท่ีได้จากการแยกประเภท เช่น เพศ อาชีพ 

 ตัวแปรเชิงปริมาณ เป็นตัวแปรท่ีได้จากการวัด มีลักษณะที่ระบุเป็นตัวเลขได้ เช่น น้ าหนัก ส่วนสูง 
รายได้ต่อปี 

 

สมมติฐานและกรอบแนวคิดในการวิจัย 

สมมติฐาน หมายถึง ข้อความที่ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดที่ผู้วิจัยมุ่งจะน าไปทดสอบว่า
เป็นจริงเช่นนั้นหรือไม่ 

 การตั้งสมมติฐาน เป็นการคาดคะเนหรือการทายค าตอบอย่างมีเหตุผล มักเขียนในลักษณะ การ
แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น( Independent variables) และตัวแปรตาม 
(Dependent variable) สมมติฐานท าหน้าที่เสมือนเป็นทิศทาง และแนวทาง ในการวิจัย จะช่วยเสนอแนะ 
แนวทางในการ เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป สมมติฐานต้องตอบวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยได้ครบถ้วนและทดสอบและวัดได้ 
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ตัวอย่าง กรอบแนวคดิในการศกึษา เร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อคณุภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนนทบุรี  

30
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บทที่  5   วิธีด าเนินการวิจัย 

  จากประเดน็ของปัญหาท่ีท าให้เกิดค าถาม เมื่อเป็นกรอบแนวคดิแล้ว ส่วนของ

วิธีด าเนินการวิจยั ที่จะสามารถตอบผู้วิจยัได้ว่าค าตอบของงานวิจัยนั้นคืออะไร โดยหลักการแล้ว

วิธีด าเนินการวิจยัจะประกอบไปดว้ย 

-

11

วิธีด าเนนิการวจิัยเปน็การน าเสนอกระบวนการศึกษาวิจัย
ล าดับขั้นตอนโดยทั่วไปประกอบดว้ยหัวขอ้ต่างๆ ดงันี้

ประชากร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย (Population/Sample)
เป็นการก าหนดเครื่องมอืที่ใช่ในการศึกษาวจิัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  (Research  Instrument) เป็นการ
ก าหนดเครือ่งมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั

 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data  Collection)  เปน็การอธิบาย
ขั้นตอนและรายละเอียดการเก็บรวบรวมขอ้มูล

การวิเคราะห์ข้อมูล  (Analysis  of  Data) เปน็การก าหนด
วิธีเคราะห์ข้อมูล
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เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 ดยทั่วไป การเก็บ ้อม ลจะมีแหล่ง ้อม ลใหญ่     แหล่งคือ
  . แหล่งป มภูมิ เป นการเก็บ ้อม ลจากแหล่ง ้อม ล ดยตรง 
นักวิจัยจะเป นผ ้เก็บ ้อม ลเอง จ งจ าเป นต้องมีเครื่องมือในการเก็บ 
  ่งอาจจะเป นแบบสังเกต แบบสัม า    แบบสอบถาม หรือ
แบบทดสอบ

  . แหล่งทุติยภูมิ เป นการเก็บ ้อม ลจากแหล่งที่มีผ ้อื่นเก็บให้แล้ว

Assoc.Prof.Kanyamon Inwang 19

 

 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องมีความเที่ยงตรงเพื่อการลดความคลาดเคล่ือนที่

คาดว่าจะเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุดความเที่ยง (Reliabiability) หมายถึง ความสอดคล้องหรือความคงเส้นคง

วาของข้อมูล  ความตรง (Validity) หมายถึง ข้อมูลที่ไม่เพียงแต่มีความเที่ยง แต่ต้องมีความถูกต้องและเป็น

จริงด้วย 

ประชากรที่จะศึกษา ระบุให้ชดัเจนว่าใครคือประชากรที่ตอ้งการศึกษา และก าหนดคณุลักษณะของ

ประชากรทีจ่ะศึกษาให้ชัดเจน เช่น เพศ อาย ุ สถานภาพสมรส ศาสนา เขตที่อยู่อาศัย บางครั้งประชากรที่

ต้องการศึกษาอาจไมใ่ช่ปัจเจกบุคคลก็ได้ เช่น อาจเป็นครัวเรือน หมู่บ้าน อ าเภอ จังหวัด ฯลฯ ก็ได้ 

POPULATION

SAMPLESample:  subset

of a larger population.

33  
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วิธีการสุ่มตัวอย่าง ควรอธิบายว่าจะใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบใด ขนาดตวัอย่างมีจ านวนเท่าใด จะ

เก็บข้อมูลจากที่ไหน และจะเข้าถึงกลุ่มตวัอย่างได้อย่างไร 

ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

 

1. ศึกษารายละเอยีดเกีย่วกบัประชากร 

2. ก าหนดเคร่ืองมือที่จะใชใ้นการจัดเก็บรวบรวมข้อมลู 

3. ก าหนดหน่วยตัวอย่าง (Sampling Unit) 

4. การวางแผนเลือกกลุ่มตัวอย่างและรวบรวมข้อมลูจริง 

 

 . ก าหนด 

ประชากร 

3.ศึกษาและ 

สรุปผล 

4.อนุมานว่า 

ประชากร

ทั้งหมด

 . เลือก

ตัวอย่าง 

มาส่วนหนึ่ง
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วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

Probability Sampling 

 

 

1. การสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random 
Sampling) 

2. การสุ่มอย่างมีระบบ 
(Systematic 
Random Sampling) 

1. การสุ่มตามระดับชั้น
ภูมิ (Stratified 
Random Sampling) 

2. การสุ่มแบบกลุม่ 
(Cluster Random 
Sampling) 
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Simple Random Sampling 

 

Systematic Random Sampling 

 

ขั้นตอน Systematic Random Sampling 

 

1. สุ่มหมายเลขเร่ิมต้น (Random Start หรือ R) โดยการสุม่หมายเลข 1 ถึง I ขึ้นมา 1 หน่วยด้วย

วิธีการสุ่มอย่างง่าย 

2. เลือกสมาชิกหมายเลขตอ่ไป โดยจะเลอืกหมายเลขตอ่ๆไปตามล าดบัดังนี้ 

1. เป็นการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างที่ทุกหน่วย
ของประชากรมีโอกาส
ที่จะถูกเลือกเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากันทุก
หน่วยการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง หรือเป็นไป
ตามโอกาสทางสถิติ 

1. ใช้ได้เหมาะกับ
ประชากรที่ได้จัด
เรียงล าดบัหน่วย
ตัวอย่างไว้แล้วอย่าง
มีระบบ เช่นรายชื่อผู้
ที่เป็นเจ้าของ
หมายเลขโทรศพัท์ที่
เรียงตามตัวอักษร, 

1. สร้างกรอบของการ
สุ่มตัวอย่าง 

2. ก าหนดหรือ
ค านวณหาจ านวน
ตัวอย่างที่เหมาะสม 
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R, R+I, R+2I, …, R+(n-1)I  

Stratified Random Sampling 

 

 

Cluster Random Sampling 

 

Multi-Stage Sampling 

1. เป็นการสุ่มตัวอย่าง
โดยแบ่งประชากรที่
จะศึกษาออกเป็น
กลุ่มๆ ที่เรียกวา่ 
“ระดับชั้น” 

2. ลักษณะของแต่ละ
ระดับชั้นต้องมีความ
เป็นเอกพันธ์ 
(Homogenous) 

1. ท าการสุ่มตัวอย่างแต่
ละกลุ่มโดยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple 
Sampling) 

2. รวมตัวอย่างแต่ละ
กลุ่มเข้าด้วยกันก็จะ
ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัย 

1. ประชากรมีจ านวน
มากและมีหลายกลุ่ม
ย่อย แต่ละกลุ่มย่อยมี
ลักษณะที่สนใจ
แตกต่างกันคละอยู่ใน
กลุ่ม (Cluster) เมื่อ
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Non-Probability Sampling 

 

1. เป็นการสุ่มตัวอย่าง
ส าหรับประชากรขนาด
ใหญ่มาก หรือ
ประชากรอยู่กระจัด
กระจายหรือผู้วิจัยไม่
สามารถสร้างกรอบ
ของการเลือกตัวอย่าง
ได้ (Sampling-Frame) 

( ) แบ่งประชากร

ออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 

และแบ่งกลุ่มใหญ่นั้น

ออกเป็นกลุ่มย่อยๆ 

ลงไปเรื่อยๆ จากนั้น

จึงท าการสุ่มกลุ่มย่อย

ในแต่ละกลุ่มใหญ่

ออกมา 

( ) สุ่มหน่วยตัวอย่าง

ออกมาจากกลุ่มย่อย

ที่สุด (หน่วยย่อย

สุดท้าย) ของทุกลุ่มที่

สุ่มได้จากข้ันตอนที่ ( ) 

1. เป็นการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างที่ทุกหน่วย
ของประชากรมีโอกาส
ที่จะถูกเลือกเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างไม่เท่ากันทุก
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เช่น Accidental Sampling 

 

Quota Sampling 

 

Purpose Sampling 

1. การสุ่มโดยบังเอิญ 
(Accidental Sampling) 

2. การสุ่มแบบโควต้า 
(Quota Sampling) 

3. การสุ่มแบบมี
จุดมุ่งหมายเจาะจง 
(Purpose Sampling) 

4. การสุ่มแบบตาม
สะดวก (Convenience 
Sampling) 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างเท่าที่
จะหาได้จนครบ
จ านวนตามต้องการ 
โดยไม่มีกฏเกณฑ์ที่
แน่นอน (มีความ 
คลาดเคลื่อนสูง) 

1. การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อใหไ้ด้
กลุ่มย่อย (Subgroup) 
ตามต้องการ โดย
อาศัยสัดส่วนของ
องค์ประกอบกลุ่ม
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Convenience Sampling 

