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การวจิัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)

เป็นวธีิค้นหาความจริงโดยอาศัยข้อมูลทีเ่ป็นตัวเลข
เชิงปริมาณ จะพยายามออกแบบวธีิการวจิยัให้มีการควบคุม
ตวัแปรทีศึ่กษา เตรียมเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูลให้มีคุณภาพ
และใช้วธีิการทางสถิตทิี่เหมาะสม



ขอบเขตและเนื้ อหาในการบรรยาย

ความหมายของการออกแบบการวจิัย

วตัถุประสงค์ของการออกแบบวจิัย

ประเภทของแบบแผนการวิจัย

หลกัการออกแบบแผนการวจิัย

ประสิทธิภาพของแบบแผนการวจิัย

1.

2.

3.

4.

5.



ขอบเขตและเนื้ อหาในการบรรยาย(ต่อ)

สถิติที่ใช้ในการวจิัย

ค าถามในการออกแบบการวิจัย

แบบแผนการวจิัย

6.

8.

9.



ความหมายของการออกแบบการวจิัย

การออกแบบการวจิัย หมายถึง การก าหนดการ
วจิัยหรือแบบจ าลอง การจัดกระท าตวัแปรในการวจิัย
ให้เหมาะสมกบัปัญหาวจิัย



วตัถุประสงค์ของการออกแบบการวจิัย

✓ เพ่ือหาค าตอบให้กบัปัญหาของการวจิัย

✓ เพ่ือควบคุมความแปรปรวนต่างๆ ทีอ่าจ
เกิดขึน้ในการวิจัย



ประเภทของแบบแผนการวจิัย
( Type of Research Design )

1. แบบแผนการวจิยัเชิงทดลองอยา่งแทจ้ริง
(True Experimental Research design)

2. แบบแผนการวจิยัเชิงก่ึงทดลอง

3. แบบแผนการวจิยัแบบไม่ทดลอง
(Quasi Experimental Research design)

(Non Experimental Research design)



การวจิัยทีเ่น้นการทดลองอย่างแท้จริง
(True Experiment Designs)

❖ ประเดน็ส าคญัคือ เนน้ท่ีการปฏิบติัการดว้ยการใส่กิจกรรมต่างๆ ลงไป 
(Intervention) แลว้สังเกตผลท่ีจะเกิดข้ึน โดยมีการควบคุมปัจจยัต่างๆ ท่ีก าหนด
เอาไวต้ามทฤษฎี มีการเลือกตวัอยา่ง (Sample) เขา้สู่การทดลองอยา่งมีระบบตาม
โอกาสของความน่าจะเป็น (Randomization) พร้อมกบัมีการก าหนดกลุ่มควบคุม 
(Control Group)

แบบการวิจยัท่ีเนน้การทดลอง
(True Experimental Research design)



แบบการทดลองแบบท่ี 1
สองกลุ่มวดัสองคร้ัง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี O = Observation

Randomized        O1   Ex.    O2 Exp.

Randomized        O3            O4    Ctrl.

Randomized        O1   Ex1.  O2     Exp1.

Randomized        O3   Ex2.  O4     Exp2./Ctrl

การพิสูจน์ความแตกต่าง (Differential: D)

O2 – O1(D1) กบั O4 – O3 (D2)

D1 – D2

ตัวอย่างการวจิัยเชิงทดลองที่แท้จริง 



แบบการทดลองแบบท่ี 2
สองกลุ่มวดัคร้ังเดียวหลกัส าคญัคือ มีกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
ท่ีจะวดัหลงัจากมีการใส่กิจกรรมปฏิบติัการ (Intervention) ผา่นไปแลว้
Randomized        Ex.   O1   Exp.

O2   Ctrl.
D = O1-O2

Randomized        Ex1.   O1   Exp1.                          
Randomized        EX2.  O2   Exp2.
Randomized                  O3   Ctrl.

