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เอกสารสรุปแนวปฏิบัติท่ีดีดานการวิจัย ปการศึกษา 2563 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเปนสื่อในการเผยแพร

องคความรูดานการวิจัย ซึ่งเปนผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในโครงการจัดการความรูดานการวิจัยและ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 22-23 มีนาคม และ 29 มีนาคม 

2564 โดยสรุปจาก Tacit Knowledge ของผูรูในประเด็นดานการกำหนดโจทยวิจัยที่ดีเพื่อปูทางสูการตีพิมพ

เผยแพร ดานแนวทางการคนควาขอมูลจากแหลงตางๆ และการทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เก่ียวของ

กับโจทยการวิจัยการวิจัย ดานการใช IT เปนเครื่องมือในการสืบคนเพื่อพัฒนาบทความวิจัยและแนวทางการ

สืบคนขอมูลวรรณกรรมจากฐานขอมูลระดับนานาชาติและระดับชาติ ดานการสรางกรอบแนวคิดการวิจัยท่ี

เปนสากลสูการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ ดานการกำหนดตัวแปรและวิธีการวัดตัวแปรการให

คำนิยามตัวแปรในการเขียนบทความวิจัย และ Explicit Knowledge จากสื่อสารสนเทศภายนอก 

ซึ่งฝายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ หวังเปนอยาง

ยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนองคความรูที่ชวยเปนแนวทางใหนักวิจัยไดศึกษาเพื่อใหเกิดแนวปฏิบัติที่ดีตอไป 
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สรุปแนวปฏิบัติที่ดีดานการวิจัย 

ประเด็น เทคนิคการเขียนบทความ การทบทวนวรรณกรรม และการสรางกรอบแนวคิดการวิจัยที่เปนสากล 

สูการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ 

(ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในโครงการจัดการความรูดานการวิจัย และพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

 คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 22-23 มีนาคม และ 29 มีนาคม 2564) 

โดยฝายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

 

Tacit Knowledge: จากวิทยากรอาจารย ดร.อำพล ชะโยมชัย 
 

แนวปฏิบัติท่ีดีประเด็นดาน : การกำหนดโจทยวิจัยที่ดี เพื่อปูทางสูการตีพิมพเผยแพร 

 โจทยวิจัยอาจไมจำเปนตองเริ่มจากปญหาเสมอไป แตอาจเริ่มตนจากการอานทบทวนวรรณกรรมกอน เพ่ือให

มั่นใจวางานวิจัยของเราจะมีแนวคิดทฤษฎีรองรับ และใหเห็นภาพรวมมรอนาคตของงานวิจัยของเรา 

 การอานทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ อาจมาจากการอานบทความตางประเทศ เพ่ือหาโจทยวิจัยที่เมืองไทยยัง

ไมเคยทำ 

 โจทยวิจัยอานมากจากการตอยอดจากงานวิจัยที่ผูอ่ืนเคยทำไว โดยอาจมาจากขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้ง

ตอไปของงานวิจัยที่รีวิว 

 การเลือกหัวขอปญหาของการวิจัย อาจพิจารณาจาก 

o เปนหัวขอหรือปญหาที่ตนสนใจและตนมีความรู  

o เปนหัวขอหรือปญหาที่มีขอมูล แนวคิด หรือทฤษฎีรองรับ 

o เปนหัวขอหรือปญหาที่ใหความรูใหมและไมซ้ำซอน 

o เปนหัวขอหรือปญหาที่ใหประโยชน (เชิงนโยบาย เชิงวิชาการ หรอืเชิงธุรกิจ) 

 หลักในการเลือกหัวขอวิจัย อาจพิจารณาจาก 

o ทันสมัยหรือทันเหตุการณ มีประโยชน 

o อยูในความสนใจของคนทั่วไป หรือยังไมมีใครทำ 

o อยูในความรู ความชำนาญ หรือความถนัดของตนเอง 

o เขาถึงแหลงขอมูลไดงายและมีเอกสารขอมูลสนับสนุนมากเพียงพอ 

o มีระยะเวลาทำวิจัยใหสำเร็จได 

 ขั้นตอนในการกำหนดปญหาการวิจัย 6 ขั้นตอน 

o ศึกษาแหลงท่ีมาของปญหา 

o คัดกรองปญหา 

o กำหนดประเด็นและขอบเขตของปญหา(RP) 

o ตั้งชื่อเรื่อง(RT) 

o กำหนดคำถามวิจัย(RQ) 

o กำหนดวัตถุประสงคการวิจัย(RO)  
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ผังสรุปขั้นตอนในการกำหนดปญหาการวิจัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ศึกษา

