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คํานํา 

คุณภาพของการจัดการศึกษาของประเทศขึ้นอยูกับครู 
แตละคนที่สามารถทํางานอยางมืออาชีพ เปนระบบและรับประกัน 
ผลที่ได  นั่นคือ ครูมีความสามารถ มีศักยภาพในการแกไขปญหา 
การเรียนการสอน หรือมีการพัฒนาคุณภาพไดอยางตอเนื่อง 
อันจะนําไปสูการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับของผูที่ 
เกี่ยวของ 

เครื่องมือสําคัญของการทํางานอยางมืออาชีพ คือการวิจัย ซึ่ง 
เปนกระบวนการทํางานที่สามารถจะดําเนินงานไดอยางเปนระบบ 
และมีผลเปนที่นาเชื่อถือ นอกจากนั้นในการจะเลื่อนวิทยฐานะ 
ไมวาจะเปนตําแหนงครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา 
และศึกษานิเทศก กคศ.ไดกําหนดใหงานวิจัยเปนผลงานทางวิชาการ 
ประเภทหนึ่งที่จะใชในการประเมิน  ดวยความสําคัญดังกลาว 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 3 จึงไดมอบให 
นางสาวมณนิภา   ชุติบุตร ตําแหนงศึกษานิ เทศก   วิทยฐานะ 
ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ เรียบเรียงเอกสารฉบับนี้ขึ้น และหวังวา 
เอกสารนี้จะชวยพัฒนาครู  พัฒนานักเรียน  และผูสนใจทั่วไป 
ใหเปนนักวิจัยในสังคมไทยสืบตอไป
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สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุง เทพมหานคร เขต  3 
ขอขอบคุณ นางสาวมณนิภา  ชุติบุตร  ที่ไดเรียบเรียงเอกสารนี้ และ 
ที่สําคัญคือ ขอขอบคุณผูบริหารสถานศึกษา และคุณครูทุกคนที่ได 
ศึกษาเอกสารและนําไปปฏิบัติจนเกิดผลตอการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา และการพัฒนาผูเรียนจนเปนที่ประจักษ อันเปน 
ความภาคภูมิใจของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 3 เปนอยางยิ่ง 

(นายสายัณห  รุงปาสัก) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กรุงเทพมหานคร  เขต 3
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นําเร่ือง 

เอกสารนี้จัดทําขึ้นเพื่ออะไร 
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพ่ือเปนเอกสารสําหรับครู ผูบริหาร 

และผูสนใจที่จะทําวิจัยโดยสอดแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ 
ถายังนึกไมออกวาอยากศึกษาเรื่องใด หรือยังไมมีคําถามที่สนใจ 
จะหาคําตอบแตอยางใด ก็ลองใชปญหาและคําถามที่จะไดกลาว 
ในเอกสารนี้เปนแนวไปกอน เมื่อศึกษาครบทั้ง 10 ขอ ทานก็จะได 
แผนการวิจัยที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติได 

เอกสารนี้กลาวถึงอะไร 
เอกสารนี้กลาวถึง 
Ø วิจัยคืออะไร ทําไมครูและผูบริหารตองทําวิจัย 
Øการวางแผนการวิจัยดวย 10 คําถาม 

จะใชเอกสารนี้อยางไร 
Øศึกษาและทําความเขาใจคําถามแตละคําถาม ตั้งแตคําถาม 

ที่ 1 ถึงคําถามที่ 10 
Øการศึกษาคําถามแตละคําถามใหหาคําตอบและจดคําตอบ 

ที่ได  ทุกคําถามไว 

1



10 คําถาม สูแผนการวิจัย 22 

Øการตอบคําถามแรก ๆ เปนเพียงคําตอบชั่วคราวเพ่ือเปน 
จุดเริ่มตนเทานั้น แต เมื่อตอบไดครบทั้ง  10  ขอ  จึงจะถือวา 
ไดจุดสําคัญที่จะนําไปสูการวางแผนการวิจัย 
Øนําคําตอบทุกคําถามมาเรียบเรียงเปนเคาโครงการวิจัย 
Øถาตองการเคาโครงการวิจัยที่ละเอียด สามารถทําได 

โดยการศึกษารายละเอียดในแตละเรื่องจากหนังสือที่เกี่ยวของกับ 
การวิจัยทางการศึกษา  แลวนํามาเขียนขยายเ พ่ิมเติมก็จะได 
เคาโครงการวิจัยที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติได 
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วิจัยคืออะไร : ทําไมครูและผูบรหิารตองทําวิจัย 

คําวา “การวิจัย” หมายถึง กระบวนการเสาะแสวงหาความรู 
เ พ่ือตอบคํ าถาม  หรือแกปญหาที่มี อ ยู อย าง เปนระบบ และ 
มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน โดยเริ่มจากการที่เราจะตองรูวา คําถาม 
ที่ตองการคําตอบคืออะไร ขอมูลที่จะนํามาตอบคําถามเหลานั้น 
ไดแก ขอมูลอะไรบาง  จะใชวิธีการและเครื่องมืออะไรในการ 
รวบรวมขอมูลดังกลาว วิธีการและเครื่องมือเหลานั้นจะกําหนดและ 
สรางอยางไรจึงจะเหมาะสม เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลที่ดี เชื่อถือได 
เมื่อไดขอมูลมาแลวจะวิเคราะหและแปลความหมายผลการวิเคราะห 
อยางไร 

กระบวนการวิจัยจะเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูที่ดี 
ซึ่งทุกงานในทุกสาขาอาชีพ  รวมทั้งดานการศึกษาใชในการหา 
องคความรู หรือขอคนพบในการแกปญหาหรือพัฒนางานไดอยาง 
เปนระบบ นาเชื่อถือ จึงอาจกลาวไดวา “การวิจัยชวยใหการพัฒนา 
งานเปนไปอยางนาเชื่อถือ”  สะทอนถึงความชัดเจน รอบคอบ และ 
ตรวจสอบได 

3
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การจัดการเรียนการสอนหรืองานของครู นับเปนวิชาชีพ 
ช้ันสูงที่ตองการความเชื่อถือได ซึ่งถาครูนําการวิจัยมาใชในการ 
พัฒนาการเรียนการสอน หรือแกปญหาการเรียนรูของนักเรียน 
จะสามารถพัฒนานักเรียนไดอยางมีคุณภาพ 

ในสวนของผูบริหารสถานศึกษา ก็เชนเดียวกันควรจะตอง 
พัฒนาคุณภาพการจั ดก ารศึ กษา   และคุณภาพของครู ด วย 
กระบวนการวิจัย ซึ่งจะสงผลใหการบริหารงานมีคุณภาพและ 
นาเชื่อถือ 

4
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การวางแผนการวิจัยดวย 10 คําถาม 

การวางแผนเปนองคประกอบที่สําคัญของการดําเนินการวิจัย 
ดังนั้นผูที่ตองการจะศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัย คําถาม 10 ขอ 
นี้จะชวยใหท านไดรายละเ อียดที่ เ พียงพอสําหรับการเขียน 
เคาโครงการวิจัยอยางคราว ๆ ในคําถามแตละขอ ขอใหทาน 
ไดศึกษาและลงมือปฏิบัต ิ เมื่อไดศึกษาและตอบคําถามไดครบ 
10 ขอ คําตอบทั้งหมดสามารถนําไปเขียนเคาโครงการวิจัยไดทันที 

กระบวนการหลักของการวางแผนการวิจัย คือการใชคําตอบ 
จากขอคําถามใหม ๆ นํามาดัดแปลงแกไขแผนที่ไดวางไวตอนตน ๆ 
ดังนั้น การตอบคําถามแรก ๆ จึงเปนคําตอบชั่วคราวสําหรับการเปน 
จุดเริ่มตนเทานั้น  เมื่อไดคําตอบครบทั้ง 10 ขอ  จึงจะนับไดวา 
ไดจุดสําคัญของการวางแผนการวิจัยทั้งหมด และเมื่อไดลงมือเขียน 
ตามคําแนะนําในแตละขั้นตอน ก็จะไดเคาโครงการวิจัยที่เกือบ 
สมบูรณ 
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คําถามที่ 1 ศึกษาอะไร? 

การตอบคําถามขอแรกนี้ขอใหนึกวา เราจะศึกษาอะไร เชน 
ผูบริหารอยากทราบวา ความสนใจในการเรียนของนักเรียน 

มีความสัมพันธกับผลการเรียนรูของนักเรียนหรือไม? 
จากคําถามนี้ สามารถระบุไดวาสิ่งที่จะศึกษามี 2 เรื่องคือ 
�  ความสนใจในการเรียนของนักเรียน 
�  ผลการเรียนรูของนักเรียน 

Äคําถามขอนี้  มุงที่จะใหผูที่จะทําการวิจัยตกลงใจวา เรื่องที่ 
จะทําการวิจัยมีตัวแปรที่เกี่ยวของอะไรบาง 

ตัวแปรอาจจะมี 1 ตัว  2 – 3 ตัว หรือเปนกลุมก็ไดขึ้นอยู 
กับขนาดของงานวิจัย 

การจะกําหนดตัวแปรมากนอยแคไหนขึ้นอยูกับกําลัง 
เวลา และงบประมาณที่มีอยูของผูวิจัย  การมีตัวแปรนอยอาจทําให 
การศึกษาคนควาละเลยตัวแปรที่มีความสําคัญ และมีความหมาย 
ไปได  การมีจํ านวนตัวแปรมากอาจกอให เกิดภาระในดาน 
การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และการสรุปผล แตถาผูที่ 
จะทําการวิจัยมีความสามารถที่จะใชตัวแปรมาก ๆ ตัว ก็จะทําให 
การศึกษาคนความีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

6
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แตผูที่เริ่มทําวิจัยใหม ๆ ควรใชตัวแปร 2 – 3 ตัว เพื่อจะไดฝก 
ใหคุนเคยกับกระบวนการเสียกอน  หลังจากนั้นจึงคอยศึกษา 
ตัวแปรมาก ๆ 

อนึ่ง  สิ่งที่ควรจะทําความเขาใจในคําถามนี้ คือ ตัวแปรคือ 
อะไร? 

