
บทที่  1 
ความรูทั่วไปเก่ียวกับงานวิจัย 

 
ความนํา 
 
 ในปจจุบันการวิจัยมีความสําคัญอยางมาก สําหรับหรับความเจริญกาวหนาในทุกๆ 
ศาสตร เพราะสามารถนําเอาการวิจัยมาใชในการตัดสินใจแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น  ใน
ขณะเดียวกันการพัฒนาความรูในสาขาวิชาตาง ๆ เปนไปอยางรวดเร็วทั้งนี้เพราะเน่ืองจากมี
การวิจัย    ประกอบทั้งปญหาทางธุรกิจในปจจุบันมีความสลับซับซอน มีความเสี่ยงในการ
ดําเนินงานมากขึ้น  ดังน้ันเพ่ือใหองคกรมีความเจริญกาวหนาหรือเพื่อการอยูรอดผูบริหาร
จําเปนตองมีความรู (Knowledge) ความเขาใจ (Understanding)  และประสบการณ (Experience)              ใน
การดําเนินธุรกิจ การวิจัยจึงเปนกิจกรรมที่ผูบริหารนําไปใชในการประเมินสถานการณ และ
นําไปใชเปนเคร่ืองมือสําหรับชวยในการตัดสินใจทางดานธุรกิจในทุกขั้นตอน  ใหบรรลุ
วัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น 
 
ความหมายของการวิจัย 
 
 การวิจัยนั้นมีผูใหคําจํากัดความแตกตางกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของ
การวิจัย   สวนใหญแลวนักวิจัยจะมีความเห็นสอดคลองกันในเรื่องของวิธีการ หรือกระบวนการ
ของการวิจัย  ดังนี้ 
 ที่ประชุมของ Pan Pacific Science Congress ค.ศ. 1960 ณ ประเทศสหรัฐ- 
อเมริกาไดแยกความหมายของคําวา “ Research” หรือ “การวิจัย”  ไวดังนี้ 
 R  =  Recruitment & Relationship  หมายถึงการฝกคนใหมีความรู  รวบรวมคนที่มี
ความรูมาปฏิบัติงานรวมกัน ติดตอสัมพันธและประสานงานกัน 
 E  =  Education & Efficiency  ผูที่ทําการศึกษาวิจัย  ตองมีการศึกษาอบรม มีความรู 
มีสมรรถภาพสูงในการวิจัย 
 S = Science  & Stimulation เปนศาสตรที่พิสูจนเพ่ือคนควาหาความจริง ผูวิจัย
จะตองมีพลังกระตุนในความคิดริเริ่ม  กระตือรือรนที่จะทําการวิจัยตอไป 
 E  =  Evaluation & Environment  ผูวิจัยตองรูจักการประเมินผลวามีประโยชน
สมควรที่จะทําวิจัยหรือไม และตองรูจักใชเครื่องมือและอุปกรณตางๆ มาชวยในการวิจัยให
เหมาะสมกับสภาวะแวดลอม 



 A   =  Aim & Attitude  มีจุดมุงหมายหรือมีเปาหมายที่แนนอน มีทัศนะคติที่จะตอง
ติดตามผลของการวิจัย 
 R  =  Result  ผลการวิจัยที่ออกมาไมวาจะเปนผลในทางใดก็ตาม จะตองยอมรับผล
ของการวิจัยนั้นอยางดุษฎี  เพราะเปนผลที่ไดมาจากการศึกษาคนควาอยางมีระบบ 
 C  =  Curiosity  ผูวิจัยจะตองมีความอยากรูอยากเห็น มีความสนใจและขวนขวายใน
งานวิจัยตลอดเวลา  แมวาความอยากรูนั้นจะเปนเพียงเล็กนอยก็ตาม 
 H  =  Horizon  ผลการวิจัยที่ปรากฏออกมาจะทําใหทราบและเขาใจปญหาเหลาน้ันได
เหมือนเกิดแสงสวางขึ้น  ถายังไมเกิดแสงสวางผูวิจัยตองดําเนินงานตอไปจนกวาจะไดพบแสง
สวาง แสงสวางดังกลาวในทางสังคมหมายถึงผลของการวิจัยจะกอใหเกิดสันติสุขขึ้นในสังคม 
 สภาวิจัยแหงชาติ  ไดใหคํานิยามของการวิจัยไววา  “คือการศึกษาคนควาที่มีระบบ
และแผนการ เพ่ือใหไดมา ซึ่งความรูทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร” 
 พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525  ไดใหความหมายของการวิจัยไว
วาเปน  “การคนควาเพื่อหาขอมูลอยางถี่ถวนตามหลักวิชา” 
 นอกจากนั้นยังมีผูใหคํานิยามการวิจัยไวอีกวา 
  การวิจัย  “คือกระบวนการในการคนควาหาความจริง เพ่ือที่จะนํามาชวยใน
การแกปญหาหรือตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ” 
  การวิจัย  “หมายถึงกระบวนการตางๆที่ดําเนินการเก็บรวบรวบรวมขอมูล มี
การวิเคราะหและตีความหมายขอมูลอยางมีระบบและมีวัตถุประสงคที่แนนอน เพ่ือใหไดมาซ่ึง
คําตอบที่ถูกตองกับปญหา หรือคําถามที่ไดตั้งไว” 
  การวิจัย   “คือวิธีการศึกษาคนควาอยางมีระเบียบและความ มุงหมายอยาง
แนนอน เพ่ือใหไดมาซ่ึงความจริงหรือหลักการบางอยาง” 
 
 
สรุปความหมายของการวิจัย 
 จากรายละเอียดที่กลาวไวขางตนจึงอาจสรุปความหมายของการวิจัยได  ดังนี้ 
 “การวิจัย คือขบวนการศึกษาเพื่อคนควาหาขอเท็จจริงหรือคําตอบของปญหา 
ดวยวิธีการคนควารวบรวมขอมูลหรือทําการทดลองอยางมีระบบ  เพื่อใหไดผลของการ
วิจัยอยางมีประสิทธิภาพ” 
 