O1 – O3 = D1
O2 – O3 = D2

Method Exp. = D1 – D2 หรือ D2 – D1

ตัวอย่างการวจิัยเชิงทดลองที่แท้จริง 



❖ แบบการวจิัยแบบกึง่ทดลอง
(Quasi-Experimental Design)

หลกัการส าคญัคือ ไม่เนน้การมีกลุ่มควบคุม จะมุ่งเนน้กิจกรรมเชิง
ปฏิบติัการ (Intervention Activities) ท่ีคาดวา่มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงในพฤติกรรมท่ีสังเกต

แบบการวจิยัแบบก่ึงทดลอง 
(Quasi-Experimental Design)



แบบการวจิยัแบบก่ึงทดลองท่ีนิยมในปัจจุบนัมีดงัน้ี

1. แบบกลุ่มเดยีววดัคร้ังเดยีว
Exp.  O        Exp.

จะพบเฉพาะการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการปฏิบติัการ
ขอ้มูลฐานจะน ามาจากขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิต่างๆ แลว้เนน้ท่ีกิจกรรม
เชิงปฏิบติัการ ท่ีเช่ือวา่จะน ามาสู่การเปล่ียนแปลง วิธีการน้ีมีจุดอ่อนมาก
เพราะไม่มีการควบคุมปัจจยัภายนอก และไม่มีการเปรียบเทียบขอ้มูลก่อน
การทดลอง



2. แบบกลุ่มเดียววดัสองคร้ัง
ภาษาท่ีนิยมเรียกกนัคือ Pretest- Posttest 

Design

O1      Exp.     O2

D = O2 – O1

3. แบบสองกลุ่มวดัคร้ังเดียว
Ex.           O1       Exp.

O2      Ctrl. or Compare group

D = O1 – O2

แบบการวจิยัแบบก่ึงทดลองท่ีนิยมในปัจจุบนัมีดงัน้ี



4. แบบสองกลุ่มวดัสองคร้ัง
O1      Ex.      O2     Exp.

O3                 O4    Ctrl. Or Compare group

การวเิคราะห์ผลท่ีเนน้พิจารณาความแตกต่าง 

(Differential: D)

O2 – O1 (D1) กบั O4 – O3 (D2)

D = D1 – D2

แบบการวจิยัแบบก่ึงทดลองท่ีนิยมในปัจจุบนัมีดงัน้ี



การวิจยัแบบไม่ทดลองคือการแสวงหาค าตอบของ
ปัญหาการวิจยัโดยอาศยัการเกบ็ขอ้มูลจากส่ิงท่ีเป็นอยู ่ท่ีเกิด
ข้ึนอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติผูว้ิจยัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงหรือสร้างข้ึน
ใหม่ เพื่อทราบลกัษณะคุณสมบติัของประชากรหรือ
เปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มประชากรหรือเพื่อหาความสมัพนัธ์
ของตวัแปรท่ีสนใจ



การวิจยัแบบส ารวจ (Survey design) เป็นวิธีการศกึษา
ข้อเทจ็จริงจากตวัอยา่ง เช่นการรวบรวมสถานการณ์หรือลกัษณะของประชากร
จากกลุม่ตวัอยา่งฉะนัน้วิธีการก าหนดขอบเขตประชากรและวิธีการเลือก
ตวัอยา่งให้เป็นตวัแทนของประชากรจึงมีความส าคญัส าหรับการวิจยัแบบ
ส ารวจนี ้



ประชากรและตัวอย่าง(ตัวแทน)

ความหมายของค า

ประชากร(Population) หมายถึงทุกหน่วย(unit) 
ข้อมูลทีส่นใจศึกษาวจัิย

ตัวอย่าง(Sample) หมายถึงบางส่วนของประชากร

ข้อมูลทีส่นใจศึกษาวจิัย



หลกัการค านวณขนาดตัวอย่าง
และวธีิการสุ่มตวัอย่าง

1. ใช้สูตรค านวณขนาดตวัอย่าง เช่นสูตรยามาเน่
2. ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เช่น

G*power
SAS
Splus
PASS (Power Analysis of  Sample Size)



วธีิการเลือกตัวอย่าง
การเลอืกตัวอย่างมีหลกัอยู่  2 วธีิี ือื

- การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
1. เลือกโดยใช้ความน่าจะเป็น ซ่ึงใช้หลกัการสุ่ม

- การสุ่มอย่างมรีะบบ (Systematic Random Sampling)
- การสุ่มแบบแบ่งช้ันภูม ิ(Stratified Random Sampling)
- การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
- การสุ่มแบบหลายช้ัน (Multi-stage Random Sampling)