 

1. การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งผู้วิจัยเป็น
ผู้ตัดสินใจเลือกเอง 
โดยใช้  เหตุผลและ
วิจารณญาณในการ
เลือก เพื่อให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างที่เหมาะสม
กับชนิดของการวิจัย 

1.   การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยพิจารณา
ในแง่ของความสะดวก
ในการศึกษาเป็นที่ตั้ง 
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 ประชากร ( POPULATION OR UNIVERSE ) หมายถึง กลุ่ม
ของสิ่งมีชีวิต หรือไม่มชีีวิตก็ได้ที่อยู่

            ในขอบข่ายของการวจิัยของเรา มี   ประเภท คอื
  .  ประชากรท่ีมีจ านวนจ ากัด ( FINITE POPULATION ) หมายถึงประชากรที่เรา

ทราบจ านวนที่แน่นอน

  .  ประชากรท่ีมีจ านวนไม่จ ากัด ( INFINITE POPULATION ) หมายถึงผู้วิจัยไม่
สามารถทราบได้ว่า ประชากรที่จะศึกษาในการวิจัยคร้ังน้ี มีจ านวนเท่าใด

  . ตัวอย่าง ( SAMPLE ) เนื่องจากประชากรมีเป็นจ านวนมาก ในการวิจัยอาจไม่สามารถ
ศึกษาประชากรได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงต้องเลือกกลุ่มตัวอย่างเพียงบางส่วนจากประชากร มาศึกษา

 3. ความน่าจะเป็น ในการสุ่มตัวอย่าง เราอาจจะสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความน่าจะเป็นหรือไม่ใช้
ความน่าจะเป็นก็ได้

Assoc.Prof.Kanyamon Inwang 22  

Sample

Population
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วิธีการเก็บขอ้มูล ระบุว่าจะใชว้ิธีการเก็บข้อมูลอย่างไร มีการใช้เครื่องมือและทดสอบเครื่องมือ 

อย่างไร เช่น จะใช้วิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ การสัมภาษณ์แบบมีแบบสอบถาม การสังเกต   หรือ

การสนทนากลุ่ม เป็นต้น  
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1. ถ้าศึกษาจากประชากร ค่าสถิติต่าง ๆ ที่ค านวณได้ เป็นคา่จริงของประชากรกลุ่มนั้น ซ่ึงเราเรียกว่า

เป็นค่า พารามิเตอร์ (PARAMETER )  

2. แต่ถ้าเรามกีารสุ่มตัวอย่างแทนค่าสถิติต่างๆที่ค านวณไดจ้ะเป็นค่าท่ีเราน าไปประมาณค่าพารามิเตอร์

เรียกว่าเป็นค่า STATISTIC  
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บทที่  6  การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
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การประมวลผลข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมูล ระบกุารประมวลผลข้อมูลจะท าอย่างไร จะใช้

เครื่องมืออะไรในการประมวลผลข้อมูล และในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการทดสอบสมมติฐานจะท าอย่างไร 

จะใช้สถิติอะไรบ้างในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้สามารถตอบค าถามของการวจิัยที่ต้องการไดค้ าตอบท่ีได้

จากผลการวิจัยเมื่อท าการวิจัยเสรจ็ส้ิน ผลการวิจัยที่ไดน้ั้นจะจะสามารถตอบค าถามรวมไปถึงให้รายละเอียด

ในเชิงลึกอย่างมีหลักการและเหตุผล 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ขั้นตอนหลังจากที่ผู้วจิัยเก็บข้อมูลมาได้จากการส ารวจ  สัมภาษณ ์

หรือสังเกต โดยผูว้ิจัยต้องด าเนินการตรวจสอบข้อมูลที่ไดม้า ท าการลงรหัสเพื่อด าเนินการประมวลวิเคราะห์ 

ลงข้อมูลในโปรแกรมท่ีใชว้ิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เช่น โปรแกรม Excel / โปรแกรม SP-SSPC เป็นต้น 

จากนัน้จึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการวจิัยที่ไดต้่อไป 
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3. การรายงานผลการวิจัย และ การสรุป อภิปรายผลการวิจัย  

ส่วนใหญ่แสดงเป็นตาราง / ภาพ/ และแสดงรายละเอียดจากการวิเคราะห์ข้อมูล  
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ตัวอย่าง ตารางการเสนอผลการวจิัยที่เป็นค่าเฉล่ีย และการทดสอบสมมติฐาน  
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4. ประเด็นแนะน าส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยครั้งต่อไปนี้จะเปน็ส่ิงท่ีท าให้เกิดการพัฒนาอย่างไม่มีวนัหยุดนิ่ง เพราะเมื่อ

ช่วงเวลาหนึ่ง งานวจิัยหนึ่งอาจให้ค าตอบค าถามหนึ่งได้ แต่เม่ือเวลาผ่านไป งานวิจัยนั้นๆอาจตอบค าถาม

เดิมได้ไม่ถูกต้องแม่นย าเป็นได้ จ าเป็นต้องมีการท าวิจัยกันอยู่ตอลดเวลา ในโลกของวิชาการค าแนะน าใน

การวจิัยครั้งต่อไปนั้น ถือป็นการเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยคนเดมิหรือคนใหม่ได้ต่อยอดความรู้ความคดิและ

งานวิจัยได้อย่างไม่มีวันส้ินสุดนั่นเอง   
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แนวทางการเขยีนโครงร่างการวิจัย (Research proposal) 

 
 โดยทั่วไปก่อนที่นกัวจิัยจะท าการวจิัย จะต้องมีการวางแผนงานเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะท าการวิจัยไว้

ล่วงหน้า การเขียนโครงร่างการวิจัย (Research proposal) นอกจากจะท าให้ผู้วิจัยทราบขั้นตอนและ

รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนของการท าวิจัยแล้ว ยังใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาขออนุมัติท าวิจัย หรือขอ

ทุนส าหรับท าวิจัยอีกด้วย เพื่อให้ผู้พิจารณาอนุมตัิเช่ือว่า การวิจัยที่จะท านั้นมีระเบียบวิธีการวิจัยทีด่ี มีความ

เป็นไปได้ในการท าวิจัยให้ส าเร็จและประโยชน์สมควรไดร้ับการอนุมัตใิห้ท าการวิจยัได ้

 ส่ิงส าคัญที่สุดในการเขียนโครงร่างการวิจัยทีด่ี ก็คือความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ของผู้ที่จะ

การวจิัยว่าจะท าวิจัยเรื่องอะไร มีวัตถุประสงค์อะไร จะใช้ระเบียบวิธีการศกึษาอะไรและอย่างไร และ

งานวิจัยนั้นมีประโยชน์อะไรบ้าง ซ่ึงหากผู้ท่ีท าวิจัยไม่มีความชัดเจนในเรื่องต่างๆเหล่านี้แล้ว ก็ยากที่จะเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัยทีด่ีได ้

องค์ประกอบของโครงร่างการวิจัย 

โครงร่างการวจิัย ควรมีองค์ประกอบส าคัญ  ดังนี ้
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1. ชื่อเร่ือง (the title) 

 ชื่อเรื่องควรมีความหมายส้ัน กะทดัรัดและชัดเจน เพื่อระบุถึงเรื่องท่ีจะท าการศึกษาวจิัย ว่าท าอะไร 

กับใคร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด หรือต้องการผลอะไร นอกจากนี ้ควรค านึงดว้ยว่าช่ือเรื่องกับเนื้อหาของเรื่อง

ที่ต้องการศึกษาควรมคีวามสอดคล้องกนัการเลือกเรื่องในการท าวจิัยเป็นจดุเริ่มต้นที่ส าคญั ที่ต้องพิจารณา

รายละเอียดต่างๆ หลายประเด็นโดยเฉพาะประโยชน์ที่จะได้รับจากผลของการวิจัย ในการเลือกหัวเรื่องของ

การวจิัย มีข้อควรพิจารณา 4 หัวข้อ คือ 

1.1 ความสนใจของผู้วจิัย 

ควรเลือกเรื่องท่ีตนเองสนใจมากที่สุด และควรเป็นเรื่องท่ีไม่ยากจนเกินไป 

1.2 ความส าคัญของเรื่องท่ีจะท าวิจยั 

ควรเลือกเรื่องท่ีมีความส าคัญ และน าไปใช้ปฏิบัติหรือสร้างแนวความคิดใหม่ๆ ได ้

โดยเฉพาะเกี่ยวกับงานด้านเวชศาสตรค์รอบครวัหรือเชื่อมโยงกับระบบสุขภาพ 

1.3 เป็นเรื่องท่ีสามารถท าวิจัยได ้

เรื่องท่ีเลือกต้องอยู่ในวิสัยที่จะท าวิจัยได ้โดยไม่มีผลกระทบอันเนื่องจากปัญหาต่างๆ เช่น 

ด้านจริยธรรม ด้านงบประมาณ ด้านตัวแปรและการเก็บข้อมูล ด้านระยะเวลาและการ 

บริหาร ด้านการเมือง หรือเกินความสามารถของผู้วิจัย 

1.4 ไม่ซ้ าซ้อนกับงานวิจัยที่ท ามาแล้ว 

ซ่ึงอาจมีความซ้ าซ้อนในประเด็นต่างๆ ที่ต้องพิจารณาเพื่อหลีกเล่ียง ได้แก่ ชื่อเรื่องและ 
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ปัญหาของการวิจัย (พบมากที่สุด) สถานที่ท่ีท าการวจิัย ระยะเวลาท่ีท าการวจิัย วิธีการ หรือระเบียบวิธีของ

การวจิัย 

2. ความเป็นมาและความส าคญัของปญัหา (background and rationale) 

 อาจเรียกภูมิหลังของปัญหา ความจ าเป็นทีจ่ะท าการวจิัย หรือ ความส าคัญของโครงการวิจัย ฯลฯ ไม่

