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บทที่ 3
กระบวนการวิจัย (Research Process)
3.1 ความนํา
ในการดําเนินการวิจัยจะประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ที่ตอเนื่องกัน ตั้งแตความคิดที่จะทําวิจัยจนถึงการ
ทําวิจัยสําเร็จ ซึ่งจะประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
1. การเลือกปญหาเพื่อการวิจัย
2. การวิเคราะหปญหาการวิจัย
3. การวางแผนและออกแบบการวิจัย
4. การสรางและทดสอบเครื่องมือการวิจัย
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
6. การประมวลผลขอมูล
7. การวิเคราะหขอมูล
8. การเขียนรายงานการวิจัย
9. การนําเสนอผลงานการวิจัย
10. การติดตามการนําผลวิจัยไปใช

3.2 การเลือกปญหาเพื่อการวิจัย
การวิจัยจะเริ่มดวยการที่มีปญหาเกิดขึ้น แลวตองการผลการวิจัยไปแกปญหา นักวิจัยหรือคณะของนัก
วิจัยที่เชี่ยวชาญกับปญหานั้นจะถูกมอบหมายใหทําการวิจัยเรื่องนั้น ปญหาอาจเกิดขึ้นหลายปญหา แตปญหาที่
มีความสําคัญเรงดวนจะไดรับการจัดอันดับเลือกทําการวิจัยกอน
กรณีที่องคกรหรือสถานที่ไมมีนักวิจัยของตนเอง อาจจะรวบรวมหัวขอที่ตองการผลวิจัย แลวประกาศ
เปดกวางใหทุนอุดหนุนแกผูทําการวิจัย ซึ่งมักจะเปนผูทรงคุณวุฒิสาขาตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย เรื่องที่วิจัยอาจจะ
ไมไดเจาะจง เพียงบอกเปนสาขาหรือแนวทางไว นักวิจัยที่สนใจตองมองสถานการณตาง ๆ แลวกําหนดเรื่องที่
เปนปญหาเองตามที่ถนัด
กรณีของนักศึกษาที่ตองการฝกหัดทําวิจัย ตองคิดปญหาตาง ๆ และตองการวิจัยเพื่อหาคําตอบในสาขา
ที่ตนเองศึกษา เชน ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนี้หลักสูตรบังคับใหตองเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการผลิต และอุต
สาหกรรมบริการสวนใดสวนหนึ่ง ซึ่งตองปรึกษาและไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูควบคุมการวิจัย

3.3 การวางแผนและการออกแบบการวิจัย
หมายถึงขั้นการกําหนดนิยามปญหา โดยการศึกษาขอมูลและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการสรุป
ขอบเขตของปญหาโดยการสรางสมมติฐานการวิจัยที่ชัดเจน และเปนแนวทางใหทราบวาจะดําเนินการอยางไร มี
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ขอมูลอะไรที่จําเปน อะไรที่เปนขอจํากัด จึงตองนิยามศัพท กําหนดขอบเขตและขอตกลงเบื้องตนของการวิจัยไว
ดวย

3.4 การวางแผนและออกแบบวิจัย
เปนการวางแผนที่จจะปฏิบัติตามชนิดและวิธีที่เหมาะสมกับธรรมชาติของเรื่องที่จะทําการวิจัย นั่นคือ
การออกแบบหรือเลือกวิธีวิจัยที่เหมาะสม เชน การวิจัยเชิงทดลอง หรือการวิจัยเชิงสํารวจ หรือการวิจัยเชิงประวัติ
ศาสตร ฯ ซึ่งจะเหมาะสมกับปญหาแตกตางกัน เมื่อเลือกแบบการวิจัยได จะทําใหทราบคุณลักษณะตัวแปร
ลักษณะขอมูล และเครื่องมือการวิจัยที่ตองการ รวมไปถึงการวางแผน

3.5 การสรางและทดสอบเครื่องมือการวิจัย
การวิจัยที่ดีตองใชเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรง เชื่อถือได และเหมาะสมกับวิธีวิจัย อาจเปนแบบทดสอบ
แบบสอบถาม การสังเกต หรือทดลองวัดจากเครื่องมืออื่น ๆ ทางวิทยาศาสตร เครื่องตองสามารถใชรวบรวมขอ
มูลที่ตองการไดครบถวน ขั้นตอนการสรางเครื่องจะตองมีการทดสอบ และปรับปรุงแกไข จนเครื่องมือไดเกณฑ
มาตรฐานตามหลักของการวิจัยจึงจะสามารถใชรวบรวมขอมูลจริงได ถาเครื่องมือการวิจัยไมดี ผลการวิจัยอาจจะ
คลาดเคลื่อน มีความเชื่อถือไดตํ่า

