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เกณฑพิ์จารณาว่าเรื่องใดเป็นงานวิจยั

1. ความสมบรูณ์ของกระบวนการ

2. ความลึกซ้ึงของการค้นคว้า

3. ได้ความรู้ใหม่

4. ความถกูต้องและความเช่ือถือได้



งานวิจยัท่ีดี

3

รปูแบบวิจยั

ระเบียบวิธีวิจยั

สถิติ

+

+

ตอ้งเหมาะกบัค าถามวจิยั

ตอ้งถกูตอ้ง 
(internal validity)

ตอ้งถกูตอ้ง (internal + 
external validity)



จดุมุง่หมายของการออกแบบการวิจยั

• เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลู ทีส่ามารถน ามาตอบปัญหาการ
วจิยั ทีต่ ัง้ไวไ้ดอ้ยา่งครบถว้น มคีวามเป็นปรนยั
(Objectivity) มคีวามถกูตอ้ง (Validity) มคีวาม
แมน่ย า (Accuracy) และมคีวามเชือ่ถอืได้
(Reliability) สงู รวมถงึท าใหป้ระหยดั ไม่
สิน้เปลอืงมาก
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ความส าคญัของรปูแบบการวิจยั

• รปูแบบการวจิยั ทีเ่หมาะสม จะชว่ยป้องกนั และ
ลดอคติ หรอืความคลาดเคลื่อนอนัอาจจะเกดิขึน้
จากการท าวจิยัได้

• ผลของการวจิยั จากรปูแบบการวจิยัทีเ่หมาะสม
จะมคีวามถกูตอ้ง และเชือ่ถอืไดส้งู คอืไดผ้ล
ใกลเ้คยีง กบัความเป็นจรงิ
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ตวัอย่าง...รปูแบบการวิจยั
• ตวัอย่าง....การวิจยัเร่ืองอิทธิพลของกระแสโลกาภิวตัน์
ต่อพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนจากหลกัการศรทัธาของ
เยาวชนไทยมสุลิมในจงัหวดัยะลา

• เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ ( Survey Research )

– สอบถามความเหน็โดยใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มลู
กบันกัเรยีนโรงเรยีนเอกสอนศาสนาควบคูส่ามญัขนาด
ใหญ่ในเขต อ. เมอืงจงัหวดัยะลาทีม่นีกัเรยีน 1,000 คน
ขึน้ไป
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รปูแบบการวิจยั

• การออกแบบการวิจยั (Research Design) 

เปรียบเสมือนการวางโครงสร้างของบา้น ซ่ึง
อาจมีรปูแบบ โครงสร้างต่าง ๆ กนั ขึน้อยู่กบั
วตัถปุระสงคข์องผู้อาศยั
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แนวทางการก าหนดรปูแบบวิจยั

• การออกแบบการวจิยั เป็นผลจากการ
– ก าหนดปัญหา หรอืค าถาม

– การก าหนดตวัแปร ทัง้ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ ตวั
แปรภายนอกทีจ่ะน ามาทดสอบ
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- True Experimental Research design  

(การวจิยัเชงิทดลองทีแ่ทจ้รงิ)
- Quasi-Experimental Research design 

(การวจิยัเชงิกึง่ทดลอง)
- Non Experimental Research design 

(การวจิยัแบบไมท่ดลอง)

Types of Research
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• เป็นการวจิยัน ารอ่ง (pilot study)

• เพือ่ท าความรูจ้กั ปัญหา ปรากฏการณ์จะท าให้
ก าหนดปัญหาใหช้ดัเจนยิง่ขึน้

• เพือ่วางกรอบแนวคดิใหช้ดัเจน

• เพือ่ท าความคุน้เคยกบัพืน้ทีว่จิยั สถานการณ์วจิยั

• เป็นการรวบรวมขอ้มลูกวา้งๆ (fishing expedition)

• เป็นการส ารวจหยัง่เสยีง (sounding reconnaissance)

การวิจยัส ารวจ (Survey R.)
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• เพือ่ศกึษาคณุลกัษณะของสิง่ทีต่อ้งการศกึษาอยา่งละเอยีด

