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ชุดวิชา 93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์
(Information Systems and Research for Animal Production Management)
คาอธิบายชุดวิชา
ระบบสารสนเทศทางด้านการเกษตร บทบาท ความส าคัญ การเก็บ รวบรวม การค้นคว้า และการพัฒนา
ตลอดจนการประยุกต์ระบบสารสนเทศใช้ในการจัดการการผลิตสัตว์ หลักการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยทางด้าน
การจัดการการผลิตสัตว์ การวิจัยระบบฟาร์ม และการนาผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการจัดการการผลิตสัตว์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางด้านการจัดการการผลิตสัตว์ และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการการผลิตสัตว์ ตลอดจนสามารถพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
จัดการการผลิตสัตว์ได้
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการวิจัย สามารถอ่านผล และแปลความหมายผลงานวิจัย
ตลอดจนสามารถนาผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการจัดการการผลิตสัตว์ได้
รายชื่อหน่วยการสอน
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
หน่วยที่ 2 สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์
หน่วยที่ 3 การจัดการข้อมูลฟาร์มเพื่อการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
หน่วยที่ 4 แนวทางการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
หน่วยที่ 5 กระบวนการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
หน่วยที่ 6 สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
หน่วยที่ 7 สถิติกับการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
หน่วยที่ 8 การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยในการวิจัยทางการ
จัดการการผลิตสัตว์
หน่วยที่ 9 การวิจัยเชิงสารวจทางการจัดการการผลิตสัตว์
หน่วยที่ 10 การได้มาของตัวอย่างเพื่อการวิจัย
หน่วยที่ 11 การวิจัยเชิงทดลองทางการจัดการการผลิตสัตว์: กรณีศึกษาปัจจัยเดียว
หน่วยที่ 12 การวิจัยเชิงทดลองทางการจัดการการผลิตสัตว์: กรณีศึกษาหลายปัจจัย
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หน่วยที่ 13 การวิจัยระบบการทาฟาร์ม
หน่วยที่ 14 ข้อควรพิจารณาในการดาเนินการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
หน่วยที่ 15 การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
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แผนผังแนวคิด
หน่วยที่ 5 กระบวนการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์

5.1.1 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
ทางการจัดการการผลิตสัตว์
5.1 โครงการวิจัยและขั้นตอนการวิจัย
ทางการจัดการการผลิตสัตว์

5.1.2 ขั้นตอนการวิจัยทางการจัดการการ
ผลิตสัตว์
กระบวนการวิจัยทางการ
จัดการการผลิตสัตว์

5.2.1 ขั้นเตรียมการวิจัยทางการจัดการ
การผลิตสัตว์
5.2 การดาเนินการวิจัยทางการจัดการ
การผลิตสัตว์

5.2.2 ขั้นดาเนินการวิจัยทางการจัดการ
การผลิตสัตว์
5.2.3 ขั้นการเขียนรายงานและการเผย
แพร่งานวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
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หน่วยที่ 5 กระบวนการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่ 5.1 โครงการวิจัยและขั้นตอนการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
เรื่องที่ 5.1.1 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
เรื่องที่ 5.1.2 ขั้นตอนการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
ตอนที่ 5.2 การดาเนินการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
เรื่องที่ 5.2.1 ขั้นเตรียมการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
เรื่องที่ 5.2.2 ขั้นดาเนินการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
เรื่องที่ 5.2.3 ขั้นการเขียนรายงานและการเผยแพร่งานวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
แนวคิด
1. การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ เริ่มต้นจากผู้วิจัยทาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย
จากหน่วยงานต่างๆ ที่เปิดให้ผู้วิจัยสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ได้ หรือนักศึกษาที่ต้องการเขียง
โครงการวิจัยเพื่อประกอบการทาวิทยานิพนธ์ ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยนั้น ผู้วิจัยจะต้องทาการ
เรียบเรียงรายละเอียดของการทาวิจัยเพื่อแสดงถึงขั้นตอนทั้งหมดของการทาวิจัยให้แก่หน่วยงานที่ผู้วิจัย
ประสงค์จะขอทุนวิจัยพิจารณา ดังนั้น การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยจึงมีความสาคัญเป็นอย่างมากต่อ
ผู้วิจัย
2. ขั้นตอนของการดาเนิ น การวิจั ยทางการจัดการการผลิตสั ตว์ แบ่งเป็นขั้นตอนการเตรียมการวิจัย การ
ดาเนิ น การวิจั ย การเขีย นรายงานวิจั ยและการเผยแพร่ผ ลงานวิจัย ผู้ วิจัยควรใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินการวิจัย เพื่อจะทาให้การวิจัยมีคุณภาพ ถูกต้อง และความสมบูรณ์ครบถ้วน รวมทั้งสามารถเผยแพร่
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติต่อไปได้
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 5 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ได้
2. อธิบายการดาเนินการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ได้
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กิจกรรมระหว่างเรียน
1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 5
2. ศึกษาเอกสารตอนที่ 5.1-5.2
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน
4. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์หรือวีซีดีประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
5. ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 5
6. ทากิจกรรมประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
7. เข้ารับการสอนเสริม (ถ้ามี)
สื่อการสอน
1. เอกสารการสอน
2. แบบฝึกปฏิบัติ
3. รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์หรือวีซีดีประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
4. กิจกรรมประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
5. การสอนเสริม (ถ้ามี)
การประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3. ประเมินผลจากกิจกรรมประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
4. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา
เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
หน่วยที่ 5 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป
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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน หน่วยที่ 5
วัตถุประสงค์
คาแนะนา

เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “กระบวนการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์”
ขอให้นักศึกษาอ่านคาถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อคาตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบที่สาคัญของข้อเสนอโครงการวิจัย
ก. ประเภทของงานวิจัย
ข. บทคัดย่อ
ค. หน่วยงานที่คณะผู้วิจัยสังกัด
ง. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จ. แผนการดาเนินงาน
2. ข้อใดจัดเป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่ใน “หมวดค่าตอบแทน” ของงบประมาณการวิจัย
ก. ค่าเดินทางไปเก็บข้อมูล
ข. ค่าวิเคราะห์ในห้องปฎิบัติการ
ค. ค่าจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
ง. ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย
จ. ค่าที่พักของนักวิจัย
3. การทบทวนวรรณกรรมอยู่ในขั้นตอนใดของการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
ก. การวางแผนการวิจัย
ข. การเตรียมการวิจัย
ค. การดาเนินการวิจัย
ง. การเขียนรายงานวิจัย
จ. การเผยแพร่ผลงานวิจัย
4. การกาหนดปัญหาการวิจัย สามารถกาหนดได้จากข้อใด
ก. ข้อสงสัยของนักวิจัย
ข. งานวิจัยที่ผู้อื่นเคยทามาแล้ว
ค. ปัญหาในหน่วยงานที่ต้องการพัฒนาแก้ไข
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ง. ข้อโต้แย้งในการอภิปราย
จ. ถูกทุกข้อ
5. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ก. สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย
ข. ไม่ควรแยกเขียนเป็นข้อๆ เพราะจะไม่ครอบคลุมปัญหาของการวิจัย
ค. เขียนโดยใช้ภาษาทางการ
ง. วัตถุประสงค์จะมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติหรือไม่ก็ได้
จ. ต้องกาหนดตามขอบเขตการวิจัย
6. การทบทวนวรรณกรรมต้องคานึงถึงข้อใดมากที่สุด
ก. แหล่งที่มาของวรรณกรรม
ข. จานวนของวรรณกรรม
ค. การเรียบเรียงวรรณกรรม
ง. ขอบเขตของวรรณกรรม
จ. การสังเคราะห์วรรณกรรม
7. ตัวแปรตามของการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพเนื้อของโคพันธุ์พื้นเมืองในฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
จ.สกลนคร” คือข้อใด
ก. พันธุ์โคเนื้อ
ข. อายุโค
ค. การจัดการก่อนฆ่า
ง. ค่าความเป็นกรด-ด่างของเนื้อ
จ. อาหาร
8. ข้อใดคือข้อมูลเชิงปริมาณ
ก. เพศสุกร
ข. จานวนไก่เนื้อ
ค. พันธุ์โคนม
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ง. ระดับการศึกษาของเกษตรกร
จ. สีขนของไก่พื้นเมือง
9. เมื่อต้องการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบอกลักษณะทั่วไปของข้อมูล จะต้องเลือกใช้สถิติในข้อใด
ก. สัมประสิทธิ์ของความผันแปร
ข. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค. ร้อยละ
ง. ความแปรปรวน
จ. ค่าพิสัย
10. ฐานข้อมูลของวารสารในข้อใดที่ผู้วิจัยควรเลือกเพื่อส่งบทความวิจัยไปเผยแพร่
ก. ศูนย์ข้อมูลการอ้างอิงวารสารไทย
ข. ฐานข้อมูล ISI
ค. ฐานข้อมูล Scopus
ง. ฐานข้อมูล TCI
จ. ถูกทุกข้อ
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ตอนที่ 5.1 โครงการวิจัยและขั้นตอนการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 5.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
5.1.1 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
5.1.2 ขั้นตอนการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์

แนวคิด
1. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ มีวัตถุประสงค์เพื่อขอรับทุนวิจัยจากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เปิดให้ผู้วิจัยสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนในการทาวิจัย หรือเป็นการเขียน
โครงการวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์สาหรับนักศึกษา ซึ่งผู้วิจัยจะต้องทาการเรียบเรียงรายละเอียดของการทา
วิจั ย เพื่อแสดงถึง ขั้ น ตอนทั้ง หมดของการวิจั ย โดยมี องค์ประกอบที่ส าคั ญ ประกอบด้ว ยชื่ อโครงการ
ประเภทของงานวิจั ย คณะผู้วิจัย ความสาคัญและที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่ าจะ
ได้รับ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขอบเขตการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย แผนการดาเนินงาน และงบประมาณ
2. ขั้นตอนของการทาการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์คล้ายคลึงกับการวิจัยในศาสตร์อื่นๆ เริ่มตั้งแต่การ
เตรียมการวิจัย การดาเนินการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย และการเผยแพร่ ผลงานวิจัย ซึ่งผู้วิจัยควร
ดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนของการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการทาการวิจัยที่มีคุณภาพและมีความสมบูรณ์
ครบถ้วน

