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เมื่อพิจารณาถึงคาว่า การวิจัยหรือที่ตรงกับคาศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Research นั้นย่อมถือ
ว่าเป็นสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจต่อการดาเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักวิชาการและ
นักวิจัยแล้ว การวิจัยถือเป็นเรื่องที่มีความสาคัญอย่างยิ่งยวด เพราะเป็นวิธี การเสาะแสวงหาคาตอบ
ที่เป็นความจริงอย่างละเอียดถี่ถ้วนและด้วยวิธีการที่เป็นระบบหรือวิธีการที่เชื่อถือได้ ให้กับประเด็น
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ปัญหาหรือปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาใคร่หาคาตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาองค์
ความรู้ที่ได้รับนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงของการแก้ไขปัญหาทางสังคมหรือก่อให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ (Buosonte, 2013: 7; Wadeecharoen, Lertnaisat and Teekasap, 2017: 17) ซึ่ง
โดยทั่วไปนั้นการวิจัยมักจะมีการจาแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ กล่าวคือ การวิจัยประเภทแรก
ได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นทดสอบหรือยืนยัน
แนวคิดและทฤษฎี เพื่ออธิบายหรือพยากรณ์ข้อมูล หรือการอนุมานแบบนิรนัย (Deduction) โดยใช้
การวิเคราะห์ทางสถิติเป็นสาคัญ โดยที่ผลหรือข้อค้นพบสามารถสรุปอ้างอิงนัยทั่วไป นอกจากนี้
คุณภาพของการวิจัยเชิงปริมาณขึ้นอยู่ กับผลในลั กษณะการสรุปเชิงนัยทั่วไป (Generalization)
และคุณภาพของข้อมูลว่ามีความเที่ยง (Validity) ความเป็นปรนัย (Objectivity) และความเชื่อถือ
ได้ (Reliability) (Khattiya and Suwachaittanon, 2011: 37)
ส่วนการวิจัยอีกประเภทหนึ่งได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็น
การวิจั ยที่มีลั กษณะตรงกันข้ามกับวิธีวิจัย เชิงปริมาณทั้งในเชิง ของหลักการ การออกแบบ และ
ระเบียบวิธี โดยการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นการแสวงหาความรู้ โดยการพิจารณา
ปรากฏการณ์สังคมจาก สภาพแวดล้อมตามความเป็นจริงในทุกมิติ สนใจข้อมูลด้านความรู้สึกนึกคิด
การให้ความหมายหรือคุณค่ากับสิ่งต่างๆ ตลอดจนค่านิยมหรืออุดมการณ์ของบุคคล เน้นการเข้าไป
สัมผัสกับข้อมูลหรือปรากฏการณ์โดยตรง มักใช้เวลานานในการศึกษาติดตามระยะยาว ไม่เน้นการ
ใช้สถิติตัวเลขในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การสังเกตและการสัมภาษณ์เป็นวิธีหลั กในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เพื่อการสร้ างรู ปแบบ แนวคิด ทฤษฎีจากประสบการณ์จริง หรือการอนุมานแบบอุป นัย
(Induction) โดยมีผู้วิจัยเป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ที่สาคัญ ทั้งนี้การวิจัยเชิงคุณภาพจะมีหลักการ
พื้ น ฐานที่ ส าคั ญ กล่ า วคื อ เป็ น การศึ ก ษาปรากฏการณ์ ใ นภาพรวม ไม่ แ ยกบางส่ ว นหรื อ บาง