• เป็นการศกึษากบัประชากร - ตามตวัแปรบุคคล เวลา
สถานที่ กลุม่เดยีว ไมม่กีลุม่เปรยีบเทยีบ/ควบคุม

• ไมม่กีารทดสอบสมมตฐิาน

• เพือ่พจิารณาความสมัพนัธร์ะหวา่งอตัราการเกดิ
ปรากฎการณ์กบัปัจจยัได้ แต่ไมใ่ชก่ารเป็นสาเหตุ

• ใหข้อ้มลูเงือ่นไขทีจ่ะตัง้สมมตฐิานเพือ่ทดสอบต่อไปได้

การวิจยัพรรณนา (Descriptive R.)
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รูปแบบการวจิยัพรรณนา

• ศกึษากบัประชากรกลุม่หนึ่งเฉพาะเวลาหนึ่ง

• ใหข้อ้มลูของสถานการณ์เฉพาะเวลานัน้

1.  การวิจยัพรรณนาแบบตดัขวาง (Cross-Section Descriptive)

• ศกึษาโดยเกบ็ขอ้มลูกบัประชากรกลุม่หนึ่ง หลายๆ ครัง้ไป
ชัว่ระยะเวลาหนึ่ง

• ใหข้อ้มลูหลายชว่งเวลาของประชากรกลุม่นัน้ (Trend)

2.  การวิจยัพรรณนาแบบไปข้างหน้า (Longitudinal Descriptive)
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• การศกึษาทบทวนรายงาน-ประวตัิ
ในอดตีของกลุ่มประชากรทีศ่กึษา

3.  การวิจยัพรรณนาแบบย้อนหลงั
(Retrospective Descriptive)
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• ศกึษาระดบั exposure vs. ระดบั outcome

• ศกึษาระดบัประชากรต่างกลุม่ เวลาเดยีวกนั

• ศกึษาระดบัประชากรกลุม่เดยีว ต่างเวลากนั

• ไมล่งลกึระดบับุคคล ไมน่บัเป็นวจิยัวเิคราะห์

รปูแบบวิจยัสหสมัพนัธ์
(Correlations/Ecological Design)
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(Analytical Design)

• เป็นการศกึษาเพือ่พสิจูน์สมมตฐิานเกีย่วกบัความ
สมัพนัธร์ะหวา่งปรากฎการณ์ (ตวัแปรตาม) กบั
ปัจจยั (เสีย่ง) (ตวัแปรอสิระ)

• มกีลุม่ศกึษา และกลุม่ควบคมุ

• มี 3 รปูแบบ - ตดัขวาง ไปขา้งหน้า ยอ้นหลงั

รปูแบบการวิจยัวิเคราะห์
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• ศกึษาปัจจยัสมฏุฐาน (Etiology)

• ศกึษาจากกลุม่ทีไ่มม่ตีวัแปรตาม (คดักลุ่มทีไ่ว
กลุ่มไมเ่สีย่งออก)

• เริม่จากกลุ่มทีม่ตีวัแปรอสิระ (ปัจจยัเสีย่ง)
กบัไมม่ตีวัแปรอสิระ (ปัจจยัเสีย่ง)

• ตามไปดผูล (ตวัแปรตาม) (มเีกณฑว์ดัผลทีช่ดัเจน)

• ค านวณคา่อตัราเสีย่งสมัพทัธ์ (Relative risk)
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• ทัง้สองกลุ่ม ตอ้งใชว้ธิเีดยีวกนั และก าหนดไวก้่อน
ลว่งหน้า

• ผูศ้กึษา ไมค่วรรูส้ถานภาพของกลุม่ทีม่/ีไมม่ปัีจจยัเสีย่ง

• ควรวดัผลเป็นระยะ

• ใชว้ธิตี่างๆ ในการวดัเพือ่ตรวจสอบ

การติดตามวดัผล/ตวัแปรตาม
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• ใชเ้วลานาน

• แพง

• ปัญหาจรยิธรรม

• ตอ้งมจี านวนตวัอยา่งทีศ่กึษามาก

• จ าเป็นตอ้งไดร้บัการยนิยอม/รว่มมอืจากตวัอยา่งทีศ่กึษา

• ปัญหาการหล่นหายของกลุม่ตวัอยา่งระหวา่งระยะเวลา
ศกึษา

ข้อจ ากดัของ Prospective Analytic Design
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• ข้อดี