สาเหตุที่เกิดการวิจัย 
 
 การวิจัยจะเขาไปมีบทบาทในสถานการณดังตอไปน้ีคือ 
 1.   ปญหาที่ผูบริหารตองตัดสินใจ 



 ปญหาท่ีผูบริหารพบอยูเปนเรื่องยากที่จะระบุ หรือกําหนดใหชัดเจนออกมา  เพราะ
ปญหาที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่ทําใหผูบริหารเห็น  อาจเปนเพียงสัญญาณ (Signal) ปรากฏการณ
(Phenomenon) หรืออาการ (Symptom) ที่ชี้ใหเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้น 
 2.   นําการวิจัยมาใชดําเนินการเพื่อบรรลุผลสําเร็จ 
  (1)  การรายงาน (Reporting)  การรายงานเปนวิธีคนหาและรวบรวมขอมูล
เบื้องตน  โดยวิเคราะหถึงสถานการณที่เกิดขึ้นและสรุปผลออกมา การรายงานเปนการบรรยาย
ถึงความเห็นของสิ่งที่คนพบในลักษณะทั่วๆ ไป 
  (2)  การบรรยาย (Descriptive)  เปนการคนหาคําตอบสําหรับคําถาม หรือเร่ือง
ที่เกิดขึ้นน้ีมีสวนเกี่ยวของกับ  
    -  ใคร (Who)   
  -  อะไร (What)   
  -  เม่ือไหร (When)   
  -  ที่ไหน (When)   
  -  อยางไร (How)   
 ปกติการวิจัยดวยวิธีบรรยายนิยมใชกันมากในทางธุรกิจ เพราะสามารถนําไปใชได
หลายสถานการณ เชน การวางแผน การสรุปผล การประเมินผล เปนตน 
  (3)   การอธิบาย (Explanatory) เปนการศึกษาเชิงอธิบายเปนการศึกษาที่ตาง
การบรรยาย  เพราะตองการอธิบายถึงเร่ืองราวหรือสาเหตุที่เกิดขึ้น(Phenomenon) เปนการ
บรรยายหรือใหความเห็นของสิ่งที่คนพบในลักษณะทั่ว ๆ ไป 
 (4)  การพยากรณ (Predictive)  เม่ือการวิจัยสามารถใหขอมูลหรืออธิบายถึง
สาเหตุตลอดจนผลที่เกิดขึ้นแลว นักวิจัยก็จะสามารถพยากรณวาเม่ือใดและสถานการณอะไรที่
จะเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้น 
 
ความจําเปนที่ตองทําการวิจัย 
 
 ปจจุบันความรูในสาขาวิชาตาง ๆ รวมทั้งดานธุรกิจไดพัฒนากาวหนาไปอยางรวดเร็ว
ตลาดผูบริโภคมีความสลับซับซอนมากขึ้น การแขงขันทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเปน
การศึกษาชองทางการจัดจําหนาย และเพื่อใชเปนเคร่ืองมือที่ชวยในการตัดสินใจ  ผูบริหารจึง
ควรที่จะมีความรูเก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือใหทราบถึงขั้นตอนในการทําวิจัย  เพ่ือนําไปใช
ประเมินคุณภาพของการวิจัยหรือเพ่ือนําไปใชในประกอบการตัดสินใจ   
 
เคร่ืองมือในการตัดสินใจ 
 



 ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาการวิจัย เปนเคร่ืองมือที่สําคัญของนักบริหาร
สําหรับชวยในการตัดสินใจไดอยางถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น อยางไรก็ตามการวิจัยก็ไมสามารถ
แกปญหาไดเสมอไป   เพราะนอกเหนือจากงานวิจัยแลวนักบริหารจําเปนจะตองอาศัยสิ่ง
ตอไปน้ีเพ่ือชวยในการตัดสินใจดวย  คือ 
 1.  ความรู  หมายถึง การรูจักใชขอมูลที่ไดมาใหมีประโยชนตอการตัดสินใจ โดย
ความรูนั้นอาจไดมาจากการเรียนรู  การวิจัย  การฝกอบรม  เปนตน 
 2.   ประสบการณ ผูที่มีประสบการณหรือเคยทํางานมากอน  จะรูจักการปรับตัวให
เขากับสถานการณ  เพราะผูที่มีประสบการณจะมีความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูล  การ
แปลความหมาย และการวิเคราะหขอมูลวาควรจะใชเม่ือใด   ซึ่งสิ่งตางๆ เหลาน้ีจะเรียนรูไดจาก
ประสบการณที่มีมาในอดีต 
 
วัตถุประสงคในการวิจัย 
 
 ในการดําเนินการวิจัยจะตองมีความตองการหรือมีวัตถุประสงคในการวิจัยซึ่งสามารถ
สรุปวัตถุประสงคของการวิจัยออกมาไดดังนี้  คือ    
 1.  เพ่ือเปนการศึกษาสรางความรูหรือทฤษฎีใหมๆ ที่จะนําไปใชใหเกิดประโยชนใน
ดานวิชาการ  
 2.  เพ่ือสรางส่ิงประดิษฐหรือเทคโนโลยีใหมๆ ทําใหเกิดความเจริญกาวหนาทางดาน
อุปกรณตลอดจนเครื่องมือตาง ๆ ที่จะชวยทําใหคุณภาพของชีวิตดีขึ้น 
 3.   เพ่ือนําผลท่ีไดรับจากการศึกษาวิจัยไปประยุกตใช   ใหเปนประโยชนตอการ
ดํารงชีวิตของมนุษย ทั้งทางตรงหรือโดยทางออม 
 4.  เพ่ือชวยใหผูบริหารสามารถตัดสินใจไดอยางถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น ในเร่ือง การ
ดําเนินงาน  การพยากรณ การวิเคราะหแนวโนม การควบคุมและการ แกไขปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
ประโยชนของการวิจัย  
 