3.6 การเก็บรวบรวมขอมูล
เปนการดําเนินการรวบรวมตามเทคนิควิธีที่ตองการไดขอมูล บางอยางตองออกภาคสนาม บางอยางอยู
ในหองทดลอง ซึ่งจะตองใชระยะเวลา คาใชจาย ใชผูชวยวิจัย และใชความอดทนตอความยากลําบากในการได
มาซึ่งขอมูล เชน อาจเขาหากลุมตัวอยางจํานวนมากโดยการ สงทางไปรษณีย การสัมภาษณ การสังเกต หรือการ
ทดลองตามสถานการณที่ควบคุม การรวบรวมขอมูลบางอยางมีอันตรายมาก นักวิจัยตองใชความระมัดระวังและ
รอบคอบ

3.7 การประมวลผลขอมูล
เปนการนําขอมูลดิบที่ไดมาเปนกระบวนการ และวิธีการทางสถิติ หรือคณิตศาสตร เปนการจัดหมวดหมู
การตรวจความถูกตอง การหาคาเฉลี่ย การทดสอบความมีนัยสําคัญ ขั้นตอนนี้อาจใชเครื่องมือธรรมดา เชน
เครื่องคิดเลข หรืออาจใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เชน SPSS หรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่นักวิจัยคิดขึ้นเพื่องานวิจัยเฉพาะ
ทาง

3.8 การวิเคราะหขอมูลและตีตามความหมายของขอมูล
นักวิจัยตองนําผลที่ไดจากการประมวลผลขอมูลมาวิเคราะห เพื่อการตีความหมายและแปรผลจากขอ
มูลที่ไดใหสามารถเขาใจไดงาย บอกผลของการวิจัยที่ไดซึ่งอาจเปนขอเท็จจริงหรือแนวโนม อาจมีการเปรียบ
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เทียบในการ หรือรูปภาพ ผลการวิจัยที่ดี จึงควรที่จะอยูในลักษณะที่สามารถนําไปใชงานไดตามวัตถุประสงคของ
การวิจัย

3.9 การเขียนรายงานวิจัย
โดยทั่วไปการวิจัยจะตองเปนเอกสารหลังจากที่ทําการวิจัยเสร็จ และวิเคราะหขอมูลแปรความหมาย
ออกมาแนชัดแลว เอกสารรายงานการวิจัย อาจถูกเรียกชื่ออื่นอีก เชน สารนิพนธ วิทยานิพนธ ปริญญานิพนธ
เปนตน การเขียนรายงานการวิจัย จะมีรูปแบบเชิงวิชาการมักแบงเปนบทเรียบเรียงเนื้อหาตามขั้นตอนการวิจัย มี
การเสนอขอมูลวิธีการและสาระสําคัญทั้งหมดของการวิจัยซึ่งจะตองอางอิงขอมูล ตาง ๆ ตามหลักสากลดวย ราย
งานการวิจัยอาจจะทําในลักษณะฉบับยอหรือฉบับสมบูรณก็ได ขึ้นอยูกับความตองการและเงื่อนไขของผูใหทุน
สนับสนุนและความตองการเสนอผลงานของผูวิจัย
รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย เปนไปตามขอกําหนดหรือระเบียบการเขียนรายงานการวิจัยของแต
ละสถาบัน กรณีนักศึกษาที่ทําวิจัยตองยึดระเบียบเปนหลัก นั่นคือตองเขียนรายงานตามรูปแบบที่สถาบันการ
ศึกษากําหนดไวตั้งแตบทหนา สันปก ไปจนถึงหนาสุดทาย รายงานการวิจัยอาจถูกเผยแพรทั่วไปหรือเก็บไวใช
งานเฉพาะหรืองานลับก็ได

