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เทคนิคการการวิจัย  
 

สิ่งส าคัญที่สุดของการวิจัย 
 
 
 
 

ความรู้ (Knowledge) 

ความเข้าใจ (Understanding) 
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     ค้นคว้า  

     ค้นหา  

      

  วิเคราะห์    

 วินิจฉัย   



การก าหนดปัญหาการวิจัย 

• แหล่งที่มาของปัญหาการวิจัย 

• -วาระการวิจัยแห่งชาติ 

• -แนวทาง / ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ 

• -นโยบายของรัฐบาล ความต้องการของ
สังคม และประเทศชาติ 

• -TOR ของหน่วยงานที่ให้ทุน 

• -นโยบายและความต้องการของ
หน่วยงานต้นสังกัด 

• -ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้รู้ ผู้บริหาร 

• ****ประสบการณ์ของผู้วิจัย 

• ****ปัญหาในการท างาน  

• ***ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยจาก
รายงานวิจัยใหม่ๆ 

3 



งานวิจัยปฏิบัติการ 

• 1. Technical Action 

Research 

• ผู้วิจัยท าตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

 

• 2. Practical Action Research 

• ผู้วิจัยมีส่วนร่วมกับผู้ร่วมวิจัยมากขึ้น 

 

• 3. Participatory Action 

Research 

• ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ และร่วม
ประเมิน 

 

• งานวิจัยที่มีคุณภาพต้องเป็น
งานวิจัยที่มีการประเมินผล
ระหว่างกระบวนการวิจัย  
 

• มีการตรวจสอบคุณภาพ
งานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ ์

4 



การประเมินโครงการวิจัย 

• ความส าคัญของโครงการวิจัย 

• ความถูกต้องของระเบียบวิธีวิจัย 

• ความเป็นไปได้ของโครงการ 

• ความสามารถของผู้วิจัย 

• ตรงตามลักษณะโครงการวิจัยที่ดี 
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การประเมินผลจะมีคุณภาพต้องเป็นการประเมินผลที่เน้นเชิง
ระบบ 

• ผลลัพธ์  
• การเป็นที่รับรู้ของผู้เกีย่วข้องที่มีต่อ

ผลผลิตของโครงการที่เกิดขึ้นตอ่เนื่อง
โดยตรง โดยน าผลผลิตไปด าเนนิการต่อ 
เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ เผยแพร่ต่อ 
น าไปใช้ประโยชน์   

• จดทะเบียนลิขสิทธิ ์

• ท าวิจัยต่อ 

• ลงมือผลิต 

• ด าเนินการขยายผลการวิจัยได้ 

• ผลกระทบ  
• ผลที่เกิดขึ้นตอ่สังคมในวงกว้าง จากการ

เกิดขึ้นหรือมีขึ้นของผลผลิต และผลลัพธ ์
โดยมีผลต่อบุคคล สภาพแวดล้อม สังคม 
บุคคล และชุมชน  

• -การสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

• -การส่งผลต่อชุมชน 

• -ผลเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น การ
ต่อต้าน คัดค้าน  

• (ปัจจัยส าคัญ ...ความส าคัญของโครงการ 
ข้อเสนอแนะ 
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งานวิจัย 

2.กระบวนการวิจัย
เพื่อหาค าตอบ 

กรอบ
แนวคิดใน
การวิจัย  

ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง  

เครื่องมือวิจัยและวิธีการ
สร้างเครื่งมือวิจัย  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือวิธีการ
ทดลอง  

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

แผนการด าเนินวิธีวิจัย 

1 .ประเด็นปัญหาท่ีท าให้
เกิดค าถาม 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

3. ค าตอบที่ได้
จากผลการวิจัย 

การสรุป อภิปรายผลการวิจัย  

การรายงานผลการวิจัย 

4.ประเด็นแนะน าส าหรับการ
วิจัยครั้งต่อไป 



Problem 

discovery 

Problem definition 

(statement of 

research objectives) 

Secondary 

(historical) 

data 

Experience 

survey 

Pilot 

study 

Case 

study 

Selection of 

exploratory research 

technique 

Selection of 

basic research 

method 

Experiment 
 

 

Survey 
 

 

Observation 
Secondary 

Data Study Laboratory Field Interview Questionnaire 

Selection of 

exploratory research 

technique Sampling 

Probability Nonprobability 

Collection of 

data 

(fieldwork) 