 อาจกลาวไดวาการวิจัยเปนการศึกษาเพื่อหาความรูหรือขอเท็จจริงในสาขาวิชาตางๆ 
โดยมีวัตถุประสงคที่จะนําเอาความรูหรือวิทยาการนั้นไปใชใหเปนประโยชนสําหรับธุรกิจเกือบ
ทุกประเภท  ซึ่งอาจสรุปประโยชนของการวิจัยไดดังนี้ 
 1.    ชวยใหเกิดความรูใหมๆ   



            การวิจัยเปนการเพ่ิมพูนวิทยาการใหกวางขวางขึ้น เพ่ือใหไดความรูใหม ชวยให
ไดความรูในสิ่งที่ยังไมรู  สิ่งที่พอรูอยูบางแลวก็ทําใหรูและเขาใจดียิ่งขึ้น และนําความรูเหลาน้ัน
มาใชเปนประโยชน ตอไป 
 2.   ชวยแกปญหาอยางถูกตองและยุติธรรม   
            สังคมจะมีปญหาเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา จึงจําเปนตองมีการศึกษาวิจัยเพ่ือใหทราบ
วามีอะไรบางที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหา  ทั้งน้ีเพ่ือจะไดหาทางแกปญหาตลอดจนอุปสรรคที่
เกิดขึ้น ไดอยางถูกตองเหมาะสมและยุติธรรม 
 
 3.   ชวยในการกําหนดนโยบายและการวางแผน    
            ในการกําหนดนโยบายและวางแผนไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และประหยัด ฯลฯ  
ผูบริหารจําเปนตองอาศัยขอมูล และขอเสนอแนะจากนักวิจัยมาประกอบการตัดสินใจทั้งน้ีเพ่ือ
ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อใชกําหนดนโยบายในการปฏิบัติงานตอไป  
 4.   ชวยแกปญหาในการปฏิบัติงาน    
  เม่ือเกิดปญหาในการปฏิบัติงานขึ้น  การวิจัยศึกษาหาขอเท็จจริงจะสามารถชวย
หาคําตอบมาใชในการแกปญหาไดถูกตอง ตรงตอความเปนจริงมากยิ่งขึ้น  เปนการแกปญหา
ดวยเหตุผลมากกวาการใชสามัญสํานึก 
 5.   ชวยเสริมสรางสมรรถนะ 
            การวิจัยจะเปนเคร่ืองมือที่ชวยให นักบริหารมีสมรรถนะในการวินิจฉัย สั่งการ และ
ตัดสินปญหาไดแมนยํายิ่งขึ้น 
 6.   ชวยนักบริหารในการติดตามผล    
   การวิจัยจะชวยใหนักบริหารหรือนักวิจัยการ สามารถติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนใหดียิ่งขึ้น 
 7.   ชวยในการฝกใชเครื่องมือ 
   การวิจัยจะเปนการชวยผูปฏิบัติงาน รูจักฝกการใชเคร่ืองมืออยางกวางขวางมาก
ขึ้น 
 8.   ชวยใหมีผลงานวิจัยเพ่ิมมากข้ึน    
   การนําผลการวิจัยเอาไปใชใหเปนประโยชนในการบริหาร ทําใหเปนการเพ่ิม
ผลงานวิจัยมากขึ้น  เพราะผลงานวิจัยจะทําใหทราบถึงขอเท็จจริงที่สามารถนํามาบริหารและ
พัฒนาตอไป 
 9.   ชวยใหทราบวามีผูใดทําวิจัยเร่ืองอะไรไวบาง   
            เพ่ือหลีกเลี่ยงการวิจัยซ้ําซอนกัน แตถาเปนการวิจัยที่มีระยะเวลาหางกัน ใช
เทคนิคแตกตางกัน ฯลฯ ก็ไมถือวาเปนการวิจัยซ้ําซอน 
 



 
 
 
ลักษณะของงานวิจัย  (Natures of Research)   
 
 งานวิจัยเปนการหาขอมูลอยางมีระบบ เพ่ือชวยในการตัดสินใจโดยอาศัยกระบวนการ
ที่เปนวิทยาศาสตร  ดังนั้นลักษณะของงานวิจัยจะตองประกอบดวยสิ่งตอไปน้ี 
 1.  มีจุดมุงหมาย (Purpose) ตองมีจุดมุงหมายและรายละเอียดที่ชัดเจน มีความ
เปนไปได  มีรายละเอียดอยางชัดเจน กําหนดขอบเขต ขอจํากัด มีแผนการปฏิบัติ ใหบรรลุตาม
วัตถุประสงค 
 2.   การสังเกต (Observation)   งานวิจัยจะตองมีการติดตามดูผลงานวิจัย มีการ
สังเกตถึงปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา   
 3.   จะตองมีการจัดหมวดหมู (Classification)  การวิจัยเปนงานที่มีระบบ มีแบบมี
แผน มีการดําเนินงานเปนขั้นตอน  มีการจัดเปนพวกหรือเปนหมวดหมู เพ่ือใหเปนระเบียบและ
สะดวกในการศึกษาคนควา 
 4.   มีการวัดผล  (Measurement)  งานวิจัยที่นาเชื่อถือจะตองมีการวัดผลและ
พิจารณาผลของปรากฏการณเกิดขึ้นวาเปนอยางไร  เพราะความสําคัญของการวิจัยอยูที่การ
วัดผล  มีเครื่องมือที่ใชในการวัดผลที่ดี ตลอดจนรูจักเลือกใชวิธีที่เหมาะสมในการวัดผล 
 5.    มีการแปลความหมาย (Interpret  and Meaning)   ผูวิจัยควรรูจักทฤษฎีที่
เก่ียวของกับการวิจัย เพราะจะตองมีการแปลความหมายของขอมูลหรือปรากฏการณที่ใชวัด  
รูจักการวิเคราะหขอมูลและนํามาใชประโยชน    
 6.   มีการสรุปผลลงความเห็น (Concluding)   การวิจัยจะตองมีการสรุปผลหรือหา
ขอยุติที่คาดวาจะนําไปใชใหเปนประโยชน  ใชขอมูลที่เก็บรวบรวมไวมาตีความดวยความเปน
กลาง เที่ยงตรง ปราศจากอคติ สรางความเชื่อม่ันในงานวิจัยมีการเสนอแนะถึงทางเลือกตาง ๆ  
 7.   แสดงถึงประสบการณของผูวิจัย (Researcher’s Experience reflected)    
ความเชื่อม่ันของงานวิจัยขึ้นอยูกับ ประสบการณ ชื่อเสียง ตลอดจนคุณธรรมของผูวิจัย  
งานวิจัยจึงตองประกอบดวยขอมูลดานคุณสมบัติของผูทําวิจัยดวย  เพราะผูอานงานวิจัยจะใช
เปนเคร่ืองประกอบในการพิจารณาความเชื่อม่ันของงานวิจัย 
 
