
บทที่ 3 
ขั้นตอนในการทําวิจัย 

 
 

ขั้นตอนในการทําวิจัย  (Steps  in Research) 

เน่ืองจากการศึกษาวิจัย เปนกระบวนการอยางหน่ึงที่จะคนควาหาความรูใหม ๆ เปน
การศึกษาที่เปนหลักฐานมีระเบียบ   เพ่ือคนหาคําตอบหรือหลักฐานที่เหมาะสม   ดังน้ันการทํา
วิ จัยจะตองมีขั้นตอนในการดําเนินการ ทั้ ง น้ี เ พ่ือที่จะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
กระบวนการทําวิจัยที่ดีนั้นก็คือ การจัดลําดับขั้นตอนของการวิจัย สามารถแบงออกเปนขั้นตอน 
ตาง ๆ  ได 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.  การกําหนดปญหาของการวิจัย 
2.  การวางแผนออกแบบการวิจัย 
3.  การกําหนดกลุม 
4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
5.  การวิเคราะหขอมูล 
6. การสรุปและรายงานผล 
7. การตีความหมาย 
8.  การเขียนรายงานวิจัย 
 

ขั้นที่ 1   การกําหนดปญหาของการวิจัย (Definition The Problem) 
 

 เปนการพิจารณาถึงปญหาหรือหัวขอวาผูวิจัยมีความตองการที่จะศึกษาเก่ียวกับเรื่อง
อะไร ตองการทดสอบหรือหาคําตอบเร่ืองใด ปญหาในการวิจัยอาจเกิดมาจากความสงสัย  จาก
ขอสังเกต  จากความรูสึกหรือเกิดจากความสนใจ อยากรูขอเท็จจริง  ปกติแลวการกําหนดหรือ
การพิจารณาปญหาจะเกิดจากตัวผูวิจัยเอง การกําหนดปญหาการวิจัยถือไดวาเปนขั้นตอนที่มี
ความสําคัญที่สุดในกระบวนการวิจัย  เพราะเปนการกําหนดใหเห็นวาการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัย
ตองการหาคําตอบอะไร  มีอะไรเปนปญหา ในการกําหนดปญหาควรมีการศึกษาส่ิงตางๆ  
ดังตอไปน้ี 



 (1)  ศึกษาลักษณะและความเปนมา  ผูวิจัยจะตองศึกษาเน้ือหาลักษณะของความ
เปนมาของเร่ืองที่เปนปญหาในการวิจัย 
 (2)  ศึกษาโครงสรางขององคการที่กําหนดเปนเรื่องการทําวิจัย บางครั้งจําเปนตอง
ศึกษาโครงสรางขององคการท่ีใชกําหนดเปนหัวเรื่องของการวิจัย   ตัวอยาง เชน การ
ดําเนินงาน  การบริหาร  การเงิน   เปนตน 
 (3)   ศึกษาเอกสารและกิจกรรมที่เก่ียวของกับหัวเร่ืองที่วิจัย  ทั้งนี้เพ่ือใหทราบวา
หัวขอวิจัยนั้นเปนปญหาที่ผูอ่ืนไดศึกษาไวกอนหนาน้ี  รวมทั้งปญหาอ่ืนๆ ที่มีอยู 
 (4)  ศึกษาและปรึกษากับผูที่มีความรู โดยเฉพาะผูเชี่ยวชาญ หรือผูมีประสบการณใน
เรื่องที่จะศึกษาวิจัย 
 (5)   ศึกษากรอบและทฤษฎี   ซึ่งจะทําใหผูวิจัยสามารถเห็นความสัมพันธระหวางหัว
เรื่อง  ปญหา ขอมูล 
 

ลักษณะของปญหา 
โดยทั่วไปแลวปญหาของการวิจัยควรมีคุณสมบัติดังนี้ 
1)   จะตองเปนปญหาที่ชัดเจนไมคลุมเครือ 
2)   ตองไมกวางหรือแคบจนเกินไป  
3)   ควรเปนคําถามที่ชัดเจนอยูในตัวเอง  ทําความเขาใจงาย 
4)   ควรเปนปญหาที่มีความหมาย  งายตอการศึกษาวิจัย 
5)   จะตองเหมาะสมกับเวลา  คาใชจาย และความรูความสมารถของผูวิจัย 

