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การทําวิจัยถือว่าเป็น “หัวใจ” ของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จัดว่าเป็นแบบฝึกหัดที่สําคัญ

อันหนึ่งก่อนที่ผู้เรียนจะสําเร็จการศึกษาไปได้ เป็นการค้นหาความรู้ความจริงเพื่อการแก้ไขปัญหาในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งอย่างเป็นระบบ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กําหนดให้การวิจัยแบบที่
เรียกว่าการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) มีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) ในระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และในระดับปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
ในบางมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย เช่น จุฬาฯ ได้กําหนดให้วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 
มีจํานวนถึง 48 หน่วยกิต การทําวิจัยจึงเป็นภาระอันใหญ่หลวงของผู้เรียน บางคนบอกว่าเป็น “ยาขม” ก็ว่าได้ 

 
การเลือกหัวข้อเป็นขั้นตอนแรกของการทําวิจัย ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ยาก ถ้าหากผู้เรียนหรือผู้วิจัยได้

หัวข้อวิจัยเร็ว นั่นหมายความว่ามีโอกาสท่ีจะสําเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้น การเลือกหัวข้อจะต้องเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่ศึกษา อาจเริ่มต้นด้วยคําถามง่าย ๆ ที่เราอยากรู้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “คําถามในการวิจัย” ซึ่งมักจะ
มีคําถามใหญ่ ๆ เพียงข้อเดียว เช่น ขวัญกําลังใจของข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าฯ เป็นอย่างไร 
สถานการณ์ป่าไม้ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นอย่างไร คนในชุมชนจะมีส่วนร่วมดูแลป่าไม้อย่างไร...โดย
อาจต้ังเป็นคําถามย่อย ๆ ได้อีกหลายข้อ 
 
 นอกจากนี้การเลือกหัวข้อในการทําวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ อาจเริ่มต้นได้ 2 แบบ ดังต่อไปนี้ 

1. เริ่มจากการปัญหาในทีท่ํางาน/ปรากฏการณ์ในสังคมที่เราสนใจ แล้วพยายามหาแนวคิด/ทฤษฎี
ต่าง ๆ ในศาสตร์ที่เราศึกษาหรือเกี่ยวข้องมาอธิบายปัญหาหรือปรากฏการณ์ที่เราสนใจนั้น 

ข้อดี : ได้หัวข้อง่าย ชัดเจน รวดเร็ว เหมาะสําหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการทํางาน 
ข้อเสีย : รู้แคบ เพราะจะสนใจเฉพาะในเรื่องของตนเองเท่านั้น 

2. เริ่มจากแนวคิด/ทฤษฎีในศาสตร์ที่เราศกึษาหรือที่เราสนใจ แล้วนําไปอธิบายปัญหา/ปรากฏการณ์
ในสังคมที่เราสนใจ โดยเลือกพื้นที่ที่เราสามารถเข้าถึงแหลง่ข้อมูลได้ง่าย  

ข้อดี : รู้กว้าง ได้แนวคิด/ทฤษฎีในศาสตร์ต่าง ๆ ที่ศึกษามาเยอะ 
ข้อเสีย : มักจะได้หัวข้อในการทําวิจัยช้า เพราะหาปัญหาในการวิจัยไม่ได้ 

 
การเลือกหัวข้อการวิจัยต้องเป็นเรื่องที่เรามีความสนใจจริง ๆ เป็นเรื่องแปลกใหม่ ไม่เคยมีผู้ใด

ทําการศึกษามาก่อน หากมีคนเคยศึกษามาก่อนแล้วแต่เมื่อวันเวลาเปลี่ยนไปก็สามารถทําการวิจัยใหม่ได้ เพื่อ
ต้องการข้อหาคําตอบใหม่ นอกจากนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีคุณค่า รวมท้ังมีความสามารถที่จะทํา
การวิจัยได้หรือสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ ซึ่งภายหลังจากที่ได้หัวข้อการวิจัยและปัญหาการวิจัยมีความ
ชัดเจนแล้ว มีการทบทวนเอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาพอสมควรแล้ว ก็สามารถเริ่มดําเนินการเขียน 
โครงร่างการวิจัย (Research Proposal) ซึ่งต่อไปจะเปลี่ยนไปเป็นบทที่ 1, 2 และ 3 ของวิทยานิพนธ์
นั่นเอง ซึ่งการเขียนโครงร่างการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ อาจประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
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 ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
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ชื่อเรื่อง : ต้องกระชับ ไม่สั้นหรือยาวเกินไป มีความชัดเจนว่าจะทําอะไร เป็นประโยคบอกเล่าที่สื่อ 
ให้เห็นว่า อะไรคือคําตอบที่ต้องการทราบ อาทิ 

