การเขียนงานวิจัย
ผศ.ดร.สุชนนี เมธิโยธิน
วิธีคิดหัวขอในการทําวิจัยใหพิจารณาดังนี้
1. วิจัยตองมีที่มาของปญหา ถึงจะสามารถทําวิจัยได
2. ตอบใหไดวาวิจัยที่ทํามีประโยชนอยางไร
3. วิจัยที่ทําไดคนพบ ขอมูลใหมๆ สิ่งประดิษฐใหม หรือไม
วิจัยมีทั้งหมด 5 บท ประกอบดวย
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิจัย
บทที่ 5 สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะการวิจัย
บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ยอหนาที่ 1 เกี่ยวกับขอมูลที่ตองการศึกษา : ควรเปนเรื่องที่นิสิตตองการศึกษาหรือเปนประวัติความ
เปนมาพอสังเขปจากอดีตถึงปจจุบัน ทายยอหนาตองมีที่มาเสมอ ( ชื่อ นามสกลุ, พ.ศ.)
ยอหนาที่ 2 ขอมูลตัวเลขสถิติยอนหลัง : ควรมีขอมูลทางสถิติยอนหลังอยางนอย 5 ป เกี่ยวกับความ
เปนมาของเรื่อง เกี่ยวกับปญหาที่พบ นําปญหามาทําวิจัยเพื่อแกปญหา แสดงในสวนของตารางตัวเลข, กราฟ,
แผนภูมิแทง อยางใดอยางหนึ่งก็ได ใตภาพตองมีที่มาเสมอ ( ชื่อ นามสกลุ, พ.ศ.)
ยอหนาที่ 3 เปนการขมวดรวบโดยภาษาของผูวิจัยสรุปวามีปญหาอะไรบาง และคิดวาวิจัยเลมนี้จะ
แกปญหาไดอยางไร
วัตถุประสงคของการวิจัย (ลอตามสมมติฐานแตเพิ่มคําวา “เพื่อศึกษา หรือ เพื่อวิเคราะห หรือ เพื่อคนหา”
ไวดานหนา)
1. เพื่อศึกษา……(ลอตามสมมติฐาน)
2. เพื่อศึกษา…….(ลอตามสมมติฐาน)
**** วัตถุประสงคไมจําเปนเสมอไปตองเทากับสมมติฐาน อาจรวมเปนสิ่งที่ตองการศึกษาหาคําตอบได
สมมติฐานของการวิจัย ( จํานวนขอเทากับวัตถุประสงคการวิจัย และเขียนตามตัวแปรตนและตัวแปรตาม
ตามกรอบงานวิจัย)
1.
2.
ตัวแปรตน คือ สาเหตุที่ทําใหเกิดตัวแปรตาม
ตัวแปรตาม คือผลลัพธที่มาจากตัวแปรตน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคล

(Personal Factors)

- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- อาชีพ
- รายได
- สถานภาพ
- รูปแบบการดํารงชีวิต
(ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรตั น, 2534)
xxxxxxxxx
- xxxx
- xxxx
- xxxx
(ที่มา : xxxx,พ.ศ.)

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

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

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

ที่มา : ดัดแปลงจาก xxxx,พ.ศ.
กรอบเปนสิ่งแรกที่นิสิตตองทํา
การไดมาของกรอบการวิจัย
1. ตอยอดจากกรอบงานวิจัยในอดีต ยอนหลังไมควรเกิน 5 ป
2. จากทฤษฏีที่ศึกษา
**** และทุกครั้งที่จะเขียนหัวขอใดๆของงานวิจัยใหยึดกรอบเปนหลัก ถือเปนแผนที่ในการเดินทางทําวิจัย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
1. Xxxxวิธีเขียน ใหนึกถึงผูประกอบการธุรกิจ และรับประโยชนจากแนวคิดตามวัตถุประสงคโดยภาษา
ของผูวิจัยเอง
2. Xxxx

