


โครงร่างน าเสนอ

ความหมายของ
งานวิจยั

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

การหาหวัขอ้วิจยั ประเภทของงานวิจยั

การเขียน
โครงการวิจยั

การทบทวนก่อนสง่
โครงการวิจยั



งานวิจยั คืออะไร

งานวิจยั คือ กระบวนการศกึษาอย่างใครค่รวญต่อปัญหาหรอืปรากฎการณต์่างๆ 
ดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์โดยใชท้ัง้วิธีอปุนยั (Inductive) และหรอืนิรนยั
(Deductive)

ส ารวจ 
(Exploratory)

พรรณนา
(Descriptive)

อธิบาย
(Exploratory)

การวิจยัคณุภาพ การวิจยัส ารวจ การวิจยัทดลอง



กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์คืออะไร

สงัเกต / ตัง้ค  าถามท่ีตอ้งการศกึษา

ทบทวนวรรณกรรม

ตัง้สมมติฐาน

ทดสอบสมมติฐาน

วิเคราะหผ์ล

รายงานผล

หลงัจากทดสอบสมมติฐานแลว้หลายครัง้
สามารถก่อใหเ้กิดทฤษฎี (Theory) 
เพ่ือเป็นค าตอบของปรากฎการณ์
หรอืค าถามท่ีศกึษา



โครงการวิจยั

แสดงความตัง้ใจ วา่ผูว้ิจยัตอ้งการจะท าวิจยัจรงิๆ

แสดงแผนวา่จะท าวิจยัใหส้  าเรจ็ไดอ้ย่างไร เพื่อใหค้น
อ่ืนประเมินคณุภาพของแผนในการตอบค าถามวิจยั

แสดงผลที่คาดวา่ไดร้บั ใหบ้คุคลท่ีสามประเมิน
โครงการวิจยัของตน

แสดงระยะเวลาและทรพัยากรท่ีจะใช้

• โครงการวิจยัสว่นใหญ่ มกัมีหลดุจากแผนบา้ง
• โครงการวิจยัท่ีส  าเรจ็ มกัเป็นโครงการผูว้ิจยัท าไปแลว้บางส่วน



ท าไมตอ้งท าโครงการวิจยั? ถา้ไม่บงัคบัใหท้ า ควรท าไหม?

โครงการวิจยั 
= เข็มทิศ

โครงการวิจยั 
= ยาบ ารุง
สมอง

โครงการวิจยั 
= การฝึกซอ้ม

โครงการวิจยั 
= วคัซีน

โครงการวิจยั 
= เครื่องมือ
สื่อสาร



หาหวัขอ้วจิยัไม่ได?้?? ไดค้วามรู ้
ประสบการณ์

ออก
ภาคสนาม, 

ท างาน, พดูคยุ
กบัผูอ่ื้น

เริม่เห็นปัญหา 
คน้ควา้เพื่อ
ตอบปัญหา

ทฤษฎีหรอื
กฎหมายท่ีมี
ไม่ครอบคลมุ
ปัญหา

วิจยั เพ่ือหา
ความรูใ้หม่

นกัวิจยัท่ีเก่ง มีหวัขอ้วิจยัเยอะไปหมด
แตก่ าลงัในการวิจยัไม่เพียงพอ





ตวัอยา่งหวัขอ้
วิจยัทาง
กฎหมาย

• ศกึษาเรื่องความสอดคลอ้งระหว่างทฤษฎี หลกั
กฎหมาย หรอืกฎเกณฑ์

• ศกึษาความสอดคลอ้งระหว่างทฤษฎี หลกักฎหมาย 
แนวทางปฏิบตัิ และการน ากฎหมายไปใชบ้งัคบั

• ศกึษาความสอดคลอ้งระหว่างหลกักฎหมาย กบัสภาพ
สงัคม

• ศกึษาเรื่องผลกระทบของหลกักฎหมายที่มีตอ่
สิ่งแวดลอ้มอ่ืน หรอืสิ่งแวดลอ้มอ่ืนท่ีมีผลต่อกฎหมาย

