
การวิจัย

ทางสังคมศาสตร์
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การค้นหาความรู้แบบด้ังเดิม
1. จากการบอกเล่า

2. จาการยอมรับท่ีเป็นข้อตกลง

3. จากความเช่ือ

ผลจากข้อค้นพบทาํให้มกีารใช้ความเป็นเหตเุป็นผล

(Causality) และมกีารศึกษาความน่าจะเป็น

(Probability) ของเหตกุารณ์ต่างๆได้มากข้ึน
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การใช้ความเป็นเหตเุป็นผล
ในการค้นหาความรู้

1. การใช้เหตผุลแบบอนมุาน (Deductive Reasoning)
(1) ใช้จากข้อเท็จจริงหลัก (Major Premise)
(2) ใช้ข้อเท็จจริงรอง (Minor Premise)
(3) ใช้จากข้อสรปุ (Conclusion)

(เป็นวิธีทีมข้ีอผดิพลาดได้ง่าย)
2. การใช้เหตผุลแบบอุปมาน (Inductive Reasoning)

เป็นการนาํข้อเท็จจริงย่อยมาวิเคราะห์เป็นข้อสรปุหลัก ซ่ึง

เป็นวิธีตรงข้ามกับวิธีแบบอนมุาน
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ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึน
จาการใช้ความเป็นเหตเุป็นผล

1. การสังเกตท่ีขาดความแมน่ยาํ

2. การสรปุอ้างอิงเกินข้อค้นพบ

3. การเลือกสังเกตเพยีงบางเหตกุารณ์

4. การสร้างสารสนเทศข้ึนก่อนการสังเกต

5. การขาดการอธิบายอย่างมเีหตผุล

6. การใช้ทัศนะส่วนตัวในการทาํความเข้าใจ

7. การยุติการค้นหาความรู้ก่อนท่ีจะถึงระยะสดุท้าย

ของการค้นพบ 4



การค้นหาความรู้

ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
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เร่ิมจากการท่ี ชาลส์ ดาวิน ท่ีนาํการใช้เหตผุลเชิง

อนมุานควบคู่ไปกับการใช้เหตุผลแบบอุปมาน โดย

(1) ศึกษาสภาพปัญหา

(2) วิเคราะห์ข้อมลู

(3) สร้างสมมติุฐาน

(4) รวบรวมข้อมลูเพือ่นาํมายืนยันความถกูต้องของ

สมมติุฐาน

โดยใช้วิธีสังเกตการเปล่ียนแปลงของส่ิงต่างๆจนเกิดข้อค้นพบ

ท่ีเรียกว่า ทฤษฎีวิวัฒนาการ หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ข้ึน
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วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Method)

เป็นวิธีการท่ีมกีารพสิจูน์ระบบความคิดท่ีรวบรวมไว้ได้ใน

จดุเร่ิมต้นด้วยข้อมลูหรือหลักฐาน นาํมาสรปุผล โดยมี

ข้ันตอน ดังน้ี

1. การใช้เหตผุลเชิงอนมุาน

(1) การกาํหนดประเด็นปัญหาท่ีต้องการศึกษา

(2) การต้ังสมมติุฐานการวิจัย
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2. การเช่ือมโยงเหตผุลเชิงอนมุานเข้ากับเหตผุลเชิงอุปมาน

(1) วางแผนดาํเนินงาน

(2) ออกแบบวิธีศึกษา

3. การใช้เหตผุลเชิงอุปมาน

(1) การเก็บรวบรวมข้อมลู และหลักฐานเพือ่

ยืนยันสมมติุฐานท่ีวางไว้

(2) การวิเคราะห์ข้อมลู

4. สรปุผลการศึกษา
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การวิจัย (Research)
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การวิจัยทางสังคมศาสตร์
ความหมาย กระบวนการแสวงหาความรู้ ข้อเท็จจริง

ด้วยวิธีการท่ีเป็นระบบ มแีบบแผนตามแนวทางของ

วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพือ่ให้ได้ความรู้ หรือ

ข้อเท็จจริงเป็นคาํตอบท่ีถกูต้องของประเด็นปัญหา

ท่ีต้องการศึกษา 
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ความรู้ของนักวิจัยทางสังคมศาสตร์
นักวิจัยท่ีจะสามารถทาํการวิจัยทางสังคมศาสตร์ได้ 

ต้องมคีวามรู้ ดังน้ี

1. ความรู้ในสาขาวิชาท่ีต้องทาํการวิจัย

2. ความรู้เก่ียวกับระเบยีบวิธีการวิจัย

(1) ความรู้ทางด้านสถิติ (เชิงปริมาณ)
(2) ความรู้เก่ียวกับการวิจัยเชิงคณุภาพ
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จดุมุง่หมายของการวิจัย

1. เพือ่การบรรยาย (Description)
2. เพือ่การอธิบาย (Explanation)
3. เพือ่การทาํนาย (Prediction)
4. เพือ่การควบคมุ (Control)
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ประโยชน์ของการวิจัยทางสังคมศาสตร์

1. ทาํให้ข้อค้นพบท่ีทาํให้ผูอ่ื้นมคีวามเข้าใจและยอมรับ

2. เป็นข้อมลูท่ีสามารถนาํมาใช้ประโยชน์ในการกาํหนด

นโยบายและการวางแผน

3. ทาํให้เกิดการยอมรับในการเปล่ียนแปลงค่านิยม

4. ทาํให้เกิดการพฒันาความคิดอย่างเป็นระบบ

5. ทาํให้สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง

ท่ีเกิดข้ึน
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ลักษณะการศึกษา

การวิจัยทางสังคมศาสตร์
1. การศึกษาถึงความอยู่รอดหรือการดาํรง

อยู่ขององค์กรหรือกลุ่มบคุคลทางสังคม

2. การศึกษาถึงการเจริญเติบโตหรือการขยาย

ตัวทางสังคม
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คณุภาพของงานวิจัย
1. ความรู้ของนักวิจัย

2. ความคิดริเร่ิมของนักวิจัย

3. ความสามารถในการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์

ของนักวิจัย

4. จรรยาบรรณของนักวิจัย
(1) ความซ่ือสัตย์ในการดาํเนินงาน

(2) การไม่ล่วงละเมินสิทธิของบคุคลอ่ืน

(3) ไม่ลาํเอียงต่อประเด็นศึกษา

(4) มีมาตรฐานทางวิชาการท่ีแน่นอน และชัดเจน

(5) ไม่มีการปรับมาตรฐานเพือ่ให้การทาํงานสะดวกข้ึน 15



ประเภทของการวิจัย

ทางสังคมศาสตร์

16



การแบง่ตามจดุมุง่หมาย
1. การวิจัยเชิงพยากรณ์ (Predicting) 

เป็นการวิจัยท่ีมุ่งถึงเหตกุารณ์ในอดีตจนถึงปัจจบุัน 

เพือ่ใช้ทาํนายอนาคต

2. การวิจัยเชิงวินิจฉัย (Diagnosis)
เป็นการวิจัยท่ีมีเป้าหมายในการศึกษาถึงสาเหตุ

ของปรากฏการณต่างๆ

3. การวิจัยเชิงอรรถาธิบาย (Explanatory) 
เป็นการวิจัยท่ีเก่ียวกับความเป็นเหตเุป็นผล
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การแบง่ตามประโยชน์ของการใช้

1. การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
เป็นการวิจัยท่ีมุง่พฒันาทางแนวคิดโดยยังไมม่ีจดุหมาย

แน่นอนของการนาํไปใช้

2. การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
เป็นการวิจัยท่ีมุง่หมายการนาํผลผลิตไปใช้ให้เกิดประโยชน์

3. การวิจัยเชิงปฏิบติัการ (Action Research)
เป็นการวิจัยท่ีมวิีธีการกาํหนดประเด็นปัญหาการวิจัย

จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการดาํเนินงาน แต่มลัีกษณะ

พเิศษท่ีมกีารวิจัยควบคู่ไปกับการปฏิบัติงาน 18



การแบง่ตามวิธีรวบรวมข้อมลู
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary)
2. การวิจัยจาการสังเกต (Observation)
3. การวิจัยแบบสาํมะโน (Census)

โดยการรวบรวมข้อมลูจากทกุหน่วยของประชากร

4. การวิจัยแบบสาํรวจจากตัวอย่าง 

(Sampling Survey)
5. การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study)
6. การวิจัยแบบมส่ีวนร่วม (Participatory)
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แบง่ตามสาขาวิชา
1. การวิจัยเชิงประเมนิ 

(Evaluation Research)
2. การวิจับเชิงนโยบาย 

(Policy Research)
3. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ 

(Historical Research)
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แบง่การควบคมุตัวแปรแทรกซ้อน

1. การวิจัยไมท่ดรอง (Non-Experimental)
เป็นการวิจัยตามสภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ

(1) การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive)
(2) การวิจัยเชิงความสัมพนัธ์ (Correlation)

2. การวิจัยเชิงทดรอง (Experimental)
เป็นการวิจัยท่ีมุง่การศึกษาความเป็นเหตผุล

(1) Pre-experimental
(2) Quasi-experimental
(3) True-experimental 21



แบง่ตามประเภทการวิจัย
1. การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study)
2. การสาํรวจ (Survey)
3. การทดรอง (Experimental)
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แบง่ตามชนิดของข้อมลู

1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative)
เป็นการวิจัยท่ีศึกษาข้อมลูท่ีสามารถแจงนับได้

และอาศัยเทคนิคทางสถิติมาช่วยวิเคราะห์ข้อมลู

2. การวิจัยเชิงคณุภาพ (Qualitative)
เป็นการวิจัยท่ีรวบรวมข้อมลูท่ีเป็นคณุลักษณะ

ไมส่ามารถแจงนับได้ และใช้เทคนิคทางสถิติมา

วิเคราะห์ข้อมลู
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แบง่ตามระยะเวลาการศึกษา

1. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical)
2. การวิจัยภาคตัดขวาง (Cross-Section)

วิจัยเหตกุารณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจบุนักับกลุ่ม

เป้าหมายจาํนวนมาก

3. การวิจัยระยะยาว (Longitudinal)
วิจัยเหตกุารณ์เดียวติดจ่อกันเป็นเวลานาน

4. การศึกษาแบบต่อเน่ือง (Panel)
5. การศึกษาแนวโน้ม (Trend)
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แบง่ตามความซับซ้อนของการศึกษา
1. การวิจัยบกุเบกิ (Exploratory)
2. การวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive)
3. การวิจัยเชิงความสัมพนัธ์ (Correlation)
4. การวิจัยเชิงเหตแุละผล (Causal)

(1) การศึกษาโดยการสร้าง Model
(2) การศึกษาด้วยวิธีวิจัยเชิงทดรอง
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ความแตกต่างของการวิจัย

เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ
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1. ความแตกต่างด้านแนวคิด

2. สมมติุฐานการวิจัย

3. การสุ่มตัวอย่าง

4. ผลของการสุ่มตัวอย่าง

5. ชนิดของข้อมลู

6. การเก็บรวบรวมข้อมลูเมือ่ใช้ข้อมลูปฐมภมูิ

7. ผลการเก็บรวบรวมข้อมลู
8. การวิเคราะห์ข้อมลู
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ความแตกต่างด้านแนวคิด
การวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการวิจัยท่ีมคีวามเช่ือแนวคิด

แบบวิทยาศาสตร์ท่ีสนใจการอธิบายส่ิงท่ีเกิดข้ึนด้วย

วิธีการคณิตศาสตร์ และเช่ือว่าวิธีการแสวงหาความรู้

ท่ีดีท่ีสดุคือ การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ท่ีมรีากฐาน

มาจากข้อมลูเชิงประจักษ์ ซ่ึงเน้น
(1) ข้อมลูท่ีวัดลักษณะและสามารถวัดพฤติกรรมได้ โดยมี

มาตรอย่างตํ่าในมาตรนามบญัญัติ (Nominal Scale) 
(2) นาํผลท่ีได้จากการวัดมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ
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การวิจัยเชิงคณุภาพ เป็นการวิจัยท่ีมคีวามเช่ือพื้นฐานด้าน

วิทยาศาสตร์ เก่ียวกับการสังเกตปรากฏการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน

ตลอดช่วงเวลาท่ีศึกษา เพือ่สร้างข้อสรปุ โดยให้ความสาํคัญใน

ด้าน

(1) ข้อมลูท่ีเป็นพฤติกรรมท่ีสังเกตได้

(2) ข้อมลูท่ีเป็นความคิดเห็นของมนษุย์

(3) การกาํหนดคุณค่าของส่ิงต่างๆของมนษุย์

โดยการค้นหาความรู้โดยการสังเกต พจิารณา ตรวจสอบ และ

วิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมจากสภาพแวดล้อมตามความ

เป็นจริงท่ีเกิดข้ึน โดยมุง่วิเคราะห์เพือ่การสร้างข้อมลูของข้อมลูท่ี

ได้ท้ังหมด 29



ความแตกต่างด้านสมมติฐานการวิจัย

(Hypothesis)
1. เชิงปริมาณ ถกูกาํหนดข้ึนก่อนท่ีจะเก็บรวบรวมข้อมลู

และนาํผลจากข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมได้มาทาํการ

วิเคราะห์เพือ่พสิจูน์สมมติฐานท่ีต้ังไว้

2. เชิงคณุภาพ ไมไ่ด้ถกูกาํหนดข้ึนมาก่อน แต่เป็นการ

มุง่แสวงหาสมมติฐานเป็นกรอบในการวิจัย โดย
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูเพือ่ทาํการสรปุ
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ความแตกต่างด้านการสุ่มตัวอย่าง

(Sampling)
1. เชิงปริมาณ เป็นการสุ่มโดยอาศัยความน่าจะเป็น

เช่น การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random)
การสุ่มแบบจาํแนกให้ครอบคลมุ (Stratified)

2. เชิงคณุภาพ โดยท่ัวไปไมอ่าศัยการสุ่มตัวอย่าง

แต่จะเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ เช่น

Purposive or Accidental Selection
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ความแตกต่างของผลการสุ่มตัวอย่าง
1. เชิงปริมาณ

(1) ช่วยลดความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตัวอย่าง

(2) สามารถควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนได้

(3) ไม่มีความผูกพนัระหว่างผูวิ้จัยกับกลุ่มตัวอย่าง

หรือประชากรท่ีศึกษา

2. เชิงคณุภาพ
(1) มีความคลาดเคล่ือนจากการเลือกตัวอย่างมาศึกษา

(2) ไม่มีควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน

(3) ความผูกพนัระหว่างผูวิ้จัยกับกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรท่ี

ศึกษามากจนอาจทาํให้เกิดความคลาดเคล่ือนในการวิจัย
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ความแตกต่างชนิดของข้อมลู

1. เชิงปริมาณ นิยมใช้ข้อมลูปฐมภมูิ

2. เชิงคณุภาพ ใช้ท้ังข้อมลูปฐมภมูแิละทติุยภมูิ
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ความแตกต่าง

ด้านการเก็บรวบรวมข้อมลูเมือ่ใช้ข้อมลูปฐมภมูิ

1. เชิงปริมาณ การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์

การสังเกต และการศึกษาจากสถานท่ี

2. เชิงคณุภาพ การสังเกต การสัมภาษณ์ การมี

ส่วนร่วมในความเป็นอยู่ของกลุ่ม

ตัวอย่าง
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ความแตกต่าง

ด้านผลการเก็บรวบรวมข้อมลู

1. เชิงปริมาณ ได้เฉพาะข้อมลูท่ีกาํหนดไว้เท่าน้ัน ทาํให้

มโีอกาสขาดรายละเอียดท่ีสาํคัญอ่ืนๆ

2. เชิงคณุภาพ ได้ข้อมลูทกุประเภท
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ความแตกต่างด้านการวิเคราะห์ข้อมลู
1. เชิงปริมาณ 

(1) ใช้สถิติบรรยาย (Descriptive)
(2) ใช้สถิติอนมุาน (Interferential)
(3) การวิเคราะห์มีความเป็นปรนัย เข้าใจง่าย

2. เชิงคณุภาพ
(1) ใช้สถิติบรรยายประกอบการวิเคราะห์โดยใช้ความ

เป็นเหตเุป็นผล

(2) ใช้เวลามากในการผสมผสานข้อค้นพบและตรวจสอบ

ความถกูต้องของข้อมลู

(3) การวิเคราะห์ส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กับผูวิ้จัย ทาํให้ไม่เป็นปรนัย
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การวิจัยเชิงทดลอง 

(Experimental Research)

37



หลักการท่ีสาํคัญ

ของการวิจัยเชิงทดลอง

1. การสุ่ม (Randomization)
2. การจัดกระทาํตัวแปร (Manipulation)
3. การควบคมุ (Control)
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การสุ่ม (Randomization)
เป็นการควบคมุตัวแปรแทรกซ้อนท่ีเกิดจากกลุ่ม

ตัวอย่างและวิธีการทดลอง ม ี2 ข้ันตอน

1. การสุ่มจากประชากร (Random Selection)
เป็นการสุ่มแต่ละหน่วยของตัวอย่างประชากร ท่ีทกุ

หน่วยประชากรมโีอกาสถกูเลือกเป็นตัวแทนเท่าๆกัน

2. การสุ่มตัวอย่างเข้ารับวิธีการทดลอง (Random
Assignment) เป็นการสุ่มหน่วยของตัวอย่าง

เข้าสู่แต่ละวิธีการทดลอง โดยแต่ละหน่วยมโีอกาสท่ี

จะได้รับวิธีการทดลองเท่าๆกัน 39



การจัดกระทาํตัวแปร 

(Manipulation)
เป็นการกาํหนดตัวแปรท่ีใช้ดาํเนินการทดลอง โดยตัว

แปรอิสระ (Independent Variable) ในการวิจัย

เชิงทดลองเป็นตัวแปรท่ีเรียกว่า Active Variable ซ่ึง

ผูวิ้จัยจัดกระทาํข้ึนในการทดลองโดยค่าของตัวแปรแบง่เป็น

ระดับต่างๆของวิธีท่ีใช้ทดลอง

ระดับต่างๆของตัวแปรทดลองเรียกว่า Treatment
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การควบคมุ (Control)
เป็นการควบคมุตัวแปรแทรกซ้อนอ่ืนๆท่ีจะเกิดข้ึน

ในการทดลอง ซ่ึงการทดลองทางสังคมศาสตร์จะเป็น

เร่ืองท่ียาก เพราะมผีลในด้านจริยธรรมและการละเมดิ

สิทธิมนษุยชน
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รปูแบบของการวิจัยเชิงทดลอง
1. Pre-experiment เป็นการดาํเนินการท่ีใช้

กลุ่มตัวอย่างเพยีงกลุ่มเดียว

2. Quasi-experiment ใช้กลุ่มตัวอย่าง 2
กลุ่ม ท่ีมลัีกษณะใกล้เคียงกันมาก มกีลุ่มหน่ึงเป็น

กลุ่มควบคมุท่ีไมไ่ด้รับวิธีทดลอง แต่ยังไมม่กีารสุ่ม

3. True-experiment ใช้ 2 กลุ่มมกีลุ่มควบคมุ

ท่ีไมไ่ด้รับวิธีทดลองเพือ่ใช้เปรียบเทียบกับกลุ่ม

ทดลอง และมกีารสุ่ม (Randomization)
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ข้ันตอนการวิจัย

ทางสังคมศาสตร์
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1. ข้ันตอนทางทฤษฎี
(1) การกาํหนดประเด็นปัญหาการวิจัย