 
ขั้นที่ 2   การออกแบบการวิจัย  (Research Design) 
 
 หมายถึง การวางแผนกลยุทธเพ่ือใหไดมาซ่ึงคําตอบของปญหาการวิจัย เปนการประมวล
แนวความคิด หลักการ และจากทฤษฏีตาง ๆ ที่มีผูอ่ืนศึกษาไวกอนหนาน้ีแลว ผูวิจัยจะนํามา
ประกอบการสรางแนวความคิดสําหรับงานวิจัยของตน ซึ่งจะตองมีการพิจารณาและกลั่นกรอง
เปนอยางดี เปนการกําหนดรูปแบบและรายละเอียดตาง ๆของการวิจัยที่ใชเปนหลักในการ
กําหนดวิธีการ  การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล ตนทุนการวิจัย ความสามารถในการ
เขาถึงขอมูล เปนตน  พึงระลึกไวเสมอวาการวิจัยจะไดผลดีจําเปนตองมีการออกแบบวิจัยให
เหมาะสมกับปญหาและสมมติฐานของการวิจัย 

 

 ขั้นที่ 3   การกําหนดกลุมตัวอยาง 
 



 กลุมตัวอยางน้ีหมายถึงสวนหน่ึงของประชากรที่จะนํามาศึกษาวากลุมตัวอยางน้ันคือใคร 
มีคุณลักษณะอยางไร อยูที่ไหน มีขนาดหรือมีจํานวนเทาไร และที่สําคัญในการพิจารณากําหนด
กลุมตัวอยางก็คือ จะเลือกกลุมตัวอยางนี้ไดอยางไร เพราะกลุมตัวอยางจะตองมีคุณสมบัติที่เปน
ตัวแทนของประชากรทั้งหมดไดโดยปราศจากอคติ  การกําหนดกลุมตัวอยางอาจทําได 2 วิธี คือ 

 1.  กลุมตัวอยางที่ไดมาโดยใชทฤษฏีความนาจะเปน (Probability Sample)  
หมายถึงกลุมตัวอยางที่สมาชิกทุกหนวยมีโอกาสไดรับเลือกเทาๆ กัน เชน การสุมตัวอยางแบบ
งาย การสุมตัวอยางแบบกลุม เปนตน 
 2.  กลุมตัวอยางที่ไดมาโดยไมใชทฤษฏีความนาจะเปน    (Non-probability 
Sample) หมายถึงกลุมตัวอยางที่สมาชิกทุกหนวยมีโอกาสไดเลือกไมเทากัน เชน การเลือก
โดยสะดวก การเลือกโดยเจาะจง หรือการเลือกโดยบังเอิญ เปนตน 
 
ขั้นที่ 4   การเก็บรวบรวมขอมูล  (Data Collection)  
 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลควรพิจารณาถึง การศึกษาวิจัยนั้นวามีขอมูลขาวสารที่เก่ียวของ
กับเร่ืองที่ทําการวิจัยอยางไร  เชน มีทฤษฎี ขอเขียน หรือการวิจัยในลักษณะเดียวกันกับ
งานวิจัยที่ผูอ่ืนไดทําไวกอนหนาน้ี  โดยมีรายละเอียดในการพิจารณา  ดังนี้ 
 1)   ศึกษาแนวความคิดเก่ียวกับเรื่องที่ทําการวิจัย 
 2)   ปองกันการทํางานซ้ํากับเร่ืองที่ผูอ่ืนไดทําไว 
 3)   ศึกษาถึงขอมูลที่ตองการวามีอะไรบาง 
 4)   ศึกษาถึงแนวทางการไดมาซ่ึงขอมูล 
 5)   ศึกษาวาขอมูลที่ตองการน้ันเพียงพอหรือไม 
 