ว่าจะเรียกอย่างไร ต้องระบุว่าปัญหาการวิจัยคืออะไร มีความเป็นมาหรือภูมิหลังอย่างไร มีความส าคัญ 

รวมท้ังความจ าเป็น คณุค่า และประโยชน์ ที่จะได้จากผลการวิจัยในเรื่องนี้ โดยผู้วิจยัควรเริ่มจากการเขียนปู

พื้นโดยมองปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาอย่างกว้างๆ ก่อนว่าสภาพท่ัวๆไปของปัญหาเป็นอย่างไร และภายใน

สภาพท่ีกล่าวถึง มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง ประเด็นปัญหาท่ีผู้วิจัยหยิบยกมาศึกษาคืออะไร ระบุว่ามีการศึกษา

เกี่ยวกับเรื่องนี้ มาแล้วหรือยัง ท่ีใดบ้าง และการศึกษาท่ีเสนอนี้จะช่วยเพิ่มคุณค่า ต่องานด้านนี้ ได้อย่างไร 

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย (objectives)เป็นการก าหนดวา่ต้องการศึกษาในประเด็นใดบ้าง ในเรื่องท่ีจะท า

วิจัย ต้องชัดเจน และเฉพาะเจาะจง ไม่คลุมเครือ โดยบ่งชี้ถึง ส่ิงท่ีจะท า ท้ังขอบเขต และค าตอบท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ ทั้งในระยะส้ัน และระยะยาว การตั้งวัตถุประสงค์ ตอ้งให้สมเหตุสมผล กับทรัพยากรที่เสนอขอ และ

เวลาท่ีจะใช้จ าแนกได้เป็น2 ชนิดคือ 

3.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป (General Objective) กล่าวถึงส่ิงท่ี คาดหวัง (implication) หรือส่ิงท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

จากการวจิัยนี ้เป็นการแสดงรายละเอียด เกีย่วกับจุดมุ่งหมาย ในระดับกว้าง จึงควรครอบคลุมงานวิจัยที่จะ

ท าทั้งหมด 

3.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ (Specific Objective) จะพรรณนาถึงส่ิงท่ีจะเกิดขึน้จริง ในงานวิจัยนี้ โดยอธิบาย

รายละเอียดว่า จะท าอะไร โดยใคร ท ามากน้อยเพียงใด ที่ไหน เม่ือไร และเพื่ออะไร โดยการเรียงหัวข้อ ควร

เรียงตามล าดับความส าคัญ ก่อน หลัง  

4. ค าถามของการวิจัย (research question )เป็นสิ่งส าคัญที่ผูว้ิจัยต้องก าหนดขึน้ (problem identification) 

และให้นิยามปัญหานั้น  อย่างชัดเจน เพราะปัญหาที่ชัดเจน จะช่วยให้ผู้วิจัย  ก าหนดวัตถุประสงค์ 

ตั้งสมมติฐาน ให้นิยามตัวแปรที่ส าคัญ ๆ ตลอดจน  การวัดตัวแปรเหล่านั้นได้ ถ้าผู้วิจัย ตั้งค าถามที่ไม่

ชัดเจน สะท้อนให้เห็นว่า แม้แต่ตัวก็ยังไม่แน่ใจ ว่าจะศึกษาอะไร ท าให้การวางแผนในขั้นต่อไป  ค าถาม

ของการวิจัยต้องเหมาะสม (relevant) หรือสัมพันธ์ กับเรื่องที่จะศึกษา โดยควรมีค าถาม ที่ส าคัญที่สุด ซ่ึง

ผู้วิจัย ต้องการค าตอบ มากที่สุด เพื่อค าถามเดียว เรียกว่า ค าถามหลัก (primary research question) ซ่ึงค าถาม

หลักนี้ จะน ามาใช้เป็นข้อมูล ในการค านวณ ขนาดของตัวอย่าง (sample size) แต่ผู้วิจัย อาจก าหนดให้มี 
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ค าถามรอง (secondary research question) อีกจ านวนหนึ่งก็ได้ ซ่ึงค าถามรองนี้ เป็นค าถาม ที่เราต้องการ

ค าตอบ เช่นเดียวกัน แต่มีความส าคัญรองลงมา โดยผู้วิจัย ต้องระลึกว่า ผลของการวิจัย อาจไม่สามารถ  

ตอบค าถามรองนี้ได้ ทั้งนี้เพราะ การค านวณขนาดตัวอย่าง  ไม่ได้ค านวณเพื่อตอบค าถามรองเหล่านี้ 

5. ทฤษฎีและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

อาจเรียกว่า การทบทวนวรรณกรรม ส่วนนี้เป็นการเขียนถึงส่ิงท่ีผู้วิจัยได้มาจากการศึกษาคน้คว้าเอกสาร

ต่างๆ ทั้งทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ทฤษฎี หลักการ ข้อเท็จจริงต่างๆ แนวความคิดของ

ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนผลงานวิจัยต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกับปัญหาของผู้วิจัย รวมท้ังมองเห็นแนวทางในการ

ด าเนินการศึกษาร่วมไปกับผู้วิจัยดว้ย โดยจัดล าดับหัวข้อหรือเนื้อเรื่องท่ีเขียนตามตัวแปรท่ีศกึษา และในแต่

ละหัวข้อเนื้อเรื่องก็จัดเรียงตามล าดับเวลาด้วย เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นพัฒนาการต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับปัญหา 

นอกจากนี้ผู้วจิัยควรจะต้องมีการสรุปไว้ด้วย เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นความสัมพันธ์ทั้งส่วนที่สอดคล้องกัน 

ขัดแย้งกนั และส่วนที่ยังไม่ได้ศึกษาท้ังในแง่ประเด็น เวลา สถานที่ วิธีการศึกษาฯลฯ การเขียนส่วนนี้ท าให้

เกิดประโยชน์ต่อการตั้งสมมติฐานดว้ย หลังจากที่ผู้วิจัยได้เขียนเรียบเรียงการทบทวนวรรณกรรมแล้ว ควร

มีการประเมินงานเขียนเรยีบเรียงนั้นอีกครั้งหนึ่ง ว่ามีความสมบูรณ์ทั้งเนื้อหา ภาษา และความต่อเนื่องมาก

น้อยแค่ไหน ส าหรับการประเมินการเขียนเรยีบเรียงการทบทวนวรรณกรรม Polit & Hungler (1983, อ้าง

ใน ธวัชชัย วรพงศธร, 2538 )ได้ให้ข้อเสนอแนะที่ส าคัญไว้โดยการให้ตอบค าถามต่อไปนี้ 

5.1 รายงานนั้นได้มีการเช่ือมโยงปัญหาท่ีศึกษากับปัญหาวจิัยที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงศึกษามาก่อนแล้วหรือไม ่

5.1.1 รายงานนั้นได้เรียบเรียงจากแหล่งเอกสารทุติยภูมิมากเกินไปหรือไม่ ซ่ึงตามความเป็นจริงแล้วควรใช้

แหล่งเอกสารปฐมภูมิ (ต้นฉบับ) ให้มากที่สุด 

5.1.2 รายงานไดค้รอบคลุมเอกสาร ที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับปัญหาท่ีศึกษาครบหมดหรือไม ่

5.1.3รายงานไดค้รอบคลุมเอกสารใหม่ๆหรือไม ่

5.1.4 รายงานได้เนน้ในเรื่องความคิดเห็น หรือการบันทกึเหตุการณ์เกี่ยวกับพฤตกิรรมมากเกินไป และมี

การเน้นผลการวิจยัด้านปฏิบัตจิริงๆน้อยไปหรือไม ่

5.1.5 รายงานได้เรียบเรียงข้อความอย่างต่อเนื่องสมบูรณ์หรือไม่ หรือเป็นเพียงแต่ลอกข้อความจากเอกสาร

ต้นฉบับมาเรียงต่อกันเท่านัน้ 

5.1.6 รายงานนั้นเปน็แต่เพียงสรุปผลการศกึษาท่ีท ามาแล้วเท่านั้น หรือเป็นการเขียนในเชิงวิเคราะห์วจิารณ์ 

และเปรียบเทียบกับผลงานเด่นๆที่ศึกษามาแล้วหรือไม ่
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5.1.7 รายงานได้เรียบเรียงในลักษณะที่เชื่อมโยง และชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าในความคดิอย่างชัดเจนมาก

น้อยแค่ไหน 

5.1.8 รายงานได้น าผลสรุปของงานวิจัยและข้อเสนอแนะของการน าผลการวิจัยไปใช้ท้ังหมด มาเชื่อมโยง

กับปัญหาท่ีจะศกึษามากน้อยแค่ไหน 

5.2   รายงานนั้นได้มีการเช่ือมโยงปัญหาท่ีศึกษากับกรอบทฤษฎีหรือกรอบแนวคดิหรือไม ่

5.2.1   รายงานได้เช่ือมโยงกรอบทฤษฎีกับปัญหาท่ีศึกษาอย่างเป็นธรรมชาติหรือไม ่

5.2.2   รายงานได้เปิดช่องโหวใ่ห้เห็นถึงกรอบแนวคดิอื่นที่เหมาะสมกว่าหรือไม ่

5.2.3   รายงานได้เชื่อมโยงอนุมานจากทฤษฎีหรือกรอบแนวคิดอย่างมีเหตุมีผลหรือไม่ 

6. สมมติฐาน (Hypothesis) และกรอบแนวคดิในการวิจัย (conceptual framework)การตั้งสมมติฐาน เป็น

การคาดคะเนหรือการทายค าตอบอย่างมีเหตุผล มักเขียนในลักษณะ การแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างตัว

แปรอิสระหรือตัวแปรต้น(independent variables) และตัวแปรตาม (dependent variable) เช่น การติด