Editing and 

coding 

data 

Data 

processing 

Interpretation 

of 

findings 

Report 

Data 

Gathering 

Data 

Processing 

and 

Analysis 

Conclusions 

and Report 

Research Design 

Problem Discovery 

and Definition 
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งานวิจัย 

ประเด็นปัญหาที่
ท าให้เกิดค าถาม 

กระบวนการวิจัย
เพื่อหาค าตอบ 

ค าตอบที่ได้จาก
ผลการวิจัย 

ประเด็นแนะน า
ส าหรับการวิจัย
ครั้งต่อไป 
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ลัก ณะของการวจิัยที่ดี

มีความเที่ยงตรงภายใน 
และความเที่ยงตรงภายนอก

เป็นการเกบ็รวบรวมข้อมูล
ใหม่

เป็นวธีิการที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขปัญหาโดยตรง

เป็นวธีิการที่มีระบบ และมี
เหตุผลในการวเิคราะห์

ข้อมูล

เป็นวธีิการที่มุ่งพัฒนา
ทฤ  ี และการค้นพบ
หลักเกณฑ์ต่าง  

ผู้วจิัยต้องมีความรู้ 
ความสามารถในปัญหาที่ท า

โดยเฉพาะ

เป็นนักวจิัยที่มีความซ่ือสัตย์ 
และมีความกล้าหาญในการ

รายงานผลการวจิัย

มีเคร่ืองมือ และวธีิการเกบ็
รวบรวมข้อมูลที่มีความ
เที่ยงตรง และเชื่อถือได้

Assoc.Prof.Kanyamon Inwang 3



การตั้งหัวข้อ   

• ชื่อเรื่อง (the title) 

 
ชื่อเรื่องควรมีความหมายสั้น กะทัดรัดและชัดเจน เพื่อระบุถึงเรื่องที่จะ
ท าการศึกษาวิจัย ว่าท าอะไร กับใคร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด หรือต้องการ
ผลอะไร  

 

• ตั้งหัวข้อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

• หัวข้อต้องสื่อความหมายได้ชัดเจน ไม่สั้นหรือยาวเกินไป  
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1. ความสนใจของผู้วิจัย ควรเลือกเรื่องที่ตนเองสนใจมากที่สุด และควรเป็นเรื่องที่ไม่
ยากจนเกินไป 
2. ความส าคัญของเรื่องที่จะท าวิจัย ควรเลือกเรื่องที่มีความส าคัญ และน าไปใช้ปฏิบัติ
หรือสร้างแนวความคิดใหม่ๆ ได้โดยเฉพาะเกี่ยวกับงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวหรือ
เชื่อมโยงกับระบบสุขภาพ 
3. เป็นเรื่องที่สามารถท าวิจัยได้ เรื่องที่เลือกต้องอยู่ในวิสัยที่จะท าวิจัยได้ โดยไม่มี
ผลกระทบต่อจริยธรรม 
4. ไม่ซ้ าซ้อนกับงานวิจัยที่ท ามาแล้วซึ่งอาจมีความซ้ าซ้อนในประเด็นต่างๆ ที่ต้อง
พิจารณาเพ่ือหลีกเลี่ยง ได้แก่ ชื่อเรื่องและปัญหาของการวิจัย สถานท่ีที่ท าการวิจัย 
ระยะเวลาที่ท าการวิจัย วิธีการ หรือ ระเบียบวิธีของการวิจัย 
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ข้อควรพิจารณา ในการตั้งหัวข้อเรื่อง 



(background and rationale) 
 

แนวทางการเขียน  
ต้องระบุว่าปัญหาการวิจัยคืออะไร  
มีความเป็นมาหรือภูมิหลังอย่างไร  
มีความส าคัญ รวมทั้งความจ าเป็น คุณค่า และประโยชน์ ที่จะได้จากผลการวิจัยในเรื่อง

นี้  
ผู้ศึกษาควรเริ่มจากการเขียนโดยมองปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาอย่างกว้างๆ ก่อนว่า

สภาพทั่วๆไปของปัญหาเป็นอย่างไร และภายในสภาพที่กล่าวถึง มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
บ้าง  

ประเด็นปัญหาที่ผู้วิจัยหยิบยกมาศึกษาคืออะไร  
ระบุว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ มาแล้วหรือยัง ที่ใดบ้าง  
การศึกษาที่เสนอนี้จะช่วยเพิ่มคุณค่า ต่องานด้านนี้ ได้อย่างไร 
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แนวทางการเขียน ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ต้องชี้ให้เห็นประเด็นปัญหาของหัวข้อวิจัยที่ตั้งข้ึนมา 

 

ว่าสมควรมีการศึกษาค้นคว้า โดยที่หลักการหรือแนวคิดที่น าเสนอ 

 

มีความเป็นไปได้ หรือเป็นไปตามหลักวิชา 

 

วิธีการที่จะใช้ศึกษาค้นคว้านั้นเหมาะสมแล้ว  
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ค าถามของการวิจัย (research question  

• เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้วิจัยต้องก าหนดขึ้น (problem identification)  

• ปัญหาที่ชัดเจน จะช่วยให้ผู้วิจัย ................................. 