(2) การทบทวนทฤษฎี แนวคิด และ

ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

(3) การกาํหนดวัตถปุระสงค์ในการวิจัย

(4) การต้ังสมมติุฐานการวิจัย และ

กาํหนดตัวแปรท่ีเก่ียวข้อง

(5) การออกแบบการวิจัย
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2. ข้ันตอนทางภาคปฏิบติั
(1) การสร้างเคร่ืองมอืและตรวจสอบคณุภาพ

ของเคร่ืองมอื

(2) การเก็บรวบรวมข้อมลู

(3) การวิเคราะห์ข้อมลู

(4) การแปลผลและสรปุผลการวิจัย

(5) การเขียนรายงานการวิจัย
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การกาํหนดประเด็นปัญหาการวิจัย
1. ความแตกต่างระหว่างปัญหาท่ัวไปและปัญหาวิจัย

2. ท่ีมาของปัญหาการวิจัย

3. การกาํหนดปัญหาการวิจัยด้วยการวิเคราะห์

(1) ความเป็นเหตเุป็นผล

(2) องค์ประกอบงานและสภาพการดาํเนินงาน

(3) ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินงาน 

4. การประเมนิหัวข้อปัญหาท่ีจะเลือกทาํการวิจัย
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5. การเลือกใช้ประเภทการวิจัยให้เหมาะสมกับ

ปัญหาการวิจัย

6. การเขียนประเด็นปัญหาการวิจัย

7. ข้อบกพร่องของการกาํหนดประเด็นการวิจัย

8. การทาํให้หัวข้อปัญหาการวิจัยแคบลง

9. การต้ังช่ือเร่ืองในการวิจัย
10. การเขียนวัตถปุระสงค์การวิจัย
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ความแตกต่างของปัญหาท่ัวไปและปัญหาการวิจัย
(1) ปัญหาท่ัวไป เป็นปัญหาท่ีเกิดความขัดแย้ง

ระหว่างสถานการณ์ท่ีเป็นจริงกับสถานการณ์

ท่ีคาดหวัง

(2) ปัญหาการวิจัย เป็นประเด็นท่ีนักวิจัยสงสัย

และต้องการดาํเนินการเพือ่หาคาํตอบท่ี

ถกูต้อง ซ่ึงอาจจะเป็นปัญหาท่ีเกิดความ

ขัดแย้งระหว่างสถานการณ์ท่ีเป็นจริงกับ

สถานการณ์ท่ีคาดหวังหรือควรจะเป็น
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ท่ีมาของปัญหาการวิจัย

1. จากทฤษฎีต่างๆ

2. จากแนวคิดต่างๆ

3. จากประสบการณ์การทาํงาน

4. จากงานวิจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

5. จากการปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ

6. จากความสนใจส่วนตัวของผูวิ้จัย

7. จากคาํส่ังของผูบ้งัคับบญัชา
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ปรากฏการณ์

งานวิจัย

แนวคิด

ทฤษฎี

ความสนใจ

ประสบการณ์

ผูเ้ช่ียวชาญ

คาํส่ัง

รายละเอียดของ

ปรากฏการณ์
สาเหตุ ผลท่ีตามมา

ศึกษาการเปล่ียนแปลง

หรือแนวโน้ม

ศึกษาความแตกต่าง

ระหว่างประชากร พื้นท่ี

ศึกษารายละเอียด

เพือ่การบรรยาย

ศึกษาความสัมพนัธ์

ศึกษาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ

แนวทางแก้ไข เวลา กลุม่ประชากร หรือ

สภาพทางภมูศิาสตร์
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การกาํหนดปัญหาการวิจัย

ด้วยการวิเคราะห์ความเป็นเหตเุป็นผล
1. จากรายละเอียดเก่ียวกับปรากฏการณ์ท่ีสนใจ

2. จากการศึกษาผลท่ีเกิดจากปรากฏการณ์

3. จากการศึกษาสาเหตปุรากฏการณ์

จากสถานการณ์ท่ีสนใจหรือท่ีเป็นปัญหาสามารถนาํไปสู่การ

สร้างตัวแบบเชิงเหตแุละผล (Causal Model) ได้
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การกาํหนดประเด็นปัญหา
ผูวิ้จัยสามารถกาํหนดประเด็นปัญหาได้จาก

1. การศึกษาเจาะลึกในรายละเอียดของสถานการณ์

2. การศึกษาสาเหตขุองการเกิดสถานการณ์

(1) การศึกษาระดับความสัมพนัธ์ระหว่างสถานการณ์กับสาเหตุ

(2) การศึกษาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตรุะหว่างสถานการณ์กับสาเหตุ

3. การศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไข

4. การศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนของสถานการณ์

(1) การศึกษาระดับความสัมพนัธ์ระหว่างสถานการณ์กับผลท่ีเกิดข้ึน

(2) การศึกษาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตรุะหว่างสถานการณ์กับผลท่ีเกิด

5. การศึกษาเพือ่สร้างและพฒันารปูแบบ 52



การกาํหนดปัญหาการวิจัยด้วยการวิเคราะห์

องค์ประกอบงานและสภาพการดาํเนินงาน
1. ประเด็นท่ีเกิดข้ึนก่อนการดาํเนินงาน

2. ประเด็นท่ีเกิดข้ึนระหว่างการดาํเนินงาน

3. ประเด็นท่ีเกิดข้ึนจากความต้องการในการ

ขยายตัวการเจริญเติบโตและการอยู่รอด

ขององค์การ

53



การกาํหนดปัญหาการวิจัยด้วยการวิเคราะห์

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินงาน
เป็นการมุง่ค้นหาความรู้เพือ่แก้ไขสภาพการดาํเนินงาน

ท่ีเป็นอยู่ หรือท่ีเรียกว่า การวิจัยเชิงปฏิบติัการ 
(Action Research) ซ่ึงมข้ัีนตอน ดังน้ี
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การสังเกตปัญหาท่ีเกิดข้ึน

การศึกษาข้อมลูเบอ้งต้นเพือ่ยืนยันสภาพปัญหา

การทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้องเพือ่หาแนวทางแก้ปัญหา

การออกแบบการวิจัย

การทดลองใช้แนวทางแก้ปัญหา

เก็บข้อมลูท่ีได้รับและวิเคราะห์ข้อมลูได้ผลตามท่ีต้องการ

ไมไ่ด้ผลตามท่ีต้องการ

สรปุผล-เขียนรายงานและนาํไปใช้ปฏิบัติ

กาปรับแบบ

ได้ผลตามท่ีต้องการ ไมไ่ด้ผลตามท่ีต้องการ

การทดลองใช้คร้ังท่ี 2
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วงจรต่อเน่ืองของการวิจัยเชิงปฏิบติัการ

การสะท้อนผล การปฏิบติัตามแผน การสะท้อนผล การปฏิบติัตามแผน

การวางแผน การวางแผน

การติดตามและประเมนิผล การติดตามและประเมนิผล
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การประเมนิหัวข้อปัญหาท่ีจะทาํการวิจัย
1. พจิารณาด้านผูท้าํการวิจัย โดยพจิารณาจาก

(1) เร่ืองท่ีผูวิ้จัยสนใจ     

(2) ความสามารถของผูวิ้จัย

(3) ความรู้ของผูวิ้จัย  

(4) ข้อจาํกัดเร่ืองเวลา   

(5) แหล่งข้อมลู         

(6) ความร่วมมอืของผูเ้ก่ียวข้อง

(7) ความสนใจของผูบ้งัคับบญัชา 

(8) เป็นเร่ืองท่ีสาํคัญในช่วงเวลาท่ีทาํการวิจัย
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2. พจิารณาด้านสังคม
(1) เป็นเร่ืองวิกฤตของปัญหา 

(2) เป็นงานเสริมความรู้ใหม่

(3) เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน

(4) ไมซ่ํ้าซ้อนกับงานวิจัยอ่ืน

(5) เป็นการศึกษาต่อจากงานวิจัยอ่ืนเพือ่ให้ครบวงจร

(6) เป็นผดิต่อศีลธรรมหรือไมล่ะเมดิสิทธิของบคุคลอ่ืน
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การเลือกใช้ประเภทของการวิจัย

ให้เหมาะกับประเด็นปัญหาการวิจัย
1. จดุมุง่หมายการทาํวิจัย

2. เง่ือนไขและข้อจาํกัดในการทาํการวิจัย

3. การควบคมุสถานการณ์ในการดาํเนินงานวิจัย
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การเขียนประเด็นปัญหาในรายงานวิจัย
1. มหัีวข้อประเด็นปัญหาในบทท่ี 1 และเขียนในรปู

ประโยคคาํถาม

2. เขียนรวมอยู่ในหัวข้อความเป็นมาและความสาํคัญ

ของปัญหา โดยไมพ่บข้อความท่ีเป็นประโยคคาํถาม

3. เขียนในสรปุสดุท้ายของหัวข้อความเป็นมาฯ ด้วย

ประเด็นปัญหาการวิจัยท่ีเป็นประโยคคาํถาม
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ข้อบกพร่อง

ของการกาํหนดประเด็นปัญหาการวิจัย

1. กาํหนดปัญหากว้างเกินไปทาํให้ไมท่ราบว่าจะเร่ิมต้นอย่างไร

2. ผูวิ้จัยไมไ่ด้วิเคราะห์ปัญหาให้ถกูต้อง ทาํให้เข้าใจ

คลาดเคล่ือนจากจดุเร่ิมต้น

3. ผูวิ้จัยขาดความสนใจในการกาํหนดปัญหาตาม

ความสาํคัญของสถานการณ์ หรือทาํการเลียนแบบผูอ่ื้น 

ทาํให้ไมเ่ข้าใจความหมายท่ีแท้จริง

4. ผูวิ้จัยขาดความรู้ในเรื่องท่ีทาํการวิจัย
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การทาํให้หัวข้อการวิจัยแคบลง
1. ระบปุระเด็นย่อยท่ีต้องการศึกษาให้ชัดเจน

2. ระบกุลุ่มเป้าหมายท่ีจะทาํการศึกษา

3. ระบทิุศทางให้ชัดเจนเก่ียวกับ

(1) รายละเอียดของปัญหา (2) สาเหตขุองปัญหา

(3) ผลท่ีตามมาของปัญหา

(4) แนวทางการแก้ไขปัญหา

4. ระบรุะยะเวลาท่ีจะทาํการวิจัยให้ชัดเจน

5. ระบหุน่วยงานท่ีจะศึกษาให้ชัดเจน
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การต้ังช่ือในเร่ืองวิจัย

1. ควรต้ังช่ือท่ีเป็นกลาง และชัดเจน

2. มกีารกาํหนดขอบเขตการวิจัยท่ีชัดเจน

(1) ทางภมูศิาสตร์     (2) เวลา

(3) ประเภทการวิจัย    (4) ขอบเขตทางวิชาการ

(5) เน้ือหาท่ีจะศึกษา    (6) หน่วยงาน

3. ระวังการใช้คาํโดยไมเ่ข้าใจความหมายท่ีแท้จริง

4. การใช้ช่ือตัวแปรท่ีผดิจากความหมายท่ีต้องการ
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การเขียนวัตถปุระสงค์การวิจัย

1. ต้องสอดคล้องกับปัญหาการวิจัย

2. มคีวามเป็นไปได้ท่ีจะได้คาํตอบจากการวิจัยคร้ังน้ี

3. สามารถเข้าใจได้ง่าย

4. ใช้ประโยคบอกเล่า

5. มอีงค์ประกอบ ES-SMART
6. เป็นเร่ืองเดียวกับช่ือเร่ืองท่ีจะทาํการวิจัย
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การทบทวน

เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัย

(Literature Review)
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การอ้างอิงเชิงทฤษฎี 

(Theoretical Reference)
เป็นการนาํผลจากการค้นคว้าจาก 1. ทฤษฎี (Theory)  
2. แนวคิด (Paradigm) และ 3. ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

มาใช้อ้างอิงในข้ันตอนต่างๆของการวิจัย ประกอบด้วย

1. การกาํหนดประเด็นปัญหาการวิจัย

2. การกาํหนดสมมติฐานการวิจัย

3. การกาํหนดตัวแปร และนิยามศัพท์

4. การสร้างเคร่ืองมอืในการวัดตัวแปรท่ีกาํหนด

5. การอภิปรายผลการวิจัยท่ีค้นพบ
66



การอ้างอิงเชิงประจักษ์ 

(Empirical Reference)
เป็นการนาํผลการรวบรวมข้อมลูท่ีผูวิ้จัยได้จาดสภาพ

ข้อเท็จจริงมาเทียบเคียงกับข้ันตอนต่างๆของการอ้างอิง

ทางทฤษฎี ประกอบด้วย

1. การเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีมคีวามถกูต้อง

(1) ปฐมภมู ิ   (2) ทติุยภมูิ

2. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื โดยการ 

(1) ทดลองใช้  (2) ตรวจสอบคุณภาพ
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ประโยชน์ของการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้อง

1. ป้องกันการวิจัยท่ีซํ้าซ้อน

2. สามารถกาํหนดขอบเขตการวิจัยท่ีชัดเจน

3. ผูวิ้จัยสามารถเสนอแนวคิด และทฤษฎี

การวิจัยได้ถกูต้อง

4. เตรียมการป้องกันความคลาดเคล่ือน

จากตัวแปรแทรกซ้อน

5. ทาํให้ผูวิ้จัยมคีวามรู้เร่ืองท่ีจะทาํการวิจัย

ได้มากข้ึน 68



แหล่งเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
1. หนังสือท่ัวไป (General Books)เช่น ตาํราต่างๆ

2. หนังสืออ้างอิง (Reference Books) เช่น สารานกุรม 

(Encyclopedia)หนังสือรายปี (Year-book) อักขรนกุรมชีวประวัติ 

(Bibliographical Dictionaries) บรรณานกุรม Bibliographies) 
ดัชนีวารสาร (Periodical Indexes) นามานกุรม (Directories)

3. วิทยานิพนธ์ (Thesis)
4. รายงานการวิจัย (Research Report)
5. วารสาร (Journal)
6. หนังสือพมิพ ์(Newspaper)
7. เอกสารทางราชการ 8. ไมโครฟิล์ม
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การกาํหนดประเด็นในการทบทวนเอกสาร
1. มีความละเอียดรอบคอบ

2. ใช้เวลาท่ีเหมาะสม

3. ไม่ส่งผลทาํให้งานวิจัยล่าช้า

4. สอดคล้องกับการนาํไปใช้ในงานวิจัย

5. สามารถนาํไปใช้กาํหนดทิศทางงานวิจัยได้
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ข้ันตอนการรวบรวมเอกสารเพือ่ใช้ในงานวิจัย
1. การค้นข้อมลู : จากบตัรช่ือเร่ือง ผูแ้ต่ง ฯ

2. การเลือกเอกสารและรายงานการวิจัย จาก

(1) แหล่งข้อมลู : ปฐมภมู ิหรือทติุยภมูิ

(2) ความน่าเช่ือถือของผูแ้ต่ง

(3) ความถกูต้องของข้อความ

3. การอ่านเอกสารท่ัวไป

(1) อ่านคร่าวๆให้หมอไป

(2) โดยการต้ังคาํถามฝนการอ่าน
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4. การบนัทึกข้อมลู ควรบนัทึกเก่ียวกับ 

(1) ช่ือผูแ้ต่ง ผูวิ้จัย หรือคณะผูวิ้จัย (2) ช่ือหัวเร่ือง ช่ือหนังสือหรือวารสาร 

(3) วัตถปุระสงค์การวิจัย (4) วิธีวิจัย เช่น การกาํหนดกลุ่มตัวอย่าง การ

รวบรวมข้อมลู วิธีการวิเคราะห์ (5) ผลการวิจัยตรงตามสมมติฐานหรือไม ่

(6) ฉบบัท่ี (7) สถานท่ีพมิพ ์(8) ช่ือโรงพมิพ ์(9) ปีท่ีพมิพ์

5. การสังเคราะห์ข้อมลู โดยมุง่เน้นเก่ียวกับ

(1) ประเด็นท่ีควรศึกษา โดยการจัดเรียงตามระยะเวลาของการศึกษา

หรือความเป็นเหตเุป็นผลของการศึกษา

(2) สมมติฐานและตัวแปรในการวิจัย

(3) เลือกใช้เคร่ืองมอืท่ีเหมาะสมกับตัวแปรการวิจัย

(4) กรอบความคิดในการวิจัย โดยการนาํเสนอเป็น แบบคาํบรรยาย

แบบฟังก์ช่ันทางคณิตศาสตร์ หรือแบบแผนภมูิ
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การวิเคราะห์และการสังเคราะห์

การวิจัยทางสังคมศาสตร์
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การวิเคราะห์และการสังเคราะห์การวิจัย
การวิเคราะห์การวิจัย (Research Analysis)

1. แยกข้ันตอนในรายงานการวิจัย

2. แยกแยะรายละเอียดในแต่ละข้ันตอนการวิจัย

3. ระบคุวามสอดคล้องระหว่างวิธีการในแต่ละข้ันตอน

การสังเคราะห์การวิจัย (Research Synthesis)
เป็นการดาํเนินการหลังจากท่ีทบทวนเอกสารท้ังหมด

ข้อมลูท่ีได้จะถกูนาํมาสังเคราะห์เป็นงานวิจัยใหมท่ี่ไม่

ซํ้าซ้อนกับงานวิจัยเดิม
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การเขียนรายงานการวิจัย

1. บทนาํ (Background and Justification)
2. การทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

(Literature Review)
3. วิธีดาํเนินงานวิจัย (Methodology)
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมลู (Findings)
5. สรปุ (Conclusion) อภิปรายผล 

(Discussion)
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สมมติฐานและตัวแปรการวิจัย

(Hypothesis & Variable)
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สมมติฐานการวิจัย
(Research Hypothesis)

เป็นคาํคามท่ีคาดหวังในการวิจัย มลัีกษณะท่ีดี ดังน้ี

1. เป็นคาํตอบท่ีตรงประเด็นปัญหาการวิจัย

2. มคีวามชัดเจนมากพอท่ีจะพสิจูน์หรือทดสอบ

3. สามารถทดสอบได้ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด

4. มขีอบเขตเหมาะสมในการศึกษา

5. คลอดคล้องกับสถานการณ์และความเป็นจริง

6. เป็นการกาํหนดในภาษาท่ีเป็นท่ีเข้าใจท่ัวไป
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ประโยชน์ของสมมติฐานการวิจัย
1. ช่วยกาํหนดขอบเขตการวิจัย

2. ช่วยผูวิ้จัยสามารถเลือกใช้ข้อมลูได้อย่างถกูต้อง

3. ช่วยกาํหนดตัวแปรท่ีใช้ในงานวิจัย

4. ช่วยให้ผูวิ้จัยเลือกรปูแบบการวิจัยท่ีเหมาะสม

5. ช่วยเป็นแนวทางเลือกวิธีการวิเคราะห์ข้อมลู

6. ช่วยกาํหนดกรอบการแปลผลและป้องกันการสรปุ

เกินผลท่ีได้
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หลักการเขียนสมมติฐานการวิจัย
1. เขียนในบทท่ี 1 บทนาํ 

