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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ๑) เพื่อส ารวจความพึงพอใจการให้บริการงานวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ 2564 2) เพื่อน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง การด าเนินงานของงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ์ เกี่ยวกับความพึงพอใจการให้บริการงานวิจัย ในครั้งต่อไป 
 ประชากรท่ีใช้ในงานวิจัยได้แก่ผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี จ านวน 89 คน   
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ งานวิจัยพัฒนา 
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาความพึงพอใจในด้านการบริการทางด้านงานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา นั้นจัดท าขึ้นเนื่องจากความต้องการข้อมูลด้านการบริการเกี่ยวกับงานวิจัย
พัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  รวมท้ังวิเคราะห์การให้บริการในด้านต่างๆ ท่ีผู้รับบริการได้รับจากงานวิจัย
พัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ เพื่อน าผลการวิเคราะห์มาพัฒนาและปรับปรุงบริการด้านงานวิจัยพัฒนา 
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นการบริการท่ีได้มาตรฐานยิ่งขึ้น 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล สามารถเก็บข้อมูลท่ีมีคุณภาพจากผู้บริหาร ครู/อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี โดยมีผู้ตอบแบบถามจ านวน 72 คน โดย
หาค่าร้อยละและคะแนนเฉล่ีย จากการศึกษา ข้อมูลตอนที่ 1 เป็นเพศชาย จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 
เพศหญิงจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78  ข้อมูลตอนที่ 2 ผู้รับบริการด้านงานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์เกิดความพึงพอใจอันดับท่ี ๑ คือ ได้รับบริการท่ีตรงตามความต้องการ คิดเป็นร้อยละ 4.5139 ผลการ
ประเมิน มากที่สุด ผลการประเมินเฉล่ียได้คะแนน 4.4306 อยู่ในระดับ มาก ข้อมูลตอนที่ 3 ไม่มีข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 

 



 
ค าน า 

 
การวิจัยในช้ันเรียนนั้นมุ่งแก้ปัญหาและ/หรือพัฒนางานท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนในช้ันเรียน ซึ่งต้อง

บังเกิดประโยชน์แก่ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ ให้ในการพัฒนาการเรียนรู้อยู่แล้ว และต้องส่งผลต่อผลงานของครูผู้สอน
และโรงเรียนตามมา และนอกจากนี้การวิจัยในช้ันเรียนนี้ยังสอดคล้องกับแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถ  จัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง  ของ
กระบวนการเรียนรู้ ท้ังนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่าง ๆ มาตรา 30 ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ
การศึกษา ได้กล่าวถึงการวิจัยในกระบวนการจัดการศึกษาของผู้เกี่ยวข้อง ดังเช่น ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนา
ส่ือการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ผู้สอนน ากระบวนการวิจัยมาผสมผสาน บูรณาการ
ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สามารถใช้กระบวนการวิจัย
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ด้วย  
 ขอขอบคุณผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการทุกฝ่าย และขอขอบคุณคณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปผล
ทุกท่านท่ีเสียสละเวลา ก าลังกาย และก าลังใจ จนท าให้การประเมินความพึงพอใจในการรับบริการของงานวิจัยฯ
ครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินและข้อเสนอแนะท่ีได้รวบรวมด้วยความอุตสาหะนี้ น าไป
พัฒนาการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการของงานวิจัยฯ ให้ได้ดังวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ในโอกาสต่อไป 
 
 
 
       งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ 
              ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
การวิจัยในช้ันเรียนนั้นมุ่งแก้ปัญหาและ/หรือ พัฒนางานท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนในช้ันเรียน ซึ่งต้อง

บังเกิดประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา ในการพัฒนาการเรียนรู้อยู่แล้ว และต้องส่งผลต่อผลงานของครูผู้สอนและ
โรงเรียนตามมา และนอกจากนี้การวิจัยในช้ันเรียนนี้ยังสอดคล้องกับแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ ท้ังนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่าง ๆ มาตรา 30 ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ
การศึกษา ได้กล่าวถึงการวิจัยในกระบวนการจัดการศึกษาของผู้เกี่ยวข้อง ดังเช่น ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนา
ส่ือการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ผู้สอนน ากระบวนการวิจัยมาผสมผสาน บูรณาการ
ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สามารถใช้กระบวนการวิจัย
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ด้วย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อส ารวจความพึงพอใจการให้บริการงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 2. เพื่อน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง การด าเนินงานของงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ เกี่ยวกับความพึงพอใจการให้บริการงานวิจัย ในครั้งต่อไป 

  

ขอบเขตของการวิจัย 
           1. ประชากรของการประเมิน คือ ผู้บริหาร  ครู - อาจารย์  ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
           2. กลุ่มตัวอย่างของการประเมิน คือ ผู้บริหาร  ครู - อาจารย์  ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ท่ีใช้บริการ
งานวิจัยฯ  จ านวน  89  คน              
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดท าข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินเก็บมาจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีใช้ในการด าเนินการและแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ท่ีมีความพึงพอใจการให้บริการงานวิจัย         
ประจ าปีงบประมาณ 2564  
 

ระยะเวลาการวิจัย 
 ปีการศึกษาท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2564  ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จังหวัดชลบุรี  
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการของงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2.  ทราบผลการประเมินรายด้าน เพื่อน ามาปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้องตามรายด้าน 

 
 



บทที่ 2 
แนวคดิ ทฤษฎีและงานศกึษาทีเ่กี่ยวข้อง 

 
การวิจัย (Research)  

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย  การวิจัยคืออะไร  ความหมายของการวิจัย (research)  นี้  มีผู้ท่ีอยู่ใน
วงการวิจัยให้ค านิยามไว้มากมาย พอจะประมวลได้ดังนี้ 

การวิจัย  เป็นกระบวนการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ตามธรรมชาติอย่างมีระบบระเบียบ
และมีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอน  เพื่อให้ได้ความรู้ท่ีเช่ือถือได้  (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2535: 14) 