• ก าหนดวัตถุประสงค์ 

• ตั้งสมมติฐาน 

• ให้นิยามตัวแปรที่ส าคัญ ๆ  

ถ้าตั้งค าถามที่ไม่ชัดเจน สะท้อนให้เห็นว่า แม้แต่ตัวก็ยังไม่แน่ใจ ว่าจะศึกษาอะไร  

  ท าให้การวางแผนในขั้นต่อไป เกิดความสับสนได้ 
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ค าถามของการวิจัย (research questions  

• ค าถามของการวิจัยต้องเหมาะสม (relevant) หรือสัมพันธ์ กับเรื่องที่จะ
ศึกษา โดย 

• ควรมีค าถาม ที่ส าคัญที่สุด ซึ่งต้องการค าตอบมากที่สุด เพื่อค าถามเดียว 
เรียกว่า ค าถามหลัก (primary research question) ซึ่งค าถามหลักนี้ จะ
น ามาใช้เป็นข้อมูล ในการค านวณ ขนาดของตัวอย่าง (sample size) 

• ค าถามรอง (secondary research question) เป็นค าถาม ที่ต้องการค าตอบ 
เช่นเดียวกัน แต่มีความส าคัญรองลงมา 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือ จุดมุ่งหมายใน
การศึกษา 
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เพื่อศึกษา 

 ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรทางการศึกษา 

ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรทางการศึกษา 

ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน 

  

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการท างานกับ 

คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรทางการศึกษา 

ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 



วัตถุประสงค์ของการศึกษา / จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

จุดมุ่งหมายของการวิจัยเป็นการก าหนดว่าต้องการศึกษาในประเด็นใดบ้าง 
 

 ในเรื่องที่จะท าวิจัย ต้องชัดเจน และเฉพาะเจาะจง ไม่คลุมเครือ  
 

โดยบ่งชี้ถึง สิ่งที่จะท า ทั้งขอบเขต และค าตอบที่คาดว่าจะได้รับ ทั้งในระยะสั้น 
และระยะยาว 
 

 การตั้งจุดมุ่งหมายต้องให้สมเหตุสมผล กับทรัพยากรที่เสนอขอ และเวลาที่จะใช้ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
(expected benefits and application) 

• อธิบายถึงประโยชน์ที่จะน าไปใช้ได้จริง ในด้านวิชาการ 

• จะเป็นการค้นพบทฤษฎีใหม่ซึ่งสนับสนุนหรือ คัดค้านทฤษฎีเดิม  

• ประโยชน์ในเชิงประยุกต์ เช่น น าไปวางแผนและก าหนดนโยบายต่างๆ หรือ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางพัฒนาให้ดขีึน้ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
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• บริษัทหรือองค์การที่มีลักษณะเหมือนกัน สามารถน าไปใช้ 

เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในองค์การ 

ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

• น าผลการวิจัยที่ได้ในด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน  

ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดประโยชน์ 

และประสิทธิภาพสูงสุด 



ขอบเขตของการวิจัย 

 
เป็นการระบุให้ทราบว่าการวิจัยที่จะศึกษามีขอบข่ายกว้างขวางเพียงใด 
เนื่องจากผู้วิจัยไม่สามารถท าการศึกษาได้ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมของ
ปัญหานั้น จึงต้องก าหนดขอบเขตของการศึกษาให้แน่นอน ว่าจะ
ครอบคลุมอะไรบ้าง 
ขอบเขตด้าน...... 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ขอบเขตด้านกลุ่มประชากร  
สถานที่วิจัย  
หรือระยะเวลา 
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ค านิยามเชิงปฏิบัติการ 

     หมายถึง การก าหนดตัวชี้หรือรายละเอียดที่สามารถสังเกตได้หรือ
สัมภาษณ์ได้ภายในขอบข่ายของความหมายของค านิยามทัว่ไป 

     เป็นการลดระดับความเป็นนามธรรมสู่ข้อความเชิงประจักษ์ โดยการน า
แนวคิดมาพิจารณาว่ามตีัวชี้ใดบ้างที่บอกหรือแสดงแนวคดินั้น  และตัวชี้
เหล่านี้คือ ตัวแปรที่ผู้วิจัยต้องน ามาให้ค านิยามเชิงปฏิบัติการ ซึ่งน าไปสู่
การวัดตัวแปร 
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ค านิยามปฏิบัติการ (Operational definition) 