 การไดมาซึ่งขอมูล หมายถึง วิธีพิจารณาการไดมาของขอมูลวาตองการศึกษาถึงขอมูล
อะไร เปนขอมูลประเภทไหน  มีวิธีการไดมาอยางไร  แหลงขอมูลดังกลาวอยูที่ไหนและขอมูล
ไดมาดวยลักษณะหรือวิธีการใด  การไดมาของขอมูลแบงออกได  ดังนี้  
 -   ขอมูลปฐมภูมิ (Primary  Data)  เปนขอมูลแบบภาคสนามที่ผูวิจัยไดเก็บรวบรวม
ขึ้นเปนครั้งแรกและยังไมมีผูใดเก็บรวบรวมมากอน ทั้งนี้เพ่ือใหตรงประเด็นกับเร่ืองที่กําลัง
ศึกษาอยู เพราะขอมูลที่มีอยูแลวอาจไมตรงกันกับขอมูลที่เราตองการนํามาวิเคราะห  ขอมูล
ปฐมภูมิเปนการรวบรวมขอมูลเองดวยวิธีการสังเกตหรือดวยการทดลอง  สวนใหญไดมาจาก
การสัมภาษณหรือการออกแบบสอบถาม  
 -   ขอมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) เปนขอมูลที่มีผูอ่ืนเก็บไดรวบรวมมากอน และ
นักวิจัยนํามาประกอบการวิจัย เพ่ือชวยอธิบายประเด็นปญหาการวิจัยใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  



ขอมูลทุติยภูมิเปนขอมูลที่ไดมาจากเอกสาร ที่ผูวิจัยจะหามาจากหองสมุด หรือสถานที่ตางๆ  
โดยการคนควาจากเอกสารสิ่งพิมพตางๆ  หรือจาก  คอมพิวเตอร เปนตน 
             
ขั้นที่ 5   การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) 
 
  หลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลไดครบตามตองการแลว  จะตองนําเอาขอมูลที่ไดมา
ตรวจสอบความสมบูรณเสียกอน แลวนําไปบันทึกโดยจัดใหเปนหมวดหมู ตามวิธีการทางสถิติ  
แยกประเภทของขอมูลตามตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตาม  สวนใหญแลวจะจัดแยกประเภทตาม
ตัวแปรอิสระ เชน  เพศ  อายุ การศึกษา  เปนตน จากน้ันก็แจกแจงคาความถี่ออกมาเปนตาราง
เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล โดยพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม การ
วิเคราะหขอมูลควรยึดหลัก ความเรียบ งาย ชัดเจน ไมซับซอน การวิเคราะหขอมูลสวนใหญจะ
จัดทําเปนตารางแสดงความถี่และคารอยละหรือคาเฉลี่ย มีการพิสูจนสมมติฐาน(ถามี) ใชสถิติ
ประเภท t-test, z-test  หรือ  ANOVA แลวแตกรณีการวิเคราะหขอมูลอาจทําดวยมือหรือดวย
อุปกรณตาง ๆ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความละเอียดของผลวิจัยที่ตองการหรืองบประมาณที่ใชในการวิจัย 
การเก็บขอมูลแลวงานนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาดําเนินการดังนี้ คือ 
 1. การบรรณาธิกรขอมูล  เปนการตรวจสอบขอมูลที่อยูในแบบสอบถามใหมีความ
ถูกตอง สมบูรณมากที่สุด กอนลงรหัสขอมูลผูวิจัยตองตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของ
คําตอบ 
 2.   การลงรหัส  เปนเกณฑที่ใชแปลงคําตอบจากแบบสอบถาม หรือการสัมภาษณให
ออกมาในรูปของ ตัวเลขหรือรหัสขอมูล 
 3.   การประมวลผล  เปนการนําขอมูลที่อยูในแฟมขอมูลมาวิเคราะห 
 4.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  สถิติที่ใชในการวิจัยอาจแบงออกได 2 ประเภท คือ 
 1.  สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistics ) 
 2.  สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics ) 

วิธีการในการจัดกระทําขอมูล  มีอยู 2 วิธี คือ 
 1)   การจัดกระทําขอมูลดวยมือ 
ตัวอยาง 
 เพศ จํานวน รวม 
 ชาย ////     ////     //// 15 
 

หญิง ////     ////     //// 15 
 

รวม  30  



 2)   การจัดกระทําขอมูลดวยเครื่องจักร   อาจแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

  - การจัดกระทําขอมูลดวยเคร่ืองจักรกล  ใชในการแยกประเภท  การรวบรวม
จํานวน   สําหรับการวิเคราะหหรือการคํานวณ ใชบุคคลเปนผูจัดกระทํา 
  -  การจัดกระทําดวยเครื่องจักรคํานวณ   ใชเคร่ืองสมองกลในการจัดกระทํา
ขอมูลทุกอยาง ซึ่งรวมทั้งการวิเคราะหและการคํานวณดวย 
  
