
การวิจัยเบื้องต้นทางการบัญชี

พทัธมน  บณุยราศรัย



ค ำน ำ 
 

 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา AC3901 การวิจัยเบื้องต้นทางการบัญชี เล่มนี้ เป็นรายวิชาใน
หมวดวิชาชีพบังคับ ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) พ.ศ. 2555 ส านักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 
 
 เอกสารประกอบการสอนนี้ ได้ทุนสนับสนุนการท าเอกสารของส านักวิชาบัญชีประจ าปีงบประมาณ 
2559 ผู้จัดท าขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตร  อาการักษ์ คณบดีส านักวิชาบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่กรุณาให้ทุนสนับสนุนและค าแนะน าที่มีคุณค่าในการท าเอกสารประกอบการ
สอนเล่มนี้ 
 
 เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ ได้รวบรวมจากเอกสาร ต ารา ของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดท าขอได้รับการอภัย และขอได้รับค าชี้แนะเพ่ือการ
ปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในครั้งต่อไป 
   
 
 
   พัทธมน  บุณยราศรัย  
         กันยายน 2559 

  
 



สารบญั 
                                                                                         หน้า 
บทที่ 1   บทน า 

 - ความหมายของการวิจัย   1 
 - แนวคิดพ้ืนฐานการวิจัย   3 
 - วิธีแสวงหาความรู้ของมนุษย์   3 
 - ลักษณะของการวิจัย    6 
 - ลักษณะที่ไม่ใช่การวิจัย    7 
 - ประเภทของการวิจัย    8 
 - ชนิดของการวิจัย  13 
 - วัตถุประสงค์ของการวิจัย  13 
 - ประโยชน์ของการวิจัย  14 
 - ขั้นตอนในการวิจัย  14 
 - สรุปท้ายบท  17 
 - ค าถามท้ายบท  18 
 

บทที่ 2   ปัญหาการวิจัย 
 - แหล่งที่ค้นพบปัญหาการวิจัย 19 
 - เกณฑ์ในการเลือกปัญหาการวิจัย 21 
 - ลักษณะของปัญหาการวิจัยที่ดี 23 
 - การตั้งชื่อเรื่องการวิจัย  23 
 - การเขียนความส าคัญของปัญหา  24 
 - การก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย  24 
 - ค าถามการวิจัย  26 
 - สมมติฐานการวิจัย  26 
 - สรุปท้ายบท  29 
 - ค าถามท้ายบท  30 
 

บทที่ 3   การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ความส าคัญของการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 31 
 - ขั้นตอนการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 32 
 - หลักการและวิธีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 33 



 - แหล่งของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  34 
 - การจดบันทึกเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  36 
 - การน าเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  38 
 - ประโยชน์จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  39 
 - สรุปท้ายบท  39 
 - ค าถามท้ายบท  40 

                                                                                          หน้า 
บทที่ 4   ตัวแปรในการวิจัย 

 - ความหมายของตัวแปร   41 
 - ประเภทของตัวแปร   43 
 - ระดับการวัดตัวแปร   47 
 - นิยามตัวแปร    51 
 - สรุปท้ายบท    52 
 - ค าถามท้ายบท    52 
 

บทที่ 5   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 - ประชากร   53 
 - กลุ่มตัวอย่าง   53 
 - ขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง   55 
 - เทคนิคการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง    58 
 - ขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง    62 
 - ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ดี    63 
 - สรุปท้ายบท    64 
 - ค าถามท้ายบท    64 
 

บทที่ 6   การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือการวิจัย 
 - ข้อมูล   65 
 - ประเภทของข้อมูล   65 
 - วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล   68 
 - เครื่องมือการวิจัย    70 
 - แบบทดสอบ    70 
 - แบบสอบถาม    73 
 - แบบสัมภาษณ์    77 



 - มาตราวัดทัศนคติ    79 
 - การสังเกต    85 
 - สรุปท้ายบท    88 
 - ค าถามท้ายบท    88 

 

บทที่ 7   การหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
 - ความเที่ยงตรง   89 
 - ความเชื่อมั่น   94 
 - อ านาจจ าแนก 104 
 - ความยากง่าย  110 
 - ความเป็นปรนัย  111 
 - สรุปท้ายบท  111 
 - ค าถามท้ายบท  112 

                                                                                       หน้า 
บทที่ 8   การเลือกใช้สถิติในงานวิจัย 

 - การวิเคราะห์ข้อมูล 113 
 - การเตรียมข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ 115 
 - ประเด็นพิจารณาส าหรับการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล 116 
 - สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  117 
 - สถิติที่ใช้ในการบรรยายลักษณะข้อมูล  118 
 - สถิติที่ใช้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  124 
 - สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร  130 
 - การใช้สถิติพาราเมตริก  136 
 - สรุปท้ายบท  138  
 - ค าถามท้ายบท  139 
 

บทที่ 9   การเขียนรายงานการวิจัย 
 - รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย 141 
 - วิธีการเขียนรายงานการวิจัย 143 
 - สรุปท้ายบท  152  
 - ค าถามท้ายบท  152 
 

บทที่ 10   การวิจัยด้านการบัญชี 
 - การวิจัยด้านการบัญชี 153 



 - องค์ประกอบของการเขียนโครงการวิจัยด้านการบัญชี 154 
 - ลักษณะของการวิจัยด้านการบัญชี 156 
 - การวิจัยด้านการบัญชีการเงิน  157 
 - การวิจัยด้านการบัญชีบริหาร  158 
 - แหล่งข้อมูลของการวิจัยด้านการบัญชี  160 
 - สรุปท้ายบท  162 
 - ค าถามท้ายบท  162 

 

 



1 
 

บทท่ี 1  

บทน า 
 

ความหมายของการวิจัย  

 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานได้ ให้ความหมายของค า “วิจัย” หมายถึง การค้นคว้าเพื่อหาข้อมูล

อย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Research ค าว่า การวิจัยในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Research 

ซึ่งสามารถแยกค าย่อยได้เป็น Re และ Search ค าว่า Re หมายถึง การท าใหม่ การท าซ้ าทวน การท าอีกครั้งหนึ่ง 

ส่วนค าว่า Search หมายถึง การตรวจ การค้นหา การพินิจพิเคราะห์ ซึ่งเมื่อน ามารวมกันเป็นค าว่า Research จึง

มีความหมายว่า การค้นคว้าหาความรู้ใหม่ หาสิ่งใหม่ๆ หาค าตอบ ใหม่ๆ เพ่ือน าค าตอบหรือความรู้เหล่านั้นมาใช้

งานหรือแก้ไขปัญหา  

ค าว่า “research” มาจากภาษาฝรั่งเศส recherche ที่มาจากค าrechercher หมายถึงการค้นหาอย่าง

ใกล้ชิด ซึ่งค าว่า "chercher" หมายถึง "ค้นหา" ซึ่งมีความหมาย ทั่วไปว่า “ส ารวจอย่างถ่ีถ้วน”  

การวิจัย ตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า Research แปลว่าค้นหาซ้ าหรือการสืบค้นใหม่ ในที่ประชุม Pan 

Pacific Science Congress ค.ศ.๑๙๖๑ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แยกความหมายของ RESEARCH ไว้ดังนี้  

R = Recruitment and Relationship หมายถึง การวิจัยต้องเป็นการ รวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงและ

การศึกษาหาความเก่ียวข้องกันของสิ่งเหล่านั้น  

E = Education and Efficiency หมายถึง การวิจัยเป็นกระบวนการศึกษา ท าให้ได้ความรู้และน าความรู้

ไปใช้ให้เกิดประโยชน์   

S = Science and Stimulation หมายถึง การวิจัยต้องเป็นระบบ อธิบาย ได้ตรวจสอบได้และกระตุ้นให้

เกิดการริเริ่มในเรื่องต่างๆ  

E = Evaluation and Environment หมายถึง การวิจัยช่วยให้สามารถประเมินปัญหาที่มีอยู่และแสวงหา

ประโยชน์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น  

A = Aim and Attitude หมายถึง การวิจัยต้องมีจุดมุ่ง หมายที่ชัดเจนและ ต้องการผู้มีเจตคติท่ีดีต่อการ

วิจัย  
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R = Result หมายถึง ผู้วิจัยต้องยอมรับผลการวิจัยที่ได้มาด้วยกระบวนการ หรือวิธีการที่เป็นระบบ  

C = Curiosity หมายถึง การวิจัยเกิดขึ้นจากความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ ผู้วิจัยต้องมีคุณสมบัติอยาก

รู้อยากเห็นจึงท าวิจัยเพื่อขยายวงวิทยาการ 

 H = Horizon หมายถึง การวิจัยช่วยขยายขอบเขตความรู้ของมนุษย์ให้ทราบและเข้าใจในปัญหาเหล่านั้น

ได้ เหมือนกับเกิดแสงสว่างข้ึน แต่ถ้ายังไม่เกิดแสงสว่าง ผูว้ิจัยจะต้องด าเนินการต่อไปจนกว่าจะพบแสงสว่าง ซึ่งก็

คือผลของการวิจัยจะต้องก่อให้เกิดสันติสุขแก่สังคม  

ในสารานุกรมวีกีพิเดีย ได้ระบุว่า การวิจัย (research) หมายถึงการกระท าของ มนุษย์เพ่ือค้นหาความจริง

ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กระท าด้วยพื้นฐานของปัญญา ความมุ่งหมายหลักในการท าวิจัยได้แก่การค้นพบ (discovering) 

การแปลความหมายและการพัฒนากรรมวิธี และระบบสู่ความก้าวหน้าในความรู้ด้านต่างๆ ในเชิงวิทยาศาสตร์ ที่

หลากหลายในโลกและจักรวาล การวิจัยอาจต้องใช้หรือไม่ต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ก็ได้ นอกจากนี้ได้มีนักวิชา

ได้ให้ความหมายเก่ียวกับค าว่า วิจัย ไว้โดยสรุปดังนี้  

พจน สะเพียรชัย ใหความหมายไววาการวิจัย คือวิธีการคิดคนวิธีแกปญหาที่มีระบบแบบแผนที ่ เชื่อถือได

เพ่ือกอใหเกิดความรูที่เชื่อถือไดเพ่ือน าไปสรางกฎเกณฑตางๆ  

จริยา เสถบุตร ไดใ้หความหมายไววาการวิจัยคือการคนควาหาความรู อยางมีระบบและแบบแผน เพ่ือให

เกิดความกาวหนาทางวิชาการหรือเกิดประโยชนแกมนุษยโดยอาศัยวิธีการทีเ่ปนที่ยอมรับในแตละสาขาวิชา  

พวงรัตน ทวีรัตน ได้ใหความหมายไววา การวิจัยคือการ คนควาหาความรูความจริงทีเ่ชื่อถือไดโดยวิธีการ

ที่มีระบบแบบแผนที่เชื่อถือไดเพ่ือน าความรูไปสรางกฎเกณฑ ทฤษฏีตางๆ 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ ได้ให้ความหมายไว้ว่า การวิจัย เป็นกระบวนการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงหรือ

ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติอย่างมีระบบระเบียบและมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนเพ่ือให้ได้ความรู้ที่เชื่อถือได้  

ศิริชัย กาญจนวาสี ได้ให้ความหมายไว้ว่า การวิจัย คือ กระบวนการแสวงหาหรือพัฒนาองค์ความรู้ ที่มี

ลักษณะเป็นนัยทั่วไปอย่างมีระบบแบบแผนโดยวิธีการอันเป็นที่เชื่อถือได้  

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ได้ให้ความหมายไว้ว่า การวิจัย หมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู้ ความเข้าใจ

ที่ถูกต้องในสิ่งที่ต้องการศึกษา มีการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์และการตีความหมาย

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ ทั้งนี้เพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบอันถูกต้อง  

ดังนั้น จากความหมายดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า การวิจัย หมายถึง กระบวนการศึกษาหาองค์ความรู้ใหม่ โดย

การค้นคว้าหาข้อเท็จจริงอย่างมีระเบียบแบบแผนที่เชื่อถือได้ทั้งระบบ  
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แนวคิดพื้นฐานการวิจัย  

 

แนวคิดพ้ืนฐานหรือปรัชญาของการท าวิจัยนั้น โดยทั่วไป แบ่ง ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้  

1. แนวคิดแบบปฏิฐานนิยม (Postpositivism) แนวคิดนี้มองว่าสิ่งต่างๆบนโลกนั้นมีสาเหตุและที่มาของ

การเกิด สามารถอธิบายได้ ด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติเอง เพราะฉะนั้นหน้าที่ของนักวิจัย คือ ไปเก็บ

ข้อมูล ในสิ่งที่ต้องการศึกษาแล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ืออธิบายสาเหตุของการเกิด เช่น ตอ้งการศึกษา เรื่องปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน้าที่ของนักวิจัยก็คือไปเก็บข้อมูลโดย วิธีการเชิงประจักษ์ (สังเกต พิสูจน์

ทดลอง) เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ต้องการ ซึ่งแนวคิดแบบปฏิฐานนิยมนี้เป็นแนวคิดของการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัย

เชิงปริมาณนั้นใช้วิธีการแสวงหา ความรู้หรือ ความจริง โดยการใช้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning)  

2. แนวคิดแบบปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology) แนวคิดนี้เกิดจากการต่อต้านว่าการวิจัยที่อาศัย

วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียวนั้นไม่เหมาะสมที่จะน ามาอธิบายในงานวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ในบางเรื่อง 

เพราะแนวคิดนี้มองว่าการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ที่เป็นการศึกษาความรู้ ความคิด ความรู้สึก อารมณ์มีความ

ซับซ้อนเกนิกว่าที่จะอธิบายออกมาเป็นตัวเลขในเชิงวิทยาศาสตร์ หรืออีกนัยหนึ่ง แนวคิดนี้มองว่าสิ่งทั้งหลายที่มี

อยู่บนโลกนี้จะมีความหมายก็ต่อเมื่อมนุษย์ มองมันแล้วให้ความหมายมัน เพราะฉะนั้น ความรู้หรือความจริงจะ

ขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์มองใน เรื่องนั้นๆอย่างไร ซึ่งแนวคิดแบบปรากฏการณ์นิยมนี้เป็นแนวคิดของการวิจัยเชิงคุณภาพ

ซ่ึง แนวคิดของการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นใช้วิธีการแสวงหาความรู้ หรือ ความจริง โดยการใช้ เหตุผลแบบอุปนัย 

(Inductive Reasoning)  

 

วิธีแสวงหาความรู้ของมนษุย์ 

 

การรับรู้ของมนุษย์ในส่วนเกี่ยวกับปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกนี ้ ทั้งทางตรงและทางอ้อมมีผลต่อ

พฤติกรรมของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เช่นในอดีตกาล เมื่อมนุษย์เห็นฟ้าร้อง ก็เข้าใจว่าบนฟ้านั้นมี

เทวดา และการที่มนุษย์เชื่อว่าบนฟ้ามีเทวดานั้นก็เพราะมีความรับรู้และเข้าใจเช่นนั้นเกิดขึ้นและการรับรู้และความ

เข้าใจที่เกดิขึ้นย่อมมาจาก การแสวงหาความรู้ของมนุษย์นั่นเอง การแสวงหาองค์ความรู้ของมนุษย์นั้นนับได้ว่าเป็น 

กระบวนการที่ต้องอาศัยสติปัญญาและการฝึกฝนต่างๆ ซึ่งมนุษย์สามารถแสวงหาความรู้ได้จากวิธีการต่างๆ ดังนี้ 
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1. วิธีในสมัยโบราณ (Traditional method)  

ในยุคน  ี้ มนุษยแสวงหาความรูอยางหยาบ ๆงายๆไมมีระบบในการศึกษา วิธีแสวงหา ความรูในยุคนีส้รุป

ไดดังน  ี้ 

(1) โดยบังเอิญ เปนการคนพบโดยไมตั้งใจ เชน การคนพบวิธีค านวณปริมาณของ ของแข็งโดยการแทนที่

น้ าของนักวิทยาศาสตรโดยบังเอิญในขณะที่อาบน้ าในอาง  

(2) โดยการลองผิดลองถูกเปนการคนพบความรูโดยการทดลองท าหลายๆ วิธีถูกบาง ผดิบาง วิธีใดไดผล

ตามความมุงหมายก็จดจ าและน าไปใชในโอกาสตอๆไป สวนวิธีที่ไมไดผลดีก็ยกเลิกไป  

(3) โดยผมูีอ านาจ เปนการคนพบความรูจากผูมีอ านาจในทองถิ่น เชน ผูน า หรือผู อาวุโส และหมอผีฯลฯ 

โดยการไปสอบถามบุคคลเหลานั้น  

(4) โดยขนบธรรมเนียมประเพณี เปนการไดรับความรูจากประเพณีวัฒนธรรมในสังคมที่ปฏิบัติสืบทอดตอ 

ๆ กันมา  

(5) โดยผเูชี่ยวชาญ เปนการคนพบความรูโดยการสอบถามจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขานั้น ๆ  

(6) โดยประสบการณสวนตัวเปนการไดรับความรจูากประสบการณสวนตัวที่ผานมา  

จากทีก่ลาวมาจะเห็นไดวาการแสวงหาความรูดวยวิธีนี้เปนวิธีที่งายที่สุดและนิยมใชใน สังคมท่ียังไมไดรับ

การพัฒนา ไมมีเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

2. วิธีการอนุมาน (Deductive method)  

อริสโตเติล (Aristotleอางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2539 :9) เปนผูคนพบวิธีการ แสวงหาความรูวิธีนี้โดย

ใชหลักของเหตุผลและขอเท็จจริงเปนวิธีการหาความรูโดยใชความสัมพันธ เชิงเหตุผลระหวางขอเท็จจริงใหญ กับข

อเท็จจริงยอยแลวจึงสรุปตัวอยางเชน  

ขอเท็จจริงใหญ  : นกทุกชนิดมีปก  

ขอเท็จจริงยอย  : กาเป็นนกชนิดหนึ่ง  

สรุป   : กามีปก 

การแสวงหาความรูโดยวิธีนี้มีขอบกพรองหลายประการ ในปจจุบันนี้จึงไมนิยมใช ทั้งนีเ้พราะขอสรุปที่ได

จะถูกตองเพียงใดขึ้นอยูกับความเที่ยงตรงของข้อเทจ็จริงใหญและขอเท็จจริงยอยดวย แต่อย่างไรก็ตามวิธีนี้ถือเป็น