เฮโรอีนชนิดฉีด เป็นปัจจัยเส่ียงของโรคเอดส์ สมมติฐานท าหน้าที่เสมือนเป็นทิศทาง และแนวทาง ในการ

วิจัย จะชว่ยเสนอแนะ แนวทางในการ เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป สมมติฐานต้อง

ตอบวัตถูประสงค์ของการวจิัยไดค้รบถ้วนและทดสอบและวัดได้ นอกจากนี ้ผู้วิจัยควรน าเอาสมมติฐาน

ต่างๆ ที่เขียนไว้มารวมกนัให้เป็นระบบและมีความเชื่อมโยงกันในลักษณะที่เป็นกรอบแนวความคิดของ

การศึกษาวจิัยทั้งเรื่อง เช่น จะศึกษาถึง พฤติกรรมสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยของคนงาน อาจต้องแสดง (นิยมท า

เป็นแผนภูม)ิ ถึงท่ีมาหรือปัจจัยที่เปน็ตัวก าหนดในพฤตกิรรมดังกล่าว หรือในทางกลับกัน ผูว้ิจัยอาจ

ก าหนดกรอบแนวความคิดของการวจิัย ซ่ึงระบุว่าการวิจัยนี้มีตัวแปรอะไรบ้าง และตัวแปรเหล่านี้มี

ความสัมพันธ์กนัอย่างไรก่อน แล้วจึงเขียนสมมติฐานที่ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรในลักษณะที่

เป็นข้อๆในภายหลัง 

7.ขอบเขตของการวิจัย 

เป็นการระบใุห้ทราบว่าการวิจัยที่จะศึกษามีขอบข่ายกว้างขวางเพียงใด เนื่องจากผู้วิจยัไม่สามารถ

ท าการศึกษาไดค้รบถ้วนทุกแง่ทุกมุมของปัญหานัน้ จึงต้องก าหนดขอบเขตของการศกึษาให้แน่นอน ว่าจะ

ครอบคลุมอะไรบ้าง ซ่ึงอาจท าได้โดยการก าหนดขอบเขตของเรื่องให้แคบลงเฉพาะตอนใดตอนหนึ่งของ

สาขาวิชา หรือก าหนดกลุ่มประชากร สถานที่วิจยั หรือระยะเวลา 

8. การให้ค านยิามเชงิปฏบิัติที่จะใชใ้นการวิจัย (operational definition) 
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ในการวจิัย อาจมี ตัวแปร (variables) หรือค า (terms) ศัพท์เฉพาะต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต้องให้ค าจ ากัดความอย่าง

ชัดเจน ในรูปท่ีสามารถสังเกต (observation) หรือวัด (measurement) ได้ ไม่เช่นนั้นแล้ว อาจมกีารแปล

ความหมายไปได้หลายทาง ตัวอย่างเช่น ค าว่า คณุภาพชีวติ, ตัวแปรท่ีเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ , ความพึง

พอใจ เป็นตน้ 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย(expected benefits and application)อธิบายถึงประโยชน์ที่จะ

น าไปใช้ไดจ้ริง ในด้านวิชาการ เช่น จะเป็นการค้นพบทฤษฎีใหม่ซ่ึงสนับสนุนหรือ คดัค้านทฤษฎีเดิม และ

ประโยชนใ์นเชิงประยกุต์ เช่น น าไปวางแผนและก าหนดนโยบายต่างๆ หรือประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ

หาแนวทางพัฒนาให้ดขีึ้น เป็นตน้ โดยครอบคลุมท้ัง ผลในระยะส้ัน และระยะยาว ท้ังผลทางตรง และ

ทางอ้อม และควรระบุในรายละเอียดว่า ผลดังกล่าว จะตกกับใคร เป็นส าคัญ ยกตวัอย่าง เช่น โครงการวิจัย

เรื่อง การฝึกอบรมอาสาสมัคร ระดับหมู่บ้าน ผลในระยะส้ัน ก็อาจจะได้แก ่จ านวนอาสาสมัครผ่านการ

อบรมในโครงนี้ ส่วนผลกระทบ (impact) โดยตรง ในระยะยาว ก็อาจจะเป็น คณุภาพชีวิตของคนในชุมชน

นั้น ท่ีดขีึ้น ส่วนผลทางอ้อม อาจจะได้แก ่การกระตุ้นให้ประชาชน ในชุมชนนัน้ มีส่วนรว่ม ในการพัฒนา 

10. ระเบียบวธิีวิจัย (research methodology)เป็นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย

ว่าแต่ละขั้นตอนจ าท าอย่างไร โดยทั่วไปเป็นการให้รายละเอียดในเรื่องต่อไปนี้ คือ 

10.1 วิธีวิจัย จะเลือกใช้วิธีวจิัยแบบใด เช่น จะใชก้ารวิจยัเอกสาร การวิจัยแบบทดลอง การวิจยัเชิงส ารวจ 

การวจิัยเชิงคุณภาพ หรือจะใช้หลายๆ วิธีรวมกนั ซ่ึงก็ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะใชว้ิธีอะไรบ้าง 

10.2 แหล่งข้อมูล จะเก็บข้อมูลจากแหล่งใดบ้าง เชน่ จะเกบ็ข้อมูลทุติยภูมิ จากทะเบียนราษฎร ์สมุดสถิติ

รายปี ส ามะโนประชากรและเคหะ ฯลฯ หรือจะเป็นข้อมูลปฐมภูมิ จากการส ารวจ การสนทนากลุ่ม การ

สังเกต การสัมภาษณ์ระดับลึก ฯลฯ  

10.3 ประชากรทีจ่ะศึกษา ระบใุห้ชัดเจนว่าใครคือประชากรที่ต้องการศกึษา และก าหนดคุณลักษณะของ

ประชากรทีจ่ะศึกษาให้ชัดเจน เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา เขตที่อยู่อาศัย บางครั้งประชากรที่

ต้องการศึกษาอาจไมใ่ช่ปัจเจกบุคคลก็ได้ เช่น อาจเป็นครัวเรือน หมู่บ้าน อ าเภอ จังหวัด ฯลฯ ก็ได ้

10.4 วิธีการสุ่มตัวอย่าง ควรอธิบายว่าจะใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบใด ขนาดตวัอย่างมีจ านวนเท่าใด จะเก็บ

ข้อมูลจากที่ไหน และจะเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้อย่างไร 

10.5 วิธีการเก็บข้อมูล ระบุว่าจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลอย่างไร มีการใช้เครื่องมือและทดสอบเครื่องมือ

อย่างไร เช่น จะใชว้ิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ การสัมภาษณ์แบบมีแบบสอบถาม การสังเกต หรือ
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การสนทนากลุ่มเป็นต้น 

10.6 การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ระบุการประมวลผลข้อมูลจะท าอย่างไร จะใช้เครื่องมือ

อะไรในการประมวลผลข้อมูล และในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการทดสอบสมมติฐานจะท าอย่างไร จะใช้

สถิติอะไรบ้างในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สามารถตอบค าถามของการวิจยัที่ต้องการได ้

11.ระยะเวลาในการด าเนินงาน ผู้วจิัยต้องระบุถึงระยะเวลาท่ีจะใชใ้นการด าเนนิงานวจิัยทั้งหมดว่าจะใช้

เวลานานเท่าใด และต้องระบุระยะเวลาท่ีใช้ส าหรับแต่ละขัน้ตอนของการวิจยั 13. เอกสารอ้างอิง 

(references) หรือ บรรณานกุรม (bibliography)ตอนสุดท้ายของโครงร่างการวิจัย จะต้องมี เอกสารอ้างอิง 

หรือรายการอ้างอิง อันได้แก่ รายชื่อหนังสือ ส่ิงพิมพ์อ่ืน ๆ โสตทัศนวัสดุ ตลอดจนวิธีการ ที่ได้ข้อมูลมา 

เพื่อประกอบ การเอกสารวิจัยเรื่องนั้น ๆ รายการอ้างอิง จะอยู่ต่อจากส่วนเนื้อเรื่อง และก่อนภาคผนวก โดย

รูปแบบที่ใช้ควรเป็นไปตามสากลนิยม เช่น Vancouver Style หรือ APA(American Psychological 

Association) style 

12.ภาคผนวก(appendix) ส่ิงท่ีนิยมเอาไว้ที่ภาคผนวก เช่น แบบสอบถาม แบบฟอร์มในการเก็บหรือบันทกึ

ข้อมูล เมื่อภาคผนวก มีหลายภาค ให้ใช้เป็น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ฯลฯ แต่ละภาคผนวก ให้ขึ้นหน้า

ใหม่ 

13. ประวัติของผู้ด าเนินการวิจัย(biography)ประวัตขิองผู้วิจัย เป็นข้อมูลที่ผู้ให้ทุนวิจยัมักจะใช้

ประกอบการพิจารณาให้ทุนวิจัย ซ่ึงถ้ามีผู้วิจัยหลายคนก็ตอ้งมีประวัติของผู้วจิัยที่อยู่ในต าแหน่งส าคัญๆ 

ทุกคนซ่ึงต้องระบวุ่า ใครเป็นหวัหน้าโครงการ ใครเป็นผู้รว่มโครงการในต าแหน่งใด และใครเป็นที่ปรึกษา

โครงการประวตัิผู้ด าเนินการวิจัย ควรประกอบดว้ยประวัตส่ิวนตัว (เชน่ อายุ เพศ การศกึษา) ประวัติการ

ท างาน และผลงานทางวิชาการต่างๆ 

ตัวอย่างการเขียนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

แนวทางการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 

 จากงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์อุตสาหกรรมขนาด กลางและขนาดย่อมตามแนวพระราชด าริ

เศรษฐกิจพอเพียงของ อภิชัย พันธเสน (2549) ได้แสดงให้เห็นว่า การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