2. เขียนในบทท่ี 2 การทบทวนเอกสาร

3. เป็นคาํตอบท่ีสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์งานวิจัย

4. เขียนในลักษณะประโยคบอกเล่า

5. อาจจะมหีรือไมม่ทิีศทางของความสัมพนัธ์

หรือความแตกต่างกันก็ได้

6. อาจจะมกีารแสดงความคาดหวังได้ เช่น คาํว่าน่าจะ

7. ควรมคีาํนิยามศัพท์ในกรณีท่ีมีการใช้คาํหลายลักษณะ

ท่ีแตกต่างกัน
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ลักษณะของสมมติฐานการวิจัย
1. ศึกษาจากตัวแปรตัวเดียวแต่ต้องการเปรียบเทียบ

ในประชากรต้ังแต่ 2 กลุ่มข้ึนไป โดย

(1) กาํหนดทิศทางของความแตกต่าง

(2) ไมก่าํหนดทิศทางของความแตกต่าง

2. ศึกษาตัวแปรต้ังแต่ 2 ตัวข้ึนไปกับประชากร

กลุ่มเดียว โดย

(1) แสดงความสัมพนัธ์

(2) แสดงอิทธิพล
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ตัวแปรการวิจัย (Variable)
ตัวแปร คือลักษณะ (Characteristic) คณุลักษณะ 

(Attribute) หรือสถานการณ์ (Situation) หรือส่ิงท่ีมี

ค่าแปรเปล่ียนได้ ซ่ึงสามารถสังเกตได้จาก

1. ช่ือเร่ืองการวิจัย

2. วัตถปุระสงค์การวิจัย

3. สมมติฐานการวิจัย

ตัวแปรการวิจัย คือส่ิงต่างๆหรือลักษณะต่างๆท่ีแสดง

ให้เห็นถึงสถานการณ์ท่ีปรากฏในประเด็นท่ีจะศึกษา โดยมค่ีา

แปรเปล่ียนกันไปในแต่ละหน่วยของประชากรท่ีศึกษา 81



ประเภทของตัวแปร
1. แบง่ตามอิทธิพลของตัวแปรหน่ึงท่ีมต่ีออีกตัวแปรหน่ึง

(1) ตัวแปรอิสระ (Independent) คือตัวแปรท่ี

เกิดข้ึนโดยไมจ่าํเป็นต้องมตัีวแปรอ่ืนเกิดข้ึนมาก่อน

(2) ตัวแปรตาม (Dependent) เป็นตัวแปรท่ีเป็น

ผลมาจากการเกิดข้ึนของตัวแปรอ่ืน

2. แบง่ตามการจัดทาํตัวแปร
(1) Active Variable เป็นตัวแปรท่ีผูวิ้จัยสามารถ

จัดกระทาํได้ เช่น วิธีรักษาพยาบาล

(2) Attribute V. เป็นตัวแปรท่ีมีอยู่เดิมในประชากร

จัดกระทาํไม่ได้ เช่น เพศ สีผวิ
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3. แบง่ตามภาระแทรกซ้อนของตัวแปร
(1) ตัวแปรแทรกซ้อน (Extraneous V.) คือตัวแปรท่ี

ไม่ต้องการศึกษา โดยผูวิ้จัยทราบล่วงหน้า และพยาม

ท่ีจะควบคุม

(2) ตัวแปรสอดแทรก (Intervening V.) เป็นตัวแปรท่ีไม่

ต้องการศึกษา แต่มีอิทธิพลต่อตัวแปรท่ีทาํการศึกษา โดย

ผูวิ้จัยไม่ทราบล่วงหน้า

(3) ตัวแปรกดดัน (Suppressive V.) เป็นตัวแปรท่ีไม่

ต้องการศึกษา แต่มีอิทธิพลต่อตัวแปรอิสระ ให้เกิดผลต่อ

ตัวแปรตามท่ีต้องการศึกษา
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4. แบง่ตามความต่อเน่ืองของค่าตัวแปร
(1) ตัวแปรต่อเน่ือง (Continuous V.) คือตัวแปรท่ี

มีค่าเป็นไปได้อย่างต่อเน่ืองในช่วงของค่าท่ีตัวแปรน้ัน

จะเป็นไปได้

เช่น นาํหนัก 50-51 ก.ก. จะมีค่าระหว่างท้ังสองเท่ากับ

50.1-50.2-50.3------50.9 เป็นต้น

(2) ตัวแปรไม่ต่อเน่ือง (Discrete V.) เป็นตัวแปรท่ีมีค่า

ท่ีเป็นไปได้ขาดตอน ไม่ต่อเน่ือง มีลักษณะเป็นเลขจาํนวนนับ

เช่น จาํนวนนักเรียนในห้องเรียนแต่ละวัน เป็นต้น
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ความผดิพลาดในการกาํหนดตัวแปร
1. ผูวิ้จัยไมเ่ข้าใจความหมายตัวแปร

2. การขาดทักษะหรือจิตวิทยาเก่ียวกับตัวแปร

3. การขาดการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้อง

4. ความบกพร่องในการใช้ภาษาทาํให้การ

ระบช่ืุอตัวแปรผดิพลาด
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การวัดตัวแปร
1. ต้องทราบถึงคาํนิยามตัวแปร ท้ังความหมาย และ

รายละเอียดของตัวแปร

2. ต้องทราบถึงระดับตัวแปร
(1) เชิงปริมาณ มี 4 ระดับ ได้แก่

- มาตรนามบัญญัติ (Nominal Scale)
- มาตรอันดับ (Ordinal Scale)
- มาตรอันตรภาค (Interval Scale)
- มาตรอัตราส่วน (Ratio Scale)

(2) เชิงคุณภาพ มาตรการวัดเป็นการบรรยายเชิงคณุลักษณะ

ท่ีพบ ไม่สามารถกาํหนดเป็นจาํนวนตัวเลขได้ 86



3. เคร่ืองมอืท่ีใช้วัดตัวแปร

(1) แบบสังเกต

(2) แบบสัมภาษณ์

(3) แบบสอบถาม

(4) การเข้าไปมส่ีวนร่วมในเป้าหมายท่ีจะศึกษา

(5) การศึกษาจากสถานท่ีจริง
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การออกแบบการวิจัย 

(Research Design)
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ความหมาย
1. แบบแผนและโครงสร้างของการศึกษาท่ีทาํให้ได้

คาํตอบของปัญหาการวิจัย

2. การกาํหนดรปูแบบ ขอบเขต และแนวทางการวิจัย

เพือ่ให้ได้มาซ่ึงคาํตอบหรือข้อความรู้ตามปัญหา

หารวิจัยท่ีต้ังไว้
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จดุมุง่หมายของการออกแบบการวิจัย
1. เพือ่ให้ได้คาํตอบปัญหาการวิจัยท่ีมีความตรง ความเป็น

ปรนัย ความแมน่ยาํ และประหยัดทรัพยากร

2. เพือ่ควบคุมความแปรปรวน ได้แก่ ความแปรปรวนของ

(1) ตัวแปรท่ีมค่ีาสงูสดุ

(2) ตัวแปรท่ีมค่ีาตํ่าสดุ

(3) ตัวแปรเกิน และตัวแปรแทรกซ้อน
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จดุมุง่หมายของการออกแบบการวิจัย
1. เพือ่ให้ได้คาํตอบปัญหาการวิจัยท่ีมีความตรง ความเป็น

ปรนัย ความแมน่ยาํ และประหยัดทรัพยากร

2. เพือ่ควบคุมความแปรปรวน ได้แก่ ความแปรปรวนของ

(1) ตัวแปรท่ีมค่ีาสงูสดุ

(2) ตัวแปรท่ีมค่ีาตํ่าสดุ

(3) ตัวแปรเกิน และตัวแปรแทรกซ้อน
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เกณฑ์ท่ีใช้ในการออกแบบการวิจัย
1. เพือ่ให้ได้คาํตอบตรงปัญหาการวิจัย    

2. เพือ่ให้ได้ผลงานวิจัยท่ีมคีวามตรงท้ัง

(1) ความตรงภายใน (Internal Validity) และ

(2) ความตรงภายนอก (External Validity)
3. ต้องมุง่ใช้ทรัพยากรท่ีมอียู่อย่างเหมาะสมและ

ใช้อย่างมปีระสิทธิภาพ
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ความตรงภายใน (Internal Validity)
เป็นผลของการเปล่ียนแปลงของตัวแปรตามท่ีเป็นผลมาจาก

ตัวแปรอิสระ ท่ีใช้ในการศึกษาเท่าน้ัน

ปัจจัยท่ีมผีลต่อความตรงภายใน

1. ภมูหิลัง  2. วุฒิภาวะ       3. การทดสอบ

4. เคร่ืองมอืท่ีใช้วัดตัวแปร 5. การถดถอยทางสถิติ

6. การคัดเลือกตัวอย่าง    7. การขาดหายของตัวอย่าง

8. การเกิดปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการคัดเลือกตัวอย่าง

และวุฒิภาวะตัวอย่าง
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ความตรงภายนอก (External Validity)
เป็นผลการวิจัยท่ีสามารถอ้างอิงกลับไปยังเน้ือหา สถานการณ์  

ท่ีใกล้เคียงกันและประชากรได้อย่างถกูต้อง

ปัจจัยท่ีมอิีทธิพลต่อความตรงภายนอก

1. ปฏิสัมพนัธ์ของการคัดเลือกตัวอย่างกับวิธีการทดลอง

ท่ีทาํให้ไม่สามารถสรปุผลการวิจัยกลับไปหากลุ่มประชากร

ได้อย่างสมบรูณ์   

2. ปฏิกิริยาร่วมระหว่างวิธีการทดสอบคร้ังแรกกับวิธี

ทดลอง ท่ีมีผลต่อการทดสอบท่ีตามมา

3. ปฏิกิริยาจากการจัดสภาพการทดลองท่ีทาํให้เกิดความ

คลาดเคล่ือนในการทดลอง 94



ส่ิงท่ีต้องคาํนึงถึงในการออกแบบการวิจัย
1. วัตถปุระสงค์การวิจัย

2. สมมติฐานการวิจัยและตัวแปรท่ีเก่ียวข้อง

3. ข้อจาํกัดในการวิจัย ได้แก่

(1) งบประมาณ

(2) เวลาทาํงานการวิจัย

(3) บคุลากร
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ข้ันตอนของการออกแบบการวิจัย
1. กาํหนดขอบเขตการวิจัย

2. เลือกรปูแบบการวิจัย

3. ออกแบบการดาํเนินงาน

(1) ออกแบบการสุ่มตัวอย่าง

(2) ออกแบบการวัดตัวแปร

(3) ออกแบบการวิเคราะห์ข้อมลู

4. กาํหนดเวลาในการดาํเนินงาน

5. กาํหนดงบประมาณท่ีใช้
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ออกแบบการสุ่มตัวอย่าง
หลักการ : ต้องเลือกท่ีเป็นตัวแทนท่ีดีของประชากร และ

มาขนาดพอเหมาะท้ังทางทฤษฎีและปฏิบติั

วิธีการ : กลุ่มประชากรมโีอกาสเท่าๆกันท่ีจะได้รับการคัดเลือก

โดยวิธี Probability Sampling ใน 5 วิธี

1. Simple Random Sampling
2. Systematic RS.
3. Stratified RS.
4. Cluster RS.
5. Multi-Stage RS.
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การสุ่มตัวอย่างด้วย

วิธี Non-Probability Sampling
กรณีท่ีวิธี Probability Sampling มข้ีอจาํกัด 

อาจจะใช้วิธี Non-Probability Sampling
(Selection) ได้ โดยใช้วิธี 

1. Purposive Selection
2. Accidental Selection
3. Quota Selection
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ข้ันตอนการออกแบบการวัดตัวแปร
1. ศึกษาลักษณะตัวแปรว่าเป็นตัวแปรเดียว 

หรือตัวแปรรวม

2. กาํหนดรปูแบบและวิธีการควบคมุตัวแปรแทรกซ้อน

3. กาํหนดลักษณะข้อมลูว่าเป็นปฐมภมูหิรือทติุยภมูิ

4. ให้ความหมายหรือนิยามเชิงทฤษฎี หรือ

นิยามเชิงปฏิบติั

5. เลือกใช้และกาํหนดมาตรวัดตัวแปร

6. กาํหนดวิธีการรวบรวมข้อมลู             
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เทคนิคการควบคมุตัวแปรแทรกซ้อน
1. Randomization : เพือ่ให้กลุ่มตัวอย่างมคีวามเท่า

เทียมกัน โดยใช้วิธี 

(1) Random Selection และ

(2) Random Assignment
2. Matching : เป็นการจับคู่ตัวอย่างท่ีมีลักษณะคล้ายกัน

3. Blocking : แยกกลุ่มตัวอย่างท่ีคล้ายกันออกเป็นกลุ่มย่อย

4. ควบคุมโดยทางสถิติ

5. เลือกตัวแปรแทรกซ้อนมาเป็นตัวแปรอิสระตัวหน่ึงท่ีจะ
ทาํการศึกษา
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วิธีการรวบรวมข้อมลู
1. การเลือกเคร่ืองมอืท่ีเหมาะสม

(1) แบบสอบถาม     (2) แบบสังเกต

(3) แบบทดสอบ             (4) แบบบันทึกข้อมลู

2. กาํหนดรปูแบบคาํถามท่ีเหมาะสม
(1) แบบเติมคาํ               (2) แบบตัวเลือก

(3) แบบจัดลาํดับ            (4) แบบประเมินค่า

3. กาํหนดวิธีตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมอื
(1) ความเท่ียง (Reliability)
(2) ความตรง (Validity)
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ออกแบบการวิเคราะห์ข้อมลู

1. การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ (Quantitative)
(1) ชนิดสถิติท่ีใช้ : สถิติบรรยาย (Descriptive)

: สถิติเชิงอนมุาน (Inferential)
(2) การเลือกใช้สถิติ : มาตรวัคตัวแปร

: ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง : ความเป็นตัวแทนของประชากร

(3) เป้าหมายการวิเคราะห์เพือ่อธิบายตัวแปร

: บรรยายหรืออธิบายตัวแปรเพยีงตัวเดียว

: ศึกษาตัวแปรเดียวและเปรียบเทียบความแตกต่างประชากร

: ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร
: ศึกษาความเป็นเหตเุป็นผลของตัวแปร 102



2. การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุลักษณะ (Qualitative)
(1) Content Analysis เป็นการวิเคราะห์เน้ือหาของข้อมลูท่ี

รวมได้ท้ังหมด

(2) Pattern Matching เป็นการสร้างรปูแบบของความสัมพนัธ์

ระหว่างตัวแปรจากทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

(3) Explanation Building เป็นลักษณะหน่ึงของ (2) ท่ีมลัีกษณะ

แตกต่างออกไปตรงท่ีต้องอธิบายถึงความเช่ือมโยงระหว่างตัวแปร

ท่ีเกิดข้ึน

(4) Time Series Analysis เป็นการศึกษาการเปล่ียนแปลงของ

ลักษณะหรือเหตกุารณ์ตามช่วงเวลา และมคีวามซับซ้อนมากกว่า

(5) Logical Analysis เป็นการใช้ลักษณะความสัมพนัธ์ระหว่าง
เหตกุารณ์และผลท่ีตามมา โดยการใช้ Matrix
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การสร้างเคร่ืองมอื

ในการเก็บรวบรวมข้อมลู
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การเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจัย

1. การทดสอบ (Testing) เก็บข้อมลูเก่ียวกับความรู้

ความสามารคของบคุคล เคร่ืองมอืคือ แบบทดสอบ

2. การสัมภาษณ์ (Interview) เคร่ืองมอืคือ

แบบสัมภาษณ์

3. การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
4. การสังเกต (Observation) 
5. การเข้าไปมส่ีวนร่วมในชมุชน (Participation)
6. การศึกษาจากสถานท่ีจริง (on-Site) 
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มาตรตัวแปร (Variable Scale)
1. มาตรนามบัญญัติ (Nominal Scale) เป็นมาตรจาํแนก

ประเภทหรือหมวดหมู่ของส่ิงต่างๆท่ีไม่สามารถเรียงลาํดับและ

บอกปริมาณได้ เช่น เพศ สีผวิ

2. มาตรอันดับ (Ordinal Scale) สามารถบอกลาํดับได้แต่

ไม่สามารถบอกปริมาณความแตกต่างระหว่างแต่ละค่าได้ชัดเจน

3. มาตรอันตรภาค (Interval Scale) สามารถเรียงลาํดับและ

บอกปริมาณความแตกต่างระหว่างแต่ละค่าได้ชัดเจน

4. มาตรอัตราส่วน (Ratio Scale) สามารถเรียงลาํดับและ

บอกปริมาณความแตกต่างระหว่างแต่ละค่าได้ชัดเจน และมีค่าเป็น

ศูนย์แท้ คือสามารถบอกอัตราส่วนระหว่างค่าหนึ่งต่ออีกค่าหน่ึงได้106



ข้ันตอนในการสร้างเคร่ืองมอื

1. ศึกษา ทบทวนทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องโดย

พจิารณา

(1) ความหมาย ลักษณะ และองค์ประกอบของตัวแปร 

(2) ชนิด และความเหมาะสมของเครื่องมอืท่ีใช้วัด

(3) วิธีสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื

(4) ผลท่ีจะได้รับจากเคร่ืองมอื

2. นาํผลท่ีได้จากข้อ 1 มากาํหนดนิยามเชิงทฤษฎีและปฏิบติัการ

3. เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู ว่าจะใช้แบบใด
4. พจิารณาลักษณะคาํถามท่ีเหมาะสมในแบบสอบถาม
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5. สร้างข้อคาํถามจากนิยามเชิงปฏิบติัการแล้วรวบรวม

เป็นแบบสอบถาม

6. นาํเคร่ืองท่ีกาํหนดไปทดลองใช้

7. นาํผลจากการทดลองใช้มาวิเคราะห์ เพือ่ตรวจสอบ

คุณภาพของเคราองมอื

8. ปรับปรงุเคร่ืองมอืให้ได้คุณภาพเป็นท่ีพอใจ
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ส่ิงท่ีควรคาํนึงในการสร้างเคร่ืองมอื
1. ต้องทราบลักษณะตัวแปรท่ีจะสร้าง เช่น

(1) มลัีกษณะทางกายภาพท่ีเป็นตัวแปรเด่ียว: เพศ อายุ

(2) มลัีกษณะทางกายภาพท่ีเป็นตัวแปรรวม เช่น

ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางเศรษฐกิจ

(3) มลัีกษณะเป็นภาวะสันนิฐาน (Construct) หรือคณุลักษณะแฝง 

(Latent Trait) เช่น การยอมรับ

2. หากเป็นตัวแปรรวมหรือภาวะสันนิฐาน ต้องนิยามตัวแปรท่ี

ถกูต้องและเหมาะสมกับตัวแปรท่ีต้องการสร้างเคร่ืองมือ

3. สร้างข้อคาํถามท่ีครอบคลมุเน้ือหาและให้สารสนเทศสงูสดุ

4. ใช้วิธีการสร้างมาตรวัดท่ีถกูต้อง 
5. ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 109



การสร้างแบบสอบถาม

(Questionnaire)
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ตัวแปรท่ีมลัีกษณะกายภาพ

เป็นตัวแปรเด่ียว
1. การนิยามตัวแปร (Definition) 

(1) นิยามศัพท์ (Definition of Term) 
2. การต้ังคาํถามจากตัวแปร 

(1) การเติมคาํ

(2) การเลือกตอบ
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ตัวแปรท่ีมลัีกษณะกายภาพเป็นตัวแปรรวม
1. การนิยามตัวแปรรวม (Definition)

(1) นิยามเชิงทฤษฎี (Conceptual) (2) นิยามเชิงปฏิบติัการ (OD)
2. การสร้างข้อคาํถาม 