จุดเริ่มตนการแสวงหาความรูอยางเปนระบบ 
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3. วิธีการอุปมาน (Inductive method)  

วิธีนี้คนพบโดย ฟรานซิล เบคอน (Fransis Bacan, อางถึงใน    บุญเรียง ขจรศิลป ์2533 : 3) โดยใชจุด

บกพรองจากวิธีอนุมานมาแก้ไขใหม่โดยเรียกวาวิธีอุปมาน เบคอนเนียน(Baconian induction) โดยการเก็บ

ข้อมูลยอย ๆ หรือขอเท็จจริงยอยหลาย ๆ กรณีแลวน าขอมูลยอย ๆ เหล่านั้นมาวิเคราะหและสรุปผลเปนความรูซ่ึง

สามารถสรุปเป็นนหลักการหาความรูได 3 ขั้นตอน  

(1) เก็บรวบรวมขอมูลหรือขอเท็จจริงยอย  

(2) วิเคราะหขอมูลเพื่อหาความสัมพันธระหวางขอเท็จจริงเหลานั้น  

(3) สรุปผล  

ตัวอยางเชน  

(1) เก็บขอมูล : นกแตละชนิดมีปก  

(2) วิเคราะหขอมูล : พิจารณาแลวพบว่านกหลายชนิดมีปก  

(3) ขอสรุป : นกทุกชนิดมีปีก 

4. วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method) 

วิธีทางวิทยาศาสตรนี้เป็นวิธีทีไ่ดรับการยอมรับในปจจุบันวาชวยให้ได ความรูที่ถูกตอง และเชื่อถือได

และเปนหลักในการวิจัย ขั้นตอนของวิธีทางวิทยาศาสตร มีดังน  ี้  

(1) ขั้นปญหา (Problem)  

(2) ขั้นต้ังสมมุติฐาน (Hypothesis)  

(3) ขั้นรวบรวมขอมูล (Collection data)  

(4) ขั้นวิเคราะหขอมูล (Analysis) 

(5) ขั้นสรุป (Conclusion) 

จากวิธีการแสวงหาความรู้ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า มนุษย์เรามีความอยากรู้อยากเห็น ต้องการค้นหาความจริง 

และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา โดยใช้วิธีการลองผิดลองถูก หรือหาวิธีการหลายๆอย่างจากวิธีการที่ไม่มี

ระบบจนกลายมาสู่วิธีการที่มีระบบแบบแผน และท าตามขั้นตอนที่เรียกว่า วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ท าให้เกิด วิธีการหาความรู้ ความจริง ซึ่งถูกเรียกว่า “การวิจัย” ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการวิจัยเป็น 

กระบวนการในการหาความรู้ใหม่ ค าตอบใหม่ที่น่าเชื่อถือ การวิจัยจึงถูกน าไปใช้ในทุก สาขาอาชีพเพ่ือประโยชน์
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ต่อการพัฒนาการด าเนินงานในด้านต่างๆ ทั้งด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และด้านธุรกิจ ซึ่งก่อให้เกิดผลต่อการ

พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ที่ดียิ่งขึ้น  

 

 

ลักษณะของการวิจัย  

 

ลักษณะที่ส าคัญของการวิจัยไว้ดังนี้  

1. เป้าหมายของการวิจัยมุ่งที่จะหาค าตอบต่างๆ เพ่ือจะน ามาใช้แก้ปัญหาที่มี อยู่โดยพยายามที่จะศึกษา

ถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ในลักษณะของความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน  

2. การวิจัยเน้นถึงการพัฒนาข้อสรุป หลักเกณฑ์หรือทฤษฎีต่างๆ เพ่ือที่จะเป็นประโยชน์ในการท านาย

เหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต เป้าหมายของการวิจัยนั้นมิได้ หยุดอยู่เฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่น ามาศึกษา

เท่านั้น แต่ข้อสรุปที่ได้มุ่งท่ีจะอ้างอิงไปสู่กลุ่มประชากรเป้าหมาย  

3. การวิจัยจะอาศัยข้อมูล หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่สามารถสังเกต รวบรวมได้ ค าถามที่น่าสนใจบางค าถาม

ไม่สามารถท าการวิจัยได้ เพราะไม่สามารถรวบรวมข้อมูลมาศึกษาได้  

4. การวิจัยต้องอาศัยเครื่องมือและการรวบรวมข้อมูลที่แม่นย าเที่ยงตรง  

5. การวิจัยจะเก่ียวข้องกับการรวบรวมข้อมูลใหม่ๆ จากแหล่งปฐมภูมิหรือใช้ ข้อมูลที่มีอยู่เดิมเพ่ือหา

ค าตอบของวัตถุประสงค์ใหม่  

6. กิจกรรมทีใ่ช้ในการวิจัย เป็นกิจกรรมที่ก าหนดไว้อย่างมีระบบแบบแผน  

7. การวิจัยต้องการผู้รู้จริงในเนื้อหาที่จะท าการวิจัย  

8. การวิจัยเป็นกระบวนการที่มีเหตุผล และมีความเป็นปรนัย สามารถที่จะท าการตรวจสอบความตรงของ

วิธีการที่ใช้ข้อมูลที่รวบรวมมา และข้อสรุปที่ได้  

9. สามารถที่จะท าซ้ าได้โดยใช้วิธีเดียวกัน หรือวิธีการที่คล้ายคลึงกันถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มประชากร 

สถานการณ์หรือระยะเวลา  

10. การท าวิจัยต้องมีความอดทน นักวิจัยควรจะเตรียมใจไว้ด้วยว่า อาจจะต้อง มีความล าบากในบางเรื่อง 

ในบางกรณีที่จะแสวงหาค าตอบของค าถามที่ยากๆ  
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11. การเขียนรายงานการวิจัยควรท าอย่างละเอียดรอบคอบ ศัพท์เทคนิคท่ีใช้ ควรบัญญัติความหมายไว้ 

อธิบายวิธีการวิจัยอย่างละเอียด รายงานผลการวิจัยอย่าง ตรงไปตรงมาโดยไม่ใช้ความคิดเห็นส่วนตัว ไม่บิดเบือน

ผลการวิจัย  

12.การวิจัยต้องการความซื่อสัตย์และกล้าหาญในการรายงานผลการวิจัย แม้ว่า จะขัดกับความรู้สึกหรือ

ผลการวิจัยผู้อ่ืน  

นอกจากนี้ บุญชม ศรีสะอาด กล่าวว่าการวิจัยที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้  

1. การวิจัยเป็นการค านวณท่ีต้องอาศัยความรู้ ความช านาญ และความมีระบบ  

2. การวิจัยเป็นงานที่มีเหตุผลและเป้าหมาย  

3. การวิจัยจะต้องมีเครื่องมือ หรือเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มี ความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้  

4. การวิจัยจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลใหม่และได้ความรู้ใหม่ กรณีท่ีใช้ข้อมูลเดิม จุดประสงค์ต้องแตกต่าง

ไปจากจุดประสงค์เดิม ความรู้ที่อาจได้จากความรู้เดิมในกรณีท่ีมุ่ง วิจัยเพื่อตรวจสอบซ้ า  

5. การวิจัยมักเป็นการศึกษาค้นคว้าที่มุ่งข้อเท็จจริง เพื่อให้อธิบายรูปปรากฎการณ์ หรือพัฒนากฎเกณฑ์ 

ทฤษฎี หรือตรวจสอบทฤษฎี หรือพยากรณ์ปรากฎการณ์ต่างๆ หรือ เพ่ือวางนัยทั่วไป (Generalization) หรอืเพ่ือ

แก้ปัญหาต่าง ๆ  

6. การวิจัยต้องอาศัยความเพียรพยายาม ความซื่อสัตย์ กล้าหาญ บางครั้งต้องเฝ้าติดตามและบันทึกผล

อย่างละเอียด ใช้เวลานาน บางครั้งผลการวิจัยคัดแย้งกับความเชื่อ ของบุคคลอ่ืนอันอาจจะให้ได้รับการโจมตี 

ผู้วิจัยจ าต้องใช้ความกล้าหาญเสนอผลการวิจัย ตามความเป็นจริงที่ค้นพบ  

7. การวิจัยจะต้องมีการบันทึก และเขียนรายงานการวิจัยอย่างระมัดระวัง  

 

ลักษณะท่ีไมใ่ช่การวิจัย  

 

ลักษณะที่ไม่ใช่การวิจัย คือ การศึกษาค้นคว้าที่มีขึ้นบางลักษณะที่ไม่อาจนับเป็นการวิจัยได้ จะมีลักษณะ

ดังนี้  

1. การทีน่ักศึกษาไปศึกษาบทความจากเอกสาร ต ารา วารสาร ฯลฯ เรื่องเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง การเงิน การธนาคาร แล้วน าข้อความต่างๆ ตัดต่อกัน  
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2. การศึกษาชีวประวัติจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งไม่ได้ใช้กระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ หรือระเบียบวิธีวิจัยมาใช้ประกอบการศึกษา  

3. การรวบรวมข้อมูลแล้วน าข้อมูลมาจัดเข้าตาราง ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ใน การตัดสินใจ หรือเป็นข้อมูล

อ้างอิง แต่ไม่ได้ใช้กระบวนการวิจัย  

4. การค้นพบโดยทั่วไปซึ่งเป็นการนั่งคิดพิจารณาแล้วได้ค าตอบแต่ไม่ใช่การวิจัย เพราะการค้นพบไม่มี

ระบบและไม่ใช้กระบวนการวิจัย หรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ  

5. การทดลองปฏิบัติ โดยได้ปฏิบัติตามคู่มือที่แนะน าไว้ และได้ผลออกมาตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือ เช่น การ

ปรุงอาหารหรือการติดตั้งไฟฟ้า การประกอบรถยนต์ ซึ่งท าตามคู่มือที่เขียนไว้ เป็นต้น  

 

ประเภทของการวิจัย  

 

ประเภทของการวิจัยสามารถจัดท า ได้หลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับผู้จ าแนกว่าจะอาศัยเกณฑ์หรือหลักการใด

ในการจ าแนก ซึ่งแนวทางในการจัดจ าแนกตามเกณฑ์ต่างๆ มีดังนี้  

1. ประเภทของการวิจัยแบ่งตามประโยชน์ของการน าผลไปใช้ แบ่งตามเกณฑ์ นี้จะมี 3 ประเภท ได้แก่  

(1) การวิจัยพื้นฐานหรือการวิจัยบริสุทธิ์ (basic or pure research) การวิจัยแบบนี้เป็นการท าวิจัยเพื่อ

ขยายขอบเขตของความรู้ให้กว้างขวางออกไป เป็นการสร้างทฤษฎีและแนวความคิดใหม่ๆ เสริมสร้างวิชาการให้

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น การวิเคราะห์มุ่งหาสารอาหารในกล้วย โดยมุ่งหาว่ากล้วยประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้าง

เท่านั้น การวิจัยแบบนี้ มักจะใช้เวลานาน และใช้ประโยชน์ได้ต่อเมื่อไปวิจัยต่อ  

(2) การวิจัยประยุกต์ (applied research) การวิจัยแบบนี้มุ่งน าผลไปใช้ เพ่ือปรับปรุงสภาพของสังคม

และความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้ดีขึ้น เช่น จากผลการวิจัยพ้ืนฐาน พบว่า การสอนด้วยวิธีการใช้สไลด์ประกอบจะท า

ให้นักเรียนสนใจการเรียนและจ าได้นาน ครูก็ลองน าผลการวิจัยนี้ไปทดลองและหาประสิทธิภาพของการสอนดูว่า

ท าให้นักเรียนสนใจมาก ขึ้น และนักเรียนจ าเรื่องราวที่สอนได้นานจริงหรือไม่ ถ้าปรากฏว่ามีประสิทธิภาพก็จะท า

ให้ครูน าไปใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนต่อไป  

(3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) การวิจัยแบบนี้มี วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะใหม่ๆ หรือ

วิธีการใหม่ๆ และน ามาใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการ ท างานโดยตรง เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในการ

ท างาน โดยหวังที่จะ ปรับปรุง แก้ไขสภาพการท างานให้ดีขึ้นกว่าเดิม การวิจัยแบบนี้แท้จริงเป็นการวิจัยประยุกต์ 
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ลักษณะหนึ่ง แต่ต่างกับการวิจัยประยุกต์ท่ัวไปตรงที่การวิจัยเชิงปฏิบัติการจะศึกษาเฉพาะที่ เฉพาะหน่วยงาน 

ผลการวิจัยน าไปใช้สรุปอ้างอิงไปยังกลุ่มอ่ืนหรือประชากรไม่ได้  

2. ประเภทของการวิจัย แบ่งตามวัตถุประสงค์และวิธีการเสนอข้อมูล การ วิจัยที่แบ่งตามเกณฑ์นี้อาจแบ่ง

ได้เป็น ๕ ประเภท คือ  

(1) การวิจัยขั้นส ารวจ (exploratory research) เป็นการวิจัยที่ต้องการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น 

เพ่ือหาข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้นเท่านั้น ไม่มีการตั้งสมมติฐาน และไม่มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลใน

ลักษณะตัวแปรที่แตกต่างกัน  

(2) การวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) เป็นการวิจัยที่ต้องการหาค าตอบว่าอะไรและอย่างไร

มากกว่าที่ต้องการหาค าตอบว่าท าไม รวมทั้งไม่มีการคาดคะเน ปรากฏการณ์ในอนาคตแต่อย่างไร การวิเคราะห์

ข้อมูลอาจจะมีการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรที่ศึกษาด้วย  

(3) การวิจัยเชิงอรรถาธิบาย (explanatory research)    เป็นการวิจัยที่พยายามชี้หรืออธิบายให้เห็นว่า

ตัวแปรใดมีความสัมพันธ์ หรือเก่ียวข้องกับตัวแปรใดบ้าง และความสัมพันธ์นั้นมีลักษณะอย่างไร เป็นเหตุผลของ

กันและกันหรือไม่  

(4) การวิจัยเชิงคาดคะเน (predictive research) เป็นการวิจัยที่พยายามชี้ให้เห็นหรือคาดคะเน

เหตุการณ์ในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา  

(5) การวิจัยเชิงวินิจฉัย (diagnostic research) เป็นการวิจัยเพื่อค้นหา สาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึน จะได้

น าไปแก้ไขป้องกันได้ถูกต้อง  

3. ประเภทของการวิจัย แบ่งตามความสามารถในการควบคุมตัวแปร การวิจัยที่แบ่งตามเกณฑ์นี้อาจแบ่ง

ได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่  

(1) การวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) เป็นการวิจัยที่ผู้วิจัย จัดสร้างสถานการณ์และเงื่อนไข

ต่างๆ ขึ้นมาทดลอง โดยพยายามควบคุมตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ต้องการให้มีผลกับการวิจัยนั้นออกไป แล้วสังเกต

หรือวัดผลการทดลองออกมา  

(2) การวิจัยเชิงก่ึงทดลอง (quasi experimental research) เป็นการ วิจัยที่ผูว้ิจัยสามารถสร้าง

สถานการณ์ และเงื่อนไขเพ่ือใช้ในการทดลองได้บ้างเป็นบางประเด็นและสามารถควบคุมตัวแปรที่เก่ียวข้อง ซึ่งไม่

ต้องการให้มีผลกับการวิจัยนั้นได้เพียงบางตัวเนื่องจากไม่สามารถสุ่มตัวอย่างให้เท่ากันได้  



10 
 

(3) การวิจัยเชิงธรรมชาติ (naturalistic research) เป็นการวิจัยที่ไม่มีการจัดสร้างสถานการณ์หรือ

เงื่อนไขใดๆ เลย ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ ผู้วิจัยไม่มีอิทธิพลใดๆ ต่อการวิจัยที่ได้นั้นเลย  

4. ประเภทของการวิจัยแบ่งตามระเบียบวิธีการวิจัย การวิจัยที่แบ่งตามเกณฑ์ นี้จะแบ่งได้เป็น 3 ประเภท 

ได้แก่  

(1) การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (historical research) เป็นการวิจัยที่ใช้ ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ใน

ลักษณะของการศึกษาหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ เพ่ือสืบประวัติความเป็นมาเชิงวิชาการในสาขาวิชาการ

ต่างๆ ท าความเข้าใจเรื่องราวที่เกิดข้ึน และหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน เพ่ือใช้ท านาย

เหตุการณ์ในอนาคต  

(2) การวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) เป็นการวิจัยที่ใช้ ระเบียบวิธีการบรรยายปรากฏการณ์

หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นว่าคืออะไร และมีลักษณะ อย่างไร ซึ่งมุ่งศึกษาหาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เป็นอยู่

ขณะนั้น รวมทั้งศึกษาหาความสัมพันธ์ของการปฏิบัติ แนวคิดหรือเจตคติโดยเน้นถึงเรื่องราวในปัจจุบันเป็นส าคัญ  

(3) การวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) เป็นการศึกษาหาข้อเท็จจริงด้วยการทดลองภายใต้

การควบคุมตัวแปรที่เก่ียวข้องอย่างมีระเบียบแบบแผนและมีวัตถุประสงค์ท่ีแน่นอน และสามารถกระท าซ้ าเพ่ือ

พิสูจน์หรือทดสอบผลอีกได้  

5. ประเภทของการวิจัย แบ่งตามระเบียบวิธีการวิจัยทั่วไป การวิจัยอาจแบ่งตามระเบียบวิธีการวิจัยทั่วๆ 

ไป ซึ่งแบ่งเป็น 6 ประเภท ดังนี้  

(1) การวิจัยเชิงทดลอง (experimental research)  

(2) การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (historical research)  

(3) การวิจัยเชิงย้อนรอย (expost facto research) เป็นการวิจัยที่ศึกษาจากผลไปหาเหตุ ซึ่งทั้งผลและ

เหตุเกิดข้ึนมาก่อนแล้ว วิธีการศึกษาจะเริ่มจากก าหนดผลหรือตัวแปรตามก่อนแล้วค่อยค้นหาสาเหตุ ซึ่งเป็นตัว

แปรอิสระที่ท าให้เกิดผลตัวแปรตามนั้น  

(4) การวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) เป็นการศึกษาค้นคว้าข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่มีอยู่ว่าเป็น

อย่างไร มีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วบรรยายสถานภาพที่ปรากฏอยู่ มีอยู่นั้นให้ทราบและอาจจะเปรียบเทียบกับ