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 5.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. ระบุองค์ประกอบของข้อเสนอโครงการได้
2. อธิบายความสาคัญขององค์ประกอบข้อเสนอโครงการได้
3. อธิบายขั้นตอนการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ได้
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ตอนที่ 5.1 โครงการวิจัยและขั้นตอนการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ มีวัตถุประสงค์เพื่อขอรับทุนวิจัยจากหน่วยงาน
ต่างๆที่เปิดให้ผู้วิจัยสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนในการทาวิจัยได้ หรือเป็นการเขียนโครงการวิจัย
เพื่อทาวิทยานิพนธ์สาหรับนักศึกษา ซึ่งผู้วิจัยจะต้องเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยโดยทาการเรียบเรียงรายละเอียดของการ
ทาวิจัยเพื่อแสดงถึงขั้นตอนทั้งหมดของการวิจัย ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาคัญ
ดังนี้
1. ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการต้องมีความชัดเจน ตรงประเด็น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและมีความน่าสนใจ โดยอาจต้องเขียนทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ประเภทของงานวิจัย
ผู้วิจัยจะต้องระบุประเภทของงานวิจัยให้ชัดเจนเพื่อสะดวกในการจัดหมวดหมู่ของงานวิจัย งานวิจัย
ทางการจัดการการผลิตสัตว์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การวิจัยเชิงสารวจ (survey research) และการ
วิจัยเชิงทดลอง (experimental research) ทั้งนี้ การวิจัยเชิงสารวจและการวิจัยเชิงทดลอง เป็นงานวิจัยที่หาข้อเท็จจริง
และข้อสรุปเชิงปริมาณ เน้นการใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้องของข้อมูลหรืออาจเรียกว่าเป็น
“งานวิจัยเชิงปริมาณ” (quantitative Research) แต่หากเป็นงานวิจัยที่ใช้ข้อมูลสภาพการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติ และนาข้อมูลเหล่านี้มาศึกษาวิเคราะห์ด้วยวิธีการอุปมาน แล้วสรุปตีความผลการวิ เคราะห์ตั้งเป็น
องค์ความรู้ กฎหรือทฤษฎีจะเรียกงานวิจัยลักษณะนี้ว่า “งานวิจัยเชิงคุณภาพ” (qualitative research) ซึ่งงานวิจัย
ทางการจัดการผลิตสัตว์สามารถดาเนินงานในประเภทนี้ได้
3. คณะผู้วิจัย
ในการทาวิจัยผู้ทาวิจัยจะดาเนินการวิจัยร่วมกับผู้อื่นซึ่งเรียกว่า คณะผู้วิจัย ที่ประกอบด้วยหัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย และอาจมีที่ปรึกษาของโครงการวิจัย โดยการเขียนข้อเสนอโครงการจะต้องระบุวุฒิการศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการหรือยศ และหน่วยงานที่สังกัด ของคณะผู้วิจัยด้วย รวมทั้งข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่ เบอร์
โทรศัพท์ และอีเมล์
4. ความสาคัญและที่มาของปัญหา
ผู้วิจัยจะต้องเขียนความสาคัญและที่มาของปัญหาของการวิจัย เพื่อให้ผู้อ่านทราบถึง ความสาคัญและที่มาของ
ปัญหางานวิจัย แนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งคาตอบที่ได้จากการวิจัยจะนาไปสู่อะไรหรือทาให้เกิดสิ่งใด โดย
จะต้องเขียนเป็นลาดับขั้นตอนให้เข้าใจง่าย ตรงประเด็น กระชับ และมีการอ้างอิงถึงที่มาของข้อมูลที่นามาเขียนเพื่อเป็น
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พื้นฐานของแนวคิดของการทาวิจัย ในกรณีโครงการที่เขียนข้อเสนอเป็นโครงการหนึ่งภายใต้ชุดโครงการใหญ่ ผู้วิจัยควร
ระบุความสอดคล้องกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของชุดโครงการใหญ่ด้วย
5. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
เมื่อผู้วิจัยได้กาหนดปัญหาและที่มาของปัญหาของงานวิจัยแล้ว ผู้วิจัยจะต้องกาหนดวัตถุประสงค์ ของการวิจัย
โดยการเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยมีหลักการที่สาคัญ ดังนี้
1.1 ควรกาหนดวัตถุประสงค์ระบุเป็นข้อๆ ให้ชัดเจน
1.2 หากวัตถุประสงค์มีหลายข้อควรเรียงลาดับตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยโดยเรียงตามลาดับกัน
1.3 มีความเป็นไปได้ในทางปฎิบัติ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ
ผู้วิจัยควรเขียนประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับจากการทาวิจัย ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และจะต้องระบุถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากดาเนินงานวิจัยเรียบร้อยแล้วโดยทั่วไปจะบอกถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับที่มีผลต่อสังคม
เกษตรกร บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย รวมทั้งเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
7. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเอกสารอ้างอิง
ผู้วิจัยต้องทาการค้นคว้าข้อมูล ทฤษฎี ผลงานวิจัยของผู้วิจัย อื่นๆจากแหล่งสารสนเทศที่เชื่อถือได้ โดยข้อมูล
เหล่านั้นควรจะมีความใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้วิจัยเขียนข้อเสนอโครงการ เพื่อที่ผู้วิจัยจะได้นามาเขียนในส่วน
ของผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทาให้ผู้วิจัยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะทาเพิ่มขึ้น รวมทั้งจะได้ทราบประเด็นของ
แต่ละผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาปรับใช้เป็นแนวทางในงานวิจัยของตนเองได้
8. ขอบเขตของการวิจัย
การเขียนขอบเขตของการวิจัย เป็นการบอกว่าในการวิจัยเรื่องนั้นๆมีขอบเขตเพียงใด คลอบคลุมสิ่งใดบ้าง
โดยทั่วไปขอบเขตการวิจัยจะมีการระบุถึงหน่วยทดลอง ประชากร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ตัวแปรในการวิจัย
สถานที่ในการวิจัย พื้นที่ในการทาวิจัย และระยะเวลาของการทาวิจัย ซึ่งในการกาหนดขอบเขตของการวิจัยนั้นจะต้อง
พิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย งบประมาณและระยะเวลาในการศึกษาวิจัยร่วมด้วย
9. ระเบียบวิธีวิจัย
การเขียนระเบียบวิธีวิจัยเป็นการเขียนเกี่ยวกับรูปแบบที่จะใช้ในการทาวิจัยหรือวิธีการดาเนินการวิจัยซึ่งผู้วิจัย
จะต้องดาเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยได้ เมื่อผู้วิจัยได้ระบุประเภทของงานวิจัยเรียบร้อยแล้วว่าเป็นงาน วิจัยเชิง
สารวจหรืองานวิจัยเชิงทดลอง จากนั้นผู้วิจัยจะต้องกาหนดระเบียบวิธีวิจัยให้สอดคล้องกับประเภทของการวิจัยดังกล่าว
ดังนี้
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9.1 ระเบียบวิธีวิจัยในการวิจัยเชิงสารวจ ผู้วิจัยจะต้องอธิบายรายละเอียดของกลุ่มเป้าหมาย ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง วิธีการที่ใช้ในการเลือกตัวอย่างที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การกาหนดเครื่องมือ
และวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
9.2 ระเบียบวิธีวิจัยในการวิจัยเชิงทดลอง ผู้วิจัยจะต้องบอกรูปแบบการวางแผนการทดลองที่ใช้ เช่น
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในกลุ่ม และแผนการทดลองแบบลาตินส
แควร์ เป็นต้น รวมทั้งการจัดทรีตเมนต์ การจัดหน่วยทดลองและการจัดทรีตเมนต์ลงในหน่วยทดลอง การ
กาหนดจานวนซ้า วิธีและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล รวมทั้งวิธีการวิเคราะห์และสถิติสาหรับใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สาหรับในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น ผู้วิจัยจะต้องกาหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เหมาะสมกับประเภทของ
ข้อมูล เช่น วิธีการสังเกต วิธีการสัมภาษณ์ และวิธีการประชุมกลุ่ม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องคานึงถึงช่วงเวลาและสถานที่เก็บ
ข้อมูลเนื่องจากต้องทาการนัดหมายและลงพื้นที่ในภาคสนาม รวมทั้งการใช้สถิติในการทดลองเชิงคุณภาพ จะใช้การ
จาแนกการจัดระบบข้อมูล การเปรียบเทียบสถานการณ์ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค และการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยประเภทนี้จะต้องกาหนดวิธีวิเคราะห์ตามลักษณะของ
ข้อมูลที่ได้
10. แผนการดาเนินงาน
ในการเขียนโครงการวิจัยจะต้องมีการจัดทาแผนการดาเนินงาน ผู้วิจัยควรระบุขั้นตอนของการดาเนินการวิจัย
และระยะเวลาที่จะใช้ในการดาเนินการวิจัยให้ชัดเจน ตั้งแต่เริ่มต้นในขั้นตอนการเตรียมการวิจัย จนกระทั่งการเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์
11. งบประมาณ
ผู้วิจัยควรพิจารณารายละเอียดของงบประมาณของแต่ละหน่วยงานที่เขียนขอทุนวิจัยให้ชัดเจน เพื่อศึกษา
กรอบงบประมาณที่หน่วยงานต่างๆได้กาหนดไว้ และนามาใช้เป็นแนวทางในการกาหนดงบประมาณของโครงการให้
สอดคล้องกับหน่วยงานที่ขอทุนวิจัยต่อไป โดยในโครงการวิจัยจะต้องมีการระบุงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการทา
วิจัย ซึ่งจะแบ่งเป็นหมวดของงบประมาณหลักๆ ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย และหมวดค่าวัสดุ
นอกจากองค์ประกอบที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น ในปัจจุบันผู้วิจัยที่ต้องดาเนินงานวิจัยซึ่ง ใช้สัตว์ในงานวิจัย งาน
ทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ จาเป็นต้องคานึงถึงจรรยาบรรณาการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งกาหนด
โดยสภาวิจัยแห่งชาติ เพื่อให้นักวิจัยและนั กวิชาการได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการใช้สัตว์อย่างถูกต้องเหมาะสม และ
เป็นผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์ รวมทั้งเพื่อให้การดาเนินงานวิจัยมีมาตรฐานในระดับสากล โดย
ในอนาคตผู้วิจัยจะต้องมีการแสดงหลักฐานเอกสารการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการขององค์กรหรื อหน่วยงานที่ผู้วิจัย
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สังกัดเกี่ยวกับเรื่องการใช้สัตว์ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ และแนวทางการปฎิบัติที่กาหนดไว้ เพื่อประกอบใน
การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัย รวมถึงการส่งผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ด้วยเช่นกัน