แหลงที่มาของ

ปญหา 
 

ขั้นตอนการ

กำหนด

ปญหาการ

วิจัย  

ปญหาจาก

แหลงที่มาปฐมภูมิ  
 

ปญหาจาก

แหลงท่ีมาทุติยภูมิ 
 

 รายงานตางๆขององคกร 

 ขอมูลจากหนวยงานภาครัฐ 

 สภาหอการคาไทย 

 สำนักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ 

 ฐานขอมูลอ่ืนๆ 

 การสังเกตของผูวิจัยโดยตรง 

 สถานการณสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

 คำแนะนำจากผูเช่ียวชาญในสาขาอาชีพ 

2.คัดกรองปญหา 

 

ปญหาทั่วไป 

ปญหาของการวิจัย 

(Research Question) 

3.กำหนด

ประเด็นและ

ขอบเขตของ

ปญหา(RP) 

 ทบทวนวรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 วิเคราะหและกำหนดตัวแปรที่เก่ียวของ 

 เช่ือมโยงตัวแปรเขากับแนวคิดหรอืทฤษฎี 

4. ตั้งช่ือเรื่อง

(RT) 

สื่อความหมายชัดเจน 

สื่อความสมัพันธของตัว

แปรงานวิจัย 

 บงบอกทิศทาง 

 กระชับ ไมกำกวม 

 สื่อถึงเน้ือหาและขอบเขตงานวิจัย 

What 

Who 

Where 

When 

5.กำหนดคำถาม

วิจัย(RQ) 

 เกียวขอ้งกบัเรอืงทศีกึษา 

 เป็นคาํถามทตีอ้งการคาํตอบมากทีสดุ 

(คาํถามหลกั) 

 คาํถามทเีกียวขอ้ง (คาํถามรอง) 

6.กำหนด

วัตถุประสงคการ

วิจัย(RO) 

 

เขียนเปนประโยคบอกเลา 

ใชภาษาอานงาน กระชับ ชดัเจน 

ระบุพฤติกรรมที่ตองการศึกษา 

 

เพื่อหาคา...  

เพื่อศึกษา... 

เพื่อวเิคราะห ... 

เพื่อประเมิน... 

เพื่อเปรียบเทียบ... 

เพื่อสำรวจ... 

เพื่อหาความสัมพันธ... 

เพื่อทดสอบอิทธพิล... 



3 
 
แนวปฏิบัติท่ีดีประเด็นดาน : แนวทางการคนควาขอมูลจากแหลงตางๆ และการทบทวนวรรณกรรมและ

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับโจทยการวิจัยการวิจัย 

 คำวา “วรรณกรรม” ไมใชแคงานวิจัยเทานั้น แตหมายรวมถึง บทความวิจัย,บทความวิชาการ, วิทยานิพนธ, 

ตำรา, หนังสือ, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, ขอมูลสารสนเทศตางๆ, Internet 

 การทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีที่ดี คือ ทฤษฎีท่ีมีความนาเชื่อถือและไดรับการยอมรับจากสวนรวม โดยผูวิจัย

อาจศึกษาทฤษฎีจากนักวิชาการที่ไดชื่อวาเปนเจาพอเจาแมของทฤษฎีนั้นๆ เพื่อแสดงวาเราเขาถึงทฤษฎีนั้น

อยางแทจริง 

 วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัย ประกอบไปดวย 

o วรรณกรรมในสวนบทนำ  

o วรรณกรรมในสวนแนวคิดหรือทฤษฎี 

o วรรณกรรมในสวนตัวแปรของงานวิจัย 

o วรรณกรรมในสวนความสัมพันธระหวางตัวแปร 

o วรรณกรรมในสวนการวิเคราะหสถิติ 

 

 ในการทบทวนวรรณกรรม ควรศึกษาทั้ง วรรณกรรมของตัวแปร และ วรรณกรรมที่แสดงความสัมพันธของ

ตัวแปร 

 

   

 

 

ภาพที่ 1 ตัวอยางตัวแปร 

 จากภาพที่ 1 วรรณกรรมของตัวแปร คือ วรรณกรรมท่ีอธิบายวา ตัวแปร A หมายถึงอะไร มีรายละเอียดหรือ

ลักษณะอยางไร มีความสำคัญอยางไร อางอิงมาจากวรรณกรรมของใคร  ตัวแปร B,C,D หมายถึงอะไร มี