สถานภาพที่มีอยู่ ปรากฏอยู่ใน ลักษณะต่างๆ หรือเงื่อนไขต่างกันและจะเปรียบเทียบกับสถานภาพที่เป็นมาตรฐาน

ก็ได้ โดย ไม่สนใจว่าท าไมจึงมีสถานภาพปรากฏอยู่ มีอยู่อย่างนั้น  
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(5) การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา (ethnographic research) เป็นการ วิจัยที่มุ่งอธิบายสภาพการณ์หรือ

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นรวมๆ ว่ามีความเป็นมาและ พัฒนาการไปอย่างไร มีลักษณะคล้ายกับการวิจัยเชิง

คุณลักษณะดังกล่าวแล้ว  

(6) การวิจัยเชิงประเมินผล (evaluative research) เป็นการวิจัยที่มุ่ง พิจารณาก าหนดคุณค่าหรือระดับ

ความส าเร็จของกิจกรรม และเสนอแนะส าหรับการด าเนินกิจกรรมต่อไป ปกติการวิจัยเชิงประเมินผลจะมุ่งหา

ค าตอบของปัญหาหลัก 3 ประการ คือ  

(ก) โครงการนั้นประสบผลส าเร็จเพียงใด  

(ข) โครงการนั้นมีประสิทธิภาพเพียงใด  

(ค) กิจกรรมที่ท าตามโครงการนั้นควรจะท าต่อไปหรือไม่  

6. การวิจัยแบ่งตามลักษณะของ ข้อมูล แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  

(1) การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) หมายถึงการวิจัยที่ เน้น  

(ก) ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้องของข้อค้นพบและข้อสรุปต่างๆ ของเรื่องที่

ท าการศึกษา และ  

(ข) ความใช้ได้กว้างขวางทั่วไปของข้อค้นพบ  

(2) การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมและ

ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์กับสภาพแวดล้อม โดยอาศัยมิติทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นหลักในการศึกษาและ

วิเคราะห์ปรากฏการณ์นั้น  

7. ประเภทของการวิจัย แบ่งตามสาขาวิชาการต่างๆ ของสภาวิจัยแห่งชาติ ซึ่งครอบคลุมกลุ่มวิชาการ

ต่างๆ ดังนี้  

(1) สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา คณิตศาสตร์และสถิติ ฟิสิกส์ ดารา

ศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา ฟิสิกส์ของ

สิ่งแวดล้อม และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

(2) สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ แพทยศาสตร์ 

สาธารณสุข เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์การแพทย์ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

(3) สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประกอบด้วยกลุ่มวิชาอนินทรีย์เคมี อินทรีย์เคมี ชีวเคมี เคมี

อุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมี โพลิเมอร์ เคมีวิเคราะห์ ปิโตรเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีเทคนิค นิวเคลียร์เคมี เคมีเชิง
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ฟิสิกส์ เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัช วิเคราะห์ เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรม เภสัชวิทยาและพิษวิทยา 

เครื่องส าอาง เภสัชเวท เภสัชชีวภาพ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

(4) สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชาทรัพยากรพืช การป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

ทรัพยากรสัตว์ ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ าเพ่ือ การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร 

ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและ เครื่องจักรกลการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

(5) สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบด้วยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพ้ืนฐาน

ทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมวิจัย และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

(6) สาขาปรัชญา ประกอบด้วยกลุ่มวิชาปรัชญา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วรรณคดีศิลปกรรม ภาษา 

สถาปัตยกรรม ศาสนาและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

(7) สาขานิติศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชากฎหมายมหาชน กฎหมาย เอกชน กฎหมายอาญา กฎหมาย

เศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณาความและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

(8) สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นโยบาย

ศาสตร์ อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันทาง การเมือง ชีวิตทางการเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ มติสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคง เศรษฐศาสตร์การเมือง และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

(9) สาขาเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี และ

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

(10) สาขาสังคมวิทยา ประกอบด้วย กลุ่มวิชาสังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม 

ปัญหาสังคม และสังคมสงเคราะห์ อาชญา วิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษย์นิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม 

พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิศาสตร์สังคม การศึกษาความเสมอภาคระหว่างเพศ คติชนวิทยา และ อ่ืนๆ ที่

เกี่ยวข้อง  

(11) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่ม วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

โทรคมนาคม การสื่อสารด้วยดาวเทียม การสื่อสารเครือข่าย การส ารวจและรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ นิเทศ ศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ เทคนิคพิพิธภัณฑ์และภัณฑาคาร และอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวข้อง  
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(12) สาขาการศึกษา ประกอบด้วยกลุ่มวิชาพ้ืนฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอน การวัดและการ

ประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหาร การศึกษา จิตวิทยาและแนะแนวการศึกษา การศึกษานอก

โรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ชนิดของเอกสารการวิจัย  

 

เอกสารการวิจัยมีอยู่ในรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วย  

1. รายงานการวิจัยทั่วไป (general research paper) เป็นรายงานที่เขียนเป็น รูปเล่ม ซึ่งอาจจะเป็นทั้ง

งานวิจัยระดับบุคคลหรือสถาบันก็ได้  

2. วิทยานิพนธ์ (thesis or dissertations) เป็นเอกสารการวิจัยที่จัดท าขึ้น เพ่ือขอรับปริญญาบัตร 

วิทยานิพนธ์ที่ถือเป็นงานวิจัยในระดับมาตรฐานนั้น มักเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  

3. บทความที่ลงในวารสาร ผู้วิจัยอาจน าผลงานวิจัยจากรายงานวิจัยทั่วไป และวิทยานิพนธ์มาน าเสนอ

เป็นบทความในวารสารต่างๆ ก็ได้  

4. บทความที่ลงในหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนชนิดอื่นๆ ผู้วิจัยอาจน าเอารายงาน การวิจัยมาเขียนลง 

หรือเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนชนิดอื่นๆ เช่น วิทยุ และโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ก็ได้  

 

วัตถปุระสงค์ของการวิจัย  

 

โดยทั่วไปการวิจัย มีวัตถุประสงคดังนี้  

1. เพ่ือตรวจสอบปญหา 

ในปจจุบันนี้นิยมใชการวิจัยตรวจสอบปญหาที่เกิดขึน้โดยการวิจัย การส ารวจสภาพ ปญหา หรือการจัดท า

แบบส ารวจในรูปโพลลตาง ๆ ที่พบเห็นถึงไดทั่วไป เชน ดุสิตโพลล เอแบค โพลล ซึ่งสถานศึกษาเป็นผู้จัดท าโดยมี

จดุประสงคเพ่ือตรวจสอบปญหาตาง ๆ ที่สงสัย จึงท าวิจัยเพ่ือศึกษาคนควาขอมูลในเรื่องนั้น ๆ อยางละเอียด  

2. เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของทฤษฎี  

เนื่องจากทฤษฎีตาง ๆ ที่สรางข้ึนมานั้น เปลี่ยนแปลงไปไดตามกาลเวลา จึงจ าเปนตองวิจัยเพือ่ตรวจสอบ

ยืนยันความถกูตองของทฤษฎีดังกลาว เชน ทฤษฎีจิตวิทยา ไดแก ทฤษฎี แรงจูงใจที่ สรุปว่าพฤตกรรมของมนุษย์
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มาจากแรงจูงใจ นักวิจัยจะต้องตรวจสอบว่าพฤติกรรม ที่ศึกษานั้น ๆ มาจากแรงจูงใจเพ่ือตรวจสอบยืนยัน

ความถูกตองของทฤษฎีแรงจงใจ  

3. เพ่ือสรางทฤษฎีขึ้นใหม่  

ผลสืบเนื่องจากการตรวจสอบทฤษฎีถาพบวาบางทฤษฎีไมถูกตอง หรือลาสมัย ไมสามารถน ามาใชได จึง

ต้องมีการสรางทฤษฎีขึ้นมาใหม 

 

ประโยชนข์องการวิจัย  

 

การวิจัยมีประโยชน์ สามารถสรุปไดดังนี้ 

1. สามารถน าความรูที่ไดจากการวิจัยไปอธิบาย หรือท าความเข้าใจในปรากฏการณที่เกิดขึ้น  

2. ชวยในการพยากรณ ปรากฏการณ หรือเหตุการณที่จะเกิดขึน้ในอนาคต  

3. การวิจัยในแต่ละสาขาท าใหเกิดองคความรู และวิทยาการใหม ๆ ทั้งทางทฤษฎี และการปฏิบัติ  

4. ผลจากการวิจัยในหน่วยงานต่างๆ สามารถน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย เพ่ือพัฒนา

หน่วยงานใหดี้ขึ้น  

5. ชวยแกปญหาตางๆ ไดอยางมีระบบแบบแผน  

6. ชวยในการวินิจฉัยและตัดสินใจในการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ  

7. ผลจากการวิจัย น าไปสูการพัฒนาไดทุกระดับ  

8. ชวยในการประเมินผลงาน 

 

ข้ันตอนในการวิจัย  

 

ขั้นตอนในการท าวิจัยมีความแตกตางกนัตามประเภทของการวิจัย ขั้นตอนในการท าวิจัย สรุปไดดังนี้ 

1. เลือกหัวขอ้ปัญหา  

การเลือกหัวข้อปัญหาเป็นเรื่องทีส่ าคัญมาก เกณฑในการเลือกปญหาที่ส าคัญมีดังนี้  

(1) ผูวิจัยตองมีความสนใจในปัญหานั้น ๆ จะท าให้เกิดความสนุกไมเบื่อหนาย และมีก าลงใจที่จะท า

วิจัยแมวาจะมีอุปสรรคมากมายเพียงใด ก็จะพยายามท าวิจัยจนส าเร็จ 

(2) สอดคลองกับความถนัด ความรู้ความสามารถของผูวิจัย ในเรื่องท่ีท าวิจัยนั้น  
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(3) ควรเลือกปญหาทีส่ามารถเก็บขอมูลที่เป็นจริงไดในสภาพสังคมไทย ควรหลีกเลี่ยงปญหาทีมี่

ผลกระทบตอบุคคลหนว่ยงานหรือสถาบันใด  

(4) งานวิจัยนั้นต้องสามารถท าได้ในสภาพความเปนจริง ไมใชงานวิจัยในอุดมคติ หรืองานวิจัยในฝน ซึ่งท า

ไดไมในโลกความเปนจริง  

2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ  

เมือ่เลือกปญหาที่ตองการท าวิจัยไดแลว จะตองศึกษาทฤษฎีตาง ๆ จากเอกสาร ตลอดจนงานวิจัยที่

เกีย่วข้องในเรื่องนั้น ๆ จะท าให้ทราบแนวคิดตางๆ และทฤษฎีที่เกีย่วของ รวมทัง้ผลการศึกษาในอดีตวามีใครท า

วิจัยเรื่องนั้น ๆ ในแงมุมใดบ้างมีวิธีการศึกษาอยางไร ผลการศึกษาเปนเช่นไร เหล่านี้เป็นต้น การศึกษาดังกล่าว

จะเปนพืน้ฐานเบื้องตนใหผูวิจัยไดศึกษาและเป็นแนวทางด าเนินการวิจัยต่อเนื่องจากงานวิจัยในอดีตไดอยางดีข้ึน  

3. เขียนเคา้โครงการวิจยั  

หลังจากศึกษาเอกสารและงานวิจัย จนเกิดความเข้าใจและไดแนวทางในการท าวิจัย แลวน าความรู้

เหล่านั้นมาเขียนเคาโครงการวิจัย ซ่ึงเคาโครงการวิจัยนั้นมคีวามแตกตางกันไปขึ้นอยูกับประเภทของเคา

โครงการวิจัยวา เปนเค้าโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือเคาโครงการวิจัยของการวิจัยทั่วๆไป 

ซึ่งประเภทหลังนี้อาจถูกก าหนดรูปแบบการเขียนเคาโครงการวิจัยจากแหลงใหทุนการวิจัยก็ได แตโดยทั่ว ๆ ไปเคา

โครงการวิจัยมักจะประกอบด้วย สวนตางๆ ที่ส าคัญ ดังนี้คือ  

(1) ความส าคัญของปญหา  

(2) จุดมงุหมายของการวิจัย  

(3) ขอบเขตของการวิจัย  

(4) ตัวแปรตางๆ  

(5) ค าศัพทนิยามเฉพาะ  

(6) สมมติฐานในการวิจัย  

(7) วิธีด าเนินการวิจัย  

(8) เครือ่งมือทีใ่ชในการวิจัย 

(9) ประชากรและกลุมตัวอยา่ง  

(10) วิธีวิเคราะหขอมูล  
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ที่กลาวมาขางตนเปนองคประกอบที่จ าเปนในการเขียนเค้าโครงการวิจัย แตสามารถยืดหยุ่นไดต้ามความ

ต้องการของแหลงใหทุนในแตละแหง ซึ่งในบางหัวขออาจไมจ าเป็นกไดและในบางแหงอาจจะตองเพ่ิมแนวทางการ

น าผลการวิจัยไปใชประโยชนก็ได  

4. สรางเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล  

ด าเนินการสรางเครื่องมือใหสอดคลองกับปญหาการวิจัยและจุดมุงหมายของการวิจัย โดยด าเนินการสราง

ตามข  ั้นตอน หลังจากนั้นน าเคร  ื่องมือไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ กอนไปทดลองใชกับกลุมทดลองที่ไมใช

กลมุตัวอยางแตมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง หลังจากนั้นน าเครื่องมือมาปรับปรุงแกไขและน ามาทดลองครั้ง

ที่ 2 กับกลุมทดลองใหมที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง แลวน าเครื่องมือนั้นมาปรับปรุงแกไขครั้งสุดทายกอน

ไปใชจริงในการสรางเครื่องมือนั้น จ าเปนตองตรวจสอบความเชื่อมัน่และความเที่ยงตรงของเครื่องมือทุกครั้ง แตใน

การวิจัยบางเรื่องอาจไมจ าเปนตองใชเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลก็สามารถตัดขั้นตอนนี้ได  

5. การเลือกกลุมตัวอยาง  

การวิจัยบางเรื่องไมสามารถศึกษาจากประชากรทั้งหมดได จึงตองมีการก าหนดกลุมตัวอยางมีลักษณะ

อย่างไร ขนาดกลุมตัวอย่าง ตลอดจนวิธีการเลือกกลุมตัวอย่างเพ่ือใหเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร แตถาการวิจัยที่

ไมจ าเปนตองเลือกกลุ่มตัวอยางก็ตัดขั้นตอนนี้ไปได  

6. การเก็บรวบรวมขอมูล  

ในขั้นตอนนี้เป็นการน าเครือ่งมือทีต่รวจสอบคุณภาพแลว ไปใชกับกลุมตัวอยางจริง ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลควรตองตรวจสอบความสมบูรณข์องขอมูลวาถูกต้องครบถวนหรือไม  

7. การวิเคราะหขอมูล  

การวิจัยเชิงปริมาณต้องวิเคราะห์ดวยเทคนิคทางสถิติ โดยเลือกใชสถิติใหสอดคลอง กับเรือ่งที่ท าวิจัย 

ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นไมต่องใชวิธีทางสถิติในการวิเคราะห์ 

8. การแปลผลและอภิปรายผล  

หลังจากวิเคราะหขอมูลแล้วต้องแปลความหมายของขอมูลทีไ่ดตลอดจนอภิปรายผล ที่ไดรับจากการท า

วิจัย 

9. การเสนอผลการวิจัย  

เปนขัน้สุดทายของการวิจัย โดยผูวิจัยตองเขียนรายงานการวิจัยตามรูปแบบของ สถานศกึษาหรือหนวย

งานทีใ่หทุ้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของการวิจัยนั้น และน าเสนอผลการวิจัย เพ่ือเผยแพรใหผูอ่ืนไดศึกษาตอไป 



17 
 

สรปุท้ายบท  

มนุษย์เรามีความอยากรู้อยากเห็น ต้องการค้นหาความจริง และแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดเวลา โดยใช้

วิธีการลองผิดลองถูก หรือหาวิธีการหลายๆอย่างจากวิธีการที่ไม่มีระบบ จนกลายมาสู่วิธีการที่มีระบบแบบแผน 

และท าตามข้ันตอนที่เรียกว่า วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งวิธีการทางวิทยาศาสตร์ท าให้เกิดวิธีการหาความรู้ ความ

จริง ซึ่งถูกเรียกว่า “การวิจัย” ซ่ึง อาจกล่าวได้ว่าการวิจัยเป็นกระบวนการในการหาความรู้ใหม่ ค าตอบใหม่ที่

น่าเชื่อถือ การวิจัยจึงถูกน าไปใช้ในทุกสาขาอาชีพ เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาการด าเนินงานในด้านต่างๆ ทั้งด้าน

สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และด้านธุรกิจ ซึ่งก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิตของมนุษย์ที่ดียิ่งข้ึน 

แนวคิดพ้ืนฐานการวิจัย มาจากญาณวิทยาหรือทฤษฎีความรู้ตามแนวคิดตะวันตก ที่มีการกล่าวถึงการแสวงหา

ความรู้ความจริงจากโลกภายใน หรือเรียกว่า วิธีนิรนัย (Deduction) และการแสวงหาความรู้จากโลกภายนอก 

หรือเรียกว่า วิธีอุปนัย (Induction) โดยแนวคิดพ้ืนฐานหรือปรัชญาของการท าวิจัยนั้น โดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 

ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) แนวคิดแบบปฏิฐานนิยม (Postpositivism) 2) แนวคิดแบบปรากฏการณ์นิยม 

(Phenomenology) การวิจัยตรงกับภาษาอังกฤษว่า Research ซึ่งหมายถึง การค้นคว้าหาความรู้ใหม่ หาสิ่ง

ใหม่ๆ หาค าตอบใหม่ๆ เพ่ือน าค าตอบหรือความรู้เหล่านั้นมาใช้งานหรือแก้ไขปัญหา และค าว่า “research” มา

จากภาษาฝรั่งเศส recherche, ที่มาจากค า rechercher, หมายถึงการค้นหาอย่างใกล้ชิด ซึ่งค าว่า "chercher" 

หมายถึง "ค้นหา" ซึ่งมีความหมาย ทั่วไปว่า 'ส ารวจอย่างถ่ีถ้วน ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การวิจัย หมายถึง การสืบค้นหา