ขั้นตอนการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
ในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ มีขั้นตอนการวิจัยคล้ายคลึงกับการวิจัยในศาสตร์อื่นๆ เริ่มตั้งแต่การ
เตรียมการวิจัย การดาเนินการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อให้ผู้อื่นได้ทราบถึงผลงานวิจัย
และนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้ ผู้วิจัยควรดาเนินการตามขั้นตอนของการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการ
ทาการวิจัยที่มีคุณภาพ มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งนี้ สามารถสรุปภาพรวมของขั้นตอนการวิจัยทางการจัดการผลิตสัตว์
ดังแสดงในภาพที่ 5.1
การเตรียมการวิจัย
- การกาหนดปัญหา วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย
- การทบทวนวรรณกรรม
- การตั้งสมมติฐานและกาหนดตัวแปรการวิจัย

การดาเนินการวิจัย
- การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
- การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

การเขียนรายงานและการเผยแพร่งานวิจัย
- การเขียนรายงานการวิจัย
- การเผยแพร่ผลงานวิจัย

ภาพที่ 5.1 ขั้นตอนการวิจัยทางการจัดการผลิตสัตว์

******************************************************
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กิจกรรม 5.1.1
1. จงระบุองค์ประกอบที่สาคัญในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
2. จงอธิบายหลักการสาคัญในการเขียนวัตถุประสงค์ของข้อเสนอโครงการวิจัย
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2. ขั้นตอนการดาเนินการวิจัยโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยเชิงทดลองและการวิจัยเชิงสารวจมีความแตกต่าง
กันอย่างไร
บันทึกตอบกิจกรรม 5.1.2
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ตอนที่ 5.2 การดาเนินการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 5.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
5.2.1 ขั้นเตรียมการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
5.2.2 ขั้นดาเนินการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
5.2.3 ขัน้ การเขียนรายงานและการเผยแพร่งานวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
แนวคิด
1. ขั้นเตรียมการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ เริ่มตั้งแต่ผู้วิจัยกาหนดปัญหา วัตถุประสงค์และขอบเขตของ
การวิจัย เพื่อแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องการศึกษา จากนั้นจึงทาการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในงานวิจัย
แล้วจึงรวบรวมวรรณกรรมเพื่อนามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สาหรับนาไปใช้ในการตั้งสมมติฐานและกาหนด
ตัวแปรในการวิจัยต่อไป
2. ขั้นดาเนินการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยต้องดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
วิจัย แล้วนาข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ เพื่อนาผลการวิเคราะห์มาสรุปเป็นผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัยที่
เกิดขึ้น ทั้งนี้ ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัยมีผลต่อความถูกต้องและความสาเร็จของงานวิจัย ดังนั้น ผู้วิจัยควร
จะต้องดาเนินการวิจัยอย่างรอบครอบและมีการตรวจสอบการดาเนินการในทุกขั้นตอนของการวิจัย เพื่อ
ป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้
3. ขั้นการเขียนรายงานและการเผยแพร่งานวิจัยทางการจัดการการผลิตสั ตว์ เป็นการนาขั้นตอนในการ
ดาเนินงานวิจัย ผลสรุปและการอภิปรายผลการวิจัยเขียนเป็นรายงานการวิจัย โดยอาจทาการเผยแพร่ใน
รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ บทความวิจัยในวารสารวิชาการ และบทความในงานประชุมวิชาการ เป็น
ต้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่ผู้อื่นได้รับรู้และนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการทาวิจัยต่อ
ยอดหรือนาไปปรับใช้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 5.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายขั้นตอนการเตรียมการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ได้
2. อธิบายขั้นตอนการดาเนินการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ได้
3. อธิบายขั้นตอนการเขียนรายงานและการเผยแพร่งานวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ได้
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ตอนที่ 5.2 การดาเนินการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
การดาเนินการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ ตั้งแต่ขั้นเตรียมการวิจัย ขั้นดาเนินการวิจัย และขั้นการเขียน
รายงานและการเผยแพร่งานวิจัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ขั้นเตรียมการวิจัย
ขั้นตอนแรกในการดาเนินการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์เป็นขั้นตอนการเตรียมการวิจัย เริ่มตั้งแต่ผู้วิจัย
ต้องทาการกาหนดปัญหา วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย เพื่อแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องการศึกษา จากนั้นจึงทา
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในงานวิจัย แล้วจึงรวบรวมวรรณกรรมเพื่อนามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สาหรับนาไปใช้
ในการตั้งสมมติฐานและกาหนดตัวแปรในการวิจัยต่อไป
1. การกาหนดปัญหา วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการวิจัย
การกาหนดปัญหา วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย นับเป็นการเริ่มต้นของการวิจัย โดยผู้วิจัยจะกาหนด
ปัญหา วัตถุประสงค์ และขอบเขตการวิจัยจากสิ่งที่สงสัยและต้องการหาคาตอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถ
อธิบายหรือพิสูจน์ปัญหาที่สงสัยได้ เมื่อกาหนดปัญหาของการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยต้องทาการกาหนดวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย เพื่อแสดงถึงประเด็นที่ต้องการศึกษาต่อไป รวมทั้ งต้องระบุถึงขอบเขตของการวิจัยให้ชัดเจนทั้งในส่วนของหน่วย
ทดลอง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่นามาศึกษา สถานที่วิจัย พื้นที่ของการวิจัยและเนื้อหาของการวิจัย
2. การทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรม เป็นการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่จะทา โดยเป็นการ
ค้นคว้า รวบรวมจากงานวิจัยที่เป็นเรื่องเดียวกันหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกันจากเอกสารวิจัย วารสารวิชาการ หนังสือ และ
รายงานผลการวิจัยในรูปแบบต่างๆ ผู้วิจัยจะต้องทาการรวบรวมวรรณกรรม และนาไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วจึงเรียบ
เรียงใหม่ การทบทวนวรรณกรรมจะช่วยให้ผู้วิจัยมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ตนเองวิจัยมากขึ้น แหล่งของวรรณกรรมนั้น
สามารถสืบค้นได้จากแหล่งสารสนเทศต่างๆ เช่น หน่วยงาน องค์กร ห้องสมุด หรือทางอินเทอร์เนต รวมทั้งข้อมูลสถิติ
ต่างๆ ที่ได้มีการจัดเก็บและรวบรวมไว้ในหน่วยงานต่างๆ
3. การตั้งสมมติฐานและกาหนดตัวแปรการวิจัย
การตั้งสมมติฐานเป็นการคาดการณ์ผลการวิจัยอย่างมีเหตุมีผลโดยอาศัยวรรณกรรมหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัย ซึ่งจะช่วยให้นักวิจัยสามารถกาหนดขอบเขตของการวิจัยตลอดจนตัวแปรในการวิจัยได้ ทั้งนี้ สมมติฐานที่ตั้งไว้
อาจเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง ก็ได้ ขึ้นอยู่กับการทดสอบสมมติฐานโดยอาศัยข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ และวิธีการทางสถิติ
จากนั้นเมื่อผู้วิจัยได้ตง้ั สมมติฐานของการวิจัยเรียบร้อยแล้วจึงทาการกาหนดตัวแปรในการวิจัย เพื่อจะทาให้ทราบว่าต้อง
ทาการเก็บ ข้ อมูล อะไรบ้ าง เพื่อน าข้อมูล เหล่ านั้น มาวิเ คราะห์ แ ละตอบปั ญหาของการวิจั ยตามวัต ถุป ระสงค์ แ ละ
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สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ได้ ทั้งนี้ ตัวแปรในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม โดย
ตัวแปรแต่ละประเภทมีลักษณะ ดังนี้
ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ (independent variable) หมายถึง ตัวแปรที่เป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดตัวแปรตาม
เป็นตัวแปรที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ยากหรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ สาหรับในการวิจัยเชิงทดลอง ตัวแปรอิสระจะ
เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยจัดสภาพให้เกิดระดับหรือประเภททีแ่ ตกต่างกัน
ตัวแปรตาม (dependent variable) หมายถึง ตัวแปรที่เกิดขึ้นจากตัวแปรต้น หรือผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัว
แปรต้น ทั้งนี้ ได้แสดงตัวอย่างของการกาหนดตัวแปรการวิจัยไว้ดังนี้