การวิจัย คือกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง หรือการพยายามค้นหาค าตอบ หรือหาความรู้ความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคม โดยใช้วิธีการศึกษาอย่างมีระเบียบและมีหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ 
(scientific methods)  (นันทวัน  สุชาโต, 2537: 7) 

การวิจัย คือกระบวนการแสวงหาหรือพัฒนาองค์ความรู้ท่ีมีลักษณะเป็นนัยท่ัวไปอย่างมีระบบแบบแผน
โดยวิธีการอันเป็นท่ีเช่ือถือได้  (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2540: 2) 

การวิจัย  หมายถึง  กระบวนการแสวงหาความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องในส่ิงท่ีต้องการศึกษา  มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  การจัดระเบียบ ข้อมูล  การวิเคราะห์และการตีความหมายผลท่ีได้จากการวิเคราะห์  ท้ังนี้เพื่อให้
ได้มาซึ่งค าตอบอันถูกต้อง (สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2540: 1)  

หากพิจารณาจากความหมายของการวิจัยดังกล่าว  จะเห็นว่าการวิจัยเป็นการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์นั่นเอง 

 
การวิจัยมีก่ีประเภท 
 การจ าแนกประเภทของการวิจัยสามารถจัดท าได้หลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับผู้จ าแนกว่าจะอาศัยเกณฑ์หรือ
หลักการใดในการจ าแนก  ซึ่งแนวทางในการจัดจ าแนกตามเกณฑ์ต่างๆ มีดังนี้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ , 
2535: 17-21) 
 
1. ประเภทของการวิจัยแบ่งตามประโยชน์ของการน าผลไปใช้  แบ่งตามเกณฑ์นี้จะมี 3 ประเภท ได้แก่ 

1.1 การวิจัยพื้นฐานหรือการวิจัยบริสุทธิ์ (basic or pure research) การวิจัยแบบนี้เป็นการท าวิจัยเพื่อ
ขยายขอบเขตของความรู้ให้กว้างขวางออกไป  เป็นการสร้างทฤษฎีและแนวความคิดใหม่ๆ เสริมสร้างวิชาการให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น การวิเคราะห์มุ่งหาสารอาหารในกล้วย  โดยมุ่งหาว่ากล้วยประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้าง
เท่านั้น  การวิจัยแบบนี้   มักจะใช้เวลานาน และใช้ประโยชน์ได้ต่อเมื่อไปวิจัยต่อ 

1.2 การวิจัยประยุกต์ (applied research) การวิจัยแบบนี้มุ่งน าผลไปใช้เพื่อปรับปรุงสภาพของสังคม
และความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้ดีขึ้น เช่น จากผลการวิจัยพื้นฐานพบว่า การสอนด้วยวิธีการใช้สไลด์ประกอบจะท า
ให้นักเรียนสนใจการเรียนและจ าได้นาน ครูก็ลองน าผลการวิจัยนี้ไปทดลองและหาประสิทธิภาพของการสอนดูว่า
ท าให้นักเรียนสนใจมากขึ้น และนักเรียนจ าเรื่องราวท่ีสอนได้นานจริงหรือไม่  ถ้าปรากฏว่ามีประสิทธิภาพก็จะท า
ให้ครูน าไปใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนต่อไป 

1.3 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research)  การวิจัยแบบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆ 
หรือวิธีการใหม่ๆ  และน ามาใช้แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการท างานโดยตรง  เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ  
ในการท างาน  โดยหวังท่ีจะปรับปรุง แก้ไขสภาพการท างานให้ดีขึ้นกว่าเดิม  การวิจัยแบบนี้แท้จริงเป็นการวิจัย



ประยุกต์ลักษณะหนึ่ง  แต่ต่างกับการวิจัยประยุกต์ท่ัวไปตรงท่ีการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะศึกษาเฉพาะท่ี เฉพาะ
หน่วยงาน  ผลการวิจัยน าไปใช้สรุปอ้างอิงไปยังกลุ่มอื่นหรือประชากรไม่ได้ 
 
2. ประเภทของการวิจัย แบ่งตามวัตถุประสงค์และวิธีการเสนอข้อมูล การวิจัยที่แบ่งตามเกณฑ์นี้อาจแบ่ง      
ได้เป็น 5 ประเภท คือ 
 2.1 การวิจัยขั้นส ารวจ (exploratory research) เป็นการวิจัยท่ีต้องการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น 
เพื่อหาข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้นเท่านั้น ไม่มีการตั้งสมมติฐาน และไม่มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลใน
ลักษณะตัวแปรท่ีแตกต่างกัน 
 2.2 การวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) เป็นการวิจัยท่ีต้องการหาค าตอบว่าอะไรและอย่างไร
มากกว่าท่ีต้องการหาค าตอบว่าท าไม รวมท้ังไม่มีการคาดคะเนปรากฏการณ์ในอนาคตแต่อย่างไร  การวิเคราะห์
ข้อมูลอาจจะมีการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรท่ีศึกษาด้วย 
 2.3 การวิจัยเชิงอรรถาธิบาย (explanatory research) เป็นการวิจัยท่ีพยายามช้ีหรืออธิบายให้เห็นว่าตัว
แปรใดมีความสัมพันธ์ หรือเกี่ยวข้องกับตัวแปรใดบ้าง และความสัมพันธ์นั้นมีลักษณะอย่างไร เป็นเหตุผลของกัน
และกันหรือไม่ 
 2.4 การวิจัยเชิงคาดคะเน (predictive research) เป็นการวิจัยท่ีพยายามช้ีให้เห็นหรือคาดคะเน
เหตุการณ์ในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีศึกษา 
 2.5 การวิจัยเชิงวินิจฉัย (diagnostic research) เป็นการวิจัยเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้น จะได้
น าไปแก้ไขป้องกันได้ถูกต้อง 
 