รายละเอียดหรือลักษณะอยางไร มีความสำคัญอยางไร อางอิงมาจากวรรณกรรมของใคร โดยศึกษาเฉพาะตัว

แปรแตละตัว ที่ไมจำเปนตองมีความสัมพันธหรือเก่ียวของกัน 

 จากภาพที่ 1 วรรณกรรมที ่แสดงความสัมพันธของตัวแปร คือ  วรรณกรรมที่อธิบายหรือเคยศึกษาวา  

ตัวแปรแตละตัวในการศึกษามีความสัมพันธ หรือมีอิทธิพล หรือมีผลตอกันอยางไร เพื่อใหการทบทวน

วรรณกรรมนั้นมีความสมบูรณ ครบทุกมิติ เชน จากรูปผูวิจัยควรศึกษาทบทวนวรรณกรรมวา มีวรรณกรรม

ใดบาง ที่เคยศึกษาความสัมพันธ หรอื อิทธิพลท่ีมีตอกันของปจจัยแตละตัว เชน  

A มีความสัมพันธ หรือ มีอิทธิพล หรือมีผลตอตัวแปร B อยางไร จากวรรณกรรมท่ีเคยศึกษาในตัวแปรนี้ 

A มีความสัมพันธ หรือ มีอิทธิพล หรือมีผลตอตัวแปร C อยางไร จากวรรณกรรมท่ีเคยศึกษาในตัวแปรนี้ 

A มีความสัมพันธ หรือ มีอิทธิพล หรือมีผลตอตัวแปร D อยางไร จากวรรณกรรมที่เคยศึกษาในตัวแปรนี้ 

 

บทที่ 1 

บทที่ 2 , 5 

บทที่ 3 
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 การทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัย ควรทบทวนทั้งวรรณกรรมที่มีแนวโนมวาสอดคลองกับงานวิจัยของเรา และ

อาจทบทวนงานวิจัยที่มีแนวโนมจะไมสอดคลองกับงานวิจัยของเรา เพ่ือใหครบในทุกมิติและอาจเปนขอมูลใน

การอภิปรายผลการวิจัยในบทที่ 5 อีกดวย 

 การทบทวนวรรณกรรมท่ีละเอียดและครอบคลุม อาจนำมาซึ่งกรอบแนวคิดของการวิจัยได 

 

แนวปฏิบัติท่ีดีประเด็นดาน : แนวทางการสืบคนขอมูลวรรณกรรมจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ 

 และระดับชาติ 

 แหลงทบทวนวรรณกรรม ที่ผูวิจัยสามารถเขาไปศึกษางานเพื่อทบทวนวรรณกรรม ฐานขอมูลตางประเทศ 

เชน ProQuest, Emerald, Scopus ฯลฯ และฐานขอมูลประเทศไทย เชน Thai jo, ThaiLIS เปนตน 

 

ภาพที่ 2 ตัวอยางแหลงสืบคนออนไลน 
 

 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ผูวิจัยทบทวนหรือนำมาอางอิง ไมควรเกิน 5 ป แตหากเปนสาขาของการ

วิจัยที่เทรนเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เชน ดานการตลาด การทองเท่ียว ดิจิทัล ฯลฯ อาจรีวิวงานที่ไมเกิน 3 

ป เพื่อใหเกิดความใหมในงานและแสดงถึงการติดตามเทรนในการเปลี่ยนแปลง 

 การทบทวนวรรณกรรมจากหลายแหลง ผูวิจัยอาจทำตารางสรุปเนื้อหา เพ่ือใหงายตอการศึกษาเปรียบเทียบ 

หรือจัดกลุมของตัวแปร ในงานวิจัยที่ทบทวน เชนตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 ตัวอยางตารางสรุปเนื้อหาของงานวิจัยที่ทบทวนวรรณกรรม 
 

ชื่อเจาของ

ผลงาน 
ช่ือผลงาน ปที่เผยแพร 

ประเด็นของ

การวิจัย 

เปาหมาย

ในงานวิจัย 

ตัวแปรใน

การศึกษา 
ผลการวิจัย 

ขอเสนอแนะ

จากงานวิจัย 
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 ในการทบทวนวรรณกรรม หนึ่งในปจจัยที ่สำคัญอันดับตนๆ คือ การอางอิงแหลงที่มาของวรรณกรรม  
เพื่อลดปญหาการ Plagiarism 