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ําของประชาชนในตําบลบ้านเจียง  
อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ  

- การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่หมู่บ้านพุยาง ตําบลทุ่งหลวง  
อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  

- การวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของชุมชนเพื่อการจัดการป่าชุมชนซับใหญ่พัฒนา ตําบลซับใหญ่  
อําเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ  

- ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้นที่สีเขียวของผู้จัดการโครงการอาคารอยู่อาศัยรวมในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร  

- ปัจจัยท่ีมีผลต่อความต้องการไม้สักจากสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ของอุตสาหกรรมไม้ในจังหวัดแพร่  
- คุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ของหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
- การจัดการความรู้การดําน้ําต้ืนเพื่อปรับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย  

ความสําคัญของปัญหา : เป็นการบรรยายให้เห็นว่าเรื่องที่จะทําการวิจัยนี้มีความเป็นมาอย่างไร โดย
มักจะเริ่มต้นจากการกล่าวถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในลักษณะกว้าง ๆ เช่น สถานการณ์ในอดีตและปัจจุบัน 
นโยบาย กฎหมาย หรือระเบียบต่าง ๆ หลังจากนั้นทําการบรรยายให้แคบลง โดยช้ีให้เห็นความสําคัญและ
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในเรื่องนี้ด้วยการสนับสนุนข้อมูลจากเอกสาร แนวคิด/ทฤษฎี 
สถิติ ตัวเลข และผลงานวิจัยต่าง ๆ [อย่าลืม ! การอ้างอิงตามหลักวิชาการ มิเช่นนั้นจะถูกกล่าวหาเรื่อง... 
การจารกรรมทางวิชาการ (plagiarism)] และในย่อหน้าสุดท้ายให้ทําการสรุปให้ชัดเจนว่าเรื่องนี้มีปัญหาอะไร
จนต้องทําการวิจัย สิ่งต้องการหาคําตอบคืออะไร และผลที่ได้จะมีประโยชน์อย่างไร 

ข้อพึงระมัดระวังในการเขียนความสําคัญของปัญหา คือ การใช้คําให้สละสลวย การเชื่อมคําระหว่าง
ประโยค และการเชื่อมโยงให้ต่อเนื่องกันในแต่ละย่อหน้า ซึ่งมีคําให้เลือกใช้มากมาย เช่น กับ แก่ แด่ ต่อ และ 
ที่ ซึ่ง อัน มิเช่นนั้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ ในขณะเดียวกัน...  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย : เป็นการบอกจุดมุ่งหมายในการทําวิจัยที่ต้องการจะศึกษาค้นคว้าหรือ
ต้องการหาคําตอบ ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับช่ือเรื่องและคําถามในการวิจัย โดยมีประมาณ 2 – 3 ข้อ 
อย่างไรก็ดี ศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวไว้ว่า  
การกําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างแรกที่ใช้กัน คือ เพื่อบรรยาย ต่อมาก็ เพื่อสํารวจ ซึ่งเป็น
วัตถุประสงค์ที่ทําการวิจัยได้ง่ายที่สุด สูงขึ้นมาอีกนิดก็คือ เพื่อเปรียบเทียบ สูงขึ้นมาอีกก็คือ เพื่ออธิบาย 
สูงขึ้นไปอีกก็คือ เพื่อทํานายว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไร สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็คือ เพื่อสังเคราะห์ผลการวิจัย 
ดีไปกว่านั้นก็คือ เพื่อประเมิน และวัตถุประสงค์อันสุดท้ายหรือขั้นสูงสุดที่นักวิจัยควรจะตั้งให้ถึงก็คือ  
เพื่อพัฒนา  

ขอบเขตการวิจัย : เป็นการระบุถึงขอบข่ายเรื่องที่จะศึกษา บุคคล องค์กรหรือสถานที่ และช่วง
ระยะเวลาในการศึกษา  