3. ประเภทของการวิจัย แบ่งตามความสามารถในการควบคุมตัวแปร การวิจัยที่แบ่งตามเกณฑ์นี้อาจแบ่งได้
เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
 3.1 การวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) เป็นการวิจัยท่ีผู้วิจัยจัดสร้างสถานการณ์และเงื่อนไข
ต่างๆ ขึ้นมาทดลอง โดยพยายามควบคุมตัวแปรท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ต้องการให้มีผลกับการวิจัยนั้นออกไป  แล้ว
สังเกตหรือวัดผลการทดลองออกมา 
 3.2 การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (quasi experimental research) เป็นการวิจัยท่ีผู้วิ จัยสามารถสร้าง
สถานการณ์ และเงื่อนไขเพื่อใช้ในการทดลองได้บ้างเป็นบางประเด็นและสามารถควบคุมตัวแปรท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งไม่
ต้องการให้มีผลกับการวิจัยนั้นได้เพียงบางตัวเนื่องจากไม่สามารถสุ่มตัวอย่างให้เท่ากันได้ 
 3.3 การวิจัยเชิงธรรมชาติ (naturalistic research) เป็นการวิจัยท่ีไม่มีการจัดสร้างสถานการณ์หรือ
เงื่อนไขใดๆ เลย ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ ผู้วิจัยไม่มีอิทธิพลใดๆ ต่อการวิจัยท่ีได้นั้นเลย 
 
4. ประเภทของการวิจัยแบ่งตามระเบียบวิธีการวิจัย การวิจัยที่แบ่งตามเกณฑ์นี้จะแบ่งได้เป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ 
 4.1 การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (historical research)  เป็นการวิจัยท่ีใช้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ใน
ลักษณะของการศึกษาหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์  เพื่อสืบประวัติความเป็นมาเชิงวิชาการในสาขาวิชาการ
ต่างๆ ท าความเข้าใจเรื่องราวท่ีเกิดขึ้น และหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน เพื่อใช้ท านาย
เหตุการณ์ในอนาคต 



 4.2 การวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research)  เป็นการวิจัยท่ีใช้ระเบียบวิธีการบรรยายปรากฏการณ์
หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นว่าคืออะไร และมีลักษณะอย่างไร ซึ่งมุ่งศึกษาหาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่
ขณะนั้น รวมทั้งศึกษาหาความสัมพันธ์ของการปฏิบัติ แนวคิดหรือเจตคติโดยเน้นถึงเรื่องราวในปัจจุบันเป็นส าคัญ 
 4.3 การวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) เป็นการศึกษาหาข้อเท็จจริงด้วยการทดลองภายใต้
การควบคุมตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีระเบียบแบบแผนและมีวัตถุประสงค์ท่ีแน่นอนและสามารถกระท าซ้ าเพื่อ
พิสูจน์หรือทดสอบผลอีกได้ 
 
5. ประเภทของการวิจัย แบ่งตามระเบียบวิธีการวิจัยทั่วไป  การวิจัยอาจแบ่งตามระเบียบวิธีการวิจัยทั่วๆ ไป 
ซ่ึงแบ่งเป็น 6 ประเภท ดังนี้ 
 5.1 การวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) 
 5.2 การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (historical research) 
 5.3 การวิจัยเชิงย้อนรอย (expost facto research) เป็นการวิจัยท่ีศึกษาจากผลไปหาเหตุ ซึ่งท้ังผลและ
เหตุเกิดขึ้นมาก่อนแล้ว วิธีการศึกษาจะเริ่มจากก าหนดผลหรือตัวแปรตามก่อนแล้วค่อยค้นหาสาเหตุ  ซึ่งเป็นตัว
แปรอิสระท่ีท าให้เกิดผล ตัวแปรตามนั้น เช่น การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการไปประกอบอาชีพในประเทศ
ตะวันออกกลางของชายไทย  ผลท่ีเกิดขึ้นก็คือการไปประกอบอาชีพในประเทศตะวันออกกลางของชายไทย  ซึ่ง
เดินทางไปแล้ว  จากนั้นตามไปศึกษาว่าท าไมเขาจึงต้องเดินทางไปท างานยังประเทศตะวันออกกลาง มีเหตุหรือมี
ปัจจัยอะไรบ้างท่ีท าให้เขาไป 
 5.4 การวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) เป็นการศึกษาค้นคว้าข้อเท็จจริงท่ีปรากฏอยู่มีอยู่ว่าเป็น
อย่างไร  มีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วบรรยายสถานภาพท่ีปรากฏอยู่  มีอยู่นั้นให้ทราบและอาจจะเปรียบเทียบกับ
สถานภาพท่ีมีอยู่ ปรากฏอยู่ในลักษณะต่างๆ หรือเงื่อนไขต่างกันและจะเปรียบเทียบกับสถานภาพท่ีเป็นมาตรฐาน
ก็ได้  โดยไม่สนใจว่า ท าไมจึงมีสถานภาพปรากฏอยู่ มีอยู่อย่างนั้น 
 5.5 การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา (ethnographic research)  เป็นการวิจัยท่ีมุ่งอธิบายสภาพการณ์หรือ
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นรวมๆ ว่ามีความเป็นมาและพัฒนาการไปอย่างไร มีลักษณะคล้ายกับการวิจัยเชิงคุณลักษณะ
ดังกล่าวแล้ว 
 5.6 การวิจัยเชิงประเมินผล (evaluative research) เป็นการวิจัยท่ีมุ่งพิจารณาก าหนดคุณค่าหรือระดับ
ความส าเร็จของกิจกรรม และเสนอแนะส าหรับการด าเนินกิจกรรมต่อไป ปกติการวิจัยเชิงประเมินผลจะมุ่งหา
ค าตอบของปัญหาหลัก 3 ประการ คือ โครงการนั้นประสบผลส าเร็จเพียงใด ,โครงการนั้นมีประสิทธิภาพเพียงใด , 
กิจกรรมท่ีท าตามโครงการนั้นควรจะท าต่อไปหรือไม่ 
 