การด าเนินธุรกิจ  แม้ผลที่ได้จะแสดงความแตกต่างในเรื่องขนาดอยู่บ้าง  แต่ไม่ชัดเจนเหมือนในกรณีในช่วง

วิกฤติทางเศรษฐกิจ ในประเด็นด้านการจัดการ คือ  ด้านระบบเทคโนโลยีที่ใช้ถูกหลักวิชาการและมีราคาถูก  
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อุตสาหกรรมทุกขนาดมีการด าเนินงานในลักษณะอย่างเดียวกันและให้ความส าคัญในเรื่องนี้ค่อนข้างมาก   

ด้านขนาดการผลิตที่เหมาะสม  มีแนวโน้มว่าทุกอุตสาหกรรมเมื่อมีโอกาสอยากจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดย

มีขนาดการผลิตที่ขยายใหญ่มากขึ้นกว่าลักษณะค่อยเป็นค่อยไป แต่ก็สะท้อนถึงความเห็นด้วยกับ

แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับหนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตว่าอุตสาหกรรมขนาดกลางมีแนวโน้มที่จะต้อง

การขยายกิจการโดยเน้นหลักขนาดที่จะท าให้ต้นทุนต่ าที่สุด  มากกว่าการค่อยๆขยายตัวออกไปตาม

ความสามารถในการจัดการ แต่เป็นการสะท้อนถึงการผสมผสานความคิดระหว่างเน้นความสามารถในการ

จัดการกับขนาดการผลิตที่ดีที่สุด  ส าหรับการไม่เน้นผลก าไรระยะส้ันเป็นหลัก  แต่ทุกอุตสาหกรรมก็มี การ

แสวงหาก าไรเมื่อมีโอกาสเพื่อขยายกิจการให้โตเร็วขึ้นก็เป็นส่ิงจ าเป็น ดังนั้น จึงค่อนข้างจะมีความเห็นด้วย

และความขัดแย้งกับแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับหนึ่ง   ในด้านการไม่เอาเปรียบผู้บริโภค ผู้

จ าหน่าย วัตถุดิบและแรงงาน การประเมินในข้อนี้อุตสาหกรรมขนาดเล็กและย่อมมีความเห็นดว้ยกบัแนวคดิ

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับหนึ่ง  แต่ขณะเดียวกันก็มีความคิดว่าการท าธุรกิจถ้าหากไม่พยายามเอาเปรียบ

ผู้อ่ืนบ้าง ธุรกิจก็อาจจะไปได้ล าบากหรือได้ก าไรลดลง ส่วนกรณีอุตสาหกรรมขนาดกลางนั้น  เมื่อ

อุตสาหกรรมมีขนาดใหญ่ขึ้น  ความจ าเป็นที่จะต้องต่อสู้แข่งขันเหมือนกับอุตสาหกรรมขนาดเล็กก็มีน้อยลง 

และสามารถลดต้นทุนได้จากการที่มีขนาดใหญ่ขึ้น  ท าให้สามารถคิดถึงประเด็นที่ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค ผู้

จ าหน่ายวัตถุดิบและแรงงานได้มากกว่าอุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็กกว่า  ส าหรับลักษณะการเน้นการบริหาร

ความเส่ียงต่ า อุตสาหกรรมมีการใช้ทุนที่สะสมได้จากก าไรของกิจการ จากครอบครัว ญาติพี่น้องและผู้ถือ

หุ้นเป็นหลักแทนการกู้เงินจากภายนอก    

   จากการศึกษางานวิจัยของ นัฐพงษ์ พรวัฒนเวทย์ (2547) ศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ

พอเพียงกับภาคธุรกิจค้าปลีก พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ที่ประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกลุ่มตัวอย่าง

บุคคลทั่วไปที่มีต่อการด าเนินการธุรกิจค้าปลีก จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างบุคคลทั่วไปกับกลุ่ม

ตัวอย่างผู้ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีความเห็นต่างกันในหลายด้าน เช่น กลุ่มตัวอย่ างผู้ใช้แนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงมีความเห็นต่างกันในหลายด้าน เช่น กลุ่มตัวอย่างบุคคลทั่วไปให้ความส าคัญต่ออัตรา

ผลตอบแทนที่สูงมากที่สุด ในการบรรลุเป้าหมายการเจริญเติบโตอย่างม่ันคงและยั่งยืนของธุรกิจค้าปลีก แต่

กลุ่มที่ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ความส าคัญต่ออัตราผลตอบแทนสูงในล าดับต่ า และจากการศึกษา

งานวิจัยของ อนัญญา บวรสุนทรชัย (2547) พบว่า ผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบแนวทางการบริหารแบบ

เศรษฐกิจพอเพียงและแบบเศรษฐกิจเน้นทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า 
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การก าหนดนโยบายการลงทุน และการด าเนินงานมีความแตกต่างกัน คือ เศรษฐกิจพอเพียงจะไม่มีการเพิ่ม

ทุนจากภายนอกโดยการกู้ยืม เนื่องจากเป็นแบบครอบครัวท าให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้นมีความ

มั่นคงต่อเนื่อง   

 งานวิจัยของ พรพิไล เลิศวิชา (1989) ได้ชี้ให้เห็นว่า เมื่อมีการกล่าวถึงการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่

ภูมิภาคและท้องถ่ินจะมีประโยชน์ส าหรับประชาชนในท้องถ่ินอย่างแท้จริงก็ควรเป็นอุตสาหกรรมที่พึ่ง

ตลาดในท้องถ่ินเป็นส่วนใหญ่ด้วย ซ่ึงก็ควรเป็นอุตสาหกรรมที่มีจุดก าเนิดอยู่แล้วในท้องถ่ิน หรือมีศักยภาพ

ที่จะพัฒนาให้เกิดขึ้นและขยายตัวขึ้นได้ในท้องถ่ินและให้ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของท้องถ่ินเป็นส าคัญ 

อุตสาหกรรมดังกล่าวนี้จึงสอดคล้องกับความหมายของ “ เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว ซ่ึงจะท าให้ได้รับประโยชน์และสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมจากรัฐที่มีอยู่ใน

ปัจจุบันด้วยก็ได้   

 จากงานวิจัยของ กัญญมน อินหว่างและวัลลภา ศรีทองพิมพ์ (2550) ได้ชี้ชัดถึงลักษณะของธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเป็นประเภทธุรกิจชุมชนไวว้่า เป็นธุรกิจที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก

และเป็นเจ้าของทุน เป็นผู้จัดการการผลิตและจ าหน่ายและเป็นเจ้าของการด าเนนิกิจการต่างๆ    ภาครัฐได้เข้า

มามีบทบาทในการส่งเสริมอุตสาหกรรมของชุมชนมากขึ้น แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามา

ปรับใช้ได้กับธุรกิจของชุมชนได้เป็นอย่างดี  เพราะธุรกิจชุมชนเป็นการประกอบการโดยกลุ่ม หรือองค์กร

ชุมชนเป็นเจ้าของ และร่วมกันด าเนินกิจการ  ตลอดจนร่วมกับผลประโยชน์จากการด าเนินการ   ในการ

ด าเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชน จะเป็นการผลิต การบริการที่เหมาะสมต่อสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และ

สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน  

    

  จากผลการวิจัยของ กัญญามน  อินหว่างและวัลลภา  ศรีทองพิมพ์ (2551) พบว่า ธุรกิจขนาด

กลางและธุรกิจขนาดย่อมท่ีมีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ  27 ธุรกิจ 

พบว่า มีลักษณะการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ไม่แตกต่างกัน ในด้านการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

คือ ใช้เทคโนโลยีที่มีราคาไม่แพง แต่ถูกหลักวิชาการ และเหมาะสมกับลักษณะและประเภทของธุรกิจ   

นอกจากนี้ธุรกิจต่างๆทั้ง 27 ธุรกิจยังมีขนาดการผลิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถในการบริหาร
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จัดการของธุรกิจทั้งที่เป็นธุรกิจเอกชน และธุรกิจชุมชน   ธุรกิจส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญต่อการใช้ทรัพยากร

ทุกชนิดอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด มีขนาดการผลิตสอดคล้องกับความสามารถในการบริหาร

จัดการ มีขนาดธุรกิจที่พอเหมาะกับตลาด ใช้พลังงานเหมาะสมกับการผลิต  เน้นด้านมิติทางสังคม มีการจ้าง

แรงงานในท้องถ่ินเพื่อกระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชน และการสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อช่วยเหลือกัน 

นอกจากนี้ยังพบว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทเอกชน ที่มีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

ใช้ มีการให้ความส าคัญต่อการพัฒนาพนักงานให้เข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาส่ิงแวดล้อม ท้ังยังมีการ

ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมอย่างต่อเนื่อง  

ตัวอย่างการเขยีนวรรณกรรมที่เกีย่วข้องโดยใช้การอา้งองิจากต่างประเทศ 

ความเป็นมาของแนวคดิ ทฤษฎเีกี่ยวกับภาวะผู้น า 

จากการศึกษาถึงความหมายของภาวะผู้น า พบวา่ มีนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ให้ความหมาย

ด้านต่างๆ ดังเช่น ด้านการสร้างอ านาจ Draft (2006) กล่าวว่า ภาวะผู้น า คือ การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอ านาจ และมีอิทธิพล

เหนือผู้อื่น สามารถจูงใจบุคคลอื่นให้ปฏิบัติตามความคิดเห็น ความต้องการ หรือค าสั่งได้ ตลอดจนเป็นผู้ที่ใช้อิทธิพล  

(Influence) ในการด าเนินงานอย่างหนึ่งให้บรรลุวัตถุประสงค์ ส าหรับ Einstein, Walter O,and John H. Humphreys (2001) ได้กล่าวถึง 