3.10 การนําเสนอผลงานการวิจัย
การนําเสนอผลงานการวิจัยเปนอีกขั้นตอนหนึ่งที่จะแสดงใหผูสนใจทราบวาไดอะไรจากการวิจัย พบ
อะไรจากการวิจัยบาง รวมไปถึงเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช การนําเสนออาจอยูในรูปของ เอกสารฉบับยอ
เสนอตอหนวยงานองคกรเจาของทุนผูตองการผลงานวิจัยนั้น อาจตองมีการเสนอดวยวาจา ดวยคําพูดอธิบาย
ประกอบ สําหรับในแวดวงวิชาการแลว การนําเสนอผลงานการวิจัย มักจะเปนการจัดประชุมสัมมนา เพื่อมีเวทีให
ผูวิจัยไดนํ าเสนอสิ่งที่ตัวเองคนพบ กรณีนี้อาจตองใชเครื่องฉาย โปสเตอร สื่อโสตทัศนูปกรณ โปรแกรม
คอมพิวเตอรพรีเซนเตชัน หรือสื่ออื่นที่เปนเทคโนโลยีและนวัตกรรมชวยเสนอ ใหนาสนใจกับคนหมูมาก รวมทั้ง
ตองเตรียมตอบขอซักถามดวย
กรณีของนักศึกษาที่ทําการวิจัย ขั้นตอนการนําเสนอวิจัย เปนขั้นตอนที่นักศึกษาจะไดฝกการนําเสนอ
เพื่อใหอาจารย และผูสนใจไดซักถาม ขั้นตอนนี้อาจจะเรียกวา “การสอบวิทยานิพนธ” ซึ่งตองเปนไปตามวิธี
กําหนดของสถานศึกษาแตละแหง บางแหงอาจนําเสนอเฉพาะกับกรรมการสอบ 4 – 5 คน บางแหงอาจเปดเวที
ทั่วไป หรือบางแหงนักศึกษาตองนําเสนอในเวทีตางประเทศ รวมทั้งเอกสารการวิจัยตองไดรับการตีพิมพเผยแพร
ในวารสารวิชาชีพที่เปนสากล

3.11 การติดตามการนําผลวิจัยไปใช
ผูวิจัยเปนผูที่มีความรูในเรื่องที่ตนเองทําการวิจัย ไดดีกวาคนอื่น ๆ มองเห็นปญหาและวิธีการแกปญหา
ดังนั้นการติดตามผลการนําผลการวิจัยไปใชงาน ก็เพื่อจะทราบวาผูใชสามารถใชผลวิจัยไดถูกตองหรือไม เปนไป
ตามที่ผูวิจัยเสนอแนะไวหรือไม มีความถูกตองหรือมีปญหาที่คาดไมถึงที่จะตองแกไขอีกหรือไม สถานการณบาง
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อยางเมื่อนําผลการวิจัยไปใชอาจเกิดโทษได ดังนั้นผูวิจัยจึงควรติดตามผล เพื่อเปนการประเมินความสามารถ
และศักยภาพในการวิจัยของตนเอง เปนการรับผิดชอบตองานวิจัยของตัวเองโดยเฉพาะอยางยิ่งงานวิจัยที่จะนํา
ไปปรับปรุงหรือพัฒนาทางอุตสาหกรรม ผูวิจัยตองใสใจดูแลติดตามผลอยางใกลชิด ที่เรียกวา “ถายทอดเทคนิค
วิธีการ หรือโนวฮาว (Know How)” อยางถูกตอง หรือเปนพี่เลี้ยงควบคุมการใชงานแนะนําวิธีการตาง ๆ จนกวา
จะแนใจวาระบบตาง ๆ รับได และไดแกไข จึงจะถือวาหนาที่ของนักวิจัยไดสิ้นสุด
การติดตามผล อาจจะติดตามเปนชวงระยะเวลาที่เหมาะสมก็ได ผลดีของการติดตามผลคือจะไดสราง
ความสัมพันธ กับผูทําผลงานวิจัยไปใช ซึ่งเมื่อไดผลดี ไดรับความเชื่อถือ งานวิจัยที่เปนโครงการใหม ๆ จะถูก
เสนอเขามาใหมีงานวิจัยไดอยางตอเนื่อง
งานวิจัยทางวิชาการของนักศึกษาที่ทําตามหลักสูตร หรืองานวิจัยของนักวิจัย หรืองานวิจัยของนักวิชา
การอาจไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อนําไปใชงานจริง เพราะการวิจัยเปนเพียงการฝก หรือทดลอง การแสวงหาขอเท็จ
จริงเชิงวิทยาศาสตร เปนการวิจันพื้นฐาน ขั้นตอนนี้จึงเปนเรื่องของการประเมินผลการวิจัย ของผูทรงคุณวุฒิหรือ
อาจารยผูควบคุมการวิจัย