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาเรื่องxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
มีขอบเขตของการวิจัยดังนี้
ขอบเขตดานประชากร : คือกลุมที่นิสิตจะทําการแจกแบบสอบถามใหกําหนดวาจะไปเก็บคนกลุม
ไหน ที่ไหน ระบุพื้นที่จังหวัด
ขอบเขตดานเนื้อหา : อธิบายใหเกี่ยวกับเรื่องที่จะทําวิจัยและตัวแปรตนตัวแปรตามประกอบดวย
อะไรบาง
ขอบเขตดานระยะเวลา : ทําการวิจัยตั้งแต วันที่ เดือน พ.ศ. 2554 - วันที่ เดือน พ.ศ. 2554 และ
ทําการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตวันที่ เดือน พ.ศ. 2554 - วันที่ เดือน พ.ศ. 2554
ขอจํากัดของการวิจัย
ใหนิสิตระบุถึง กลุมประชากรที่ไมสามารถเก็บผลการวิจัยไดทั้งหมด อันมีสาเหตุมาจากอะไรบาง
เชน เวลา ทุนผูวิจัยและ ความลําบากในการเขาถึงกลุมตัวอยาง
นิยามศัพทเฉพาะ (กําหนดคําตามปจจัยยอยในกรอบของตัวแปรตนและกรอบตัวแปรตามใหครบทุกคํา
*** คําอธิบาย ของแตละคําตองเปนภาษาของผูวิจัยที่จะสื่อใหผูอานทราบความหมายตามที่ผูวิจัยกําหนด
ในหัวขอของนิยามศัพทเฉพาะนี้เปนหัวขอเดียวที่ผูวิจัยเขียนขึ้นเองโดยหามมีที่มาเด็ดขาด)วิธีเขียนควร
อานบทที่ 2 ใหมาก จะทําใหนิสิตเขียนไดเอง
1. Xxxx หมายถึง xxxxxx
2. Xxxx หมายถึง xxxxxx
3. Xxxx หมายถึง xxxxxx
4. Xxxx หมายถึง xxxxxx

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยเรื่อง “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.” ผูวิจัยไดทําการคนควาแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของไดดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ประวัติหรือขอมูลทั่วไปของธุรกิจ
แนวคิดและทฤษฎีใหตรงกับตัวแปรตนในกรอบ
แนวคิดและทฤษฎีใหตรงกับตัวแปรตนในกรอบ
แนวคิดและทฤษฎีใหตรงกับตัวแปรตามในกรอบ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ

เขียนเรียงลําดับเนื้อหาดังนี้
1.ประวัติหรือขอมูลทั่วไปของธุรกิจ (สวนนี้นําไปยอใสในบทที่1 ในหัวขอ”ความเปนมาและความสําคัญของ
ปญหา”)
ยอหนาสุดทายสรุปใจความสัก 5 บรรทัด
2.แนวคิดและทฤษฎีใหตรงกับตัวแปรตนในกรอบ (ควรมีสัก 3 แหลงที่มา) ยอหนาสุดทายสรุปใจความสัก 5
บรรทัดวาแนวคิดและทฤษฎีที่หามานํามาใชกับงานวิจัยเลมนี้อยางไร
3.แนวคิดและทฤษฎีใหตรงกับตัวแปรตนในกรอบ (ควรมีสัก 3 แหลงที่มา)ยอหนาสุดทายสรุปใจความสัก 5
บรรทัดวาแนวคิดและทฤษฎีที่หามานํามาใชกับงานวิจัยเลมนี้อยางไร
4.แนวคิดและทฤษฎีใหตรงกับตัวแปรตามในกรอบ (ควรมีสัก 3 แหลงที่มา)ยอหนาสุดทายสรุปใจความสัก 5
บรรทัดวาแนวคิดและทฤษฎีที่หามานํามาใชกับงานวิจัยเลมนี้อยางไร
5.งานวิจัยที่เกี่ยวของ (ควรมีสัก 5-10 งานวิจัย วิธีการที่สะดวกคือใหนําบทคัดยอของแตละเลม
มาเขียนในบทที่ 2 ของหัวของานวิจัยที่เกี่ยวขอ)
***** การเขียนบทที่ 2 ที่ดี คือตองระบุที่มาของขอมูลที่นิสิตคนความาดวยเสมอ
แนวคิดทฤษฎีจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับกรอบงานวิจัย ในแตละกรอบมีเรื่องอะไรใหหาแนวคิดทฤษฎีมาใสใน
บทที่ 2 ดวยเสมอ และแนวคิดทฤษฎีที่หามาควรมาจากแหลงที่มาหรือมาจากหนังสือประมาณ 3แหลงเปน
อยางนอย
บทที่ 2 สามารถนําไปใชไดกับบทที่ 1ตรง กรอบ และ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
บทที่ 2 สามารถนําไปใชไดกับบทที่ 5ตรง นําทฤษฎีไปสนับสนุนผลของสมมติฐาน วาสอดคลองหรือขัดแยงกับ
ผลวิจัยของนิสิตอยางไรและตองอธิบายดวย