•   เป็นการให้ความหมายของค าที่เป็นแนวคิด ออกมาในลักษณะที่วัดได้ 
สังเกตได้ เพื่อให้มีความหมายที่แน่นอนมีขอบเขตเป็นอย่างเดียวกัน จะ
ได้ไม่เกิดความคลาดเคลื่อนในงานวิจัย ท าให้ผู้อ่านเข้าใจความหมาย
ตรงกัน การให้ความหมายของค าในเชิงปฏิบัติการจะต่างไปจาก
ความหมายเชิงทฤษฎี คือ จะเน้นที่การวัด การสังเกตที่ปฏิบัติได้แต่ค า
นิยามที่ให้ต้องไม่ขัดกับความหมายเชิงทฤษฎี  
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 ตัวแปร (Variables)   

   หมายถึง   สิ่งที่เปลี่ยนค่าได้เป็นหลายค่า เป็นลักษณะคุณภาพ คุณสมบัติ
ของบุคคล สิ่งของ หรือสิ่งสนใจจะน ามาศึกษาที่สามารถนับได้ วัดได้ 
และแจกแจงได้หลายค่า ในการท าวิจัย เมื่อน าแนวคิดมาระบุนิยาม
ปฏิบัติการแล้ว จะกลายเป็นรูปของตัวแปร โดยทั่วไปตัวแปรมี 3 ชนิด 
คือตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และตัวแปรภายนอกหรือตัวแปรแทรกซ้อน  
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ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัย 

•  ค่าสังเกต (Observation)  หมายถึง ค่าที่วัดได้ของตัวแปร วัด
ได้จากตัวอย่างแต่ละหน่วย  
ข้อมูล (data)   หมายถึง ชุดของค่าสังเกตที่วัดได้ จากกลุ่มตัวอย่าง 
ชุดหนึ่ง ๆ  
หน่วยวิจัย (Subject) หมายถึง หน่วยเบื้องต้นมีลักษณะที่ผู้วิจัย
สนใจศึกษา อาจเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้  
 ตัวอย่าง (Sample)    หมายถึง ลักษณะที่ผู้วิจัยศึกษา ได้มาจาก
การเลือกมาเพียงบางส่วนของประชากร โดยมุ่งหมายว่าตัวอย่างที่เลือก
มาจะเป็นตัวแทนของประชากร  
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ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 

• ประชากร (population) หมายถึง หน่วยทั้งหมดที่มีลักษณะที่
ผู้วิจัยสนใจจะศึกษา  

• ประชากรเป้าหมาย (target population)  หมายถึง
ประชากร ที่ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตหรือคุณสมบัติขึ้น โดยมีความมุ่ง
หมายจะให้ผลการวิจัยสามารถน ามาสรุปรวมกลุ่มประชากรเป้าหมายนี้ 
การเลือกตัวอย่าง (sampling)   เป็นวิธีการเลือกบางส่วนของ
ประชากรขึ้นมาศึกษา ซ่ึงท าได้หลายวิธี เป็นต้นว่าก าหนดลงไปเลยว่า
ต้องการหน่วยใด ของประชากรบ้าง หรือใช้การจับฉลาก หรือการ
ก าหนดโควต้า เป็นต้น 
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ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 
การเป็นตัวแทน (representativeness) หมายถึง การที่ตัวอย่างหรือ
หน่วยวิจัย มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับคุณสมบัติของประชากร การจะเป็นตัวแทนประชากรได้
นั้น การเลือกตัวอย่างจะต้องใช้เทคนิคที่เหมาะสม ซึ่งการจะใช้เทคนิคการเลือกตัวอย่างแบบ
ใด ขึ้นกับลักษณะของประชากร และคุณสมบัติที่ต้องการจะศึกษา  
 
การสุ่ม (randomization)   เป็นวิธีการที่ท าให้เกิดความเท่าเทียมกัน ของ
การที่แต่ละหน่วยของประชากรจะถูกเลือกมาเป็นตัวอย่าง และ/หรือแต่ละหน่วยของตัวอย่าง
จะถูกจัดเข้าไว้ในกลุ่มโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดอคติที่จะเกิดขึ้นโดยใช้การจับฉลาก ทอด
ลูกเต๋า หรือใช้ตารางเลขสุ่ม  

 
ตัวอย่างสุ่ม (random sampling) หมายถึง ตัวอย่างที่ถูกเลือกมาจาก
ประชากร โดยวิธีแต่ละหน่วยของประชากร มีโอกาสในการถูกเลือกเท่าเทียมกัน  
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• การออกแบบการวิจัย (research design) เป็นแนวทางใน
การด าเนินการวิจัยในเรื่องเกี่ยวกบัการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูล โดยนักวิจัยต้องออกแบบการวิจัยเพื่อมุ่งในการหา
ค าตอบที่จะตอบ วัตถุประสงค์การวิจัยที่ดีที่สุด  

