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ลกัษณะส าคญัของการวิจยัเชิงปริมาณ  

แบบการวิจยัเชิงปริมาณทีส่ าคญัๆ  

ความหมายของแบบการวิจยั  

ลกัษณะส าคญัของการออกแบบการวิจยัเชิงปริมาณ  

การออกแบบการวิจยัใหเ้หมาะสมกบัการวิจยัเชิงปริมาณ  

 

ประเด็นการบรรยายและพูดคุย 



 

การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็น
วิธีคน้หาความรูแ้ละความจริง โดยอาศยัขอ้มูลทีเ่ป็นตวัเลขเชิง

ปริมาณ  

การวิจยัเชิงปริมาณจะพยายามออกแบบวิธีการวิจยัใหม้ีการ

ควบคุมตวัแปรทีศึ่กษา มีการจดัเตรียมเครือ่งมือรวบรวม

ขอ้มูลใหม้ีคุณภาพ จดักระทาสถานการณที์เ่กีย่วขอ้งใหเ้ป็น

มาตรฐาน และใชวิ้ธีการทางสถติิช่วยวิเคราะหแ์ละประมวล

ขอ้สรุปเพือ่ใหเ้กิดความคลาดเคลือ่น (Error) นอ้ยทีสุ่ด  

 



ลกัษณะส าคญัของ

การวิจยัเชิงปริมาณ 



 เป้าหมาย โดยหลักใหญ่ คอืมุ่งศกึษาพฤตกิรรมของคน (ความรู้  ความคดิ การกระท า) 

เพ่ือให้ได้ข้อสรปุเชิงนัยทั่วไปที่เป็นเหตผุล พิสจูน์และอ้างองิได้ซ่ึงจะน าไปใช้อธบิายหรือ

ท านายพฤติกรรมของคนได้ต่อไป 

 แนวทางการวจิยัที่ใช้ในการวจิยัเชิงปริมาณจะมแีบบแผนเฉพาะเจาะจงที่แน่นอน  โดย

จุดส าคญัเพ่ือให้แน่ใจว่าจะได้ ข้อสรปุที่ เที่ยงตรง (valid) ความเที่ยงตรงนี้ขึ้นอยู่กบั

วธิกีารที่ได้มาซ่ึงข้อมูลที่เป็นปรนยั เช่ือถอืได้ โดยอาศยัเคร่ืองมอืวดัในเชิงปริมาณ ดงันั้น

เมื่อจะวดัพฤติกรรมของคนออกมาเป็นตวัเลข นักวจิัยจึงต้องมวีธิกีารในการควบคุม

ความแปรผนัและความคลาดเคล่ือนต่างๆ ซึ่งอาจใช้วิธกีารในการควบคุมปริมาณ หรือ

การควบคุมตวัแปรที่เกี่ยวข้องด้วยวธิกีารต่างๆ ขึ้นอยู่กบักรณ ี

ลกัษณะส าคญัของการวิจยัเชิงปริมาณ 
(ผ่องพรรณ ตรยัมงคลกูลและและสุภาพ ฉตัราภรณ,์ 2545) 



 ในการวจิัยเชิงปริมาณโดยมากจะมกีารตั้งค าถามวจิยัหรือสมมตฐิานวจิยัที่เจาะจงไว้ก่อน

ซึ่งโดยมากจะรองรับด้วยองคค์วามรู้/ทฤษฎ ีแล้วการทดสอบยืนยนัด้วยข้อมูลที่แม้ว่าจะ

เป็นแนวทางที่ผสานระหว่างวธิกีารอนุมานและวธิกีารอปุมาน (deductive-

inductive approach) แต่จะมจุีดเร่ิมต้นด้วยการอนุมาน 

 เทคนิควิธเีชิงปริมาณเป็นตวัหัวใจของการวจิัยทุกขั้นตอน นับตั้งแต่ 1)ความพยายามใน

การวดิพฤตกิรรมของคนออกมาเป็นตวัเลข ด้วยกระบวนการที่เรียกว่า การนิยามเชิง

ปฏบิตัแิละการวดิเป็นค่าเชิงปริมาณ (operationalization and quantification) 