6. ประเภทของการวิจัยแบ่งตามลักษณะของข้อมูล แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
 6.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research)  หมายถึงการวิจัยท่ีเน้น (ก) ข้อมูลท่ีเป็นตัวเลขเป็น
หลักฐานยืนยันความถูกต้องของข้อค้นพบและข้อสรุปต่างๆ ของเรื่องท่ีท าการศึกษา และ (ข) ความใช้ได้กว้างขวาง
ท่ัวไปของข้อค้นพบ  (สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์,2540:24-25) 
 6.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)  เป็นการวิจัยท่ีมุ่งเน้นอธิบายปราฏการณ์ทางสังคม
และความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์กับสภาพแวดล้อม โดยอาศัยมิติทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นหลักในการศึกษา
และวิเคราะห์ปรากฏการณ์นั้น 



7. ประเภทของการวิจัย แบ่งตามสาขาวิชาการต่างๆ  ของสภาวิจัยแห่งชาติ  ซ่ึงครอบคลุมกลุ่มวิชาการ
ต่างๆ ดังนี้ (ข่าวส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2540: 3) 
 7.1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ฟิสิกส์  
ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา ฟิสิกส์    
ของส่ิงแวดล้อม และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 7.2 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์   แพทยศาสตร์  
สาธารณสุข เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์การแพทย์ และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 7.3 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประกอบด้วยกลุ่มวิชาอนินทรีย์เคมี อินทรีย์เคมี ชีวเคมี เคมี
อุตสาหกรรม  อาหารเคมี  เคมี   โพลิเมอร์  เคมีวิเคราะห์ ปิโตรเคมี  เคมีส่ิงแวดล้อม เคมีเทคนิค นิวเคลียร์เคมี 
เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์ เภสัชอุตสาหกรรม  เภสัชกรรม  เภสัชวิทยาและพิษวิทยา  
เครื่องส าอาง  เภสัช-เวท เภสัชชีวภาพ และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 7.4 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชาทรัพยากรพืช การป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
ทรัพยากรสัตว์ ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ าเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร 
ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 7.5 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบด้วยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมวิจัยและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 7.6 สาขาปรัชญา ประกอบด้วยกลุ่มวิชาปรัชญา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วรรณคดี  ศิลปกรรม  ภาษา 
สถาปัตยกรรม  ศาสนาและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 7.7 สาขานิติศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชากฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา กฎหมาย
เศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณาความและอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
 7.8 สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
นโยบายศาสตร์  อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง รัฐประศาสนศาสตร์                
มติสาธารณะ  ยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงเศรษฐศาสตร์การเมือง และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 7.9 สาขาเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี  
และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 7.10 สาขาสังคมวิทยา ประกอบด้วย กลุ่มวิชาสังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยา
สังคม ปัญหาสังคม และสังคมสงเคราะห์ อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม  มนุษย์นิเวศวิทยาและนิเวศวิทยา
สังคม พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิศาสตร์สังคม การศึกษาความเสมอภาคระหว่างเพศ คติชนวิทยา และ
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 7.11 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
โทรคมนาคม  การส่ือสารด้วยดาวเทียม การส่ือสารเครือข่าย การส ารวจและรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ เทคนิคพิพิธภัณฑ์และภัณฑาคาร และอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
 7.12 สาขาการศึกษา  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษาหลักสูตรและการสอนการวัดและการ
ประเมินผลการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและแนะแนวการศึกษา การศึกษานอก
โรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 



ขั้นตอนการวิจัยมีอะไรบ้าง 
     การวิจัยเป็นการศึกษาท่ีใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักการในการด าเนินการวิจัย ซึ่งกระบวน      
การในการท าวิจัยนี้ อุทุมพร  จามรมาน (2533: 3)  กล่าวว่าเปรียบเสมือนลูกโซ่ แต่ละลูกส าคัญเท่ากัน           
เริ่มต้ังแต่การเลือกปัญหามาวิจัย  การก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย  การท าวิจัย  การสรุปผลการวิจัยและการ
อภิปรายผลวิจัย 
    ส าหรับข้ันตอนการวิจัยโดยท่ัวไป  ประกอบด้วยลักษณะการด าเนินงานท่ีส าคัญ 7 ขั้นตอนดังนี้ 

1. กิจกรรมท่ีท าตามโครงการนั้นควรจะท าต่อไปหรือไม่ 
2. กิจกรรมท่ีท าตามโครงการนั้นควรจะท าต่อไปหรือไม่ 
3. กิจกรรมท่ีกิจกรรมท่ีท าตามโครงการนั้นควรจะท าต่อไปหรือไม่ 
4. ท าตามโครงการนั้นควรจะท าต่อไปหรือไม ่
5. กิจกรรมท่ีท าตามโครงการนั้นควรจะท าต่อไปหรือไม่ 
6. กิจกรรมท่ีท าตามโครงการนั้นควรจะท าต่อไปหรือไม่ 
7. กิจกรรมท่ีท าตามโครงการนั้นควรจะท าต่อไปหรือไม่ 

