
การเขียนงานวิจัย

ผศ.ดร.สุชนนี  เมธิโยธิน

วิธีคิดหัวขอในการทําวิจัยใหพิจารณาดังนี้
1. วิจัยตองมีท่ีมาของปญหา ถึงจะสามารถทําวิจัยได
2. ตอบใหไดวาวิจัยท่ีทํามีประโยชนอยางไร
3. วิจัยท่ีทําไดคนพบ ขอมูลใหมๆ สิ่งประดิษฐใหม หรือไม
วิจัยมีท้ังหมด 5 บท ประกอบดวย

บทท่ี 1 บทนํา
บทท่ี 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย
บทท่ี 4 ผลการวิจัย
บทท่ี 5 สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะการวิจัย

บทท่ี 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ยอหนาท่ี 1 เกี่ยวกับขอมูลท่ีตองการศึกษา : ควรเปนเรื่องท่ีนิสิตตองการศึกษาหรือเปนประวัติความ
เปนมาพอสังเขปจากอดีตถึงปจจุบัน ทายยอหนาตองมีท่ีมาเสมอ ( ชื่อ นามสกลุ, พ.ศ.)

ยอหนาท่ี 2 ขอมูลตัวเลขสถิติยอนหลัง : ควรมีขอมูลทางสถิติยอนหลังอยางนอย 5 ป เก่ียวกับความ
เปนมาของเรื่อง เก่ียวกับปญหาท่ีพบ นําปญหามาทําวิจัยเพ่ือแกปญหา แสดงในสวนของตารางตัวเลข, กราฟ,
แผนภูมิแทง อยางใดอยางหนึ่งก็ได ใตภาพตองมีท่ีมาเสมอ ( ชื่อ นามสกลุ, พ.ศ.)

ยอหนาท่ี 3 เปนการขมวดรวบโดยภาษาของผูวิจัยสรุปวามีปญหาอะไรบาง และคิดวาวิจัยเลมนี้จะ
แกปญหาไดอยางไร

วัตถุประสงคของการวิจัย (ลอตามสมมติฐานแตเพ่ิมคําวา “เพ่ือศึกษา หรือ เพ่ือวิเคราะห หรือ เพ่ือคนหา”
ไวดานหนา)

1. เพ่ือศึกษา……(ลอตามสมมติฐาน)
2. เพ่ือศึกษา…….(ลอตามสมมติฐาน)

**** วัตถุประสงคไมจําเปนเสมอไปตองเทากับสมมติฐาน อาจรวมเปนสิ่งท่ีตองการศึกษาหาคําตอบได
สมมติฐานของการวิจัย ( จํานวนขอเทากับวัตถุประสงคการวิจัย และเขียนตามตัวแปรตนและตัวแปรตาม
ตามกรอบงานวิจัย)

1.
2.

ตัวแปรตน คือ สาเหตุท่ีทําใหเกิดตัวแปรตาม
ตัวแปรตาม คือผลลัพธท่ีมาจากตัวแปรตน



กรอบแนวคิดในการวิจัย

ท่ีมา : ดัดแปลงจาก xxxx,พ.ศ.

กรอบเปนสิ่งแรกท่ีนิสิตตองทํา
การไดมาของกรอบการวิจัย
1. ตอยอดจากกรอบงานวิจัยในอดีต ยอนหลังไมควรเกิน 5 ป
2. จากทฤษฏีท่ีศึกษา

**** และทุกครั้งท่ีจะเขียนหัวขอใดๆของงานวิจัยใหยึดกรอบเปนหลัก ถือเปนแผนท่ีในการเดินทางทําวิจัย
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย

1. Xxxxวิธีเขียน ใหนึกถึงผูประกอบการธุรกิจ และรับประโยชนจากแนวคิดตามวัตถุประสงคโดยภาษา
ของผูวิจัยเอง

2. Xxxx

xxxxxxxxx
- xxxx
- xxxx
- xxxx
(ท่ีมา : xxxx,พ.ศ.)

xxxxxxxxx
- xxxx
- xxxx
- xxxx
(ท่ีมา : xxxx,พ.ศ.)