ประโยชน์ที่ได้รับ : เป็นการบอกถึงความคาดหวังของผู้วิจัยที่ต้องการจากการวิจัยในครั้งนี้ อาจระบุ
ในลักษณะของผลลัพธ์ (output) หรือผลกระทบ (outcome) ก็ได้ ซึ่งต้องมีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย 

นิยามศัพท์ : เป็นการจํากัดความคําใดคําหนึ่งที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เพื่อให้คนอื่นได้เข้าใจตรงกัน โดย
ปกติมักจะนิยามศัพท์ตามช่ือเรื่องซึ่งมีลักษณะเป็นคําสําคัญ (key word)  
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การตรวจเอกสาร : เป็นการบรรยายถึงแนวคิดหรือทฤษฎีต่าง ๆ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจ
เกี่ยวข้องในเชิงเนื้อหาที่จะศึกษา ผลการวิจัย หรือวิธีวิทยาการวิจัยก็ได้ โดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร 
หนังสือ ตํารา และผลงานวิจัยจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ หลังจากนั้นทําการเขียนโดยการเรียบเรียงความคิด 
ให้เป็นระบบโดยการอ้างอิงตามหลักวิชาการ มีการกําหนดหัวข้อใหญ่/หัวข้อย่อย และมีการสรุปความคิดเห็น
เป็นของผู้วิจัยเองในตอนท้ายของแต่ละเรื่องด้วย ในการเขียนเรียบเรียงนั้นความยากอยู่ที่การใช้คําหรือภาษา
ซึ่งจะต้องมีความสละสลวย มีการเชื่อมโยงระหว่างประโยคและย่อหน้า อย่างไรก็ดี การทบทวนเอกสารนี้จะ
เป็นประโยชน์ในการทํากรอบความคิดในการวิจัย หากเป็นการวิจัยเชิงปริมาณจะต้องให้ความสําคัญมาก 
เพราะจะนําไปใช้เป็นแนวทางการตั้งคําถามในแบบสอบถาม และสุดท้ายจะนําไปใช้ในการอภิปรายผลการวิจัย
ว่าเป็นไปตามแนวคิดหรือทฤษฎีที่ได้ทบทวนมาหรือไม่ อย่างไร  

สมมติฐาน : เป็นการคาดคะเนผลที่จะได้จากการพิสูจน์ โดยการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่จะ
ทดสอบหรือพิสูจน์ได้ คือ ตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย งานวิจัย
ในบางครั้งหรือบางประเภทไม่จําเป็นต้องตั้งสมมติฐานก็ได้ โดยเฉพาะการวิจัยเชิงคุณภาพ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย : เป็นการสรุปความคิดรวบยอดของการวิจัย โดยการทําเป็นแผนผังหรือ
แผนภาพซึ่งเชื่อมโยงกับแนวคิดและทฤษฎี หากไม่สามารถเขียนเป็นแผนผังหรือแผนภาพได้ก็สามารถเขียน 
ในลักษณะของการบรรยายได้ 

วิธีการวิจัย  : เป็นการกล่าวถึงวิธีการที่ใช้ในการวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งคําตอบหรือวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย การวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ หากแบ่งตามลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูล อาจแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ 
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การจะ
เลือกใช้วิธีการวิจัยแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของเรื่องที่จะทําการวิจัย รวมทั้งความถนัดหรือความสนใจของ
ผู้วิจัยด้วย ซึ่งในแต่ละแบบมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1. การวิจัยเชิงปริมาณ : เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอย่างน้อย 2 ตัว เพื่อตรวจสอบ
สมมติฐาน ลักษณะข้อมูลที่ได้จะเป็นตัวเลขหรือสถิติ สามารถแจงนับได้ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้
แบบสอบถามเป็นหลัก ใช้ระยะเวลาไม่นาน และทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยคณิตศาสตร์หรือสถิติขั้นสูง 
วิธีการดําเนินการวิจัยจะกล่าวถึง… 

 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ จํานวนประชากร วิธีการเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่าง และจํานวน
กลุ่มตัวอย่าง 

 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม โดยระบุถึงวิธีการสร้างเครื่องมือ การตรวจสอบ
เครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 – 5 คน เพื่อหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และการ
นําเครื่องมือไปทดลองใช้ (try out) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 

 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ วิธีการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง และจํานวน
แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา 