ตัวแปร คือการกําหนดคาหรือชื่อใหกับหมวดหมูของสิ่งของ 
ที่มีลักษณะอยางเดียวกันไวเปนพวกเดียวกัน เปนกลุมยอย ๆ 
ในกลุม หรือลักษณะที่เปนสวนรวมของสิ่งตาง ๆ เปนกระบวนการ 
จําแนกสิ่งของเปนระดับ เปนกลุมยอยนั่นเอง  เชน  เพศ สามารถ 
แบงออกเปนชายและหญิง การจําแนกกลุมบุคคลเปนชายและหญิง 
ทําใหเพศเปนตัวแปร ดังนั้น จึงกลาวไดวาตัวแปรตองมีการแปรผัน 
อยางนอยที่สุด 2 ระดับขึ้นไป สวนความสนใจเปนตัวแปรเพราะ 
อาจประเมินความสนใจออกมาเปนระดับมาก ปานกลาง และนอย 

เมื่อทราบวา ตัวแปรคืออะไรแลว สิ่งที่ตองคํานึงถึงตอไปคือ 
1.  ตัวแปรที่กําหนดสามารถสอบวัด  หรือเก็บรวบรวม 

โดยวิธีหนึ่งวิธีใดออกมาไดหรือไม  ถาไดจึงจะทําการศึกษาได 
แตถาไมไดก็ไมควรนํามาเปนตัวแปรในการศึกษา 

7
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2.  ความเฉพาะเจาะจงของตัวแปร  ถาตัวแปรกวางเกินไป 
ควรจะกําหนดใหแคบ เพ่ืองานวิจัยจะไดชัดเจน เมื่อนําเอาแผน 
การวิจัยไปลงมือทําจริง ๆ จะทําใหไมเขาใจไขวเขว  การสราง 
เครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอมูลก็จะรัดกุมดีตามไปดวย เชน 
ความสนใจ อาจเปนตัวแปรที่กวางเกินไปสามารถกําหนดใหแคบ 
ลงได เชน ความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เปนตน 
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คําถามขอ 2 ศึกษาจากใคร? 

คํ าถ ามข อนี้ จ ะ เกี่ ยวโยงกับประชากรของการศึ กษา 
จากตัวอยางที่กลาวมาแลวเรื่องที่เกี่ยวกับความสนใจของนักเรียน 
เมื่อตอบคําถามในขอนี้ ผูวิจัยตองระบุวานักเรียนนั้นคือใคร เรียนอยู 
ในระดับใด อยูในโรงเรียนใด สิ่งเหลานี้คือขอกําหนดที่ผู วิจัย 
จําเปนตองระบุใหชัดเจน เพ่ือใชเปนขอบเขตของการวิจัย และ 
เปนขอกําหนดของความเที่ยงตรงในการวิจัย 

การกําหนดขอบเขตนี้ไมควรใหเล็กเกินไป เพราะถาเล็ก 
การนําผลไปใชจะมีขอบเขตจํากัด เชน ถาศึกษาเฉพาะหองเรียน 
เดียว ผลการศึกษาก็เปนจริงเฉพาะหองเรียนที่มีลักษณะเหมือนกับ 
หองเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง และถากําหนดเปนโรงเรียนเดียว 
ผลการศึกษาก็เปนจริงเฉพาะโรงเรียนเดียว แตถากําหนดขอบเขต 
ใหญเกินไป ผูวิจัยก็อาจจะทําไมไหว 

แมวาจะกําหนดขอบเขตใหญพอสมควรก็ไมจําเปนตอง 
ศึกษาทุก ๆ คน ทุก ๆ หนวยที่อยูในประชากรดังกลาว การเลือก 
กลุมตัวอยางดวยวิธีการตาง ๆ เชน การสุมอยางงาย (Simple random 
sampling)  การศึกษาจากกลุมตัวอยางก็มีผลประหนึ่งวาศึกษา 
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ทั้งประชากรเหมือนกัน ยิ่งขนาดกลุมตัวอยางใหญ ความคลาดเคลื่อน 
หรือผลตางจากการศึกษาจากกลุมตัวอยางกับการศึกษาจาก 
ประชากรก็ยิ่งมีนอยมาก 

เทคนิคและวิธีการที่ จะกํ าหนดประชากรที่ เหมาะแก 
การศึกษา หลักการงาย ๆ คือขอใหนึกวาเรามีกําลังที่จะทํางาน 
ไดเทาใด  ก็เลือกประชากรที่มีขนาดประมาณ 10 เทาของกําลังที่เรา 
ทําได 

แตถาเรารูวาประชากรเปนใครจํานวนเทาไรแลว การกําหนด 
ขนาดของกลุมตัวอยาง กําหนดไดโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน 
หรือจะเปนสูตรอ่ืนก็ได 
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คําถามขอ 3 ศึกษาแบบใด? 