ภาวะผู้น าว่าเป็นลักษณะส่วนตัวของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาเม่ือได้มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม เป็นความสามารถที่

เกิดข้ึนระหว่างที่มีการท างานร่วมกันหรือร่วมอยู่ในเหตุการณ์เดียวกัน ในอันที่จะท าให้กิจกรรมของกลุ่มด าเนินไปสู่

เป้าหมาย และประสบความส าเร็จ ภาวะผู้น าจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของการฝึกฝนของแต่ละบุคคล  

  Fiedler (Robbins, Coulter, 2002:460) ได้กล่าวว่าสถานการณ์ท าให้ผู้น าสามารถควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาได้โดย

เสนอสถานการณ์ของภาวะผู้น าในรูปของปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและพนักงาน  (Leader - member relations) โครงสร้าง

ของงาน (Task structure) และอ านาจตามต าแหน่ง (Position power) เป็นขอบเขตซึ่งผู้น ามีอ านาจหน้าที่ (Authority) อย่างเป็นทางการ

เหนือลูกน้อง ลักษณะสถานการณ์สามารถน ามาก าหนดเป็นสถานการณ์ผู้น าได้ 8 สถานการณ์  การประเมินทฤษฎีเชิง

สถานการณ์ของ Fiedler (Evaluation of Fiedler’s contingency theory) Fiedler ได้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของภาวะผู้น า 

และสถานการณ์ที่สามารถท าให้เป็นที่ช่ืนชอบและมีผลการปฏิบัติงานของกลุ่มสูง เขาพบว่ารูปแบบของภาวะผู้น าทั้ง

ประเภทมุ่งความสัมพันธ์ และมุ่งงานเหมาะสมกับสถานการณ์    ส าหรับBlack and Porter (2000:425) ได้กล่าวถึง ทฤษฎีเส้นทางสู่

เป้าหมาย (Path-goal theory) เป็นทฤษฎีที่พัฒนาโดย Robert House ถือเป็นทฤษฎีเชิงสถานการณ์ที่เช่ือว่าประสิทธิผลของผู้น าจะ

ขึ้นอยู่กับความสามารถของการจูงใจและการสร้างความพึงพอใจให้แก่พนักงาน พนักงานจะได้รับการกระตุ้นให้ท างานโดย

พนักงานจะเช่ือว่า ความพยายามจะน าไปสู่ความส าเร็จในงานที่ได้รับมอบหมาย ความส าเร็จในงานจะน าไปสู่รางวัลที่พึง

พอใจ ทฤษฎีเส้นทางสู่เป้าหมายเสนอว่า หน้าที่ของผู้น าคือการจูงใจด้วยรางวัลที่พนักงานพึงพอใจ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้



Assoc.Prof. Dr.Kanyamon  Inwang                                                           Research Methodology หน้า 
61 

 

พนักงานผ่านเส้นทางเพื่อเดินไปสู่การแสวงหารางวัล อันเป็นเป้าหมายและก าจัดอุปสรรคท่ีจะท าให้ไม่บรรลุเป้าหมาย ซึ่งก็

จะน าพนักงานไปสู่ความส าเร็จในงานที่ได้รับมอบหมายได้ อันจะท าให้เกิดผลลัพธ์คือความพึงพอใจ และการเพิ่มผลผลิต

ของงาน และโดยทั่วไปผู้น าจะพยายามก าหนดเส้นทางสู่เป้าหมายส าหรับพนักงานไว้อย่างชัดเจน   โดยทฤษฎีเชิง

สถานการณ์ของ Hersey-Blanchard (Hersey and Blanchard’s situational theory) เป็นทฤษฎีเชิงสถานการณ์ที่พัฒนาโดย  Paul Hersey และ 

Kenneth H. Blanchard โดยทฤษฎีนี้จะมุ่งที่ลักษณะของผู้ตาม (Followers) ว่าเป็นปัจจัยส าคัญของสถานการณ์ และเป็นสิ่งที่ตัดสิน

พฤติกรรมของผู้น าที่มีประสิทธิผล (Robbins and Coulter, 2002:466) 

ตัวอย่างการเขียน ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาวิจยั ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารทางการศึกษาต่างประเทศ พบว่า มีการท าวิจัยเกี่ยวกับ

ภาวะผู้น าระดับคณะวิชาอยู่บ้างในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา  เช่น Flores (1993) ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะ

ผู้น าทางวิชาการของคณบดีและการบริหารกิจการเพื่อความก้าวหน้าของคณะวิชาในสถาบันอุดมศึกษาของ

สหรัฐอเมริกา  ในคณะทันตแพทย์ศาสตร์  จ านวน 45 สถาบัน จาก 30 มลรัฐ กลุ่มตัวอย่าง คือ คณบดีจ าoวน 

35 คน เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา 35 คน และท าการสัมภาษณ์คณบดี 5 คนในรัฐแคลิฟอร์เนีย  ผลการศึกษาพบว่า  

หน้าที่ด้านการพัฒนาของคณบดีที่ส าคัญ คือ การเป็นผู้ช านาญเฉพาะด้านการจัดหาเงินทุนเพ่ือการพัฒนาให้

ก้าวหน้า  โดยการใช้การวางแผนกลยุทธ์กับเครื่องมือทางการบริหารในการจัดการคณะวิชา  แหล่งเงินทุน

ประจ าปีที่ส าคัญของการพัฒนา คือ เงินทุนจากสมาคมศิษย์เก่า  ส่วนด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพัฒนา  มี

ความเห็นว่า แนวคิด เป้าหมายและแนวทางการพัฒนากิจกรรมคณะวิชาให้ก้าวหน้าเป็นเรื่องที่ส าคัญที่ต้อง

เน้น  ในขณะที่กลไกเฉพาะท่ีส าคัญมากด้วย คือ การจัดการและบริหารเงินทุนเพื่อการพัฒนาด้วย   ส าหรับ 

Bakkum (1999) ได้ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากรอบแนวคิดในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการท างานร่วมกัน

ของคณบดี   จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลถึงความสัมพันธ์ คือ ขั้นในการเต็มใจสนับสนุน ยอมรับใน

อ านาจ  ยอมรับความคิดเห็นและการตัดสินใจส่ังการ  ส่วนขั้นการแก้ปัญหาร่วมกันมีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ 

คือ การไว้วางใจระดับสูง และการสนับสนุนให้ท างานร่วมกันอย่างสะดวก  ส าหรับปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อ

ความสัมพันธ์ คือ การติดต่อส่ือสารที่บกพร่อง  การขาดความเชื่อถือ ขาดการยอมรับในอ านาจหน้าที่และ

ความเป็นอิสระของคณบดี   ส าหรับ Rosser (1999)  ได้ท าการศึกษาวิจัยภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผลของ

คณบดีและอ านวยการในมหาวิทยาลัยการวิจัยสาธารณะเพื่อประเมินบทบาทของคณบดีที่สะท้อนถึง

ความส าคัญของภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบ  โดยศึกษากลุ่มเจ้าหน้าที่ของคณะท างานเต็มเวลา 900 

คน มาท าการศึกษาประเมินประสิทธิผลของคณบดี  จากการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลของคณบดีขึ้นอยู่กับ
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ปัจเจกบุคคลมากกว่าระดับขององค์การ  ภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผลของคณบดีในระดับปัจเจกบุคคลขึ้นอยู่

กับการมีประสบการณ์ในการบริหารหรือการเป็นหัวหน้าภาควิชามาก่อนการเป็นคณบดี     

 จากงานวิจัยของกัลยาณี พรหมทอง (2546) เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับ

ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารในวิทยาลัยพลศึกษา ได้มีศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของ

ผู้บริหารด้วยการใช้แบบวัดที่ผู้วิจัยพัฒนามาจากแบบวัดภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงฉบับประเมินตนเองของ 

รัติกรณ์ จงวิศาล (2543:138-145) ซ่ึงแปลมาจากแบบวัดภาวะผู้น าพหุองค์ประกอบ ฉบับ 5X ส าหรับผู้

ประเมิน (Multifactor Leadership Questionnaire Form 5X – Rater: MLQ) ของ Bass and Avolio (1994) มี

ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของ Likert ได้แก่ บ่อยมาก บ่อย  บางครั้ง นานๆครั้ง และ

ไม่เคย   จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารในวิทยาลัยพลศึกษามีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงโดยรวม และราย

ด้าน ได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา การค านึงถึงความ

เป็นปัจเจกบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง 

 จากผลงานวจิัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น  ผู้วิจัยสามารถน ามาเป็นแนวทางการศกึษาเพื่อสร้างกรอบการวิจัย

ต่อไปโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  ส่วนที่ 1  ด้านคุณลักษณะเฉพาะของภาวะผู้น าทางการศกึษา    ส่วนที่ 2 

ด้านประสิทธิผลทางการบริหารงานวิชาการ และ ส่วนที ่ 3 ด้านรูปแบบการพฒันาภาวะผู้น าทางการศกึษา 

ดงักรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

                        จ    

            ดี เ    คเคย์ (1981) ได้เ น เกณฑ์   ห  บ   เ  น งค์   ก บ ่ งๆ ข งเค้ โค งก    จ ย ด งนี้  

เกณฑ์   ค าถามที่ใช้ในการประเมิน  เค้าโครงมี

คุณสมบัติ

ครบตาม

เกณฑ์ ( ้อ
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ละ 1 

คะแนน) 

ก. หัวข้องานวิจัย ก. หัวข้องานวิจัยบอกให้ผู้อ่านทราบว่า  

เนื้อหาในรายงานการวิจัยจะเป็นอย่างไร? 

 

1. ความชัดเจน องหัว ้อ 1. หัว ้อสะท้อนให้เห็นเนื้อหาสาระที่จะ  

ค้นคว้าวิจัยหรือไม่ 

1...............

... 

