วิธีแก้ปัญหาที่คุณต้ องเจอในการทา วิจัย 5 บท
คงทราบกันดีสาหรับผูท้ ี่ศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ว่าการทาวิจยั เชิงปริ มาณคือเครื่ องมือ หนึ่ งที่ใช้
หาคาตอบในสิ่ งที่ตอ้ งการทราบ และในทางวิชาการจะยอมรับกระบวนการการทา วิจัย 5 บท ใช้อา้ งอิงในสิ่ ง
ที่คุณค้นพบได้ แต่ปัญหาอยู่ที่อุปสรรคในแต่ละบทที่คุณต้องเจอนั้น จะคอยขัดขวางความสาเร็ จ บัน่ ทอน
ขวัญและกาลังใจ บางปั ญหาจะทาให้คุณเสี ยเวลาโดยเปล่าประโยชน์ ยังไม่รวมต้องเจออารมณ์อาจารย์ที่
ปรึ กษาเพราะบางครั้งงานยุง่ เครี ยด อารมณ์ไม่ดีจนต้องดุด่าว่ากล่าวคุณบ้าง อยากทราบไหมว่าอุปสรรคที่ว่า
เกี่ยวกับการทา วิจัย 5 บท อยูท่ ี่ตรงไหนในแต่ละบท แล้วจะแก้ไขอย่างไร
บทนา ด่านแรกสาหรับ วิจัย 5 บท เปรี ยบได้กบั การวางแผน เพราะคุณจะต้องบอกความสาคัญในสิ่ ง
ที่คุณจะค้นหา กาหนดขอบเขตเรื่ อง จะต้องแสดงจานวนประชากรที่จะศึกษา ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่
เกี่ยวข้อง ระยะเวลา แต่คุณทราบไหมว่าการวางโครงเรื่ องขอบเขตที่กว้างเกินไปจะส่ งผลให้คุณ ต้องทางาน
หนัก ใช้เวลามาก ในขณะที่การวางขอบเขตที่แคบเกินไป อาจารย์ที่ปรึ กษางานวิจยั คุณจะต้องไล่ให้ไปคิดมา
ใหม่ ฉะนั้นการวางแผนอย่างแยบยลจะทาให้คุณทางาน วิจัย 5 บท อย่างมีความสุ ข รู ้สึกสนุกตอนลงพื้นที่
หาข้อมูล
การทบทวนวรรณกรรม คือการหาเอกสารงานวิจยั เก่า ๆ ที่รุ่นพี่ และคนทาวิจยั คนก่อนเคยทาผ่าน
มา แล้วนามาอ้างอิง สนับสนุ นซึ่ งแต่ละงานต้องผ่านกระบวนการทางานแบบ วิจัย 5 บท ทั้งสิ้ น เพื่อนา
ความรู ้ที่มีผคู ้ น้ พบแล้วมาสนับสนุนผลงานวิจยั คุณในครั้งนี้ ฉะนั้น จะว่าไปการที่คุณเลือกปัญหาที่ตอ้ งการ
ค้นหาแล้วเขียนเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา แบบไม่ทราบว่ามีจานวนข้อมูลงานวิจยั เก่าที่มีผทู ้ ามาก่อนน้อยเกินไป
หายากบบททบทวนวรรณกรรมจะทาให้คุณต้องเสี ยเวลาสื บค้นนาน
วิ ธี ก ารด าเนิ น การวิ จัย บทที่ ส ามส าหรั บ กระบวนการท า วิ จั ย 5 บท คื อ บทที่ คุ ณ จะต้อ งเสนอ
รายละเอียดขั้นตอนการวิจยั โดยอธิ บายแยกลาดับการทางาน แล้วระบุจานวนประชากร วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
อย่างมีหลักการ จนกระทัง่ การใช้เครื่ องมื อในการวิจยั อย่างแบบสอบถาม และวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล หา
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ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวนโดยผ่านโปรแกรมสาเร็จรู ปไปจนหมดข้อมูลที่คุณหามา
ได้ เชื่อไหมว่ามีผทู ้ ี่เคยเรี ยนวิชาวิจยั จะบอกว่าคือบทที่ตอ้ งใช้เวลานาน เรี ยกว่าทั้งยาก ทั้งเหนื่อยเลยทีเดียวยิง่
ใครได้อาจารย์ที่ปรึ กษาที่เข้มงวด ต้องการความละเอียดอ่อนยิง่ สร้างความลาบากใจไม่นอ้ ย
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล เมื่อคุณผ่านด่านบทที่สาม งาน วิจัย 5 บท คุณสาเร็ จไปเกินครึ่ งแล้ว ทีน้ ี คุณ