องค์ความรู้ใหม่อย่างมีระเบียบแบบแผนที่เชื่อถือได้ทั้งระบบ การวิจัยที่ดีควรมีลักษณะ คือ 1) ต้องอาศัยความรู้ 

ความช านาญ และความมีระบบ 2) เป็นงานที่มีเหตุผลและเป้าหมาย 3) ต้องมีเครื่องมือ หรือเทคนิคในการเก็บ 

รวบรวมข้อมูลที่มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ 4) ต้องมีการรวบรวมข้อมูลใหม่และได้ความรู้ใหม่ 5) เป็นการศึกษา

ค้นคว้าที่มุ่งข้อเท็จจริง เพ่ือให้อธิบายรูปปรากฎการณ์หรือพัฒนา กฎเกณฑ์ ทฤษฎี หรือตรวจสอบทฤษฎี หรือ

พยากรณ์ปรากฎการณ์ต่าง ๆ หรือเพ่ือวางนัยทั่วไป (Generalization) หรือเพ่ือแก้ปัญหาต่ างๆ 6) ต้องอาศัย

ความเพียร พยายาม ความซื่อสัตย์ กล้าหาญ และ 7) ต้องมีการบันทึก และเขียนรายงานการวิจัย อย่างระมัดระวัง 

ลักษณะที่ไม่ใช่การวิจัย มีลักษณะดังนี้ 1) การทีน่ักศึกษาไปศึกษาบทความจากเอกสาร ต ารา วารสาร ฯลฯ เรื่อง

เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การเงิน การธนาคาร แล้วน าข้อความต่างๆ ตัดต่อกัน 2) การศึกษาชีวประวัติ

จากบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่ง ซึง่ไม่ได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือระเบียบวิธี

วิจัยมาใช้ ประกอบการศึกษา 3) การรวบรวมข้อมูลแล้วน าข้อมูลมาจัดเข้าตาราง แต่ไม่ได้ใช้กระบวนการวิจัย     

4) การค้นพบโดยทั่วไป 5) การทดลองปฏิบัติ โดยได้ปฏิบัติตามคู่มือที่แนะน าไว้ การวิจัยแบ่งตามประโยชน์ของ
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การน าผลไปใช้มี 3 ประเภท แบ่งตามวัตถุประสงค์ และวิธีการเสนอข้อมูลม ี5 ประเภท แบ่งตามความสามารถใน

การควบคุมตัวแปรมี 3 ประเภท แบ่งตามระเบียบวิธีการวิจัยมี 3 ประเภท แบ่งตามระเบียบวิธีการวิจัยทั่วไป มี 6 

ประเภท แบ่งตามลักษณะของข้อมูล มี 2 ประเภท แบ่งตามสาขาวิชาการต่างๆ ของสภา วิจัยแห่งชาติ มี 12 

ประเภท ขั้นตอนในการท าวิจัยมี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 1) เลือกหัวข้อปัญหา 2) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3) 

เขียนเค้าโครงการวิจัย 4) สร้างเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล 5) การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 6) การเก็บรวบรวมข้อมูล 

7) การวิเคราะห์ข้อมูล 8) การแปลผลและอภิปรายข้อมูล และ 9) การเสนอผลการวิจัย 

 

ค าถามท้ายบท  

 

1. จงอธิบายวิธีการหาความรู้แบบอุปนัย และ นิรนัยมาพอเข้าใจ ?  

2. ค าว่า RESERCH มีความหมายว่าอย่างไรบ้าง ? อธิบาย  

3. ลักษณะการวิจัยที่ดี เป็นเช่นไร อธิบาย ?  

4. การค้นคว้าหาข้อมูลอย่างไร จึงจัดได้ว่าเป็นการวิจัย และไม่เป็นการวิจัย ?  

5. การวิจัยหาแบ่งตามระเบียบวิธีวิจัย มีก่ีประเภท ? อะไรบ้าง ? 

6. แนวทางในการเขียนโครงการวิจัย ควรประกอบดวยสวนที่ส าคัญอะไรบาง 
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บทท่ี 2  

ปัญหาการวิจัย 

 
แหล่งท่ีค้นพบปัญหาการวิจัย  

 

การท าวิจัยนั้นใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งตองเริ่มจากการมีปญหา การคนหา ปญหาจึงเปน็

กระบวนการที่มีความสาคัญในการวิจัย ดังนั้นแหลงที่คนพบปญหาจึงมคีวามส าคัญ ผูวิจัยสามารถค้นหาปญหา

จากแหล่งต่างๆ ดังนี้ 

1. จากปญหาในชีวิตประจ าวัน  

ในสังคมท่ีลอมรอบตัวเราอยูยอมมีปญหาเกิดขึ้นทัง้ในระดับบุคคล ชุมชนและ ประเทศ ปญหาที่

เกิดข้ึนนั้น อาจเปนปญหาที่ท าวิจัยไดเชน ปญหาในหนวยงานหรือปญหาสังคม ปัญหาครอบครัวเหลานี้เปนตน  

2. จากงานวิจัยในอดีต  

งานวิจัยของคนอ่ืน ๆ ที่เคยท าไวแลว ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ เชน งานวิจัยเพื่อขอทุนจากหนวย

งานตาง ๆ วิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก การศึกษางานวิจัยในอดีตสามารถน าไป

สูการวิจัยตอไปได โดยศึกษาจากขอเสนอแนะในการท าวิจัยตอไป ซึ่งผูวิจัยในอดีตไดเสนอแนวทางใหผูที่สนใจ

ท าวิจัยครั้งตอไป นอกจากนั้นแลวการศึกษางานวิจัย ในอดีตนั้นสามารถน ามาศึกษาเพ่ิมเติมในบางประเด็น 

เพ่ือใหเกิดความสมบูรณและชัดเจนมากข้ึน โดยการเปลี่ยนแปลงกลุมตัวอยางและสถานที่เก็บขอมูลใหมก็ได  

3. จากการเขาร่วมประชุมทางวิชาการหรือสัมมนา  

การไดเขารวมประชุมทางวิชาการหรือสัมมนา ท าใหไดแนวคิดหรือแนวทางในการท าวิจัยได ทั้งนี้

เพราะการประชุมทางวิชาการนั้น ๆ อาจมีการน าเสนอทฤษฎีหรือองคความรูที่นาสนใจ ทาทายใหท าวิจัยเพ่ือ

ตรวจสอบทฤษฎีหรอีองคความรูนั้น ๆ นอกจากนั้นในการสัมมนาบางครั้งอาจจะมีการน าเสนอผลงานการวิจัย 

ซึ่งท าใหไดแนวคิดหรือแนวทางในการท าวิจัยได  

4. การอานหนังสือ  

ในการอานหนังสือประเภทใดก็ตาม ผูอานยอมไดรับความรู้ ผทูี่อานมากยอมจะรูมากดวย ดังนั้นการ

อ่านหนังสือมาก ๆ อาจจะไดแนวทาง ความคิด และอาจน าไปสู่ปญหาการวิจัยได  
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5. ค าแนะน าจากผูมีประสบการณ  

ในบางครั้งผูวิจัยตองการท าวิจัย แตไมทราบจะท าเรื่องอะไร อยางไร สามารถกระท า ไดถาไดรับ

ค าแนะน าจากผู้ที่มีความรูและมีประสบการณใหค าแนะน าให้ท าวิจัยเรื่องนั้นเรื่องนี้ เมือ่ไดรับค าแนะน าแลว 

ต้องพิจารณาอยางรอบคอบวาการวิจัยเรื่องนั้นเหมาะสมกับความรู้และความสามารถของตนเองหรือไม่  เกิน

ความสามารถของตนหรือไมแลวจึงตัดสินใจ  

6. แหลงทุนวิจัย  

หนว่ยงานทีใ่หทุนวิจัยส่วนใหญ่จะก าหนดหัวขอปญหาหรือกรอบการท าวิจัยใหท าวิจัยในแนวทางใด 

เรื่องอะไร ผูขอรับทุนจึงตองท าวิจัยในเรื่องนั้น ๆ ดังนั้นแหล่งทนุวิจัยจึงเปนแหลงทีส่ามารถคนหาปญหาได

และไดรับงบประมาณในการท าวิจัยเรื่องนั้น ๆ ดวย  

7. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ท าใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสราง ของสังคม ระบบ

สังคมหรือความสัมพันธ์ของคนในสังคม ตลอดจนการเกิดวิทยาการใหม่ ๆ หรือ การประดิษฐคิดคนสิ่งใหม ๆ 

8. นักวิจัยและผู้ร่วมงาน (researcher and peer)  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจัยที่มีประสบการณ์นั้นจะเป็นทั้งต้นแบบในการท าวิจัยและเป็นผู้ให้ความรู้

เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยแก่นักวิจัยหน้าใหม่อีกด้วย   ส าหรับผู้ร่วมงานในท่ีท างานนั้น มักจะเป็นผู้ที่ประสบ

กับปัญหานั้นๆ โดยตรง   และเม่ือมีการน าปัญหามาพูดคุยกันในระหว่างเพ่ือนร่วมงานและผู้ที่เคยท าการวิจัย

มาก่อน ก็อาจจะได้ประเด็นที่น ามาเป็นปัญหาในการท าวิจัยได้ 

9. ผู้เชี่ยวชาญและผู้น าทางวิชาการ (expertise and academic leader)  

เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญและผู้น าทางวิชาการในสาขาต่างๆ นั้นได้คลุกคลีกับงานวิชาการและการท างาน

ในด้านที่ตนเชี่ยวชาญมาเป็นเวลานาน   จึงทราบรายละเอียดและความก้าวหน้าในสาขานั้นๆ เป็นอย่างดี   จึง

สามารถช่วยชี้น าหัวข้อการวิจัยได้ 

9.การทบทวนวรรณกรรม (literature review)  

เช่น การอ่านหนังสือ วารสาร บทความ สิ่งพิมพ์ทางวิชาการต่างๆ   ซึ่งจากการอ่านทบทวนและ

วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์วรรณกรรมเหล่านี้ จะท าให้ผู้วิจัยได้พบช่องว่าง และจุดอ่อนของงานวิจัย  หรืออาจได้

เรื่องท่ีควรศึกษาต่อเนื่องจากงานวิจัยเรื่องที่อ่านนั้นๆ ได้   

10. แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ (concept and theory)  
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เป็นแหล่งที่จะได้ปัญหาวิจัยแหล่งหนึ่ง  เนื่องจากนักวิจัยอาจสงสัยว่า แนวคิดหรือทฤษฎีนั้นๆ 

สามารถน ามาใช้ในสถานการณ์จริงได้หรือไม่   หรือนักวิจัยบางคนอาจจะอยากทดสอบว่าทฤษฎีที่อธิบายได้ใน

เหตุการณ์ในที่เกิดขึ้นต่างประเทศ จะสามารถน ามาใช้กับสภาพสังคมหรือคนในประเทศไทยได้หรือไม่ 

11. หน่วยงานที่ผู้วิจัยก าลังท างานอยู่ (researcher organization)  

เช่น หน่วยงานต้องการหาข้อมูลเชิงประจักษ์หรือต้องการได้แนวปฏิบัติที่อิงหลัการอย่างเป็นเหตุเป็น

ผลและน ามาใช้ได้จริง  จึงก าหนดหัวข้อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ท างานวิจัยเรื่องนั้นๆ  

 

เกณฑ์ในการเลือกปัญหาการวิจัย  

 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้ที่ต้องการจะท าการวิจัยอาจจะได้ปัญหาและหัวข้อการท าการ

วิจัยหลายๆ หัวข้อ   ดังนัน้ ผู้วิจัยจะต้องตัดสินใจให้ดีว่าจะเลือกท างานวิจัยในหัวข้อใดจึงจะเป็นประโยชน์

สูงสุดและสามารถท างานวิจัยให้ส าเร็จลุล่วงไปได้   เพ่ือก าหนดขอบเขตของปัญหาที่เลือกศึกษา ได้เหมาสมจึง

ได้มีนักวิชาการได้ให้ข้อเสนอแนะเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกปัญหาการวิจัยว่าจะต้องพิจารณาเรื่อง 

ความส าคัญของปัญหาการวิจัย  ความเป็นไปได้ในการท าวิจัย  ความน่าสนใจและการทันเหตุการณ์  ความ

สนใจของผู้วิจัย  และความเชี่ยวชาญและสามารถของผู้วิจัยในประเด็นวิจัยนั้น ๆ   

1. ความส าคัญของปัญหาการวิจัย   

สามารถพิจารณาได้จากจ านวนผู้เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากเรื่องหรือปัญหานั้นๆ   ถ้ามี

บุคคลที่ได้รับผลประโยชน์จากผลลัพธ์การวิจัยหรือปัญหาที่จะท าการวิจัยจ านวนมากก็แสดงว่าปัญหาการวิจัย

นั้นมีความส าคัญมาก   นอกจากนี้ การพิจารณาความส าคัญของปัญหาการวิจัยยังสามารถพิจารณาได้จาก

ความถี่ของการเกิดขึ้นของปัญหาและความกว้างของการเกิดเหตุการณ์นั้นได้ด้วยเช่น ปัญหาไข้เลือดออก

ระบาดเป็นประจ าทุกปีและมีการเพ่ิมบริเวณพ้ืนที่ที่เกิดโรคไข้เลือดออกมากขึ้น เป็นต้น 

2. ความเป็นไปได้ในการท าการวิจัย    

บางครั้ง เมื่อผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าการวิจัยในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ก็อาจไม่สามรถท าการ

วิจัยได้ด้วยเหตุผลหลายประการเช่น ผู้วิจัยมีข้อจ ากัดในความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมที่จะได้

ค าตอบการวิจัยที่ถูกต้อง เช่น  ประเด็นปัญหาวิจัยเรื่องนั้น ต้องท างานวิจัยเชิงคุณภาพจึงจะได้ค าตอบที่ตรงกับ

ปัญหา แต่ผู้วิจัยไม่มีความรู้ความสามารถในเรื่องระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเลย ก็อาจไม่สามารถท าวิจัยเรื่อง

นั้นได้   นอกจากนี้ ข้อจ ากัดในเรื่องเวลา  ความร่วมมือของกลุ่มตัวอย่าง สิ่งอ านวยความสะดวกหรืออุปกรณ์ท่ี
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จ าเป็นต้องใช้ในการท าวิจัย และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการท าวิจัย ก็เป็นอุปสรรคที่ท าให้ผู้วิจัยอาจไม่

สามารถท าการวิจัยได้ 

3. ความน่าสนใจและทันต่อเหตุการณ์   

เป็นเรื่องที่ผู้วิจัยต้องน ามาพิจารณาเนื่องจากถ้าเป็นปัญหาหรือหัวข้อการวิจัยที่อยู่ในความสนใจของ

คนจ านวนมากและเป็นปัญหาที่ยังไม่มีทางแก้ในปัจจุบัน  มีผลกระทบสูง  และปัญหาวิจัยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง

หรืออยู่ในกรอบประเด็นส าคัญของประเทศก็จะมีความน่าสนใจสูงและมักจะมีแหล่งทุนสนับสนุนการท าวิจัย

หลายแห่ง 

4. ความสนใจของผู้วิจัย  

มีผลต่อความส าเร็จของการท างานวิจัยอยู่มากพอควร เพราะไม่ว่าปัญหาวิจัยจะมีความส าคัญมาก

น้อยเพียงใด หากผู้ที่ท าการวิจัยไม่มีความสนในในประเด็นปัญหานั้นอย่างแท้จริงแล้ว ก็จะขาดแรงจูงใจที่จะ

ช่วยผลักดันให้ผู้วิจัยมีความกระตือรือร้นและอดทนในการค้นคว้าหาค าตอบและอดทนต่อการแก้ปัญหาต่างๆ 

ที่อาจพบในระหว่างการท าวิจัยได้ 

5. ความเชี่ยวชาญและสามารถของผู้วิจัย  

ทั้งความสามารถในกระบวนการท าการวิจัยแบบนั้นๆ และความเชี่ยวชาญในเชิงวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง

กับเรื่องที่จะท าการวิจัย   เนื่องจากถ้าผู้วิจัยมีความสามารถท้ังสองด้านนี้ก็จะช่วยให้การท างานวิจัยประสบ

ความส าเร็จได้ง่าย   อย่างไรก็ตาม ประเด็นความสามารถส่วนตัวของผู้วิจัยนี้ก็อาจจะเป็นข้อยกเว้นได้ ถ้าผู้วิจัย

สามารถหาผู้ร่วมวิจัยที่มีความสามารถเหมาะสมกับงานวิจัยที่ต้องการท าและได้ที่ปรึกษางานวิจัยที่ดี ก็จะช่วย

ให้การท างานวิจัยประสบความส าเร็จได้ 

นอกจากประเด็นต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้นแล้ว สิ่งที่ผู้วิจัยจะต้องค านึงถึงด้วยคือ ความคุ้มค่าของ

ผลลัพธ์การวิจัยกับค่าใชจ่ายที่ต้องลงทุน   ผลประโยชน์ตอ่ตนเองและส่วนรวม  เป็นงานวิจัยที่ไม่มีผู้ใดท ามา

ก่อน   เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับสิ่งใหม่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท างานวิจัยทางการปฏิบัติการพยาบาลซึ่งส่วน

ใหญ่จะใช้ผู้ป่วย  ผู้รับริการ หรือคนเป็นตัวอย่างในการท าวิจัย จะต้องค านึงถึงประเด็นที่เก่ียวข้องกับจริยธรรม

ในการท างานวิจัยด้วย 

 

 

 

 

 



23 

 

ลักษณะของปัญหาการวิจัยท่ีดี  

 

เมือ่พิจารณาถึงเกณฑในการเลือกปญหาการวิจัยแลว ผูวิจยัควรทราบถึงลักษณะของปญหาการวิจัยที่

ดีเพ่ือเปนแนวทางในการพิจารณาตัดสินใจคัดเลือกปญหาที่นาสนใจ ลักษณะ ของปญหาการวิจัยที่ดีมีดังตอไป

นี้  

1. ปญหาการวิจัยนั้นสามารถกระท าไดในสภาพความเป็นจริงของสังคมไทยปัจจุบัน  

2. วิจัยเรื่องนั้น ๆ สามารถเผยแพรใหสาธารณชนรับรูไดโดยไมมีผลกระทบตอสถาบันใด หนว่ยงานใด 