 การตรวจสอบความซ้ำซอนของงานวิจัย ในเบื้องตนอาจตรวจสอบจาก โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ หรือ Turnitin  
 สิ่งสำคัญประการหนึ่งของการทบทวนวรรณกรรม คือ ตองไมคัดลอกโดยวิธี Copy and Paste แตนักวิจัย

ควรอาน สรุปความ สังเคราะห และเขียนเรียบเรียงเปนประโยคของตนเอง (Rewrite)  
 ในการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยสามารถรีวิวขอคำถามของงานวิจัยแตละเลม เพ่ือดึงขอคำถามที่เปนประเด็น

ที่เก่ียวของกับงานวิจัยมาเปนแนวทางในการสรางขอคำถามงานวิจัยของเรา 

 ประเด็นที่มักพบในการเขียนทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของ ที่นักวิจัยควรใหความสำคัญ 
o วรรณกรรมที่เกา (เกิน 10 ป) 
o เนื้อหาไมตรงกับแนวทางการวิจัย 
o เนื้อหาไมสมบูรณ หรือมีนอยเกินไป 
o ขาดขอสรุปจากผูวิจัย (นยิามศพัทเฉพาะสำหรับงานวิจัย) 
o เนื้อหามีลักษณะคัดลอก (Plagiarism) 
o ภาษาที่เปนภาษาพูด 
o การเขียนประโยคไมเปนไปตามหลักภาษาและหลักวิชาการ  

 การสรุปโมเดลหรือการอภิปรายผลการวิจัยในรูปแบบโมเดล ผูวิจัยอาจใสเสนประในกรอบที่ไมมีผล เพื่อให
เขาใจวาจากกรอบแนวคิดในบทท่ี 2 เมื่อนำมาอภิปรายผลในบทที่ 5 ตัวแปรใดที่ไมมีผลและตัวแปรใดท่ีมีผล 

 

 

แนวปฏิบัติท่ีดีประเด็นดาน : กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) 

 กรอบแนวคิดการวิจัย มีความสำคญัมาก เปนเสมือน “Roadmap” หรือ “แผนงานวิจัย”  

 เปนการสรุปจากแนวคิด ทฤษฎี ขอคนพบจากงานวิจัยตางๆ จนไดตัวแปรและกรอบแนวคิดที่มีความสัมพันธ

กับปญหาของการวิจัย 

 กรอบแนวคิดที่ดีจะแฝงไปดวย วัตถุประสงค ประชากร แนวคิดทฤษฎี สมติฐานของการวิจัย 

 ในการสรางเครื่องมือ การเก็บขอมูลตามหลักประชากรศาสตรนักวิจัยควรจะตองเก็บอยูแลว แตจะนำมาใช

หรือนำมาใสในกรอบแนวคิดหรือไมน้ันเปนอีกเรื่อง 

 ในการสรางกรอบแนวคิดการวิจัย “ผูใหขอมูล” และ “หนวยวิเคราะหขอมูล (Unit of Analysis)” 2 สิ่งน้ี

แตกตางกัน ซ่ึงผูใหขอมูลอาจไมไดเปนหนวยวิเคราะหเสมือไป  

 ในการวิจัย นักวิจัยจะตองระบุวา หนวยวิเคราะหขอมูล เปนหนวยใด เชน หนวยเปนคน หรอืเปนองคกร 

 ในการสรางกรอบแนวคิดการวิจัย ควรจะสราง “กลุมตัวแปร” ใหเปนกลุมเพ่ือใหงายตอการรันสถิติ 

 การสรางกรอบแนวคิดการวิจัยหนึ่งในวิธีที่ถูกนำมาใช คือ การยกกรอบแนวคิดทฤษฎีมาเปนกรอบแนวคิด

การวิจัย โดยอาจเพิ่มเติมความใหมจากขอคนพบในการทบทวนวรรณกรรมเพื่อเสริมเขาไปในกรอบแนวคิดที่

เปนทฤษฎี เพ่ือใหเกิดความใหมในงานวิจัย 

 กรอบแนวคิดการวิจัยที่ดีควรสะทอน เชื่อเรื่อง วัตถุประสงค สมมติฐาน ตัวแปร สถิติที่ใช 
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แนวปฏิบัติที่ดีประเด็นดาน : การกำหนดตัวแปรและวิธีการวัดตัวแปรการใหคำนิยามตัวแปรในการเขียน

บทความวิจัย (Variable) 

