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วิธีแก้ปัญหาท่ีคุณต้องเจอในการท า วิจัย 5 บท 

 คงทราบกนัดีส าหรับผูท่ี้ศึกษาทางดา้นสังคมศาสตร์ว่าการท าวิจยัเชิงปริมาณคือเคร่ืองมือหน่ึงท่ีใช้

หาค าตอบในส่ิงท่ีตอ้งการทราบ และในทางวิชาการจะยอมรับกระบวนการการท า วิจัย 5 บท ใชอ้า้งอิงในส่ิง

ท่ีคุณคน้พบได ้แต่ปัญหาอยู่ท่ีอุปสรรคในแต่ละบทท่ีคุณตอ้งเจอนั้น จะคอยขดัขวางความส าเร็จ บัน่ทอน

ขวญัและก าลงัใจ บางปัญหาจะท าให้คุณเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ ยงัไม่รวมตอ้งเจออารมณ์อาจารยท่ี์

ปรึกษาเพราะบางคร้ังงานยุง่ เครียด อารมณ์ไม่ดีจนตอ้งดุด่าว่ากล่าวคุณบา้ง อยากทราบไหมว่าอุปสรรคท่ีว่า

เก่ียวกบัการท า วิจัย 5 บท อยูท่ี่ตรงไหนในแต่ละบท แลว้จะแกไ้ขอยา่งไร 

 บทน า ด่านแรกส าหรับ วิจัย 5 บท เปรียบไดก้บัการวางแผน เพราะคุณจะตอ้งบอกความส าคญัในส่ิง

ท่ีคุณจะคน้หา ก าหนดขอบเขตเร่ือง จะตอ้งแสดงจ านวนประชากรท่ีจะศึกษา ขนาดกลุ่มตวัอย่าง ตวัแปรท่ี

เก่ียวขอ้ง ระยะเวลา แต่คุณทราบไหมว่าการวางโครงเร่ืองขอบเขตท่ีกวา้งเกินไปจะส่งผลให้คุณตอ้งท างาน

หนกั ใชเ้วลามาก ในขณะท่ีการวางขอบเขตท่ีแคบเกินไป อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยัคุณจะตอ้งไล่ใหไ้ปคิดมา

ใหม่   ฉะนั้นการวางแผนอย่างแยบยลจะท าให้คุณท างาน วิจัย 5 บท อย่างมีความสุข รู้สึกสนุกตอนลงพื้นท่ี

หาขอ้มูล  

 การทบทวนวรรณกรรม คือการหาเอกสารงานวิจยัเก่า ๆ ท่ีรุ่นพี่ และคนท าวิจยัคนก่อนเคยท าผ่าน

มา แลว้น ามาอา้งอิง สนับสนุนซ่ึงแต่ละงานตอ้งผ่านกระบวนการท างานแบบ วิจัย 5 บท ทั้งส้ิน เพื่อน า

ความรู้ท่ีมีผูค้น้พบแลว้มาสนบัสนุนผลงานวิจยัคุณในคร้ังน้ี ฉะนั้น จะว่าไปการท่ีคุณเลือกปัญหาท่ีตอ้งการ

คน้หาแลว้เขียนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา แบบไม่ทราบวา่มีจ านวนขอ้มูลงานวิจยัเก่าท่ีมีผูท้  ามาก่อนนอ้ยเกินไป 

หายากบบททบทวนวรรณกรรมจะท าใหคุ้ณตอ้งเสียเวลาสืบคน้นาน 

 วิธีการด าเนินการวิจัย บทท่ีสามส าหรับกระบวนการท า วิจัย 5 บท คือบทท่ีคุณจะต้องเสนอ

รายละเอียดขั้นตอนการวิจยัโดยอธิบายแยกล าดบัการท างาน แลว้ระบุจ านวนประชากร วิธีสุ่มกลุ่มตวัอย่าง

อย่างมีหลกัการ จนกระทัง่การใช้เคร่ืองมือในการวิจยัอย่างแบบสอบถาม และวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล หา
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ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวนโดยผา่นโปรแกรมส าเร็จรูปไปจนหมดขอ้มูลท่ีคุณหามา

ได ้เช่ือไหมวา่มีผูท่ี้เคยเรียนวิชาวิจยัจะบอกวา่คือบทท่ีตอ้งใชเ้วลานาน เรียกวา่ทั้งยาก ทั้งเหน่ือยเลยทีเดียวยิ่ง

ใครไดอ้าจารยท่ี์ปรึกษาท่ีเขม้งวด ตอ้งการความละเอียดอ่อนยิง่สร้างความล าบากใจไม่นอ้ย  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เม่ือคุณผ่านด่านบทท่ีสาม งาน วิจัย 5 บท คุณส าเร็จไปเกินคร่ึงแลว้ ทีน้ีคุณ

ตอ้งน าขอ้มูลท่ีคุณวิเคราะห์ไปเสนอ ปัญหาท่ียุ่งยากในบทน้ีคือจะน าเสนอแบบไหนแบบตาราง แบบเชิง

พรรณนา แบบไหนจะกระชบั พร้อมทั้งตีความหมายดว้ย แลว้ขอ้มูลแบบน้ีจะตีความหมายอยา่งไร อาจารยท่ี์

ปรึกษาคุณจะแนะน าคร่าว ๆ ใหคุ้ณไปใชส้ติปัญญาคิดปริศนาท่ีพบเอาเอง 

 สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ คุณจะตอ้งสรุปกิจกรรมทั้งหมดในกระบวนการวิจยั อภิปรายผล