3.12 การเลือกเรื่องหรือเลือกหัวขอปญหาในการวิจัย
การเลือกเรื่องหรือเลือกหัวขอปญหาในการวิจัย หรือเลือกหัวขอโครงการวิจัยมีความสําคัญอยางยิ่ง
บางคนใชเวลาตรงนี้นานมาก หลายคนเสียเวลาไปเปนภาคเรียนก็ยังไมสามารถะเลือกปญหาที่เหมาะสมกับ
ความรูความสามารถและทักษะของผูวิจัย การที่นักศึกษาจะเลือกปญหามาเปนหัวขอการวิจัยได นักศึกษาตองรู
จักตัวเอง รูความสามารถของตัวเอง และมีการศึกษาคนควาในเรื่องที่ตนเองสนใจจากแหลงตาง ๆ นักศึกษาที่คน
ความามาก ยอมจะมองเห็นปญหาและสามารถเลือกหัวขอการวิจัยไดโดยรวดเร็ว

3.12.1 ขอแนะนําในการเลือกปญหาการวิจัยของนักศึกษา ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ใหทําการวิเคราะหปญหาที่เลือกอยางรอบคอบ รอบดาน อยาใจรอน
ใหศึกษาคนควางานวิจัย บทความ หรือ ทฤษฎีที่เกี่ยวของใหเขาใจกอน แลวจึงเลือก
ใหเลือกปญหาที่ตนเองถนัดและมีความสามารถจะดําเนินการศึกษาได
ใหตั้งชื่อเรื่องที่จะเปนหัวขอวิจัยใหมีความเหมาะสมชัดเจน

3.12.2 การตั้งคําถามเพื่อตรวจสอบความมั่นใจ
เมื่อนักศึกษาไดกําหนดปญหาและเรื่องที่จะใชเปนหัวขอวิจัยแลว ตองตรวจสอบความเหมาะสมกับตัว
นักศึกษาเอง เพื่อยืนยันอยางมั่นใจวานักศึกษาจะสามารถทํางานวิจัยเรื่องที่เลือกนี้ได โดยตั้งคําถามกับตัวเองดัง
นี้
1. ใหคํานิยามของปญหา หรือนิยามของเรื่องที่จะทําไดหรือไม ชัดเจนเพียงใด ลองเขียนแลวพิจารณา
2. มีตัวแปรอะไรที่เกี่ยวของบาง จะศึกษาตัวแปรอะไร
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3. จะออกแบบการวิจัยอยางไร ใชเครื่องมืออะไร สถิติอะไรเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล
อยางไร
4. ไดศึกษาขอมูลเบื้องตนพรอมหรือยัง เชน ทฤษฎีที่เกี่ยวของ งานวิจัยที่เกี่ยวของ ตัวอยางงาน
วิจัยที่คลายกัน ถาหากยังไมไดศึกษาตองทราบวาจะศึกษาไดที่ไหน
5. อุปสรรคที่ทําใหการวิจัยที่เลือกลมเหลว หรือสิ่งที่เอื้ออํานวยใหงานวิจัยดําเนินไดอยางราบรื่นมี
อะไร
6. จําเปนอยางไรที่จะตองทําการวิจัยเรื่องนี้
7. จะสามารถจูงใจใหอาจารยผูควบคุมงานวิจัยเห็นดีดวยไดอยางไร และจะสามารถตอบขอซักถาม
ของอาจารยไดทุกประเด็นหรือไม
เมื่อนักศึกษาพิจารณาตอบคําถามทั้ง 7 ขอขางตนไดหมดอยางมั่นใจ โอกาสทําวิจัยสําเร็จก็มีสูง แตถา
ยังติดขัดตอบคําถามไมได นักศึกษาควรศึกษาขอมูลบางอยางเพิ่มเติม ถาไมเขาใจในเรื่องที่ทําการวิจัย เมื่อเสนอ
หัวขอเรื่องใหอาจารยผูควบคุมพิจารณา นักศึกษาไมสามารถตอบขอซักถามไดอยางมั่นใจ หัวขอการวิจัยจะไมได
รับอนุมัติใหทํา นักวิจัยจึงควรศึกษาใหเขาใจ หรือเปลี่ยนหัวขอใหมที่ตัวเองเขาใจและมีความสามารถพอ จะไดไม
เสียเวลาในขั้นตอนนี้นานเกินไป