ขั้นดาเนินการวิจัย
เมื่อผู้วิจัยได้จัดเตรียมการวิจัยเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปจะเป็น การดาเนินการวิจัย ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยต้อง
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย แล้วนาข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ เพื่อนาผลการวิเคราะห์มาสรุปเป็นผลการวิ จัยและ
อภิปรายผลการวิจัยที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ในขั้นตอนการดาเนินงานวิจัยนี้หากผู้วิจัยดาเนินการผิดพลาดหรือเกิดปัญหาขึ้นขณะ
ดาเนินงานวิจัย ก็ย่อมจะส่งผลต่อผลการวิจัยและอาจทาให้การวิจัยไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรืออาจจะได้
ผลงานวิจัยที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น ผู้วิจัยควรจะต้องดาเนินการวิจัยอย่างรอบครอบและมีการตรวจสอบการดาเนินการในทุก
ขั้นตอนของการวิจัยเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างการดาเนินการการวิจัย และหาก
พบปัญหาระหว่างการดาเนินการวิจัย ผู้วิจัยอาจต้องรีบดาเนินการแก้ไขหรือปรับการดาเนินงานวิจัยตามความเหมาะสม
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
ผู้วิจัยหรือผู้ช่วยวิจัยที่เป็นผู้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องมีความระมัดระวังในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจะ
ได้เก็บข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ แม่นยา และมีความเที่ยงตรงมากที่สุด ซึ่งจะได้นาข้อมูลไปวิ เคราะห์ได้อย่างถูกต้อง ใน
การเก็บข้อมูลการวิจัยควรจะต้องจดบั นทึกข้อมูลต่างๆไว้โดยละเอียด อาจจดในสมุดบันทึก หรือบันทึกลงในระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลไว้สาหรับการนาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยจะต้องเลือกใช้วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมตามลักษณะของข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวมเพื่อจะได้เก็บข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน โดย
สามารถแบ่งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามประเภทของงานวิจัย ได้ดังนี้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยเชิงสารวจ
งานวิจัยเชิงสารวจจะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม โดยการสารวจเกี่ยวกับ
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา เช่น การสารวจความคิดเห็น ทัศนคติ และ
ความพึงพอใจ เป็นต้น
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยเชิงทดลอง
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ข้อมูลในงานวิจัยเชิงทดลอง ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งจะเป็นข้อมูลตัวเลข การได้มาของข้อมูลนั้นอาจ
ได้จากการชั่งน้าหนัก การนับ และการวัด หรืออาจได้ข้อมูลมาจากวิธีการทดลองวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เช่น การชั่ง
น้าหนักปริมาณอาหารที่สัตว์ทดลองกิน การชั่ งน้าหนักของสัตว์ทดลอง และการวิเคราะห์องค์ประกอบทางโภชนะของ
อาหารทดลอง เป็นต้น
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ
ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นตัวเลข เช่น พันธุ์ และเพศของสัตว์ ดังนั้น วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพนี้ จึงใช้วิธีการสารวจและสอบถามข้อมูลเป็นหลัก
ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องนับเป็นการลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นขณะดาเนินงานวิจัยได้
ทางหนึ่ง เพราะหากข้อมูลมีความผิดพลาดจะส่งผลให้ผลงานวิจัยผิดพลาดและนาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยเรียบร้อยแล้ว จะต้องนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ด้วยการใช้
วิธีการทางสถิติ โดยอาจใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ เช่น โปรแกรม SPSS (statistical for
the social science) โปรแกรม SAS (statistical analysis system) หรื อ โปรแกรม Microsoft excel ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย
จะต้องเลือกสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย สาหรับในการวิจัยทางการจัดการ
การผลิตสัตว์สามารถแบ่งการใช้สถิติตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี้
2.1 การวิจัยเพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูล นี้ ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงสารวจ เช่น
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน เป็นต้น ในการวิเคราะห์จะใช้สถิติเบื้องต้นเพื่อวิเคราะห์ตามลักษณะของ
ข้อมูล ได้แก่
1) การบอกลักษณะทั่วไปของข้อมูล สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ ร้อยละ ฐานนิยม มัธยฐาน และเปอร์เซ็นต์
ไทล์
2) การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางของข้อมูล สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม
3) การวัดการกระจายของข้อมูล สถิติที่ใช้ คือ ค่าพิสัย ความแปรปรวน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสัมประสิทธิ์ของความผันแปร
2.2 การวิจัยเพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปร
ในการวิจัยที่มีตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปและผู้วิจัยต้องการทราบว่าตัว แปรทั้งสองตัว นั้นมีความสั มพันธ์ กัน
อย่างไร สถิติที่นามาวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ เช่น สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอย เป็นต้น
2.3 การวิจัยเพื่อหาความแตกต่างของตัวแปร
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ในกรณีที่ต้องการหาความแตกต่างระหว่างตัวแปรของประชากร 2 กลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ t-test
และหากต้องการหาความแตกต่างของประชากร 3 กลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ F-test เป็นต้น
3. การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย
เมื่อผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอาจจะประกอบด้ วยข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิง
คุณภาพ ผู้วิจัยต้องทาการสรุปและอภิปรายผลการวิจัยโดยใช้วิธีการเขียนผลการวิจัยในแบบพรรณนา อาจมีการใช้
ตารางแสดงตัวเลขหรือข้อมูลผลการวิเคราะห์ หรือแผนภูมิ เพื่อเป็นการสรุปผลการวิจัยให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน
ขึ้น และหากมีการรายงานผลการวิจัยในรูปแบบตารางหรือแผนภูมิแล้ว ผู้เขียนจะต้องเขียนอธิบายรายละเอียดในตาราง
และแผนภูมิที่แสดงด้วย นอกจากนี้เมื่อผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยโดยการเขียนและเรียบเรียงแล้ว จะต้องทาการอภิปราย
ผลการวิจัยที่เกิดขึ้น โดยการอภิปรายผลการวิจัยที่ได้ว่าเพราะเหตุใดผลการวิจัยจึงออกมาเป็นเช่นนั้น ผู้วิจัยจะต้องใช้
ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ศึกษาค้นคว้าไว้ในขั้นตอนการกาหนดปัญหาของงานวิจัยและการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ ทั้งที่ได้จาก
รายงานผลการวิจัยที่ผู้อื่นเคยดาเนินการวิจัยมาแล้ว ทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการทางวิทยาศาสตร์หรื อ
หนังสือ ตารา รวมทั้งสถิติต่างๆมาใช้ประกอบในการอภิปรายผลการวิจัยอย่างเป็นเหตุเป็นผล