• ศกึษาปัญหากฎหมายท่ีเกิดขึน้จากบทบญัญตัิแห่ง
กฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมาย

• ศกึษาปัจจยัสาเหตปัุญหาการมีหรอืไมม่ีของหลกั
กฎหมายหรอืการบงัคบัใช้

• พฒันากฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ของ
สงัคม เทคโนโลยี นวตักรรม



5W+2H+1W

WHY
ท าไมสงสยัเรื่องนี ้

WHAT
เปา้หมายของการวิจยั
คืออะไร

WHO
กลุม่เปา้หมายของ
ขอ้มลูคืออะไร

WHEN
เริม่เมื่อไร เสรจ็เมื่อไร 

WHERE
พืน้ที่ศกึษาคืออะไร

HOW
วิธีการตอบค าถามคือ
อะไร

HOW MUCH
ใชง้บประมาณเท่าไร

SO WHAT
มีผลประโยชนอ์ะไร
หรอืไม ่



อยา่น าเสนอโครงงานวจิยั
โดยท่ียงัไม่เห็นปลายทางวา่
เป็นอยา่งไร



ประเภทของงานวิจยัทางกฎหมาย

DOCTRINAL LEGAL 
RESEARCH

NON-DOCTRINAL 
LEGAL RESEARCH



ประเภทของงานวิจยัทางกฎหมาย

งานวิจัยเชิงปริมาณ งานวิจัยเชิงคุณภาพ 

• เนน้การตรวจสอบสมมติฐาน 
• เช่ือวา่ความรูจ้ะตอ้งตรวจสอบได้

พิสจูนไ์ด ้
• ควบคมุใหข้อ้สรุปมีขอ้ผิดพลาดใหน้อ้ย

ท่ีสดุ 
• ผลสรุปแผ่ขยายไปอธิบายปรากฎการณ์

ในกรอบท่ีก าหนดได้

• อธิบายปรากฎการณท่ี์สนใจ เช่ือมโยง
กบับรบิทต่างๆ 

• ผูว้ิจยัเป็นผูเ้ช่ือมโยงหลกัฐาน ตีความ
เหตกุารณ ์เพ่ืออธิบายปรากฎการณ์
ดงักลา่ว

• แบง่อย่างง่ายเป็นงานวิจยัภาคสนาม
และงานวิจยัเอกสาร



ประเภทของงานวิจยัทางกฎหมาย

• ไม่ว่าจะเป็นงานวิจยัชนิดใด ตอ้งไดร้บัการตรวจสอบ (REVIEW) เพ่ือใหข้อ้มลูนัน้
น่าเช่ือถือ

• ดงันัน้ คณุควรตีพิมพผ์ลงาน โดยผูต้รวจสอบ (REVIEWER) ทบทวนในประเดน็ตา่งๆ

• งานวจิยัเชงิปรมิาณ จะตรวจสอบความถกูตอ้งของวิธีการวิจยั ดขูอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึน้ ตรวจสอบว่า
ประโยชนท่ี์ไดน่้าสนใจหรอืไม ่น าไปใชใ้นเชิงทฤษฎีหรอืปฏิบตัิไดห้รือไม่

• งานวจิยัเชงิคณุภาพ จะตรวจสอบความถกูตอ้งของวิธีการวิจยั ตรวจสอบว่ามีหลกัการวิเคราะหท่ี์
น่าเช่ือถือหรอืไม ่ผูป้ระเมนิเห็นดว้ยกบัการตีความหรอืไม ่และผลที่ไดจ้ากงานนีแ้ผ่ขยายไปยงั

ปรากฎการณอ่ื์นไดห้รอืไม่



ประเภทของงานวิจยัทางกฎหมาย

• ไม่ตอ้งไปเถียงกนั ว่างานวิจยัแบบไหนดีกว่า
• งานวิจยัปรมิาณมีขอ้จ ากดัท่ีไม่สามารถอธิบายเหตกุารณร์ะดบัมหภาคได้
• งานวิจยัคณุภาพมีขอ้จ ากดัทางดา้นอคติ ค่านิยม ของผูว้ิจยัท่ีอาจเจือปนมากกวา่งานวิจยั
เชิงปรมิาณ ซึง่ท  าใหท้  าซ า้ดว้ยผูว้ิจยัคนอ่ืน อาจไดผ้ลไม่เหมือนเดิม