2) การใช้ข้อมูลตวัเลขเพ่ือตอบค าถามวจิัย หรือเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งใน

ขั้นตอนนี้มกีารพัฒนาระบบวธิทีางสถติอิย่างมากมาย จากวธิกีารง่ายๆถงึขั้นที่ยุ่งยากและ

ซับซ้อนเป็นอนัมาก และ 3) การลงข้อสรปุซ่ึงจะมนี า้หนักเช่ือถอืเพียงใด ต้องขึ้นอยู่กบั

ข้อมูลเชิงปริมาณที่เป็นหลักฐานรองรับ 



 เมื่อกล่าวถงึวจิยัเชิงปริมาณ มักจะนึกถงึรปูแบบการวจิยั 2 รปูแบบได้แก การส ารวจกบั 

การทดลอง ซ่ึงที่จริงเป็นแบบการวจิยัที่มคีวามแตกต่างกนัมาก นักวจิัยเชิงคุณภาพที่แย้ง

ว่าการวจิัยเชิงปริมาณไม่เหมาะสมกบัการศกึษาพฤตกิรรมนุษย ์มกัจะหมายถงึการวจิัย

สองแบบนี้  นั่นคอืมองเหน็ว่า การส ารวจ เป็นการวจิัยที่ผวิเผนิไม่อาจได้ความรู้ความจริง

ที่ลึกซ้ึงและเป็นภาพรวมได้ ส่วนการทดลอง เป็นการวจิัยที่ห่างไกลจากความเป็น

ธรรมชาตขิองคน เพราะการควบคุมโดยการจดักระท าให้เกดิขึ้นนั้น ผลที่ได้จากการวจิยั

จะเช่ือถอืได้อย่างไรว่าจะเป็นจริงในสภาพปกต ิฯลฯ ส่วนในทศันะของนักวจิัยเชิงปริมาณ

นั้นเหน็ว่าการวจิัยมหีลายรปูแบบซึ่งใช้ประโยชนไ์ด้ต่างกนั 



 เทคนิคการเกบ็ข้อมูล เป็นลักษณะเฉพาะอกีประการหนึ่งที่ท  าให้การวจิยัเชิงปริมาณ

แตกต่างจากการวจิยัเชิงคุณภาพ การวจิัยเชิงปริมาณจะองิอยู่กบัเคร่ืองมอืวดัต่างๆ ที่ตี

ค่าการวดัเป็นตวัเลขได้ เคร่ืองมอืหลักได้แก่ : แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบวัดทาง 

เจตคติต่างๆ แบบสมัภาษณแ์บบมีโครงสร้าง และ แบบสงัเกตแบบมโีครงสร้าง 



องคค์วามรู/้ทฤษฎี  

ก าหนดสมมติฐาน/ค าถามการวิจยั  

ใหน้ิยามเชิงปฏิบติัการแก่ตวัแปร  

เคร่ืองมือวดัตวัแปร/ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

ทดสอบสมมติฐาน/ตอบค าถามการวิจยั  

อนุมาน 

อุปมาน 



การก าหนดปัญหาการวิจัย  

      การทบทวนเอกสาร  

      ก าหนดค าถามการวิจยั/ 

     สมมติฐานการวิจยั  

          การเก็บขอ้มูล  

การวิเคราะหข์อ้มูลและแปลผล  

     การรายงานผลการวิจยั  

    และเกณฑคุ์ณภาพ 

มุ่งบรรยาย ท านายหรืออธิบาย  

ตรวจสอบองคค์วามรูเ้พือ่รองรบัปัญหาการ

วิจยั/สมมติฐาน  

ระบุตวัแปรท่ีเฉพาะเจาะจงและชดัเจนเพือ่วดัได ้ 

ใหค้วามส าคญักบัจ านวนคนและขอ้มูลตวัเลข,มี

เครือ่งมือเก็บขอ้มูลที่ชดัเจน มาตรฐาน  

ใชวิ้ธีการทางสถติิเพือ่บรรยายหรือทดสอบ,เช่ือมโยง

ผลการวิจยักบัองคค์วามรูห้รือผลการวิจยัอ่ืน  

มีโครงสรา้งรายงานท่ีเป็นมาตรฐาน,เนน้ความ

เที่ยงตรง เป็นปรนยั และปลอดอคติ 



จุดมุ่งหมายของการวิจยัเชิงปริมาณ (Miller,1990)   