คําถามขอนี้จะเกี่ยวโยงกับรูปแบบของการวิจัย ซึ่งมีอยู 
จํานวนมาก ในที่นี้จะขอกลาวเพียง 4 รูปแบบดังนี้ 

1.  แบบสํารวจ  การศึกษาในแบบนี้ ไดแก การออกไปเก็บ 
ขอมูลเพ่ือสํารวจดูวาตัวแปรดังกลาวมีอยูระดับเทาใด มากนอย 
เ พี ยง ใด   เชน   จะศึ กษาดู ว า  นัก เรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาปที่  6 
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 3  มีความสนใจในการศึกษาตอในสาขาวิชาตาง ๆ มากนอย 
เพียงใด  หรือการสํารวจประชามติวามีคนจํานวนเทาใดที่เห็นดวย 
กับกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับป  2550  ซึ่งจะเห็นวา การศึกษา 
ในรูปแบบนี้มุงที่จะตอบวา สิ่งที่กําหนดไว มีอยูเทาใด มากนอย 
เพียงใด โดยเปนการศึกษาสภาพที่เปนอยูเทานั้น 

2.  แบบเปรียบเทียบ  การศึกษาในแบบนี้จะมีกลุมบุคคล 
หรือชุดของขอมูลในตัวแปรเดียวกัน ตั้งแต 2 ชุดขึ้นไป การศึกษา 
มุงที่จะตรวจสอบวา กลุมใดมีมาก กลุมใดมีนอย ชุดใดมีคาตัวเลข 
สูงกวาชุดอ่ืน  หรือชุดใดมีคุณภาพสูงกวาชุดอ่ืน เชน ตองการ 
เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์  วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน 
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนรัฐบาล 
กับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเอกชน 

3.  แบบหาความสัมพันธ  การวิจัยแบบนี้ตองมีตัวแปรตั้งแต 
2 ตัวขึ้นไป ซึ่งตางกับแบบที่  2 ซึ่งมีบุคคลตั้งแต  2 กลุมขึ้นไป 
แตตัวแปรยังเปนตัวเดียวกัน การหาความสัมพันธ  ตัวแปรตองมี 
มากกว า  1  ตัว  แตกลุมคนอาจมี เ พียงกลุม เดียวก็ได  การหา 
ความสัมพันธเปนการพิจารณาหรือเปนการตรวจสอบวาถาตัวแปร 
ตัวที่หนึ่งอยูในระดับที่สูงแลว ตัวแปรอีกตัวหนึ่งจะอยูในระดับสูง 
ดวยหรือไม หรือตัวแปรตัวหนึ่งมีคามาก ตัวแปรอีกตัวหนึ่งย่ิงมีคา 
นอยลง  เชน การศึกษาความสัมพันธระหวางอาชีพของบิดา 
กับการเลือกอาชีพของบุตร ในลักษณะนี้มีขอมูลมาจากบุคคล 
2 กลุมก็จริง แตหนวยที่แทจริงเปนหนวยคูของบิดากับบุตร 

อนึ่ง  การศึกษาแบบความสัมพันธนี้สามารถนํามาสรุป 
ไดแตเพียงวา ถาระดับของตัวแปรตัวหนึ่งอยูในระดับที่สูงแลว 
ระดับของตัวแปรอีกตัวหนึ่งจะสูงตามหรือย่ิงนอยลง ๆ  ซึ่งจะ 
ไมสามารถทํานายทิศทางไดเลย นั่นคือความสัมพันธจะชี้บง 
แตระดับที่เหมือน ๆ กันของตัวแปรหรือสิ่งของเทานั้น ไมสามารถ 
บอกถึงความเปนเหตุเปนผลกันได 
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4.  แบบหาสาเหตุ  การศึกษาในแบบนี้นับวาเปนแบบที่มี 
คุณคาสูงมาก เพราะเปนการศึกษาในรูปของการทดลอง เชน 
จะทําการศึกษาวาถาเพ่ิมเวลาเรียนวิชาวิทยาศาสตรแลว จะทําให 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์และเจตคติทางวิทยาศาสตรสูงขึ้นหรือไม 
การดําเนินการวิจัยตองทําในรูปการทดลองคือ มีกลุมทดลอง และ 
กลุมควบคุม การเลือกกลุมทดลองหรือกลุมควบคุมก็ตองใชวิธี 
การสุม 

จากคําตอบของขอคําถามทั้ง 3 ขอ สามารถกําหนดเปน 
หัวขอของการวิจัยได แตยังเปนแบบชั่วคราวไปกอนจนกวาจะตอบ 
คําถามครบ 10 ขอ 

คําถาม  คําตอบ 
1.  ศึกษาอะไร  1. ความสนใจในการเรียนวิชา 

คณิตศาสตร ผลการเรียนรู 
วิชาคณิตศาสตร 

2.  ศึกษาจากใคร  2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

3.  ศึกษาแบบใด  3.  หาความสัมพันธ 
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ดังนั้นชื่อเรื่องคือ 
“ความสัมพันธระหวางความสนใจในวิชาคณิตศาสตร และ 

ผลการเรียนรู วิชาคณิตศาสตร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 
โรงเรียนสดใส”

ทานไดช่ือเรื่องของงานวิจัยที่จะทําหรือยัง? 
ลองดูซิคะ☺ 
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คําถามขอ 4 นําผลไปใชแกปญหาใด 