• งานวิจยัทัง้สองรูปแบบ ก็มีทัง้งานวิจยัท่ีดีมีคณุภาพ และงานวิจยัท่ีไม่ดี



โครงสร้างของ
โครงการวิจยั

• ช่ือโครงการวิจยั
• ความเป็นมาและความส าคญัของโครงการวิจยั
• วตัถปุระสงคก์ารวิจยั
• สมมติฐานการวิจยั
• ขอบเขตการวิจยั
• นิยามค าศพัทเ์ฉพาะ
• ประโยชนท่ี์ไดร้บั
• เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
• ระเบียบวิธีวิจยั
• ระยะเวลาการวิจยัและแผนการด าเนินการวิจยั
• งบประมาณที่ใชใ้นการวิจยั



ช่ือโครงการวิจยั
• ช่ืองานวิจยัสรุปเนือ้ความของการศกึษา
• ใชค้  าใหน้อ้ยท่ีสดุ กระชบั ชดัเจนใหม้ากท่ีสดุเท่าท่ีท า
ได้

• เป็นสว่นท่ีคนอ่านมากท่ีสดุ อ่านเป็นอนัดบัแรก และ
ท าใหค้นตดัสินวา่จะอ่านต่อหรอืไม่

• ควรท าใหค้นอ่านสนใจ อยากใหอ้่านตอ่
• พยายามอย่าเริม่ดว้ยค าว่าค าว่า “การศกึษา” หรอื 

“การวิเคราะห”์ บอกไปเลยวา่พบอะไร ความสมัพนัธ์
อะไร ปัญหาอะไร



ความเป็นมาและ
ความส าคญัของ
ปัญหา

ไม่ใช่การทบทวนวรรณกรรม

พยายามอธิบายวา่ ท าไมตอ้งการวิจยัเรือ่งนี ้

เขียนเพ่ือใหผู้อ้่านเขา้ใจ

ควรเขียนทัง้เป็นสว่นแรก และสว่นสดุทา้ย
ปรบัแลว้ปรบัอีกไดเ้สมอ

• แนะน าใหผู้อ้า่นรูจ้กัค าส าคญั
• จากนัน้ ชีใ้หเ้ห็นถงึปัญหาการวิจยัและความส าคญั

ของปัญหานัน้ อาจเป็นปัญหาเชิงปฏิบตัิ ปัญหาดา้น
ความไมส่อดคลอ้งกนัระหวา่งกฎหมายและทฤษฎี 
ฯลฯ

• จากนัน้ ใหล้งไปที่ขอ้สงสยัท่ีตนตอ้งการที่จะศกึษา
• แลว้เสนอว่า ท าส าเรจ็แลว้ไดผ้ลประโยชนอ์ะไร



วตัถุประสงคก์ารวิจยั

สัน้และบอกเปา้หมายทั่วไปของงานตนเอง

บอกขัน้ตอนเชิงปฏิบตัิวา่ตนเองจะท าอะไรใหส้  าเรจ็ ท าเป็นหวัขอ้ตา่งๆ เอาไว้

เช่น เพื่อสงัเคราะห ์เพ่ือหาความสมัพนัธ ์เพื่อส ารวจ เพื่อวิเคราะห์ เพื่ออธิบาย

อย่าไปบอกวา่เพื่อศกึษา เพราะเป็นประโยชนข์องผูว้ิจยัเอง ไม่ใช่ประโยชนข์องผูอ้่าน



สมมติฐาน
การวิจยั

• เป็นค าอธิบายปรากฎการณท่ี์คาดว่าจะเกิดขึน้ 
• สรา้งเหตผุลมาจากทฤษฎี งานวิจยัในอดีต
• สมมติฐานทางวิทยาศาสตรต์อ้งตรวจสอบได้
• สมมติฐานไม่มีค  าวา่ถกูหรอืผิด มีแตส่นบัสนนุหรอื
ปฏิเสธสมมติฐาน