(1) คาํถามปลายปิด (Closed) : ตอบรับหรือปฏิเสธ แบบเลือกตอบ

(2) คาํถามปลายเปิด (Opened)
3. พจิารณามาตรวัดท่ีได้จากข้อคาํถาม

(1) มาตรอัตราส่วน (Ratio Scale) 
(2) มาตรอันตรภาค (Nominal Scale)

4. การสร้างแบบสอบถาม 
(1) การนาํมาเรียงกันเป็นชดุแต่ละชดุสาํหรับผูต้อบ 1 คน หรือ
(2) นาํมาจัดในรปูตาราง 112



ตัวแปรท่ีมลัีกษณะเป็นภาวะสันนิษฐาน
1. ลักษณะตัวแปรสันนิษฐาน (Construct) เก่ียวกับ

(1) อารมณ์หรือความรู้สึก  (2) เป็นลักษณะเฉพาะตัวของบคุคล

(3) มทิีศทางการแสดงออก (4) มโีอกาสท่ีจะเปล่ียนแปลง

(5) มรีะดับความมากน้อยของลักษณะแตกต่างกัน

(6) เป็นลักษณะของอารมณ์และความรู้สึกต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง

2. ส่วนประกอบท่ีสาํคัญของตัวแปร สันนิษฐาน 
(1) ภาวะท่ีคาดหวัง            (2) ส่วนท่ีเป็นกรรม เช่น การเลือกต้ัง

(3) กลุ่มเป้าหมาย

3. การสร้างเคร่ืองมือ หรือเรียกว่า แบบวัด (Rating Scale)
(1) ส่วนของข้อความ (Statement) 
(2) ส่วนของคาํตอบ (Response) 113



4. ข้ันตอนการสร้าง แบบวัด (Rating Scale)
(1) การสร้างส่วนของข้อความ (Statement) ได้มาจากนิยาม

เชิงทฤษฎี (Conceptual D) และเชิงปฏิบติั (OD)
(2) การสร้างตารางแสดงพฤติกรรมบง่ช้ีท่ีมหีลายตัว (Composite

Indicators) ท่ีสามารถพจิารณาความตรงตามเน้ือหา 

(Content Validity)
(3) การสร้างส่วนของคาํตอบ โดยใช้

: มาตรวัดอย่างง่าย (Simple Scale) เช่น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  

: มาตรวัดแบบแบ่งกลุ่มคาํตอบ (Categories Scale) 
โดยกาํหนดตัวเลือกออกเป็น 3-5 ตัวเลือก             
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: มาตรวัดท่ีประเมินจากค่าคะแนนรวม (Summated 
Rating) เพือ่ใช้วัดเจตคติ (Attitude) มีลักษณะเป็น

- ลักษณะบ่งช้ีรวม (Composite Indicator)
- คะแนนท่ีได้แต่ละข้ออยู่ในมาตรอันดับ (Ordinal Scale)
- คะแนนรวมท่ีได้อยู่ในมาตรอันตรภาค (Interval Scale)

: มาตรแบบใช้คาํท่ีมีความหมายตรงข้ามกัน (Sementic
Differential Scale) โดยมีคาํตอบเป็น 3 กลุ่ม คือ

- กลุ่มศักยภาพ (Potential) เช่น แข็งแรง-อ่อนแอ

- กลุ่มกิจกรรม (Activity) เช่น เร็ว-ช้า ขยัน-ข้ีเกียจ

- กลุ่มประเมิน (Evaluation) เช่น ดี-เลว ถกู-ผดิ

: มาตรวัดแบบให้คะแนนมากกว่าหรือน้อยกว่าข้อความท่ีกาํหนด

เช่น การให้ความช่วยเหลือ +1, +2. +3 หรือ -1, -2, -3
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: มาตรวัดแบบแบ่งคะแนนรวม (Constant Sum Scale)
เช่น แบ่งคะแนน 100 คะแนน เป็น คุณภาพ 40 คะแนน

รปูแบบ 10 คะแนน สีสัน 20 คะแนน และ ราคา 30 คะแนน

(4) การจัดวางข้อคาํถามในแบบวัดหรือแบบสอบถาม
: การเรียงข้อคาํถาม

: การจัดข้อคาํถามเข้ากับส่วนอ่ืนของแบบสอบถาม

- จดหมายนาํ เพือ่แจ้งวัตถปุระสงค์ของแบบสอบถาม

- คาํช้ีแจง เป็นการอธิบายแบบสอบถาม

- ข้อคาํถามท่ีเป็นข้อมลูเบื้องต้นของผูต้อบ

- ข้อคาํถามเก่ียวกับตัวแปรท่ีศึกษา 
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ลักษณะเคร่ืองมอืวิจัยท่ีดี
1. มคีวามเท่ียง (Reliability)
2. มคีวามตรง (Validity)
3. มคีวามเป็นปรนัย (Objectivity)
4. มคีวามยากง่ายพอเหมาะแก่กลุ่มเป้าหมายท่ีนะเคร่ืองมือไปใช้

5. มคีวามยาวพอเหมาะกับเวลาและเน้ือหาท่ีต้องการวัด

6. สามารถแบง่แยกความแตกต่างในกลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษา

7. มลีาํดับของคาํถามเหมาะสม ไมส่ร้างความสับสนแก่ผูต้อบ

8. เป็นเคร่ืองท่ีถกูต้องตามจริยธรรม ไมล่ะเมดิสิทธิส่วนบคุคล

9. เป็นเคร่ืองมอืให้ความยุติธรรมแก่ผูต้อบ 117



ประโยชน์การใช้แบบสอบถาม
1. ทาํให้ได้ผลการตอบจากกลุ่มเป้าหมายในลักษณะเดียวกัน

2. สามารถส่งทางไปรษณีย์ได้ เมือ่กลุ่มเป้าหมายมี

ลักษณะกระจัดกระจาย

3. ผูต้อบมอิีสระในการตอบโดยไมจ่าํกัดเร่ืองเวลา

4. สามารถใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ เพือ่ให้ถามในลักษณะ

เดียวกันได้

5. สะดวกในการตรวจสอบความถกูต้อง และการวิเคราะห์ข้อมลู

6. ได้ข้อมลูเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถตรวจสอบ

ความถกูต้องภายหลังได้
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การสัมภาษณ์และการสังเกต 

(Interview and Observation)
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องค์ประกอบสาํคัญในการสัมภาษณ์
1. บทบาทของผูสั้มภาษณ์ จะข้ึนอยู่กับ 

(1) จาํนวน                (2) บคุลิกภาพ 

(3) ความรับผดิชอบ    (4) การฝึกอบรม

2. พฤติกรรมของผูถ้กูสัมภาษณ์ จะข้ึนอยู่กับ 

(1) ความรู้                (2) ความสนใจ 

(3) ความร่วมมือ 

3. เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ แบ่งออกได้ดังน้ี

(1) แบ่งตามโครงสร้าง แบบมโีครงสร้าง และ แบบมีโครงสร้าง
(2) แบ่งตามลักษณะคาํถาม แบบเชิงปริมาณ และ เชิงคุณลักษณะ
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4. สถานการณ์ในการสัมภาษณ์ 
(1) รปูแบบการสัมภาษณ์ 

: รปูแบบการสัมภาษณ์ แบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ

: ตามจาํนวนผูถ้กูสัมภาษณ์ เป็นรายบคุคล และ เป็นกลุ่ม

(2) เวลาท่ีใช้ในการสัมภาษณ์

(3) สถานท่ีท่ีใช้ในการสัมภาษณ์

121



ข้ันตอนในการสัมภาษณ์
1. สร้างแบบสัมภาษณ์และตรวจสอบคุณภาพ

2. ส่งคณะสาํรวจลงพื้นท่ีเพือ่เตรียมการปฏิบติังานสนาม

3. อบรมและซักซ้อมความเข้าใจผูสั้มภาษณ์ให้อยู่ใน

มาตรฐานเดียวกัน

4. วางแผนปฏิบติังานภาคสนาม

(1) จัดทาํรายช่ือกลุ่มตัวอย่าง

(2) ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู

5. กาํหนดผูรั้บผดิชอบคณะผูสั้มภาษณ์ เพือ่ทาํหน้าท่ี

ประสานงาน
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การสังเกต (Observation)
เป็นการรวบรวมข้อมลู โดยการสังเกตจะเป็นระบบได้ เมือ่

1. เลือกใช้เพือ่หาคาํตอบท่ีตรงกับประเด็นการวิจัย

2. มกีารวางแผนทาํงานอย่างเป็นระบบ

3. มรีะบบการบนัทึกท่ีสัมพนัธ์กับแผนท่ีวางไว้

4. มกีารควบคุมความเส่ียง
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ส่วนประกอบของการสังเกต
1. บทบาทของผูสั้งเกต เช่น การเข้าไปมส่ีวนร่วม ความต้ังใจ

ประสาทสัมผสั และการรับรู้ของผูสั้งเกต 

2. สถานการณ์ในการสังเกต เช่น สถานการณ์จริง 

และ สถานการณ์ท่ีสร้างข้ึน

3. เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการสังเกต เช่น 

(1) แบบมโีครงสร้าง 

: แบบตรวจสอบรายการ (Check List) และ

: แบบประเมนิค่า (Rating Scale)
(2) แบบไมม่โีครงสร้าง
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4. การบนัทึกผลการสังเกต

(1) การบนัทึกความถกูต้อง โดยการ

: วางแผนการบันทึกไว้ล่วงหน้า

: ให้บันทึกให้เสร็จวันต่อวัน

: ระบวัุนเวลาของการสังเกต

: บรรยายรายละเอียดให้มากท่ีสดุ

: มีการตรวจสอบความถกูต้องของการสังเกต

(2) รายละเอียดท่ีควรบันทึก

: รปูแบบของพฤติกรรม      : สาเหตแุละผลของพฤติกรรม

: ระยะเวลาท่ีเกิดพฤติกรรม   : ความถ่ีของพฤติกรรม         

: สภาพแวดล้อมท่ีทาํให้เกิดพฤติกรรม

: ความเช่ือมโยงของสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน125



ข้ันตอนของการสังเกต
1. การเตรียมเคร่ืองมอื

2. ระบพุื้นท่ีเป้าหมายและการสาํรวจเบื้องต้น

3. ฝึกอบรมผูสั้งเกตให้มมีาตรฐานเดียวกัน

4. ปฏิบติังานภาคสนาม

5. บนัทึกการสังเกตเพือ่เป็นกลัดฐานและ

วิเคราะห์ข้อมลู

6. ตรวจสอบความครบถ้วนและความถกูต้อง

ก่อนจากพื้นท่ี
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ประโยชน์ของการสังเกต
1. ทาํให้มโีอกาสสัมผสัและเข้าใจสถานการณ์ท่ีเกิดจริง

2. ได้สัมผสักับปัญหาโดยตรง

3. ทาํให้ผูสั้งเกตได้ข้อมลูท่ีไมเ่ปิดเผย เมือ่สังเกต

โดยผูถ้กูสังเกตไมรู่้ตัว

4. ทาํให้ได้ข้อมลูท่ีไมค่าดหวังซ่ึงเป็นประโยชน์

ต่อการวิจัย

5. เก็บข้อมลูได้โดยไมต้่องอาศัยความรูห้รือ

ความสามารถของผูถ้กูสังเกต
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จดุอ่อนของการสังเกต
1. ทาํให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายสงู

2. พฤติกรรมบางอย่างเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีส้ัน

3. การปฏิบติังานทาํได้ยากหากกลุ่มตัวอย่างมาก

และกระจัดกระจาย

4. ช่วงเวลาท่ีสังเกตถกูกาํหนดโดยพฤติกรรม

5. ความคลาดเคล่ือนจากตัวผูสั้งเกตอาจเกิดได้มาก

6. พฤติกรรมบางลักษณะสังเกตได้ยาก เช่น 

ความรู้สึก ค่านิยม แรงจงูใจ เจตคติ
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การตรวจสอบคณุภาพ

ของเคร่ืองมอืการวิจัย
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การตรวจสอบความตรง (Validity)
ความหมาย ความแมน่ยาํของเคร่ืองมอืในการวัดส่ิงท่ี

ต้องการวัด หรือส่ิงท่ีเคร่ืองมอืควรจะวัด

ประเภท 

1. ความตรงทางเน้ือหา (Content Validity)
2. ความตรงตามเกณฑ์สัมพนัธ์ (Criterion-

related Validity)
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วิธีการตรวจสอบความตรงทางเน้ือหา
1. เป็นการคาํนวณความสอดคล้องระหว่าง

(1) ประเด็นท่ีต้องการวัด กับ

(2) คาํถามท่ีสร้างข้ึน 

2. ดัชนีใช้แสดงค่าความสอดคล้อง เรียกว่า ดัชนีความ

สอดคล้องระหว่างข้อคาํถามกับวัตถปุระสงค์ (Item-
Objective Congruence Index : IOC)
โดยการประเมนิ 3 ระดับ 

1 = สอดคล้อง

0 = ไมแ่น่ใจ

-1  = ไมส่อดคล้อง 131



3. ค่าของ IOC อยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 แสดงผลดังน้ี

(1) ค่า IOC ใกล้ 1 แสดงว่าเป็นข้อคาํถามท่ีดี

(2) ค่า IOC ตํ่ากว่า 0.5 แสดงว่าควรมกีารปรับปรงุ

แก้ไข
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ประเภทความตรงตามเกณฑ์สัมพนัธ์
1. ความตรงร่วมสมยั (Concurrent Validity)

เป็นความตรงท่ีบอกส่ิงวัดได้ถกูต้องตามสภาพท่ีแท้จริง

ในปัจจบุนัโดยอาศัยความสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนเครื่องมอื

กับคะแนนเกณฑ์ท่ีกาํหนดข้ึนในขณะน้ัน 

2. ความตรงเชิงทาํนาย (Predictive Validity)
เป็นความสามารถของเครื่องมือท่ีจะบง่บอกผลท่ีวัดได้ใน

ขณะน้ันว่าถกูต้องตามสภาพท่ีแท้จริงในอนาคตโดยอาศัย

ความสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนเคร่ืองมอืกับคะแนน

เกณฑ์สัมพนัธ์ซ่ึงจะปรากฏในอนาคต
133



ความตรงตามภาวะสันนิษฐาน

(Construct Validity)
เป็นความตรงท่ีจะใช้กับตัวแปรท่ีเป็นภาวะสันนิษฐาน 

(Construct) หรือตัวแปรแฝง (Latent Trait)
มวิีธีคาํนวณองค์ประกอบ ดังน้ี

1. วิธีของ Kaiser โดย

(1) พจิารณาจากค่า eigen หรือค่าความแปรปรวน

ร่วมของตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ 

(2) จาํนวนองค์ประกอบจะนับได้จากค่า eigen 
มากกว่า 1 ข้ึนไปเท่าน้ัน

134



2. วิธีของ Scree Test Criterion โดย

(1) นาํค่า eigen มา Plot Graph 
(2) ลากเส้นโยงระหว่างค่า eigen โดยมหีลักการให้

นับจาํนวน eigen ท่ีมอียู่ก่อนท่ีเส้นโยงระหว่าง

ค่า eigen จะเป็นเส้นตรง 2-3 ค่า

(3) ค่า eigen สงูสดุ ท่ีแตกต่างจากค่า eigen อ่ืน

อย่างชัดเจน จะเป็นองค์ประกอบท่ีแสดงว่า เป็นแบบ

ทดสอบท่ีมคีวามตรงตามภาวะสันนิษฐาน
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ความเท่ียง (Reliability)
1. ความหมาย : ความคงท่ีของผลท่ีได้จากการวัดด้วย

เคร่ืองมอืชดุเดียวกับคนกลุ่มเดียวกันในเวลาต่างกัน

2. รปูแบบการประมาณค่าความเท่ียง

(1) การวัดความคงท่ี (Measure of Stability)
(2) การวัดความมลูกัน (Measure of Equivalent
(3) การวัดความสอดคล้องภายใน (Measure of

Internal Consistency)
3. การประมาณการความเท่ียงแบบสังเกต
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เทคนิคการประมาณค่าความเท่ียง

ของเคร่ืองมอื
1. วิธีแบง่คร่ึงข้อสอบ (Split-Half)
2. วิธีของ Kuder-Richardson estimates
3. สัมประสิทธิแอลฟ่า (Alpha Coefficient)
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การวัดความคงท่ี 

(Measure of Stability)
1. นาํแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มเดิม 2 คร้ัง

2. ท้ิงระยะเวลาพอควรก่อนท่ีจะทดสอบคร้ังท่ี 2 
3. นาํคะแนนจากการทดสอบ 2 คร้ังมาคาํนวณ

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ Pearson โดยใช้สตูร

r       =               n∑xy-ΣxΣy
√ [ n∑x    - (∑x)  (n∑y  – (∑y)

xy
2 2   2 2
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r       =               n∑xy-ΣxΣy
√ [ n∑x    - (∑x)  (n∑y  – (∑y)

เมือ่ r      = สัมประสิทธ์ิความเท่ียงของเคร่ืองมอื

n     = จาํนวนตัวอย่าง

x     = คะแนนการสอบคร้ังท่ี 1 ของผูส้อบแต่ละคน

y     = คะแนนการสอบคร้ังท่ี 2 ของผูส้อบแต่ละคน

xy
2 2   2 2

xy
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การวัดความมลูกัน
(Measure of Equivalent)

1. นาํเคร่ืองมอื 2 ฉบบัท่ีมลัีกษณะเป็นข้อสอบท่ีสมมลู 

(Equivalent) มาดาํเนินการทดสอบ

2. นาํคะแนนท่ีได้จากข้อสอบท้ัง 2 ไปคาํนวณค่าสัมประ

สิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ Pearson
3. เน่ืองจากเป็นการดาํเนินการท่ียากและจะใช้ในทาง

คณิตศาสตร์ จึงไมนิ่ยมใช้กัน
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การวัดความสอดคล้องภายใน

(Measure of Internal Consistency)
1. เป็นการประมาณค่าความเท่ียงเพยีงคร้ังเดียว 

2. วิธีคาํนวณ

(1) วิธีแบง่คร่ึงข้อสอบ (Split-half)
(2) วิธี Kuder & Richardson
(3) วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient-Alpha )

3. ค่าสัมประสิทธ์ิมีค่าสงูสดุเท่ากับ 1 เมื่อมีค่าใกล้ 1 แสดงว่า

เคร่ืองมอืมีความเท่ียงค่อนข้างสงู          
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การคาํนวณด้วยวิธีแบง่คร่ึงข้อสอบ 

(Split-half)
1. แบ่งคะแนนออกเป็นสองส่วน (กลุ่มคู่ และกลุ่มค่ี)
2. คาํนวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแบบ Pearson
3. ปรับขยายค่าความเท่ียงโดยใช้สตูร Spearman & Brown

r       =   2r       
1+r

เมื่อ r       = สัมประสิทธ์ิความเท่ียงตรงของแบบทดสอบ

ท้ังฉบับ

r       = สัมประสิทธ์ิความเท่ียงตรงของแบบทดสอบ

คร่ึงฉบับ

tt hh

hh

tt

hh
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การคาํนวณด้วยวิธี
Kuder & Richardson

สตูร 1 r      =    n             Σpq
n-1             S

เมือ่ r     = สัมประสิทธ์ิความเท่ียงของแบบทดสอบ

n    = จาํนวนข้อในแบบทดสอบ

p    = สัดส่วนของผูต้อบถกูในแต่ละข้อ

q    = สัดส่วนของผูต้อบผดิในแต่ละข้อ

S    = ความแปรปรวนของคะแนนรวมของ

ผูต้อบท้ังหมด

1 -
t
2

t
2
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สตูร 2 r      =     n            m(1-m/n
n-1                S