วธีิการเลือกตัวอย่าง(ต่อ)

2. เลือกโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น เช่น
- การเลือกโดยโควตา (Quota sampling)
- การเลือกแบบบังเอญิ (Accidental sampling)
- การเลือกตามความสะดวก (Convenient sampling)



การศกึษาเฉพาะกรณี (Case study design) 
เป็นวิธีการวิจยัท่ีมีการศกึษาอยา่งละเอียดลกึซึง้ เป็นรายบคุคล 
รายกลุม่บคุคล เพ่ือวิเคราะห์เหตขุองปัญหา



ลักษณะส าคัญของ
การวิจัยเชิง
ปริมาณ
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➢ เปา้หมาย โดยหลกัใหญ่ คือมุ่งศกึษาพฤติกรรมของคน (ความรู้ ความคดิ 
การกระท า) เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเชิงนยัทัว่ไปท่ีเป็นเหตผุล พิสจูน์และอ้างอิงได้
ซึง่จะน าไปใช้อธิบายหรือท านายพฤติกรรมของคนได้ตอ่ไป

➢แนวทางการวิจยัท่ีใช้ในการวิจยัเชิงปริมาณจะมีแบบแผนเฉพาะเจาะจงท่ี
แน่นอน  โดยจดุส าคญัเพ่ือให้แน่ใจวา่จะได้ ข้อสรุปท่ี เท่ียงตรง (valid) 
ความเท่ียงตรงนีข้ึน้อยูก่บัวิธีการท่ีได้มาซึง่ข้อมลูท่ีเป็นปรนยั เช่ือถือได้ โดย
อาศยัเคร่ืองมือวดัในเชิงปริมาณ ดงันัน้เม่ือจะวดัพฤติกรรมของคนออกมา
เป็นตวัเลข นกัวิจยัจงึต้องมีวิธีการในการควบคมุความแปรผนัและความ
คลาดเคลื่อนตา่งๆ ซึง่อาจใช้วิธีการในการควบคมุปริมาณ หรือการควบคมุ
ตวัแปรท่ีเก่ียวข้องด้วยวิธีการตา่งๆ ขึน้อยูก่บักรณี

ลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงปริมาณ
(ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูลและและสุภาพ ฉัตราภรณ์, 2545)
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➢ ในการวิจยัเชิงปริมาณโดยมากจะมีการตัง้ค าถามวิจยัหรือสมมติฐานวิจยัที่เจาะจงไว้
ก่อนซึง่โดยมากจะรองรับด้วยองค์ความรู้/ทฤษฎี แล้วการทดสอบยืนยนัด้วยข้อมลูที่
แม้วา่จะเป็นแนวทางท่ีผสานระหวา่งวิธีการอนมุานและวิธีการอปุมาน 
(deductive-inductive approach) แตจ่ะมีจดุเร่ิมต้นด้วยการอนมุาน

➢ เทคนิควิธีเชิงปริมาณเป็นตวัหวัใจของการวิจยัทกุขัน้ตอน นบัตัง้แต่ 1)ความ
พยายามในการวดัพฤติกรรมของคนออกมาเป็นตวัเลข ด้วยกระบวนการที่เรียกว่า 
การนิยามเชิงปฏิบตัิและการวดัเป็นคา่เชิงปริมาณ (operationalization
and quantification) 2) การใช้ข้อมลูตวัเลขเพ่ือตอบค าถามวิจยั หรือเพ่ือ
การทดสอบสมมติฐาน ซึง่ในขัน้ตอนนีมี้การพฒันาระบบวิธีทางสถิติอย่างมากมาย 
จากวิธีการงา่ยๆถงึขัน้ที่ยุง่ยากและซบัซ้อนเป็นอนัมาก และ 3) การลงข้อสรุปซึง่จะมี
น า้หนกัเช่ือถือเพียงใด ต้องขึน้อยูก่บัข้อมลูเชิงปริมาณที่เป็นหลกัฐานรองรับ

ลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงปริมาณ
(ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูลและและสุภาพ ฉัตราภรณ์, 2545)
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➢เม่ือกลา่วถึงวิจยัเชิงปริมาณ มกัจะนกึถึงรูปแบบการวิจยั 2 รูปแบบ
ได้แก่การส ารวจกบัการทดลอง ซึง่ท่ีจริงเป็นแบบการวิจยัท่ีมีความ
แตกตา่งกนัมาก นกัวิจยัเชิงคณุภาพท่ีแย้งวา่การวิจยัเชิงปริมาณไม่
เหมาะสมกบัการศกึษาพฤตกิรรมมนษุย์ มกัจะหมายถงึการวจิยัสอง
แบบนี ้นัน่คือมองเห็นวา่ การส ารวจ เป็นการวิจยัท่ีผิวเผินไมอ่าจได้
ความรู้ความจริงท่ีลกึซึง้และเป็นภาพรวมได้ สว่นการทดลอง เป็นการ
วิจยัท่ีห่างไกลจากความเป็นธรรมชาตขิองคน เพราะการควบคมุโดย
การจดักระท าให้เกิดขึน้นัน้ ผลท่ีได้จากการวิจยัจะเช่ือถือได้อยา่งไรวา่
จะเป็นจริงในสภาพปกติ ฯลฯ สว่นในทศันะของนกัวิจยัเชิงปริมาณนัน้
เห็นวา่การวิจยัมีหลายรูปแบบซึง่ใช้ประโยชน์ได้ตา่งกนั

ลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงปริมาณ
(ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูลและและสุภาพ ฉัตราภรณ์, 2545)
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➢เทคนิคการเก็บข้อมลู เป็นลกัษณะเฉพาะอีกประการหนึง่ท่ีท าให้การ
วิจยัเชิงปริมาณแตกตา่งจากการวิจยัเชิงคณุภาพ การวิจยัเชิงปริมาณ
จะอิงอยูก่บัเคร่ืองมือวดัตา่งๆ ท่ีตีคา่การวดัเป็นตวัเลขได้ เคร่ืองมือหลกั

หากเป็นเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ เช่นเคร่ืองชัง่ ตวง วดั นกัวิจยัจะไม่  

พะวงกบัเคร่ืองมือ เพียงตรวจสอบว่าไม่พงัก็ชัง่ ตวง วดัได้ แตห่ากเป็น

เคร่ืองมือเพื่อการส ารวจ เช่นแบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบวดัทาง

เจตคตติา่งๆ แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และ แบบสงัเกตแบบมี

โครงสร้าง นกัวิจยัต้องให้ความส าคญักบัคณุภาพเคร่ืองมือ

ลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงปริมาณ
(ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูลและและสุภาพ ฉัตราภรณ์, 2545)
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จุดมุ่งหมายของการวจิัยเชิงปริมาณ (Miller,1990) 

เพ่ือควบคมุ 
( to control)

เพ่ืออธิบาย/ท านาย 
(to explain/ predict)
เพ่ือบรรยาย / พรรณนา

(to describe)

เพ่ือส ารวจ (to explore)

มาก

น้อย

ความสามารถ
ในการอธิบาย
หรือควบคุม

ความ
แปรปรวน
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จุดมุ่งหมายเพื่อส ารวจ
➢ เพ่ือท าความเข้าใจเบือ้งต้นในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ ซึง่อาจจะ เป็นเหตกุารณ์ เร่ืองราว
ความรู้ ความคิด พฤติกรรมของ คนกลุม่ใดกลุม่หนึง่

➢ ข้อมลูจากการวิจยัจะท าให้ได้ค าตอบอยา่งกว้างตามท่ี ผู้วิจยัได้ตัง้ปัญหาการวิจยั
ไว้ บางครัง้นกัวิจยัใช้ค าตอบ เบือ้งต้นนีเ้ป็นแนวทางในการก าหนดค าถามการวิจยั
หรือ สมมติฐาน เพ่ือท าการศกึษาให้ลกึซึง้มาขึน้ในเร่ืองนัน้ๆ ในขัน้ตอ่ไป

➢ ไมใ่ช้วิธีการควบคมุความแปรปรวน 

❖ใช้แบบการวิจัยเชิงส ารวจเบือ้งต้น (exploratory survey)
28



จุดมุ่งหมายเพื่อบรรยาย/ พรรณนา

➢ ต้องการท าความเข้าใจในเร่ืองนัน้ๆให้มีความลกึซึง้มากยิ่งขึน้ ด้วย
การแจกแจงปรากฏการณ์ที่ศึกษาตามตัวแปรต่างๆที่ศึกษาเพิ่มเตมิ