• งานวิจยัเชิงส  ารวจ หรอืพรรณนา ก็ควรมีสมมติฐาน
การวิจยั ว่าการส ารวจหรอืพรรณนา คาดวา่จะไดพ้บ

ปรากฎการณอ์ะไร ซึง่บางครัง้อาจเรยีกวา่สมมติฐาน

เชิงปฏิบตัิการ (WORKING HYPOTHESIS)



ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บ

คาดหวงัวา่ผลของโครงการเป็น
อย่างไร

ที่วดัได ้เช่น งานวิจยัตีพิมพ ์
สิทธิบตัรใหม ่

ที่วดัไมไ่ด ้เช่น ความเขา้ใจดา้น
กฎหมาย ขอ้เสนอกฎหมายใหม ่
ฯลฯ



เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง

• เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ไม่ใช่งานวิจยัที่อ่าน แตเ่ป็น
• งานวิจยัท่ีท างานเดียวกนัในอดีต

• งานวิจยัท่ีสนบัสนนุหรอืไมส่นบัสนนุสมมติฐานของงานตนเอง

• งานวิจยัท่ีเป็นตวัเริ่มตน้ของงานตนเอง

• งานวิจยัในอดีตที่อาจมีขอ้ผิดพลาด แลว้งานนีจ้ะมาแกไ้ข

• งานวิจยัท่ีท าดว้ยวิธีด  าเนินงานวิจยัรูปแบบอื่นๆ โดยงานวิจยัปัจจบุันจะเลือกแนวทางใหม่

• ดงันัน้ งานท่ีน ามาเขียนจะตอ้งเชื่อมโยงกบังานที่เขียนอยูเ่สมอ



เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง

• เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไม่ใช่การสรุป แตเ่ป็นการสงัเคราะหแ์ลว้น ามาอธิบายใน
รูปแบบของตนเอง โดยมีการอา้งอิงก ากบัท่ีมาของเนือ้หาท่ีตนเขียน ไม่ใช่การเขียนแบบขนม
ชัน้

• ดงันัน้ สิ่งที่ขาดไม่ได ้การน าเอกสารงานวิจยัอ่ืน มาวิเคราะหเ์ช่ือมโยง เปรยีบเทียบ กบั
กรอบแนวคิดของตนเอง

• ตอนทบทวนวรรณกรรม ควรทบทวนงานท่ีเก่ียวขอ้งก่อน เพราะจะไดว้างแผนอ่านตอ่ให้
ถกูตอ้ง อ่านใหมี้ยทุธศาสตร์



การเขียนยอ่หนา้

เอกภาพ (Unity) ทัง้ยอ่หนา้อธิบายเพียงเรื่องเดียว

สมัพนัธภาพ (Coherence) ท าใหแ้ตล่ะประโยคเช่ือมโยงกนั

สารตัภาพ (Emphasis) เนน้ย า้ใจความหลกั ย า้สิ่งที่ตอ้งการน าเสนอ



ระเบียบวิธีวิจยั
• ไม่วา่จะเป็นงานวิจยัเชิงปรมิาณ งานวิจยัเชิงคณุภาพ งานวิจยัเอกสาร ตอ้งเสนอวิธีวิจยั
เสมอ

• ระเบียบวิธิวิจยั จะชวนใหผู้อ้่านคิดไดว้่า กรอบการเก็บขอ้มลู ด าเนินการทดลอง วิเคราะห์
ขอ้มลู วดัตวัแปรต่างๆ ตีความเรือ่งตา่งๆ ดีหรอืไม่ ควรพฒันาหรอืไม่

• สมมติว่า งานวิจยัเชิงคณุภาพ บอกว่าจะสมัภาษณผ์ูเ้ก่ียวขอ้ง แลว้จบ ไม่ไดบ้อกว่า
จ านวนก่ีคน จะถามเรือ่งอะไรบา้ง เกณฑใ์นการคดัเลือกผูส้มัภาษณเ์ป็นอย่างไร เกณฑใ์น
การวิเคราะหข์อ้มลูเป็นอย่างไร จะท าการตรวจสอบสามเสา้อย่างไร งานวิจยันีย้่อม
น่าเช่ือถือนอ้ยกวา่ งานวิจยัท่ีอธิบายอย่างถ่ีถว้น