ต้องนาข้อมูลที่คุณวิเคราะห์ไปเสนอ ปั ญหาที่ยุ่งยากในบทนี้ คือจะนาเสนอแบบไหนแบบตาราง แบบเชิ ง
พรรณนา แบบไหนจะกระชับ พร้อมทั้งตีความหมายด้วย แล้วข้อมูลแบบนี้จะตีความหมายอย่างไร อาจารย์ที่
ปรึ กษาคุณจะแนะนาคร่ าว ๆ ให้คุณไปใช้สติปัญญาคิดปริ ศนาที่พบเอาเอง
สรุ ปอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ คุณจะต้องสรุ ปกิจกรรมทั้งหมดในกระบวนการวิจยั อภิปรายผล
โดยใช้หลักการ และงานวิจยั ต่าง ๆ มาสนับสนุน หาแหล่งอ้างอิงมาเขียนบรรณานุกรมและภาคผนวก คุณจะ
หาหลักการจากนักวิชาการคนไหนที่อาจารย์ที่ปรึ กษาคุณยอมรับ และกรรมการสอบจะไม่คดั ค้านเมื่อคุณนา
งานไปนาเสนอในห้องสอบ นั้นคือกระบวนการสุ ดท้ายสาหรับ งานวิจัย 5 บท
อ่านดูแล้วหลายคนอาจท้อแท้แต่แค่คุณขอคาแนะนาจากทางทีมงาน ทางทีมงานมีผเู ้ ชี่ยวชาญไว้คอย
แนะนาให้คุณตั้งแต่การเลือกปั ญหามาทาวิจยั ใครที่ยงั จะเลือกหัวข้องาน วิจัย 5 บทไม่ได้ ไม่ทราบว่าจะทา
เรื่ องอะไรดี ทีมงานมีคาตอบให้ มีคาไขการสื บค้นงานวิจยั เก่ามาหาช่องว่างในการเสนอหัวข้อใหม่ พร้อมทั้ง
เสนอแนะการกาหนดขอบเขตไม่ให้กว้างไปจนทางานยาก และไม่แคบไปจนต้องโดนอาจารย์ที่ปรึ กษาตีเค้า
โครงเรื่ องกลับ จะสอนวิธี เขียนจุดประสงค์แยกข้ออย่างชัดเจน ตั้งสมมุติฐานการวิจยั กาหนดนิ ยามคาศัพท์
และคิดประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทาวิจยั เลือกสูตรที่สุ่มกลุ่มตัวอย่างที่กระชับจากจานวนประชากร
ทั้งหมดที่บางครั้งมีมากจนคุณต้องสับสน ที่สาคัญทีมงานมีผูเ้ ชี่ยวชาญเรื่ องการออกแบบแบบสอบถามที่
ครอบคลุมประเด็นที่คุณจะศึกษา จนกระทัง่ วิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปผลตีความหมายรวมทั้งการสอนหลักการ
การนาเสนอผลงานอย่างชัดเจนตรงประเด็น จนอาจารย์ที่ปรึ กษาต้องเชื่อใจ และกรรมการสอบจะยอมรับ
พร้อมทั้งสอนเขียนบรรณานุกรมทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษตามรู ปแบบสากล
โทรมาตามเบอร์น้ ี...เลยอย่าลังเล.
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ข้ อมูลที่ปรากฏในบทความนีเ้ ป็ นลิขสิ ทธิ์ของ บริษัท ธีซิส อิน ทีเอช จากัด (บริษัทฯ) ห้ ามผู้ใดทาซ้า
คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เข้ าครอบครอง เรี ยกดึงข้ อมู ล บันทึก ส่ งผ่ าน หรื อ
กระทาการใดๆ เกี่ยวกับสิ ทธิและทรัพย์ สินทางปัญญาของ บริษัทฯ โดยไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย หรื อโดยไม่ ได้
รั บอนุญาตอย่ างเป็ นทางการจาก บริ ษัทฯ หรื อโดยก่ อให้ เกิดความเสี ยหายแก่ บริษัทฯ อันเป็ นการกระทา
ความผิดทางอาญา ซึ่งต้องได้รับโทษ ตามพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญาฯ และกฎหมายอื่นที่เกีย่ วข้ อง
อีกทั้งเป็ นการกระทาละเมิดต่อ บริษัทฯ ซึ่ง บริษัท ธีซิส อิน ทีเอช จากัด สงวนสิทธิในการยับยั้งการ
กระทานั้นในทันที และจะดาเนินการทางกฎหมายต่ อผู้กระทาละเมิดอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
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