➢ เป็นการบรรยาย/พรรณนาข้อมูลให้ชัดเจนยิ่งขึน้ เป็นการอธิบายตาม
สภาพที่เป็นอยู่ โดยไม่มีการควบคุมตัวแปรหรือสถานการณ์ใดให้ผิดไป
จากปกตวิสัิย 

ใช้แบบการวจิัยส ารวจเชงิพรรณนา (descriptive survey) 

29



จุดมุ่งหมายเพื่ออธิบาย/ทานาย(ความสมัพนัธ์)
➢ สนใจท่ีจะอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรม ท่ีมุง่ศกึษากบัตวัแปรอื่นๆวา่มี

ความผนัแปรตอ่กนัอยา่งไร โดยวิเคราะห์ขนาดและทิศทาง ความสมัพนัธ์เชิง-
ปริมาณ แตไ่มไ่ด้มีการควบคมุตวัแปร

➢ ไมไ่ด้มุง่ศกึษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหต-ุผล 

➢ บางครัง้เป็นการอธิบายเชงิท านาย (predictive explanation) โดยอาศัย
ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y เพื่อท านายปริมาณความแปรปรวน
ใน y ที่อธิบายได้ด้วย x 

ใช้แบบการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ 
30



จุดมุ่งหมายเพื่อควบคุม

➢ มุ่งศึกษาเฉพาะตัวแปรที่นักวจัิยสนใจ กล่าวคือ ตัวแปรสาเหตุ (cause, 
X)
จะก่อให้เกดิผลอย่างไรต่อตัวแปรอ่ืน (effect, Y)
➢ มุ่งทดสอบความสัมพันธ์เชงิเหตุ-ผล ซึ่งจะได้ค าตอบที่ชัดเจนกโ็ดย
การ

“ควบคุม” ความแปรปรวนที่เกดิจากตัวแปรอ่ืนๆ 

ใช้แบบการวจิัยเชิงทดลอง
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หลกัการออกแบบแผนการวจิัย
( Principles of Research Designs )

หลักการของแมกซ์ มิน คอน

( The Max. – Min. – Con. Principle )

1. Maximization of Experimental Variance
2. Minimization of Error Variance
3. Control Extraneous Variables



1. การเพิม่ความแปรปรวนทีม่รีะบบให้มค่ีาสูงสุด
( Maximization of  Experimental Variance )

เป็นการท าให้ความแปรปรวนอนัเน่ืองจากตัวแปรอสิระหรือตัวแปรทดลองใน
การวจิัยมค่ีาสูงสุด  จัดกระท าให้ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มทดลองมี
ค่าสูงสุด  โดย
(1) จัด Treatment/Intervention หรือตัวแปรอสิระให้มีความแตกต่างมาก

ทีสุ่ด
(2) สร้างเง่ือนไขหรือสภาพการทดลอง (Experimental condition)  ให้มี

ความแตกต่างกนัมากทีสุ่ด



ตัวอย่างการเพิม่ความแปรปรวน 

การเปรียบเทียบผลการเรียน 2 วธีิ คือการเรียนรายบุคคล
และการเรียนแบบกลุ่ม ถ้าสามารถท าให้ตวัแปรอสิระมีความ
แตกต่างกนัมากเท่าใดจะท าให้ความแปรปรวนของตัวแปร
ตาม (วธีิการสอนทั้งสองวธีิ) มีค่าสูงสุด 



o ในกรณีทีไ่ม่ใช่การวจิัยเชิงทดลอง ต้องท าให้

กลุ่มตวัอย่างมคีวามแตกต่างกนัมากทีสุ่ด

➢ ต้องการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางร่างกายของ
ชายไทยที่มอีายุต่างกนั กลุ่มตัวอย่างที่น ามาศึกษาต้องมี
อายุต่างกนัอย่างชัดเจน เช่น 20 ปี กบั 50 ปี