ขั้นการเขียนรายงานและการเผยแพร่งานวิจัย
เมื่อผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ผู้วิจัยต้องเขียนรายงานการวิจัยโดยการนาขั้นตอนในการดาเนินงาน
วิจัยทั้งหมด รวมทั้งผลสรุปและการอภิปรายผลการวิจัยเขียนเป็นรายงานการวิจัยขึ้น หากผู้วิจัยได้รับทุนในการรทางาน
วิจัยเรื่องนั้นๆ ผู้วิจัยจะต้องทาการจัดทารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายหลังจากที่ดาเนินการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว
นอกจากที่ผู้วิจัยจะเขียนผลการวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้วิจัยสามารถนาผลงานวิจัยไปเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น
บทความวิจัยในวารสารวิชาการ บทความในงานประชุมวิชาการ และการเสวนาในเวทีต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่ผู้อื่นได้รับรู้และนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการทาวิจัยต่ อยอดหรือนาไปปรับใช้ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องต่อไป

*****************************************************
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กิจกรรม 5.2.1
1. ในการเลือกประเด็นเพื่อกาหนดปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยควรพิจารณาจากอะไรบ้าง
2. เพราะเหตุใดจึงต้องทาการกาหนดตัวแปรในการวิจัย
บันทึกตอบกิจกรรม 5.2.1
1.…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…………..………....
2.………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..………….
กิจกรรม 5.2.2
1. ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยทั้งในงานวิจัยเชิงสารวจ งานวิจัยเชิงทดลอง รวมทั้งงานวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถแบ่ง
ออกเป็นกี่ลักษณะ จงอธิบาย
2. การเขียนสรุปผลการวิจัยที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร

บันทึกตอบกิจกรรม 5.2.2
1.…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…………..………....
2.………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..………….
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กิจกรรม 5.2.3
1. องค์ประกอบที่สาคัญในการเขียนรายงานการวิจัยประกอบด้วยอะไรบ้าง
2. ประเภทของการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่นิยมใช้ ได้แก่อะไรบ้าง
บันทึกตอบกิจกรรม 5.2.3
1.…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…………..………....
2.………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..………….
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แนวตอบกิจกรรมหน่วยที่ 5
กระบวนการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
ตอนที่ 5.1 โครงการวิจัยและขั้นตอนการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
แนวตอบกิจกรรม 5.1.1
1. องค์ประกอบที่สาคัญในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยประกอบด้วยชื่อโครงการ ประเภทของงานวิจัย คณะผู้วิจัย
ความสาคัญและที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขอบเขตการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย แผนการดาเนินงาน และงบประมาณ
2. หลักการสาคัญในการเขียนวัตถุประสงค์ของข้อเสนอโครงการวิจัย ได้แก่
1) วัตถุประสงค์ควรระบุเป็นข้อๆ ให้ชัดเจน
2) หากวัตถุประสงค์มีหลายข้อควรเรียงลาดับตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยโดยเรียงตามลาดับกัน
3) มีความเป็นไปได้ในทางปฎิบัติ
แนวตอบกิจกรรรม 5.1.2
1. ขั้นตอนการเตรียมการวิจัยมีดังนี้
1) การกาหนดปัญหา วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย โดยผู้วิจัยจะกาหนดปัญหาและวัตถุประสงค์การ
วิจัยจากสิ่งที่สงสัยและต้องการหาคาตอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถอธิบายหรือพิสูจน์ปัญหาที่
ผู้วิจัยสงสัยได้ รวมทั้งต้องกาหนดขอบเขตของการวิจัยในการทดลอง ได้แก่ หน่วยทดลอง ประชากร กลุ่ม
ตัวอย่าง สถานที่วิจัย พื้นที่วิจัย รวมทั้งระยะเวลาของการวิจัยด้วย เพื่อแสดงถึงขอบเขตงานวิจัยให้ชัดเจน
2) การทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยจะต้องทบทวนวรรณกรรม โดยการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล สารเสน
เทศหรือผลงานวิจัยทางวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมวรรณกรรม ความรู้ แนวคิด และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง หรือผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่อาจมีผู้วิจัยอื่นๆได้เคยศึกษาวิจัยมาก่อนหน้าแล้ว เพื่อจะ
ได้ไม่ทาการศึกษาซ้าซ้อนกัน และเป็นการรวบรวมข้อมูลจากวรรณกรรมต่างๆ มาใช้ในการวางแผนการวิจัย
เพื่อนาไปสู่การออกแบบงานวิจัยและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการดาเนินงานวิจัยขั้นต่อไป
ได้
3) การตั้งสมมติฐานและกาหนดตัวแปรการวิจัย เป็นการคาดการณ์คาตอบของปัญหาและวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดตัวแปรที่ต้องการศึกษาวิจัยในขั้นต่อไปได้อย่างถูกต้อง
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2. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในการวิจัยเชิงทดลอง สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากผลการวิจัยที่ได้ทาการวาง
แผนการทดลอง แต่ในการวิจัยเชิงสารวจผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ และการส่งแบบสอบถาม