หรือบุคคลใด 

3. ปญหาการวิจัยนั้น ๆเปนเรื่องทีม่ีความส าคัญและมีประโยชนตอสวนรวม  

4. ปญหาการวิจัยนั้นควรให้นิยามของปญหาได  

5. สามารถวางแผนการด าเนินงานตามขั้นตอนตางๆไวลวงหน้าได้ 

6. ปญหาการวิจัยนั้นสามารถสรางเครือ่งมือหรือหาเครื่องมือเพ่ือใชรวบรวมขอมูลได 

 

การต้ังช่ือเร่ืองการวิจัย 

 

ชื่อเรื่องการวิจัย (research title) มีความส าคัญในการที่จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านให้

อยากติดตามเนื้อหางานวิจัย   นอกจากนี้ ชื่อเรื่องวิจัยยังเป็นสื่อให้ผู้อ่านงานวิจัยเข้าใจได้ว่า ผู้วิจัยต้องการ

ค้นคว้าวิจัยอะไร หรือต้องการหาค าตอบในเรื่องอะไรบ้าง   ซึ่งประเด็นส าคัญท่ีอาจปรากฏในชื่อเรื่องการวิจัย

คือ  ตัวแปรส าคัญท่ีต้องการจะศึกษา  ความเกี่ยวข้องของตัวแปรที่จะศึกษา  และขอบเขตการศึกษาวิจัย   

ส าหรับเทคนิคในการเขียนชื่อเรื่องวิจัยนั้น ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว เป็นศิลปะของบุคคลที่จะต้องฝึกฝน แต่พอมี

หลักเกณฑ์ท่ีใช้เป็นแนวทางในการตั้งชื่อเรื่องการวิจัย 

1. ชื่อเรื่องต้องบอกได้ว่าเป็นการศึกษาอะไร (what)  กับใคร (who)  หรือของใคร (for whom)  

และถ้าชื่อเรื่องมีสถานที่หรือเวลาเกี่ยวข้อง ต้องระบุสถานที่ (where)  และเวลา (time) ด้วย 

2. ชื่อเรื่องมักต้องขึ้นต้นด้วยนาม มากกว่าค ากริยาหรือค าคุณศัพท์เช่น ขึ้นต้นค าว่า  การศึกษา  การ

วิเคราะห์  การเปรียบเทียบ  เป็นต้น 

3. ชื่อเรื่องต้องใช้ภาษาที่ง่าย กะทัดรัด ชัดเจน และครอบคลุมปัญหาที่ศึกษาทั้งหมด 

4. ชื่อเรื่องไม่ควรมีค าย่อ ต้องเขียนชื่อเรื่องวิจัยด้วยค าเต็มทั้งหมด   
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5. ชื่อเรื่องวิจัยที่เป็นภาษาไทย ควรเขียนด้วยภาษาไทยทั้งหมด ยกเว้นค าภาษาอังกฤษยังไม่มีค า

แปลหรือค าเฉพาะ อาจเขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือเขียนทับศัพท์ได้ 

 

การเขียนความส าคัญของปัญหา (significance of the problem) 

 

ความส าคัญของปัญหาหรือในบางงานวิจัยอาจจะเรียกว่า  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

บทน า  ภูมิหลัง  หลักการและเหตุผลการวิจัย   ซึ่งการเขียนความส าคัญของปัญหา เป็นการเกริ่นให้ผู้อ่าน

งานวิจัยทราบว่า ปัญหาที่จะศึกษานั้นมีความส าคัญอย่างไร   มีความเป็นมาของปัญหานั้นอย่างไร   มีขอบเขต

ของปัญหาแค่ไหน   ลักษณะการเขียนจะเน้นให้เห็นความรุนแรงของปัญหาที่ต่อเนื่องตั้งแต่อดีตมาจนถึง

ปัจจุบัน และอาจจะคงอยู่ต่อไปในอนาคตถ้าไม่เริ่มมองหาทางที่จะศึกษาปัญหาหรือศึกษาวิธีแก้ไขเสียตั้งแต่

ตอนนี้   หลักเกณฑ์ท่ีส าคัญในการเขียนความส าคัญของปัญหา มีดังนี้  

1. พยายามเขียนให้ตรงประเด็นปัญหาและครอบคลุมประเด็นที่จะศึกษาทั้งหมด   แต่ไม่ควรเขียน

เยิ่ยเย้อ วกวน  ไม่สามารถทราบได้ว่าปัญหาที่แท้จริงคืออไร 

2. อย่าน าตัวเลขหรือตารางยาวๆ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัยมาอ้างอิง 

3. ถ้าน าผลงานวิจัย  เอาตัวเลข  ข้อมูล  หรือน าแนวคิด ทฤษฎีของผู้อ่ืนมากล่าวถึง ต้องมีการ

อ้างอิงทุกครั้ง 

4. การเขียนต้องมีการแบ่งตอนขึ้นย่อหน้าใหม่ให้เหมาะสม โดยในหนึ่งย่อหน้าควรประกอบด้วย

ประเด็นส าคัญเพียงหนึ่งประเด็น 

5. การเขียนต้องให้เนื้อเรื่องมีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง   โดยเฉพาะการข้ึนย่อหน้าใหม่ในแต่ละ

ตอน  ต้องมีความเชื่อมโยงกับเรื่องในส่วนท้ายของย่อหน้าเก่าด้วย 

6. ในส่วนท้ายสุดของส่วนความส าคัญของปัญหา  ควรเขียนสรุปเพื่อให้เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ของ

การวิจัยด้วย 

 

การก าหนดวัตถปุระสงค์การวิจัย (objective of the problem) 

 

การก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นการแจกแจงแยกแยะรายละเอียดของหัวข้อการวิจัยออกเป็น

หัวข้อย่อยๆ   ลักษณะส าคัญของวัตถุประสงค์การวิจัยคือ จะต้องมีความสอดคล้องกับเรื่องท่ีต้องการศึกษา มี

ความชัดเจนและสัมพันธ์กับขอบเขตปัญหาที่ก าลังศึกษา ผู้ที่เริ่มท าการวิจัยใหม่ๆ มักประสบปัญหากับการ
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เขียนวัตถุประสงค์การวิจัยบ้าง   แต่ถ้าได้รับการฝึกฝนและอาศัยการสังเกตจากการเขียนวัตถุประสงค์ที่ดีจาก

การอ่านงานวิจัยที่ผู้อ่ืนท ามาแล้ว ก็จะช่วยแก้ไขข้อบกพร่องได้มาก 

 

หลักการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย 

โดยทั่วไป การก าหนดวัตถุประสงค์จะต้องให้สอดคล้องกับเรื่องที่จะศึกษา หลักการเขียนวัตถุประสงค์

การวิจัยที่ส าคัญมีดังนี้  

1. วัตถุประสงค์ควรเขียนอยู่ในรูปประโยคบอกเล่า และสามารถเขียนในรูปการเปรียบเทียบ เพ่ือ

เน้นความแตกต่าง หรือเขียนในรูปของความสัมพันธ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการศึกษา    ตัวอย่างค าที่นิยมใช้

ขึ้นต้นวัตถุประสงค์การวิจัย 

-  เพ่ือศึกษาปัญหา   -  เพ่ือศึกษาแนวโน้ม 

-  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ  -  เพ่ือเปรียบเทียบ 

-  เพ่ือทดสอบ    -  เพ่ือหาความสัมพันธ์ 

2. วัตถุประสงค์สามารถเขียนรวมเป็นข้อความเดียว หรืออาจแยกเป็นข้อๆ ก็ได้   ซึ่งถ้าเขียน

วัตถุประสงค์แยกออกเป็นข้อๆ  วัตถุประสงค์แต่ละข้อจะระบุปัญหาที่ต้องการศึกษาเพียงประเด็นเดียวเท่านั้น 

3. จ านวนข้อของวัตถุประสงค์จะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับขอบเขตของปัญหาที่จะท าวิจัย โดย

หลักการแล้วควรก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัยประมาณ 2 – 5 หัวข้อพอแล้วส าหรับงานวิจัยหนึ่งเรื่อง 

4. ระวังอย่าเอาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมาเขียนเป็นวัตถุประสงค์การวิจัย เพราะประโยชน์ที่คาด

ว่าจะได้รับเป็นผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนหลังจากการสิ้นสุดการวิจัยแล้ว   

 

ข้อผิดพลาดในการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย 

การเขียนวัตถุประสงค์อาจมีข้อผิดพลาดเกิดข้ึนหลายประการ   ซึ่งผู้วิจัยจะต้องระมัดระวังในการ

เขียนวัตถุประสงค์การวิจัย   ข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยๆ ได้แก่ 

1. การเขียนวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน 

2. การเขียนวัตถุประสงค์โดยไม่ค านึงถึงความเป็นไปได้ในการท าวิจัยว่าสามารถท า หรือเก็บข้อมูลได้

หรือไม่ 

3. เขียนวัตถุประสงค์ไม่ครอบคลุมทุกประเด็นที่ศึกษา หรือเกินขอบเขตท่ีจะศึกษา 

4. เอาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมาเขียนในวัตถุประสงค์การวิจัย 
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ค าถามการวิจัย (research question) 

 

การเขียนค าถามการวิจัย เป็นการก าหนดปัญหาหรือค าถามการวิจัยที่แน่นอนและบ่งชี้แนวทางที่

จะต้องตอบค าถาม หรือต้องวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างชัดเจน   ในการเขียนค าถามการวิจัยมีหลักการดังนี้คือ 

1. ค าถามการวิจัยต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

2. ต้องเขียนเป็นประโยคค าถามที่สั้น กระทัดรัดและชัดเจน 

3. ค าถามการวิจัย  1  ค าถาม  ควรบ่งชี้ถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพียงหนึ่งประเด็นส าคัญ 

4. ในกรณีที่เป็นค าถามการวิจัยที่ต้องการค าตอบมากกว่า  1  ค าตอบ  ควรตั้งเป็นค าถามย่อย ๆ ให้

ชัดเจน 

 

สมมติฐานการวิจัย (research hypothesis) 
 

สมมติฐาน (Hypothesis) คือข้อความที่ระบุความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวหรือมากกว่าสองตัวแปร

ขึ้นไป   เป็นการคาดคะเนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่จะท าการศึกษาอย่างมีเหตุผลโดยอาศัยทฤษฎีหรือ

ผลการวิจัยที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการตั้งสมมติฐาน ซึ่งสมมติฐานแบ่งออกเป็น  2  ประเภทคือ 

1. สมมติฐานการวิจัย (research hypothesis) เป็นข้อความท่ีเป็นการคาดการณ์ หรืออธิบาย

ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นโดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวขึ้นไป 

สมมติฐานการวิจัยมีอยู่หลายแบบ ทั้งท่ีเป็นสมมติฐานอย่างง่ายและสมมติฐานที่ยากซับซ้อน อย่างไรก็

ตาม สามารถแบ่งรูปแบบสมมติฐานการวิจัยได้เป็น  2  ลักษณะดังนี้ 

1.1  สมมตฐิานเชิงพรรณนา (descriptive hypothesis) เป็นข้อความที่กล่าวถึงเหตุการณ์อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือปรากฎการณ์ใดปรากฎการณ์หนึ่งอย่างสม่ าเสมอ   ซึ่งเป็นสมมติฐานที่ตั้งขึ้นส าหรับงานวิจัยที่

ต้องการหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่มีการพิสูจน์หรือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปร  การก าหนดสมมติฐานโดยอาศัยข้อเท็จจริง  ประสบการณื  หรือปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนมา เช่น  

“นักศึกษาใหม่ทุกคนจะปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด”   เป็นต้น 

1.2  สมมติฐานเชิงวิเคราะห์ (analytic hypothesis) เป็นสมมติฐานที่แสดงความสัมพันธ์หรือ

เปรียบเทียบระหว่างตัวแปร  2  ตัวขึ้นไป   ซึ่งสมมติฐานในลักษณะนี้สามารถน าเอาวิธีการทางสถิติมาพิสูจน์

หรือทดสอบได้   ลักษณะของสมมติฐานเชิงวิเคราะห์มีหลายแบบได้แก่ 
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 1.2.1  สมมติฐานแบบเปรียบเทียบ  เป็นสมมติฐานที่แสดงการเปรียบเทียบตัวแปรใน

ลักษณะของค าว่า แตกต่าง  ไม่แตกต่าง  ดีกว่า  น้อยกว่า  มากกว่า  รุนแรงกว่า  สูงกว่า  ต่ ากว่า  มี

ประสิทธิภาพมากกว่า เป็นต้น   

1.2.2  สมมติฐานแบบความสัมพันธ์  เป็นสมมติฐานที่แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร  2  ตัว

หรือมากกว่า ซึ่งสมมติฐานแบบความสัมพันธ์นี้สามารถระบุความสัมพันธ์ได้  2  ลักษณะคือ 

ก)  แบบความสัมพันธ์ที่ไม่ระบุทิศทาง  

ข)  แบบความสัมพันธ์ที่ระบุทิศทาง   

2.  สมมติฐานทางสถิติ (statistical hypothesis) เป็นข้อความที่เขียนโดยใช้สัญญลักษณ์ทาง

คณิตศาสตร์แทนค าพูด เพ่ือให้สามารถทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการทางสถิติได้   สมมตฐิานทางสถิติ

แบ่งออกได้เป็น  2  ลักษณะคือ 

2.1  สมมติฐานเป็นกลางหรือสมมติฐานศูนย์ (null hypothesis) เป็นสมมติฐานที่เขียนอธิบาย

ความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะ  ไม่มีความแตกต่างกัน  หรือไม่ความสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มต่างๆ ที่ผู้วิจัย

น ามาพิสูจน์ ซึ่งจะเขียนแทนด้วยสัญญลักษณ์ H0 

2.2  สมมติฐานทางเลือก (alternative hypothesis) เป็นสมมติฐานที่เขียนอธิบายความสัมพันธ์ใน

ลักษณะ มีความสัมพันธ์กัน หรือมีความแตกต่างกัน ซึ่งเขียนแทนด้วยสัญญลักษณ์ H1 

 ตัวอย่างการเขียนสมมติฐานทางสถิติเช่น  

  H0 :  1 =  2 

  H1 :  1  >  2 

 เมื่อ 1 = ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบวิชาการบัญชีบริหารของนักศึกษาชาย 

  2 = ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบวิชาการบัญชีบริหารของนักศึกษาหญิง 

H0 อาจเขียนเป็นสมมติฐานการวิจัยได้ว่า “คะแนนสอบวิชาการบัญชีบริหารของนักศึกษาชายไม่

แตกต่างจากคะแนนสอบวิชาการบัญชีบริหารของนักศึกษาหญิง” 

H1 อาจเขียนเป็นสมมติฐานการวิจัยได้ว่าว่า “คะแนนสอบวิชาการบัญชีบริหารของนักศึกษาชายสูง

กว่าคะแนนสอบวิชาการบัญชีบริหารของนักศึกษาหญิง” 
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หลักการตั้งสมมติฐานการวิจัย 

การตั้งสมมติฐานการวิจัยจะต้องท าอย่างมีเหตุผล   ดงันั้นการตั้งสมมติฐานที่ดีและเหมาะสมจึงมี

ความยุ่งยากและต้องการแนวทางท่ีจะช่วยให้สามารถตั้งสมมติฐานได้ง่ายขึ้น   ซึ่งข้อพิจารณาที่ใช้ในการ

ตั้งสมมติฐานการวิจัยมีดังนี้  

1. สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย (relevance) สมมติฐานการวิจัยควรสอดคล้องกับปัญหาและ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   หากสมมติฐานการวิจัยมีหลายประเด็นควรแยกสมมติฐานเป็นข้อๆ   โดยเรียงให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

2. ขอบเขตของสมมติฐาน (scope) สมมติฐานการวิจัยต้องมีความรัดกุมอยู่ในขอบเขตท่ีเหมาะสม  

ไม่กว้างหรือแคบจนเกินไป   เพราะถ้าสมมติฐานแคบเกินไปก็จะท าให้ไม่สามารถอธิบายตัวแปรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

ได้หมด   แต่ถ้าสมมติฐานกว้างเกินไป อาจท าให้ไม่สามารถน าข้อมูลมาทดสอบได้ 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (relationship) สมมติฐานการวิจัยควรแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรได้อย่างชัดเจนในแง่ความเป็นเหตุและผล ไม่ใช่ในแง่สามัญส านึก 

4. การทดสอบ (testability) สมมติฐานที่ตั้งข้ึนควรสามารถทดสอบได้ทุกข้อ  ตัวแปรที่อยู่ใน

สมมติฐานสามารถวัดได้และสามารถทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่านั้นด้วยวิธีการทางสถิติและหา

ข้อมูลมาสนับสนุนได้  

5. การทดสอบซ้ า (repeatability) สมมติฐานที่ตั้งข้ึนต้องสามารถทดสอบได้หลายๆ ครั้งไม่ว่าจะใช้

ข้อมูลในปัจจุบันหรืออนาคตก็ตาม 

6. การสรุปอ้างอิง (generalization) สมมติฐานที่ตั้งขึ้นเมื่อท าการทดสอบแล้วสามารถน าไปใช้

อธิบายปรากฎการณ์หรือสภาพการณ์ท่ีเป็นปัญหา หรือสภาพการณ์ท่ีคล้ายคลึงกันได้ 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียนสมมติฐานการวิจัย 

ในการเขียนสมมติฐานการวิจัยที่ดี ผู้วิจัยควรปฏิบัติดังนี้  

1. เขียนสมมติฐานการวิจัยเป็นประโยคบอกเล่าที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัว

แปรตาม พร้อมทั้งระบุทิศทางความสัมพันธ์ หรือทิศทางของความแตกต่างในลักษณะการเปรียบเทียบได้

ชัดเจน 

2. ประโยคของสมมติฐานควรเป็นข้อความที่สั้น ใช้ภาษาท่ีอ่านเข้าใจง่าย ไม่ก ากวม 

3. หากมีสิ่งที่ต้องพิสูจน์ในหลายประเด็น ควรแยกเขียนสมมติฐานเป็นข้อๆเพ่ือให้สะดวกในการ

ทดสอบ 
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4. สมมติฐานที่ตั้งขึ้น ควรเรียงล าดับข้อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้งไว้ เพ่ือจะเป็น