องค์ป ระกอบมาทาการศึ กษา นั กวิจัยจะต้องเข้ าไปอยู่ในสนามและสั ง เกตสิ่ งที่ศึกษาอย่างเป็ น
ธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระทาใหม่เพื่อศึกษาการรับรู้ “ความหมาย” ของสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเป็นไป
อย่างเป็นจริงที่สุดคือ “การวัด” ที่ต้องการในการวิจัย ข้อตกลงเบื้องต้น ใดๆ สามารถล้มล้างหรือ
เปลี่ยนแปลงได้โดยข้อตกลงใหม่หรือข้อสรุปที่ค้นพบใหม่และปรากฏการณ์ ก็คือรูปแบบโครงสร้าง
หลวมๆ ที่มีความยืดหยุ่นในการทานายไม่เฉพาะตายตัว (Wiersma, 1991: 198-199)
ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีบรรดานักวิชาการจานวนมากได้พยายามที่จะนาเสนอระเบียบวิธีวิจัย
ของการวิจัยทั้งสองรูปแบบดังกล่าวข้างต้นเอาไว้ผ่านผลงานวิชาการต่างๆ ในรูปแบบของหนังสือ
ตารา และบทความวิ ช าการแล้ ว ก็ ต าม แต่ ท ว่ า ในทางปฏิ บั ติ นั้ น กลั บ พบปั ญ หาอุป สรรคต่ า งๆ
มากมายเกิดขึ้นแก่ตัวผู้วิจั ยหรือนิสิตนั กศึกษา ตัวอย่างเช่น ผู้วิจัยหรือนิสิตนักศึกษาไม่ส ามารถ
ค้นหาหัวข้อวิจัยได้ ผู้วิจัยหรือนิสิตนักศึกษาไม่เข้าใจระเบียบวิธีวิจัย ฯลฯ ซึ่งสอดคล้องตามที่ผู้เขียน
ได้สะท้อนถึงปัญหาของการทาวิจัยดังกล่าวเอาไว้ในส่วนของคานาของหนังสือความตอนหนึ่งว่า
“...ผมพบว่าปัญหาที่สาคัญของนิสิตนักศึกษาจานวนมากมีอยู่ 4 ประเด็นหลักคือ (1)
ไม่สามารถหาหัวข้อวิจัยได้ (2) ทบทวนวรรณกรรมไม่ตรงกับหัวข้อวิจัย (3) ไม่เข้าใจระเบียบวิธี
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วิจัย และ (4) ไม่สามารถเขียนแต่ละส่วนประกอบของรายงานวิจัยให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับ
โจทย์การวิจัยและรายงานการวิจัยส่วนอื่นๆ ตลอดทั้งเล่มได้...” (Tochaiwat, 2017: Preface)
จากปัญหาทั้งหมดตามที่ได้หยิบยกขึ้นมากล่าวแล้วนั้นอาจสามารถสรุปให้เห็นโดยภาพรวม
แล้วก็คือ ปัญหาในด้านการออกแบบงานวิจัยและการเขียนข้อเสนอวิจัยนั่นเอง ดังนั้น หนังสือเรื่อง
เขียนข้อเสนอวิจัย (Proposal) ทาได้ง่าย ๆ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์
(2560) เล่ มนี้ จึ ง จั ดเป็ น หนั ง สื อ ที่ มีค วามพยายามอธิ บายให้ เห็ น ถึ ง สิ่ ง ที่จ าเป็ นในการออกแบบ
งานวิจัย (Research Design) และการเขียนข้อเสนอวิจัย (Research Proposal) เพื่อช่วยลดปัญหา
ของการลงมือการทาวิจัยที่เกิดขึ้นดังกล่าวด้วยการนาเสนอ 9 เคล็ดลับในการจัดทาข้อเสนอวิจัยให้
ผ่านการพิจารณาประกอบด้วยเคล็ดลับที่ 1 การหาหัวข้อวิจัย เคล็ดลับที่ 2 การตั้งชื่องานวิจัย เคล็ด
ลับที่ 3 การออกแบบกรอบตัวแปรของงานวิจัย เคล็ดลับที่ 4 การเขียนข้อเสนอวิจัยส่วนบทนา (บท
ที่ 1) เคล็ดลับที่ 5 การเขียนข้อเสนอวิจัยส่วนการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (บทที่
2) เคล็ดลับที่ 6 การเขียนข้อเสนอวิจัยส่วนระเบียบวิธีวิจัย (บทที่ 3) เคล็ดลับที่ 7 สถิติควรรู้ใน
งานวิจัย เคล็ดลับที่ 8 การเตรียมตัวก่อนนาเสนอข้อเสนอวิจัย และเคล็ดลับที่ 9 การนาเสนอ
ข้อเสนอวิจัย ดังภาพที่ 1
การหาหัวข้อวิจัย