   เพ่ือควบคุม  

  ( to control) 
    เพ่ืออธบิาย/ท านาย  

   (to explain/ predict) 
เพ่ือบรรยาย / พรรณนา 

      (to describe) 

เพ่ือส ารวจ (to explore) 

มาก 

น้อย 

ความสามารถ 

ในการอธิบาย 

หรือควบคุม 

ความ 

แปรปรวน 



 เพ่ือท าความเข้าใจเบื้องต้นในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ซึ่งอาจจะ เป็นเหตุการณ์ เร่ืองราว 

ความรู้  ความคิด พฤติกรรมของ คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

 ข้อมูลจากการวิจัยจะท าให้ได้ค าตอบอย่างกว้างตามที่ ผู้วิจัยได้ตั้งปัญหาการวิจัยไว้ 

บางคร้ังนักวิจัยใช้ค าตอบ เบื้องต้นน้ีเป็นแนวทางในการก าหนดค าถามการวิจัยหรือ 

สมมติฐาน เพ่ือท าการศึกษาให้ลึกซ้ึงมาขึ้นในเร่ืองน้ันๆ ในขั้นต่อไป 

ไม่ใช้วิธกีารควบคุมความแปรปรวน  

ใชแ้บบการวิจยัเชิงส ารวจเบื้ องตน้ (exploratory survey) 



 ตอ้งการท าความเขา้ใจในเร่ืองนั้นๆใหม้ีความลึกซ้ึงมากยิง่ข้ึน ดว้ยการ

แจกแจงปรากฏการณที์่ศึกษาตามตวัแปรต่างๆที่ศึกษาเพิม่เติม 

 เป็นการบรรยาย/พรรณนาขอ้มูลใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน เป็นการอธิบายตาม

สภาพที่เป็นอยู่ โดยไม่มีการควบคุมตวัแปรหรือสถานการณใ์ดใหผ้ิดไปจาก

ปกติวิสยั  

 ใชแ้บบการวิจยัส ารวจเชิงพรรณนา (descriptive survey)  



 สนใจที่จะอธบิายความสมัพันธร์ะหว่างพฤติกรรม ที่มุ่งศึกษากบัตัวแปรอื่นๆว่ามี

ความผนัแปรต่อกนัอย่างไร โดยวิเคราะห์ขนาดและทศิทาง ความสมัพันธเ์ชิงปริมาณ 

แต่ไม่ได้มีการควบคุมตัวแปร 

 ไม่ได้มุ่งศึกษาความสมัพันธเ์ชิงสาเหตุ-ผล  

 บางครั้งเป็นการอธิบายเชิงท านาย (predictive explanation) โดยอาศยัขอ้มูล
ความสมัพนัธร์ะหว่าง x กบั y เพือ่ท านายปริมาณความแปรปรวนใน y ที่

อธิบายไดด้ว้ย x  

ใชแ้บบการวิจยัเชิงสหสมัพนัธ ์ 



 มุ่งศึกษาเฉพาะตวัแปรที่นกัวิจยัสนใจ กล่าวคือ ตวัแปรสาเหตุ (cause, X) จะ
ก่อใหเ้กิดผลอย่างไรต่อตวัแปรอ่ืน (effect, Y) 

 มุ่งทดสอบความสมัพนัธเ์ชิงเหตุ-ผล ซ่ึงจะไดค้าตอบที่ชดัเจนก็โดยการ 

“ควบคุม” ความแปรปรวนท่ีเกิดจากตวัแปรอ่ืนๆ  

 ใชแ้บบการวิจยัเชิงทดลอง 



 การวิจยัเชิงบรรยาย (descriptive 
research) เป็นการวิจยัที่มุ่งศึกษาตวั
แปรตามสภาพการณที์่เป็นอยู่ โดยไม่