******************************************************
ตอนที่ 5.2 การดาเนินการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
แนวตอบกิจกรรรม 5.2.1
1. ในการเลือกประเด็นเพื่อกาหนดปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยควรพิจารณาดังนี้
- ความสาคัญของปัญหาการวิจัย
- ความเป็นไปได้ของการวิจัย
- ความเชี่ยวชาญของผู้วิจัย
- เงินทุนวิจัย
- ระยะเวลาในการทาวิจัย
2. การกาหนดตัวแปรในการวิจัยจะทาให้ผู้วิจัยทราบว่าจะต้องทาการเก็บข้อมูลอะไรบ้าง เพื่อจะได้นาข้อมูลเหล่านั้นมา
วิเคราะห์และหาคาตอบปัญหาของการวิจัยต่อไป
แนวตอบกิจกรรรม 5.2.2
1. ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยทั้งในงานวิจัยเชิงสารวจ งานวิจัยเชิงทดลอง รวมทั้งงานวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถแบ่งออกเป็น
2 ลักษณะ ดังนี้
- ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลทางตัวเลข ผู้วิจัยจะต้องใช้วิธีการหรือเครื่องมืออุปกรณ์ในการทาการชั่งน้าหนัก
การนับ และการวัด เพื่อจะให้ได้ข้อมูลมา เช่น จานวนโคนมเพศผู้และเพศเมียในฟาร์มทดลอง และขนาดของ
พื้นทีโ่ รงเรือนไก่เนื้อในฟาร์มทดลอง เป็นต้น
- ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข ผู้วิจัยไม่สามารถวัดหรือคานวณได้ ข้อมูลลักษณะนี้จะได้มาจาก
การสังเกต และนาข้อมูลที่ได้มาทาการจัดหมวดหมู่ เช่น เพศ พันธุ์ และชนิดของสัตว์ เป็นต้น
2. การเขียนสรุปผลการวิจัยที่ดีควรตอบวัตถุประสงค์ในการวิจัยให้ครบถ้วน และเรียงลาดับตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ซึ่งอาจเขียนแบ่งเป็นตอนๆ เพื่อความชัดเจนและเข้าใจง่าย โดยการเขียนสรุปผลการวิจัยนั้นจะต้องอ้างอิงตาม
ผลการวิเคราะห์ที่เกิดจากการวิจัยเท่านั้น
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แนวตอบกิจกรรม 5.2.3
1. องค์ประกอบที่สาคัญในการเขียนรายงานการวิจัยประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนนา ส่วนเนื้อเรื่อง และส่วนท้าย ซึ่ง
ในแต่ละองค์ประกอบมีดังนี้
- ส่วนนา ประกอบด้วย ปก บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ และสารบัญ
- ส่วนเนื้อเรื่อง ประกอบด้วย บทนา วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง วิธีดาเนินการวิจัย ผลการวิเคราะห์ สรุป
ผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
- ส่วนท้าย ประกอบด้วย บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง ภาคผนวก และประวัติผู้วิจัย
2. ประเภทของการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่นิยมใช้ ได้แก่ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ บทความวิจัยในวารสาร วิชาการ และ
บทความวิจัยในการประชุมวิชาการ

******************************************************
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แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน หน่วยที่ 5
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “กระบวนการวิจัยทางการจัดการการ
ผลิตสัตว์”
คาแนะนา ขอให้นักศึกษาอ่านคาถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. องค์ประกอบที่สาคัญของข้อเสนอโครงการวิจัยในข้อใดที่ผู้วิจัยต้องค้นคว้าข้อมูล ทฤษฎี และผลงานวิจัยต่างๆจาก
แหล่งสารสนเทศที่เชื่อถือได้มาใช้ในการเขียน
ก. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเอกสารอ้างอิง
ข. ขอบเขตการวิจัย
ค. ประเภทของงานวิจัย
ง. ชื่อโครงการ
จ. วัตถุประสงค์
2. ข้อใดจัดเป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่ใน “หมวดค่าใช้สอย” ของงบประมาณการวิจัย
ก. ค่าจัดทาแบบสอบถาม
ข. ค่าหมึกพิมพ์
ค. ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย
ง. ค่าตอบแทนคณะวิจัย
จ. ค่าจัดทารายงานการวิจัย
3. การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปและอภิปรายผลการวิจัยอยู่ในขั้นตอนใดของการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
ก. การวางแผนการวิจัย
ข. การเตรียมการวิจัย
ค. การดาเนินการวิจัย
ง. การเขียนรายงานวิจัย
จ. การเผยแพร่ผลงานวิจัย
4. การเลือกประเด็นการกาหนดปัญหาการวิจัยต้องคานึงถึงข้อใดมากที่สุด
ก. ความเชี่ยวชาญของนักวิจัย
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ความเป็นไปได้ในการปฎิบัติ
เงินวิจัย
ระยะเวลาวิจัย
ถูกทุกข้อ

5. เพราะเหตุใดจึงต้องระบุขอบเขตพื้นที่ในการวิจัย
ก. ใช้ในการพิจารณางบประมาณ
ข. ใช้ในกาหนดขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ค. เพื่อหาตัวแปรในการศึกษา
ง. เป็นข้อบังคับของการเขียนโครงการวิจัย
จ. ผลงานวิจัยในแต่ละพื้นที่อาจมีความแตกต่างกัน
6. การเลือกสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ในการทบทวนวรรณกรรม ต้องคานึงถึงข้อใดมากที่สุด
ก. จานวนข้อมูล
ข. ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ค. ปี พ.ศ.ของข้อมูลที่นามาใช้
ง. การเรียบเรียงข้อมูล
จ. ขอบเขตของข้อมูล
7. ตัวแปรต้นของการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพเนื้อของโคพันธุ์พื้นเมืองในฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จ.
สกลนคร” คือข้อใด
ก. การจัดการโคเนื้อก่อนฆ่า
ข. พันธุ์โคเนื้อ
ค. ความนุ่มของเนื้อ
ง. ค่าความเป็นกรด-ด่าง
จ. สีของเนื้อ
8. ข้อใดคือข้อมูลเชิงคุณภาพ
ก. น้าหนักตัวของสัตว์ทดลอง
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จานวนไก่เนื้อเพศผู้และเพศเมียในฟาร์มทดลอง
เพศของสุกรที่ทดลอง
ขนาดคอกของโคเนื้อในการทดลอง
ปริมาณอาหารที่โคนมกิน

9. เมื่อต้องการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวัดการกระจายของข้อมูล จะต้องเลือกใช้สถิติในข้อใด
ก. ร้อยละ
ข. ฐานนิยม
ค. มัธยฐาน
ง. ความแปรปรวน
จ. ค่าเฉลี่ย
10. ข้อใดเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่ผู้วิจัยขอทุน
ก. บทความวิจัยในวารสารวิชาการ
ข. บทความในหนังสือพิมพ์
ค. บทความวิจัยใยการประชุมวิชาการ
ง. การอภิปรายทางวิชาการ
จ. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
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เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยที่ 5
ก่อนเรียน
1. ข
2. ง
3. ข
4. จ
5. ก
6. ก
7. ง
8. ข
9. ค
10. ง

หลังเรียน
1. ก
2. ก
3. ค
4. จ
5. จ
6. ข
7. ก
8. ค
9. ง
10. จ
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