 การวิเคราะหขอมูล  

คือการหาความหมายจากขอมูลเพ่ือจะไดทราบวาขอมูลเหลาน้ันใหคําตอบอะไรสําหรับ
การวิจัย   สามารถแยกการวิเคราะหขอมูลได 2 วิธี คือ 

 
 (1)   การวิเคราะหโดยใชตาราง  โดยการนําเอาขอมูลที่ไดมาทําตารางโดยพิจารณาถึง
วัตถุประสงคของการวิจัยวาตองการแสดงความสัมพันธระหวางส่ิงใดกับสิ่งใด แลวจัดลําดับ
ตารางตามความจําเปน  แบงออกเปน 
  -   ตารางแจกแจงเด่ียว  เปนการแจกแจงขอมูลตามลักษณะเพียงอยางเดียว 
 -   ตารางแจกแจงผสม เปนการแจกแจงขอมูลในลักษณะที่มีความสัมพันธหลาย ๆ 
ชอง ตามลักษณะความสัมพันธของขอมูล  การแจกแจงตารางในรูปของเปอรเซ็นตนิยมทํากัน
มากเพราะสะดวกในการพิจารณา 
 (2)  การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ   คือนําขอมูลที่เก็บไดและนํามาแปรสภาพใหอยูใน
ลักษณะที่จะไดความรูจากขอมูลมากกวาเดิม การแปลขอมูลโดยวิธีการทางสถิติทําไดหลายวิธี 
เชน 
 -   การวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหความสัมพันธตาง ๆ ของขอมูล 
 -   การวิเคราะหโดยใชหลักสถิติ 
 -   การวิเคราะหโดยใชวิธีการของ  Chi-Square Analysis 
 -   การวิเคราะหโดยอาศัยหลักทางคณิตศาสตร 
 เม่ือวิเคราะหขอมูลแลว ตองตีความหรือแปลความหมายของขอมูลดวยวิธีการ ตาง 
ๆ  โดยทําความเขาใจกับขอมูล แลวแปลความหมายออกมาวาขอมูลที่ไดมาและวิเคราะห
เรียบรอยแลวนั้น  มีลักษณะอยางไร หมายความวาอยางไร โดยแปลความหมายออกมาเปนลาย
ลักษณอักษร 
 
ขั้นที่ 6   การตีความหมายขอมูล (Interpretation Data)  
 
 หมายถึง การนําความหมายหรือการอธิบายผลของการวิเคราะหขอมูล  เปนการอธิบาย
รายละเอียดเพ่ิมเติมจากการจากอานผลการวิเคราะหขอมูล  ขอมูลที่ไดทําการวิเคราะหทางสถิติ



เสร็จเรียบรอยแลวจะอยูในลักษณะของตัวเลขตาราง  เปนสูตรหรือสัญลักษณตาง ๆ ที่บุคคล
ทั่วไปอาจไมเขาใจ  ดังน้ันผูวิจัยจะตองแปลความหมายของขอมูลที่ไดมาใหเปนภาษาที่บุคคล
ทั่ว ๆ ไปสามารถทําความเขาใจได   การแปลความหมายของขอมูลจะมีความสัมพันธกับการ
วิเคราะหขอมูล  เพราะการวิเคราะหขอมูลก็เปนการแปลความหมายของขอมูลไวบางสวนแลว  
การแปลความหมายจะชวยใหทราบวาขอมูลที่ไดเก็บรวบรวมเอาไวนั้นไดบอกหรือชี้ใหเห็นอะไร  
และมีความหมายอยางไร  โดยหลักการแลวการตีความหมายจะยึดเอาขอมูลที่มีอยูในการวิจัย
มาใชโดยไมเอาความคิดเห็นสวนตัวหรือประสบการณของผูวิจัยเขามารวมในการตีความดวย 
 
ขั้นที่  7   การสรุปผลและรายงานผล (Conclusions and Report) 
 