โดยเหตุและผลแลว นักวิจัยจะนึกอยากทําวิจัยคงไมมี 
สวนใหญจะเริ่มจากปญหากอน แลวนํา เอาปญหามาศึกษา 
โดยละเอียด เ พ่ือวิเคราะหหาลูทางในการแกปญหา จากนั้น 
จึงประเมินทางเลือกที่ไดสรางขึ้น วาแนวทางใดมีแนวจะปฏิบัติ 
ไดมากที่สุด จึงเลือกเปนหัวขอในการวิจัย 

การดําเนินการดวยวิธีการเชนนี้ ผูวิจัยตองไดรับการฝกฝน 
มาพอสมควร ตองรูถึงวิธีการเขียนปญหาจึงจะคนหาทางเลือก 
ในการแกปญหาที่มีประสิทธิภาพได 

การนําเสนอในเอกสารนี้ จะเห็นวาเปนกระบวนการที่เริ่มจาก 
หัวขอของการวิจัยกอน  ดังนั้น เมื่อวิเคราะหถึงการนําผลไปใช 
แกปญหา ถาไมสามารถตอบคําถามได  หัวขอของการวิจัยที่ตั้งไว 
อาจจะตองเปลี่ยนก็ได 

จากตัวอยางดังกลาวขางตนหัวขอการวิจัยคือ ความสนใจ 
ในวิชาคณิตศาสตรและผลการเรียนรูในวิชาคณิตศาสตร 

จะเห็นวาในการสอนของครู สวนใหญจะมุงเนนที่การสอน 
ไมไดมุงปลูกฝงใหผูเรียนเกิดความสนใจมากนัก อยางไรก็ตาม 
ถาเรารูวาความสนใจสัมพันธกับผลการเรียน เราก็ไมจําเปนตอง 

15



10 คําถาม สูแผนการวิจัย 22 

สอบวัดความสนใจของผูเรียน เราสามารถจะสรุปจากลักษณะ 
คว ามสั ม พันธ ของ ตั ว แป รทั้ ง สอ ง ได   ถ า ตั ว แปรทั้ ง สอ ง 
มีความสัมพันธในทางบวกสูงก็สรุปไดวา บุคคลที่มีผลการเรียนสูง 
ยอมมีความสนใจสูงดวย  ดังนั้นแทนที่จะดําเนินการสอบวัดทั้งสอง 
ดานครูยอมมีโอกาสเลือกสอบวัดอยางใดอยางหนึ่งก็ได แตถาตัว 
แปรทั้งสองไมมีความสัมพันธกัน ครูตองประเมินทั้งสองดาน 

ดังนั้น  กรณีที่มีคุณลักษณะตองประเมินหลายดาน  และเรา 
ไมมีเวลาในการประเมินคุณภาพก็สามารถใชประโยชนจากการ 
ทําวิจัยได 

ความสัม พันธของปญหากับหั วข อของการวิ จั ย คื อ 
ผลงานวิจัยตองสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการลดความเขมขน 
ของปญหา หรือขจัดใหปญหาหมดไป หรือทําใหปญหาเกิดความ 
ชัดเจนขึ้นมา 
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คําถามขอ 5 ปญหานั้นมีจริงหรือไม 

เมื่อไดระบุปญหาที่เปนตนเหตุใหเกิดคิดอยากจะทําวิจัย 
ขึ้นมาบางแลว  ตอไปตองระบุวา มีเหตุการณหรือปรากฏการณใด 
ที่เปนหลักฐานของปญหา 

อนึ่ง ปญหาเปนสิ่งที่เราไมสามารถมองเห็นได สวนที่เรา 
ประสบพบเห็นอยูเสมอคือ ปรากฏการณของปญหา เชน นักเรียน 
สอบไมผานในวิชาคณิตศาสตรเปนจํานวนมาก ซึ่งไมใชตัวปญหา 
แตเปนปรากฏการณของปญหา ซึ่งปญหาที่แทจริงอาจอยูที่นักเรียน 
ไมไดเรียนในสิ่งที่ครูจะใหเขาเรียนรู ดังนั้นเขาจึงทําขอสอบไมได 
ภายใตหัวขอนี้เราจะรวมปรากฏการณของปญหาไวดวย 

ดังนั้น จึงควรระบุหลักฐานหรือปรากฏการณของปญหาสัก 
2 – 3 ประการ  อาจเปนเชิงวิเคราะหทางทฤษฎี หรือเอกสารอางอิง 
ก็ได 
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คําถามขอ 6 ปญหานี้มคีวามสําคัญเพยีงใด 

เมื่อมาถึงคําถามขอนี้ ผูที่จะทําการวิจัยยอมมีความมั่นใจวา 
การวิจัยในครั้งนี้คงมีประโยชนตอแนวทางปฏิบัติ เพราะไดเขามาถึง 
ตัวปญหา อยางนอยก็มาอยูใกลตัวปญหามากที่สุด 

ขั้นตอไปที่จะตองคิดคือ ปญหาดังกลาวมีความสําคัญเพียงใด 
การจะพิจารณาความสําคัญมีหลายวิธี เชน ความรายแรงของปญหา 
นั่นคือปญหาดังกลาวนี้จะตองไดรับการแกไขโดยเร็ว ถาไมไดรับ 
การแกไขจะนําความเสียหายมาสูระบบการศึกษา ระบบสังคม และ 
ระบบคุณธรรมของประเทศ ฯลฯ 