ตัวอย่างการเพิม่ความแปรปรวน 



2. การลดค่าความแปรปรวนอนัเน่ืองมาจากความ
คลาดเคล่ือนให้น้อยทีสุ่ด
( Minimization of  Error Variance )
✓ เป็นการท าให้ความแปรปรวนอนัเน่ืองจากความคลาดเคล่ือนที่

เกดิจากวดั  หรือความแตกต่างระหว่างบุคคลเราสามารถท าให้
ค่าความแปรปรวนเหล่านีมี้ค่าต ่าสุด  โดย 

(1) ให้กลุ่มตวัอย่างในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกนั
น้อยทีสุ่ด

(2) ลดความคลาดเคล่ือนจากการวดั เคร่ืองมือที่ใช้ในการวดัให้มีความ
ตรง และความเทีย่ง (Reliability) มากทีสุ่ด



( Control of Extraneous Variables )
3. การควบคุมตวัแปรแทรกซ้อนให้มค่ีาคงที่

✓ เป็นการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนของการวจิัย  
การควบคุมอทิธิพลของตัวแปรทีอ่ยู่นอกเหนือจาก
จุดมุ่งหมายของการวจิัย ท าให้มีปัญหาในการแปล
ผลการวจิัย 



ประสิทธิภาพของ
แบบแผนการวจิัย



1. เป็นแบบวิจยัที่สามารถให้ค าตอบ
ของปัญหาวิจยัได้

2. เป็นแบบวิจยัที่สามารถควบคมุ
ตวัแปรตา่งๆในการวิจยัได้

3. เป็นแบบวิจยัที่มีความตรงภายใน
4. เป็นแบบวิจยัที่มีความตรงภายนอก

ประสิทธิภาพของ
แบบแผนการวจิัย



❑ ความตรงภายใน
(Internal Validity)
ผลของการวจิยัตอบค าถามตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั
โดยผลการวจิยัเกิดจากตวัแปรอิสระท่ีศึกษาจริง ๆ

❑ ความตรงภายนอก
(External Validity)
ผลของการวิจยัสามารถสรุปอ้างอิง(Generalization)
ไปยงัประชากรได้

ประสิทธิภาพของ
แบบแผนการวจิัย



ค าถามในการออกแบบการวจิัย

ค าถามเชิงพรรณนา ค าถามเชิงความสมัพนัธ์

ค าถามเชิงเปรียบเทียบ สาเหต-ุผล 



1. ค าถามวิจยัเก่ียวกบัการเกิดขึน้ของปรากฏการณ์
2. ค าถามวิจยัเก่ียวกบัการอธิบายและการจดัประเภท 
3. ค าถามวิจยัเก่ียวกบัการหาองค์ประกอบ 
4. ค าถามวิจยัเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ 
5. ค าถามวิจยัเก่ียวกบัการเปรียบเทียบ-อธิบาย

ค าถามวิจยัเชิงพรรณนา 

ค าถามวิจัยเชิงพรรณนา



- ผู้ เข้ารับการอบรมหลกัสตูรการวิจยัมีความ
คิดเห็นอย่างไรตอ่การอบรม 

- นกัเรียนมีความพงึพอใจของตอ่การสอนอา่น 
และเขียนโดยใช้แบบฝึกคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ในระดบัใด

ตวัอยา่งค าถามวิจยัเชิงพรรณนา 

ค าถามวิจัยเชิงพรรณนา



1. ค าถามวิจยัเก่ียวสาเหต-ุผลลพัธ์ 
2. ค าถามวิจยัเก่ียวกบัการเปรียบเทียบ

ขนาดของ สาเหต-ุผลลพัธ์ 
3. ค าถามวิจยัเก่ียวกบัการเปรียบเทียบเชิง 

สาเหต-ุผลลพัธ์ที่มีปฏิสมัพนัธ์

ค าถามวิจยัเชิงเปรียบเทียบสาเหต-ุผล 

ค าถามวิจัยเชิงเปรียบเทยีบ



รูปแบบของค าถามจะถามวา่ กลุม่ 2 กลุม่ท่ีให้ 
สิ่งทดลอง(treatment) แตกตา่งกนั จะได้ผลตา่งกนัหรือไม่ 
วิธีการอบรมท่ีแตกตา่งกนั 2 วิธี ท าให้ความรู้ของผู้ เข้ารับ
การอบรมหลกัสตูรการวิจยัแตกตา่งกนั หรือไม่ 