ควบคุมความแปรปรวนต่างๆโดยการ

จดักระท า ตวัอย่างเช่น  

 แบบการวิจยัเชิงส ารวจ  

 แบบการวิจยัเชิงสหสมัพนัธ ์ 

 แบบการวิจยัเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ  

การวิจัยเชิงทดลอง (experimental 
research) มุ่งศึกษาความสมัพันธเ์ชิง
เหตุ-ผลด้วยการจัดกระท า

(manipulation) ให้เกดิสภาพการณ์ขึ้น 
และควบคุมตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

 pre-experimental  

 true experimental  

 quasi- experimental  



ตอ้งการขอ้สรุปเชิงสาเหตุหรือไม่ 

 จะมีการจดักระท าหรือไม่ จะศึกษา-ท านายความสมัพนัธห์รือไม่ 

ใช่ ไม่ใช่ 

  การวิจยัเชิง 

     ทดลอง  

      การวิจยัเชิง        

เปรียบเทียบสาเหตุ  

  การวิจยัเชิง 

  สหสมัพนัธ ์   

   การวิจยัเชิง 

      ส ารวจ  

มี ไม่ม ี ใช่ ไม่ใช่ 



ปัญหาการวิจยั 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

สมมติฐานวิจยั (ถา้ม)ี 

การออกแบบการวิจยั 

การใหข้อ้เสนอแนะ 

การอภิปราย/สรุปผล 

การแปลความหมาย 
การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

การสรา้งเครื่องมือ การวิเคราะหข์อ้มูล 

การรวบรวมขอ้มูล 

   หลกัการ,  

    ทฤษฎี      

(นามธรรม)  

  การปฏิบติั    

  (รูปธรรม)  



แบบการวิจยั  หมายถงึ   รูปแบบเฉพาะของการวิจัย เพ่ือ

ตอบสนองจุดมุ่งหมาย การวิจัยหน่ึงๆ เช่น 

แบบการวิจัยเชิงทดลอง  

การออกแบบการวิจัย  หมายถงึ   การวางโครงสร้าง/ กรอบการวิจัย 

ครอบคลุม ตั้งแต่ การก าหนด ปัญหาการวิจัย 

การก าหนด กรอบแนวคิด ในการวิจัย การเกบ็

ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผล  



แผนการ (plan) โครงสรา้ง(structure) และยุทธวิธี (strategies) ในการวิจยั
เพือ่ใหไ้ดค้ าตอบต่อปัญหาการวิจยั และควบคุมความแปรปรวน 

(Kerlinger & Lee, 2000; นงลกัษณ ์วิรชัชยั, 2554)  

 แผนการ : เค้าโครงแสดง

แนวทางและขั้นตอนวิธกีาร

ด าเนินการวิจัยที่นักวิจัย

ตัดสนิใจท า  

 โครงสร้าง : เค้าโครงแสดง

รปูแบบ (model or paradigm) 
ความสมัพันธร์ะหว่างตัวแปรในการ

วิจัยที่นักวิจัยต้องการศึกษาเพ่ือตอบ

ปัญหาการวิจัย 

 ยุทธวิธ ี: วิธกีารที่นักวิจัย

ตัดสนิใจเลือกใช้เพื่อให้ได้

ค าตอบต่อปัญหาการวิจัย 

(การด าเนินการวิจัยแต่ละ

ขั้นตอน) 



 กิจกรรมการด าเนินงานใหไ้ดม้าซ่ึงแบบการวิจยั  

 จึงเป็นการก าหนดกรอบโดยรวมของงานวิจยัก่อน ที่จะจดัท ารายละเอียด

ของขอ้เสนอโครงการวิจยั  

 การวางผงัหรือรูปแบบของการวิจยัโดยรวมก่อนที่จะดาเนินการใน

รายละเอียดต่อไป  



 การก าหนดค าถามการวิจยั  

 วตัถุประสงคแ์ละขอบข่ายการวิจยั  

 กรอบความคิดในการวิจยั  

 การก าหนดสมมติฐานการวิจยั  

 ยุทธวิธีในการตอบค าถามการวิจยั ไดแ้ก่ การก าหนดขอ้มูลและ 

แหล่งขอ้มูล วิธีการและเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และวิธีการวิเคราะห์