 
ลักษณะของการวิจัยที่ดี 
 
 การวิจัยที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้ 



 1. กําหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจน 
 2.  กระบวนการวิจัยตองระบุใหละเอียดทุกขั้นตอน 
 3.  มีการออกแบบวางแผนไวทั้งหมด 
 4.  จะตองมีมาตรฐานและมีจรรยาบรรณ 
 5.  ขอจํากัดตองระบุไวอยางเปดเผย 
 6.  มีการวิเคราะห เพ่ือการนําไปใชในการตัดสินใจ 
 7.  การนําเสนอผลงานวิจัยจะตองชัดเจน 
 8.  การสรุปตองมีเหตุผลสนับสนุน 
 9.  สะทอนใหเห็นถึงประสบการณของผูวิจัย 
 
ประเภทของการวิจัย (Types of Research) 
 
 การวิจัยแบงออกไดหลายประเภทขึ้นอยูกับวาจะใชอะไรเปนเกณฑในการพิจารณา การ
วิจัยจะแยกประเภทโดยเกณฑตาง ๆ เชน  
 
 1.  พิจารณาจากจุดมุงหมายของการวิจัย 
              (1)    การวิจัยทางวิทยาศาสตร (Science Research) เปนการศึกษาวิจัย 
ปรากฏการณของธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั้งสิ่งที่มีชีวิตและที่ไมมีชีวิต เพ่ือประดิษฐ  พัฒนา      
ปรับปรุง ผลิตภัณฑใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น สวนมากเปนการวิจัยดานวิชาการ และการวิจัย
การคนควาทดลอง การวิจัยทางวิทยาศาสตร แบงออกเปน 
          - วิทยาศาสตรกายภาพ (Physical Science)  เปนการศึกษาวิจัยสิ่งที่ไมมี
ชีวิต 
         -  วิทยาศาสตรชีวภาพ (Biological Science)   เปนการศึกษาวิจัยสิ่งที่มี
ชีวิต 
 การวิจัยทางวิทยาศาสตรจะชวยทําใหมนุษยฉลาดกวาสัตว เพราะมนุษยมีการ
เรียนรูไดดีกวาสัตว   ดังน้ันการวิจัยทางวิยาศาสตรจะสงผลทําใหมนุษยมีความเปนอยูอยางสุข
สบายขึ้น  เชน มีถนน มีไฟฟา โทรศัพท รถยนต ฯลฯ  
 (2) การวิจัยทางสังคมศาสตร (Social Research)  เปนการศึกษาเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของมนุษย  สวนใหญเปนทางดาน ความรูสึกและพฤติกรรมตาง ๆ เชน ดาน
การศึกษา ดานธุรกิจ  ดานการทองเที่ยวฯลฯ   อาจกลาวไดวาการวิจัยทางดานสังคมศาสตร 
(Social Research)  เปนการวิจัยที่เก่ียวของกับมนุษยโดยตรง ทั้งดานพฤติกรรม ความรูสึก 
ตลอดจนอิทธิพลของสิ่งแวดลอม ทั้งนี้โดยอาศัยหลักและวิธีการทางวิทยาศาสตรมาใชในการ



วิจัยเพ่ือใหเกิดความถูกตอง มีระเบียบ มีขั้นตอน  การวิจัยทางสังคมศาสตรจึงเปนการวิจัยที่
เก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย โดยอาศัยหลักวิชาการทางวิทยาศาสตร 
  การวิจัยทางสังคมศาสตรเพ่ิงจะเริ่มในศตวรรษที่ 20  โดยศึกษาถึงพฤติกรรม
ของมนุษย ตลอดจนสภาพของสังคม เพราะสาเหตุเนื่องมาจากความเจริญดานอุตสาหกรรมมี
ผลทําใหการดําเนินชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป   การวิจัยทางสังคมศาสตรจะทําใหทราบถึง
ขอเท็จจริงของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นวาเกิดจากสาเหตุใด 
 
 2.  พิจารณาจากที่มาของขอมูล 
   (1)   การวิจัยปฐมภูมิ  (Primary  Research)  คือขอมูลที่ผูวิจัยไดมาจากตน
กําเนิดของขอมูลเพ่ือการวิจัยโดยตรง เปนขอมูลที่หาดวยตนเองจากภาคสนาม หรืออาจไดมา
จากการสัมภาษณ   การทดลอง การสังเกต  เปนตน 
 (2)   การวิจัยทุติยภูมิ  (Secondary Research) หมายถึง ขอมูลที่ถูกบันทึก
เอาไวกอนหนาน้ี  เปนการศึกษาโดยอาศัยขอเท็จจริงที่มีอยูในรูปของเอกสาร  สิ่งพิมพ  ตํารา 
ฯลฯ ซึ่งบุคคลอ่ืนไดรวบรวมเอาไวกอนหนาน้ี             
 ลักษณะของขอมูล 
 ขอมูลที่นํามาใชในการวิจัยควรจะมีลักษณะดังตอไปน้ี  คือ 
 1)  เปนวิทยาศาสตร   ใชหลักการทางวิทยาศาสตรมาใชในการดําเนินการ จะไม
ใชสามัญสํานึกหรือการรวบรวมขอมูลที่เปนไปตามบุญตามกรรม 
 2)   มีวัตถุประสงค  จะตองมีวัตถุประสงคอยางชัดเจน ไมมีอคติหรือใชอารมณ 
 3)   ไมเก่ียวกับบุคคล กลาวคือไมเก่ียวของกับตัวบุคคล ควรเปนขอมูลหรือ          
รายละเอียดของงานวิจัยที่ตองการทราบ  
 