อนึ่ง  จุดออนของงานวิจัยทางการศึกษาคือ การศึกษามิได 
สะทอนใหเห็นภาพความสัมพันธของการจัดการศึกษา และผลอัน 
เกิดจากการใหการศึกษายังคงใชความเชื่ อ พ้ืนฐานมาสรุป 
หาความสัมพันธระหวางกระบวนการจัดการศึกษา กับผลอันเกิด 
จากการศึกษา ดังนั้น ถาจะเอาหลักปรัชญามาใชทางการวิจัย 
อาจสรุปไดว า งานวิจัยที่มีคุณคาสูงคือ  งานวิจัยที่ทํ าให เห็น 
ความสัมพันธของวิธีการสอน ผลอันเกิดจากการสอนและสิ่งที่สอน 
เขาดวยกัน การจะไดมาซึ่งความสัมพันธดังกลาวตองดําเนินการวิจัย 
แบบทดลองในสภาพที่เอาตัวแปรหลาย ๆ ตัว เขาไวในการวิจัย 
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ครั้งเดียวซึ่งเปนงานวิจัยที่ใชเวลานานพอสมควรและตองวิเคราะห 
คุณลักษณะของผูเรียนและปญหาของสังคมสิ่งแวดลอม 

แตอยางไรก็ตามเอกสารนี้ไมไดมีเจตนาจะใหทุกคนทํางาน 
วิจัยแบบดังกลาวทั้งหมด เพียงแตจะชี้ใหเห็นจุดหมายปลายทางของ 
การฝกปฏิบัติงานวิจัย  การฝกในระยะเริ่มตนอาจจะใชวิเคราะห 
ตัวแปร 1 – 2 ตัวกอน แตอยางไรก็ตามอยาหยุดยั้งการฝกฝนและ 
การวิจัยจะไดผลตอเมื่อลงมือกระทําจริง ๆ เทานั้น 

โปรดระบุวาปญหาที่ทานทําการศึกษา ถาไมได 
รับการแกไขจะเกิดผลเสียประการใดบาง 
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คําถามที่ 7 คาดวาผลจะเปนอยางไร 

จากคําถามทั้ง 6 ขอดังกลาวมาแลว สามารถแบงออกเปน 
2 กลุมคือ 

ขอ 1  ขอ 2  และขอ 3  คือการต้ังหัวขอของการวิจัย 
ขอ 4  ขอ 5  และขอ 6  เนนเรื่องความสําคัญของการวิจัย 
ขั้นตอนตอไป  คือการวางแผนสําหรับดําเนินการวิจัย 

วิธีดําเนินการคือ เอาผลที่ผูวิจัยคาดวาจะไดจากการวิจัยที่จะลงมือ 
ทําเปนเกณฑ  การวิจัย เรื่องหนึ่งอาจจะบรรลุจุดมุ งหมายได 
หลายประการ 

การเขียนผลที่คาดวาจะเปน ใหใชคําถามวา “ถาไมทําวิจัย 
เรื่องนี้แลว รูผลหรือทําอยางที่ผลกําหนดไวไดหรือไม”  การเขียน 
ตองระลึกไววา ผลของการวิจัยตองจํากัดอยูแตที่ลงมือทําและไดผล 
ออกมาจากการลงมือทํางานวิจัยจริง ๆ นอกจากนั้น การเขียนผล 
ที่คาดวาจะไดนี้  จะไมใชคําวา “จะ” ในตัวประโยค ทั้งนี้เพราะ 

1)  สิ่งที่นับวาเปนผลของการวิจัยจัดวามีอยูแลว การทําวิจัย 
เพียง เ พ่ือนําเอาผลมาแสดง หรืออาจจะกลาววาการวิจัยคือ 
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การอธิบายปรากฏการณ หรือแสดงหลักการและรูปแบบของสิ่งที่ 
เกิดอยูแลวในภาพการณที่เปนอยู ดังนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นจึงมิไดเปนสิ่งที่ 
“จะ” 

2)  การศึกษาเราทําการศึกษาเพ่ือหาขอเท็จจริง อันเปน 
คาแท ๆ ของสิ่งตาง ๆ ในทางสถิติ เราเรียกวา คาแท (parameters) 
คําแทนี้จะไมมีคําวา “จะ” อยูเลย 

อนึ่ง สิ่งที่จะเขียนนี้ คือผลที่คาดวาจะไดจากการวิจัย และ 
จะใชผลที่เขียนนี้ เปนสมมติฐานในการวิจัยและเนื่องจากสมมติฐาน 
คือคํากลาวที่ เกี่ยวกับคาแทในประชากร ดังนั้น “จะ” จึงไมมีอยู 
ในสมมติฐาน 

ดังนั้น จากตัวอยางชื่อเรื่องงานวิจัยที่กลาวในคําถามขอที่ 3 
กําหนดเปนผลการวิจัยที่คาดวาจะไดดังนี้ 

“เพ่ือศึกษาดูวาความสัมพันธระหวางความสนใจในวิชา 
คณิตศาสตร   และผลการ เรี ยนรู วิ ช าค ณิตศาสตร  นัก เรี ยน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสดใสมีจริงหรือไม” 

จากเรื่องที่ทานไดเลือกไวแลว ลองเขียนผลที่ 
คาดวาจะไดจากการวิจัย แลวดัดแปลงเปนจุดมุงหมาย 

21



10 คําถาม สูแผนการวิจัย 22 

คําถามขอ 8 ใชเคร่ืองมืออะไรบาง 

การดํ า เนินการ วิจั ย   จํ า เปนตอง ใช เ ครื่ องมื อในการ 
เก็บรวบรวมขอมูล บางครั้งผูวิจัยอาจไมตองสรางขึ้นเอง โดยนํา 
เครื่องมือที่มีอยูแลวมาใชไดเลย เชน แบบทดสอบมาตรฐาน เปนตน 

อนึ่ง  เครื่องมือที่ใชกันมากในการวิจัยทางการศึกษา คือ 
แบบทดสอบ แบบสอบถาม  แตก็ยังมีเครื่องมือที่มีคา แตยังไมได 
ถูกนํามาใช อีกมาก  เชน การสัมภาษณอยางไม เปนทางการ 
การสังเกต และการวิเคราะหหลักฐานตาง ๆ ซึ่งจะทําใหไดขอมูล 
ที่มีคุณคามาก 

ตัวอยางเครื่องมือวัดที่ใชในการเก็บขอมูลประเภทตาง ๆ 
มีดังนี้ 

ประเภทของตัวแปร  เครื่องมือ 
1.  ผลสัมฤทธิ์  แบบทดสอบ 
2.  ความถนัด  แบบทดสอบ 
3.  ความสนใจ  แบบวัดความสนใจ 
4.  เจตคติ  แบบวัดเจตคติและการจัดอันดับ 

คุณภาพ 
5.  พฤติกรรมตาง ๆ  การสังเกต 
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ประเภทของตัวแปร  เครื่องมือ 
6.  ขอมูลทางกายภาพ  การสังเกตหรือแบบสอบถาม 
7.  ขอมูลที่ตองการ 

รายละเอียดเฉพาะ 
การสัมภาษณหรือแบบสอบถาม 

8.  ขอมูลในเรื่องที่เกิดมาแลว  การวิเคราะหหลักฐานตาง ๆ หรือ 
แบบสอบถาม 

ในการจะดูวาตัวแปรที่กําหนดสามารถจะสรางเครื่องมือวัด 
ไดหรือไม ใหใชหลักดังนี้ 

สิ่งใดก็ตามสามารถใหคําจํากัดความได สิ่งนั้นสามารถ 
วัดได 

ในการทําวิจัย ตองระบุดวยวาใช เครื่องมืออะไร สราง 
ขึ้นเอง หรือนําเครื่องมือที่มีอยูแลวมาพัฒนา  สิ่งสําคัญที่ควรระบุ 
คือวิธีการหาคุณภาพของเครื่องมือ รวมทั้งคุณภาพของเครื่องมือ 
แตละฉบับที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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คําถามขอ 9 มีแผนการเก็บขอมูลอยางไร 

เมื่อไดกําหนดสวนประกอบที่สําคัญ ๆ แลว ขั้นตอนตอไป 
คือการกําหนดแผนการดําเนินงาน ซึ่งก็ คือขั้นตอนตาง ๆ ของการ 
ปฏิบัติงาน โดยทั่วไปประกอบดวย 

1.  การเลือกกลุมตัวอยาง 
2.  การสรางและทดลองใชเครื่องมือ 
3.  กําหนดการเก็บรวบรวมขอมูล 
4.  การตรวจสอบขอมูลที่เก็บมาแลววาสมบูรณเพียงใด 
5.  การจัดกระทําตัวแปรในการทดลอง (ถามีการทดลอง) 
คําถามที่ผูทําวิจัยมักมีปญหาคือ จะใชกลุมตัวอยางเทาไรดี 
ถาตอบแบบเหว่ียงแห คือ ยิ่งมากยิ่งด ี แตถาตอบโดยอาศัย 

หลักวิชาคือ ขนาดของกลุมตัวอยางขึ้นอยูกับประชากร ตัวแปร 
ลักษณะ และประเภทของตัวแปรดวย 

โดยทั่วไปจํานวนกลุมตัวอยาง ควรอยูระหวาง 50-100 ซึ่งถือ 
วาเปนขนาดปานกลาง และมีอํานาจในการสะทอนใหเห็นผลตาง ๆ 
(ถามี) ในระดับปานกลาง ดวย 
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อนึ่ ง  การวิจัยที่ ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ 
เก็บรวบรวมขอมูล สามารถจะใชกลุมตัวอยางที่มีจํานวนมากไดงาย 
แตถาเปนการสัมภาษณ หรือการสังเกต  การใชกลุมตัวอยางจํานวน 
มาก ๆ จะทําไดยาก 

25 

การวิจัยแบบหาความสัมพันธ  เปนการวิจัยที่ใชจํานวน 
ขอมูลมาก ๆ สวนการวิจัยแบบเปรียบเทียบและ 
แบบการทดลอง เปนการวิจัยที่ใชขอมูลจํานวนนอยได
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คําถามขอ 10 การวิเคราะหขอมูลทําอยางไร 