แนวทางท่ีดีส าหรับการวางแผนการทดสอบสมมติฐานในภายหลัง 

5. สมมติฐานที่ตั้งต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและอยู่ในกรอบของปัญหาการวิจัยเท่านั้น 

6. ภายหลังจากการเขียนสมมติฐานแล้ว ควรพิจารณาว่าทุกสมมติฐานนั้นสามารถทดสอบได้ 

 

ประโยชน์ของสมมติฐานการวิจัย 

ประโยชน์ของการตั้งสมมติฐาน มีดังนี้ 

1. ช่วยให้ผู้วิจัยมองเห็นขอบเขตของตัวแปรที่ส าคัญ ข้อมูลที่จะเก็บรวบรวม  รวมทั้งช่วยในการหา

เครื่องมือที่เหมาะสมในการวัด   วิธีการเก็บข้อมูลและเลือกสถิติมาใช้ได้อย่างเหมาะสม 

2. ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถเชื่อมโยงแนวความคิดและตัวแปรในสมมติฐานกับแนวคิดทางทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องได้ชัดเจนท าให้ง่ายในการอธิบายผลการวิจัย 

3. ท าให้ผู้วิจัยสามารถสร้างทฤษฎีใหม่ได้   รวมทั้งสามารถทดสอบทฤษฎีเก่าเพ่ือยืนยันความถูกต้อง

และความทันสมัยของทฤษฎีที่มีอยู่ได้ 

4. ช่วยให้ประหยัดเวลาและแรงงาน เพราะสมมติฐานช่วยก าหนดขอบเขตและชี้ให้เห็นปัญหาที่

แท้จริง จึงท าให้ก าจัดตัวแปรที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปจากเรื่องที่ก าลังศึกษา 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสมมติฐานในการวิจัยจะมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ในการวิจัย แต่การวิจัย

บางลักษณะเช่น การวิจัยแบบส ารวจ ผู้วิจัยไม่จ าเป็นต้องตั้งสมมติฐานก็ได้  หรือถ้างานวิจัยเรื่องนั้นยังไม่มี

ความรู้ทางทฤษฎีหรือมีงานวิจัยที่ศึกษาในเรื่องนั้นมาก่อน จ าเป็นต้องอาศัยการส ารวจจากงานวิจัยนี้เพ่ือให้ได้

แนวความคิดหรือข้อเท็จจริง ก็ไม่จ าเป็นต้องตั้งสมมติฐานในงานวิจัยนั้น  อาจเขียนเพียงค าถามการวิจัยก็

เพียงพอแล้ว 

 

สรุปท้ายบท 

 

การก าหนดปัญหาเป็นขั้นตอนแรกที่น าไปสู่ความส าเร็จของการวิจัย ในการก าหนดปัญหานั้นผู้วิจัย

สามารถค้นหาปัญหาการวิจัยได้จากแหล่งต่างๆ เช่น ประสบการณ์ของผู้ท าการวิจัย   จากการทบทวน

วรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งความต้องการของหน่วยงานและแหล่งที่สนับสนุนทุนในการวิจัย  เมื่อได้

ปัญหาการวิจัยมาแล้ว ก่อนที่จะตัดสินใจในการท าวิจัยเรื่องนั้นๆ ผู้วิจัยต้องพิจารณาว่าผลการวิจัยที่ได้มา

จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งตัวผู้วิจัยและบุคคลรอบข้างที่เก่ียวข้องมากน้อยเพียงใด   ดังนั้นการตัดสินใจ
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เลือกปัญหา ผู้วิจัยต้องอาศัยหลักในการเลือกปัญหาได้แก่  ความส าคัญของปัญหาการวิจัย  ความเป็นไปได้ใน

การท าการวิจัย   ความน่าสนใจและทันต่อเหตุการณ์   ความสนใจของผู้วิจัย   ความเชี่ยวชาญและสามารถ

ของผู้วิจัย   ความคุ้มค่าของผลลัพธ์การวิจัยกับค่าใชจ่ายที่ต้องลงทุน   ผลประโยชนต์่อตนเองและส่วนรวม  

เป็นงานวิจัยที่ไม่มีผู้ใดท ามาก่อน   การตั้งชื่อเรื่องวิจัยและการเขียนความส าคัญของปัญหาให้น่าสนใจจะช่วย

ดึงดูดให้ผู้อ่านสนใจอยากติดตามงานวิจัยนั้น ๆ  

นอกจากนี้  ในการท าวิจัยต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย  ซึ่งวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้นต้อง

บอกให้ทราบว่าผู้วิจัยต้องการค าตอบอะไรจากปัญหานั้นและจะหาค าตอบนั้นได้อย่างไร  ดังนั้นวัตถุประสงค์

การวิจัยจึงต้องมีความสอดคล้องกับเรื่องที่ต้องศึกษา  มีความชัดเจนและสัมพันธ์กับขอบเขตปัญหาที่ศึกษา 

สามารถวัดและทดสอบได้ 

ส าหรับงานวิจัยบางเรื่องอาจต้องตั้งสมมติฐานการวิจัย   ซึ่งการตั้งสมมติฐานการวิจัยเป็นการคาดเดา

ค าตอบของปัญหาการวิจัยไว้ล่วงหน้าโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี  และผลการวิจัที่เคยมีผู้ท ามาแล้ว   ผู้วิจัย

สามารถก าหนดสมมติฐานรูปแบบสมมติฐานเชิงพรรณนา หรือเชิงการวิเคราะห์ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการ

วิจัยและความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา   ดังนั้น การเขียนสมมติฐานการวิจัยจึงควรเป็นข้อความที่สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ สามารถวัดและทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่านั้นได้ด้วยวิธีการทางสถิติ   ในการ

ทดสอบสมมติฐานการวิจัยนั้นผู้วิจัยพึงระลึกไว้เสมอว่าผลการทดสอบไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกับสมมติฐานที่

ผู้วิจัยก าหนดขึ้น ผลการทดสอบอาจจะค้านกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยก าหนดขึ้นก็ได้ ซึ่งผู้วิจัยจะต้องหาแนวทางที่

จะอภิปรายว่าท าไมถึงค้านกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 

 

ค าถามท้ายบท 

 

1. ปญหาการวิจัยคนพบไดจากแหลงใดบาง  

2. ในการเลือกปัญหาการวิจัย ควรระมัดระวงในเรื่องใดบ้าง 

3. ลักษณะของปัญหาการวิจัยที่ดีควรเปนอยางไร   

4. ในการวิจัยจ าเปนตองนิยามศัพททุกครัง้หรือไม่ และตองนิยามศัพทตัวใดบาง นิยามศัพทอย่างไร  

5. การวางแผนการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ เป็นอย่างไร 
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บทท่ี 3  

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 

ความส าคัญของการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องนั้นมีความหมายตรงกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Literature 

Review ซึ่งในต าราบางเล่ม ในวิทยานิพนธ์หรือในรายงานการวิจัยของภาษาไทย อาจมีการค าที่แตกต่างกัน เช่น 

บางครั้งก็ใช้ค าว่า “การทบทววรรณกรรม” “การทบทวนเอกสารและงานวิจัย” “การตรวจเอกสารงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง “การตรวจเอกสาร” ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ขอใช้ค าว่าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหากเรา

พิจารณาค าว่า “เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง” นักวิจัยควรท าความเข้าใจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

หมายถึงอะไร “เอกสาร” นั้นหมายถึง ผลงานเขียนที่มีการจัดท าหรือจัดพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์

สื่อคอมพิวเตอร์หรือสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ตังอย่างของเอกสารเช่น หนังสือ ต ารา บทความทางวิชาการต่างๆ

“งานวิจัย” นั้นหมายถึง ผลงานที่เรียบเรียงผลการศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการวิจัย อาจน าเสนอในรูปแบบต่างๆ 

เช่นรายงานการวิจัย ฯลฯ “ที่เก่ียวข้อง” นั้นหมายถึง ทั้งเอกสารและงานวิจัยจะต้องมีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์

กับงานวิจัยของเรา ดังนั้นในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องนั้น นักวิจัยจะต้องคิดพิจารณาวิเคราะห์ให้ดี

ว่าประเด็นที่ต้องศึกษาหรือที่ต้องท าความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของตนเองนั้นมีหัวข้อใดบ้างการศึกษา

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้นจะกระท าหลังจากท่ีนักวิจัยได้ก าหนดประเด็นและค าถามการวิจัยแล้ว ซึ่งในความ

เป็นจริงของการท าวิจัยนั้น การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนับว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอนหนึ่งของ

การท าวิจัยที่นักวิจัยจะต้องท าต้ังแต่การหาหัวข้อหรือประเด็นการท าวิจัย 

การศึกษา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้นมีความส าคัญต่อการท าวิจัยซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ช่วยท าให้ได้ประเด็นและก าหนดการวิจัย ซึ่งความส าคัญของการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ข้อนี้ จะกระท าก่อนที่นักวิจัยเลือกตัดสินใจว่าจะท าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องใด 

2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นอกจากจะช่วยให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง

ที่จะท าวิจัยอย่างดีแล้ว การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องยังช่วยให้นักวิจัยมองเห็นขอบเขตงานวิจัย 
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3. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องยังมีความส าคัญต่อการเขียนอภิปรายผลการวิจัยเพราะใน

การศึกษาวิจัยแต่ละครั้ง เมื่อนักวิจัยได้วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว นักวิจัยต้องมีการอภิปราย

ผลการวิจัยว่าการท าวิจัยของตนที่ได้ผลการวิจัยออกมาเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุใดการน าจุดมุ่งหมายของการศึกษา

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ควรก าหนดออกเป็นสองประเด็นคือจุดมุ่งหมายของการศึกษาเอกสารนั้นเป็น

การศึกษาในเชิงของ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เพ่ือให้นักวิจัยมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองจะท าวิจัยมากขึ้น

ส่วนจุดมุ่งหมายของการศึกษางานวิจัย เพ่ือให้นักวิจัยได้มองเห็นว่าจากหลักการแนวคิด ทฤษฎีที่ศึกษามีใครน าไป

ประยุกต์หรือศึกษาค้นคว้าหาค าตอบด้วยกระบวนการวิจัยในประเด็นค าถามการวิจัยบ้าง 

 

ข้ันตอนการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง จ าแนกเปน 2 ขั้นตอน คือ 

1. ขั้นตอนศึกษาเบื้องตน 

ขั้นตอนนี้เปนการศึกษาทั่ว ๆ ไปกอนที่จะไดหัวขอปญหาที่จะท าวิจัย เปนการศึกษาขอมูลทั่ว ๆ ไป เพื่อใช

ในการวางแผนการวิจัยตอไป การศึกษาในขั้นนี้เปนเพียงการศึกษาแบบหยาบ ๆ เพ่ือใหไดแนวความคิดที่จะใชเป็น

พ้ืนฐานส าหรับการคนควาอยางละเอียดตอไป เชนพัฒนากรผูหนึ่งตองการท าวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องเศรษฐกิจ

ชุมชน แตไมทราบวาจะตั้งปญหาอยางไร เพ่ือชวยในการเลือกปญหาอยางเหมาะสม เขาจะตองศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนวาใครท าวิจัยมาบางแลว เรื่องอะไรบางหลังจากนั้นจึงก าหนด ปญหาการวิจัยของ

ตนเอง แลวจึงด าเนินการในขั้นตอไป 

2. ขั้นตอนศึกษาแบบละเอียด 

หลังจากไดหัวขอปญหาในขอ 1.แลวจะตองศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ ตลอดจน

งานวิจัยที่เกี่ยวของอยางละเอียด ซึ่งผูวิจัยควรจะอ่านให้มากท่ีสุด ถาผูวิจัยอานเอกสารและงานวิจัยมากจะช่วยให

มีแนวทางในการท าวิจัยไดงายขึ้นระยะเวลาในการศึกษาแตละข้ันตอนควรขึน้อยู่กับความเหมาะสม ทั้งนี้ไมมีเกณฑ

ที่ระบุชัดเจนวาควรใชเวลานานเทาใด 
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หลักการและวิธีกรรศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องนักวิจัยควรปฏิบัติตามหลักการและวิธีการดังนี้ 

1. ก าหนดประเด็นที่สนใจก่อน หลังจากนั้นจึงก าหนดค าส าคัญ(Key Word) แล้วใช้ส าคัญนั้นในการสืบค้น

ข้อมูล เช่น นักวิจัยสนใจท าเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ อาจก าหนดสืบค้นเป็นภาษาไทยว่า “การ

เรียนการสอนแบบบูรณาการ” หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า “Integrated Teaching” เป็นต้นในปัจจุบัน

ความก้าวหน้าทางวิทยาการของเทคโนโลยีจึงท าให้การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้นมี

ความสะดวก นักวิจัยอาจเลือกจากการสืบค้นจากฐานข้อมูลใน อินเตอร์เน็ตหรือฐานข้อมูลห้องสมุดของ

สถานศึกษาต่างๆอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้การสืบค้นเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีความสะดวกรวดเร็วก็คือ การ

สืบค้นโดยการดูเอกสารอ้างอิงของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยดูคร่าวๆว่าในรายชื่อเอกสารอ้างอิงในงานวิจัยเล่มนั้นมี

เอกสารและงานวิจัยเรื่องใดที่มีความเก่ียวข้องกับงานวิจัยของตนบ้าง แล้วน าข้อมูลที่ได้ไปสืบค้นต่อไป 

2. เมื่อนักวิจัยรู้ว่าตนเองต้องศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยเล่มใด และท่ีใดแล้วก่อนที่นักวิจัยจะลงมือ

อ่านเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้น นักวิจัยควรมีการตั้งค าถามตนเองว่า “หากตนเองจะท าวิจัยในเรื่องที่

ตนเองสนใจได้ประสบความส าเร็จอย่างมีคุณภาพแล้ว ตนเองต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องใดบ้าง” ซึ่งในการ

ตอบค าถามนี้นักวิจัยอาจใช้เทคนิคการคิดแบบแผนที่ความคิด(Mind Mapping) มาช่วยในการคิดวิเคราะห์เพ่ือให้

สามารถมองเห็นรายละเอียดของประเด็นต่างๆที่ต้องไปศึกษาพร้อมมีการจัดหมวดหมู่อย่างชัดเจน ซึ่งในขณะที่

นักวิจัยท าการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ที่นักวิจัยต้องไปศึกษา 

3. ในการเลือกศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง นักวิจัยจะต้องก าหนดเกณฑ์ในการคัดสรรเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีคุณภาพ ดังเช่น อาจพิจารณาเอกสารต ารา หนังสือ จากชื่อผู้เขียนว่าเป็นคนที่มีความรู้ 

ความสามารถหรือมีประสบการณ์ในสิ่งที่ตนเองเขียนมากน้อยเพียงใด หรืออาจดูปีที่พิมพ์ ซึ่งควรเลือกเอกสารและ

งานวิจัยที่มีความทันสมัย ดังที่หลายคนเสนอแนะว่าในการศึกษาเอกสารที่เป็นต ารางานแต่ง หรือหนังสือควรเลือก

ไม่เกิน10 ป ี

4. เมื่อนักวิจัยได้เอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาแล้วนักวิจัยควรเปิดเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้น

แบบคร่าวๆ เพ่ือส ารวจดูเนื้อหาว่ามีความสอดคล้องกับประเด็นหรือเรื่องที่ตนเองจะท าวิจัยมากน้อยเพียงใดหาก
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นักวิจัยเห็นว่าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเล่มนั้นมีเนื้อหาสาระท่ีสอดคล้องกับงานวิจัยตนเองแล้ว จึงเริ่มอ่าน

อย่างละเอียด วิเคราะห์สังเคราะห์และสรุปประเด็นต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับงานวิจัยของตน 

5. ข้อพึงระวังในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้นนักวิจัยควรพึงด าเนินการศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยที่เก่ียวข้องอย่างละเอียดที่จะเสนอแนะไว้ในประเด็นต่างๆ 

 

แหล่งของเอกส ารและง านวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 

แหล่งที่ใช้เป็นประโยชน์ส าหรับการศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยได้ดีที่สุดที่เป็นสถานที่ คือห้องสมุด

ของมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาต่างๆ ซึ่งจะมีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมากมาย มีบริการสืบค้นข้อมูลโดย

ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับแหล่งค้นคว้าที่เป็นตัวเอกสาร หรือสื่อท่ีบรรจุข้อมูลซึ่งรวบรวมอยู่ภายใน

ห้องสมุด มีดังนี้ 

1. บทคัดย่องานวิจัย เป็นเอกสารที่รวบรวมบทคัดย่องานวิจัยที่ท าในแต่ละสถาบันการศึกษา หรือ

หน่วยงาน ในแต่ละปีการศึกษามีท้ังบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2. รายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ เป็นรายงาการวิจันที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล หรือของนิสิต

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์มากกว่าผลงานวิจัยวารสาร 

3. วารสารที่เก่ียวข้องกับสาขาท่ีท าการวิจัย นักวิจัยสามารถศึกษาค้นคว้า บทความและผลงานวิจัยใน

วารสารที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ท าวิจัยได้เช่น วารสารวิธีการวิทยาการวิจัย วารสารวัดผลการศึกษา วารสารวิจัย

ทางการศึกษา วารสารส านักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ข่าวสารวิจัยการศึกษา วารสารวิจัยทางสังคมศาสตร์ เป็น

ต้น 

4. หนังสือต ารา อาจมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการวิจัย หรือที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาสาระแนวคิด

ทฤษฎี ในสาขาที่นักวิจัยจะท าการวิจัย 

5. พจนานุกรม ศัพทานุกรมและปทานุกรม เป็นเอกสารที่รวบรวมค าศัพท์เรียงตามล าดับตัวอักษรเพ่ือ

อธิบายความหมายของศัพท์ต่างๆ ทางการศึกษาและการวิจัยให้นักวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้

ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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6. คู่มือ เป็นหนังสือที่จัดท าขึ้นเป็นครั้งคราว เพ่ือเสนอการสังเคราะห์งานวิจัยหรือบทความทางวิชาการใน

สาขาวิชาหนึ่งๆ เขียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ คู่มือช่วยให้นักวิจัยมีความรู้ถึงขอบเขตของการศึกษาและงานวิจัยในสาขา

นั้นๆ 

7. รายงานประจ าปี เป็นเอกสารของหน่วยงาน องค์กร สมาคม ส านักงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้ข้อมูล 