เมือ่ r     = สัมประสิทธ์ิความเท่ียงของเคร่ืองมอื

n    = จาํนวนข้อในเคร่ืองมอื

m   = ค่าเฉล่ียของคะแนนรวมของผูต้อบ

ท้ังหมดท่ีทาํได้

S    = ความแปรปรวนของคะแนนรวมของ

ผูต้อบท้ังหมด

1 -
t
2

t
2
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วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา

(Coefficient-Alpha )
1. ได้รับการพฒันามาจาก Cronbach และของ Kuder 

& Richardson 
2. ค่าสัมประสิทธิแอลฟา (α) เป็นการใช้กับคะแนน

ท่ีไมเ่ป็นระบบ 0, 1 โดยใช้สตูร ดังน้ี

α =     n             ΣS
n-1             S

เมือ่ S = ความแปรปรวนของคะแนนคาํถามแต่ละข้อ

S = ความแปรปรวนของคะแนนคาํถามท้ังหมด   

1 -
t
2
i
2

i
2

t
2
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การประมาณการความเท่ียงแบบสังเกต

1. เป็นความเท่ียงท่ีเกิดจากผูสั้งเกต 2 คนข้ึนไป

2. ใช้แบบสังเกตเดียวกัน และสังเกตส่ิงเดียวกัน

3. ไมยุ่่งยากเหมอืนแบบทดสอบหรือแบบวัด

สตูร   สัมประสิทธ์ิ          =         A
ความสอดคล้อง               A + B
เมือ่                  A  = จาํนวนคร้ังท่ีบนัทึกตรงกัน

B  = จาํนวนคร้ังท่ีบนัทึกต่างกัน
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ข้ันตอนการประมาณค่าความเท่ียง
1. นาํเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช้ (Try-out)กับกลุ่มตัวอย่าง

ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมาย 30-40 คน

2. นาํเคร่ืองมอืท่ีทดลองใช้มาตรวจให้คะแนน

3. พจิารณาสตูรท่ีเหมาะสมกับแบบสอบถาม

4. คาํนวณตามสตูร

5. หากได้ค่าตํ่าต้องทาํการปรับปรงุ และตรวจสอบในด้าน

(1) การให้คะแนนท่ีอาจไม่ถกูต้อง (2) การใช้ถ้อยความกาํกวม

(3) กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะเหมือนกันทาํให้ได้คาํตอบท่ี

ไม่แตกต่างกัน

6. หลังการแก้ไขต้องนาํไปทดลองอีกคร้ังหน่ึง
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การพจิารณาคณุภาพเคร่ืองมอื
1. ความเป็นปรนัย

2. ความยากง่ายพอเหมาะท่ีจะนาํไปใช้

กับกลุ่มเป้าหมาย

3. ความยาวท่ีเหมาะสม

4. ความสามารถแบง่แยกความแตกต่าง

ในกลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษา

5. ลาํดับท่ีเหมาะสมกับคาํถาม
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การสุ่มตัวอย่าง

(Sampling)
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หลักการท่ีสาํคัญของการสุ่มตัวอย่าง
1. เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสม 

เพือ่เป็นตัวแทนท่ีดี

2. ขนาดของกลุ่มตัวอย่างต้องมขีนาด

พอเหมาะท้ังในด้านทฤษฎีและด้านปฏิบติั
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ความหมายของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร (Population) คือ กลุ่มเป้าหมายท่ี

ต้องการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) คือ กลุ่มย่อยของ

ประชากรท่ีผูวิ้จัยต้องการศึกษา
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การสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น
(Probability Sampling) 

เป็นการสุ่มตัวอย่างท่ีเปิดโอกาสให้ทกุหน่วยของประชากร

มโีอกาสเท่าๆกัน ม ี5 วิธี

1. Simple Random สุ่มตัวอย่างท่ีประชากรมลัีกษณะ

ใกล้เตียงกัน การได้หน่วยงานใดเป็นตัวอย่างก็ไม่

แตกต่างกัน

2. Systematic Random สุ่มตัวอย่างท่ีประชากรมี

ลักษณะใกล้เตียงกัน และทกุหน่วยงานควรมโีอกาส
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3. Stratified Random สุ่มตัวอย่างเมือ่ประชากรมี

ความแตกต่างกันอย่างชัดเจน กลุ่มตัวอย่าง

ต้องเป็นตัวแทนของทกุกลุ่ม

4. Cluster Random ประชากรเป็นกลุ่มก้อน ทาํให้

การศึกษาตัวแปรจาํต้องศึกษาจากสมาชิกใน

กลุ่มย่อยท้ังหมด

5. Multi-stage Sampling ประชากรมลัีกษณะซับซ้อน

ทาํให้ต้องมกีารสุ่มตัวอย่างมากกว่า 1 คร้ัง
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การสุ่มตัวอย่างแบบไมอ่าศัยความน่าจะเป็น
(Non-Probability Sampling) 

1. Purposive Selection เลือกตัวอย่างท่ีเจาะจง

เพือ่ให้เหมาะสมกับปัญหา

2. Accidental Selection เลือกตัวอย่างในลักษณะ

ท่ีบงัเอิญพบ

3. Quota Selection กาํหนดสัดส่วนของกลุ่มตัว

อย่างท่ีมคีวามแตกต่างไว้ล่วงหน้า 
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การพจิารณาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
1. ขนาดของกลุ่มประชากร (จาํนวนท้ังส้ิน)
2. ลักษณะความแตกต่างของประชากร

3. ขนาดของความคลาดเคล่ือนสงูสดุท่ียอมรับได้

4. ระดับความเช่ือมัน่ของการประมาณค่า

5. ชนิด Parameter ท่ีต้องการทดสอบเพือ่การ

เลือกสตูร และการใช้ตารางการสุ่มตัวอย่างท่ีถกูต้อง

6. งบประมาณท่ีใช้

7. เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู

8. วิธีการสุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมกับการวิจัย
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การคาํนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
1. เมือ่ Parameter เป็นค่าเฉล่ีย (µ)

(1) เมือ่ทราบขนาดของประชากร

n    =      N σ
NE +   σ

เมือ่      n     = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง

N    = ขนาดประชากร

σ    = ความแปรปรวนของประชากร

E     = ขนาดความคลาดเคล่ือน

Z     = ค่า Z จากตารางท่ีระดับความเช่ือมั่นกาํหนด

x Z
2

x
2

2
Z

x

22

x

x
2
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ค่า Z จากตารางท่ีระดับความเช่ือมัน่กาํหนด

1. ค่า Z = 1.96 เมือ่ σ = 0.5 มรีะดับความเช่ือมัน่
ประมาณ 95%

2. ค่า Z = 1.96 เมือ่ σ = 0.5 มรีะดับความเช่ือมัน่
ประมาณ 95%

(2) เมือ่ไมท่ราบขนาดของประชากร

n    =           σ
E 

x Z
2 2

2
x
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2. เมือ่ Parameter เป็นสัดส่วน (π)
(1) เมือ่ทราบขนาดประชากร

n    =        N   π(1- π)
NE +    π(1- π) 

เมือ่      n     = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง

π = ค่าสัดส่วนของประชากร

(2) เมือ่ไมท่ราบขนาดประชากร

n    =              π(1- π)
E   

ค่า π = 0.5 จะเป็นสัดส่วนท่ีทาํให้เกิดความแปรปรวนสงูสดุ

p Z
2

Z
22

p

p Z
2

2
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3. เมือ่จาํนวนประชากรมขีนาดเล็กให้ใช้การแจกแจง

แบบ chi-Square (χ ) ดังน้ี

s    =            N χ p(1- p)
d  (N-1) + χ p(1- p) 

เมือ่      s     = n   = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง

d     = E   = ซ่ึงอยู่ในรปูของสัดส่วน

N     = ขนาดประชากร

2

2

2 2
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การใช้สถิติ

ในการวิเคราะห์ข้อมลู
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สถิติท่ีใช้ในงานวิจัย
1. Parameter

µ แทนค่า มชัฌิมเลขคณิต

σ แทนค่า ความแปรปรวน

ρ แทนค่า สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

2. ค่าสถิติ (Statistic)
x     แทนค่า มชัฌิมเลขคณิต

s     แทนค่า ความแปรปรวน

r     แทนค่า สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

2
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3. สถิติท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย

(1) เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง (Sampling 
Techniques) เป็นเทคนิคในการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนประชากรท่ีจะศึกษา

(2) สถิติบรรยาย (Descriptive Statistic) เป็น

สถิติท่ีใช้บรรยายของกลุ่มตัวอย่างหรือประชากร

ท่ีศึกษา

(3) สถิติอนมุาน (Inferential Statistic) เป็น

สถิติท่ีใช้อ้างอิงค่าสถิติต่างๆท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มตัว

อย่างท่ีศึกษาไปยังกลุ่มประชากรของกลุ่มตัวอย่างน้ัน

(2)-(3) เป็นสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดังแผนภมูิ162



ความสัมพนัธ์ระหว่าง ประชากร 

กลุ่มตัวอย่าง และการใช้สถิติ

Population

Parameter

Sample

Statistic

Sampling Techniques

Descriptive Statistic

Inferential Statistic

: Estimation 
: Testing Hypothesis
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ส่ิงท่ีต้องพจิารณา

ในการเลือกใช้สถิติ
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ส่ิงท่ีต้องพจิารณาในการเลือกใช้สถิติ

1. จดุมุง่หมายหรือวัตถปุระสงค์ของการวิจัย

2. ตัวแปรท่ีศึกษา ต้องพจิารณา

3. แหล่งของข้อมลู

4. มาตรของตัวแปร

5. ชนิด Parameter ท่ีต้องการทดสอบ

6. ข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติท่ีเลือกใช้
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จดุมุง่หมายหรือ

วัตถปุระสงค์ของการวิจัย
(1) เพือ่บรรยายลักษณะตัวแปรในกลุ่มประชากร เช่น

- การแจกแจงความถ่ี

- การจัดลาํดับเปรียบเทียบ

- การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง

- การวัดการกระจาย

- การวัดความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร

สดัสว่น อตัราสว่น ร้อยละ คะแนนมาตรฐาน 

เปอร์เซ็นไทล์ เดไซล์  ควอไทล์

มชัฌิมเลขคณิต มธัยฐาน ฐานนิยม

สว่นเบ่ียงเบนมาฐาน สว่นเบ่ียงเบนควอไทล์ 

พิสยั ความแปรปรวน สมัประสทิธ์ิการกระจาย

Pearson product-moment Correlation, Spearmen rank-
order correlation, Phi correlation
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(2) เพือ่เปรียบเทียบความแตกต่างและสรปุอ้างอิงจาก

กลุ่มตัวอย่างกลับไปยังประชากรศึกษา

- การเปรียบความถ่ี หรือสัดส่วนด้วย χ-test, Z-test
- การเปรียบค่าเฉล่ียด้วย z-test, t-test, one-

way ANOVA
- การเปรียบเทียบความแปรปรวนด้วย F-test

(3) เพือ่บรรยายระหว่างความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรด้วย

- Pearson product-moment Correlation (r ), 
- Spearmen rank-order correlation (r ), 
- Phi correlation (rφ), 
- Multi correlation (R)

2

xy

s
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(4) เพือ่อธิบายความเป็นเหตุเป็นผลของตัวแปรอิสระต่อ

ตัวแปรตามในการวิจัยเชิงทดลอง

- การเปรียบค่าเฉล่ียด้วย t-test, one-way ANOVA
(5) เพือ่อธิบายปฏิกิริยาร่วมระหว่างตัวแปรอิสระท่ีมผีลต่อ

ตัวแปรตามในการวิจัยเชิงทดลอง

- การเปรียบเทียบค่าด้วย Two-way ANOVA
(6) เพือ่อธิบายสถิติท่ีใช้ได้แก่

- การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis)
- การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)
- การวิเคราะห์การถดถอยพห ุ(Multi-regression 

Analysis) 168



ตัวแปรท่ีศึกษา 

ต้องพจิารณาจากองค์ประกอบ ดังน้ี

(1) จาํนวนตัวแปร ว่ามเีท่าไร

(2) เป็นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตาม

(3) ต้องการวิเคราะห์ตัวแปรทีละตัวหรือท้ังชดุ
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แหล่งของข้อมลู
(1) จากกลุ่มตัวอย่าง ต้องเป็นตัวแทนท่ีดีของ

กลุ่มประชากร และต้อมกีารใช้สถิติเชิงอนมุาน

(2) จากประชากร
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มาตรของตัวแปร
1. มาตรนามบญัญัติ (Nominal Scale)
2. มาตรเรียงลาํดับ (Ordinal Scale)
3. มาตรอันตรภาค (Interval Scale)
4. มาตรอัตราส่วน (Ratio Scale)
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มาตรนามบญัญัติ (Nominal Scale)
ตัวเลขท่ีได้ ไมส่ามารถนาํมา บวก-ลบ-คณู-หาร ได้ สถิติได้แก่

1. การแจกแจงความถ่ี ในรปู ร้อยละ-ตาราง-แผนภาพ

และแผนภมูแิท่ง

2. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางด้วยฐานนิยม (Mode)
3. การวัดความสัมพนัธ์ตัวแปรด้วย Phi-correlation
4. สถิติอนมุานท่ีใช้คือ χ-test2
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มาตรเรียงลาํดับ (Ordinal Scale)
สามารถบอกความแตกต่างของหน่วยการวัด แต่ระยะห่าง

ไมส่ามารถระบไุด้ จึงไมส่ามารถนาํมา บวก-ลบ-คณู-หาร 

ได้ สถิติได้แก่

1. การแจกแจงความถ่ี เช่นเดียวกับมาตรนามบญัญัติ

2. การวัดแนวโน้มข้าสู่ส่วนกลางด้วย ฐานนิยม (Mode)
และมธัยฐาน (Medium)

3. การวัดการกระจายด้วยพสัิย (Range) หรือส่วน

เบีย่งเบนควอไทล์ (Quartile Deviation: QD)
4. สถิติอนมุานท่ีใช้ χ-test2
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มาตรอันตรภาค (Interval Scale)
ตัวเลขท่ีได้สามารถนาํมา บวก-ลบ-คณู-หาร ได้ สถิติได้แก่

1. การแจกแจงความถ่ี ในรปูร้อยละ-ตารางและแผนภมูต่ิางๆ

2. การวัดแนวโน้มข้าสู่ส่วนกลางด้วย มชัฌิมเลขคณิต (Mean)
3. การวัดการกระจายด้วยส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D)
4. สถิติอนมุานท่ีใช้

(1) Nonparametric Statistic : χ-test
(2) Parametric Statistic : z-test, t-test, F-test,

ANOVA

2
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มาตรอัตราส่วน (Ratio Scale)
เหมอืนมาตรอันตรภาคแต่มศูีนย์แท้ สถิติจึงเหมอืนกัน ได้แก่

1. การแจกแจงความถ่ี ในรปูร้อยละ-ตารางและแผนภมูต่ิางๆ

2. การวัดแนวโน้มข้าสู่ส่วนกลางด้วย มชัฌิมเลขคณิต (Mean)
3. การวัดการกระจายด้วยส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D)
4. สถิติอนมุานท่ีใช้

(1) Nonparametric Statistic : χ-test
(2) Parametric Statistic : z-test, t-test, F-test,

ANOVA

2
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ชนิดของ Parameter ท่ีต้องการทดสอบ
1. ทดสอบ µ จาก x
2. ทดสอบ σ จาก S
3. ทดสอบ ρ จาก r

2 2
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การวิเคราะห์ข้อมลู (Data Analysis)
องค์ประกอบ

1. ข้อมลูท่ีต้องการวิเคราะห์

2. สถิติท่ีใช้วิเคราะห์

3. เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการคาํนวณ เช่น SPSS for
Window SAS
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การแปรความหมาย (Interpretation)
เป็นการเช่ือมโยงผลท่ีได้จากการใช้สถิติเข้ากับสมมติฐาน

การวิจัย และวัตถปุระสงค์การวิจัย โดยผูวิ้เคราะห์
1. จะต้องมคีวามรู้ทางทฤษฎี หรือแนวคิดทางการวิจัย

2. มคีวามสามารถสานต่อเรื่องราวจากการ

อ้างอิงเชิงทฤษฎี

3. มคีวามรู้ด้านเทคนิคทางสถิติ

4. ช่างสังเกตในความผดิปกติของสถิติ
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ความคลาดเคล่ือน

จากการใช้สถิติการวิจัย

1. ข้อมลูท่ีใช้มคีวามบกพร่อง

2. การเลือกใช้เทคนิคทางสถิติไมเ่หมาะสม

3. ฝ่าฝืนข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติท่ีใช้

4. การคาํนวณผดิท่ีเกิดจากความประมาท

5. ผูวิ้จัยมเีจตนาไมบ่ริสทุธ์ิ
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สถิติบรรยาย

(Descriptive Statistic)

180



สถิติบรรยาย

1. การจัดหมวดหมูด้่วยการแจกแจงความถ่ี

2. การจัดตาํแหน่งเปรียบเทียบ เช่น อัตราส่วน สัดส่วน

ร้อยละ เปอร์เซ็นไทล์ เดไซล์ และ ควอไทล์

3. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง เช่น ค่าเฉล่ีย มธัยฐาน 

ฐานนิยม

4. การวัดการกระจาย เช่น พสัิย ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน ความแปรปรวน 

5. การวัดความสัมพนัธ์ เช่น สหสัมพนัธ์แบบเพยีร์สัน และ

สหสัมพนัธ์แบบสเปียร์แมน 181



การแจกแจงความถ่ี
1. แบบคาํบรรยาย (Text Presentation)
2. แบบตารางแจกแจงความถ่ี (Tabular)

(1) แจกแจงความถ่ีทางเดียว (ตัวแปร 1 ตัว)
(2) แจกแจงความถ่ีสองทาง (ตัวแปร 2 ตัว)
(3) แจกแจงความถ่ีสามทาง (ตัวแปร 3 ตัว)

3. แบบแผนภมู ิ(Graphic or Chart)
(1) แผนภมูิภาพ (Pictograph)

(2) แผนภมูิเส้น (Trend Chart) (3) แผนภมูิกง (Pie Chart)
(4) แผนภมูิแท่ง (Bar Chart)  (5) ฮิสโตแกรม (Histigram)
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การวิเคราะห์อัตราส่วน
(Ratio)

สตูร         อัตราส่วน    = ความถ่ีของ A
ความถ่ีของ B
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การวิเคราะห์สัดส่วน
(Proportion)

หมายถึง ความถ่ีส่วนย่อยหารด้วยความถ่ีท้ังหมด

สตูร      สัดส่วน    = ความถ่ีส่วนย่อยของตัวแปร

ความถ่ีท้ังหมดของตัวแปร
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การวิเคราะห์ร้อยละ (Percent)
1. ใช้ร้อยละในสัดส่วนของตัวแปร

สตูร     ร้อยละ = สัดส่วน x 100
2. ใช้บรรยายปริมาณการเปล่ียนแปลงสัมพทัธ์

(1) การเปล่ียนแปลงสัมพทัธ์สัมบรูณ์ (Absolute
Change : AC)

สตูร AC = ค่าเวลาในช่วงหลัง-ค่าเวลาในช่วงแรก

(2) การเปล่ียนแปลงสัมพทัธ์ (Relation 
Change : RC)