- งา่ย เรว็ ประหยดั ท าซ ้าได้ ไมข่ดัจรยิธรรม

• ข้อเสีย

- ความเป็นตวัแทน

- วดัความเสีย่งสมัพทัธโ์ดยตรงไมไ่ด้

- บอกเงือ่นไขเวลาของความสมัพนัธไ์มไ่ด้

รปูแบบวิจยัวิเคราะหแ์บบศึกษาย้อนหลงั
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กระบวนการการศกึษาวจิยั
Experimental Design

• เป็นกระบวนการคน้หาขอ้เทจ็จรงิซึง่เป็นความสมัพนัธร์ะหวา่งเหตุ และผล
(cause and effect relationship) ทีเ่กดิขึน้ภายใตภ้าวการณ์ควบคมุ

• กลุม่ตวัอยา่งทัง้สองกลุม่ตอ้งมคีวาม “เทา่เทยีมกนั"

– โปรแกรมหรอืวธิกีารสอนทีต่อ้งการทดลอง

– กลุม่เปรยีบเทยีบหรอืการควบคมุจะไมไ่ดร้บัโปรแกรมหรอืวธิกีารสอนนัน้
เป็นอนัขาด

– แต่ทัง้สองกลุม่จะไดร้บัอยา่งอืน่ (นอกเหนือจากโปรแกรม/วธิกีารสอนที่
น ามาทดลอง) ทีอ่ยูใ่นกระบวนการเรยีนการสอนเหมอืนกนั

• ความแตกต่างทีเ่กดิขึน้จากการทดลองตอ้งเป็นผลมาจากโปรแกรม/วธิกีารสอน
ทีเ่ราใชเ้ป็น intervention ในการทดลองเทา่นัน้



หวัใจส าคญัของ Experimental Design 

• ท าอยา่งไรเราจะสรา้งสองกลุม่ทีม่ ี "เทยีบเทา่"?

• การก าหนดกลุม่ตวัอยา่งโดยการสุม่จากสิง่ทีเ่ราก าหนดขึน้มา
เพือ่ใหต้รงกบัการทดลองทีจ่ะท ากาศกึษาของกลุม่ตวัอยา่งทัง้สอง
กลุม่ ใหม้โีอกาสในการถูกคดัเลอืกเขา้สูก่ารทดลองเทา่ๆกนั หรอื
เรยีกวา่ การสุม่ใสส่ิง่ทดลอง (Randomization)

• การทดลองทีต่อ้งอาศยัความคดิของ “การสุม่" ทีจ่ะไดร้บัทัง้สอง
กลุม่ทีค่ลา้ยกนั

• สมมตวิา่ทัง้สองกลุม่ “มคีวามเทา่เทยีมกนั (Probabilistically)"
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Quasi-Experimental Design

• ลกัษณะการศกึษาวจิยัจะคลา้ยกบัรปูแบบงานวจิยัเชงิ
ทดลอง แต่จะไมม่กีารสุม่ตวัอยา่งใสส่ิง่ทดลอง
“Random assignment”

• สะดวกต่องานวจิยัทีต่อ้งการวดัการแปรผลหลายรอบ

• มกัใชใ้นการศกึษาทางสงัคมศาสตร์ ซึง่สามารถวดัตวั
แปรทางสงัคมไดเ้ป็นอยา่งดี

• สามารถใชก้บังานวจิยัแบบ Non equivalent ได้



The Non equivalent Groups Design

• ทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุในการวจิยัทางสงัคม
• พยายามทีจ่ะเลอืกกลุม่ทีม่คีวามคลา้ยกนั เพือ่เปรยีบเทยีบผลของ

กจิกรรมทีใ่สเ่ขา้ไปในการทดลองวา่เหมอืนหรอืต่างกบัอกีกลุม่หนึ่ง
ทีม่กีจิกรรมเป็นแบบอื่น