ปจจัยสวนบุคคล
(Personal Factors)
- เพศ - อายุ
- การศึกษา - อาชีพ
- รายได - สถานภาพ
- รูปแบบการดํารงชีวิต
(ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรตัน, 2534)

xxxxxxxxx
- xxxx
- xxxx
- xxxx
(ท่ีมา : xxxx,พ.ศ.)

xxxxxxxxx
- xxxx
- xxxx
- xxxx
(ท่ีมา : xxxx,พ.ศ.)



ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาเรื่องxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

มีขอบเขตของการวิจัยดังนี้
ขอบเขตดานประชากร : คือกลุมท่ีนิสิตจะทําการแจกแบบสอบถามใหกําหนดวาจะไปเก็บคนกลุม

ไหน ท่ีไหน ระบุพ้ืนท่ีจังหวัด
ขอบเขตดานเนื้อหา : อธิบายใหเก่ียวกับเรื่องท่ีจะทําวิจัยและตัวแปรตนตัวแปรตามประกอบดวย

อะไรบาง
ขอบเขตดานระยะเวลา : ทําการวิจัยตั้งแต วันท่ี เดือน พ.ศ. 2554 - วันท่ี เดือน พ.ศ. 2554 และ

ทําการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตวันท่ี เดือน พ.ศ. 2554 - วันท่ี เดือน พ.ศ. 2554

ขอจํากัดของการวิจัย
ใหนิสิตระบุถึง กลุมประชากรท่ีไมสามารถเก็บผลการวิจัยไดท้ังหมด   อันมีสาเหตุมาจากอะไรบาง

เชน เวลา  ทุนผูวิจัยและ  ความลําบากในการเขาถึงกลุมตัวอยาง

นิยามศัพทเฉพาะ (กําหนดคําตามปจจัยยอยในกรอบของตัวแปรตนและกรอบตัวแปรตามใหครบทุกคํา
*** คําอธิบาย ของแตละคําตองเปนภาษาของผูวิจัยท่ีจะสื่อใหผูอานทราบความหมายตามท่ีผูวิจัยกําหนด
ในหัวขอของนิยามศัพทเฉพาะนี้เปนหัวขอเดียวท่ีผูวิจัยเขียนข้ึนเองโดยหามมีท่ีมาเด็ดขาด)วิธีเขียนควร
อานบทท่ี 2 ใหมาก จะทําใหนิสิตเขียนไดเอง

1. Xxxx หมายถึง xxxxxx
2. Xxxx หมายถึง xxxxxx
3. Xxxx หมายถึง xxxxxx
4. Xxxx หมายถึง xxxxxx



บทท่ี 2
แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

งานวิจัยเรื่อง “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.” ผูวิจัยไดทําการคนควาแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของไดดังนี้

1. ประวัติหรือขอมูลท่ัวไปของธุรกิจ
2. แนวคิดและทฤษฎีใหตรงกับตัวแปรตนในกรอบ
3. แนวคิดและทฤษฎีใหตรงกับตัวแปรตนในกรอบ
4. แนวคิดและทฤษฎีใหตรงกับตัวแปรตามในกรอบ
5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