 4) การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ค่าความถี่ ค่าร้อยละ  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การหาความสัมพันธ์ เป็นต้น รวมทั้งเกณฑ์ในการแปลผล 

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ : เป็นการแสวงหาความรู้โดยการพิจารณาจากปรากฏการณ์ทางสังคมหรือ
สภาพแวดล้อมตามความจริงในทุกมิติ ให้ความสนใจกับข้อมูลที่เป็นความรู้สึกนึกคิด การให้ความหมายหรือ
คุณค่ากับสิ่งต่าง ๆ ตลอดจนค่านิยมหรืออุดมการณ์ของบุคคล เน้นการเข้าไปสัมผัสกับข้อมูลหรือปรากฏการณ์
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โดยตรง จึงต้องใช้เวลาในการศึกษาติดตามระยะยาว โดยไม่เน้นการใช้สถิติตัวเลข วิธีการดําเนินการวิจัยจะ
กล่าวถึง… 

 1) การเข้าพ้ืนที่ทําอย่างไร กลุ่มผูใ้ห้ข้อมลูสาํคัญ (key informant) คือใคร 
 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ เทปบันทึกเสียง การจดบันทึก 

และตัวผู้วิจัย 
 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ เอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 

การสัมภาษณแ์บบทางการ การสัมภาษณแ์บบไม่เป็นทางการ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม 
และการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น 

 4) ระยะเวลาในการศึกษา จะพรรณนาความตั้งแต่การเริ่มเข้าพ้ืนที่จนกระทั่งถอนตัวออกมาทํา
อะไรกับใคร อย่างไร 

 5) การตรวจสอบข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมักใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
(triangulation) โดยพิจารณาจากแหล่งข้อมูล สถานที่ และเวลา ทําการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมกับการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยการตีความและการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) หลังจากนั้นทําการสร้างข้อสรุป
แบบอุปนัย (inductive) เป็นต้น 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย : เป็นการกําหนดช่วงระยะเวลาในการทําวิจัยต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงส่งรายงาน
การวิจัย จําแนกรายละเอียดตามขั้นตอนและวิธีดําเนินการวิจัย โดยให้จัดทําในลักษณะของตาราง 

เอกสารและสิ่งอ้างอิง : เป็นการแสดงรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ในเนื้อหาข้างต้น ซึ่งมีวิธีการ
เขียนตามคู่มือวิทยานิพนธ์ โดยเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงไม่ควรเก่ามากนัก ไม่ควรเกิน 5 - 10 ปี 

 
ข้อพึงระวัง การเขียนโครงร่างการวิจัยและรายงานการวิจัย นักวิจัยจะต้องระมัดระวังเรื่องเล็ก ๆ 

น้อยๆ ซึ่งมักจะพบเห็นอยู่เป็นประจํา คือ 
1. การต้ังค่าหน้ากระดาษ 
2. การใช้ตัวอักษร (TH SarabunPSK / Angsana New) 
3. การจัดข้อความ (ชิดซ้าย / กระจายแบบไทย) 
4. การเว้นวรรค (1 เคาะ) 
5. การตัดคําท้ายบรรทัด 
6. คําเชื่อม (ระหว่างประโยค / ย่อหน้า) 
7. คําผิด 
8. การใช้เลขลําดับข้อ 
9. การอ้างอิง (ในเนื้อหา + เอกสารและสิ่งอ้างอิงท้ายเล่ม) 
 
สุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ คือ การลอกเลียน แก้ไข ดัดแปลง หรือบิดเบือนข้อมูล เป็นสิ่งที่ผิด

จรรยาบรรณในการวิจัย การจ้างให้ผู้อ่ืนทําวิทยานิพนธ์จะไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ แก่ผู้เรียนทั้งสิ้น นอกจาก
กระดาษแผ่นเดียว คือ “ใบปริญญาบัตร” (เอาไปติดไว้ที่ผนังบ้าน) การทําวิทยานิพนธ์ให้สําเร็จลุล่วงไปได้นั้น
จะต้อง “อ่าน อ่าน อ่าน แล้วก็อ่าน” และ “เขียน เขียน แล้วก็เขียน” การมีวินัยในตนเอง (self-discipline) 
เป็นสิ่งสําคัญทั้งการเรียนหนังสือและการทํางาน... 

---------------------------------- 