 3.   พิจารณาลักษณะของขอมูล 
 ความแตกตางของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative  Research) อาจแบงออกไดดังนี้ 
 (1)    ลักษณะของขอมูล   
 การวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการวิจัยที่ตองการแสวงหาความรูจากปรากฏการณ     และ
สภาพแวดลอมที่เปนจริงทุกดาน  เปนการรวบรวมขอมูลที่อาศัยการบรรยายโดยใชเหตุผล  
แนวความคิด  ใชหลักความเปนจริง  เปนการเก็บขอมูลเชิงนามธรรมที่เก่ียวกับมนุษย เชน
ความพอใจ ทัศนคติ คานิยม ความรูสึก ฯลฯ  สวนใหญจะเปนการวิจัยทางมนุษยวิทยาหรือการ
วิจัยประเภทเจาะลึก เชน การศึกษา บทบาทของมัคคุเทศกในกรุงเทพมหานคร เปนตน  การ
วิจัยเชิงคุณภาพจะเปนการนําขอมูลที่มีอยูทั้งที่เปนรูปธรรมและที่เปนนามธรรมมาประมวลเขา
ดวยกัน  เพ่ือการวิเคราะหและตีความหมายโดยนําขอมูลที่เปนนามธรรมหรือขอมูลที่เปน



ความรูสึก ความเชื่อ ทัศนคติ วัฒนธรรม อุดมการณตาง ๆมารวมวิเคราะห   ทั้งน้ีเพราะเชื่อวา
องคประกอบดานจิตใจและความรูสึกนั้นอยูเบื้องหลังพฤติกรรมที่มนุษยแสดงออก  จึงจําเปนที่
จะตองทําความเขาใจอยางชัดเจนเพ่ือใชอธิบายถึงปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 
             การวิจัยเชิงปริมาณ เปนการวิจัยประเภทที่มุงในดานการคนควาหาขอเท็จ 
จริง  มีการรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณที่วัดไดเปนตัวเลขเพื่อแสดงผลสนับสนุนใหมีน้ําหนัก เชน 
ขอมูลเก่ียวกับ เพศ  อายุ  จํานวนนักทองเที่ยว ราคาคานําเที่ยว เปนตน โดยใชวิธีทาง
คณิตศาสตรและสถิติมาสรุปผล ยืนยันความถูกตองของสิ่งที่คนพบหรือขอสรุปตาง ๆ ของ
การศึกษา  การวิจัยประเภทนี้นิยมนําไปใชกับการวิจัยดานสังคมศาสตรและการศึกษา เชน 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการฝกอบรมมัคคุเทศกของนักศึกษาสาขาวิชาการทองเที่ยว 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนตน การวิจัยเชิงปริมาณใหความสําคัญของขอมูลเชิงปริมาณที่วัด
ได โดยใชวิธีการทางสถิติเขามาชวยในการวิเคราะหขอมูล และทดสอบความถูกตองของ
สาระสําคัญที่คนพบ 
 
 
 (2)   วัตถุประสงค  
 การวิจัยเชิงคุณภาพ   ใหความสําคัญตอองคประกอบของมนุษย ที่เปน
นามธรรม ความสัมพันธระหวางลักษณะที่เปนนามธรรม กับส่ิงแวดลอม วัตถุประสงคเพ่ือให
เขาใจความหมายของปรากฏการณที่เกิดขึ้น  และเพื่อหาขอสรุปใหม ๆ มากกวาเพ่ือที่จะพิสูจน
สมมติฐานเดิม 
            การวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงคเพ่ือคนหาสาเหตุ ของปรากฏการณที่
เกิดขึ้น  โดยอาศัยแนวความคิด ทฤษฏี หรือสมมติฐานเดิมมาทําการพิสูจนหรือตรวจสอบการ
วิจัย 
 (3)    การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ   ผูวิจัยตองออกไปลงสนามหรือสัมผัสกับแหลงขอมูล
ดวยตัวเอง เขาไปมีสวนรวมหรือสัมภาษณแบบเจาะลึก  เพ่ือทําความเขาใจถึงความหมายหรือ
ปรากฏการณที่เกิดขึ้น  ดังนั้นตัวของผูวิจัยจึงอาจถือไดวาเปนเคร่ืองมือที่สําคัญที่สุดสําหรับการ
เก็บรวบรวมขอมูลเพราะผูวิจัยจะตองไดรับการฝกอบรมมาเปนอยางดีสามารถเขากับชุมชนได 
การเก็บรวบรวมขอมูลจําเปนตองใชเวลานานและอาจกระทําไดเฉพาะบางสวนของพื้นที่เทาน้ัน  
ไมสามารถเก็บขอมูลหรือศึกษาประชากรทั้งหมดได 
 การวิจัยเชิงปริมาณ จะใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เชน แบบสอบ 
ถาม เปนตน เคร่ืองมือเหลาน้ีควรผานการทดลองใชและมีการนํามาปรับปรุงแกไขกอนนําไปใช
จริง เพราะขอมูลจะถูกตองนาเชื่อถือหรือไมนั้นขึ้นกับคุณภาพของเครื่องมือ ฉะนั้นผูวิจัยจะตอง
สรางคําถามที่สามารถวัดคาของสิ่งที่ตองการศึกษาออกมาเปนตัวเลขใหได การเก็บขอมูลมักจะ