การตั้งชื่องานวิจัย

การออกแบบกรอบตัว
แปรของงานวิจัย

การเขียนข้อเสนอวิจัย
ส่วนระเบียบวิธีวิจัย
(บทที่ 3)

การเขียนข้อเสนอ
วิจัยส่วนการทบทวน
วรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
(บทที่ 2)

การเขียนข้อเสนอวิจัย
ส่วนบทนา
(บทที่ 1)

สถิติควรรู้ในงานวิจัย

การเตรียมตัวก่อน
นาเสนอข้อเสนอวิจัย

การนาเสนอข้อเสนอ
วิจัย

ภาพที่ 1 9 เคล็ดลับในการจัดทาข้อเสนอวิจัยให้ผ่านการพิจารณา
ที่มา: ผู้วิจารณ์ปรับปรุงและพัฒนามาขึ้นมาจากงานของผู้เขียน
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ทั้งนี้ในแต่ละเคล็ดลับมีประเด็นสาคัญที่น่าสนใจดังนี้คือ
เคล็ดลับที่ 1 การหาหัวข้อวิจัย เป็นการอธิบายถึงเนื้อหาของการหาหัวข้อวิจัย ตลอดจน
เทคนิ คในการเลื อกหั ว ข้อวิจั ย โดยผู้ เ ขียนเสนอแนวทางในการพิจารณาการหาหั ว ข้อวิจัยไว้ 5
แนวทางประกอบด้ ว ยการพิ จ ารณาจากปั ญ หาที่ พ บในการท างาน การศึ ก ษาขอบเขตและ
ข้อเสนอแนะของงานวิจั ยที่ทาก่อนหน้า การพิจารณาจากหั วข้อวิจัยจากผู้ ให้ ทุนวิจัยต่างๆ การ
เปรียบเทียบกับต่างอุตสาหกรรมหรือต่างประเทศ และการสร้างสถิติใหม่ๆ ส่วนเทคนิคในการเลือก
หัวข้อวิจัยนั้นต้องเป็นองค์ความรู้ใหม่ ประเด็นต่อมาคือ ต้ องมีความเกี่ยวข้องกับสามาวิชาที่ผู้อ่าน
กาลั งศึกษาอยู่ ต้องมีความเป็น ไปได้ในการทาวิจัยซึ่งครอบคลุ มประเด็นความเป็นไปได้ในด้าน
ระยะเวลา ความเป็นไปได้ในด้านงบประมาณ และความเป็นไปได้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ความ
เป็นไปได้ในด้านองค์ความรู้ที่รองรับการวิจัย และความเป็ นไปได้ด้านกฎหมายและจริยธรรมในการ
ทาวิจัย นอกจากนั้นผู้วิจัยจะต้องพิจารณาเลือกหัวข้อวิจัยโดยคานึงถึงความเหมาะสมของปริมาณ
งานที่จะต้องทา และความสามารถในการนาไปใช้ประโยชน์ได้ในกรณีอื่นๆ
เคล็ดลับประการต่อมาคือ การตั้งชื่องานวิจัย ซึ่งในส่วนนี้ผู้เขียนได้ นาเสนอถึงข้อควรรู้
เกี่ยวกับการตั้งชื่องานวิจัยที่สาคัญต่างๆ อันประกอบไปด้วยการตั้งชื่องานวิจัยควรมีความกระชับ
ชื่ อ งานวิ จั ย ควรตรงกั บ สิ่ ง ที่ ผู้ วิ จั ย ท า ขอบเขตของงานวิ จั ย ชื่ อ งานวิ จั ย ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศต้องตรงกัน ควรมีการตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดของคาศัพท์ ควรมีการ
ตรวจสอบการใช้ อั ก ษรตั ว ใหญ่ ใ นชื่ อ ภาษาอั ง กฤษ ควรมี ก ารใช้ ค านามเอกพจน์ แ ละพหู พ จน์
ตลอดจนการใช้คานาหน้านาม สาหรับเคล็ดลับที่ 3 การออกแบบกรอบตัวแปรของงานวิจัย เป็นการ
พยายามนาเสนอให้เห็นถึงตัวแปรของงานวิจัย กรอบตัวแปรของงานวิจัย การออกแบบกรอบตัว
แปรของงานวิจัย และการเขียนข้อเสนองานวิจัยจากกรอบตัวแปร
ขณะที่ถัดมาเป็นเคล็ดลับที่ 4 การเขียนข้อเสนอวิจัยส่วนบทนา (บทที่ 1) โดยในส่วนนี้นั้น
ผู้เขียนเสนอแนะว่าหัวข้อของส่วนบทนา (บทที่ 1) ควรประกอบด้วยที่มาและความสาคัญของปัญหา
ในการท าวิ จั ย วั ต ถุ ป ระสงค์ ขอบเขตของการวิ จั ย กรอบตั ว แปร สมมติ ฐ านการวิ จั ย (ถ้ า มี )
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และนิยามศัพท์ (ถ้ามี) ทั้งนี้ในส่วนของที่มาและความสาคัญของปัญหา