 
คุณสมบัติของนักวิจัยที่ดีมีอะไรบ้าง 
 นักวิจัยท่ีดีคือผู้ท่ีรู้เนื้อหาท่ีจะวิจัยอย่างดีรู้วิธีการวิจัย  มีจรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ในการท าวิจัย  มี
ความคิดท่ีกระจ่าง ชัดเจนเป็นระบบ มีข้ันตอน และมีความสามารถในการส่ือความหมายท่ีกระชับ ชัดเจน ถูกต้อง  
(precise) ตรงเวลา และตัดสินใจเป็น (เรื่องเดียวกัน: 4) 
          เนื่องจากงานวิจัยเป็นเรื่องท่ีละเอียดอ่อน ซึ่งกระท าได้ไม่ง่ายนัก นักวิจัยจึงควรมีคุณลักษณะบางประการ
ในการด าเนินการวิจัยเพื่อให้ผลของการวิจัยถูกต้องน่าเช่ือถือ ดังนี้ (จรัส  สุวรรณเวลา, 2528:13-15) 
 คุณลักษณะประการแรก คือ การมีความสงสัย หรือเป็นผู้ท่ีมีแนวความคิดในการไม่เช่ือส่ิงต่างๆ ง่ายๆ     
จ าเป็นต้องมีหลักฐานและมีเหตุผล อันนี้จะตรงกันข้ามกับคนบางจ าพวกท่ีมีความเช่ือเป็นตัวต้ัง  และสามารถจะ
เช่ือส่ิงต่างๆ ได้ง่าย  นักวิจัยจ าเป็นจะต้องพิจารณาส่ิงต่างๆ โดยมีวิจารณญาณ ฟังหูไว้หู เมื่อมีส่ิงใดใหม่ก็ต้อง
พิจารณาด้วยเหตุผลให้ถ่องแท้ก่อนจึงจะเช่ือ 
 คุณลักษณะประการที่สอง  ท่ีมาประกอบกับลักษณะดังกล่าว คือ การมีวิจารณญาณ  นักวิจัยจะต้องมี
ความสามารถในการใช้เหตุผล ความสามารถในการไตร่ตรองเพื่อจะพิจารณาแยกแยะส่ิงท่ีควรเช่ือกับส่ิงท่ีไม่ควร
เช่ือ ส่ิงท่ีถูกต้องกับส่ิงท่ีไม่ถูกต้องในการใช้วิจารณญาณนั้นจ าเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานในแต่ละเรื่องท่ีพิจารณาและ
มีความสามารถในการใช้เหตุผลไตร่ตรอง ท้ังในเชิงตรรกวิทยาและในเชิงของวิธีใช้ความคิดด้านอื่นๆ 
 คุณลักษณะประการที่สาม คือ การมีใจกว้าง ไม่ยึดมั่นในความคิดของตนเองว่าต้องถูกเสมอไป จะต้อง
เป็นผู้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นหรือข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมและหากหลักฐานนั้นเป็นท่ีเช่ือถือได้ มีเหตุผล
เพียงพอ  ก็ไม่มีทิฐิท่ีจะยึดความเช่ือเดิม มีความสามารถท่ีจะยอมเปล่ียนแนวความคิดของตนเองได้  ความเป็นผู้มี
ใจกว้างนี้จะต้องครอบคลุมไปถึงความสามารถในการรับฟังความเห็นผู้อื่น  ตลอดจนความสามารถท่ีจะได้ความ
คิดเห็นในส่ิงต่างๆ โดยปราศจากอคติ  หรือมีอคติน้อยท่ีสุด 
 คุณลักษณะประการที่สี่  คือ  ความเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์  การวิจัยมิใช่เป็นการเก็บข้อมูลเท่านั้น  แต่เป็น
การใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส่ิงใหม่หรือแนวคิดใหม่ขึ้น  ผู้วิจัยจะ ต้องสามารถเอาข้อมูลหรือส่ิงต่างๆ มา
ปะติดปะต่อวิเคราะห์  แล้วในท่ีสุดสังเคราะห์ขึ้นเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติหรือเป็นส่ิงท่ีจะขยายความส่ิงท่ี
เรียกว่าเป็นความรู้หรือข้อเท็จจริงได้ 



 ในการริเริ่มสร้างสรรค์นี้  จ าเป็นต้นอาศัยความสามารถท่ีจะคิดอย่างต่อเนื่อง  สามารถจะกระท าอย่าง
ต่อเนื่องโดยเป้าหมายท่ีชัดเจน จะต้องไม่มีลักษณะของการจับจดหรือท าส่ิงหนึ่งยังไม่ทันเสร็จก็จับอีก  ส่ิงหนึ่ง  
อย่างนี้ก็จะไม่สามารถท าการวิจัยได้ส าเร็จ จ าเป็นจะต้องยึดกับส่ิงท่ีกระท าไปจนส าเร็จตามเป้าหมาย 
 คุณลักษณะประการที่ห้า  คือ  ความเป็นผู้มีความซื่อสัตย์  ท้ังต่อตนเองและผู้อื่นจ าเป็นต้องพิจารณา
ข้อมูลตลอดจนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้อยู่ในรูปท่ีปราศจากอคติ  ไม่พยายามผันแปรข้อมูลเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองและผู้อื่น  จะต้องมุ่งมั่นท่ีจะได้ความจริงของธรรมชาติโดยแท้จริง จ าเป็นท่ีจะต้องพูดหรือกระท าโดยยึด
ความจริงของธรรมชาติอย่างแท้จริง  จ าเป็นท่ีจะต้องพูดหรือกระท าโดยมีความซื่อสัตย์ 
 คุณลักษณะประการที่หก  คือ  ความเป็นผู้มีความขยัน หมั่นเพียร มีความมานะอุตสาหะท่ีจะด าเนินการ
จนเป็นผลส าเร็จได้  เพราะว่าการวิจัยมักจ าเป็นต้องใช้ความพยายาม ในบางกรณีต้องใช้ความพยายามมากขึ้นเป็น
พิเศษ  จึงจะสามารถให้ได้ข้อเท็จท่ีถูกต้องยิ่งขึ้น การพยายามน้อยอาจจะท าให้ข้อเท็จจริงท่ีได้มีความคลาดเคล่ือน
มากเกินไปก็ได้ การท่ีผู้วิจัยจะต้องเป็นผู้มีความมานะอุตสาหะนี้อาจจะขยายความไปถึงความเป็นผู้ท่ีมีความ
ละเอียดลออ ต้องท างานโดยละมุนละม่อม มีความละเอียดในการสังเกต  ใช้สายตา ใช้มืออย่างละเอียดถี่ถ้วน 
ตลอดจนถึงความคิดท่ีละเอียด มองทุกแง่ทุกมุม ไม่ท าหรือคิดอย่างหยาบแล้วท้ิง รายละเอียดบางอย่างท่ีจะเป็น
ประโยชน์ไป 
    คุณลักษณะประการสุดท้าย ผู้วิจัยควรเป็นผู้ท่ีมีความสุขกับการท างาน เป็นผู้ท่ีเกิดปีติจากการท่ีได้
ท าการศึกษาและค้นพบ การท่ี  “ตถตา”  มีความหมายว่า  “มันเป็นเช่นนั้นโว้ย”  เป็นอุทานแสดงว่าเกิดความ
พอใจขึ้นจากการค้นพบ เช่น อาคีเมดีส มีความต่ืนเต้นและดีใจ เมื่อสามารถค้นหาวิธีใหม่ในการวัดปริมาตร       
ได้ สภาพของความปีติท่ีเกิดขึ้นจากการค้นพบนี้ เป็นลักษณะพิเศษของนักค้นคว้าหรือนักวิจัยท้ังหลาย 
 