ใชเวลาไมนานนัก และทําการวิจัยไมจําเปนที่จะตองเขาไปคลุกคลีหรือเขาไปมีสวนรวมกับ
ชุมชนมากนัก 
 (4)    การวิเคราะหขอมูล    
 การวิจัยเชิงคุณภาพ  มีการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพ่ือใหไดความ 
หมายของปรากฏการณ เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับสภาพ     
แวดลอม การวิจัยเชิงคุณภาพจะนําขอมูลทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรมมาประมวลเขาดวยกัน
เพ่ือใชวิเคราะหและตีความหมาย  การวิเคราะหขอมูลจะตองใชขอมูลที่เปนนามธรรมหรือขอมูล
ที่เปนความรูสึกนึกคิด  เชน ความเชื่อ ทัศนคติ วัฒนธรรม อุดมการณ ฯลฯ มาใชในการ
วิเคราะหดวย  เพราะองคประกอบดานจิตใจและความรูสึกตางๆ นั้นอยูเบื้องหลังพฤติกรรมที่
มนุษยแสดงออกมา  ดังน้ันนักวิจัยจึงตองเขาใจถึงแงมุมตาง ๆ ของปญหาเพ่ือหาเหตุผลหรือ
ขอสรุปมาอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นโดยไมจําเปนตองใชการวิเคราะหทางสถิติ 
         การวิจัยเชิงปริมาณ   การวิเคราะหขอมูลตองอาศัยวิธีการทางสถิติมาอธิบาย
ปรากฏการณหรือทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว    จะใหความสําคัญสําหรับขอมูลเชิงปริมาณที่
สามารถวัดไดโดยใชวิธีทางสถิติเขามาชวยในการวิเคราะหขอมูลและทดสอบความ 
 
 4.  พิจารณาถึงวัตถุประสงค 
 (1)   การวิจัยเชิงสํารวจหรือการวิจัยเบื้องตน  (Exploratory Research  หรือ 
Preliminary  Research )  เปนการสํารวจคนควาเบื้องตน  เพ่ือเปนแนวทางในการหาความ
จริง  หรือเพ่ือศึกษาปญหาใดปญหาหน่ึง  เปนการวิจัยที่มีวัตถุประสงคที่จะอธิบายวาทําไมหรือ
เพราะเหตุใดจึงเกิดปรากฏการณนั้นขึ้น  เชน การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทองเที่ยว  เปน
ตน 
 (2)   การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เปนการวิจัยที่มีวัตถุ 
ประสงคพรรณนาหรือบรรยายเหตุการณที่เกิดขึ้นวามีความสําคัญอยางไร เชนการสํารวจ
ทัศนคติของนักทองเท่ียวที่มีตอแหลงทองเท่ียวในกรุงเทพมหานคร เปนตน 
 (3)  การวิจัยเชิงเหตุผล (Causal  Research) เปนการศึกษาเพื่อใชอธิบายปญหา
หรือปรากฏการณตางๆ  สามารถนํามาสรุปเปนทฤษฎีตางๆ เพราะหาเหตุผลและทดสอบ
ความสัมพันธตางๆ ได  การวิจัยเชิงเหตุผลแยกออกเปน  2 ลักษณะ  คือ 
 -  Deterministic Causation ลักษณะของ  Y =  f (X) กลาวคือ  Y จะขึ้นกับ  
f (X) ซึ่ง X เทาน้ันที่ทําให Y มีการเปลี่ยนแปลง  X เปน Deterministic Causation หรือ  X เปน  
Necessary and Sufficient Condition ของ Y  ในทางธุรกิจหาไดยาก สวนใหญจะมีในดาน
วิทยาศาสตรเทาน้ัน 
 -  Probabilistic Causation  ลักษณะของ Y = f (X1, X2 ,......... ,Xn )  ซึ่งถือ
วา X1  เปน Necessary and Sufficient Condition ของ Y  กลาวคือ  X1  เปนเง่ือนไขของ Y 



แตยังไมเพียงพอตองมีตัวอ่ืนๆ อีก คือ  X2, X3 ,......... ,Xn  มาดวย เชนความเปนผูหญิงน้ันถือ
ไดวาเปน Necessary  ของความเปนแม  แตไมไดเปน  Sufficient  อยางเต็มที่  ตองมีสิ่งอ่ืนมา
ประกอบอีก จะขึ้นอยูกับความสมบูรณ  แตงงานแลว ไมเปนหมัน เปนตน 
 
 5.   พิจารณาจากประโยชนที่ไดรับ 
 (1)  การวิจัยพ้ืนฐานหรือการวิจัยบริสุทธิ์ (Basic Research หรือ Pure - Research)  เปน
การศึกษาวิจัยเพ่ือสรางทฤษฎี  ความรู กฎเกณฑใหมๆ  หรือเพ่ือใหสามารถอธิบายถึงปญหา
หรือปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นได 
 (2)  การวิจัยเชิงประยุกต (Applied Research)  เปนการนําผลของการวิจัยที่ได
ออกมานี้ไปใชใหเปนประโยชนในดานอ่ืน ๆ ตอไป  
 
สรุปการวิจัย 
 
 อาจสรุปไดวาการวิจัยมีประโยชนตลอดจนคุณลักษณะ ดังตอไปน้ี คือ 
 - เปนการศึกษาหาความจริงของปญหา ดวยวิธีการท่ีถูกตองโดย อาศัยหลักเกณฑ 
ขั้นตอนตางๆเพ่ือใหไดผลของการวิจัย 
 -  มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความรู ความเขาใจ  คนควา ทําใหเกิดทฤษฎีใหม ๆ เพ่ือให
รูจักการนํามาใชใหเกิดประโยชน ชวยผูบริหารตัดสินใจไดอยางถูกตอง 
 -  ทําใหเกิดประโยชนตางๆ  เชน  ไดความรูใหม ๆ   ชวยแกปญหา ชวยตัดสินปญหา 
กําหนดนโยบายและวางแผนไดอยางถูกตองรวดเร็วอีก 
 -  นักวิจัยเปนเพียงผูนําเสนอขอมูลและความคิดเห็นเทาน้ัน  สวนการตัดสินใจปลอยให
เปนหนาที่ของผูบริหาร 
 -  เพ่ือชวยผูบริหารในการใชขอมูลตัดสินใจที่ดี เพราะขอมูลที่ไดรับจากการวิจัยที่
ทันสมัยตรงกันกับความเปนจริง  ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ  
 -  ลักษณะของงานวิจัย  ประกอบไปดวยลักษณะสําคัญ 5 ประการ  คือ  
 1) การสังเกต 
 2)  การจัดหมวดหมู 
 3)  การวัดผล/การวิเคราะห 
 4) การแปลความหมาย 
 5) การสรุปผล 
 - การวิจัย แบงออกเปนหลายประเภท ขึ้นอยูกับวาจะใชอะไรพิจารณา เชน  การวิจัย
ทางสังคมศาสตร  อาจแบงออกเปนการวิจัยเชิงสํารวจ วิจัยเชิงพรรณนา วิจัยเชิงเหตุผล หรือ 
พิจารณาจากประโยชนที่ไดรับ  เปนตน 