ในการทาวิจัยนั้น ผู้เขียนเสนอแนวทางการเขียนไว้ 3 ประการคือ 1) ด้านเนื้อหา ควรกล่าวถึง
รายละเอียดของปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือพัฒนา ความสาคัญของปัญหา ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนว
ทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว องค์ความรู้ที่มีอยู่ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของงานวิจัย 2) การ
อ้างอิงแหล่งข้อมูลและรายงานวิจัยที่น่าเชื่อถือประกอบ และ3) การเขียนอ้างอิงจะต้องถูกต้องตาม
รูปแบบที่ผู้ให้ทุนหรือสถาบันการศึกษากาหนดไว้ ส่วนกรณีของการเขียนวัตถุประสงค์นั้นสามารถ
เขียนได้หลายแนวทาง แต่ผู้เขียนเสนอแนะว่าแนวทางหนึ่งที่ช่วยผู้วิจัยได้อย่างมากคือ การเขียนจาก
กรอบการวิจัย (ที่ได้ออกแบบไว้ในเคล็ดลับที่ 3) ต่อมาเรื่องของการเขียนขอบเขตของการวิจัยนั้น
จะต้องครอบคลุมองค์ประกอบที่สาคัญคือ ขอบเขตด้านเนื้อหา ด้านพื้นที่ทาการศึกษา ด้านผู้ให้
ข้อมูล และด้านเวลา สาหรับการเขียนกรอบตัวแปรของงานวิจั ย (ดูเคล็ดลับที่ 3) ส่วนเรื่องของการ
เขียนสมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) นั้นมีประเด็นที่น่าสนใจคือ ผู้เขียนเสนอว่าการเขียนสมมติฐานควรมี
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การจัดกลุ่มตัวแปรเพื่อลดจานวนสมมติฐานที่ต้องตั้ง ขณะที่การเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนั้น
มีประเด็นที่น่าสนใจในแง่ที่ว่าผู้เขียนได้พยายามย้าว่าควรเขียนในข้อเสนอวิจัยหรือรายงานวิจัยควร
เกิดขึ้นโดยตรงจากงานวิจัย
เคล็ดลับที่ 5 การเขียนข้อเสนอวิจัยส่วนการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
(บทที่ 2) ส่ ว นนี้ ผู้ เ ขี ย นอธิ บ ายให้ เ ห็ น ถึ ง ประเด็ น อะไรบ้ า งที่ ต้ อ งท าการทบทวนวรรณกรรม
แหล่งข้อมูล การจัดทาฐานข้อมูลในการทบทวนวรรณกรรม การเขียนทบทวนวรรณกรรม และการ
เขียนสรุปท้ายบท ซึ่งผู้เขียนได้เน้นว่าในการเขียนสรุปท้ายการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องนั้นควรกล่าวถึงตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยผู้วิจัยสามารถใช้การสรุปในรูปแบบของ
ตารางวิเคราะห์ สาหรับเคล็ดลับที่ 6 เป็นเรื่องการเขียนข้อเสนอวิจัยส่วนระเบียบวิธีวิจัย (บทที่ 3)
ส่วนนี้ผู้เขียนนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการออกแบบระเบียบวิธีวิจัยจากกรอบตัวแปร การเขียน
ข้อเสนอวิจัยส่วนระเบียบวิธีวิจัย (บทที่ 3) การเขียนภาพรวมของระเบียบวิธีวิจัย การเขียนเรื่อง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเขียนเรื่องวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การเขียนเรื่องวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูล และการเขียนสรุประเบียบวิธีวิจัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายด้วยการสรุปเป็นแผนภาพแสดง
กระบวนการ (Flow Chart)
ต่อมาในส่วนเคล็ดลับที่ 7 เป็นเรื่องสถิติควรรู้ในงานวิจัย ผู้เขียนได้อธิบายถึงสถิติสาคัญ 2
ประเภทที่นิยมนามาใช้สาหรับการวิจัยได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งเป็นสถิติที่ใช้เพื่ออธิบายลักษณะ