• ขอ้จ ากดัคอื ไมส่ามารถตรวจสอบไดว้า่กลุม่ตวัอยา่งทัง้ 2 กลุม่มี
ความเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นัหรอืไมอ่ยา่งไร เชน่ บางกรณีผล
การศกึษามคีวามแตกต่างกนัชดัเจน แต่ในความเป็นจรงิกลุ่ม
ตวัอยา่งนี้มคีวามแตกต่างกนัดว้ยลกัษณะทางสงัคมอยูแ่ลว้ก่อน
เวลาทีเ่ราจะมาท าการศกึษา



The Non equivalent Groups Design

• ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มกอ่นทีจ่ะท าการศกึษา
นี้เอง อาจสง่ผลกระทบต่อผลของการศกึษาได้

• จ าเป็นตอ้งมกีารทดสอบก่อนการไดร้บักจิกรรม
และหลงัการไดร้บักจิกรรม





Strengths of Quasi-Experimental Design

– ใชป้ระโยชน์ในการสรปุผลการศกึษาของงานวจิยั
ทางสงัคมศาสตรไ์ดเ้ป็นอยา่งดี

– ความยากของการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งและการสุม่ท า
ใหส้ามารถลด Bias บางตวัทีอ่าจจะเกดิขึน้ได้

– สะดวกส าหรบัการวจิยัทีเ่ป็นเฉพาะกรณี (Case 

study)



Weaknesses of Quasi-Experimental Design

• ไมม่กีาร randomization ดงันัน้จงึมผีลต่อการทดสอบ
ทางสถติวิา่อาจจะมคีวามคลาดจากความเป็นจรงิได้

• ไมไ่ดอ้ธบิายปัจจยัต่างๆก่อนหน้าทีจ่ะท าการทดลอง และ
อทิธพิลภายนอกของการทดลองไว้ ดงันัน้จงึตอ้งมกีาร
อธบิายผลการศกึษาทางสถติอิยา่งละเอยีดมากยิง่ขึน้



Quasi-experiments vs. Non-experiments to 

address similar questions

• ทัง้ 2 รปูแบบงานวจิยัน้ีสามารถทีจ่ะประยกุตใ์ชใ้นการวจิยัทีก่ลุม่ตวัอยา่งไมต่อ้ง
มกีารสุม่แบบ
– ซึง่ตวัแปรบางตวัโดยเฉพาะตวัแปรทางดา้นสงัคมศาสตร์ ไมเ่หมาะในการทีจ่ะ

Randomized ไดเ้พราะขดัต่อจรยิธรรมบางประการ
• e.g. การศกึษาผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นมารดาทีต่ัง้ครรภ์

Quasi-experiments Non-experiments

Strengths
สามารถเปรยีบเทยีบผลกบักลุ่ม

อื่นได้
วดัผลเฉพาะเจาะจงเพยีงกลุ่ม

เดยีว

Weaknesses
ปัจจยัภายนอกอาจสง่ผลกระทบ

ต่อการศกึษาได้

การตคีวามสรปุผลอาจไม่
เหมาะสมเท่าทีค่วรเพราะขาด

กลุ่มเปรยีบเทยีบ



Example of Quasi-Experimental Design 

in Geography

• ผลจากการประยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ (GIS) ของนกัเรยีน: ในดา้น
ทศันคติ การรบัรูค้วามสามารถตนเอง และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ในโรงเรยีน
มธัยมศกึษา (สายวทิยาศาสตร)์

• ด าเนินการออกแบบการวจิยัแบบกึง่ทดลอง (Non equivalent)

• ใชน้กัเรยีน เกรดที่ 8 จาก 10 หอ้งเรยีน รวมนกัเรยีนทัง้สิน้ 192 คน โดยแยกเป็น
กลุม่ทดลองและกลุม่เปรยีบเทยีบ

• กลุม่ทดลอง: ใชโ้ปรแกรมประยุกตร์ะบบสารสนเทศภมูศิาสตรบ์นเวบ็ไซด์

• กลุม่เปรยีบเทยีบ: ใชแ้ผนทีก่ระดาษ
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Example of Quasi-Experimental Design 

in Geography

47

Treatment 

Group

Control 

Group

Instructor 1 51 36

Instructor 2 42 63



• เป็นไปไดย้ากมากในการทีจ่ะระบุวา่ (สุม่) นกัเรยีนแต่ละคนอยูใ่นสิง่ที่
เราให้ (Intervention) อยา่งแทจ้รงิ (GIS หรอื paper mapping)