หรือข้อสนเทศ เพราะรวบรวมข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นความก้าวหน้าของวิทยาในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา 

8. การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันที่การสืบค้นจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

เกี่ยวกับสาระเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ซึ่งเรื่องงานวิจัย และบทคัดย่องานวิจัยที่มีผู้ท าไว้แล้วที่ทันสมัยตัวอย่าง

ฐานข้อมูลดังนี้ 

ฐานข้อมูล Pro Quest Dissertations $& Theses-A&I เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับ

ปริญญาโท และปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้การรับรอง จากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดารวมถึง

บางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง 

ฐานข้อมูล Spring Link เป็นฐานข้อมูลของส านักพิมพ์ชั้นน าที่ให้บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลักๆทางด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และทางด้านการศึกษา 

ฐานข้อมูล ERIC – Education Resources Information Center เป็นฐานข้อมูลทางด้านการศึกษา

รวบรวมข้อมูลจากทั้งหนังสือ วารสาร รายงาน การประชุม งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ข้อมูลที่สืบค้นได้จากฐานข้อมูลนี้

จะได้เพียงฐานบรรณานุกรมและสาระพอสังเขปเท่านั้น 

ฐานข้อมูล Scopus เป็นฐานข้อมูลเพ่ือการอ้างอิงข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน มีการเผยแพร่ในรูป

บทความเชิงวิชาการ งานวิจัย วารสารในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งในด้านเคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์สังคม

วิทยา จิตวิทยา การศึกษา เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ชีวภาพ เกษตรศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ส าหรับ

ข้อมูลด้านการวิจัยได้รวบรวมข้อมูลสาขาต่างๆ ดังที่ได้กล่าวไว้ 

ฐานข้อมูล ThaiLISฐานข้อมูล ThaiLISเป็นการด าเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัย

ส่วนกลาง (Thai Library Network – Metropolitan: Thailinet) เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 

(Provincial University Library Network: Pulinet) และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าด้วยกันบน
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เครือข่าย UniNetเพ่ือประโยชน์การขยายเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่นๆ และ

ห้องสมุดประเภทอ่ืนๆในอนาคต 

ฐานข้อมูล EBSCO: Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดกว่า 1,800 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มมากกว่า 900 ชื่อ

เรื่อง และยังมีหนังสือ งานวิจัยเฉพาะทางด้านต่างๆอีกมากมาย 

ฐานข้อมูล Wilson เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ ศิลปะ เทคโนโลยี

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ธุรกิจศึกษา 

 

การจดบนัทึกเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 

เมื่อไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว ผูวิจัยควรไดจดบันทกสิ่งที่ไดศึกษาอยางชัดเจนและเป็น

ระบบใหครบถวน เพ่ือความสะดวกและประหยัดเวลาในการคนควาการจดบันทึกนัน้จะจดลงในกระดาษลักษณะ

ใด ขนาดเท่าใดแลวแตความสะดวกของผูวิจัย แตโดยทั่ว ๆ ไปนิยมจดบันทึกในกระดาษแข็งเพราะงายและ

สะดวกตอการเปดคนขอมูล เมื่อเลือกใชขนาดใดควรใชขนาดเทา่กนัเพ่ือความเปนระเบียบในการเก็บรวบรวมบัตร

แตละใบควรบันทึกเรื่องๆเดียวไมควรปะปนกับเรื่องอ่ืน ๆ ถามีเนื้อหามากอาจใช้หลายบัตรตอ 1 เรื่องก็ได้      

แนวทางการจดบันทึกเอกสารและงานวิจัย มีแนวทางดังตอไปนี้ 

1. การบันทึกส าหรับเอกสาร ต ารา หนังสือ วารสาร ตาง ๆ ควรบันทึกดังตอไปนี้ 

(1) แหลงของขอความ ไดแก ชื่อหนังสือ วารสาร และชื่อผูเขียน สถานที่พิมพปที่พิมพ จ านวนหนา เลข

หนา้ทีข่อความนั้น ๆ ปรากฏอยู่สิ่งเหล่านี้จ าเปนตองอางอิงในบรรณานุกรมดวย จึงควรเขียนตามแบบการเขียน

บรรณานุกรม เพ่ือประหยัดเวลาทั้งหมดทีก่ล่าวมานี้ใหบันทึกลงตอนบนของหนากระดาษตรงกลาง เพ่ือจะเห็นได

ชัดเจน นอกจากนั้นควรบันทึก 

(2) ชื่อเรื่องท่ีบันทึกควรบันทึกไวมุมขวาของบัตรหนา้เดยีวกับแหล่งขอความ 

(3) ขอความที่ไดจากการศึกษา การบันทึกขอความ ควรแยกบันทึกไวอีกหน้าหนึ่งของกระดาษ ถาเนื้อหา

ยาวมากใช้หลายแผ่นไดแตควรบันทึกเฉพาะสิ่งที่จ าเป็นเท่านั้น 
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วิธีการบันทึกเลือกไดหลายวิธีเชน 

- ยอขอความ 

- คัดลอกขอความมาทั้งหมด 

- ถอดความเปนส านวนของผูวิจัยเอง 

- บันทึกแบบวิพากษวิจารณ โดยใสความคิดเห็นของผูวิจัยเกี่ยวกับเรื่องวิจัยนั้นๆวิธีการบันทึกแบบนี้ควร

ระมัดระวังการเสนอแนวคิดของตนเองตองไมสงผลกระทบตอบุคคลใด หนวยงานใด 

2. การบันทึกส าหรับงานวิจัย ควรบันทึกตามขอบขายของหัวขอตอไปนี้ 

(1) แหลงของงานวิจัย ไดแก ชื่อวิทยานิพนธ์หรอืวารสารการวิจัย สถานที่ท าวิจัยปที่วิจัย ควรบันทึกไว

ตอนบนของหน้ากระดาษเลขรหัสของหองสมุดและวิทยานพนธ์ควรบันทึกไว้ตอนลางมุมใดมุมหนึ่ง 

(2) เนื้อหา ประกอบดวย 

- ชื่อหัวขอปญหา 

 - วัตถุประสงคของการวิจัย 

–วิธีด าเนินการศกึษาการเลือกกลุมตัวอยาง เครื่องมือและสถิติที่ใช 

- ผลการวิจัยอภิปราย และขอเสนอแนะหลังจากบันทึกแล้ว ควรจัดเกบ็ไวใหเป็นหมวดหมู่หรือจัดเรียง

ตามระบบตางๆ ที่เหมาะสมกับผูวิจัย เชน จัดเรียงตามตัวอักษรของเรื่อง เปนตน 

ในการจดบันทึกท่ีกลาวมาท้ัง 2 วิธี เปนเพยีงแนวทางเบือ้งตนเทานั้นซึ่งผูวิจัยจะใชวิธีการอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากวิธีการที่กล่าวมาก็ได ทั้งนี้ไมมีกฎทีแ่นนอนในเรื่องนี้ จึงสามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสมและ

ความตองการของผูวิจัย 
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การน าเสนอเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 

หลังจากท่ีนักวิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือในรายงานการวิจัย

นักวิจัยจะต้องน าเสนอผลงานการศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องบางครั้งอาจอยู่ในบทน าในส่วนความ

เป็นมาและความส าคัญของปัญหาเพื่อให้คนอ่านงานวิจัยได้มองเห็นเหตุผลถึงที่มาของการศึกษางานวิจัยเรื่องนั้น

การน าเสนอหัวข้อการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะอยู่ในบทที่ 2 ของรายงานการวิจัยการน าเสนอ

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีหลักการ ดังนี้ 

1. ควรมีการเกริ่นน าขอบเขตของการน าเสนอก่อนว่าในการน าเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง

นักวิจัยจะน าเสนอทั้งหมดกี่ตอน 

2. ในการเขียนรายงานการวิจัยนั้นนักวิจัยควรน าเสนองานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องควรเขียนในเชิง

ของการสังเคราะห์สรุปประเด็นที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน 

3. ในการน าเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดล าดับการน าเสนอให้ดี ซึ่งนักวิจัยอาจ

น าเสนอผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยให้เสร็จสิ้นในแต่ละหัวข้อหรือในแต่ละตอนการน าเสนอผลการศึกษา

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนักวิจัยควรมีการล าดับการน าเสนอในแตล่ะหัวข้อตามล าดับเวลาของการตีพิมพ์

เอกสารก็ได้ 

4. การใช้ส านวนภาษาในการเขียนต้องใช้ภาษาเชิงวิชาการมีความถูกต้องทั้งด้านไวยากรณ์ การสะกด

การันต์ และอ่ืนๆ เรียบเรียงอย่างตรงไปตรงมา 

5. การน าเสนอผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในแต่ละหัวข้อ หรือแต่ละประเด็นนักวิจัยควร

เขียนให้เห็นความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันและเขียนให้เห็นถึงความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับงานวิจัยของตน 

6. ภายหลังจากน าเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วควรมีการน าเสนอหรือสรุปถึงกรอบ

แนวคิดในการวิจัยเพ่ือให้เห็นตัวแปร ความสัมพันธ์ของตัวแปร หรือรายละเอียดของประเด็นต่างๆ ที่นักวิจัยสนใจ

จะศึกษาอย่างชัดเจน 
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การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องนับว่าเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับเรื่องที่จะท าวิจัยอย่างถ่องแท้ สามารถวางแผนเพ่ือด าเนินการวิจัยให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนด

ตลอดจนสามารถน าเสนอรายงานการวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ 
 

ประโยชนจ์ากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องมีประโยชนดังตอไปนี้ 

1. ชวยใหเขาใจทฤษฎีแนวความคิดที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ท าวิจัย 

2. ชวยใหทราบผลงานวิจัยในอดีต 

3. เปนแนวทางในการสังเคราะหตัวแปร 

4. เปนแนวทางในการตั้งสมมติฐานที่เหมาะสม 

5. ชวยในการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

6. เปนแนวทางในการวางแผนการวิจัย 

7. เปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยในทุก ๆ ดาน 

 

สรปุท้ายบท 

 

ในการท าวิจัยทุกครั้ง ต้องศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยทีเ่กีย่วของเพราะการศึกษาเอกสาร ต าราและ

งานวิจัย จะท าใหผูวิจัยไดแนวคิดตาง ๆ ในการท าวิจัยเรื่องนั้น รวมทัง้ไดแนวทางในการด าเนินการวิจัยไดงายขึ้น 

แตการศึกษาเอกสารและงานวิจัยควรมีเกณฑในการเลือกศึกษาและในเรื่องที่เกีย่วของสอดคลองกับการวิจัยนั้น ๆ 

อยางแทจริง โดยจะตองจัดระบบในการจดบันทึกเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของใหชัดเจนและเปนระบบ รวมทั้ง

การเขียนรายงานเอกสารและงานวิจัยควรเขียนใหถูกตองและสัมพันธกับการวิจัยที่ศึกษา 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. เพราะเหตุใดในการท าวิจัยทุกครั้ง ตองมีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ 

2. การวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันยาเสพติด” มีควรเนื้อหาสาระในเรื่องใดบาง 

3. ในการศึกษาเอกสารต าราและงานวิจัยทีเ่กีย่วของควรก าหนดทิศทางในการศึกษาอยางไรบาง 

4. ในการวิจัยจะตองน าเสนอทฤษฎีตาง ๆ ที่ใชในการวิจัยเรื่องนั้น ๆ ทานเห็นดวยหรือจงใหเหตุผล 

5. หลังจากไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ แลวไดพบวางานวิจัยที่ทานตั้งใจจะท ามีผูไดศึกษามาแลวมากมาย 

ทานจะยุติการท าวิจัยเรื่องที่ทานตั้งใจไวหรือไมจงแสดงเหตุผล 
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บทท่ี 4   

ตัวแปรในการวิจัย 
 

ในกระบวนการวิจัย ขั้นตอนแรกท่ีนับได้ว่ามีความส าคัญ ได้แก่ การก าหนดปัญหาการวิจัย (Research 

Problem) ซึ่งในการก าหนดปัญหาการวิจัยนั้น ประกอบจะประกอบด้วย  การเลือกหัวข้อวิจัย  การก าหนด

ประเด็นปัญหาเฉพาะที่ต้องท าวิจัย  การตั้งสมมติฐานการวิจัย   ซึ่งในสมมติฐานการวิจัยเราจะพบว่าได้กล่าวถึงตัว

แปรในการวิจัย  และหลังจากนั้นก็ด าเนินตามระเบียบวิธีการวิจัยต่อไป ซึ่งในแต่ละขั้นตอนนั้นผู้วิจัยต้องมีความรู้

ทั้งในระเบียบวิธีและและประเด็นปัญหาการวิจัย ซึ่งได้มาจาการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 

ความหมายของตัวแปร 

 

ความหมายของตัวแปร (ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2541)  มีดังนี้ 

ตัวคงท่ี (Constant) เป็นสิ่งที่มีลักษณะหรือเงื่อนไขเหมือนกันในทุกกลุ่มบุคคลหรือสิ่งที่ท าการศึกษา 

ส่วนตัวแปร (Variable) เป็นลักษณะหรือเงื่อนไขท่ีมีความผันแปร ในกลุ่มบุคคลหรือสิ่งที่ท าการศึกษา ตัวแปรจึง

เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา จัดกระท า สังเกต หรือควบคุม  

ความหมายของตัวแปร (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2543)  มีดังนี้ 

ตัวแปร (Variables)  หมายถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็

ได้ 

ตัวแปร (Concept) หมายถึง  ตัวแปรที่แสดงความหมายในลักษณะของคนท่ัวไปรับรู้ได้ตรงกันหรือ

สอดคล้องกัน เป็นตัวแปรที่เป็นรูปธรรม เช่น เพศ อายุ ความสูง เชื้อชาติ อาชีพ ระดับการศึกษาเป็นต้น 

ตัวแปร (Construct) หมายถึง ตัวแปรที่แสดงความหมายในลักษณะเฉพาะตัวบุคคล คนทั่วไปอาจรับรู้ได้

ตรงกันหรือไม่ก็ได้ มักเป็นนามธรรม เช่น  ความวิตกกังวล ทัศนคติ ความเป็นผู้น า แรงจูงใจ เป็นต้น 

ตัวแปร (Variable) หมายถึง ลักษณะ คุณสมบัติหรืออาการกิริยาของหน่วยต่าง ๆ ที่จะศึกษาหรือวิจัยมี

ความแตกต่างกัน ซึ่งจะแตกต่างกันจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง สภาพการณ์หนึ่งไปยังอีกสภาพการณ์หนึ่ง 

จากปรากฏการณ์หนึ่งไปยังอีกปรากฏการณ์หนึ่ง จากเวลาหนึ่งไปยังอีกเวลาหนึ่ง ลักษณะหรือคุณสมบัตินั้น ๆ มี

การแปลค่าในสถานการณ์ท่ีเราสนใจหรือศึกษาอยู่ ลักษณะและคุณสมบัติหรืออาการกิริยา ของหน่วยต่าง ๆ ที่ไม่มี
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ความแตกต่างกันในสภาพการณ์ท่ีท าวิจัยเราเรียกว่า ตัวคงที่ (Constant) เช่น จ านวนนิ้วมือ นิ้วเท้าของคนปกติ 

ค่าจ้างแรงงาน ตามกฎหมายก าหนด ในแต่ละพ้ืนที่ เป็นต้น  

ตัวแปรในทางจิตวิทยา เรียกว่า ภาวะสันนิษฐาน (Construct) ซึ่งหมายถึง ผลิตผลที่เกิดจากการ

สังเคราะห์หรือการรวมตัวกันของหน่วยย่อย ๆ เกิดเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ขึ้นมาซ่ึงในทางการวิจัยเราเรียกว่า ตัวแปร 

นั่นเอง ซึง่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1. ภาวะสันนิษฐานทางกายภาพ (Physical construct) หมายถึงลักษณะ พฤติกรรม กริยาท่าทาง ที่เป็น

รูปธรรม สามารถสังเกตความแตกต่างได้ด้วยประสาท สัมผัสทั้ง 5 คือ หู ตา จมูก ลิ้น และผิวกาย ดังตัวอย่าง

ต่อไปนี้ ภาวะสันนิษฐานที่เกี่ยวกับสิ่งเร้าภายนอก เช่น  

- อุณหภูมิของอากาศรอบตัวเรา  

- เสียงรบกวนภายนอก  

- กลิ่นเหม็นเน่าจากกองขยะ  

- เสียงดังของรถยนต์  

- เสียงดังจากโรงงาน  

- เสียงดังจากการก่อสร้าง ฯลฯ  

ภาวะสันนิษฐานที่เกี่ยวกับพฤติกรรมตอบสนองทางกายและวาจา เช่น  

- ท่าทางการเดิน การนั่ง  

- การแต่งกาย  

– การแสดงออกทางสีหน้า 

- การใช้มือในการปฏิบัติงาน  

- การพูด ฯลฯ 

ภาวะสันนิษฐานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพและฐานะทางสังคม เช่น  

- ความสูง  

- น ้าหนัก  

- รูปร่างหน้าตา  

- ระดับการศึกษา  

- อาชีพ  

- ต าแหน่งหน้าที่ ฯลฯ  
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2. ภาวะสันนิษฐานทางปัญญา  (Intellectual construct) หมายถึงความรู้สึก ความคิดเห็น ความเชื่อ 

เจตคติ สติปญญา เป็นต้น ซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรมไม่สามารถสังเกตความแตกต่างกันได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 

ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

- ความคิดสร้างสรรค์  

- ความวิตกกังวล  

- ความรับผิดชอบ  

- แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  

- บุคลิกภาพ  

- ภาวะความเป็นผู้น า  

- สติปัญญา  

- ความสามารถ  

- เจตคต ิฯลฯ  

พิสัยของตัวแปร  

พิสัยของตัวแปรหมายถึง ความกว้าง หรือขอบเขตของ ความสามารถในการแปรค่ามากหรือน้อย เช่น 

อุณหภูมิของอากาศ เป็นตัวแปรที่มีการแปลค่าได้มากในช่วงเวลาหรือสภาพการณ์หนึ่ง อย่างนี้เรียกว่ามีพิสัยกว้าง 

เพศเป็นตัวแปรที่แปลค่าได้ 2 ค่าคือ ชายกับหญิง อย่างนี้เรียกว่ามีพิสัยแคบ 

 