 ในขั้นนี้ผูวิจัยจะตองสรุปผลของการวิจัย จากขอเท็จจริงทั้งหมดที่มีอยูตามหลักการโดย
อาศัยขอมูลพ้ืนฐาน  เพ่ือใหทราบถึงผลที่เกิดมาในอดีตหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันจะชวย
ทําใหเกิดความเขาใจไดเร็วขึ้น    และเม่ือสรุปผลเสร็จเรียบรอยแลวจะตองมีคําแนะนําหรือมี
ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาดวย 
 ที่ผูวิจัยตองเขียนรายงานตามขอมูลวิจัยที่มีอยูจริง  โดยปราศจากอคติ   วิธีการเสนอ
ผลการวิจัยอาจกระทําได  3  รูปแบบ  คือ 
 1)   นําเสนอดวยปากเปลา (Oral Report) ผูวิจัยจะมีการรวบรวมขอมูลและนําเสนอ
ดวยวาจาหรือปากเปลาตอที่ประชุมของผูบริหารอาจมีการอภิปรายในสาระสําคัญของ
ผลการวิจัย จะตองมีเอกสารหรือหลักฐานมาแสดงใหที่ประชุมไดเขาใจ   เปนการสรุปเฉพาะ
สาระสําคัญหรือผลของการวิจัยวาออกมาในลักษณะใด ตามความเหมาะสม เชน สรุปผล
รายงานการวิจัย  แผนภาพ แผนภูมิ เปนตน 
 2)   นําเสนอดวยแผนภูมิหรือแผนภาพ (Chart or Diagram Report) เปนการ
นําเสนอขอมูลหรือผลการวิเคราะหที่นิยมใชกัน เพราะบางครั้งขอมูลก็ยากตอการอธิบายเปน
ลายลักษณอักษร หรืออาจจะยาวเกินความจําเปนและอาจกอใหเกิดความผิดพลาดไดงาย จึงมี
การนําเสนอดวยแผนภูมิหรือภาพซ่ึงไดรับความนิยมสูงเพราะมีลักษณะที่สวยงาม สื่อ
ความหมายไดโดยตรงถึงเรื่องที่จะนําเสนอ โดยกําหนดใหรูปภาพของขอมูลน้ันแทนความหมาย
ของขอมูล แผนภูมิที่สรางขึ้นจะตองชัดเจนและงายตอการเขาใจ เชน ขอมูลเก่ียวกับจํานวน
นักทองเที่ยวก็อาจใชรูปคนที่แตงกายในชุดนักทองเที่ยว  หรือขอมูลเก่ียวกับการใชเงินในการ
ทองเท่ียวก็อาจใชรูปเงินสกุลตาง ๆ เชน เงินบาท เงินเยน  เปนตน 
 3)   นําเสนอดวยลายลักษณอักษร (Written Report)  เปนการนําเอาผลงานทั้งหมด
ของการวิจัยมาเขียนออกมาในรูปรายงาน ดวยภาษาที่ถูกตองสามารถทําความเขาใจไดงาย  
ชัดเจน  มีเอกสารอางอิง เชน รูปภาพ แผนภูมิ  เปนตน  



 โดยท่ัวไปแลวการนําเสนอรายงานมักจะใชทั้ง 3 วิธีพรอม ๆ กัน เพ่ือทําใหการนําเสนอ
รายงาน ถูกตอง รวดเร็ว เขาใจงาย  
                                                                                                     
ขั้นที่ 8   การเขียนรายงานวิจัย (Research Report) 
 
 เปนการใหผูอานรูถึงปญหาแลรายละเอียดของการวิจัย   ที่เปนลายลักษณอักษรอธิบาย
ถึงจุดมุงหมายของหัวขอที่จะศึกษา วัตถุประสงคของการทําวิจัย หรือปญหาที่ตองการศึกษาหา
คําตอบ  ความสําคัญของปญหา  เพ่ือใหทราบวาการวิจัยที่ทําน้ีมีความสําคัญอยางไรบาง เชน  
ความสําคัญของปญหา   การวิเคราะหปญหา  แนวความคิดหรือทฤษฎีที่เ ก่ียวของ ดัง
รายละเอียดดังตอไปน้ี 
 1.  เสนอสภาพที่เปนความเปนจริง 
 2.   สิ่งที่เปนปญหาที่เกิดจากการวิจัย 
 3.   แสดงใหเห็นวาปญหาที่เกิดขึ้น ทําใหเกิดผลอยางไร เพราะเหตุใด 

 การเขียนรายงานวิจัยทางการทองเที่ยว มีลักษณะเหมือนกันกับรายงานวิจัยทาง
สังคมศาสตร  ซึ่งแบงออกได เปน 3 สวน คือ สวนนํา สวนเนื้อหา และสวนทาย  ดังนี้  