จรรยาบรรณนักวิจัยเป็นอย่างไร 
 จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยโดยท่ัวไป เพื่อให้การด าเนินงาน
ต้ังอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษา  ค้นคว้าให้
เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2541: 2) 
 จรรยาบรรณในการวิจัยเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของระเบียบวิธีวิจัย  เนื่องด้วยในกระบวนการ
ค้นคว้าวิจัย  นักวิจัยจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับส่ิงท่ีศึกษา ไม่ว่าจะเป็นส่ิงมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต การวิจัยจึงอาจ
ส่งผลกระจายในทางลบต่อส่ิงท่ีศึกษาได้  หากผู้วิจัยขาดความรอบคอบระมัดระวัง 
        ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2541: 3-13) จึงก าหนด “จรรยาบรรณนักวิจัย” ไว้ 9 ประการ
เพื่อเป็นแนวทางส าหรับนักวิจัยยึดถือปฏิบัติ อันจะท าให้การด าเนินงานวิจัยต้ังอยู่บนพื้นฐานของ จริยธรรมและ
หลักวิชาการท่ีเหมาะสม ดังนี้ 
 1. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  
ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน  ไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น ต้องให้เกียรติ และอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งท่ีมาของ
ข้อมูลท่ีน ามาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย และมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ท่ีได้จาก
การวิจัย 
 2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัย ตามข้อตกลงท่ีท าไว้กับหน่วยงานท่ีสนับสนุนการวิจัย 
และต่อหน่วยงานท่ีตนสังกัด นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยท่ีผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับ
ร่วมกัน อุทิศเวลาท างานวิจัยให้ได้ผลดีท่ีสุดและเป็นไปตามก าหนดเวลา มีความรับผิดชอบ ไม่ละท้ิงงานระหว่าง
ด าเนินการ 



 3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีท าการวิจัย นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาท่ีท า
วิจัยอย่างเพียงพอ  และมีความรู้ ความช านาญ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องท่ีท าวิจัย  เพื่อน าไปสู่
งานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และเพื่อป้องกันปัญหาการวิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปท่ีผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่องานวิจัย 
 4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อส่ิงท่ีศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นส่ิงท่ีมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต นักวิจัยต้อง
ด าเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเท่ียงตรงในการท าวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม มีจิตส านึกและมีปณิธานท่ีจะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
 5. นักวิจัยต้องเคารพศักด์ิศรี และสิทธิของมนุษย์ท่ีใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย นักวิจัยต้องไม่ค านึงถึง
ผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยและขาดความเคารพในศักด์ิศรีของเพื่อนมนุษย์ ต้องถือเป็นภาระหน้าท่ีท่ีจะ
อธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วน
บุคคล 
 6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท าวิจัย  นักวิจัยต้องมีอิสระ
ทางความคิด ต้องตระหนักว่า อคติส่วนตน หรือความล าเอียงทางวิชาการ อาจส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูลและ
ข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย 
 7. นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทาง
วิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ 
 8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น นักวิจัยพึงมีใจกว้าง  พร้อมท่ีจะเปิดเผยข้อมูลและ
ขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมท่ีจะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัย
ของตนให้ถูกต้อง 
 9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ นักวิจัยพึงมีจิตส านึกท่ีจะอุทิศก าลังสติปัญญาในการท า
วิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความเจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๓ 
วิธีด าเนนิงาน 

 
การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  วิธีการ

ด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอ รายละเอียดตามหัวข้อวิจัยดังต่อไปนี้  
1. ประชากร  
2. กลุ่มตัวอย่าง  
3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
4. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ  
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
6. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ านวน 89 คน และได้รับค าตอบจ านวนท้ังส้ิน 

72 ชุด 
   
เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู้ศึกษาได้ใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามปลายปิด ประกอบด้วย เพศ สถานะ 

และแผนกวิชา 
ส่วนท่ี ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ แบ่ง

ออกเป็น 7 ข้อดังนี้ 
          ๒.๑ การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว 
            ๒.๒ มีความชัดเจนในการอธิบายช้ีแจงขั้นตอนการด าเนินงาน 
           ๒.๓ เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการมีความสุภาพ เป็นมิตร 

2.4 เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 
2.5 สถานท่ีให้บริการสะอาดเป็นระเบียบ 
2.6 ได้รับบริการท่ีตรงตามความต้องการ 
2.7 การให้บริการเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนท่ีก าหนด  

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับจุดประสงค์และวิธีการติดต่อของผู้เข้ารับบริการของผู้รับบริการต่องานวิจัยพัฒนา 
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ เป็นแบบสอบถามท่ีสามารถเลือกตอบได้ 1 ค าตอบ 

ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่องานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ โดยใช้ค าถามปลายเปิด (Open-ended Question) 

 
 



วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
          คณะผู้ท าการวิจัยได้ด าเนินการขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากผู้บริหาร ครูอาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี ท่ีเข้ารับบริการ งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา และได้ตอบรับกลับมา 
จ านวนท้ังส้ิน 72 ชุด โดยใช้วิธีการก าหนดขนาดกลุ่มจ านวนประชากร (Sample Size Determination) ของ นัก
เศรษฐศาสตร์และสถิติชาวญี่ปุ่น ทาโร ยามาเน (Taro Tayamane)  