โดยใชห้ลกัการ และงานวิจยัต่าง ๆ มาสนบัสนุน หาแหล่งอา้งอิงมาเขียนบรรณานุกรมและภาคผนวก คุณจะ

หาหลกัการจากนกัวิชาการคนไหนท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาคุณยอมรับ และกรรมการสอบจะไม่คดัคา้นเม่ือคุณน า

งานไปน าเสนอในหอ้งสอบ นั้นคือกระบวนการสุดทา้ยส าหรับ งานวิจัย 5 บท  

 อ่านดูแลว้หลายคนอาจทอ้แทแ้ต่แค่คุณขอค าแนะน าจากทางทีมงาน ทางทีมงานมีผูเ้ช่ียวชาญไวค้อย

แนะน าให้คุณตั้งแต่การเลือกปัญหามาท าวิจยั ใครท่ียงัจะเลือกหัวขอ้งาน วิจัย 5 บทไม่ได ้ไม่ทราบว่าจะท า

เร่ืองอะไรดี ทีมงานมีค าตอบให ้มีค าไขการสืบคน้งานวิจยัเก่ามาหาช่องวา่งในการเสนอหวัขอ้ใหม่ พร้อมทั้ง

เสนอแนะการก าหนดขอบเขตไม่ใหก้วา้งไปจนท างานยาก และไม่แคบไปจนตอ้งโดนอาจารยท่ี์ปรึกษาตีเคา้

โครงเร่ืองกลบั จะสอนวิธีเขียนจุดประสงคแ์ยกขอ้อย่างชดัเจน ตั้งสมมุติฐานการวิจยั ก าหนดนิยามค าศพัท์ 

และคิดประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการท าวิจยั เลือกสูตรท่ีสุ่มกลุ่มตวัอยา่งท่ีกระชบัจากจ านวนประชากร

ทั้งหมดท่ีบางคร้ังมีมากจนคุณตอ้งสับสน ท่ีส าคญัทีมงานมีผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองการออกแบบแบบสอบถามท่ี

ครอบคลุมประเด็นท่ีคุณจะศึกษา จนกระทัง่วิเคราะห์ขอ้มูล สรุปผลตีความหมายรวมทั้งการสอนหลกัการ

การน าเสนอผลงานอย่างชดัเจนตรงประเด็น จนอาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งเช่ือใจ และกรรมการสอบจะยอมรับ

พร้อมทั้งสอนเขียนบรรณานุกรมทั้งภาษาไทย ภาษาองักฤษตามรูปแบบสากล  
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หมายเหตุ บริษทั THESIS IN TH CO.,LTD. จ ากดั รับปรึกษา รับท า รับแกไ้ข งานวิจยั สารนิพนธ์  

วิทยานิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์  ทุกสถาบนัการศึกษา ทุกสาขาวิชา ราคานกัศึกษา ทีมงานมืออาชีพ บริการดว้ยใจ 
ปรึกษาฟรี  

 

Keywords : รับท าสารนิพนธ์ รับท าวิทยานิพนธ์ รับท าดุษฎีนิพนธ์ รับท าวิจยั รับท างานวิจยั รับจา้งท า
วิจยั รับจา้งท าสารนิพนธ์ รับจา้งท าวิทยานิพนธ์ รับจา้งท าดุษฎีนิพนธ์ รับท า thesis รับท าสารนิพนธ์ราคาถูก 
รับท าวิทยานิพนธ์ราคาถูก รับท าดุษฎีนิพนธ์ราคาถูก  รับท าวิจยั ป.โท  รับท าวิจยั ป.เอก  รับท าวิจยั ราคา  รับ
ท าวิจยัth รับท าสารนิพนธ์th รับท าวิทยานิพนธ์th รับท าดุษฎีนิพนธ์th การท า is จา้งท า is จา้งท าวิจยั จา้งท า
สารนิพนธ์จ้างท าวิทยานิพนธ์ จ้างท างานวิจยั จ้างท าวิจยัราคา จ้างท าวิจยัราคาประหยดั จ้างท าวิจยัราคา
เท่าไหร่ ท าวิจยั ท าสารนิพนธ์ ท าวิทยานิพนธ์ ท าดุษฎีนิพนธ์ ท าปริญญานิพนธ์ รับท า วิจยั   รับท า  สาร
นิพนธ์   รับท า  วิทยานิพนธ์   รับท า ดุษฎีนิพนธ์ ท าผลงาน ท าผลงานปรับระดบั ท าผลงานปรับต าแหน่ง การ
ท าผลงานเล่ือนวิทยฐานะ 
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ข้อมูลท่ีปรากฏในบทความนีเ้ป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท ธีซิส อนิ ทีเอช จ ากดั (บริษัทฯ) ห้ามผู้ใดท าซ ้า 
คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เข้าครอบครอง เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือ
กระท าการใดๆ เกี่ยวกับสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัทฯ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้
รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก บริษัทฯ หรือโดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บริษัทฯ  อันเป็นการกระท า
ความผิดทางอาญา ซ่ึงต้องได้รับโทษ ตามพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญาฯ และกฎหมายอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง  

อกีทั้งเป็นการกระท าละเมิดต่อ บริษัทฯ ซ่ึง บริษัท ธีซิส อนิ ทีเอช จ ากดั สงวนสิทธิในการยับยั้งการ
กระท าน้ันในทันที และจะด าเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระท าละเมิดอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น 

 

 