 
 
 โครงการวิจัย (research proposal) เป็นแผนการที่ก าหนดไว้
ล่วงหน้าอย่างละเอียดถึงข้ันตอนของการท าวิจัยทุกขั้น โครงการวิจัยจะสื่อ
ถึงปัญหาวิจัย ความส าคัญและประโยชน์ในการศึกษา การเขียนมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการขออนุมัติท าการศึกษา หรือเขียนขอทุนในการท า
วิจัย และเป็นแม่แบบในการด าเนินการวิจัย  
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• สิ่งทดลอง (Treatment)     หมายถึง สิ่งท่ีผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่าง
ทดลอง เพื่อเป็นการควบคุมหรือก าหนดค่าตัวแปรอิสระในการวิจัยทดลอง
หรือกึ่งทดลอง  

• ความเที่ยง (reliability) หมายถึง ระดับความสม่ าเสมอ หรือความคงที่
ที่เคร่ืองมือวิจัยวัดค่าของส่ิงที่ต้องการวัด  

• ความตรง (Validity) หมายถึง ระดับความสมารถในการวัดที่เครื่องมือ
วิจัยจะวัดค่าของส่ิงต้องการได้ตรงความเป็นจริง  

 

• ระดับความมีนัยส าคัญ (The level significant)    หมายถึง
ระดับที่สามารถยอมให้มีการคลาดเคล่ือนได้ คิดเป็นร้อยละเท่าไร  

     (Sig.0.05/ 0.01) 
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

- ส่วนที่สรุปให้ทราบถึงสถานภาพปัจจุบันหรือองค์ความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาของหัวข้องานวิจัย  เช่น  

 มีใครศึกษาค้นคว้าเพื่อหาค าตอบในประเด็นนี้  มีประเด็นใกล้เคียงมาแล้วบ้าง? ใช้
วิธีการใด? และได้ผลอย่างไร? 
 

-      ส่วนที่สรุปสาระเกี่ยวกับระเบียบวิธี (methodology)  หรือเทคนิคทุกๆวิธีที่จะ   
น ามาใช้ในโครงการวิจัยนี้ ว่าเคยมีใครใช้วิธีการ/เทคนิคดังกล่าวมาแล้วบ้าง  ภายใต้
ข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขใดประยุกต์กับประเด็น ปัญหาใด มีขอบเขตของการศึกษา
ครอบคลุมเพียงใด และ ได้ผลอย่างไร 
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แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
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ปัจจัยด้านการท างาน 

(IV) 

Herzberg’ s 
two factor theory 

1959 

Richard E. Walton 
1973 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 

(DV) 

Newstorm and Davis 
2002 

Bernardin & Russell 
 1998  



ประโยชน์ของ Literature review  

• ช่วยให้เราทราบถึงแหล่งข้อมูลต่อเนื่อง   

• สามารถขยายผลต่อไปได้   

• สามารถน ามาเปรียบเทียบ  วิเคราะห์  อ้างอิง  กับงานวิจัยได้   

• ช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงการศึกษาค้นคว้าซ้ าซ้อนกับงานที่เคยมี
ผู้ท ามาก่อนแล้ว 
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ทฤ  ี / สมมติฐานในการวิจัย 

  ทฤ  ี หมายถึง ค าอธิบายปรากฏการณ์ตามเหตุผลที่
ผ่านการทดสอบแล้ว ในการวิจัยจะมีการใช้กรอบทฤ  ี
หรือกรอบแนวคิดก ากับกระบวนการวิจัย 

 

  สมมติฐาน หมายถึง ข้อความที่ระบุถึงความสัมพันธ์
ระหว่างแนวคิดที่ผู้วิจัยมุ่งจะน าไปทดสอบว่าเป็นจริง
เช่นนั้นหรือไม่ 
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สมมติฐาน (Hypothesis)  
และกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual framework) 

 
การตั้งสมมติฐาน เป็นการคาดคะเนหรือการทายค าตอบอย่างมี
เหตุผล มักเขียนในลักษณะ การแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระ
หรือตัวแปรต้น(independent variables) และตัวแปรตาม (dependent 
variable)  
 

สมมติฐานท าหน้าที่เสมือนเป็นทศิทาง และแนวทาง ในการวิจัย จะช่วย
เสนอแนะ แนวทางในการ เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ต่อไป สมมติฐานต้องตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ครบถ้วนและ
ทดสอบและวัดได้ 
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 การก าหนดแนวคิดและการก าหนดตัวแปร 

    แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ช่วยให้ทราบว่ามีข้อมูลใดบ้างที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ผู้วิจัยศึกษา  

 ข้อมูลเหล่านั้นมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางใด  
 ท าให้ผู้วิจัยสามารถ ก าหนดเป้าหมายและขอบเขตการหา

ข้อเท็จจริงเพ่ือตอบปัญหาได้ชัดเจน  
 ช่วยให้ผู้วิจัยก าหนดตัวแปรเลือกวิธีวิจัยและก าหนดหน่วย

วิเคราะห์หรือกลุ่มประชากรเป้าได้อย่างถูกต้อง 
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ประเภทของตัวแปร 

1. ตัวแปรเชิงคุณภาพ เป็นตัวแปรที่ได้จากการแยกประเภท เช่น เพศ 
อาชีพ 
 

  
2. ตัวแปรเชิงปริมาณ เป็นตัวแปรที่ได้จากการวัด มีลักษณะที่ระบุเป็น

ตัวเลขได้ เช่น น้ าหนัก ส่วนสูง รายได้ต่อปี 
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การก าหนดตัวแปร 

  ตัวแปร (variable)  คือ แนวความคิด หรือข้อคิดเห็นซึ่ง
หลากหลายในด้านประเภทและจ านวน ส าหรับงานวิจัยตัวแปรต้องเป็น
สิ่งที่วัดได้ 

   

การแปลงแนวคิดเป็นตัวแปรท่ีวัดคา่ได้ในทางปฏิบัติ เช่น 

 เวลาในการเรียนมีความสัมพันธ์กับสัมฤทธิ์ผลด้านการเรียน  
 

38 



กรอบแนวคิดของการวิจัย 

39 

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 

  เพศ  

  อายุ  

  สถานภาพ  

  ระดับการศึกษา  

  เงินเดือน 

  ประสบการณ์การท างาน 

  สายงานที่สังกัด 

ปัจจัยด้านการท างาน 

  นโยบายการบริหารงาน 

  เป้าหมายขององค์การ 

  ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 

  ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา 

  ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 

  สภาพการท างาน 

  ความม่ันคงและความก้าวหน้าในงาน 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 

  ระบบผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม 

  ความพึงพอใจในการพัฒนาอาชีพ 

  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงาน 

  การมีหน้าที่รับผิดชอบในการท างานมากขึ้น 

  การพัฒนาทักษะในการท างาน 

  สัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลในการท างาน 

 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)                  ตัวแปรตาม (DependentVariables) 

 

 

  
 



ระเบียบวิธีวิจัย (Research methodology) 

เป็นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยว่าแต่ละขั้นตอนเป็น
อย่างไร โดยทั่วไปเป็นการให้รายละเอียดในเรื่องต่อไปน้ี คือ 

1.  วิธีวิจัย จะเลือกใช้วิธีวิจัยแบบใด เช่น จะใช้การวิจัยเอกสาร การวิจัยแบบทดลอง 
การวิจัยเชิงส ารวจ การวิจัยเชิงคุณภาพ หรือจะใช้หลายๆ วิธีรวมกัน ซึ่งก็ต้องระบุให้
ชัดเจนว่าจะใช้วิธีอะไรบ้าง  
 

2. แหล่งข้อมูล จะเก็บข้อมูลจากแหล่งใดบ้าง เช่น จะเก็บข้อมูลทุติยภูมิ จากทะเบียน
ราษฎร์ สมุดสถิติรายปี ส ามะโนประชากรและเคหะ ฯลฯ หรือจะเป็นข้อมูลปฐมภูมิ 
จากการส ารวจ การสนทนากลุ่ม การสังเกต การสัมภาษณ์ระดับลึก ฯลฯ เป็นต้น 
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   3.  ประชากรที่จะศึกษา ระบุให้ชัดเจนว่าใครคือประชากรที่ต้องการศึกษา และ
ก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่จะศึกษาให้ชัดเจน เช่น เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ศาสนา เขตที่อยู่อาศัย บางครั้งประชากรที่ต้องการศึกษาอาจไม่ใช่ปัจเจก
บุคคลก็ได้ เช่น อาจเป็นครัวเรือน หมู่บ้าน อ าเภอ จังหวัด ฯลฯ ก็ได้ 

 
 
4. วิธีการสุ่มตัวอย่าง ควรอธิบายว่าจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใด ขนาดตัวอย่างมี