    
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 แบบสอบถามน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์แต่ละฉบับ แล้วด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ  
และค่าคะแนนเฉล่ียตามสูตร 
   การวิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี ๑ ท าการวิเคราะห์หาค่าร้อยละแล้วน าเสนอข้อมูลเป็นตาราง 

การวิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี ๒ ท าการวิเคราะห์หาค่าคะแนนเฉล่ียแล้วน าเสนอข้อมูลเป็นตาราง และ
แผนภูมิ 
การวิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 3 น าข้อเสนออื่นๆ มาสรุปหรือวิเคราะห์ในลักษณะการบรรยายเชิงพรรณา 

         
         สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1 การหาจ านวนกลุ่มประชากรตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 

2.  ค่าร้อยละ 

   P  =   100x
N

f  

   เมื่อ     P     แทน  ค่าร้อยละ 
             f          แทน  ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
             N         แทน  จ านวนความถ่ีท้ังหมด 
 3.   ค่าเฉล่ีย 

   µ = 
N

X  

   เมื่อ    µ แทนค่าเฉล่ีย 
    ∑X แทนผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ่ม 
       N  แทนจ านวนคะแนนในกลุ่ม 
  



4.    ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

            =  
)1(

)( 22
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   เมื่อ            แทนส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
            ∑X       แทนผลรวมของคะแนนแต่ละตัว 
               N      แทนจ านวนคะแนนในกลุ่ม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี  1  แสดงจ านวน และ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ
ชาย 16 22.22
หญิง 56 77.78
รวม 72 100

ตารางท่ี  2  แสดงจ านวน และ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่ง
ต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ

ผู้บริหาร 5 6.94
ข้าราชการครู 8 11.11
พนักงานราชการ 11 15.28
ครูพิเศษสอน 37 51.39
เจ้าหน้าท่ี 11 15.28

รวม 72 100

ตารางท่ี  3  แสดงจ านวน และ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามแผนกวิชา
แผนก จ านวน (คน) ร้อยละ

ผู้บริหาร 5 6.94
เจ้าหน้าท่ี 11 15.28
ช่างยนต์ 7 9.72
ช่างกล 7 9.72
ช่างเช่ือม 3 4.17
ช่างไฟ 6 8.33
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3 4.17
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 5 6.94
การบัญชี 5 6.94
การตลาด 2 2.78
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 6.94
การโรงแรมและการท่องเท่ียว 3 4.17
สามัญสัมพันธ์ 10 13.89

รวม 72 100.00

ข้อมูลตอนท่ี 1
สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์

บทท่ี 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล



ความพึงพอใจในการให้บริการ 5 4 3 2 1 รวม
1 การให้บริการมีความรวดเร็ว 39 27 6 0 0 72
2 อธิบายช้ีแจงชัดเจน 35 33 4 0 0 72
3 เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการมีความสุภาพ เป็นมิตร 39 23 10 0 0 72
4 เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 39 26 7 0 0 72
5 สถานท่ีให้บริการสะอาดเป็นระเบียบ 37 21 14 0 0 72
6 ได้รับบริการท่ีตรงตามความต้องการ 44 21 7 0 0 72
7 การให้บริการเป็นไปตามกระบวนการข้ันตอนท่ีก าหนด  42 20 10 0 0 72

ความพึงพอใจในการให้บริการ ระดับคะแนน SD. ผลการประเมิน
1 การให้บริการมีความรวดเร็ว 4.4583 0.65 มาก
2 อธิบายช้ีแจงชัดเจน 4.4306 0.60 มาก
3 เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการมีความสุภาพ เป็นมิตร 4.4028 0.73 มาก
4 เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 4.4444 0.67 มาก
5 สถานท่ีให้บริการสะอาดเป็นระเบียบ 4.3194 0.78 มาก
6 ได้รับบริการท่ีตรงตามความต้องการ 4.5139 0.67 มากท่ีสุด
7 การให้บริการเป็นไปตามกระบวนการข้ันตอนท่ีก าหนด  4.4444 0.73 มาก

4.4306 0.69 มากคะแนนเฉล่ีย

สรุปคะแนน แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์
ข้อมูลตอนท่ี 2

ตารางท่ี 5 สรุปผลความพึงพอใจต่อผู้เข้ารับบริการต่องานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์

ตารางท่ี 4 รายงานความพึงพอใจต่อผู้เข้ารับบริการต่องานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์



บทที่ ๕ 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ วัตถุประสงค์
ของการศึกษา คือ ๑) เพื่อส ารวจความพึงพอใจการให้บริการงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2564 2) เพื่อน าผล
การประเมินมาใช้ในการปรับปรุง การด าเนินงานของงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ เกี่ยวกับความพึง
พอใจการให้บริการงานวิจัย ในครั้งต่อไป กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี โดย
ใช้แบบสอบถาม และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 72 ชุด โดยมีเนื้อหา ดังนี้ 
          ๕.๑ สรุปผลการศึกษา 
          ๕.๒ อภิปรายผล 
          ๕.๓ ข้อเสนอแนะจากงานศึกษา 
          ๕.๔ ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
 
๕.๑ สรุปผลการศึกษา 
       จากการศึกษา พบว่าจ านวนผู้รับบริการทางด้านงานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ท่ีตอบ
แบบสอบถามเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ เป็นเพศชาย จ านวน 
16 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 เพศหญิงจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78 ผู้รับบริการด้านงานวิจัยพัฒนา 
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์เกิดความพึงพอใจอันดับท่ี ๑ คือ ได้รับบริการท่ีตรงตามความต้องการ คิดเป็นร้อยละ 
4.5139 ผลการประเมิน มากที่สุด อันดับท่ี 2 การให้บริการถูกต้องรวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 4.4583 ผลการ
ประเมิน มาก อันดับท่ี 3 เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี และ การให้บริการเป็นไปตาม
กระบวนการขั้นตอนท่ีก าหนด คิดเป็นร้อยละ 4.4444 ผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก อันดับท่ี 4 อธิบายช้ีแจง
ชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 4.4306 ผลการประเมิน มาก อันดับท่ี 5 เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ มีความสุภาพ เป็นมิตร คิด
เป็นร้อยละ 4.3028 ผลการประเมิน มาก อันดับท่ี 6 สถานท่ีให้บริการสะอาดเป็นระเบียบ คิดเป็นร้อยละ 
4.3194 ผลการประเมิน เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ มีความสุภาพ เป็นมิตร คิดเป็นร้อยละ 4.3937 ผลการประเมิน 
มาก คะแนนเฉล่ีย 4.4306 ผลการประเมินในระดับ มาก 
 