ตวัอย่างค าถามวิจยัเชิงเปรียบเทียบสาเหต-ุผล 

ค าถามวิจัยเชิงเปรียบเทยีบ



รูปแบบของค าถามจะถามว่า ตวัแปร 2 ตวั หรือ
มากกวา่ 2 ตวั มีความสมัพนัธ์กนัหรือไม่

ตวัอยา่ง
- ประสบการณ์การสอนของวิทยากรมีความสมัพนัธ์
กบัผลการเรียนรู้ของผู้ เข้าอบรมหรือไม่ 

- ปัจจยัใดมีผลตอ่ผลการเรียนของผู้ เรียน

ค าถามวิจัยเชิงเปรียบเทยีบ



แบบแผนการวจิัย



แบบแผนการวิจยัเชิงปริมาณมีการก าหนดไว้อยา่งชดัเจน
(prescriptive design) ท่ีล าดบัขัน้ตอนการวิจยัท่ีคอ่นข้างเข้มงวด
ตายตวัโดยมีจดุเน้นส าคญัคือ การได้ข้อสรุปท่ีเท่ียงตรง (valid) ท่ีขึน้อยูก่บั
วิธีการได้มาซึง่ข้อมลูท่ีชดัเจนและเช่ือถือได้ซึง่อาศยัเคร่ืองมือวดัในเชิง
ปริมาณเป็นหลกัมีการควบคมุความผนัแปรและความคลาดเคลื่อนตา่งๆให้
เกิดน้อยท่ีสดุ

แบบแผนการวิจยั
(research design)



แบบการวิจยัเชิงปริมาณ : (prescriptive design)
องค์ความรู้/ทฤษฎี
ก าหนดสมมติฐาน/ค าถามการวิจยั
ให้นิยามเชิงปฏิบตัิการแก่ตวัแปร
เคร่ืองมือวดัตวัแปร/ข้อมลูเชิงประจกัษ์
ทดสอบสมมติฐาน/ตอบค าถามการวิจยั

แบบแผนการวิจยั
(research design)



แบบการวิจยั(research design)
แผนการ (plan) : เค้าโครงแสดงแนวทางและขัน้ตอนวิธีการ
ด าเนินการวิจยัท่ีนกัวิจยัตดัสินใจท า
โครงสร้าง : เค้าโครงแสดงรูปแบบ( model or paradigm)
ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในการวิจยัท่ีนกัวิจยัต้องการ
ศกึษาเพ่ือตอบปัญหาการวิจยั
ยทุธวิธี : วิธีการท่ีนกัวิจยัตดัสินใจเลือกใช้เพ่ือให้ได้ค าตอบตอ่
ปัญหาการวิจยั( การด าเนินการวิจยัแตล่ะขัน้ตอน)

แบบแผนการวิจยั
(research design)



สถติวิเิคราะห์ข้อมูล
หลกัการและประยุกต์ใช้

สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistics)

สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics)



Principle for Choosing Statistics Test

Types of Data Collected

Sample Size and Groups

Specific Research Questions

Independent, Dependent, 
Confound



Specific Research Questions

เชิงพรรณนา (Describe)

เชิงเปรียบเทียบ (Compare)

เชิงความสมัพนัธ์ (Correlation)

เชิงพยากรณ์/คาดการณ์ (Prediction)



Types of Data Collected

Nominal scale

Ordinal scale

Interval scale

Ratio scale



Sample Size and Groups

Small size

Large size



Independent, Dependent Sample

ขอ้มูลท่ีอิสระกนั และขอ้มูลท่ีไม่อิสระกนั 
เคร่ืองมือสถิติท่ีน ามาทดสอบแตกต่างกนั เช่น
ทดสอบค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มขอ้มูลใช ้t – test นกัวิจยัตอ้ง
พิจารณา 



ในการเลือกตวัสถิติทดสอบจึงจ าเป็นตอ้ง
พิจารณา  เพราะหากเราไดข้อ้มูลท่ีดีมากแต่
เลือกเคร่ืองมือวเิคราะห์ขอ้มูลไม่เหมาะสมกจ็ะ
ท าใหผ้ลการวจิยั ไม่เกิดประโยชน์



Thank you