 การกำหนดตัวแปรของงานวิจัย ขึ้นอยูกับวานักวิจัยตั้งวัตถุประสงคของการวิจัยแบบใด และวางแผนการใช

สถิติตัวใด เชน หากเปน คาสหสัมพันธ (Correlation) ในการสรางกรอบแนวคิดการวิจัย ตัวแปรแตละตัวจะ

ไมมีอิทธิพลตอกัน โดยจะมีแคความสัมพันธตอกันเทานั้น ดังภาพตัวอยางที่ 3 แตหากเลือกใชสถิติท่ีเปน การ

วิเคราะหการถดถอย (Regression) จะเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอกัน ดังเชนภาพที่ 4 

 

 

 

ภาพที่ 3 ตัวอยางตัวแปรที่มีความสัมพันธตอกัน แตไมมีอิทธิพลตอกัน 

 

 

 

 ภาพที่ 4 ตัวอยางตัวแปรที่มีอิทธิพลตอกัน ในภาพ ตัวแปร A เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอ ตัวแปร B 

 

แนวปฏิบัติท่ีดีประเด็นดาน : เครื่องมือในงานวิจัย 

 แบบสอบถามในงานวิจัยนักวิจัยควรเริ่มตนจากการทบทวนวรรณกรรมใหมากที่สุด เพื่อสรางตัวแปร และ

นำไปสูการนิยามศัพท และการสรางแบบสอบถาม 

 ที่มาของขอคำถามในงานวิจัย อาจมากจาก 3 แหลง ไดแก 

1. จากการสรางคำนิยามศัพทเฉพาะหรือนยิามเชิงปฏิบัติการ 

ผูว ิจัยตองรวบรวมความหมายหรือขอมูลตาง ๆ จากนักวิชาการหรือนักวิจัยที่นำมาศึกษาแลวกำหนด

นิยามข้ึนมาเฉพาะกับงานวิจัยตนเอง 

2. จากตัวแปรและงานวิจัยที่คัดเลือกมาศึกษา 

 ผูวิจัยสกัดตัวแปรจากงานวิจัย และหากมีขอคำถามแสดงประกอบไว ผูวิจัยสามารถนามาดัดแปลงเพื่อให

ในงานวิจัยตนเองได แตตองมีการอางอิงแหลงที่มา (พรอมเขียนลงในบรรณานุกรมดวย) 

3. จากงานวิจัยที่เนนการพัฒนาแบบสอบถามหรือเครื่องมือเพื่อใชในธุรกิจ 

 ผูวิจัยสามารถนาแบบสอบถามดังกลาวมาใชไดเลยแตตองอางอิงที่มา คือ ชื่อผูพัฒนา ชื่อแบบสอบถาม

เชน SERVQUAL, CDNP, etc. 

 *** ควรสงE-mail ไปหาเจาของ/ผูพัฒนา เพ่ือใหถูกตองและไมเสี่ยงตอการคัดลอก 

 ขอคำถามในเครื่องมือในการวิจัย ผูวิจัยสามารถเลือกวิธีการจัดเรยีงขอคำถาม ไดดังนี้ 

o เรียงจาก คำถามท่ัวไป ไปสู คำถามถามที่จำเพาะ 

o เรียงจาก คำถามงาย ไปยัง คำถามยาก 

o เรียงคำถามเปนหมวดหมู 

A B 

A B 
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 การตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย ผูวิจัยอาจตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) และ ความ

เที่ยง (Reliability) ของเนื้อหา 

 ความตรงตามเนื้อหา (Content validity) คือ การตรวจความสอดคลองระหวางเนื้อหาของคำถาม (Item 

content) กับเนื ้อหาในนิยามเชิงปฏิบัติการ (Operational definition) และแนวคิด ทฤษฎีของตัวแปร 

(Theoretical definition)โดยมีประเด็นการพิจารณา 3 ประเด็น  

  1. พิจารณาความสอดคลองระหวางเนื้อหาของคำถามกับเนื้อหาในนิยามเชิงปฏิบัติการและแนวคิด 

ทฤษฎีของตวัแปร 

  2. พิจารณาความชัดเจนและความเหมาะสมของคำถาม  

  3. พิจารณาความเหมาะสมของการจัดเรียบลำดับคำถาม 

 ความเที่ยง (Reliability) คือ ความสม่ำเสมอ (Consistency) หรือความคงท่ี (Stability) ของคาที่วัดได โดย

ใชเครื่องมือเดิม (Same instrument) วัดจากกลุมตัวอยางกลุมเดิม (Same sample) และวัดในพื้นที่เดิม 