สตูร RC = (ค่าเวลาในช่วงหลัง-ค่าเวลาในช่วงแรก) x 100
ค่าเวลาในช่วงแรก 185



การวิเคราะห์ (Percentile : P)
เป็นค่าท่ีให้ทราบว่า เมือ่จัดข้อมลูเป็น 100 ส่วนท่ีตาํแหน่ง P
ซ่ึงมค่ีาคะแนนเท่ากับ x มข้ีอมลูท่ีค่าน้อยกว่าคะแนนท่ีตาํแหน่ง

น้ันอยู่ร้อยละเท่าไร เช่น 30 P = 300 แสดงว่ามข้ีอมลูท่ีมี

ค่าตํ่ากว่า 300 เท่ากับ 30 เป็นต้น

สตูร     P   =       R - 0.5
n

เมือ่ n   = จาํนวนข้อมลูหรือความถ่ีท้ังหมด

R   = ลาํดับของคะแนนท่ีต้องการหาเปอร์เซ็นไทล์

โดยเรียงจากคะแนนมากไปหาน้อย

x

x
x

x 1- X 100i

i
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การวิเคราะห์ Decile : D
เป็นค่าท่ีให้ทราบว่า เมือ่จัดข้อมลูเป็น 10 ส่วน ค่าคะแนน x ท่ี
ตาํแหน่ง D มข้ีอมลูท่ีมค่ีาตํ่ากว่าอยู่เท่าไร เช่น ข้อมลูท่ี 

ตาํแหน่ง D ท่ี 4 = 120 แสดงว่ามข้ีอมลูท่ีตํ่ากว่า 120 
อยู่ 4 ใน 10 ส่วน เป็นต้น

สตูร D   =         R - 0.5
n

เมือ่ n   = จาํนวนข้อมลูหรือความถ่ีท้ังหมด

R   = ลาํดับของคะแนนท่ีต้องการหาเปอร์เซ็นไทล์

โดยเรียงจากคะแนนมากไปหาน้อย

x

x

1- X 10ix

i
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การวิเคราะห์ Quartile : Q
เป็นค่าท่ีให้ทราบว่า เมือ่จัดข้อมลูเป็น 4 ส่วน ค่าคะแนน x ท่ี
ตาํแหน่ง Q มข้ีอมลูท่ีมค่ีาตํ่ากว่าอยู่เท่าไร เช่น ข้อมลูท่ี 

ตาํแหน่ง Q ท่ี 3 = 125 แสดงว่ามข้ีอมลูท่ีมค่ีาตํ่ากว่า 

125 อยู่ 3 ใน 4 ส่วน เป็นต้น

สตูร D   =         R - 0.5
n

เมือ่ n   = จาํนวนข้อมลูหรือความถ่ีท้ังหมด

R   = ลาํดับของคะแนนท่ีต้องการหาเปอร์เซ็นไทล์

โดยเรียงจากคะแนนมากไปหาน้อย

x

x

1- X 4ix

i
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การวิเคราะห์คะแนนมาตรฐาน
(Standard Score)

เป็นการนาํค่าคะแนนท่ีมหีน่วยการวัดต่างกันในมาตรอันตรภาค

หรือมาตรอัตราส่วนมาจัดให้มหีน่วยเดียวกันเพือ่ใช้ในการ

เปรียบเทียบ ข้อมลูท่ีนาํมาแปลงเป็นคะแนนมาตรฐานต้องมี

การแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution)
สตูร                 Z  =  (x – x)

S
เมือ่ x = ค่าคะแนนท่ีต้องการเปล่ียนคะแนนมาตรฐาน

x = ค่ามชัฌิมเลขคณิต

S = ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 189



การวัดแนวโน้ม

เข้าสู่ส่วนกลาง
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การวิเคราะห์มชัฌิมเลขคณิต
(Arithmetic Mean : X)

เป็นการหาค่าเฉล่ีย ใช้กับข้อมลูอันตรภาค มาตรอัตราส่วน 

สตูร          x  =     Σx 
N

เมือ่ Σ x = ผลรวมของคะแนนท้ังหมด

x = ค่ามชัฌิมเลขคณิต

N = จาํนวนข้อมลูท้ังหมด
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การวิเคราะห์มธัยฐาน
(Medium : M )

เป็นตาํแหน่งของคะแนนท่ีมคีะแนนจาํนวนคร่ึงหน่ึงมีค่าสงูกว่า

และอีกจาํนวนหน่ึงมค่ีาตํ่ากว่า                                         

สตูร          M  = L +                  

เมื่อ L  = ขีดจาํกัดล่างท่ีแท้จริงของคะแนนในช้ันท่ีมีมัธยฐาน

N  = จาํนวนข้อมลูท้ังหมด

i   = อัตรภาคช้ัน

F  = ความถ่ีสะสมของคะแนนในช้ันก่อนท่ีมีมัธยฐาน

f   = ความถ่ีของคะแนนในช้ันท่ีมีมัธยฐาน           

d

d

N
2

- F

f
i
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การวิเคราะห์ฐานนิยม (Mode : M  )
เป็นคะแนนท่ีมคีวามถ่ีสงูสดุในข้อมลูท่ีมีอยู่ท้ังหมด นิยมใช้กับ

ข้อมลูมาตรอันดับ และมาตรนามบญัญัติคาํนวณ 

สตูร          Mo  = 3M  + 2 x 
เมือ่ M   =  ฐานนิยม

M   = มธัยฐาน

o

d 

o 

d 
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พสัิย (Range)
เป็นความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนสงูสดุและค่าคะแนนตํ่าสดุ

ใช้บอกการกระจายอย่างคร่าวๆ

สตูร      พสัิย     = ค่าคะแนนสงูสดุ - ค่าคะแนนตํ่าสดุ
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ส่วนเบีย่งเบนควอไทล์

(Quartile Deviation : QD)
เป็นค่าท่ีได้จากการใช้ระยะห่างของควอไทล์ท่ี 1 ถึงควอไทล์ท่ี 3
หารด้วย 2 นิยมใช้คู้กับมธัยฐาน

สตูร      QD = Q - Q
2   

3 1
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ส่วนเบีย่งมาตรฐาน

(Standard Deviation : S)
เป็นค่าท่ีแสดงถึงการกระจายข้อมลูแต่ละตัวท่ีเบีย่งเบนไป

จากมชัฌิมเลขคณิต

สตูร      S =     ∑(x – x)
n - 1√

2
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ความแปรปรวน

(variance : S)
เป็นค่ากาํลังสองของส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน

สตูร      S =     ∑(x – x)
n - 1

2

2
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สัมประสิทธ์ิการวัดการกระจาย

(Coefficient of variation : C.V)
ใช่ในการเปรียบเทียบการกระจายของข้อมลู 2 ชดุท่ีมหีน่วย

ในหารวัดต่างกัน หรือมมีชัฌิมเลขคณิตต่างกัน

สตูร      C.V =    S
X

เมือ่          S     = ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน

x     = มชัฌิมเลขคณิต

X 100
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ความเบ ้(Skewness: S  )
เป็นค่าท่ีแสดงถึงลักษณะของข้อมลูว่ามลัีกษณะการ

แจกแจงความถ่ีสมมาตรหรือไมส่มมาตร

สตูร      S =     ∑(x – x)
n 
S

(1) ถ้ามีค่าเป็น - จะมีการแจกแจงแบบเบ้ซ้าย

(2) ถ้ามีค่าเป็น + จะมีการแจกแจงแบบเบ้ขวา

(3) ถ้ามีค่าเป็น 0 จะมีการแจกแจงแบบสมมาตร

3

k

k

3

199



ความโด่ง (Kurtosis : K  )
เป็นค่าท่ีแสดงถึงลักษณะสมมาตร 3 แบบ คือ โด่งมาก

(Leptokurtic) ปานกลาง (Mesokurtic)
โด่งน้อยหรือค่อนข้างแบน (Platykurtic)

สตูร      K =     ∑(x – x)
n 
S

(1) ถ้ามีค่าเป็น – จะมีการแจกแจงแบบ Platykurtic
(2) ถ้ามีค่าเป็น + จะมีการแจกแจงแบบ Leptokurtic
(3) ถ้ามีค่าเป็น 0 จะมีการแจกแจงแบบ Mesokurtic

4

u

u

4 - 3
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การวัดความสัมพทัธ์
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การวัดความสัมพทัธ์

เป็นการวัดความสัมพนัธ์ของตัวแปร 2 ตัว เรียกว่า 

Simple Correlation ค่าท่ีได้เรียกว่า สัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ (Correlation Efficient)
1. เมือ่การวัดตัวแปร 2 ตัว อยู่ในมาตรนามบญัญัติ

(Nominal Scale) ชนิด Dichotomous แบง่เป็น 2 
กรณี คือ

1.1 Phi Correlation
1.2 Tetrachloric Correlation

2. เมือ่การวัดตัวแปรท้ัง 2 อยู่ในมาตรอันดับจะใช้สหสัมพนัธ์

ท่ีเรียกว่า Spearman Rank Order Correlation 202



3. เมือ่ตัวแปรตัวหน่ึงอยู่ในมาตรอันตรภาคข้ึนไป และอีกตัว

แปรหน่ึง เป็น Dichotomous จะแบง่ออกเป็น 2 กรณี คือ

(1) Point Biserial Correlation
(2) Biserial Correlation

4. เมือ่ตัวแปรตัวหน่ึงอยู่ในมาตรอันตรภาคข้ึนไป ใช้

สหสัมพนัธ์ท่ีเรียกว่า Pearson Product Moment 
Correlation

5. เมือ่ตัวแปรท้ังคู่อยู่ในมาตรนามบญัญัติ และมจีาํนวน

Categories มากกว่า หรือเท่ากับ 2 จะใช้ 
Cramer’s V Coefficient
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Phi Correlation : r  
เป็นเป็นการใช้ตัวแปรท้ัง 2 เป็น True Dichotomous คือ

ตัวแปรท่ีมค่ีาเกิดข้ึนได้ตามธรรมชาติ เช่น เพศ  โดยค่า

สัมประสิทธ์ิมค่ีาต้ังแต่ 0 – 1
สตูร   r   =             bc - ad

(a + c)(b + d)(a + b)(c + d)
a = ความถ่ีเมือ่ตัวแปร X มค่ีาเป็น 0 ตัวแปร Y มค่ีาเป็น 1
b = ความถ่ีเมือ่ตัวแปร X มค่ีาเป็น 1 ตัวแปร Y มค่ีาเป็น 1
c  = ความถ่ีเมือ่ตัวแปร X มค่ีาเป็น 0 ตัวแปร Y มค่ีาเป็น 0
d  = ความถ่ีเมือ่ตัวแปร X มค่ีาเป็น 0 ตัวแปร Y มค่ีาเป็น 0

φ

φ

√
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Tetrachloric Correlation (r   )
ใช้เมือ่ตัวแปรท้ังสองเป็น Forced Ditchotomous โดยตัว

แปรท้ัง 2 จะถกูเปล่ียนอันตรภาคหรือมาตรอัตราส่วนมา

เป็นนามบญัญัติมค่ีาเพยีง 2 ค่า เช่นผลการสอบ เป็นสอบ

ได้ หรือสอบตก

สตูร  r =           

test

test COS
ad / bc

180
0

1  +√
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Spearman Rank Order Correlation (r  )
เป็นค่าสัมประสิทธ์ิท่ีได้จะมค่ีาต้ังแต่ -1 ถึง 1

สตูร      r =                       

เมือ่      N   = จาํนวนข้อมลู

D   = ผลต่างของอันดับท่ีของข้อมลู

2

s

s 1 - 6 ∑ D 
N(N -1)2
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Point Biserial Correlation(r  )
เมือ่ตัวแปร Dichotomous เป็น True Dichotomous

สตูร      r =  (x – x )
S

เมื่อ         X = ตัวแปรท่ีมีค่าเป็น True Dichotomous 
y = ค่าตัวแปรท่ีอยู่ในมาตรอันตรภาคข้ึนไป

X = ค่าเฉล่ียของตัวแปร x ในกลุ่มท่ี 1 ของตัวแปร y
X = ค่าเฉล่ียของตัวแปร x ในกลุ่มท่ี 2 ของตัวแปร y
S  = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร x

p  = สัดส่วนของจาํนวนตัวอย่างในกลุ่มท่ี 1 ของตัวแปร y
q  = สัดส่วนของจาํนวนตัวอย่างในกลุ่มท่ี 2 ของตัวแปร y

pbis

pbis p q

x
√pq n

n – 1 √

p

q

x 
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Biserial Correlation(r  )
เมือ่ตัวแปร Dichotomous เป็น True Dichotomous

สตูร      r =  (x – x )
S

เมือ่         X  = ตัวแปรท่ีมค่ีาเป็น Forced Dichotomous 
y  = ค่าตัวแปรท่ีอยู่ในมาตรอันตรภาคข้ึนไป

X  = ค่าเฉล่ียของตัวแปร x ในกลุ่มท่ี 1 ของตัวแปร y
X  = ค่าเฉล่ียของตัวแปร x ในกลุ่มท่ี 2 ของตัวแปร y
S  = ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของตัวแปร x

p  = สัดส่วนของจาํนวนตัวอย่างในกลุ่มท่ี 1 ของตัวแปร y
q  = สัดส่วนของจาํนวนตัวอย่างในกลุ่มท่ี 2 ของตัวแปร y
h  = ค่าความสงู Ordinate ท่ีจดุแบง่ของตัวแปร y

bis

bis p q

x

pq

p

q

x 

h
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Pearson-Product Correlation(r  )
เมือ่การวัดตัวแปรท้ัง 2 อยู่ในมาตรอันตรภาคข้ึนไป   

สตูร      r =              nΣxy - ΣxΣy
√ [nΣx – (Σx) ][n Σy –(Σy) ]

เมือ่         X  = ตัวแปรของ x
y  = ค่าตัวแปรของ y

ถ้าค่าเป็น + ตัวแปรท้ัง 2 จะมคีวามสัมพนัธ์กันในทางเดียวกัน

ถ้าค่าเป็น – ตัวแปรท้ัง 2 จะมคีวามสัมพนัธ์ตรงกันข้าม

xy 

xy
2 22 2
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Cramer’s Coefficient (r  )

สตูร      r =        χ
√ n (k – 1)

เมือ่         k  = จาํนวน Categories ของตัวแปร x หรือ y
ท่ีมค่ีาน้อยกว่า

เมือ่จาํนวน Categories เป็นขนาด 2x2 ค่า Cramer’s
Coefficient จะเท่ากับ Phi Coefficient

φ

φ
2

‘

‘
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สถิติอนมุาน

(Inferential Statistic)
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การใช้สถิติอนมุาน
1. การประมาณค่า (Estimation)

2. การทดสอบสมติฐาน (Testing Hypothesis)

(1) สถิติ Parametric ใช้ทดสอบนัยสาํคัญทาง

สถิติเมือ่ข้อมลูอยู่ในอันตรภาคหรืออัตราส่วน 

ได้แก่ z-test, t-test, F-test และ χ-test
(2) สถิติ Non-Parametric ใช้ทดสอบนัยสาํคัญทาง

สถิติเมือ่ข้อมลูอยู่ในมาตรนามบญัญัติหรือมาตร 

อันดับ ได้แก่ χ-test, McNemar-test, Sign-
test

2

2
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สมมติฐาน (Hypothesis)
1. สมมติฐานการวิจัย (Research Hypothesis) เป็น

คาํตอบท่ีคาดหวังของงานวิจัย ท่ีได้มาจากการค้นคว้า

ทางทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัย

2. สมมติฐานทางสถิติ (Statistical Hypothesis) เป็น

ข้อความทางคณิตศาสตร์ท่ีระบถึุงลักษณะขอพารามเีตอร์ 

หรือเป็นข้อความท่ีต้องการพสิจูน์ด้วยวิธีทางสถิติ

(1) สมมติฐานฐานศูนย์ (Null Hypothesis)
(2) สมมติฐานทางเลือก (Alternative H)
- ไมม่ทิีศทาง : ไมก่าํหนดทิศทางของความแตกต่าง

- มทิีศทาง   : กาํหนดทิศทางของความแตกต่าง : มากหรือน้อยกว่า213



ความคลาดเคล่ือน

ในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
1. แบบท่ี 1 : การปฏิเสธสมมติฐานศูนย์ท่ีถกูต้อง (α)                     
2. แบบท่ี 2 : การยอมรับสมมติฐานศูนย์ท่ีผดิ (β)

โดยท่ัวไปกาํหนดค่า α ในการทดสอบเท่ากับ 0.5
การตัดสินใจ

ปฏิเสธ H        ยอมรับ H
ความเป็นจริง     H   ถกู α ถกูต้อง

H ผดิ      ถกูต้อง β
α : เป็นระดับนัยสาํคัญ หรือ ระดับความเช่ือมั่น

o o

o

o
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การประมาณการค่าเฉล่ียในประชากร
1. การประมาณค่าแบบจดุ เป็นการประมาณค่าµ ด้วย X

สตูร         x           = Σ X
N

2. แบบประมาณค่าเป็นช่วง เป็นการแจกแจงปกติมาตรฐานมา

ประมาณค่า ทาํให้ได้ค่าเฉล่ียท่ีควรจะเป็นในประชากร

สตูร 1. เมือ่ทราบความแปรปรวนของประชากร
Z =     X - µ หรือ

σ / √ n
µ       =   X + z        

ค่า Z = 1.96 ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95% ถ้า 2.58 ระดับความเช่ือมัน่ 99%                     

σ
√ n
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สตูร 2. เมือ่ไมท่ราบความแปรปรวนของประชากรแต่ทราบ

ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง

µ       =   X + z         , df  = n – 1

สตูร 3. เมือ่ไมท่ราบความแปรปรวนของประชากรแต่ทราบ

ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างและใช้กลุ่มตัวอย่าง

ขนาดเล็ก (n<30) สามารถใช้ค่า t แทนค่า Z ได้

µ       =   X + t        , df  = n – 1

S
√ n

S
√ n
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การอ่านค่า t เพือ่ประมาณค่า
1. ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95% เท่ากับความน่าจะเป็น 0.95

ของความคลาดเคล่ือนเท่ากับ 1 – 0.95 = 0.05
2. นาํค่า 0.05 หารด้วย 2 = 0.025
3. อ่านค่า t ในตารางการแจกแจงค่า t   
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การทดสอบสมมติฐาน

เก่ียวกับค่าเฉล่ียของประชากร

(µ)
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จาํนวนกลุ่มตัวอย่าง                      

สถิติทดสอบท่ีใช้                     

1. เมื่อทราบความแปรปรวน

ของประชากร ใช้ z – test
2. เมื่อไม่ทราบความแปร

ปรวนของประชากร ใช้

t - test

การใช้สถิติทดสอบเมือ่มกีลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม

ใช้เมือ่                      
1. ต้องการสรปุอ้างอิงค่าเฉล่ียจากกลุ่ม

ตัวอย่าง (x) ไปยังค่าเฉล่ียประชากร (µ)
2. ค่าเฉล่ียของตัวแปรอยู่ในมาตรอันตรภาค

หรืออัตราส่วน เช่น อายุ

3. กลุ่มตัวอย่างมคีวามเป็นตัวแทนท่ีดีของ

ประชากร (วิธีสุ่มต้องมขีนาดเหมาะสม)
4. ข้อมลูท่ีใช้ในการทดสอบเป็นไปตามข้อตกลง

เบื้องต้นของการใช้ z-test, และ t-test คือ

(1) กลุ่มตัวอย่างสุ่มมาจากประชากรท่ีมีการ

แจกแจงปกติ

(2) ค่าของตัวแปรตามเป็นอิสระต่อกัน 
219



จาํนวนกลุ่มตัวอย่าง                      

สถิติทดสอบท่ีใช้                     

1. เมื่อกลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 เป็นอิสระต่อกันและ