ประเภทของตัวแปร(Type of Variables) 

 

1. ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น (Independent variable) หมายถึงตัวแปรที่เกิดข้ึนก่อนและเป็นสาเหตุ

ท าให้เกิดผลตามมา 

2. ตัวแปรตาม (Dependent  variable)หมายถึง ตัวแปรที่เกิดข้ึนเนื่องจากตัวแปรอิสระ หรือ กล่าวได้ว่า 

เป็นตัวแปรที่เป็นผลเมื่อตัวแปรอิสระเป็นเหตุ 

3. ตัวแปรแทรกซ้อนหรือตัวแปรเกิน (Extraneous variable) เป็นตัวแปรที่ไม่ต้องการศึกษาของงานวิจัย

เรื่องหนึ่งๆ ในขณะนั้น มีลักษณะเหมือนตัวแปรอิสระ ตัวแปรแทรกซ้อนจะส่งผลรบกวนตัวแปรอิสระท่ีศึกษา ท า

ให้การวัดค่าตัวแปรคลาดเคลื่อน  ด้วยคุณลักษณะของตัวแปรแทรกซ้อนที่มีคุณสมบัติเหมือนกับตัวแปรอิสระ 

นักวิชาการบางคนจึงจัดให้อยู่ในกลุ่มตัวแปรอิสระที่ไม่ต้องการศึกษา (ศิริชัย  กาญจนวาศรี.2541 : 41) 
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4.ตัวแปรสอดแทรก (Intervening variable)เป็นตัวแปรที่เกิดขึ้นในการวิจัยเชิงทดลองโดยจะเกิดขึ้น

ในขณะทดลอง (บุญชม  ศรีสะอาด.2543 : 30) เป็นตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อตัวแปรตามคล้ายกับตัวแปรแทรก

ซ้อน แต่เป็นตัวแปรที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่ามีอะไรบ้างและจะเกิดข้ึนเมื่อใด จึงยากท่ีจะหาทางควบคุม กล่าว

ได้ว่าตัวแปรสอดแทรก เป็นตัวแปรอิสระท่ีเป็นลักษณะภายในของกลุ่มตัวอย่างบุคคลที่ศึกษา หรือสภาวะแวดล้อม

ซึ่งไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง ในการวัดจะต้องสรุปอ้างอิงจากพฤติกรรมที่สังเกตหรือสิ่งที่ปรากฏภายนอก 

ตัวอย่างของตัวแปร สอดแทรกได้แก่ ความวิตกกังวล ภาวะสุขภาพ ความตื่นเต้น ความเหนื่อยล้า เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่าตัวแปรสอดแทรก เป็นตัวแปรที่เราคาดว่าจะส่งผลร่วมกับตัวแปรอิสระที่เราศึกษา ซึ่งตัวแปร

สอดแทรกนี้อาจเรียกต่างกัน เช่น Moderator Variable  ซึ่งเป็นตัวแปรที่ส่งผลร่วมหรือมีปฏิสัมพันธ์ 

(Interaction) กับตัวแปรอิสระท่ีต้องการศึกษาแล้วส่งผลต่อตัวแปรตาม และ  Confounded Variable เป็นตัว

แปรที่ส่งผลร่วมกับตัวแปรอิสระท่ีเราศึกษาต่อตัวแปรตาม เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับท้ังตัวแปรอิสระและตัว

แปรตามที่ศึกษา การส่งผลร่วมนี้ถ้าควบคุมไม่ดี จะไม่สามารถจ าแนกผลของมันออกจากตัวแปรอิสระท่ีศึกษาต่อตัว

แรตามในการวิจัย จากนิยามของตัวแปรเราสามารถแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแบ่งประเภทของตัวแปรจะต้องก าหนดเกณฑ์ให้ได้ก่อนว่าจะใช้เกณฑ์อะไร ในการแบ่ง ซึ่งเกณฑ์ใน

การแบ่งก็ก าหนดมาจากคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะของตัวแปรที่ แตกต่างกัน เช่น ตัวแปรเพศก็จะแบ่งได้เป็น 2 

รายการ คือ เพศชาย กับเพศหญิง ทุกคนในกลุ่มสามารถจัดเข้ากลุ่มได้หมด ในการแบ่งอย่างนี้เกณฑ์ท่ีใช้ในการ

แบ่งคือ เพศ ซึ่งจะใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งอย่างเดียวกันตลอดจนครบทุกหน่วย ประเภทของตัวแปร ตัวแปร

ตัวแปรอิสระ 

Independent variable (IV) 

 

ตัวแปรอิสระที่เราต้องการ

ศึกษา 

IV of Primary interest 

ตัวแปรเกิน 

(Extraneous Variable) 

ตัวแปรตาม 

(Dependent Variable) 

ตัวสอดแทรก 

(Intervening Variable) 
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หมายถึงสิ่งที่แปรค่าได้ ค่าของตัวแปรที่วัดออกมา จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เราได้

น ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง  

ประเภทของตัวแปรได้ 4 เกณฑ์ด้วยกัน ดังรายละเอียดข้างล่างนี้  

1. พิจารณาคุณสมบัติของค่าตัวแปรว่าท าเป็นปริมาณได้หรือไม่ได้เกณฑ์นี้เราสามารถแบ่งตัวแปรออกเป็น 

2 ประเภท คือ ตัวแปรเชิงปริมาณ และตัวแปรเชิงคุณภาพ (คุณลักษณะ) ดังนี้  

1.1 ตัวแปรเชิงปริมาณ (Quantitative variables) หมายถึงคุณสมบัติของตัว แปรที่สามารถเอาตัวเลข

เข้าไปแทนค่าได้และมีความหมายในเชิงเปรียบเทียบมากกว่า น้อยกว่าได้ ดังตัวอย่างข้างล่างนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักศึกษาเป็นตัวแปรที่มีการแปรค่าในเชิงปริมาณได้ ค่าของตัวแปรจะวัดออกมาเป็นคะแนนของนักศึกษา

แต่ละคนได้ เช่น 50, 55, 60, 65, 72, 81,… ซึ่งคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนสามารถเปรียบความมากกว่าน้อย

กว่ากันได้ อุณหภูมิของอากาศในทุก ๆ 1 ชม.ของวัน เป็นตัวแปรที่มีการแปรค่าในเชิง ปริมาณค่าจะวัดออกมาเป็น

จ านวนองศาเซลเซียล เช่น 32 , 32.5, 32.7, 33,……… อายุของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ค่าของตัว

แปรจะวัดออกมาเป็น จ านวนปี เช่น 19, 18, 17, 20, 21,……….. นอกจากนี้ยังมีตัวแปรเชิงปริมาณ หรือที่เรา

เรียกว่า ภาวะสันนิษฐานทาง ปญญาที่เราสามารถวัดค่าออกมาเป็นปริมาณได้ ดังตัวอย่าง 

เจตคติของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นตัวแปรที่อาจมีการแปรค่า ในเชิงปริมาณได้โดย

อาจแปรค่าออกมาในรูปของมาตรส่วนประเมินค่า (Rating scale) ตามมาตรวัดแบบของลิเคริท หรือของออสกู๊ด 

ซึ่งมาตรวัดเหล่านี้จะวัดค่าออกมาเป็น ตัวเลขแทนค่าเจตคติมากหรือน้อยได้ ความรักประชาธิปไตย และความ

คิดเห็นของผู้ปกครองต่ออาชีพครู สองตัวแปรนี้ สามารถวัดค่าออกมาเป็นปริมาณได้ในท านองเดียวกันกับตัวแปร

เจตคติของนักศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

1.2 ตัวแปรเชิงคุณภาพ(Qualiative variables) หมายถึงคุณสมบัติของตัวแปรที่มีค่าแปรเปลี่ยนในทาง

คุณลักษณะหรือคุณภาพจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง จากสถานการณ์หนึ่งไปยังอีกสถานการณ์หนึ่ง หรืออีก

เวลาหนึ่งไปยังอีกเวลาหนึ่ง โดยมี การแปรค่าจากคุณภาพหนึ่งไปยังคุณภาพหนึ่ง ดังตัวอย่างข้างล่างนี้ เพศ เป็นตัว

แปรที่มีการแปรค่าเชิงคุณภาพโดยแปรค่าออกเป็นชายกับ หญิง การอบรมเลี้ยงดูเด็ก เป็นตัวแปรที่มีการแปรค่า

เชิงคุณภาพ โดยแปลค่าออกเป็นการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย แบบเผด็จการ แบบปล่อยปละละเลย เทคนิค

การสอน เป็นตัวแปรที่มีการแปรค่าเชิงคุณภาพ โดยแปลค่าออกเป็นเทคนิคการสอนแบบบรรยาย เทคนิคการสอน

แบบอภิปราย และเทคนิคการสอนแบบทีม จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าตัวแปรเชิงคุณภาพบางชนิดแปลค่าได้ 2 ค่า

เช่น เพศ มีชายและหญิง บางชนิดก็แปลค่าได้มากกว่า 2 ค่า  

2. พิจารณาคุณสมบัติของตัวแปรว่ามีความต่อเนื่องกันหรือไม่ เกณฑ์นี้เรา สามารถแบ่งตัวแปรออกเป็น 2 

ประเภท คือ ตัวแปรต่อเนื่องและตัวแปรไม่ต่อเนื่อง  
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2.1 ตัวแปรต่อเนื่อง (Continuous variables) หมายถึง ตัวแปรที่สามารถแปลค่าได้ต่อเนื่องกันภายใน

ช่วงใดช่วงหนึ่งหรือสามารถมีค่าเป็นเลขทศนิยมได้ และสามารถแสดงล าดับที่ได้คือ ค่าท่ีมากกว่าแสดงว่ามี

คุณสมบัติของตัวแปรมากกว่าค่าท่ีน้อยกว่า เช่น ความสูง น ้าหนัก ราคาสินค้า ความถนัด สติปัญญา ผลการเรียน 

ซึ่งตัวแปรเหล่านี้ สามารถมีค่าเป็นเลขทศนิยมได้ เช่น ความสูง 175.8 ซม. น ้าหนัก 15.5 ก.ก. เป็นต้น 

2.2 ตัวแปรไม่ต่อเนื่อง (Discreat variables) หมายถึง ตัวแปรที่แปค่าอย่างไม่ต่อเนื่อง จะแปลค่าเป็นไป

ตามรายการคุณสมบัติของตัวแปรในแต่ละรายการ หรือไม่สามารถมีค่าเป็นทศนิยมได้ เช่น จ านวนคน จ านวนโต๊ะ 

จ านวนเก้าอ้ี เป็นต้น ซึ่งไม่สามารถมีค่าเป็นเลขทศนิยมได้ เพราะจะไม่มีความหมาย เช่น โรงเรียนนี้มีครูจ านวน 

20.4 คน หรือมีโต๊ะจ านวน 55.75 ตัว ซึ่งไม่มีความหมาย การแบ่งตัวแปรใช้เกณฑ์ความต่อเนื่องจะมีประโยชน์ใน

การเลือกใช้สถิติให้ถูกต้อง เพราะสถิติการวิเคราะห์ข้อมูลจะมีข้อตกลงเบื้องต้นหรือเงื่อนไข เกี่ยวกับ ลักษณะ

ข้อมูลของตัวแปรที่วัด  

3. พิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในเชิงเหตุและผล ตัวแปรที่ผู้วิจัยก าหนดค่าไว้ก่อนว่ามีค่า

อะไรบ้างหรือตัวแปรที่ก าหนดให้เป็นสาเหตุ เรียกว่าตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรต้น และตัวแปรที่เกิดมาทีหลังหรือรู้

ค่าทีหลัง เรียกว่าตัวแปรตาม ส่วนตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น ที่เราไม่ต้องการให้มีผลต่อตัวแปรตาม เราเรียกว่า

ตัวแปรแทรกซ้อน หรือตัวแปรเกินและอีกตัวแปรหนึ่งซึ่งเกิดข้ึนมาระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เรียกว่า 

ตัวแปรสื่อกลาง การแบ่งตัวแปรตามเกณฑ์นี้มีประโยชน์มากในการวิจัย ซึ่งรายละเอียดของตัวแปรแต่ละตัวมีดังนี้  

3.1 ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น (Independent variables) หมายถึงตัวแปร ที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดผล

อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาที่ผู้วิจัยสนใจจะศึกษา ซึ่งเรียกว่าตัวแปรตาม เช่น วิธีการเรียนซึ่งต่างกัน 2 วิธี ท าให้ผลการ

เรียนของนักเรียนต่างกัน วิธีการเรียนเป็นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดผลการเรียน ที่เรียกว่า

ตัวแปรตาม  

3.2 ตัวแปรตาม (Dependent variables) หมายถึงตัวแปรที่เป็นผลอันเกิดจากตัวแปรอิสระ จากตัวอย่าง

ข้อ 3.1 ตัวแปรตาม คอื ผลการเรียนของนักเรียน จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าการแบ่งประเภทของตัวแปรโดยใช้เกณฑ์

นี้เป็นประโยชน์ ในการท าวิจัย ตามหัวข้อวิจัยหรือจุดประสงค์ของการวิจัย เราสามารถบอกได้ว่าตัวแปรไหนเป็นตัว

แปรอิสระหรือตัวแปรต้น ตัวแปรไหนเป็นตัวแปรตาม  

3.3 ตัวแปรแทรกซ้อนหรือตัวแปรเกิน (Extraneous variables) หมายถึง  ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น

อ่ืน ๆ ที่เราไม่ต้องการให้เป็นเหตุให้เกิดผลหรือตัวแปรตาม หรือเป็นตัวแปรที่เราไม่ต้องการทราบผลที่เกิดขึ้น  

3.4 ตัวแปรสื่อกลาง (Interveining variables) หมายถึงตัวแปรที่เกิดข้ึน ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปร

ตาม หรือตัวแปรที่เป็นสื่อกลาง เชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ตัว
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แปรสื่อกลางนี้ผู้วิจัยไม่สามารถจะควบคุมได้เปรียบเสมือนตัวแปรตามอีกตัวหนึ่งที่เกิดจากตัวแปรอิสระหรือตัวแปร

ต้น แต่ตัวแปรที่ต้องควบคุมไม่ให้ส่งผลต่อตัวแปรตามและตัวแปรสื่อกลางคือตัวแปรแทรกซ้อนหรือตัวแปรเกิน 

4. พิจารณาถึงการกระท าของผู้วิจัยว่าเป็นผู้ก าหนดตัวแปรให้กับกลุ่มตัวอย่างได้หรือไม่ ตัวแปรวิจัยบาง

ตัวผู้วิจัยสามารถจัดกระท าได้ หรือก าหนดได้ ตัวแปรบางตัวผู้วิจัยไม่สามารถจัดกระท าให้กับกลุ่มตัวอย่างได้หรือ

จัดกระท าด้วยความยากล าบาก ตัวแปรเหล่านี้มักเป็นตัวแปรด้านคุณลักษณะของคนที่ธรรมชาติเป็นผู้ก าหนด 

เกณฑ์นี้ สามารถแบ่งตัวแปรออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

4.1 ตัวแปรทดลองหรือตัวแปรจัดกระท า (Experimental variables or active variables or 

treatment variables) หมายถึง ตัวแปรที่ผู้วิจัยสามารถก าหนดหรือ จัดกระท าให้กับกลุ่มตัวอย่างได้ เช่น วิธีการ

ออกก าลังกาย วิธีการสอน เป็นต้น ตัวแปร ประเภทนี้จะมีประโยชน์ในการวางแผนสร้างตัวแปรทดลองส าหรับการ

วิจัยต่อไป  

4.2 ตัวแปรคุณลักษณะ (Attribute Variables) หมายถึง ตัวแปรที่ผู้วิจัยไม่สามารถ จะก าหนดให้กับกลุ่ม

ตัวอย่างหรือก าหนดให้ด้วยความอยากล าบาก ตัวแปรประเภทนี้มักจะก าหนดโดยธรรมชาติ เช่น เพศ อายุ อาชีพ 

ที่อยู่อาศัย บุคลิก เป็นต้น  

จากที่กล่าวไว้ในตอนต้นว่าการวิจัยเป็นกระบวนการหรือวิธีการในการแสวงหา ความรู้ ความจริง หรือ

ค าตอบของปัญหาหรือข้อสงสัย เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ที่เป็นประโยชน์ในวงวิชาการและสังคมมนุษย์ การจะท าวิจัย

ได้ผู้วิจัยต้องสามารถระบุตัวแปรที่ส าคัญๆของปัญหาวิจัยให้ได้อย่างถูกต้องและชัดเจนก่อน ถ้าผู้วิจัยไม่สามารถจะ

ระบุตัวแปรได้ถูกต้องและชัดเจน แม้ว่าการวัดตัวแปรจะถูกต้องก็จะไม่ได้ข้อความรู้หรือค าตอบของปัญหาที่เชื่อถือ

ได้ 

 
ระดับการวัดตัวแปร (Level of measurement)  

 

ดังที่กล่าวมาข้างต้นว่าสิ่งที่เป็น ตัวแปรจะต้องมีความแตกต่างกัน และสิ่งที่แตกต่างกันนี้เองที่ท าให้มนุษย์

เกิดข้อสงสัย หรือปญัหาที่จะต้องหาค าตอบ แต่ถ้าสิ่งใดมีลักษณะเหมือนกันหมด เช่น ทุกคนมีน ้าหนักเท่ากันหมด 

สูงเท่ากันหมด นิสัยเหมือนกันหมด สติปัญญาเหมือนกันหมด มนุษย์ก็จะไม่เกิดข้อสงสัย ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่มี

ประโยชน์อะไรที่จะมาท าวิจัย เพราะไม่มีตัวแปร มีแต่ตัวคงที่ และในโลกแห่งความจริงก็เป็นไปไม่ได้ที่หน่วยต่างๆ 

จะมีคุณลักษณะเหมือนกัน นอกจากคุณลักษณะบางสิ่งบางอย่างซึ่งก็มีน้อยมาก เมื่อตัวแปรเป็นสิ่งที่แปรเปลี่ยนไป

ตามหน่วยความสามารถในการระบุว่าหน่วยที่ หนึ่งแตกต่างจากหน่วยที่สองเท่าไร อย่างไร จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 

ส าหรับวิทยาศาสตร์ ถ้าสามารถระบุให้ละเอียดและแน่นอนมากขึ้นเท่าไร ความรู้ที่ได้รับมาจากการวิเคราะห์ตัว 