เขียนเรียงลําดับเนื้อหาดังนี้
1.ประวัติหรือขอมูลท่ัวไปของธุรกิจ (สวนนี้นําไปยอใสในบทท่ี1 ในหัวขอ”ความเปนมาและความสําคัญของ
ปญหา”)
ยอหนาสุดทายสรุปใจความสัก 5 บรรทัด
2.แนวคิดและทฤษฎีใหตรงกับตัวแปรตนในกรอบ (ควรมีสัก 3 แหลงท่ีมา) ยอหนาสุดทายสรุปใจความสัก 5
บรรทัดวาแนวคิดและทฤษฎีท่ีหามานํามาใชกับงานวิจัยเลมนี้อยางไร
3.แนวคิดและทฤษฎีใหตรงกับตัวแปรตนในกรอบ (ควรมีสัก 3 แหลงท่ีมา)ยอหนาสุดทายสรุปใจความสัก 5
บรรทัดวาแนวคิดและทฤษฎีท่ีหามานํามาใชกับงานวิจัยเลมนี้อยางไร
4.แนวคิดและทฤษฎีใหตรงกับตัวแปรตามในกรอบ (ควรมีสัก 3 แหลงท่ีมา)ยอหนาสุดทายสรุปใจความสัก 5
บรรทัดวาแนวคิดและทฤษฎีท่ีหามานํามาใชกับงานวิจัยเลมนี้อยางไร
5.งานวิจัยท่ีเก่ียวของ (ควรมีสัก 5-10 งานวิจัย วิธีการท่ีสะดวกคือใหนําบทคัดยอของแตละเลม
มาเขียนในบทท่ี 2 ของหัวของานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ)

***** การเขียนบทท่ี 2 ท่ีดี คือตองระบุท่ีมาของขอมูลท่ีนิสิตคนความาดวยเสมอ
แนวคิดทฤษฎีจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับกรอบงานวิจัย ในแตละกรอบมีเรื่องอะไรใหหาแนวคิดทฤษฎีมาใสใน
บทท่ี 2 ดวยเสมอ และแนวคิดทฤษฎีท่ีหามาควรมาจากแหลงท่ีมาหรือมาจากหนังสือประมาณ 3แหลงเปน
อยางนอย

บทท่ี 2 สามารถนําไปใชไดกับบทท่ี 1ตรง กรอบ และ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
บทท่ี 2 สามารถนําไปใชไดกับบทท่ี 5ตรง นําทฤษฎีไปสนับสนุนผลของสมมติฐาน วาสอดคลองหรือขัดแยงกับ
ผลวิจัยของนิสิตอยางไรและตองอธิบายดวย



บทท่ี 3
วิธีการดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative
research) โดยใชวิธีวิจัยเชิงสาํรวจ (survey research) แบบวัดครั้งเดียว (one-shot study) และการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative research) และใชแบบสอบถาม (questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
3.6 สรุป

ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากร
ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ สวนท่ี 1 xxxxxxxxxxxx ผูวิจัยจึงใชตารางเปรียบเทียบขนาด

ตัวอยาง โดยวิธี Yamane (1973) ท่ีระดับความนาจะเปนของความผิดพลาดท่ียอมใหเกิดข้ึนรอยละ 5 ได
กลุมตัวอยาง 400 คน

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ สวนท่ี 2 คือ ผูประกอบการธุรกิจxxxxxxxxxxxxxxx โดยทําการ
สัมภาษณ

การเลือกกลุมตัวอยางและแผนการสุมตัวอยาง
การเลือกกลุมตัวอยางและแผนการสุมตัวอยางเพ่ือการศึกษาในครั้งนี้  เปนการสุมตัวอยางแบบหลาย

ข้ันตอน (multistage sampling) ท้ังแบบท่ีใชทฤษฎีความนาจะเปน(probability sampling) และแบบไมใช
ทฤษฎีความนาจะเปน (non-probability sampling) โดยมีข้ันตอนการสุมตัวอยางดังนี้

ข้ันแรก การใชเขตพ้ืนท่ีxxxxxxxxx (ระบุท่ีมาดวย)
ผูวิจัยทําการเลือกเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีxxxxxxxxxxxxxxxx
จากนั้นใชการสุมตัวอยางแบบงาย (simple random sampling) โดยจับฉลากจากตัวแทนเขต คิด

xxxxxxxxxxxxxxxx (ท่ีมา xxxxxxxxxxxxxx) เปนจํานวนท้ังสิ้น xx เขต ไดแก xxxxxxxxxx
เม่ือไดตัวแทนเขตแลวใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยเลือกจาก

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx มีรายละเอียดแสดงตามตาราง 3.1



ตาราง 3.1
รายละเอียดจํานวนของกลุมตัวอยางในการวิจัย

ลําดับพื้นท่ี เขตxxxxxxxxx จํานวนกลุม
ตัวอยาง

1 xxxx xx คน
2 xxxxx xx คน
3 xxxxx xx คน
4 xxxxx xx คน
5 xxxxx xx คน
6 xxxx xx คน
7 xxxx xx คน
8 xxxxx xx คน
9 xxxx xx คน
10 xxxx xx คน

รวมจํานวนกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่อง “xxxxxxxxxxxxxxxxxx ” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research)
สําหรับxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxโดยเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม
(questionnaire) โดยมีเนี้อหาแบงออกเปน x ตอน ดังนี้ **** จํานวนตอนของแบบสอบถามข้ึนอยูกับกรอบ
ของงานวิจัยเชน กรอบมี 4 กรอบ แบบสอบถามตองมี 4 ตอน

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยดานประชากรศาสตร check list
ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับxxxxxxxx rating scale
ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับxxxxxxxxxx rating scale
ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับxxxxxxxxxx rating scale
ตอนท่ี 2-4 ของแบบสอบถามเก่ียวกับนักทองเท่ียวเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale)

5 ระดับ ตามมาตราวัดแบบลิเคิรท (Likert’s Scale) ในการวิเคราะหxxxxxxxxxxxxx มีเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้

5 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด
4 หมายถึง เห็นดวยมาก
3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง
2 หมายถึง เห็นดวยนอย
1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด



เครื่องมือสําหรับการสัมภาษณ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และใช
แบบสอบถาม (questionnaire) เปนขอคําถามแบบสัมภาษณท่ีแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ
ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสอบถามโดยมีข้ันตอนในการสรางดังนี้

ข้ันท่ี 1 ศึกษาคนควารายละเอียดตาง ๆ  จากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ   ทฤษฎีและ
งานวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ข้ันท่ี 2 ศึกษาการหลักการสรางแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยเก่ียวกับxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม และนําเสนอตอคณะกรรมการท่ีปรึกษา

ข้ันท่ี 3 นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนใหอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบโครงสรางของ
แบบสอบถาม ความถูกตองเท่ียงตรงของเนื้อหา ภาษาท่ีใชและปรับปรุงแกไข

ข้ันท่ี 4 นําแบบสอบถามท่ีแกไขแลว เสนอตอผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน(ดังมีรายชื่อใน
ภาคผนวก ก) ท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการสรางเครื่องมือวิจัยและดานการศึกษา  เพ่ือตรวจสอบความ
สอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค  พรอมท้ังพิจารณาความถูกตองชัดเจนของภาษาท่ีใชโดยคา IOC
(Item-objective Congruence Index) จากการวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือไดคาดัชนีความสอดคลองท่ี
xxxx

ข้ันท่ี 6 นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแกไขแลว
นําเสนออาจารยท่ีปรึกษา  พิจารณาความสมบูรณอีกครั้งและนําไปทดลอง (try-out) กับ xxxxx ท่ีมีลักษณะ
ใกลเคียงกับลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) เพ่ือใหไดแบบสอบถามท่ี
สมบูรณ  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธแอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach ไดคาความเชื่อม่ัน
xxxxx

ข้ันท่ี 7 นําขอบกพรองจากการทดลองมาปรับปรุงครั้งสุดทาย เพ่ือนําไปพิมพเปน
แบบสอบถามฉบับสมบูรณท่ีใชในการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย

โครงสรางของแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวนดังนี้
ตาราง 3.2
โครงสรางของแบบสอบถาม