ทราบความแปรปรวนของประชากรท้ัง 2 ใช้ z 
– test
2. เมื่อกลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 เป็นอิสระต่อกันไม่

ทราบความแปรปรวนของประชากร ท้ัง 2 กลุ่ม

แต่ทดสอบได้ว่าความแปรปรวนของประชากร

ท้ัง 2 กลุ่มเท่ากันใช้ t – pooled-test
3. เมื่อกลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 เป็นอิสระต่อกันไม่

ทราบความแปรปรวนของประชากร ท้ัง 2 กลุ่ม

แต่ทดสอบได้ว่าความแปรปรวนของประชากร

ท้ัง 2 กลุ่มไม่เท่ากันใช้ t – separated -
test

การใช้สถิติทดสอบเมื่อมีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน

ใช้เมือ่                      
1. ต้องการเปรียบระหว่าง 2 กลุ่มประชากร 

2. ต้องการสรปุอ้างอิงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของ

ประชากร

3. ค่าของตัวแปรอยู่ในมาตรอันตรภาคหรืออัตราส่วน 

เช่น อายุ รายได้ คะแนนสอบ

4. กลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 มีความเป็นตัวแทนท่ีดีของของ

ประชากร (วิธีการสุ่มถกูต้องและมีขนาดเหมาะสม)
5. ข้อมลูท่ีใช้ในการทดสอบเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น

ของการใช้  z-test, และ t-test คือ

(1) กลุ่มตัวอย่างสุ่มมาจากประชากรท่ีมีการแจกแจง

ปกติ

(2) ค่าของตัวแปรตามเป็นอิสระต่อกัน 

220



จาํนวนกลุ่มตัวอย่าง                      

สถิติทดสอบท่ีใช้                     

1. เมื่อกลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 
ไม่เป็นอิสระต่อกันใช้ t –
dependent-test

การใช้สถิติทดสอบเมื่อมีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มท่ีไมเ่ป็นอิสระต่อกัน 

ใช้เมือ่                      
1. ต้องการเปรียบระหว่าง 2 กลุ่มประชากร ท่ีไม่เป็นอิสระต่อ

กัน (สุ่มแบบ Matching Pair) หรือกลุ่มตัวอย่างท่ีมีการ

เก็บข้อมลู 2 คร้ังจากเคร่ืองมือเดียวกัน

2. ต้องการสรปุอ้างอิงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียจาดกลุ่ม

ตัวอย่างกลับไปยังค่าเฉล่ียของประชากร

3. ค่าของตัวแปรอยู่ในมาตรอันตรภาคหรืออัตราส่วน เช่น 

อายุ รายได้ คะแนนสอบ

4. กลุ่มตัวอย่างมีความเป็นตัวแทนท่ีดีของของประชากร 

(วิธีการสุ่มถกูต้องและมีขนาดเหมาะสม)
5. ข้อมลูท่ีใช้ในการทดสอบเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของ

การใช้  z-test, และ t-test คือ

(1) กลุ่มตัวอย่างสุ่มมาจากประชากรท่ีมีการแจกแจงปกติ

(2) ค่าของตัวแปรตามเป็นอิสระต่อกัน 
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จาํนวนกลุ่มตัวอย่าง                      

สถิติทดสอบท่ีใช้                     

1. เมื่อกลุ่มตัวอย่าง 2 
กลุ่มข้ึนไปเป็นอิสระต่อกัน

ใช้ one-way ANOVA

การใช้สถิติทดสอบเมื่อมีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มข้ึนไปท่ีเป็นอิสระต่อกัน 

ใช้เมือ่                      
1. ต้องการเปรียบระหว่าง 2 กลุ่มประชากรข้ึนไป

2. ต้องการสรปุอ้างอิงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย

จากกลุ่มตัวอย่างกลับไปยังค่าเฉล่ียของประชากร

3. ค่าของตัวแปรอยู่ในมาตรอันตรภาคหรือ

อัตราส่วน เช่น อายุ รายได้ คะแนนสอบ

4. กลุ่มตัวอย่างมคีวามเป็นตัวแทนท่ีดีของของ

ประชากร (วิธีการสุ่มถกูต้องและมขีนาดเหมาะสม)
5. ข้อมลูท่ีใช้ในการทดสอบเป็นไปตามข้อตกลง

เบื้องต้นของการใช้  z-test, และ t-test คือ

(1) กลุ่มตัวอย่างสุ่มมาจากประชากรท่ีมีการแจก

แจงปกติ

(2) ค่าของตัวแปรตามเป็นอิสระต่อกัน 222



การใช้สถิติทดสอบ

ความแปรปรวนของประชากร

(σ )2
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จาํนวนกลุ่มตัวอย่าง                      

สถิติทดสอบท่ีใช้                     

1. เมื่อกลุ่มตัวอย่าง 2 
กลุ่มตัวอย่าง

ใช้ F - test

การใช้สถิติทดสอบความแปรปรวนกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม

ใช้เมือ่                      
1. ต้องการเปรียบค่าความแปรปรวนระหว่าง 2 กลุ่ม

2. ต้องการสรปุอ้างอิงค่าความแปรปรวนจากกลุ่มตัวอย่าง

กลับไปยังค่าความแปรปรวนเฉล่ียของประชากร

3. ค่าของตัวแปรอยู่ในมาตรอันตรภาคหรืออัตราส่วน เช่น 

อายุ รายได้ คะแนนสอบ

4. กลุ่มตัวอย่างมีความเป็นตัวแทนท่ีดีของของประชากร 

(วิธีการสุ่มถกูต้องและมีขนาดเหมาะสม)
5. ข้อมลูท่ีใช้ในการทดสอบเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของ

การใช้  F-test
(1) กลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 มีอิสระต่อกัน

(2) ค่าของข้อมลูแต่ละหน่วยเป็นอิสระต่อกัน

(3) กลุ่มตัวอย่างมาจากประชากรท่ีมีการแจกแจงปกติ
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การทดสอบสมมติฐาน

เก่ียวกับความถ่ี
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จาํนวนกลุ่มตัวอย่าง                      

ใช้ตารางแจกแจงความถ่ี

ตัวเดียว   

ใช้ χ - test

การใช้สถิติทดสอบความถ่ีของข้อมลู 1 ตัวแปร

ใช้เมือ่                      
1. ต้องการทดสอบความถกูต้องทางทฤษฎี

2. ความเท่าเทียมกันของสัดส่วน

3. ต้องการอ้างอิงผลจากการกลุ่มตัวอย่าง

กลับไปยังประชากร

4. ข้อมลูท่ีใช้ในการทดสอบเป็นไปตาม

ข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้ χ -test คือ

(1) กลุ่มตัวอย่างสุ่มมาจากประชากร

(2) ข้อมลูแต่ละค่าเป็นอิสระต่อกัน

2

2
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จาํนวนกลุ่มตัวอย่าง                      

ใช้ตารางแจกแจงความถ่ี

สองทาง   

ใช้ χ - test

การใช้สถิติทดสอบความถ่ีของข้อมลู 2 ตัวแปร

ใช้เมือ่                      
1. ต้องการเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ข้อมลู 2 ชดุ หรือต้องการทดสอบ

ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร

3. ต้องการอ้างอิงผลจากการกลุ่มตัวอย่างไป

ยังประชากร

4. ข้อมลูท่ีใช้ในการทดสอบเป็นไปตาม

ข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้ χ -test คือ

(1) กลุ่มตัวอย่างได้รับการสุ่มมาจาก

ประชากร

(2) ข้อมลูแต่ละค่าเป็นอิสระต่อกัน 

2

2
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ข้ันตอนคาํนวณใน

การทดสอบสมมติฐานสถิติ
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1. ต้ังสมมติฐานทางสถิติ ประกอบด้วย H และ H 
2. กาํหนดค่า α
3. เลือกสตูรให้เหมาะสม ประกอบด้วย χ - test,

z-test, t-test และ F-test
4. อ่านค่าวิกฤตจากตาราง χ , z, t และ F
5. เปรียบเทียบค่าท่ีคาํนวณได้และค่าจากตาราง

แล้วแปลผล 

0 1

2

2
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การคาํนวณใน

การทดสอบค่าเฉล่ีย

กลุ่มตัวอย่างเดียว        
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การคาํนวณในการทดสอบค่าเฉล่ีย

กลุ่มตัวอย่างเดียว        

เป็นการทดสอบเพือ่สรปุอ้างอิง x ไปยัง µ เง่ือนไขการเลือก

ใช้สตูรมดัีงน้ี

1. เมือ่ทราบ σ ใช้ z-test 
z    = x - µ

σ/√n
เมือ่ (1) กลุ่มตัวอย่างสุ่มมาจากประชากรท่ีมกีารแจกแจงปกติ

(2) ค่าของตัวแปรตามเป็นอิสระต่อกัน

(3) ทราบค่าความแปรปรวน (σ)

2

2
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การอ่านค่า z, t, F 
ในการทดสอบสมมติฐาน

ทางสถิติ

0
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การอ่านตาราง z ในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ

1. การทดสอบสมมติฐานแบบไม่มทิีศทาง

(1) ท่ีระดับนัยสาํคัญ (α) 0.05 ซ่ึงเท่ากับความน่าจะเป็น

ของความคลาดเคล่ือนแบบท่ี 1 (Type 1 Error)
(2) นาํค่า 0.05 หารด้วย 2 เท่ากับ 0.025
(3) จากพื้นท่ีใต้โค้งปกติท้ังหมดมค่ีาเท่ากับ 1 เมือ่นาํ

มาแบง่คร่ึงเท่ากับ 0.5
(4) นาํ 0.5 ลบด้วย 0.025 เท่ากับ 0.475
(5) หาค่า 0.475 ในตาราง หากค่า z ท่ีคาํนวณได้มค่ีา

มากกว่าหรือน้อยกว่าค่า z ท่ีเปิดจากตาราง จะปฏิเสธ

ค่า H0
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2. การทดสอบสมมติฐานแบบมีทิศทาง

(1) ท่ีระดับนัยสาํคัญ (α) 0.05 ซ่ึงเท่ากับความน่าจะเป็น

ของความคลาดเคล่ือนแบบท่ี 1 (Type 1 Error)
(2) จากพื้นท่ีใต้โค้งปกติท้ังหมดมค่ีาเท่ากับ 1 เมือ่นาํ

มาแบง่คร่ึงเท่ากับ 0.5
(3) นาํ 0.5 ลบด้วย 0.05 เท่ากับ 0.45
(4) หาค่า 0.45 ในตาราง หากค่า z ท่ีคาํนวณได้มค่ีา

เป็น + ถ้าเป็นการทดสอบความแตกต่างแบบมากกว่า

น้อยกว่า และมค่ีาเป็น – เมือ่เป็นการทดสอบความ

แตกต่างแบบน้อยกว่า
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การอ่านตาราง t ในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ

1. การทดสอบสมมติฐานแบบไมม่ทิีศทาง
(1) ท่ีระดับนัยสาํคัญ (α) 0.05 ซ่ึงเท่ากับความน่าจะเป็น

ของความคลาดเคล่ือนแบบท่ี 1 (Type 1 Error)
(2) นาํค่า 0.05 หารด้วย 2 เท่ากับ 0.025
(3) อ่านค่า t ในตาราง ค่าท่ีอยู่ตรงกลางจะเป็นค่า t
(4) ค่า t ท่ีคาํนวณได้มค่ีามากกว่าหรือน้อยกว่าค่า t

ท่ีเปิดจากตาราง จะปฏิเสธค่า H ซ่ึงแสดงว่า

ค่าเฉล่ียกลุ่มท้ัง 2 แตกต่างกัน 
0
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2. การทดสอบสมมติฐานแบบมทิีศทาง
(1) ท่ีระดับนัยสาํคัญ (α) 0.05 ซ่ึงเท่ากับความน่าจะเป็น

ของความคลาดเคล่ือนแบบท่ี 1 (Type 1 Error)
(2) อ่านค่า t ในตาราง ค่าท่ีอยู่ตรงกลางจะเป็นค่า t
(3) ค่า t ท่ีคาํนวณได้มค่ีาเป็น + เมือ่ค่าน้ีเป็นการทดสอบ

ความแตกต่างแบบมากกว่า หรือมค่ีาเป็น – เมือ่

เป็นการทอสอบความแตกต่างแบบน้อยกว่า

(4) ค่า t ตํ่าสดุเท่ากับ -∝ สงูสดุเท่ากับ +∝
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การคาํนวณในการทดสอบ

เพือ่เปรียบค่าเฉล่ียของ 2 กลุ่มตัวอย่าง
เป็นการทดสอบเพือ่อ้างอิงความแตกต่างระหว่าง x และ x
ไปยัง µ และ µ โดยการใช้สตูร ดังน้ี ๙

1. เมือ่กลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน

H   :         µ = µ
H   :    µ = µ  หรือ µ > µ  หรือ µ < µ

เมือ่ทราบค่า σ และ σ  ใช้ z – test จากสตูร

z    = x – x
σ   σ

√ n    n

1

1

2

2

1 20

1 21 1 2 1 2
2 2
1 2

1 2
2 2
1 2

1 2
+
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2. เมือ่ไมท่ราบค่า σ และ σ  แต่ทดสอบได้ว่า σ = σ
ซ่ึงทดสอบโดยใช้ F-test ใช้ t-pooled test

t    = x – x            df = n + n - 2
1      1

√ n    n

หรือ         S     = (n - 1) S + (n – 1) S
n + n - 2                          

1

2
2

2

1 2

1

2

2 2
1 2

1 2

2
p

1 2

1 2

+

2 2
1 2

S

p

2
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2. เมือ่ไมท่ราบค่า σ และ σ  แต่ทดสอบได้ว่า σ = σ
ซ่ึงทดสอบโดยใช้ F-test ใช้ t-pooled test

t    = x – x            df =  v
S      S

√ n    n
S    S

หรือ         v     =           n    n 
(S   n )   (S    n )
n - 1       n - 1                          

1
2

2
2

2

2 

1
2

2 2
1 2

1 2

21

1 2

+

2 2
1 2

2 2
1 2

+

+

2

1 2
+
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การคาํนวณในการทดสอบ

เพือ่เปรียบค่าเฉล่ียของ 2 กลุ่มตัวอย่างข้ึนไป

ใช้ One-way ANOVA ในการทดสอบ 

ข้อสมมติฐานเบื้องต้น

1. การแจกแจงของค่าท่ีสังเกตได้ของตัวแปรตาม

ในประชากรเป็นการแจกแจงแบบปกติ
(Normal Distribution)

2. ความแปรปรวนในแต่ละกลุ่มตัวอย่างของตัวแปรเท่ากัน

(Homogeneity of Variance)
3. กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มเป็นอิสระต่อกัน

240



การวิเคราะห์ความค่างของค่าเฉล่ีย
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การวิเคราะห์ข้อมลูในเชิง

คณุลักษณะ 
(Qualitative Data Analysis)
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การวิจัยในเชิงคณุภาพ (Qualitative)
เป็นการดาํเนินงานท่ีมลัีกษณะเป็นการบรรยาย หรือเป็นการเล่า

เร่ืองราวต่างๆท่ีเกิดข้ึนของผูใ้ห้ข้อมลูหรือเป็นบันทึกจาก

เอกสารต่างๆท้ังในอดีตและปัจจบุนั การวิเคราะห์ข้อมลูเชิง

คุณลักษณะ ประกอบด้วย

1. การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)
2. การเปรียบเทียบรปูแบบ (Pattern Matching)
3. การสร้างกรอบการอธิบาย (Explanation Building)
(4) การวิเคราะห์ตามระยะเวลา (Time-series)
(5) การวิเคราะห์เชิงสาเหต ุ(Logical Analysis)
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การวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis)

1. วิเคราะห์แยกแยะรายละเอียดของเหตกุารณ์ หรือประเด็น

ศึกษาว่า มตัีวแปรย่อย หรือส่วนประกอบอะไรบา้ง

2. จัดหมวดหมูตั่วแปรหรือส่วนประกอบเหล่าน้ัน

3. ศึกษาถึงการเช่ือมโยงของตัวแปรหรือส่วนประกอบเหล่าน้ัน

4. สรปุเพือ่แสดงสาระสาํคัญท่ีเป็นข้อค้นพบจากการศึกษา

หมายเหตุ ทักษะ และการจับประเด็น จะเป็นเร่ืองท่ีสาํคัญ
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การเปรียบเทียบรปูแบบ

(Pattern Matching)
เป็นการวิเคราะห์ท่ีอาศัยการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้อง

เป็นสาํคัญ การสร้างรปูแบบประกอบด้วย

1. รปูแบบเดียว เป็นการสร้างรปูแบบของเหตกุารณ์และ

ส่วนประกอบย่อยในเหตกุารณ์น้ัน ท่ีได้จากการทบทวน

เอกสาร แล้วเก็บรวบรวมข้อมลูเพือ่ยืนยันรปูแบบท่ีสร้างข้ึน

2. รปูแบบท่ีเป็นไปได้ท้ังหมด มกีรณีต้ังแต่ 2 เหตกุารณ์ข้ึนไป

จากน้ันนาํข้อมลูท่ีได้มาเปรียบเทียบกับรปูแบบท่ีวางไว้ ว่า

มคีวามสอดคล้อง หรือใกล้เคียง หรือแตกต่างกันอย่างไร
245



การสร้างกรอบการอธิบาย 

(Explanation Building)
เป็นลักษณะหน่ึงของ Pattern Matching ท่ีพเิศษ 

ออกไปโดย

1. ต้องอธิบายความเช่ือมโยงของตัวแปรท่ีเกิดข้ึน 

นอกเหนือจากการแสดงรปูแบบความสัมพนัธ์ของ

ตัวแปรท่ีสร้างข้ึนจากทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัย 

2. จะมคีวามซับซ้อนและยุ่งยากมากกว่า

3. จากน้ันจึงยืนยันลักษณะของ Explanation Building
ท่ีสร้างข้ึนด้วยข้อมลูเชิงประจักษ์
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การวิเคราะห์ตามระยะเวลา 
(Time-series)

เป็นการศึกษาการเปล่ียนแปลงลักษณะหรือเหตกุารณ์ตาม

ช่วงเวลา มลัีกษณะเหมอืน Time-series ในการวิจัยเชิง

ปริมาณ แบง่เป็น

1. Simple Time-series เป็นการเปล่ียนแปลงตาม

ช่วงเวลาของตัวแปรเดียว

2. Complex Time-series เป็นการเปล่ียนแปลงตาม

ช่วงเวลาของหลายตัวแปรในคราวเดียวกัน เพือ่ทาํให้เห็น

ภาพชัดเจนมากข้ึน
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การวิเคราะห์เชิงสาเหต ุ

(Logical Analysis)
เป็นการวิเคราะห์ในลักษณะความสัมพนัธ์ระหว่าง

เหตกุารณ์ท่ีเกิดข้ึนตามมาในลักษณะของความเป็นเหตุ

เป็นผล ทาํการวิเคราะห์ข้อมลูโดยนาํข้อมลูท่ีรวบรวม

ได้ทาํเป็น Matrix แสดงเหตกุารณ์ท่ีเกิดข้ึนและ

ผลงานท่ีตามมาของเหตกุารณ์น้ัน
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การตรวจสอบความถกูต้องของการวิเคราะห์