(Same setting) ซึ่ง ปจจัยที่มีผลตอความเที่ยง ไดแก 

o ความเปนเอกพันธของคำถาม (Homogeneity of items) แตละขอคำถามมีลักษณะเดียวกัน ผูตอบ

ตอบไปในแนวทางเดียวกัน 

o จำนวนคำถามในแบบสอบถาม (Number of items) แบบสอบถามท่ีมีขอคำถามมากกวา คาความ

เที่ยงจะสูงกวา 

o ความสมบูรณของขอมูลท่ีไดรับกลับคืน คำถามที่มีขอมูลสูญหาย(ไมตอบ) ที่มากกวารอยละ 15 จะมี

ผลตอความเที่ยง 

o ความแปรปรวนของขอมูล ขอมูลที่มีการกระจายตัวแบบโคงปกติ คาความเที่ยงจะสูงกวา, ขอมูลจาก

กลุมตัวอยางที่มีลักษณะตางกัน (Heterogeneous group) จะมีความแปรปรวนมากกวา ทำใหคา

ความเที่ยงสูงกวา 

 การทดสอบความเท่ียง(Reliability)หากมีขอคำถามใดที่คาไมถึง 0.7 ผูวิจัยอาจพิจารณาตัดขอคำถามนั้นออก  

 การวิเคราะหการถดถอย(Regression) ใชกับงานวิจัยที่มุงศึกษาอิทธิพลของตัวแปรหนึ่งท่ีมีตออีกตัวแปรหนึ่ง 

 ถาวัตถุประสงคงานวิจัย เนนศึกษาความแตกตาง อาจมุงเนนตัวแปรตนที่เปนประชากรศาสตร (เพศ, อายุ 

ฯลฯ) 

 ในการสรางขอคำถามการวิจัย จำนวนของตัวเลือกที่เปนตัวแปรแตละตัวในขอคำถาม ไมควรมากหรือนอย

เกินไป ความเหมาะสมของจำนวนตัวเลือกในขอคำถามคือประมาณ 4-6 ตัวเลือก และไมควรต่ำกวา 3 

ตัวเลือก 

 สถิติที่เนนการทดสอบ Model เชน SEM 

 T-Test เปนสถิติที่ใชรับตัวแปรไมเกิน 2 คา F-Test เปนสถิติที่ใชรับตัวแปร 3 คาขึ้นไป ซึ่งทั้ง 2 ประเภท

จะตองทดสอบความแปรปรวน (Leven’s test)  
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สรุปแนวปฏิบัติท่ีดีดานการวิจัย 

Explicit Knowledge จากการคนควาและรวบรวมจากสารสนเทศภายนอก 

 

เจาขององค

ความรู 

ชื่อ/ประเด็นองค

ความรู 

QR Code  

เพ่ือเขาถึงองคความรู 
ที่มา 

ผดุงศักดิ์  

รัตนเดโช 

 

เทคนิคการ

ตีพิมพ

ผลงานวิจัยใน

วารสาร

นานาชาติ 
 

 

https://aed.op.kmutnb.ac.th/documents/1-3.pdf 

สิริญญา  

ทายะ 

 

เทคนิคการ

ตีพิมพบทความ

วิจัยในวารสาร 

ระดับนานาชาติ  
 

http://www.nmc.ac.th/2018/km/km0004.pdf 

กิตติศกัดิ ์

เจิมสิทธิประเสริฐ 
เทคนิคการ

ตีพิมพ

ผลงานวิจัยใน

วารสารระดับ

นานาชาติ 
 

 

http://fofa.swu.ac.th 

สุดาว เลิศวิสุทธิ

ไพบูลย 

 

เทคนิคการ

เลือกวารสาร

นานาชาติเพ่ือ

ตีพิมพ

ผลงานวิจัย 
 

 

https://www.stou.ac.th/schools/shs/booklet/book581/KM581.pdf 

คณะกรรมการ

สรางองคความรู

ทางวิชาการ 

คณะ

วิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัย

เกษมบัณฑติ 

เทคนิคการ

เลือกแหลง

ตีพิมพและ

เผยแพร

ผลงานวิจัย 
 

http://eng.kbu.ac.th/home/km/pdf/2560/KM-1.pdf 

 



สรุปแนวปฏิบตัิทดีีดา้นการวจิยั ปีการศึกษา 2563

ฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ คณะวทิยาการจดัการ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์
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