• ช่วยในการวางแผนเวลา วางแผนของบประมาณท่ีถกูตอ้งได้



ระเบียบวิธีวิจยั : 
กลุ่มตวัอยา่ง

• การวิจยัเชิงคณุภาพจะเนน้เรือ่งเกณฑใ์นการ
คดัเลือกผูส้มัภาษณ ์เลือกสถานการณ์

สงัเกตการณ ์หรอืคดัเลือกเอกสาร

• การวิจยัเชิงปรมิาณ จะเนน้เรือ่งความเป็นตวัแทน
ของประชากร และจ านวนกลุม่ตวัอย่าง เพ่ือมาวดั

และค านวณทางสถิติ

• การวิจยัเชิงปรมิาณมีกรอบการแผ่ขยาย 2 รูปแบบ 
• การอา้งอิงจากโมเดล (MODEL-BASED 

INFERENCE)

• การอา้งอิงจากการออกแบบวิจยั (DESIGN-

BASED INFERENCE)



ควรใสแ่ผนภมูิการไหลของผูร้ว่มงานวิจยั
(PARTICIPANT FLOW CHART)



ระเบียบวิธีวิจยั : 
เคร่ืองมือ

ความเท่ียง (Reliability)

ความตรง (Validity)

ความไว (Sensitivity)

คา่ใชจ้่าย และความเช่ียวชาญ



การวิเคราะห์ขอ้มูล

• อย่าเอาสถิติตัง้ เอารูปแบบของขอ้มลู และค าถามหรอืสมมติฐานท่ีจะใชม้าตัง้ แลว้เลือก
การวิเคราะห์

• ไม่จ  าเป็นตอ้งใชส้ถิติขัน้สงู สถิติพืน้ฐานก็สามารถตอบค าถามได้

• GARBAGE IN, GARBAGE OUT เก็บขอ้มลูใหด้ี ออกแบบขอ้มลูใหด้ี การ
วิเคราะหง์่ายๆ ก็ตอบโจทยไ์ด้



การวิเคราะห์ขอ้มูล

• สถิติไม่สามารถบอกความเป็นสาเหตไุด ้การออกแบบการทดลองและควบคมุตวัแปรแทรก
ซอ้น จะช่วยใหส้ถิติบอกสาเหตไุด้

• ความสมัพนัธแ์ละความแตกต่างเป็นเรือ่งเดียวกนั

• สถิติขัน้สงูไม่สามารถสูก้ารตรวจสอบสามเสา้ได ้ (TRIANGULATION) เช่น การ
ท าการศกึษาย่อยหลายรอบ ดว้ยกลุม่ตวัอย่าง วิธีการท่ีแตกต่างกนั 



ส าคญัท่ีปัญหาท่ีจะตอบ
ไม่ใช่วธีิวจิยั



ก่อนจะส่งงานวจิยั

บนัทกึตลอดเวลา เก็บลงที่เก็บ
ขอ้มลูส ารองตลอดเวลา อาจใชท้ี่
เก็บขอ้มลูออนไลนช์่วย เช่น
Dropbox, Onedrive

ควรทบทวนการเขียนก่อนสง่
เสมอ ทิง้ระยะเวลาไวส้กั 2-3 วนั

คอ่ยมาอา่น จะท าใหเ้ห็น
จดุบกพรอ่งง่ายขึน้

การพิมพอ์อกมาทวนการเขียน 
จะท าใหเ้ห็นขอ้บกพรอ่งไดง้่าย

กวา่

ใหค้นอื่นช่วยอา่น
ก่อนเขียน ก่อนสง่งาน ตรวจสอบ
เกณฑท์ี่ใชใ้นการตดัสินของแหลง่

ที่จะสง่โครงการ

ใชภ้าพ รูป แผนภมูิ ตาราง มา
ช่วยในการอธิบาย
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