1. การสร้างคาํอธิบายอ่ืนข้ึนเปรียบเทียบ 

(Rival Explanation)
2. การสร้างรปูแบบเชิงลบ (Negative Case)

เพือ่ใช้เปรียบเทียบ

3. การใช้หลายมมุมอง (Triangulation) โดย
(1) ใช้ข้อมลูหลายแหล่งมาร่วมกันอธิบาย

(2) ใช้ผูวิ้เคราะห์ข้อมลูหลายคน

(3) ใช้วิธีการศึกษาหลายวิธี

(4) ใช้วิธีวิเคราะห์หรือแปรความหมายหลายวิธี 249



ความคลาดเคล่ือน

ในการเก็บรวบรวมข้อมลู

1. จากการสังเกตของผูร้วบรวมข้อมลู

2. เวลาท่ีเก็บข้อมลู

3. กลุ่มเป้าหมายท่ีเก็บข้อมลูท่ีไมต่รงเหตุการณ์
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ข้อควรระวังในการสรปุอ้างอิง

1. การสรปุอ้างอิงไปยังสถานการณ์อ่ืน

2. การสรปุอ้างอิงไปยังบคุคลอ่ืน

3. การสรปุอ้างอิงไปยังเวลาอ่ืน

4. การสรปุอ้างอิงไปยังบริบทอ่ืน
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การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัย
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องค์ประกอบข้อเสนอโครงการวิจัย

1. ช่ือโครงการวิจัย

2. ผูวิ้จัย หรือคณะผูด้าํเนินการวิจัย

3. ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา

4. วัตถปุระสงค์ของการวิจัย

5. การทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้อง

6. สมมติฐานการวิจัย

7. ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย

8. นิยามศัพท์ 253



9. วิธีดาํเนินการวิจัย

(1) ประชากร

(2) ตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง

(3) การเก็บรวบรวมข้อมลู

(4) เคร่ืองมอืเครื่องใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู

(5) การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ

(6) การวิเคราะห์ข้อมลู : สถิติท่ีใช้ในการวิจัย

10. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

11. ระยะเวลาทาํการวิจัย

12. รายละเอียดงบประมาณทาํการวิจัย
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การเขียนรายงาน

การวิจัย
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รายละเอียดในรายงานการวิจัย

1. บทคัดย่อ (Abstract)
2. สารบญั (Content)
3. สารบญัตาราง (Tabulation Content)
4. สารบญัแผนภาพ (ถ้าม)ี
5. บทท่ี 1 บทนาํ

6. บทท่ี 2 การทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้อง

7. บทท่ี 3 วิธีดาํเนินการวิจัย
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8. บทท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู

9. บทท่ี 5 สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

10. รายการอ้างอิง

11. ภาคผนวก

12. ประวัติผูวิ้จัย
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การเขียนบทคัดย่อ (Abstract)
เป็นการบง่บอกผลงานของผูวิ้จัยท่ีได้ทาํมาท้ังหมด

พร้อมข้อค้นพบท่ีได้จากการวิจัย เป็นส่วนท่ีทาํให้ผูอ่้าน

สนใจหรือไมส่นใจในงานท่ีนาํเสนอหรือไม ่การเล่าเร่ืองควร

มคีวามยาวไมเ่กิน 1 หน้ากระดาษ A หรือ 200คาํใน

ภาษาอังกฤษ และควรมอีงค์ประกอบดังน้ี
1. วัตถปุระสงค์ของการวิจัย

2. วิธีการวิจัยโดยสรปุ เช่น ประชากร การสุ่มตัวอย่าง 

การเก็บข้อมลู และการวิเคราะห์ข้อมลู

3. ข้อค้นพบท่ีสาํคัญ

4. ข้อเสนอแนะท่ีสาํคัญ 258



การเขียนความเป็นมาและ

ความสาํคัญของปัญหา
1. เกิดเหตกุารณ์หรือเกิดปรากฏการณ์อะไรข้ึน

2. รายละเอียดเหตกุารณ์สรปุว่าเป็นอย่างไร

3. ความรนุแรงของปัญหา

4. ความสัมพนัธ์หรือผลกระทบต่อส่ิงอ่ืน

5. การศึกษาเร่ืองน้ีมใีครทาํบา้งหรือไม่

6. ประเด็นปัญหาการวิจัย มอีะไรบา้ง 

เป็นทางบวก หรือทางลบ
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การเขียนวัตถปุระสงค์การวิจัย

ควรเขียนให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาการวิจัย

มคีวามเป็นไปได้ มขีอบเขตพอเหมาะ มผีลท่ีเป็น

ประโยชน์เท่าน้ัน
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การเขียนสมมติฐานการวิจัย

ควรเขียนให้สอดคล้องกับวัตถปุระสงค์การวิจัย

มกีารระบลัุกษณะตัวแปร หรือความสัมพนัธ์ระหว่าง

ตัวแปร หรือแสดงเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มประชากร       
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การเขียนขอบเขตการวิจัย
เป็นการระบขุ้อจาํกัดการวิจัย ประกอบด้วย

1. กลุ่มประชากรเป้าหมาย

2. ตัวแปรท่ีเลือกมาศึกษา

3. วิธีวิจัย       
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การเขียนนิยามศัพท์

เป็นการส่ือความหมายตรงกับผูวิ้จัย เน่ืองจากศัพท์

ท่ีใช้อาจจะพบได้ในงานวิจัยอ่ืนท่ีมคีวามหมายแตกต่าง

กัน และเป็นการสร้างความเข้าใจเบื้องต้น แบง่เป็น

1. นิยามศัพท์เชิงทฤษฎี

2. นิยามศัพท์เชิงปฏิบติัการ : เป็นนิยามศัพท์

ในข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมอืการวิจัย (บทท่ี 3)
เพือ่นาํไปสู่การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา       
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การเขียนข้อตกลงเบื้องต้น

หรือข้อจาํกัดการวิจัย

เป็นการบง่บอกถึงจดุอ่อนของการวิจัย

เมือ่ผูวิ้จัยไมส่ามารถควบคมุสถานการณ์บางอย่างได้       
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การเขียนประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย

เขียนให้สอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ และเป็น

ประโยชน์ท่ีได้จริง ไมเ่กินขอบเขตการวิจัย    
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การเขียนบทท่ี 2 
การทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้อง      

ส่วนท่ี 1 การค้นคว้าเก่ียวกับตัวแปรการวิจัย แยกตาม

แหล่งท่ีมาของรายละเอียด

1. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องและสนับสนนุ

2. แนวคิดท่ีเก่ียวข้องและสนับสนนุ

3. ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

โดยมกีารสรปุประเด็นท่ีน่าสนใจจากการศึกษา      
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ส่วนท่ี 2 การค้นคว้าเก่ียวกับวิธีการสร้างเคร่ืองมอื

วัดตัวแปร

ตัวแปรคุณลักษณะหรือตัวแปรแฝง (Latent Trait)
ได้แก่ เจตคติ ความเช่ือ ค่านิยม เป็นต้นจะมีแนวคิดทางทฤษฎีท่ี

สนับสนนุการสร้างเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย จาํเป็นต้องเลือกให้

เหมาะสมกับการวิจัย

ประกอบกับเป็นตัวแปรท่ีซับซ้อน การค้นคว้าเอกสารท่ี

เก่ียวข้องจะช่วยให้เกิดแนวทางและความเหมาะสมของการสร้าง

เคร่ืองมือ ผูวิ้จัยควรแสดงผลการค้นคว้าและการตัดสินใจว่า

จะเลือกเคร่ืองมือในส่วนใดด้วย
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ส่วนท่ี 3 การค้นคว้าเก่ียวกับสถิติช้ันสงูในการวิจัย
บางกรณีผูวิ้จัยจาํเป็นต้องใช้สถิติช้ันสงูมาพฒันาดัชนีท่ีใช้

ช้ีให้เห็นระดับคุณภาพชีวิต ดังเช่น การวิเคราะห์องค์ประกอบ 

(Factor Analysis) ผูวิ้จัยจึงควรแสดงแนวคิดของ

สถิติน้ันอย่างคร่าวๆ โดยให้ผูอ่้านเข้าใจแนวคิดเท่าน้ัน ไม่

จาํเป็นต้องแสดงรายละเอียดในการคาํนวณ เพราะสถิติ

เหล่าน้ีมโีปรแกรมในการคาํนวณท้ังส้ิน
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การเขียนบทท่ี 3
วิธีดาํเนินการวิจัย      

ข้ันตอนรายละเอียดประกอบด้วย

1. ประชากรศึกษา : ระบกุลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการศึกษา

2. กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง (ในกรณีท่ีไมส่ามารถ

ศึกษาท้ังประชากร)
3. ตัวแปรท่ีศึกษา

4. วิธีการสร้างเคร่ืองมอื

(1) นิยามเชิงทฤษฎี

(2) นิยามเชิงปฏิบติัการ
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(3) ตารางแสดงพฤติกรรมบง่ช้ีในแต่ละ

ประเด็นของตัวแปร

(4) ข้อคาํถามท่ีได้

5. การบรรยายข้ันตอนในการดาํเนินงานวิจัย

6. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื

7. การวิเคราะห์ข้อมลู

(1) วิธีการท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู

(2) ความเหมาะสมของวิธีการกับข้อมลู

(3) ความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์การวิจัย

(4) ความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย

(5) ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ต้องตอบปัญหาการวิจัยได้270



การเขียนบทท่ี 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมลู     

1. องค์ประกอบท่ีจาํเป็น ประกอบด้วย

(1) ออกแบบตารางท่ีจะใช้นาํเสนอข้อมลู

(2) การออกแบบแผนภมูท่ีิจะใช้ในการนาํเสนอข้อมลู

2. ลักษณะการนาํเสนอ

(1) ตาราง + คาํบรรยายใต้ตาราง

(2) แผนภมู ิ+ คาํบรรยายใต้แผนภมูิ

(3) ตาราง + แผนภมู ิ+ คาํบรรยายใต้แผนภมูิ
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3. หลักการในการเขียน ประกอบด้วย

(1) การจัดทาํคาํบรรยาย
. การบรรยาย ให้แสดงจดุเด่น จดุด้อย และจดุท่ีน่าสนใจ

อย่างชัดเจน

. การแปลผล เป็นการนาํการบรรยายผลจากการทดสอบมา

แปลผลว่าสอดคล้องหรือแตกต่างจากสมมติฐานทางสถิติ

ท่ีกาํหนดไว้หรือไม่ อย่างไร

(2) ลาํดับการนาํเสนอการวิเคราะห์ข้อมลู
. แสดงตารางท่ีอธิบายถึงลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างท่ีได้

. แสดงตารางลักษณะของตัวแปรต่างๆในกลุ่มตัวอย่างท่ีเก็บรวบรวมได้

. แสดงตารางผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามลาํดับสมมติฐานการวิจัย
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การเขียนบทท่ี 5
สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ    

ส่วนท่ี 1 สรปุผลการวิจัย

1. เป็นการสรปุผลในบทท่ี 4 โดยเขียนตามลาํดับของ

วัตถปุระสงค์และสมมติฐานการวิจัย

2. เขียนให้ได้ใจความ กะทัดรัด ชัดเจน ตรงไปตรงมา

3. ไมเ่พิม่เติมความเห็นของผูวิ้จัย
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ส่วนท่ี 2 การอภิปรายผลการวิจัย

เป็นการตีความ ประเมนิข้อค้นพบจากการวิจัยเพือ่ยืนยันหรือ

อธิบายความสอดคล้องและความแตกต่าง ระหว่างข้อค้นพบ 

และสมมติฐานการวิจัย

1. จดุมุง่หมายการอภิปรายผล

(1) เพือ่ตีความหมาย ผลการวิเคราะห์ข้อมลูในบทท่ี 4
(2) เพือ่ประเมนิข้อค้นพบ

(3) เพือ่เปรียบเทียบข้อค้นพบกับผลงานวิจัยท่ีผา่นมา

(4) เพือ่เปรียบเทียบข้อค้นพบกับทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง
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2. หลักในหารเขียน

(1) เขียนตอบวัตถปุระสงค์ให้ครบถ้วน และสังเคราะห์ผล

เพือ่ยืนยันสมมติฐานท่ีกาํหนดไว้

(2) แสดงผลการวิจัยท่ีพบว่า สนับสนนุ หรือขยายใน

รายละเอียดท่ีแตกต่างจากทฤษฎี หรือแนวคิดอย่างไร

(3) ช้ีให้เห็นถึงจดุอ่อนของการวิจัยเช่น การใช้เครื่องมอื 

การสุ่มตัวอย่าง ตัวแปรแทรกซ้อน

(4) ช้ีผลประโยชน์ท่ีได้จากข้อค้นพบ
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3. ลักษณะการเขียน ม ี4 แบบ

แบบท่ี 1 

แบบท่ี 2

ข้อค้นพบ

บทท่ี 4 

แนวคิด ทฤษฎี 

ผลงานวิจัยอ่ืน

บทท่ี 2 

เขียนอภิปรายผล

และข้อเสนอแนะ

ข้อค้นพบ

บทท่ี 4 
เขียนอภิปรายผล

และข้อเสนอแนะ
วัตถปุระสงค์

บทท่ี 1 

(1) (2)

(1)
(2)
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แบบท่ี 3

แบบท่ี 4

ข้อค้นพบ

บทท่ี 4 แนวคิด ทฤษฎี 

ผลงานวิจัยอ่ืน

บทท่ี 2 

เขียนอภิปรายผล

และข้อเสนอแนะ

ข้อค้นพบ

บทท่ี 4 เขียนอภิปรายผล

และข้อเสนอแนะ

วัตถปุระสงค์

บทท่ี 1 

วัตถปุระสงค์

บทท่ี 1 

แนวคิด ทฤษฎี 

ผลงานวิจัยอ่ืน

บทท่ี 2 

วิธีดาํเนินการวิจัย บทท่ี 3 

(1)
(2) (3)

(1)
(2)

(3)

(4)
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ข้อบกพร่องในการอภิปรายผลการวิจัย
1. สมมติฐานทางสถิติไมม่นัียสาํคัญทางสถิติ

2. จดุอ่อนจากการวิธีดาํเนินการวิจัย

3. การอภิปรายไมส่อดคล้องกับประเด็นท่ีวิจัย

4. การอภิปรายเกินข้อค้นพบ

5. ไมน่าํงานวิจัยอ่ืนมาร่วมอภิปราย

6. ไมไ่ด้รายงานผลในกรณีท่ีนาํเคร่ืองมอืผูอ่ื้นมาใช้
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ความรู้ของผูเ้ขียนในการอภิปรายผลการวิจัย
1. แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับตัวแปร 

และประเด็นการวิจัย

2. การวิจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องเพือ่นาํมาเปรียบเทียบ

3. แนวคิด ทฤษฎีสนับสนนุ

4. การเก็บรวบรวมข้อมลู

5. การวิเคราะห์ข้อมลู

6. ผลการวิจัย

7. ระเบยีบวิธีวิจัย    
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การเขียนรายการอ้างอิง
1. อ้างอิงจากเอกสารท่ีตีพมิพ์

ภาษาไทย

(1) หนังสือ : ช่ือ นามสกลุ ปีท่ีพมิพ ์ช่ือหนังสือ 

จังหวัดท่ีพมิพ ์ช่ือโรงพมิพ์

(2) วิทยานิพนธ์ : ช่ือ นามสกลุ ปีท่ีสาํเร็จ ช่ือเร่ือง

ระดับวิทยานิพนธ์ สาขาวิชา 

ช่ือมหาวิทยาลัย

(3) บทความในวารสาร : ช่ือ นามสกลุ ปีท่ีพมิพ ์ช่ือ

บทความ ช่ือสารสาร ปีท่ี ฉบบัท่ี เดือนท่ี
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ภาษาอังกฤษ

(1) หนังสือ 
. ผูแ้ต่ง 1 คน : นามสกลุ ช่ือ ช่ือกลาง ปีท่ีพมิพ์

ช่ือหนังสือ ช่ือสถานท่ีพมิพ ์ช่ือโรงพมิพ์

. ผูแ้ต่ง 2 คน : นามสกลุ ช่ือ ช่ือกลาง ช่ือผูแ้ต่งคนท่ี 2
ปีท่ีพมิพ ์ช่ือหนังสือ ช่ือสถานท่ีพมิพ์

ช่ือโรงพมิพ์

(2) วิทยานิพนธ์ : นามสกลุ ช่ือ  ปีท่ีสาํเร็จ ช่ือเร่ือง            

ระดับวิทยานิพนธ์ ช่ือมหาวิทยาลัย

(3) บทความในวารสาร : นามสกลุ ช่ือ  ช่ือกลาง ปีท่ีพมิพ์

ช่ือบทความ ช่ือสารสาร ฉบับท่ี หน้าท่ี
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2. อ้างอิงจากเอกสารท่ีไมไ่ด้ตีพมิพ ์เช่น คัมภีร์ จดหมายเหตุ

: ช่ือหน่วยงานท่ีเก็บรักษา ลาํดับการจัดเก็บ

ช่ือเอกสาร

3. อ้างอิงจากเอกสารทางราชการ

: ช่ือหน่วยงานท่ีออกเอกสาร ปีท่ีออกเอกสาร

ช่ือเอกสาร วันท่ีประกาศใช้

4. อ้างอิงจากเอกสารท่ีตีพมิพโ์ดยหน่วยงานราชการ

: ช่ือหน่วยงาน ปีท่ีพมิพ ์ช่ือหนังสือ จังหวัดท่ีพมิพ์

ช่ือโรงพมิพ ์   
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5. อ้างอิงจากบทคัดย่อในซีดีรอม

: นามสกลุ ช่ือ  ช่ือกลาง ปีท่ีพมิพ ์ช่ือบทความ 

ชนิดของส่ือ แหล่งของบทคัดย่อ 

หมายเลขบทคัดย่อ

6. อ้างอิงจากเครือข่ายใยแมงมมุ

: ช่ือ นามสกลุ ปีท่ีพมิพห์รือวัน เดือนปีท่ีบนัทึกข้อมลู 

ช่ือบทความ ช่ือเอกสารหรือหนังสือ ช่ือของเวบไซท์

(วันท่ีสืบค้น)
7. อ้างอิงจากเอกสารอัดสาํเนา

: ช่ือ นามสกลุ ปีท่ีพมิพ ์ช่ือเอกสาร ช่ือหน่วยงาน 
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การเขียนภาคผนวก
1. ตารางรายละเอียดการคาํนวณ

2. สตูรทางสถิติต่างๆ

3. คาํส่ังโปรแกรมการคาํนวณ

4. แผนท่ีของพื้นท่ีเก็บข้อมลู

5. แบบสอบถามหรือเครื่องมอืในการเก็บข้อมลู

6. รายช่ือผูท้รงคุณวุฒิ

7. ตารางแสดงคุณภาพของข้อสอบแต่ละข้อ ประกอบด้วย

ค่าความยาก ค่าอาํนาจจาํแนก ค่าการเดา เป็นต้น
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การเขียนประวัติผูวิ้จัย
1. ประวัติทางการศึกษา

2. ประสบการณ์การทาํงาน

3. ผลงานวิจัยท่ีผา่นมา

4. ผลงานทางด้านตาํราและเอกสารต่างๆ

5. เกียรติประวัติท่ีได้รับ
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