ของข้อมูล และสถิติที่ใช้ทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร รวมตลอดทั้งยังได้สรุปให้เห็นสถิติ
พื้นฐานที่ใช้ในงานวิจัยไว้ในตอนท้ายอีกด้วย เพื่อให้สามารถพิจารณาสถิติที่จาเป็นต้องใช้ในการทา
วิจัยเพื่อเขียนข้อเสนอวิจัยในบทที่ 3 ได้อย่างถูกต้อง ขณะที่เคล็ดลับที่ 8 การเตรียมตัวก่อนนาเสนอ
ข้อเสนอวิจัย และเคล็ดลั บที่ 9 การนาเสนอข้อเสนอวิจัย โดยทั้งสองเรื่องเป็นของการดาเนินงาน
ภายหลังจากที่ผู้วิจัยลงมือเขียนข้อเสนอวิจัยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และต้องนาเสนอข้อเสนอของ
ตนเองให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา ทั้งนี้ในส่วนของเคล็ดลับการเตรียมตัวก่อนนาเสนอ
ข้อเสนอวิจัยนั้น ผู้เขียนเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมการนาเสนอข้อเสนอวิจัยที่สาคัญได้แก่
การนัดหมายวันนาเสนอข้อเสนอวิจัย การส่งข้อเสนอวิจัยให้คณะกรรมการ การจัดเตรียมเนื้อหาใน
การนาเสนอ การเตรียมไฟล์นาเสนอ การเตรียมเอกสารประกอบการนาเสนอ การเตรียมของว่าง
และเครื่องดื่ม ตรวจสอบสถานที่และอุปกรณ์การนาเสนอ การแต่งกาย การยืนยันสถานที่และเวลา
กับกรรมการทุกท่าน การเตรียมไฟล์นาเสนอสารอง และการเตรียมไฟล์สนับสนุน ส่วนการนาเสนอ
ข้อเสนอวิจัยนั้น ผู้วิจัยควรเตรียมตัวให้พร้อม เตรียมเอกสารผลการนาเสนอ ควรนาเสนอด้วยความ
มั่นใจ เทคนิ คการน าเสนอ อย่ าให้ อะไรมาขโมยซีน การตอบข้อซักถาม รวมตลอดจนการแก้ไข
ข้อเสนอวิจัยตามที่ได้รับคาแนะนา
กล่าวโดยสรุปแล้ว ในภาพรวมของหนังสือเรื่องเขียนข้อเสนอวิจัย (Proposal) ทาได้ง่าย ๆ
เล่มนี้จัดว่าเป็นหนังสือแนะนาเกี่ยวกับแนวทางการเขียนข้อเสนอวิจัยอีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่งมีข้อดี
หลายประการได้แก่ ผู้เขียนได้พยายามอธิบายเนื้อหาของการเขียนข้อเสนอวิจัย อย่างเป็นลาดับ
ขั้นตอนอย่างง่ายๆ และมีการใช้สานวนโวหารในการนาเสนอเนื้อหาที่เข้าใจง่าย อันจะช่วยทาให้
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ผู้อ่านได้เห็นภาพของการออกแบบงานวิจัยและการเขียนข้อเสนอวิจัยอย่างเป็นระบบที่ ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถนาไปปรับใช้ในการลงมือเขียนข้อเสนอวิจัยได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม
หนังสือเล่มนี้ ก็พบว่ายังคงมีจุดอ่อนที่สาคัญที่ผู้วิจารณ์มองว่าควรได้รับการเติมเต็มเพื่อให้เนื้อหา
สาระมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในบางประเด็น ตัวอย่างเช่น การเพิ่มตัวอย่างหรือกรณีศึกษาในแต่ละ
เคล็ดลับที่ผู้เขียนอธิบายหรือนาเสนอ เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพของการนาไปใช้ในทางปฏิบัติจริงที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งควรมีการสรุปสาระสาคัญไว้ในตอนท้ายของแต่ละเคล็ดลับ เพื่อให้ผู้อ่านได้ทา
การทบทวนความเข้าใจด้วย เป็นต้น ดังนั้น ผู้วิจารณ์เห็นว่าหนังสือเล่มนี้มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง
สาหรับผู้วิจัยและนิสิตนักศึกษาทุกระดับชั้น ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่ประสงค์ในการเขียนข้อเสนอ
วิจัยเป็นควรจะต้องได้อ่านหนังสือที่มีคุณค่าและประโยชน์เล่มนี้