จ านวนเท่าใด จะเก็บข้อมูลจากที่ไหน และจะเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้อย่างไร 
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ค่าพารามิเตอร์ (Parameter) หมายถึง 

ค่าที่ใช้บอกคุณลักษณะใดของประชากร  

ค่าสถิติ (Statistic) ค่าที่
ค านวณได้จากข้อมูลที่เก็บจากกลุ่ม

ตัวอย่าง ซึ่งเป็นค่าที่ใช้ประมาณ

ค่าพารามิเตอร์  
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Sample 
 

Population 
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    การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล(Data Analysis) 
    โดยมีเกณฑ์เลือกใช้ คือ 
        1. พิจารณาวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดการวิจัย 
       2. พิจารณาจ านวนประชากรและตัวอย่าง/กลุ่มตัวอย่าง  

       3. พิจารณาลักษณะข้อมูลที่เก็บแบบกลุ่มหรือแบบอันดับ/ตัวเลข  

       4. พิจารณาถึงการทดสอบสมมติฐานว่า”เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและ 
           ความแปรปรวน”หรือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  
           กับตัวแปรตามหรือตัวแปรตามด้วยกัน หรือการวิเคราะห์ด้วย 
      5. พิจารณาระดับการวัดและจุดมุ่งหมายในการน าผลการวิจัยไปใช้  



การใช้สถิติเพื่อการทดสอบ(สถิติระดับกลาง) 
       ใช้ t - test เป็นทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรหรือตัวอย่างกลุ่มเดียว  
        ใช้ t - test เป็นทดสอบค่าเฉลี่ยระหว่างประชากรหรือตัวอย่าง 2 กลุ่ม  

                         มีทั้ง Pears t-test และ Independent sample t-test  
       ใช้ F-test : ANOVA(Analysis of Variance) เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
                            หรือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยฯ ตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป 
         ใช้  Chi-Square เป็นสถิติที่ใช้กับตัวแปร มีระดับการวัด Nominal Scale 
                          หรือข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามฯ เป็นคุณลักษณะ/เชิงคุณภาพ  

 ใช้ Correlation เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ ทั้งแบบ pearson correlation 
                   และแบบ Spearman Rank Correlation โดยมีเงื่อนไขใน 
                   การใช้แตกต่างกัน 45 
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การใช้สถิติขั้นสูงวิเคราะห์ข้อมูล(Data Analysis) เช่น 
1.  การวิเคราะห์ความถดถอย เช่น Multiple Regression, nonlinear Regression, 

         Weighted Regression, Logistic Regression and Two-Stage Regression 

2.  การวิเคราะห์ความแปรปรวน เช่น ANCOVA (Analysis of Covariance)   

         MANOVA (Multivariate Analysis of Variance) 

3.  การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เช่น ความสัมพันธ์ของตัวแปรในเชิงเหตุผและ 

         ผลเป็นวิธีการถดถอย (Regression) โดยใช้แผนภาพและสมการโครงสร้างแผนภาพ 

         เป็นหลักมาวิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ตัวแปรท้ังด้านขนาดและทิศทาง  

4.  การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่มข้อมูล เช่น Factor Analysis ,Cluster Analysis and 

         Discriminant Analysis  
5.  การใช้โปรแกรม LISREL เป็นโมเดลที่แสดงความสัมพันธ์โครงสร้างแบบเส้นระหว่างตัวแปร
ทั้งหมด เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยที่มีโมเดลเชิงสาเหตุ  



การวิเคราะห์ข้อมูล 
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สถิติ 
เชิงอนุมาน  

สถิติ 
เชิงพรรณนา  

• ค่าความถ่ี (Frequency) 
• ค่าร้อยละ (Percentage) 
• ค่าเฉล่ีย (Mean) 
• ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ  
• T - Test  
• F – Test (One - Way ANOVA)  
•Chi-Square 
•Correlation 
•Regression Analysis  

 (ณ ระดับนัยส าคัญ

ทางสถิติ 0.05)  
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ปัจจัยส่วนบุคคล 
 -  เพศ(ผู้ใช้บริการ) 
 -  อายุ 
 -  ระดับการศึกษา 
 -  อาชีพ 
 -  รายได้ต่อเดือน 
 -  สถานภาพสมรส 
 -  เรื่องที่มารับบริการ 

ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มี
ต่อประสิทธิภาพการให้บริการ 

1.  ด้านการบริการทั่วไป 
2.  ด้านการอ านวยความยุติธรรมทางอาญา 
3.  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต    

และทรัพย์สิน 
4.  ด้านการควบคุมการจราจร 
5.  ด้านการประชาสัมพันธ์และแสวงหา 
     ความร่วมมือจากประชาชน 
6.  ด้านการปรับปรุงสถานที่และ