 
บทบาทของนักวิจัย 
 
 นักวิจัยจะเปนผูแสวงหาขอมูล และใชกระบวนการวิจัยซึ่งเปนวิธีการทางวิทยาศาสตร
สําหรับวิเคราะหและแปลความหมาย   โดยนักวิจัยจะเปนคนใหขอมูลกับผูบริหารเพื่อใช
ประกอบในการตัดสินใจดําเนินธุรกิจใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  ดังนั้นจึงอาจสรุปบทบาทของ
นักวิจัยได ดังนี้ 
 1.  เปนผูแสวงหาขอมูลตลอดจนขอเท็จจริงตางๆ อยางมีหลักการ 
 2.  เปนผูปอนขอมูลตางๆ ใหกับฝายบริหาร  
 3. เปนผูเสนอความคิดเห็นและแนวทางตางๆ ใหแกผูบริหารเปนผู  ตัดสินใจ 
 4. ทําหนาที่คลายกับที่ปรึกษาของหนวยงาน 
 จะเห็นไดวานักวิจัยเปนเพียงผูเสนอแนวทางในการแกปญหาใหเทาน้ัน สําหรับการ
ตัดสินใจใหเปนหนาที่ของผูบริหาร 
 
คุณสมบัติของนักวิจัย 
 
 นักวิจัยจะตองมีคุณสมบัติสําคัญบางประการ ที่จะชวยทําใหงานวิจัยออกมาอยางมี
ประสิทธิภาพ  นักวิจัยจึงควรมีคุณสมบัติตลอดจนองคประกอบที่สําคัญ  อาจสรุปได ดังนี้ 
 1.   เก่ียวกับตัวของนักวิจัย  นักวิจัยควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 -  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 - มีความสุขกับการทํางานวิจัย 
 -  เชื่อม่ันในความรูและหลักวิชาการ 
 - ชางสังเกตความละเอียดรอบคอบ 
 2.   ดานองคความรู  นักวิจัยควรจะมีความรู ความสามารถเก่ียวกับ 
 - ความสามารถในการคนควาหาความรู 
 -  มีความรูในเรื่องที่จะทําวิจัย 
 - รูจักเลือกเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 - มีความรูความสามารถในการวิเคราะหขอมูล 
 - มีความรูความสามารถในการหาขอมูล 
 - มีความรูความสามารถในการเขียนรายงาน 
 3. ดานฐานะสวนตัวของผูวิจัย  นักวิจัยควรเปนบุคคลที่มีลักษณะ  ดังนี้ 
 -   กลาคิดกลาทํา 
 -  เปนคนมีเหตุผล  เปนตัวของตัวเอง 



 -   ยอมรับในความคิดของผูอ่ืน 
 -  ออนนอมถอมตน 
 -  รูจักใชเหตุผลและวิจารณญาณ 
 -  มีความซื่อสัตย 
 - มีความรับผิดชอบตอสังคม 
 -  รูถึงศักยภาพของตนเอง 
 -  รูจักบังคับตนเอง 
 
จรรยาบรรณของนักวิจัย (Ethics of Researchers) 
 
 ปจจุบันงานวิจัยไดรับความสนใจจากวงการตาง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะนักวิชาการ และ
ธุรกิจ  เพ่ือที่จะนําผลของการวิจัยไปใชแกปญหา ตัดสินใจ หรือเปนแนวทางในการวางแผน
กําหนดนโยบาย  นักวิจัยจึงนับเปนผูประกอบอาชีพอิสระท่ีควรมีจรรยาบรรณของนักวิจัย
เหมือนวิชาชีพอ่ืน  เชน แพทย ทนายความ เปนตน  เพ่ือเปนแนวทางใหนักวิจัยจะใชเปนหลัก
สําหรับปฏิบัติ  จรรยาบรรณของนักวิจัยจะประกอบดวย สิทธิ หนาที่  ซึ่งอาจสรุปไดดังนี้ 
 1.   มีความรับผิดชอบ (Responsibility)  นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ไดวางไว  ปฏิบัติงานดวยความถูกตอง มีความรับ ผิด
ชอบตองานที่ทําใหสําเร็จ มีความซื่อสัตยในเรื่องการเงินและทรัพยสิน ตลอดจนปฏิบัติตาม
กฎหมาย      
 2.  มีความคิดริเริ่ม (Initiative) นักวิจัยจะตองเปนคนชางสงสัย  ชางคิด ชางสังเกต มี
ความอยากรูอยากเห็น โดยตั้งคําถามตัวเองวาเพราะเหตุใด ทําไมจึงเปนเชนนั้น  การกระทํา
ดังกลาวจะชวยใหนักวิจัยมีความคิดริเริ่ม 
 3.  มีความรูจริง  มีความฉลาดในการมองปญหา (Research Scholars and to 
Find The Problem And Hypothesis) นักวิจัยตองมีความรู  มีไหวพริบ มองเห็นปญหาได
ถูกตองและรวดเร็วมีความเขาใจในเรื่องที่จะทําการวิจัย  รูวาอะไรคือปญหาหรือขอสรุปของการ
วิจัย 
 4. ไมมีอคติ (Un bias)  นักวิจัยตองไมเอาความรูสึกสวนตัวเขาไปเกี่ยวของในการทํา
วิจัย  ตองมีความเปนกลาง มีความยุติธรรม มีเหตุมีผลที่เปนตัวของตัวเอง โดยนําเสนอขอมูลใน
การวิจัยอยางตรงไปตรงมา     
 5. มีความอดทน (Endurance) การวิจัยเปนงานที่ซ้ําซาก และตองมีการแกไข
ขอบกพรองอยูตลอดเวลา  ทําใหเสียเวลา  ดังน้ันนักวิจัยจะตองมีความอดทนในการแกปญหา 
และอุปสรรคตาง ๆ  เชน  การนัดหมาย การติดตอ การสัมภาษณ ฯลฯ นักวิจัยจึงตองมีความ