สวนท่ี ขอคําถาม จํานวนขอ ขอท่ี
สวนท่ี 1 xxxxxxxxxxx xx xx
สวนท่ี 2 xxxxxxxxxxx xx xx
สวนท่ี 3 xxxxxxxxxxx xx xx

เกณฑการใหคะแนน
xxxxxxxxxxxxxxxx โดยใชคําถามแบบประเมินคา 5 ระดับของ Likert ดังนี้ (ท่ีมา xxxxxxxxx)

เห็นดวยมากท่ีสุด 5 คะแนน
เห็นดวยมาก 4 คะแนน
เห็นดวยปานกลาง 3 คะแนน



เห็นดวยนอย 2 คะแนน
เห็นดวยนอยท่ีสุด 1 คะแนน

เกณฑการแปลความหมายของคะแนน
สวนการจัดระดับxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ผูวิจัยไดจัดไว 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากท่ีสุด เห็น

ดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และเห็นดวยนอยท่ีสุด โดยใชคะแนนของคาเฉลี่ยของการจัดระดับ
xxxxxxxxxxxxx แลวแปลความหมายของคาเฉลี่ย ดังนี้ (อางถึงใน อนงคพรรณ  ภาวิไล, 2548)

คาเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.50 เห็นดวยนอยท่ีสุด
คาเฉลี่ยระหวาง 1.51-2.50 เห็นดวยนอย
คาเฉลี่ยระหวาง 2.51-3.50 เห็นดวยปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง 3.51-4.50 เห็นดวยมาก
คาเฉลี่ยระหวาง 4.51-5.00 เห็นดวยมากท่ีสุด

สําหรับการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรในการทดสอบสมมติฐานนั้น ในท่ีนี้ผูวิจัยไดใช
ความหมายคาสัมประสิทธสหสัมพันธของเดวิส (Davis’ Descriptions) ในการตีความหมาย เพ่ือใหไดการ
ตีความคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสื่อความหมายไดตรงกัน (ท่ีมา xxxxxxxxxxxx)

ตาราง 3.3
ตารางแสดงความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเดวิส (Davis’ Descriptions)

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ความหมาย

0.70 หรือสูงกวา
0.50-0.69
0.30-0.49
0.10-0.29
0.01-0.09

มีความสัมพันธกันสูงมาก
มีความสัมพันธกันสูง
มีความสัมพันธกันปานกลาง
มีความสัมพันธกันต่ํา
แทบไมมีความสัมพันธกันเลย

ท่ีมา. xxxxxxxxxxxxxxxxxx

การเก็บรวบรวมขอมูล

หลังจากท่ีผูวิจัยไดรวบรวมรวมแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  เพ่ือนํามาเปนแนวทางใน
การสรางเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาตามกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยผูวจิัยไดดําเนินการรวบรวมขอมูลในการ
วิจัยครั้งนี้อยางเปนข้ันตอนดังนี้

1. นําหนังสือขออนุญาตจาก วิทยาลัยพาณิชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพาถึงธุรกิจxxxxxxxxxxxxx
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  เพ่ือขออนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลและสนับสนุนการวิจัย

2. ผูวิจัยทําการแจกแบบสอบถามโดยทีมงานวิจัยท่ีผานการอบรมวิธีการเก็บขอมูล จํานวน 10 คน
จากนั้นทีมงานวิจัยนําแบบสอบถามแจกใหกับนักเท่ียวท่ีใชบริการธุรกิจนําเท่ียวท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ี 10 เขต เขตละ
40 ชุด



3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณมาจนครบ 400 ชุด ระหวางเดือนxxxx ถึงเดือนxxxx2554
4. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล จัดหมวดหมูของขอมูลในแบบสอบถาม กําหนดรหัสและลง