2. ความชัดเจน องจุดประสงค  2. หัว ้อสะท้อนให้เห็นจุดประสงค  องการวิจัยหรือไม่ 2...............

... 

3. ความสอดคล้องกับสมมติฐานการ

วิจัย 

3. หัว ้อและจุดประสงค สอดคล้องกับปัญหา และสมมติฐานหรือไม่ 3...............

... 

4. ความกระทัดรัด 4. หัว ้อกระทัดรัดและฟังร่ืนห หรือไม่ 4...............

... 

5. ความน่าสนใจ 5. หัว ้อกระตุ้นให้ผ ้อ่านสนใจงานวิจัยเร่ืองนั้นหรือไม่ 5...............

... 

6. ด งด ดความสนใจ 6. หัว ้อด งด ดความสนใจผ ้อ่านหรือไม่ 6...............

... 

7. การชี้ทาง 7. วลียืดยาวทั้งหลายที่อาจท าให้ไ ว้เ วถ กตัดออกจากหัว ้อหรือไม่ 7...............

... 

8. ความง่าย 8. รายละเอียดที่จะปรากฎในบทอื่น   

ถ กตัดออกไปจากหัว ้อหรือไม่ 

8...............

... 

ข. ความส าคัญของงานวิจัย ข. ผู้วิจัยมีเหตุผลเพียงพอที่จะใช้  

ผลการวิจัยขยายความคิดรวบยอดใน  

สาขาที่วิจัย ของผู้อ่านหรือไม่? 

* 

1. ความชัดเจน องความคิดรวบยอด 1. ผ ้วิจัยมีความคิดรวบยอดที่ชัดเจนเก่ียวกับปัญหาที่จะวิจัยหรือไม่ 1...............

... 

2. ส่ิงช้ีบอกความจ าเป น 2. มีหลักฐานสนับสนุนจากหลายแหล่งว่ามีความจ าเป นที่จะต้องวิจัยในเร่ืองนี้

หรือไม่ 

2...............

... 

3. ความเป นตัว องตัวเอง 3. เค้า ครงวิจัยชี้ให้เห็นว่าผ ้วิจัยจะแปลผล  

 ดยปราศจากความล าเอียงหรือไม่ 

3...............

... 

4. ต้นตอ องปัญหาวิจัย 4. ปัญหาการวิจัยหรือบางส่วน องปัญหา  4...............
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เคยผ่านการวิจัยค้นคว้ามาก่อนหรือไม่ ... 

5. ผลต่อการพัฒนาความร ้ในสา า

นั้น  

5. ผ ้วิจัยต้ังใจที่จะ ยายความคิดรวบยอด  

ในสา าที่จะท าการวิจัยหรือไม่ 

5...............

... 

6. ความสามารถที่จะน าไป

ประยุกต ใช้ 

6. มีอะไรชี้ให้เห็นว่าจะสามารถน าผล  

การวิจัยไปใช้ประ ยชน ทั้งในแง่ทฤ ฎี  

หรือปฏิบัติได้หรือไม่ 

6...............

. 

ค. ปัญหาส าหรับการวิจัย ค. ปัญหาส าหรับการวิจัยเป็นเคร่ือง  

ควบคุมหรือก าหนดขั้นตอนการด าเนิน  

การวิจัยหรือไม่? 

* 

1. กรอบความคิด 1. ปัญหาท าให้ผ ้อ่านทราบเจนาในการวิจัยหรือไม่ 1...............

. 

2. จุดสนใจ 2. ปัญหาจ ากัด อบเ ต องการวิจัยหรือไม่ 2.......... 

3. การควบคุมร ปแบบการวิจัย 3. ปัญหาสะท้อนให้เป น ั้นตอนและเทคนิค  

ต่าง  ที่จะใช้ในการวิจัยหรือไม่ 

3...............

. 

4. การควบคุม ้อม ล 4. ปัญหาสัมพันธ กับ ้อม ลที่จะใช้ในการวิจัย หรือไม่ 4.......... 

5. ความสอดคล้องกับหัว ้อการวิจัย 5. ปัญหาสอดคล้องกับหัว ้อการวิจัยหรือไม่ 5.......... 

6. ในการควบคุมการรายงาน

ผลการวิจัย 

6. ปัญหาเป นเคร่ืองก าหนด อบเ ต องผล  

การวิจัยหรือไม่ 

7...............

. 

7. ความพร้องที่จะให้มีการตรวจสอบ 7. ปัญหาเป นตัวก าหนดสมมติฐานที่พร้อม  

ที่จะให้มีการตรวจสอบได้หรือไม่ 

7...............

. 

8. ความสัมพันธ กับทฤ ฎี 8. ปัญหาและสมมติฐานตั้งอย ่บนรากฐาน  

 องทฤ ฎีที่เก่ียว ้องหรือไม่ 

8...............

. 

9. ความชัดเจน 9. ปัญหาและสมมติฐานประกอบด้วยถ้อยค า  

ที่เป น า าวิชาการย่ิงกว่าค าพ ดทั่ว ไปหรือไม่ 

9...............

. 

10. ปัญหาย่อยส าหรับการวิจัย 10. ปัญหาและสมมติฐานหลัก เป นเคร่ือง  

ก าหนดปัญหาและสมมติฐานย่อยหรือไม่ 

10.............

. 

ง. รูปแบบของการวิจัย ง. รูปแบบของการวิจัยมุ่งทดสอบ  

สมมติ านและปัญหาส าหรับการวิจัย  

หรือไม่? 

* 
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1. ความชัดเจน อง ้อม ล 1. ชนิดและแหล่ง ้อม ลที่ใช้ในการวิจัย ถ กก าหนดไว้แน่นอนหรือไม่ 1.......... 

2. ความพร้อม อง ้อม ล 2. สามารถบอกแหล่งที่แน่นอน อง ้อม ลที่สัมพันธ กับปัญหา และสมมติฐาน

 องการวิจัยได้หรือไม่ 

2...............

. 

3. ความเหมาะสม อง ้อม ล 3. แหล่ง ้อม ลที่ระบบ สามารถจะท าให้ผ ้วิจัย ได้ ้อม ลที่จ าเป นส าหรับวิจัย

หรือไม่ 

3...............

. 

4. ความเชื่อถือได้และความเที่ยงตรง

 อง ้อม ล 

4. เคร่ืองมือและวิธีเก็บ ้อม ลประกันความ  

เชื่อถือได้ และมีความถ กต้อง อง ้อม ลหรือไม่ 

4...............

. 

5. เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง 5. ก าหนดกลุ่มประชากรที่จะใช้สุ่มตัวอย่าง  

ไว้แน่นอนหรือไม่ 

5...............

. 

6. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 6. ก าหนดวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างไว้หรือไม่ 6.......... 

7. การเลือก ้อม ลที่พ งปรารถนา 7. มีเหตุสนับสนุนในการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เลือกไว้หรือไม่ 7.......... 

8. ความเชื่อถือและเที่ยงตรง  

 องเคร่ืองมือ 

10. เลือกเคร่ืองมือที่จะใช้ในการเก็บรวบรวม ้อม ลไว้แน่นอนหรือไม่ และได้

ตระหนักถ งความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้ องเคร่ืองมือหรือไม่ 

10.............

. 

9.  อกาสในการเลือกเทคนิค  

ทางสถิติ 

11. เทคนิคทางสถิติที่เลือก เหมาะสมที่จะทดสอบสมมติฐาน หรือตอบปัญหา

การวิจัยได้ครบหรือไม่ 

11.............

. 

จ. วรรณคดีที่เกี่ยวข้อง จ. วรรณคดีที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาและรวบรวมมาสัมพันธ์กับงานวิจัยชี้

แนวทางการวิจัยและบอกให้ทราบถึง  

สภาพของวิทยาการสาขานั้นๆ หรือไม่ 

* 

1. ความเหมาะสม องบทน า 1. หัว ้อนี้รวมบทน าที่กล่าวถ งจุดประสงค  องการศ ก า  รวบรวมวรร กรรม

ที่เก่ียว ้องและการจัดล าดับหัว ้อที่รวมไว้ในบทนี้หรือไม่ 

1...............

. 

2. เก ฑ การเลือกวรร คดีที่

เก่ียว ้อง 

2. ก าหนดเก ฑ ที่จะใช้ในการเลือกวรร คดีที่เก่ียว ้องไว้หรือไม่ 2.......... 

3.  าพรวมเชิงประวัติศาสตร  3. หัว ้อนี้สะท้อนให้เห็นพัฒนาการเชิงประวัติศาสตร  องปัญหาที่จะวิจัย

หรือไม่ 

3...............

. 

4. ความสอดคล้องกับทฤ ฎีปัจจุบัน 4. หัว ้อนี้ชี้ให้เห็นว่างานวิจัยนี้จะสร้างเสริมทฤ ฎีหรือความร ้ในสา าที่จะ

วิจัยอย่างไร หรือไม่ 

4...............

. 

5. คุ  าพ องวรร คดีที่เก่ียว ้อง 5. หัว ้อนี้สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ ระหว่างวรร คดีกับเค้า ครงงานวิจัย

 องเราหรือไม่ 

5...............

. 

6. ความสอดคล้อง องวรร คดี  6. ให้ตรวจความเหมาะสม องวรร คดีที่เก่ียว ้อง และ ้อสรุปที่จะอ้างถ งได้ 6...............



Assoc.Prof. Dr.Kanyamon  Inwang                                                           Research Methodology หน้า 
66 

 

ที่เก่ียว ้องกับร ปแบบการวิจัย  องส่ิงที่ศ ก าและรวบรวมมากับร ปแบบการวิจัยหรือไม่ . 

7. ความสามารถที่จะประยุกต ใช้  

 องวิธีการ 

7. ผ ้วิจัยได้แสดงความต้ังใจที่จะเลียนแบบปรับปรุงวิธีการวิจัย หรือชี้ให้เห็นถ ง

ความแตกต่าง องวิธีการ องเ า กับวิธีการอื่นที่เคยใช้มาอย่างไร 

7...............