อดทน  อดกลั้น  ตองเคารพสิทธิของผูตอบแบบสอบถาม  ที่จะตอบคําถามหรือปฏิเสธความ
รวมมือในการตอบคําถาม  
 6.  กลาตัดสินใจ (Effective Decision Making) การวิจัยจะตองพบกับปญหาหรืออุป
สรรคในการปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา นักวิจัยตองกลาที่จะตัดสินใจดําเนินการกับปญหาที่เกิดขึ้น 
 7.  มีใจกวางในการรับฟงความคิดเห็นและคําติชม (Broad Mind) นักวิจัยจะตองใจ
กวางพรอมที่จะรับฟงความคิดเห็น คําวิจารณ คําติชมหรือขอเสนอแนะ  เพ่ือที่จะไดนําขอมูล
เหลาน้ันมาใชเปนแนวทางปรับปรุงงานวิจัยตอไป 
 8.  มีมนุษยสัมพันธดี (Human Relations) การวิจัยจําเปนตองติดตอขอความรวมมือ
กับคนหลายระดับ หลายกลุม หลายประเภท นักวิจัยจึงตองมีมนุษยสัมพันธที่ดีสามารถเขากับ
คนไดทุกประเภท  ทั้งน้ีเพราะงานวิจัยจําเปนที่จะตองไดรับความรวมมือจากผูอ่ืนงานจึงจะ
สําเร็จไดดวยดี 
 9.  มีความซื่อสัตยสุจริตและตรงตอเวลา  (Honesty and Punctuality)นักวิจัยตอง
ซื่อสัตยตอวิชาชีพ ตอผูใชบริการ ตองรายงานผลการวิจัยตามความเปนจริงไมแตงเติมขอมูล  
และตรงตอเวลาที่ไดกําหนดไว 
 10.  มีเทคนิคในการลวงเอาความจริง (Technique in Fact Finding) นักวิจัยตองมี
ความสามารถมีความแนบเนียนในการซักถามขอมูล เพ่ือที่จะไดคําตอบที่เปนความลับออก มา 
 11.   รูจักการรักษาความลับ (Confidential) งานวิจัยจะตองเขาไปเก่ียวของกับสาระ
ขอเท็จจริงที่บางครั้งถือเปนความลับไมสามารถเปดเผยได นักวิจัยตองเก็บรักษาความลับได  
ตองรูวาอะไรเปนเรื่องที่เปดเผยได อะไรเปนเรื่องของความลับ 
 12.   สามารถบริหารงานวิจัย (Direct Research and Administration) นักวิจัยตอง
สามารถดําเนินการวิจัยไดดวยตนเอง หรือเปนผูควบคุมงานวิจัยใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีเพราะ
งานวิจัยจําเปนตองทํางานรวมกับผูอ่ืน  นักวิจัยตองมีความสามารถในการวางแผนดําเนินงาน   
กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและควบคุมงานวิจัยได 
 13. สามารถในการสรางเครื่องมือเพื่อใชในการวิจัย (Research Tool Invention)  งานวิจัย
แตละชิ้นจะมีความแตกตางกันออกไป นักวิจัยตองสามารถสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยแตละ
เรื่องใหเหมาะสมดวยตัวเอง  จะชวยทําใหงานวิจัยมีประสิทธิภาพดีขึ้น          
 14. ตองประหยัด  (Advantaged Economy) การวิจัยจําเปนตองใชเงินทุน แรงงาน  
และทรัพยากรดานอ่ืน ๆ  การรูจักประหยัด จะชวยใหไมเกิดปญหาการขาดเงิน หรือแรงงาน 
โดยที่งานวิจัยยังไมสําเร็จ   นักวิจัยจึงตองใชเงินในการดําเนินงานวิจัยอยางประหยัด  
 
จริยธรรม (Ethics) 
 



 หมายถึงหลักเกณฑดานศีลธรรม คานิยม หลักการปฏิบัติที่เก่ียวของกับบุคคลอ่ืนที่สังคม
เปนผูกําหนดขึ้น  เพราะนอกจากนักวิจัยจะตองมีจรรยาบรรณตามที่กลาวมาแลวขางตน 
นักวิจัยจะตองมี “จริยธรรม” ในงานที่ทําอีกดวยวางานวิจัยนั้นผิดจริยธรรม  ผิดกฎหมายหรือไม  
นักวิจัยจะตองมีความรับผิดชอบตอสังคมโดยคํานึงหลักการตาง ๆ  ดังนี้ 
 1. สิทธิสวนบุคคล การวิจัยจะตองคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล ไมลวงละเมิด
สิทธิสวนบุคคล 
 2.  ประโยชนที่พึงได  การวิจัยที่ดีจะตองมีประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม 
 3. มีความยุติธรรม การวิจัยจะตองไมมีอคติ กลาวคือใหความยุติธรรมกับผูเก่ียวของ
ทุก ๆ ฝาย 
 4.   มีความซื่อสัตย  ผูดําเนินการวิจัย ผูตอบแบบสอบถาม หรือผูเก่ียวของ ตองมีความ
ซื่อสัตยในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