บันทึกขอมูล
5. นําขอมูลไปวิเคราะหทางสถิติ

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล

เม่ือทําการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามครบตามจํานวนแลวผูวิจัยไดนําขอมูลมาตรวจสอบความ
ถูกตองของชุดขอมูลแลวทําการลงรหัส (coding) หลังจากนั้นก็นําขอมูลท่ีไดจากการลงรหัสเรียบรอยแลวไป
วิเคราะหโดยประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือทําการคํานวณคาสถิติตาง ๆ  ท่ีใชในการวิจัยและ
การวิเคราะหขอมูล  มีรายละเอียดท่ีจะทําการวิเคราะห  คือ

1.  xxxxxxxxxxxxxxx
2.  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
3.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx



บทท่ี 4
ผลการศึกษา

ในการวิเคราะหขอมูลสําหรับงานวิจัยเรื่อง “xxxxxxxxxx” โดยท่ีผูวิจัยไดเก็บรวบรวม ขอมูล
ตัวอยางมาจํานวน 400 ชุด ผลจากการเก็บแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด พบวามีแบบสอบถามตอบกลับมา
เปนจํานวน 400 ชุด คิดเปน 100% และแบบสอบถามท่ีสมบูรณจํานวน 400 ชุด คิดเปน 100% มาทําการ
วิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ และใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows (Statistical Package
for Social Science) โดยผูวจิัยไดทําการวิเคราะหตามสมมติฐาน ซึ่งในการวิเคราะหขอมูลและการแปล
ความหมายผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตางๆ ดังนี้

สวนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
สวนท่ี 2 ผลตามกรอบตัวแปร
สวนท่ี 3 ผลตามกรอบตัวแปร
สวนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน

สวนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

ตารางท่ี 4-1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ

เพศ จํานวน (คน) รอยละ
ชาย
หญิง
รวม 400 100.00

จากตารางท่ี 4-1 พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมากท่ีสุด จํานวน xxx
คน คิดเปนรอยละ xx.xx และเปนเพศหญิง จํานวน xxx คน คิดเปนรอยละ xx.xx

ตารางท่ี 4-2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ

อายุ จํานวน (คน) รอยละ
ต่ํากวา 25 ป
25-30 ป
31-40 ป
41-50 ป
51 ปข้ึนไป
รวม 400 100.00

วิธีการนําเสนอในบทท่ี 4 ของแตละคนไมเหมือนกันข้ึนกับสมมติฐานและสถิติท่ีเลือกใชดวย



บทท่ี 5
สรุปผล  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา  ไดแก xxxxxxเขตxxxxxxx รวมท้ังสิ้นจํานวน 400 คน  เครื่องมือท่ีใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล  คือแบบสอบถาม และนําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for windows
โดยการแจกแจงความถ่ี  หาคารอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบความxxxxxxxx ใช
ทดสอบการวิเคราะหความสัมพันธดวยคา
t-test และใช การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวหรือแบบมีปจจัยเดียว (One-Way ANOVA) เปน
การจําแนกขอมูลดวยตัวแปรหรือปจจัยเพียงปจจัยเดียวหรือเปนการวิเคราะหความแตกตางกันของระดับตาง
ๆ ของปจจัย ใชทดสอบการวิเคราะหความสัมพันธดวยคา F-test และ LSD ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% และ
นําเสนอผลการศึกษา

สรุปผลการวิจัย
แบบยอๆ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลของสมมติฐานท่ี 1xxxxxxxxxxxxxxxx
ผลของสมมติฐานท่ี 2xxxxxxxxxxxxxx

อภิปรายผล
สวนนี้นําผลสมมติฐานท่ีตั้งไวในบทท่ี 1 มาอภิปรายวาสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีใดบางในบทท่ี 2

ทําใหครบทุกสมมติฐานท่ีตั้งไวในบทท่ี 1

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1.xxxxxxxxxxxxxx
2.xxxxxxxxxxxxx

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1.xxxxxxxxxxxxxx
2.xxxxxxxxxxxxx

ขอเสนอแนะสําหรับผูประกอบการ
1.xxxxxxxxxxxxxx
2.xxxxxxxxxxxxx
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