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative
research) โดยใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) แบบวัดครั้งเดียว (one-shot study) และการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative research) และใชแบบสอบถาม (questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
3.6 สรุป
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ สวนที่ 1 xxxxxxxxxxxx ผูวิจัยจึงใชตารางเปรียบเทียบขนาด
ตัวอยาง โดยวิธี Yamane (1973) ทีร่ ะดับความนาจะเปนของความผิดพลาดที่ยอมใหเกิดขึ้นรอยละ 5 ได
กลุมตัวอยาง 400 คน
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ สวนที่ 2 คือ ผูประกอบการธุรกิจxxxxxxxxxxxxxxx โดยทําการ
สัมภาษณ
การเลือกกลุมตัวอยางและแผนการสุมตัวอยาง
การเลือกกลุมตัวอยางและแผนการสุมตัวอยางเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ เปนการสุมตัวอยางแบบหลาย
ขั้นตอน (multistage sampling) ทั้งแบบที่ใชทฤษฎีความนาจะเปน(probability sampling) และแบบไมใช
ทฤษฎีความนาจะเปน (non-probability sampling) โดยมีขั้นตอนการสุมตัวอยางดังนี้
ขั้นแรก การใชเขตพื้นที่xxxxxxxxx (ระบุที่มาดวย)
ผูวิจัยทําการเลือกเฉพาะพื้นที่ที่xxxxxxxxxxxxxxxx
จากนั้นใชการสุมตัวอยางแบบงาย (simple random sampling) โดยจับฉลากจากตัวแทนเขต คิด
xxxxxxxxxxxxxxxx (ที่มา xxxxxxxxxxxxxx) เปนจํานวนทั้งสิ้น xx เขต ไดแก xxxxxxxxxx
เมื่อไดตัวแทนเขตแลวใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยเลือกจาก
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx มีรายละเอียดแสดงตามตาราง 3.1

ตาราง 3.1
รายละเอียดจํานวนของกลุมตัวอยางในการวิจัย
ลําดับพื้นที่
เขตxxxxxxxxx
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxx
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxx
รวมจํานวนกลุมตัวอยางจํานวน

จํานวนกลุม
ตัวอยาง
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
400

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “xxxxxxxxxxxxxxxxxx ” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research)
สําหรับxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxโดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม
(questionnaire) โดยมีเนี้อหาแบงออกเปน x ตอน ดังนี้ **** จํานวนตอนของแบบสอบถามขึ้นอยูกับกรอบ
ของงานวิจัยเชน กรอบมี 4 กรอบ แบบสอบถามตองมี 4 ตอน
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานประชากรศาสตร check list
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับxxxxxxxx rating scale
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับxxxxxxxxxx rating scale
ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับxxxxxxxxxx rating scale
ตอนที่ 2-4 ของแบบสอบถามเกี่ยวกับนักทองเที่ยวเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale)
5 ระดับ ตามมาตราวัดแบบลิเคิรท (Likert’s Scale) ในการวิเคราะหxxxxxxxxxxxxx มีเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้
5
หมายถึง
เห็นดวยมากที่สุด
4
หมายถึง
เห็นดวยมาก
3
หมายถึง
เห็นดวยปานกลาง
2
หมายถึง
เห็นดวยนอย
1
หมายถึง
เห็นดวยนอยที่สุด