เอกสารอ้างอิง (References)
กองกูณ ฑ์ โตชั ย วัฒ น์ . (2560). เขี ย นข้ อ เสนอวิ จัย (Proposal) ท าได้ ง่ า ย ๆ. กรุ ง เทพฯ:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัตนะ บัวสนธ์. (2556). วิธีการเชิงผสมผสานสาหรับการวิจัยและประเมิน. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วนิดา วาดีเจริญ, รังสรรค์ เลิศในสัตย์ และสมบัติ ทีฆทรัพย์. (2560). ระเบียบวิธีวิจัย จากแนวคิด
ทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
สุทิติ ขัตติยะ และวิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์. (2554). แบบแผนการวิจัยและสถิติ. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพมหานคร: ประยูรวงศ์พริ้นท์ติ้ง.
Wiersma, W. (1991). Research Method in Education: An Introduction. 5th Ed.
USA: Allyn and Bacon.

Translated Thai References

Buosonte, R. (2013). Mixed Research Methodology for Research and Evaluation.
2nd Ed. Bangkok: Chulalongkorn University Press. [in Thai]
Khattiya, S. and Suwachaittanon, W. (2011). Research Methodology and Statistics.
2nd Ed. Bangkok: Prayoonwong Printing. [in Thai]
Tochaiwat, K. (2017). Very-easy Research Proposal Writing. Bangkok:
Chulalongkorn University Press. [in Thai]
Wadeecharoen, W., Lertnaisat, R. and Teekasap, S. (2017). Research Methodology.
Bangkok: Se-ed Press. [in Thai]



วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1
JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.20 No. 1