. 

8. ความสอดคล้องกับงานวิจัย  

ที่เสนอ  ้นใหม่ 

8. ได้เลือกศ ก าและรวบรวมงานวิจัยที่เก่ียว ้องหรือไม่ นั้นคือวรร คดีที่

รวบรวมมามีสาระ และวิธีการวิจัยที่เสนอ  ้นหรือไม่ 

8...............

. 

9. ความอ่านง่าย 9. บทนี้ท าให้ผ ้อ่านสามารถจ าแนกระหว่างงานวิจัยที่สัมพันธ กับเร่ืองที่จะวิจัย

 ดยตรงและงานวิจัยที่สัมพันธ  ดยอ้อมได้หรือไม่ 

9...............

. 

10. สามารถจับเนื้อหาสาระได้ 10. บทนี้มีเนื้อหาสาระค ่ควรต่อการติดตามศ ก าหรือไม่ 10........ 

11. การจัดล าดับหัว ้อการวิจัย 11. ได้รวบรวมวรร คดีที่เก่ียว ้องไว้เป นหมวดหม ่ตามล าดับหัว ้อใหญ่ไปยัง

หัว ้อย่อยเพื่อให้สะดวกแก่การอ ิปรายแต่ละประเด็นหรือไม่ 

11.............

. 

12. ความเหมาะสม องตอนสรุป 12. บทนี้ได้สรุปใจความส าคัญ องแต่ละ หัว ้อในตอนนี้หรือไม่ 12........ 

ฉ. นิยามและขอบเขตการวิจัย ฉ. ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเนื้อหาของ การวิจัย รวมทั้งอธิบายศัพท์

บัญญัติ ที่ใช้ในการวิจัยหรือไม่ 
* 

1. ความหมายศัพท บัญญัติ 1. ความหมาย องค า วลี   ้อความ กระจ่างชัด ท าให้ผ ้อ่านที่อย ่ในสา า

เดียวกัน และ ต่างสา าเ ้าใจได้ ดยง่ายหรือไม่ 

1............... 

2. จ านวนศัพท บัญญัติ 2. ศัพท บัญญัติที่ก าหนดพอเพียงแก่การสร้างความชัดเจนให้แก่ผ ้อ่านหรือไม่ 2............... 

3. การสร้างความชัดเจนให้กับหัว ้อ

การวิจัย 

3. นิยามและ อบเ ตงานวิจัย ช่วยให้ความ  

กระจ่างแก่ผ ้อ่านหรือไม่ 

3.......... 

4. ค าช้ีแจงเก่ียวกับ ้อจ ากัดในการ  

ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 

4. ได้ก าหนด นาด ลัก  ะปรากฏการ  เก่ียวกับกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการ

วิจัยไว้หรือไม่ 

4.......... 

5. ค าช้ีแจงเก่ียวกับวิธีการเลือกกลุ่ม  

ตัวอย่าง 

5.  ้อจ ากัดเก่ียวกับประชากร กลุ่มตัวอย่างและปรากฏการ  เก่ียวกับกลุ่ม

ตัวอย่าง จะมีผลต่อการรายงานหรือไม่ 

5.......... 

6. ค าช้ีแจงเก่ียวกับ ้อจ ากัดเร่ือง

เวลา 

6.  ้อจ ากัดเร่ืองเวลามีผลต่อความถ กต้อง อง ้อม ลหรือไม่ 6.......... 

7. ค าช้ีแจงเก่ียวกับร ปแบบ อง  

การวิจัย 

7. ได้ตระหนักถ งอิทธิพล องร ปแบบวิจัยต่อการแปลผลการวิจัยหรือไม่ 7............... 

ช. สภาพท่ัวไปของเค้าโครงวิจัย ช. ฟอร์มของเค้าโครงการวิจัยถูกต้องหรือไม่? * 

1. ความถ กต้อง องแบบฟอร ม 1. ผ ้เ ียนเค้า ครงย ดฟอร มใดฟอร มหน ่งในการเ ียนเค้า ครงหรือไม่ 1.......... 

2. ความน่าอ่าน 2. เค้า ครงน่าอ่าน เร่ืองล าดับก่อนหลังและมีความชัดเจนหรือไม่ บอกให้ผ ้อ่าน 2............... 
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ทราบถ งส่ิงที่ผ ้วิจัยจะท าหรือไม่ 

3. คุ  าพการใช้ า า 3. ผ ้เ ียนใช้ า า องนักวิจัยหรือไม่ 3.......... 

4. ล าดับหัว ้อ 4. ผ ้เ ียนแบ่งเค้า ครงออกเป นหัว ้อใหญ่ ดยให้ความส าคัญทุกหัว ้อที่เป น

องค ประกอบ องเค้า ครงการวิจัยหรือไม่ 

4............... 

5. ความต่อเนื่อง องความเห็น 5. ล าดับเนื้อหาสอดคล้องกับ หัว ้อใหญ่ องเค้า ครงหรือไม่ 5.......... 

6. ความเป นอันหน ่งอันเดียวกัน  

 องเนื้อหาแต่ละตอน 

6. เนื้อหาแต่ละตอนสอดคล้องกับหัว ้อที่ปรากฏหรือไม่ 6.......... 

7. ความเป นอันหน ่งอันเดียวกัน  

 องหัว ้อ 

7. มีการเชื่อม ยงความคิดในแต่ละหัว ้อใหญ่เ ้าด้วยกันหรือไม่ 7............... 

8. ฟอร ม องเชิงอรรถ 8. ฟอร ม องเชิงอรรถ ตารางชื่อถ กต้องตามค ่มือการเ ียนรายงานหรือไม่ 8............... 

9.  าพประกอบ 9. ร ป าพหรือไดอะแกรม ช่วยเพิ่มความ ชัดเจน องเค้า ครงหรือไม่ 9.......... 

10. การใช้ าพประกอบ 10. ใช้ตาราง ร ป าพ หรือไดอะแกรม   ต าแหน่งที่เหมาะสม และสอดคล้อง

กับ เนื้อหาหรือไม่ 

10............. 

11. ล าดับ ั้น อง าพประกอบ 11. ตาราง ร ป าพ ไดอะแกรมเรียงล าดับ ถ กต้องหรือไม่ 11........ 

12. ต าแหน่ง อง าพประกอบ 12. ตาราง ร ป าพ ไดอะแกรม ปรากฏอย ่   ต าแหน่งที่ตามจากค าอธิบาย

วันที่หรือไม่ 

12............. 

13. ความชัดเจน องหัวเร่ือง 13. ชื่อตาราง ชื่อร ป าพ ส่ือความหมายหรือไม่  13....... 

14. ฟอร มและสไตล  อง

 าพประกอบ 

14. ฟอร ม องหัวเร่ือง ตาราง ร ป าพ และ ไดอะแกรมถ กต้องหรือไม่ 14........ 

15.  าคเพิ่มเติม 15.  าคเพิ่มเติมมีไว้เพื่อให้ ้อม ลเพิ่มเติม  

แต่เป นส่วนที่ควรแยกจากเค้า ครงหรือไม่ 

15........... 

16. ความชัดเจน องบรร านุกรม 17. ได้รวบรวมบรร านุกรมที่ อ้างถ งในบทก่อนไว้ครบหรือไม่ 17........ 

17. ความถ กต้อง องบรร านุกรม 18. บรร านุกรมถ กต้องและสมบ ร  หรือไม่ 18........ 

18. ฟอร ม องบรร านุกรม 19. การจัดล าดับและฟอร ม องบรร านุกรม ถ กต้องหรือไม่ 19........ 

**ผ่าน  80 %  = 59 ข้อ ** ผ่าน 70 %   =  52 ข้อ 

**ผ่าน  60%  =  44 ข้อ **ผ่าน  50%                =                  37 ข้อ 

ตัวอย่างการเลือกเร่ืองที่ท าวิจัย  
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1. ทัศนคตขิองพนักงานของการประปานครหลวงท่ีมีต่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บรกิารโรงพยาบาลเอกชนในจังหวดันนทบุรขีองพนกังาน

บริษัทเอกชนในจังหวัดนนทบุร ี

3. การบรกิารของโรงพยาบาลตามกรอบกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการ

โรงพยาบาลรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร . 

4. ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับบรกิารในโรงพยาบาลรัฐบาล จังหวัดพิษณุโลก  

5. การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของผู้น าชุมชนเพื่อการสร้างวิสาหกิจชุมชนในเขตภาคกลาง 

6. การน าแนวปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวติ กรณีศกึษาเกษตรกร

ลูกค้า ธ.ก.ส. อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ.์   

7. การวิเคราะห์กระบวนการเรียนรูก้ิจกรรมทางเศรษฐกิจและการกระจายรายไดใ้นชุมชนทีใ่ช้แนว

ทางการพัฒนาแบบเศรษฐกจิพอเพียง 

8. แนวทางการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของธุรกจิท่องเที่ยวทีพ่ักแรมท่ีใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

9. การพัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจท่องเที่ยวแบบครบวงจรที่ใชป้รัชญาเศรษฐกจิพอเพียง จังหวัดตาก 

10. ผลกระทบจากนโยบายผ่อนผนัการใช้แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าต่อชุมชนในอ าเภอเมือง จังหวัด

แม่ฮ่องสอน 

11. ความคดิเห็นและพฤติกรรมการใช้แรงงานต่างชาติของผู้ประกอบการ ในจังหวัดกาญจนบุร ี

12. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล แบบแผนการด าเนินชีวติกับภาวะสุขภาพของ

แรงงานต่างชาตใินจังหวัดสมุทรสาคร: กรณีศกึษาในโรงเรียนสมุทรสาคร   
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