เครื่องมือสําหรับการสัมภาษณ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และใช
แบบสอบถาม (questionnaire) เปนขอคําถามแบบสัมภาษณที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนในการสรางดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาคนควารายละเอียดตาง ๆ จากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ ทฤษฎีและ
งานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ขั้นที่ 2 ศึกษาการหลักการสรางแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม และนําเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษา
ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบโครงสรางของ
แบบสอบถาม ความถูกตองเที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษาที่ใชและปรับปรุงแกไข
ขั้นที่ 4 นําแบบสอบถามที่แกไขแลว เสนอตอผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน(ดังมีรายชื่อใน
ภาคผนวก ก) ที่มีความเชี่ยวชาญดานการสรางเครื่องมือวิจัยและดานการศึกษา เพื่อตรวจสอบความ
สอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค พรอมทั้งพิจารณาความถูกตองชัดเจนของภาษาที่ใชโดยคา IOC
(Item-objective Congruence Index) จากการวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือไดคาดัชนีความสอดคลองที่
xxxx
ขั้นที่ 6 นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแกไขแลว
นําเสนออาจารยที่ปรึกษา พิจารณาความสมบูรณอีกครั้งและนําไปทดลอง (try-out) กับ xxxxx ที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกับลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) เพื่อใหไดแบบสอบถามที่
สมบูรณ โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธแอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach ไดคาความเชื่อมั่น
xxxxx
ขั้นที่ 7 นําขอบกพรองจากการทดลองมาปรับปรุงครั้งสุดทาย เพื่อนําไปพิมพเปน
แบบสอบถามฉบับสมบูรณที่ใชในการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย
โครงสรางของแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวนดังนี้
ตาราง 3.2
โครงสรางของแบบสอบถาม
สวนที่
ขอคําถาม
สวนที่ 1 xxxxxxxxxxx
สวนที่ 2 xxxxxxxxxxx
สวนที่ 3 xxxxxxxxxxx

จํานวนขอ
xx
xx
xx

ขอที่
xx
xx
xx

เกณฑการใหคะแนน
xxxxxxxxxxxxxxxx โดยใชคําถามแบบประเมินคา 5 ระดับของ Likert ดังนี้ (ที่มา xxxxxxxxx)
เห็นดวยมากที่สุด
5
คะแนน
เห็นดวยมาก
4
คะแนน
เห็นดวยปานกลาง
3
คะแนน

เห็นดวยนอย
2
คะแนน
เห็นดวยนอยที่สุด
1
คะแนน
เกณฑการแปลความหมายของคะแนน
สวนการจัดระดับxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ผูวิจัยไดจัดไว 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็น
ดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และเห็นดวยนอยที่สุด โดยใชคะแนนของคาเฉลี่ยของการจัดระดับ
xxxxxxxxxxxxx แลวแปลความหมายของคาเฉลี่ย ดังนี้ (อางถึงใน อนงคพรรณ ภาวิไล, 2548)
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.50
เห็นดวยนอยที่สุด
คาเฉลี่ยระหวาง 1.51-2.50
เห็นดวยนอย
คาเฉลี่ยระหวาง 2.51-3.50
เห็นดวยปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง 3.51-4.50
เห็นดวยมาก
คาเฉลี่ยระหวาง 4.51-5.00
เห็นดวยมากที่สุด
สําหรับการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรในการทดสอบสมมติฐานนั้น ในที่นี้ผูวิจัยไดใช
ความหมายคาสัมประสิทธสหสัมพันธของเดวิส (Davis’ Descriptions) ในการตีความหมาย เพื่อใหไดการ
ตีความคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสื่อความหมายไดตรงกัน (ที่มา 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

ที่มา. xxxxxxxxxxxxxxxxxx
การเก็บรวบรวมขอมูล
หลังจากที่ผูวิจัยไดรวบรวมรวมแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนแนวทางใน
การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาตามกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยผูวจิ ัยไดดําเนินการรวบรวมขอมูลในการ
วิจัยครั้งนี้อยางเปนขั้นตอนดังนี้
1. นําหนังสือขออนุญาตจาก วิทยาลัยพาณิชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพาถึงธุรกิจxxxxxxxxxxxxx
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อขออนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลและสนับสนุนการวิจัย
2. ผูวิจัยทําการแจกแบบสอบถามโดยทีมงานวิจัยที่ผานการอบรมวิธีการเก็บขอมูล จํานวน 10 คน
จากนั้นทีมงานวิจัยนําแบบสอบถามแจกใหกับนักเที่ยวที่ใชบริการธุรกิจนําเที่ยวที่ตั้งอยูในพื้นที่ 10 เขต เขตละ
40 ชุด