สภาพแวดล้อม 

ตัวอย่าง : กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ 
ตัวแปรตาม 

t-test 
F-test 
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ปัจจัยส่วนบุคคล 
 -  เพศ 
 -  อายุ 
 -  ระดับการศึกษา 
 -  ประกอบอาชีพ 
 -  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 -  สถานภาพสมรส 

ปัจจัยที่ตัดสินใจมาใช้บริการฯ 
 -  การแนะน าจากญาติ/เพื่อนฯ 
 -  สถานที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพ 
 -  สถานที่สะดวกในการเดินทาง 
 -  มีเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ 

ตัวอย่าง : กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ 
ระดับความพึงพอใจที่ใช้บริการฯ 
 -   การจัดระบบบริการ 
 -  ระบบติดต่อ 
 -  งานบริการต้อนรับ/อธิบาย 
 -  การพูดจาและให้บริการเก็บเงินฯ 
 -  ระบบให้บริการ 

ตัวแปรตาม 

t-test 
F-test 

F-test 
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ปัจจัยส่วนบุคคล 
 - เพศ 
 - อายุ 
 - ระดับการศึกษา 
 - ต าแหน่ง/หน้าท่ี 
 - ระยะเวลาการท างาน 
 - รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 - สถานภาพสมรส 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฯ 
 - ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
 -  ความถูกต้องในการปฏิบัติงาน 
 -  ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 -  ความส าเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน 
 -  การบรรลุวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน 

ตัวอย่าง : กรอบแนวคิดการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ 

 ปัจจัยในการปฏิบัติงาน 
 -  ลักษณะการปฏิบัติงาน 
 -   นโยบายและบริหารงาน 
 -   สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
 -   ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
 -   ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
 -  ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน   
 -  ความมั่งคงและความพอใจในงาน 

ตัวแปรตาม 

t-test 
F-test 

F-test 

Chi-square  
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5.  วิธีการเก็บข้อมูล ระบุว่าจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลอย่างไร มีการใช้เครื่องมือและ
ทดสอบเครื่องมืออย่างไร 

   เช่น จะใช้วิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ การสัมภาษณ์แบบมี
แบบสอบถาม การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม เป็นต้น 

 
6. การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ระบุการประมวลผลข้อมูลจะท า
อย่างไร จะใช้เครื่องมืออะไรในการประมวลผลข้อมูล และในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือ
การทดสอบสมมติฐานจะท าอย่างไร จะใช้สถิติอะไรบ้างในการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อให้สามารถตอบค าถามของการวิจัยที่ตอ้งการได้ 
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DATA ANALYSIS 

 

DATA ENTRY 

 

ERROR  

CHECKING 

AND 
VERIFICATION 

ตรวจสอบใหม่ 

CODING 

EDITING 

Stages of Data Analysis 
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บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Results) 
 
 

ส่วนใหญ่แสดงเป็นตาราง / ภาพ/ และแสดง
รายละเอียดจากการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการท างานในภาพรวม 

3.64 3.62 3.62 3.68 

3.94 

3.74 

3.31 

2.9
3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

4
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ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1  
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล มีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานแตกตา่งกัน 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 

เพศ อาย ุ สถานภาพ 
ระดับ

การศึกษา 
เงินเดือน 

ประสบการณ์
การท างาน
ในกฟผ. 

สายงานที่
สังกัด 

ระบบผลตอบแทนที่เป็นธรรม -  - -  - - 

ความพึงพอใจในการพัฒนาอาชีพ -   -  -  

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงาน - - - - - - - 

การมีหน้าที่รับผิดชอบในการท างานมากขึ้น -  - -  - - 

การพัฒนาทักษะในการท างาน -  - - - - - 

สัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลในการท างาน - - - - - - - 

การให้สหภาพมีส่วนร่วมในเรื่องที่มีความเก่ียวข้อง - - - - -  - 

รวม -  - -  - - 55 



บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

ผลจากการศึกษา 
ปัจจัยด้านการท างาน ที่มีอิทธิพลต่อ 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 
ผลงานวิจัย 

 ภูษณิศา เมธาธรรมสาร (2549) 
 บุญฑริกา ละไมเสถียร (2548) 

 ภัฏฐิน ีคงมนต์ (2548) 

เป้าหมายขององค์การ  

ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา 

สภาพการท างาน  

มอีิทธิพลต่อ 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 

ซึ่ง 
 สอดคล้อง 

กับ 
งานวิจัย 
ของ 
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ให้ท่านอธิบายกระบวนการวิจัยต่อไปนี้ 
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