
วจิัยวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์



ความหมายของการวจิยั

• การวจิัย  หมายถึงกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ความจริงจนได้องค์

ความรู้ใหม่โดยใช้วธีิการทีเ่ป็นระบบเช่ือถือได้  เพ่ือทีจ่ะได้นําองค์ความรู้น้ันๆ  

ไปใช้ในการตดัสินใจแก้ปัญหาข้อสงสัย  หรือเพ่ือก่อให้เกดิความรู้หรือทฤษฎี

ใหม่ 



ประเภทของงานวจัิย

การแบ่งประเภทของงานวจิยัสามารถแบ่งออกไดห้ลายประเภท

ข้ึนอยูก่บัเกณฑท่ี์ใชใ้นการแบ่ง ดงัน้ี

1. แบ่งตามสาขาวชิาหรือเน้ือหาวิชาท่ีใชศึ้กษา

1.1 วจิยัทางวทิยาศาสตร์

1.2 วจิยัทางสังคมศาสตร์

2. แบ่งตามลษัณะของขอ้มูล

2.1 วจิยัเชิงปริมาณ

2.2 วจิยัเชิงคุณภาพ

3. แบ่งตามลกัษณะการศึกษา

3.1 วจิยัเชิงสาํรวจ

3.2 วจิยัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแลว้ศึกษายอ้นหลงั

3.3 วจิยัเชิงทดลอง



• โครงร่างการวจิัย

คือเป็นการนาํเสนอความเป็นไปไดใ้นการทาํวจิยัท่ีสมบูรณ์ต่อไป

ประกอบไปดว้ย

• ช่ือโครงการวจิยั

• ช่ือผูว้จิยัหรือคณะผูร่้วมวจิยั

• จุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคข์องการวจิยั

• ขอบเขตของการวจิยั

• สมมุติฐาน

• วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง



• เคร่ืองมือและเทคนิคท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล

• งบประมาณ

• การวเิคราะห์ขอ้มูล

• ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ



ปัญหาของการวจิัย (Research Problem)
หมายถึง ขอ้สงสัยเก่ียวกบัเหตุการณ์ ส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดความสงสัย ใคร่รู้

คาํตอบ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีผูว้จิยัตอ้งการทราบและประสงคท่ี์จะหา

คาํตอบ หรือความรู้ความจริง ประเดน็ท่ีนกัวจิยัสงสัย ซ่ึงกคื็อ ปัญหาการ

วจิยั นัน่เอง ฉะนั้น นกัวจิยัจึงจาํเป็นตอ้งระบุปัญหาการวจิยัใหเ้ป็น

กิจลกัษณะ และชดัแจง้ทุกคร้ังท่ีดาํเนินการวจิยั



ศึกษาค้นคว้ารวบรวมความรู้พืน้ฐาน และทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบังานวจิัย 

(Review literature and related research) 
• เพ่ือให้ผู้ทีจ่ะวจิัยมคีวามรู้หรือทฤษฎน้ัีน ๆ ว่ามพีฒันาการอย่างไร

• มใีครตรวจทาํวจิัยเร่ืองมาบ้างแล้ว มตีวัแปรใดบ้างทีศึ่กษาแล้ว

• ช่วยให้ผู้วจิัยมองเห็นปัญหาชัดเจนขึน้ 



คาํนําหรือภูมหิลงั

หลกัการและเหตุผล  การเขียนหวัขอ้น้ีกเ็พ่ือจะตอบคาํถามวา่ “ทาํไม

จึงเลือกวจิยัหวัขอ้เร่ืองน้ี” ซ่ึงมีแนวทางการเขียนดงัน้ีคือ ช้ีใหเ้ห็นวา่ปัญหา

ใหญ่ท่ีวจิยัคืออะไร มีจุดเร่ิมตน้ท่ีมาอยา่งไร และปัญหายอ่ยๆ นั้นมี

ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร ควรอา้งอิงถึงความคิดเห็น หลกัการ 

งานวจิยัของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นการสนบัสนุนปัญหาของการวิจยัประกอบ

บา้ง และไม่สรุปขอ้คิดเห็นต่างๆ โดยขาดเหตุผลหรือสอดแทรกความคิดเห็น

ท่ีเป็นอคติส่วนตวั ตอนทา้ยสรุปดว้ยเหตุผลหรือแรงจูงใจท่ีทาํใหผู้ว้จิยัทาํการ

วจิยัเร่ืองนั้น



ช่ือเร่ือง

หัวเร่ืองของการวจิัยควรจะเขียนให้กะทดัรัดชัดจนในปัญหา เป็นที่

สนใจของบุคคลทัว่ไปในปัจจุบัน ควรช้ีเฉพาะเจาะจงเร่ืองทีต้่องการศึกษา 

มองเห็นประเดน็สําคญัของปัญหา เม่ือทาํแล้วได้ผลประโยชน์คุ้มค่า



สมมตฐิานงานวจิัย

สมมติฐาน คือ คาํตอบท่ีผูว้จิยัคาดคะเนไวล้่วงหนา้อยา่งมีเหตุผล หรือ

สมมติฐานคือขอ้ความท่ีอยูใ่นรูปของการคาดคะเนความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั

แปร 2 ตวั หรือมากกวา่ 2 ตวัเพ่ือใชต้อบปัญหาท่ีตอ้งการศึกษา สมาติฐานท่ี

ดีมีหลกัเกณฑท่ี์สาํคญั 2 ประการคือ

1. เป็นขอ้ความท่ีกล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร

2.เป็นสมมติฐานท่ีสามารถทดสอบไดโ้ดยวธีิการทางสถิติ



จุดมุ่งหมายของการวจิัย

จุดมุ่งหมายของการทาํวจิยัคือ การนาํเอาปัญหามาแยกออกเป็นปัญหายอ่ยๆ ให

ชดัเจนและเฉพาะเจาะจง จงระบุส่ิงท่ีตอ้งการทราบวา่ตอ้งการทราบอะไรบาง มีหลกัในการ

เขียนจุดมุ่งหมายของการวจิยั ดงัน้ีคือ

1.ตอ้งมีความสาํคญัและเป็นแนวทางในการตั้งสมมติฐาน

2.ตอ้งหาขอ้มูลมาสนบัสนุนหรือสามารถทดสอบได้

3.จุดมุ่งหมายท่ีตั้งตอ้งไม่กวา้งหรือแคบจนเกินไป

4.ใชภ้าษาท่ีชดัเจน รัดกมุและเขา้ใจง่าย

ส่วนประกอบของจุดหมายของการวจิยั ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ 3 ส่วน คือ

- ตวัแปร

- กลุ่มตวัอยา่ง

- ลกัษณะของการศึกษา



ขอบเขตของการวจิัย

เป็นการกาํหนดขอบเขตของปัญหาวา่จะทาํแคบหรือกวา้งเพียงใด 

อะไรบา้งท่ีจะนาํมาพิจารณา และอะไรบา้งท่ีไม่นาํมาพิจารณา การกาํหนด

ขอบเขตของปัญหาจะตอ้งพิจารณาตวัแปร ซ่ึงอาจเป็นตวัแปรอิสระ ตวัแปร

ตาม หรือตวัแปรแทรกซอ้น (ควบคุม) วา่มีก่ีตวั อะไรบา้ง แต่ละตวัมีขอบเขต

แค่ไหน 



คาํนิยามศัพท์เฉพาะ

เป็นการใหค้วามหมายของคาํศพัทบ์างคาํท่ีนาํมาใชใ้นการวิจยัโดยไม่

จาํเป็นตอ้งใหค้วามหมายตามศพัทบ์ญัญติั แต่เป็นศพัทท่ี์ผูว้จิยันิยามข้ึนใหมี้

ความหมายพิเศษเพ่ือใชใ้นการวจิยัเร่ืองนั้น เพ่ือสร้างความคิดของผูอ้่านให้

เขา้ใจตรงตามจุดมุ่งหมายของการวจิยั ศพัทท่ี์มกัจะตอ้งใหค้าํนิยามเสมอคือ 

กลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปร ทั้งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม



เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง

การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นการศึกษาทฤษฎี หลกัการ 

และความคิดเห็นของผลงานวจิยัของผูอ่ื้น ช่วยใหผู้ว้จิยัเกิดความเขา้ใจใน

หวัขอ้ปัญหา เกิดความคิดและมองเห็นแนวทางในการดาํเนินการวิจยัท่ีชดัเจน

ยิง่ข้ึน เช่น ทาํใหรู้้ขอ้เทจ็จริง ทฤษฎี หลกัการ ช่วยกาํหนดปัญหาในการวิจยัท่ี

ไม่ซํ้ าซอ้นกบัผูอ่ื้น ช่วยในการเลือกตวัแปรในการวจิยั เป็นแนวทางในการ

ตั้งสมมติฐานไดถู้กตอ้ง ฯลฯ



วธีิดาํเนินการวจิัย

ในส่วนน้ี ผูเ้ขียนโครงร่างการวจิยัจาํเป็นจะตอ้งช้ีแจงใหผู้อ้่านเขา้ใจถึง

ลาํดบัขั้นตอนท่ีจะทาํวจิยัตั้งแต่ตน้จนจบวา่มีขั้นตอนท่ีสาํคญัอะไรบา้ง 

โดยทัว่ไปแลว้ผูเ้ขียนจาํเป็นตอ้งเขียนใหค้รอบคลุมเร่ืองหลกัๆ ต่อไปน้ี

1.วธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่ง วธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

เกณฑก์ารเลือกกลุ่มตวัอยา่ง

2.วธีิการการเกบ็รวบรวมขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั การเกบ็รวบรวม

ขอ้มูลการวจิยั

3.การวเิคราะห์ขอ้มูล กล่าวถึงวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมมาได ้

รวมถึงคาํอธิบายการใชสู้ตร เกณฑห์รือวธีิการใดในการวิเคราะห์ขอ้มูล

และแปลผลการวเิคราห์ขอ้มูล



งานวจิัย  แบ่งเน้ือหาออกเป็นบทๆ 5 บทดว้ยกนั ตามรูปแบบของ

โครงสร้างการวจิยั ดงัน้ีคือ

บทท่ี 1 บทนาํ

บทท่ี 2 เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง

บทท่ี 3 วธีิดาํเนินการวจิยั

บทท่ี 4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล

บทท่ี 5 สรุปผลการวจิยั การอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
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