 1.  สวนนํา  แบงออกเปน 
 -    ปก  ประกอบดวย  ชื่อเรื่องวิจัย  ชื่อผูวิจัย  สถานที่ทํางาน  แหลง  เงินทุน
สนับสนุน (ถามี)  เดือนและปที่พิมพ 
 -      ปกใน  มีรายละเอียดเหมือนปก 
             -     บทคัดยอ  สรุปถึงการวิจัยโดยกลาวถึงปญหาของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ผล
ของการวิจัย ขอสรุป ขอเสนอแนะ 
 -  คํานํา  เปนความคิดเห็นถึงเบื้องหลัง แรงจูงใจ ปญหาและอุปสรรค การทําวิจัย 
ฯลฯ กิตติกรรมประกาศ 
 - สารบาญ เปนการบอกการแบงบท หัวขอ  เลขที่หนา 
 -   สารบาญตาราง สารบาญแผนภูมิ สารบาญภาพ  ที่มีอยูในรายงานวิจัยพรอม
เลขที่หนา 
  

2.  สวนเน้ือหา   แบงออกเปน 5 บท คือ 
 บทที่ 1   บทนํา 
 -  ความเปนมาของปญหาการวิจัย 
 -  ปญหาการวิจัย 
 -  สมมติฐานการวิจัย (ถามี) 



 - วัตถุประสงคของการวิจัย 
 - ขอบเขตหรือขอจํากัดของการวิจัย 
 -  คําจํากัดความ 
 - ประโยชนของการวิจัย 
 บทที่ 2   ทบทวนวรรณกรรม  
 -    ทฤษฏี ( เอกสาร บทความ ตํารา) 
 -    งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 บทที่ 3   วิธีวิจัย 
 -    ประเภทของขอมูล 
 -    ประชากรหรือกลุมตัวอยาง 
 -    เคร่ืองมือที่ใชเก็บขอมูล 
 -    การเก็บขอมูล 
 -    การวิเคราะหขอมูล 
 บทที่ 4  การวิเคราะหขอมูล 
 -    นําผลการวิเคราะหและการตีความมาแสดง 
 บทที่ 5  สรุปและขอเสนอแนะ 
 -    สรุปผลการวิจัย 
 -    ขอเสนอแนะ 
 3.  สวนทาย 
 -    บรรณานุกรม 
 -    ภาคผนวก 
 
 
ขอพึงระวังในการวิจัย 

 การวิจัยบางคร้ังก็ไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดอยางสมบูรณ เพราะเกิดจากปญหา
บางประการ ปญหาหรือขอที่ควรระวังในการทําวิจัยสามารถแบงออกได  ดังนี้ 
 1) ความเที่ยงตรงของขอมูล  ผูวิจัยตองพิจารณาวาขอมูลหรือเอกสาร หลักฐานตาง ๆ       นั้น 
มีความถูกตองสมบูรณ ทันกับเหตุการณ ซึ่งจําเปนตองมีการตรวจสอบอยางรอบ คอบ 
 2) การกําหนดสมมติฐาน นั้นกําหนดขึ้นจากทฤษฏี  แนวความคิด ประสบการณ    
ขอมูลหรือจากการสังเกต  วามีความเปนไปไดหรือไม   
 3) การกําหนดตัวแปร วาอะไรเปนตัวแปรอิสระ อะไรเปนตัวแปรตาม  และตัวแปรมี
ความสัมพันธกันหรือไมอยางไร 



 4) การกําหนดแผนการวิจัย และวิธีการดําเนินการวิจัยนั้น จะตองอาศัยหลักเกณฑ
ทางสถิติ คณิตศาสตร หรือทฤษฏีแนวความคิดใด มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นบางหรือไม เชน 
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการวัด  ความคลาดเคลื่อนของการรวบรวม หรือความคลาดเคลื่อน
จากการวิเคราะห  เปนตน   
 5) การสรุปผลการวิจัย  เนนถึงจุดสําคัญครบถวนหรือไม  การแปลความหมาย หรือ
การตีความขอมูลน้ันสมบูรณหรือไม  
 6) การเสนอแนะ บางครั้งการเสนอแนะอาจไมสามารถปฏิบัติได หรือเปนขอเสนอแนะ
ที่ปราศจากเหตุผลสนับสนุน 

ตารางแสดงแผนการวิจัย 
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