3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณมาจนครบ 400 ชุด ระหวางเดือนxxxx ถึงเดือนxxxx2554
4. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล จัดหมวดหมูของขอมูลในแบบสอบถาม กําหนดรหัสและลง
บันทึกขอมูล
5. นําขอมูลไปวิเคราะหทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
เมื่อทําการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามครบตามจํานวนแลวผูวิจัยไดนําขอมูลมาตรวจสอบความ
ถูกตองของชุดขอมูลแลวทําการลงรหัส (coding) หลังจากนั้นก็นําขอมูลที่ไดจากการลงรหัสเรียบรอยแลวไป
วิเคราะหโดยประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อทําการคํานวณคาสถิติตาง ๆ ที่ใชในการวิจัยและ
การวิเคราะหขอมูล มีรายละเอียดที่จะทําการวิเคราะห คือ
1.
2.
3.
4.

xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

บทที่ 4
ผลการศึกษา
ในการวิเคราะหขอมูลสําหรับงานวิจัยเรื่อง “xxxxxxxxxx” โดยที่ผูวิจัยไดเก็บรวบรวม ขอมูล
ตัวอยางมาจํานวน 400 ชุด ผลจากการเก็บแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด พบวามีแบบสอบถามตอบกลับมา
เปนจํานวน 400 ชุด คิดเปน 100% และแบบสอบถามที่สมบูรณจํานวน 400 ชุด คิดเปน 100% มาทําการ
วิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ และใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows (Statistical Package
for Social Science) โดยผูวจิ ัยไดทําการวิเคราะหตามสมมติฐาน ซึ่งในการวิเคราะหขอมูลและการแปล
ความหมายผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตางๆ ดังนี้
สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ผลตามกรอบตัวแปร
สวนที่ 3 ผลตามกรอบตัวแปร
สวนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4-1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
ชาย
หญิง
รวม

เพศ

จํานวน (คน)

รอยละ

400

100.00

จากตารางที่ 4-1 พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมากที่สุด จํานวน xxx
คน คิดเปนรอยละ xx.xx และเปนเพศหญิง จํานวน xxx คน คิดเปนรอยละ xx.xx
ตารางที่ 4-2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
ต่ํากวา 25 ป
25-30 ป
31-40 ป
41-50 ป
51 ปขึ้นไป
รวม

อายุ

จํานวน (คน)

รอยละ

400

100.00

วิธีการนําเสนอในบทที่ 4 ของแตละคนไมเหมือนกันขึ้นกับสมมติฐานและสถิติที่เลือกใชดวย

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก xxxxxxเขตxxxxxxx รวมทั้งสิ้นจํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถาม และนําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for windows
โดยการแจกแจงความถี่ หาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความxxxxxxxx ใช
ทดสอบการวิเคราะหความสัมพันธดวยคา
t-test และใช การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวหรือแบบมีปจจัยเดียว (One-Way ANOVA) เปน
การจําแนกขอมูลดวยตัวแปรหรือปจจัยเพียงปจจัยเดียวหรือเปนการวิเคราะหความแตกตางกันของระดับตาง
ๆ ของปจจัย ใชทดสอบการวิเคราะหความสัมพันธดวยคา F-test และ LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ
นําเสนอผลการศึกษา
สรุปผลการวิจัย
แบบยอๆ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลของสมมติฐานที่ 1xxxxxxxxxxxxxxxx
ผลของสมมติฐานที่ 2xxxxxxxxxxxxxx
อภิปรายผล
สวนนี้นําผลสมมติฐานที่ตั้งไวในบทที่ 1 มาอภิปรายวาสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีใดบางในบทที่ 2
ทําใหครบทุกสมมติฐานที่ตั้งไวในบทที่ 1
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1.xxxxxxxxxxxxxx
2.xxxxxxxxxxxxx
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1.xxxxxxxxxxxxxx
2.xxxxxxxxxxxxx
ขอเสนอแนะสําหรับผูประกอบการ
1.xxxxxxxxxxxxxx
2.xxxxxxxxxxxxx
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