3.12.3 เกณฑในการเลือกหัวขอการวิจัย
ความเหมาะสมของเรื่องหรือหัวขอปญหาการวิจัยที่เลือกจะดีหรือไม เหมาะสมหรือไม จะขึ้นอยูกับผูมี
อํานาจอนุมัติเปนผูกําหนด เชน เปนไปตามทัศนความตองการขององคกรเจาของทุนสนับสนุนการวิจัยหรือไม ถา
เปนกรณีนักศึกษาตองดูจากความเห็นชอบของอาจารย หรือคณะกรรมการที่คุมการวิจัย วาอยูในกรอบหรือขอ
กําหนดของสาขาวิชาที่ศึกษาหรือไม สิ่งที่ตองพิจารณาเปนเรื่องที่จะเปนหัวขอวิจัยมีดังนี้
1. เรื่องหรือปญหาที่เลือกมานั้นนาสนใจหรือไมเพียงใด นอกจากตัวเองสนใจแลวอยูในความสนใจของ
คนอื่น ของสังคม หรือของอาจารยดวยหรือไม ถาสามารถเลือกเรื่องที่อยูในความสนใจของคนทั่วไป และอยูใน
ความสนใจของอาจารยผูควบคุมการวิจัยไดก็จะทําใหการวิจัยนั้นเปนไปไดงายเขา
2. เรื่องหรือปญหาที่เลือกนั้นเหมาะสมที่จะทําวิจัยหรือไม บางปญหาสามารถตอบขอสงสัยไดโดยไม
ตองวิจัย
3. เรื่องหรือปญหาที่เลือกนั้นมีลําดับความสําคัญรีบดวนอยูในลําดับตน ๆ หรือไม บางปญหาตองรีบ
ทํา หรือตองทราบคําตอบเพื่อจัดการกับปญหาใหทันทวงที บางปญหามีความสําคัญนอยมากอยูลําดับทาย ๆ
4. เรื่องหรือปญหาที่เลือกมีคนเคยทําไวกอนหนานี้แลวหรือไม เปนปญหาใหมหรือเรื่องใหมใชหรือไม
ถาเปนเรื่องใหม ปญหาใหม ไดของใหม ไดความรูใหมอยางนี้ สมควรที่จะทํา ถาเปนงานที่มีคนทําไวมากแลว ไม
สมควรทํายกเวนมีกรณีมีคนทําไวในอดีตนานมากตองการทําใหเหมาะกับสภาพปญหาปจจุบัน
5. เรื่องหรือปญหาที่เลือกอยูในวิสัยความสามารถทําไดหรือไม เชน ปญหาใหญเกินไปหรือไม เก็บขอ
มูลลําบาก มีอันตรายหรือไม ตองใชเครื่องมือชั้นสูงหรือมีคาใชจายชั้นสูงเกินไปหรือไม ปญหาที่ยากเกินไปเหลานี้
ไมควรเลือกเพราะไมสามารถทําวิจัยไดสําเร็จได
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6. เรื่องหรือปญหาที่เลือกมีประโยชนคุณคาหรือไม เชน เปนประโยชนตอวงวิชาการ เปนประโยชนตอ
สังคมและประเทศชาติ สามารถนําไปใชทางปฏิบัติไดจริงหรือไม หากนําไปใชงานไดจริงสมควรทําอยางยิ่ง เพราะ
งานวิจัยเหลานี้จะสรางความเจริญและผาสุกใหกับประเทศชาติ และสังคมโลกได

3.12.4 หลักการตั้งชื่อเรื่องโครงการวิจัย
หลักการตั้งชื่อเรื่องโครงการวิจัย สรุปไดดังนี้ (อนันต ศรีโสภา, 2521 : 37 – 38)
1. ชื่อเรื่องควรมีลักษณะสอดคลองและเกี่ยวของกับปญหาที่จะทํา
2. ชื่อเรื่องควรมีความชัดเจนและชี้เฉพาะปญหาที่จะศึกษา
3. ควรหลีกเลี่ยงคําบางคําที่จะทําใหเกิดความเขาใจผิดหรือไมชัดเจน
4. ควรใชคํานามเปนคําสําคัญชองชื่อเรื่องหรือตัวปญหา
5. ควรขึ้นตนชื่อเรื่องดวยคําที่สําคัญของปญหา
6. ควรวิเคราะหคําตาง ๆ ในชื่อเรื่อง วามีความสัมพันธกับปญหาที่จะทํา และควรหาความสัมพันธ
ระหวางคําตาง ๆ เหลานี้โดยตลอดเสียกอน
7. ขอความที่เปนชื่อเรื่องควรจะมีความสอดคลองและสัมพันธกับขอเท็จจริงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับปญหา
นั้น
8. สวนตาง ๆ ของชื่อเรื่องควรจะจัดเรียงความสัมพันธอยางมีระบบ
9. ขอความที่เปนชื่อเรื่องตองไมกํากวมหรือผิดหลักไวยากรณ
10. ควรใชคํางาย ๆ และสั้นไดใจความสามารถแทนปญหาทั้งหมด อานแลวเขาใจทันที
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