การตอบคําถามขอนี้ อาจตอบในลักษณะกวาง ๆ ไปกอน 
เพราะการระบุสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล นักวิจัยตองรูและ 
เขาใจการใชสถิติแตละประเภทและแตละตัว นอกจากนั้นตองมี 
วัตถุประสงคของการวิจัยที่ชัดเจนและแนนอน 

อนึ่ง การเลือกใชสถิติสวนใหญดําเนินการดังนี้ 

ประเภทของการวิจัย  การวิเคราะหขอมูล 
1.  แบบสํารวจ  หาคาเฉลี่ย และคาการกระจาย 

แลวนําไปคาดหมายคาเฉลี่ยของ 
ประชากร หรือคาสัดสวนและ 
การกระจายของขอมูล 

2.  แบบเปรียบเทียบ  หาคาเฉลี่ย และคาการกระจาย 
แลวนําคาของตัวอยาง 2 กลุม 
หรือมากกวามาเปรียบเทียบกัน 
เพื่อหานัยสําคัญของความ 
แตกตาง 
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ประเภทของการวิจัย  การวิเคราะหขอมูล 
3.  แบบหาสหสัมพันธ  วิเคราะหโดยใชสหสัมพันธ 

หรือสมการสําหรับการทํานาย 

4.  แบบทดลอง  หาคาเฉลี่ยและคากระจาย 
แลวนําคาเฉลี่ยต้ังแต 2 กลุม 
ขึ้นไป มาเปรียบเทียบเพื่อหา 
นัยสําคัญของความแตกตาง 

แนวทางที่เสนอทั้งหมดนี้เปนแนวทางกวาง ๆ แตยังมีวิธีการ 
ที่เฉพาะอีกมาก ซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะขอมูล และสมมติฐานที่ตั้งไว 

การทดสอบสมมติฐานเปนการทดสอบสมมติฐานที่เปนกลาง 
ซึ่งตองบงบอกถึงการไมมีความแตกตางหรือการไมมีความสัมพันธ 
ไวกอน และเมื่อการทดสอบชี้บงวาเราไมยอมรับสมมติฐาน 
แบบ เป นก ล า ง   ผู วิ จั ย จึ ง จ ะส รุ ป ว า มี ค ว ามแตกต า ง หรื อ 
มีความสัมพันธกัน 
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บทสรุป 

การวางแผนการวิจัย ดวยวิธีการดังกลาวขางตนในแตละ 
ขั้นตอนมีรายละเอียดอีกมาก แตอยางไรก็ตามถาไดตอบคําถาม 
ครบทั้ง 10 ขอ และเรียบเรียงใหผสมผสานกลมกลืนกันโดยตลอด 
ก็จะไดเคาโครงการวิจัยที่สมเหตุสมผลและมีคุณภาพพอประมาณ 
แตถาตองการไดโครงการที่ละเอียดก็สามารถทําได โดยศึกษา 
รายละเอียดในแตละเรื่องแลวนํามาเขียนขยายเพิ่มเติมในภายหลัง 

รายละเอียดที่ไดจากการตอบคําถามทั้ง 10 ขอ นํามาสูเคา 
โครงของโครงการวิจัยอยางคราว ๆ ดังนี้ 
Ä  ชื่อเรื่อง (คําตอบจากขอ 1, 2 และ 3) 
Ä  ปญหาและที่มาของปญหา (คําตอบจากขอ 5, 6 และ 4) 
Ä  จุดมุงหมายและสมมติฐาน (คําตอบจากขอ 7) 
Ä  วิธีดําเนินการ (คําตอบจากขอ 8 และ 9) 
Ä  การวิเคราะหขอมูล (คําตอบจากขอ 10) 

ปญหาหนึ่งของการทําวิจัย คือ เราจะเช่ือมั่นในงานวิจัยได 
เพียงใด? 
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คําตอบ คือ ขึ้นอยูกับคุณภาพของงานวิจัย ซึ่งประกอบดวย 
1.  การวัดตองมีความคลาดเคลื่อนนอย 
2.  ความสมบูรณของขอมูลตองมีมาก 
3.  การลงสรุปตองสมเหตุสมผล 
4.  แบบแผนของการวิจัยตองเชื่อถือได 
ดังนั้น  เมื่อเราทราบวา ถาจะทําใหผลการวิจัยมีคุณภาพ และ 

เชื่อถือได ตองมีอะไรบาง ก็ เชื่อมั่นวาเมื่อทานไดดําเนินการ 
ดวยวิธีการดังกลาวขางตน ก็จะไดงานวิจัยที่มีคุณภาพ และที่สําคัญ 
อีกประการหนึ่งคือ การนําเสนอผลการวิจัย ก็ควรจะใชภาษาที่อาน 
แลวเขาใจงาย ชัดเจน และผลของการวิจัยตองตอบวัตถุประสงคของ 
การวิจัยที่กําหนดไวไดทุกขอ 

การทําวิจัยเปนเรื่องที่ไมยาก ถาไดลงมือปฏิบัติ 
อดทน และฝกฝน สม่ําเสมอ 
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