ขอ้มูล  

ส่วนประกอบแต่ละส่วนนี้ ต้องมีความสอดคล้องสมัพันธก์นั และมีลักษณะ

เหมาะสมกบัปัญหาการวิจัยที่นักวิจัยต้องการศึกษา  



1. เพือ่ตอบปัญหาการวิจยัใหไ้ดถู้กตอ้ง เท่ียงตรง เช่ือถอืได ้เป็นปรนยั และ

ประหยดัไดม้ากที่สุดเท่าที่จะท าได ้ใหไ้ดผ้ลการวิจยัที่มีความเท่ียงตรงสูง ทั้ง

ความเท่ียงตรงภายในและความเท่ียงตรงภายนอก  

2. เพือ่อธิบายหรือควบคุมความแปรปรวน  



ลกัษณะส าคญัของ

การออกแบบการ

วิจยัเชิงปริมาณ 



การออกแบบการวิจยัทีม่ีล าดบัขั้นตอนค่อนขา้งเขม้งวดตายตวั  

มุ่งเนน้รวบรวมขอ้มูลหลกัฐานเชิงปริมาณ  

โดยอาศยัการวดัค่าตวัแปรต่างๆจากตวัอย่างทีสุ่่มมาจากประชากร

เป้าหมายใหอ้อกมาอยู่ในรูปตวัเลขทีส่ามารถแจงนบัได ้ 

แลว้จึงวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยวิธีการทางสถติิ  

เพือ่ทดสอบสมมติฐานการวิจยัทีก่ าหนดไวล่้วงหนา้ดว้ยหลกัตรรกะ

การคิดแบบนิรนยั ไดอ้ย่างถูกตอ้ง เทีย่งตรง เชื่อถอืได ้ 

 



 

 MAX MIN CON 

principle  



MAX : maximize treatment variance  
“เพิม่ความแปรปรวนของตวัแปรตามอนัเนือ่งมาจาก

ตวัแปรตน้มากทีสุ่ด” โดยเลือกและจดัให้

treatment ต่างๆในการทดลอง/การวิจยัให้

แตกต่างกนัอย่างเด่นชดั  



 

MIN : minimize error variance  
“ลดความแปรปรวนของความคลาดเคลือ่นต่างๆ ใหม้ี

ค่านอ้ยทีสุ่ด” โดย ลดความคลาดเคลือ่นในการเลือก

กลุ่มตวัอย่าง , ความคลาดเคลือ่นของการวดั 

ความคลาดเคลือ่นในการทดลองและความคลาดเคลือ่น

ในการวิเคราะหข์อ้มูล  



 

CON : control extraneous 

variance  
“ควบคุมตวัแปรแทรกซอ้นซ่ึงส่งผลใหเ้กิด

ความคลาดเคลือ่นอย่างมีระบบ”  



ความแปรปรวน

ตัวแปรแทรกซ้อน 

ความ

แปรปรวนตัว

แปรตาม 

ความ

แปรปรวนตัว

แปรต้น 





 

การเลือกตามหลักสถิติ(statistical sampling)  

ให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีมีขนาดพอเพยีงและเป็นตัวแทนท่ีดีของกลุ่ม

ประชากร  

ข้ันตอนการออกแบบ ประกอบด้วย การก าหนดกลุ่มประชากร, การ

ก าหนดขนาด และวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  



 