• ท าไดเ้พยีงการแยกทัง้สองกลุม่ออกจากกนัโดยการแยก Intervention 

แยกหอ้งเรยีน และแยกอาจารยผ์ูส้อน

• ความแตกต่างของโครงสรา้งการเรยีนการสอนกม็ผีลต่อผลการศกึษาที่
บางครัง้อาจแตกต่างกนั

– บทบาทของอาจารยผ์ูส้อนมผีลอยา่งมากต่อทศันคตแิละการรบัรู้
ความสามารถตนเองของนกัเรยีน

Example of Quasi-Experimental Design 

in Geography



สรปุ

– ไมว่า่จะเป็นการทดลองจรงิหรอืกึง่ทดลอง แสดงใหเ้หน็ถงึการออกแบบทีใ่ห้
เสมอืนกบัวา่ 2 กลุม่ตอ้งไมม่คีวามเกีย่วขอ้งกนัจรงิๆเพือ่ผลทีไ่ดจ้าก
การศกึษานัน้จะเป็นผลจาก Intervention ทีเ่ราไดใ้สเ่ขา้ไปอยา่งแทจ้รงิ

– งานวจิยักึง่ทดลองยากทีจ่ะแยกผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัโปรแกรม
(Intervention) ซึง่มโีอกาสจะเกดิ Bias ขึน้คอ่นขา้งสงูหากนกัวจิยัควบคมุ
ไมด่ี



ความน่าเช่ือถือของงานวิจยั

• การหาค าตอบใหก้บัปัญหาวจิยัไดอ้ยา่งแมน่ย า เทีย่งตรง
และประหยดั

• การควบคมุความแปรปรวนต่างๆทีอ่าจจะเกดิขึน้ใน
งานวจิยั (ความแปรปรวนทีเ่กดิจากตวัแปรหลกัตอ้งมคีา่
สงูทีส่ดุ สว่นความแปรปรวนทีเ่กดิจากความคลาดเคลือ่น
ตอ้งใหม้คีา่น้อยทีส่ดุ; Bias, Confounding factors 

etc.) 50



การก าจดั confounding variable

• Restricted inclusion
exclusion

• Matching, pairing, balancing
equalizing

• Stratified sampling 
(prognostic stratification)

• Randomization

criteria
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• Stratified analysis
(post stratification)

• Adjustment / standardization
• Modeling

- Blind
- Double blind
- Tripple blind

MAX- MIN                - CON
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Max (Maximization of Experimental Variance) การ
ทาให้ความแปรปรวนของตวัแปรหลกัมีค่าสงูสดุ

Max Min Con Principle

Mix (Minimization of Error Variance) การทาให้ความ
แปรปรวนท่ีเกิดจากความ คลาดเคล่ือนเหลือน้อยท่ีสดุ

Con (Control of Extraneous Variable) การควบคมุตวั
แปรภายนอกอ่ืนๆซ่ึงอาจ ส่งผลกระทบต่อการทดลอง
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ประสิทธิภาพของงานวิจยั

1. เป็นงานวิจยัท่ีสามารถให้คาตอบของปัญหาวิจยัได้
2. เป็นงานวิจยัท่ีสามารถควบคมุตวัแปรต่างๆในการ
วิจยัได้
3. เป็นงานวิจยัท่ีมีความตรงภายใน
4. เป็นงานวิจยัท่ีมีความตรงภายนอก
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ความตรงภายใน (Internal Validity) ผล
ของการวิจยัตอบคาถามตรงตาม
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั โดยผลของ ตวั
แปรตามเกิดจากตวัแปรอิสระท่ีศึกษา

ความตรงภายนอก (External Validity) 

ผลของการวิจยัสามารถสรปุอ้างอิง
(Generalization) ไปยงัประชากรได้



•Statistical Conclusion

Validity

Minimization of Error Variance

•External 
Validity            

•Construct 
Validity

•Internal  
Validity

แบบ
แผน

การวิจยั

สถติิ

เครือ่ง

มือ

สุ่มตวัอย่าง

ขนาด
ตวัอย่าง