๕.๒ อภิปรายผล 
        จากการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ฝ่ายวิชาการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  ผู้ศึกษาสามารถอภิปรายผลโดยมีประเด็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
           ประเด็นท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดได้แก่เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 77.78 เป็นครู
พิเศษสอน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 51.39 เจ้าหน้าท่ี 11 คน คิดเป็นร้อยละ ถใ/8 
           ประเด็นท่ี ๒ ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ อันดับท่ี 1 
ได้รับบริการท่ีตรงตามความต้องการ คิดเป็นร้อยละ 4.5139  
           ประเด็นท่ี ๓ ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ อันดับท่ี 6 
สถานท่ีให้บริการสะอาดเป็นระเบียบ คิดเป็นร้อยละ 4.3194  

 
 



๕.๓ ข้อเสนอแนะจากงานศึกษา 
 ผลการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ สามารถ

สรุปข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้ 
 ๕.๓.๑ วิทยาลัยฯ ควรส่งเสริมกิจกรรมในด้านการพัฒนาบุคลากรในด้านการให้บริการ  เพื่อให้ผู้รับบริการ

ได้รับความประทับใจ และช่ืนชมองค์กร ซึ่งจะเป็นผลดีกับองค์กรต่อไป 
๕.๓.๒ วิทยาลัยฯ ควรส่งเสริมกิจกรรม 5 ส. ภายในองค์กร เพื่อหาส่ิงท่ีจ าเป็นและส่ิงท่ีไม่จ าเป็น จัดวาง

ส่ิงของเรียบร้อย เกิดควาสะอาด และสร้างขั้นตอนเพื่อท่ีจะท าให้หน้าท่ีประจ าวันเหล่านี้มีระบบมากขึ้น 

 
 ๕.๔ ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
        ๕.๔.๑ ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเข้ารับข้อมูลในด้านการวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ เพื่อน า
ผลมาวิเคราะห์ถึงการเข้าถึงข้อมูลทางด้านงานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้รับบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



งานวจิยัพฒันา นวตักรรมและสิ�งประดิษฐ์
ฝ�ายแผนงานและความรว่มมอื วทิยาลัยเทคนิคพทัยา

การวจิยัการศึกษาความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 

ต่องานวจิยัพฒันา นวตักรรมและสิ�งประดษิฐ์

ภาคผนวก



ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
เพศ ชาย หญิง

ผูบ้ริหาร ขา้ราชการครู
พนกังานราชการ ครูพิเศษสอน เจา้หนา้ท่ี
ผูบ้ริหาร ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
เจา้หนา้ท่ี การบญัชี
ช่างยนต์ การตลาด
ช่างกล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ช่างเช่ือม การโรงแรมและการท่องเท่ียว
ช่างไฟ สามญัสัมพนัธ์
ช่างอิเลก็ทรอนิกส์

ตอนที ่2 ความพึงพอใจในการให้บริการต่างๆ

5 4 3 2 1
1 การให้บริการมีความรวดเร็ว
2 มีอธิบายช้ีแจงการท างานชดัเจน
3 เจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการมีความสุภาพ เป็นมิตร
4 เจา้หนา้ท่ีให้ค  าแนะน าหรือตอบขอ้ซกัถามไดเ้ป็นอยา่งดี
5 สถานท่ีให้บริการสะอาดเป็นระเบียบ
6 ไดรั้บบริการท่ีตรงตามความตอ้งการ
7 การให้บริการเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนท่ีก าหนด 

ขอ้เสนอแนะ

ระดบัความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในการให้บริการ

แบบประเมินความพงึพอใจของผู้รับบริการต่องานวจิัยพฒันา นวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์

แผนกวิชา

สถานภาพ



แผนภูมิแสดงจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่องำนวิจัยพัฒนำ นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์

ชาย, 16

หญงิ, 56

แผนภูมแิสดงจ ำนวนผูต้อบแบบสอบถำม

ควำมพงึพอใจของผูร้บับรกิำรตอ่งำนวจิยั
พฒันำ นวตักรรมและสิง่ประดษิฐ ์จ ำแนกตำม

เพศ

ผูบ้รหิาร, 5
ขา้ราชการคร,ู 8
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แผนภูมแิสดงจ ำนวนผูต้อบแบบสอบถำม
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แผนภมูแิสดงจ ำนวนผูต้อบแบบสอบถำมควำมพงึพอใจของผูร้บับรกิำรตอ่งำนวจิยั
พฒันำ นวตักรรมและสิง่ประดษิฐ ์ จ ำแนกตำมแผนกวชิำ



แผนภูมิแสดงคะแนนจากผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์

คะแนนเฉล่ียจากผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์
มาก= 4.4306 จัดอยู่ในระดับ

การใหบ้รกิารมคีวามรวดเร็ว, 
4.4583

อธบิายชีแ้จงชดัเจน, 4.4306

เจา้หนา้ทีผู่ใ้หบ้รกิารมคีวามสภุาพ 
เป็นมติร, 4.4028

เจา้หนา้ทีใ่หค้ าแนะน าหรอืตอบขอ้
ซกัถามไดเ้ป็นอยา่งด,ี 4.4444

สถานทีใ่หบ้รกิารสะอาดเป็น
ระเบยีบ, 4.3194

ไดรั้บบรกิารทีต่รงตามความ
ตอ้งการ, 4.5139

การใหบ้รกิารเป็นไปตาม
กระบวนการขัน้ตอนทีก่ าหนด , 
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