ก าหนดขอบข่ายข้อมลูหรือตัวแปร  

การบรรยายลักษณะ/การนิยามตัวแปร ท้ังนิยามเชิงทฤษฎี และนิยามเชิง

ปฏิบัติการ  

ข้ันตอนการออกแบบ ประกอบด้วย การตัดสินใจเลือกเคร่ืองมอืท่ีเหมาะสม

กับกลุ่มตัวอย่าง, การสร้างและพฒันาเคร่ืองมอืวิจัย, การทดลองใช้, การ

ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมอื, การปรับปรงุและจัดทาเคร่ืองมอืท่ีจะนาไปใช้

รวบรวมข้อมลู  

 



 

 

หลักการ ให้ความส าคัญกับคณุภาพของเคร่ืองมอืวิจัย และ การบริหาร
จัดการรวบรวมข้อมลูเพือ่ไมใ่ห้เกิดความล าเอียงในการรวบรวมข้อมลู  

ข้ันตอนการออกแบบ ประกอบด้วยการติดต่อขออนญุาตและนัดหมาย
การด าเนินการรวบรวมข้อมลู , การเตรียมเคร่ืองมอืวิจัยและฝึกผูช่้วย
นักวิจัยทกุคนให้สามารถปฏิบัติงานได้เช่นเดียวกับนักวิจัย, การ
ตรวจสอบความสมบรูณ์ของข้อมลู  
 



 

ข้ันตอนการออกแบบ ประกอบด้วย การตัดสินใจเลือกใช้

สถิติท่ีเหมาะสมกับค าถามการวิจัยและลักษณะข้อมลู, การ

วางแผนการจัดการกระท าตัวแปร, การวิเคราะห์ข้อมลู

เบื้องต้น, การวิเคราะห์เพือ่ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น

ของสถิติวิเคราะห์, การวิเคราะห์เพือ่ตอบค าถามการวิจัย  
 



สามารถน าไปสู่การตอบปัญหา / จุดมุ่งหมายไดอ้ย่างชดัเจน  

สามารถน าไปสู่การทดสอบสมมติฐาน  

สามารถน าผลทีไ่ด ้/ ขอ้คน้พบไปสรุปเป็นทฤษฎี / หลกัทัว่ไป  

สามารถควบคุมตวัแปรแทรกซอ้น / ความคลาดเคลือ่น  

สามารถช้ีแนะวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล, การวิเคราะหข์อ้มูล  

มีความเทีย่งตรงภายในและภายนอก  

สอดคลอ้งกบัแรงงาน, เวลา, ทุนทรพัยข์องผูวิ้จยั  

 



 

ใช้แบบการวิจัยไมส่อดคล้องกับค าถามการวิจัย/

วัตถปุระสงค์การวิจัย  

นักวิจัยขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแบบการวิจัยท่ีใช้  

ไมส่ามารถด าเนินการตามแบบการวิจัยท่ีก าหนดไว้ได้  
 



 

ค าถามการวิจัย, วัตถปุระสงค์ของการวิจัย  

ความรู้ความสามารถและทักษะของผูวิ้จัย  

ระยะเวลาในการท าวิจัย  

ความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  

ลักษณะของผูอ่้านหรือผูส้นใจงานวิจัย (ความคุ้นเคยหรือการ

ให้คุณค่ากับงานวิจัย)  
 



 

แบบการวิจัยอาจหมายถึง การท าพมิพเ์ขียว (blueprint) 

ของสถาปนิก ท่ีมีการก าหนดกิจกรรมการวิจัยท่ีจะต้องกระท า

ก่อนล่วงหน้าอย่างเข้มงวดและเป็นล าดับข้ันตอน  

หรือ อาจหมายถึง แผนท่ีถนน (roadmap) ส าหรับการ

เดินทางของนักท่องเท่ียว ท่ีมีการก าหนดแผนด าเนินงานไว้

ล่วงหน้าและระหว่างการวิจัยอย่างคร่าวๆ ว่าจะลงมือท าอะไรและ

ท าอย่างไรบ้าง  
 



 

แต่ต่างก็มีจดุมุ่งหมาย

เดียวกัน คือ เพือ่ตอบค าถาม

การวิจัยได้อย่างถกูต้อง

เช่ือถือได้ น่ันเอง  




